
Inleiding 

Dit nummer opent met een terugblik op 
de 50ste jaardag van de Februaristaking. 
Tinie IJisberg, voorzitter van het Comité 
Herdenking Februaristaking 1941, gaat in 
op de betekenis van de jaarlijkse 
herdenking tijdens de opening van de 
tentoonstelling 'Kunst om te overleven'. 
Haar toespraak wordt hier afgedrukt. Op 
die bijeenkomst droeg Willem Wilmink 
het gedicht 'Ben Ali Libi' voor, dat met 
zijn toestemming hier eveneens wordt 
afgedrukt. 
Dan gaat onze redacteur Max van den 
Berg, die éen van de initiatiefnemers was 
tot de tentoonstelling van deze kunst uit 
Auschwitz, in op het getoonde, waarbij 
hij tevens kanttekeningen maakt bij 'Een 
halve eeuw Februaristaking'. We plaatsen 
een aantal door hem uitgekozen 
illustraties, die in zijn tekst van een 
toelichting zijn voorzien. De foto' s zijn 
van Bert Zijlma en Anne Vaillant. Als 
Tinie Disberg daarop tekst en uitleg geeft 
aan de Koningin, kan dat gezien worden 
als een onderstreping na 50 jaar van de 
zeer grote betekenis die de Febru
aristaking heeft gehad voor de Neder
landse identiteit van 1991. 
Op de voorpagina een foto van Anne 
Vailant, terwijl we tevens de '50' van de 
vorige jaargang nog een keer hebben 
gehandhaafd. 

Er volgt een tweetal beschouwingen van 
Leoni Sipkes, Tweede-Kamerlid van 
Groen Links, over de Golfoorlog. De 
redactie voorzag dat van een inleiding. 
Leo Molenaar maakt in het verlengde 

ervan kanttekeningen bij de Golfoorlog 
als reactie op het verschijnen van de 
conferentiemap 'Gedeelde Veiligheid 
2000' en de Defensienota van Ter Beek. 
Dan een tweetal korte artikelen over 
Sociale Vernieuwing. Het eerste is van 
Els Nicolas, actief in 'Amsterdam tegen 
Verarming'. Zij schreef het als bijdrage 
aan een discussiedag van Groen Links 
over dit onderwerp, waar 115 mensen uit 
64 gemeenten aan deelnamen. Arie 
Kranenburg, éen van de organisatoren 
van de dag, voorziet het van een korte 
inleiding. Marjan Lucas schreef een 
reactie op een publicatie van Van der 
Heiden, die goed aansluit op de vragen 
die door Nicolas worden opgeworpen. 
De volgende bijdrage is van Marius 
Ernsting. Bij de begrotingsbehandeling 
van Provinciale Staten van Noord
Holland hield hij voor het laatst een 
verhaal namens de CPN. Hij greep dat 
aan om, in het verlengde van zijn 
artikelen in de vorige jaargang van dit 
blad, in te gaan op de betekenis die de 
CPN heeft gehad, op de samenbundeling 
naar Groen Links, op de actuele waarde 
van socialistische idealen en op de rol van 
de overheid in het maatschappelijk 
emancipatieproces. Het artikel blikt 
daarmee vooruit op het komende congres 
van de CPN. 
Er volgt een gedicht van Asahan Aidit, 
opgedragen aan de familie van Ommeren; 
een eerbetoon aan de overleden Annie 
Averink en Eep van Ommeren. 

Dan gaat Hans Beerends, landelijk 
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secretaris van de vereniging van Wereld
werkplaatsen, in op de Nota-Pronk 'Een 
wereld van verschil' en tevens op De 
Swaan' s 'Zorg en de Staat'. In een 
belangwekkende terugblik op de strategie 
van de Derde-Wereldbeweging schetst hij 
een nieuw perspectief. Een belangrijk 
artikel. 
Vervolgens gaat San Verschuuren in 
tegen de analyse die Marten Bierman, 
voorman van De Groenen, maakt van de 
ontwikkelingen in de Randstad. Een 
aantal van diens argumenten, zo toont hij 
aan, gaat over de schreef. Hij polemiseert 
tevens met 'Natuur en Milieu', en hij pleit 
voor een visie op ruimtelijke ordening die 
ecologische inzichten paart met moderne 
planologische en sociologische inzichten. 
Een uitdagend standpunt, waar reacties 
op zouden mogen komen. 
Tenslotte vertaalt Pim Juffermans delen 
van een artikel van hoogleraar en ANC
lid Laurence Harris over het karakter van 
de nationalisaties en socialisaties in Zuid
Afrika, die het ANC voor zou moeten 
staan. Het lijkt ons van belang van deze 
discussie binnen het ANC kennis te 
nemen. 

Dan over een drietal ontwikkelingen. De 
milieudag 'Socialisme en Milieu' en het 
speciale nummer ter voorbereiding 
daarvan zijn naar achteren verplaatst. De 
datum 12 oktober is voorlopig vast
gesteld. U heeft van het programma 
kennisgenomen in de brief aan de 
abonnees. Hoewel dit wat de redactie 
betreft overmacht is, geeft het ons ruimte 
in te gaan op een verzoek van het bestuur 
van de CPN. Namelijk om aan de 
vooravond van het congres van 15 juni 
a.s. uit te komen met een hieraan gewijde 
publicatie. We zijn bezig met een speciale 
redactie voor dit nummer en hopen op tijd 
met een goede publicatie te komen. 
Tenslotte over de voortzetting van dit 
periodiek. Op dit moment ontbreken nog 
veel gegevens. Het resultaat van de 
hernieuwing van de abonnementen na de 
rondzendbrief moet nog binnen komen. 

Politiek en Cultuur 

Besprekingen met allerlei mensen lopen ~ 

nog. 
We willen als redactie wel het volgende 
kwijt. Het uitbrengen van dit blad is 
onbetaald vrijwilligerswerk. De uitgever 
speelde het klaar de drukkosten 
aanzienlijk te verlagen, mede door een 
vergrote inspanning van medewerk(st)ers 
en (eind)redactie. Zo wordt de opmaak 
van het blad, anders dan vier jaar geleden, 
door ons kant-en-klaar aan de drukker 
aangeleverd. Diezelfde medewerk(st)ers 
en redactieleden laten het na kosten te 
declareren. Die zijde van de uitgavenkant 
voor Politiek en Cultuur bedraagt dus nul 
gulden. Als deze situatie de afgelopen ll 

jaren anders was geweest, was het blad er 
nu niet meer. Ons lijkt dat deze situatie, 
zoveel als maar mogelijk is, gehandhaafd 
moet blijven. 
Tegelijk is een financiële rugdekking 
gewenst om te bereiken dat het blad na 2 
of 3 jaar op eigen benen kan staan, en om 
tevens in de aanloop naar een wat 
veranderde formule extra-uitgaven te 
doen om nieuwe doelgroepen te kunnen 
bereiken. Er moet een garantie zijn voor 
de verliezen in de aanloopperiode. Naar 
omvang, formaat en frequentie moet 
gekeken worden. Er moeten kosten 
gemaakt kunnen worden voor werving en 
toesturing van het blad aan doelgroepen. 
In de redactie denken we aan een bedrag 
van enkele tienduizenden guldens. Bij de 
afwikkeling van de financiële boedel van 
de CPN gaat het er om of hier wel of niet 
ruimte voor gemaakt kan worden. Als het 
congres van de CPN die ruimte niet ziet, 
kan het blad evengoed proberen overeind 
te blijven. Het wordt dan moeilijker. 
Maar uiteindelijk ligt het welslagen in 
handen van de abonnees. 

Voor de redactie, 
28 maart 1991, 
Leo Molenaar 

i 
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Februari 194 1 

Openingswoord van Tinie IJisberg, 
voorzitter van het Comité Herdenking 
Februaristaking 1941 bij de tentoon
stelling 'Kunst om te overleven' in de 
Mozes en Aäronkerk te Amsterdam op 
woensdag 6 februari 1991. 

Uw aanwezigheid hier is veelzeggend. 
Daaruit blijkt hoezeer U allen de beteke
nis van de vijftigste jaardag van de Febru
aristaking 1941 onderkent. 
Wij allen weten en beseffen, dat een halve 
eeuw Februaristaking vele gevoelens en 
gedachten oproept. 
In deze kerk zijn mensen, die de stakings
dagen van 1941 persoonlijk hebben 
beleefd en aan het doorzetten ervan heb
ben bijgedragen. Onder U zijn er ook voor 
wie de staking van 1941 een stuk geschie
denis is, een gebeurtenis waaraan je ieder 
jaar opnieuw moet terugdenken. 

In deze weken wordt er natuurlijk heel 
veel gezegd en geschreven over die mas
sale uitbarsting van verzet en volkswoede 
in 1941. Geschiedenisboeken worden er 
op nageslagen om het spoor naar de febru
aridagen van 1941 terug te vinden. Ook 
ons Comité heeft gemeend aan die 
belangstelling te moeten tegemoetkomen 
en heeft een speciaal magazine in omloop 
gebracht, waarin met de grootst mogelijke 
zorg het historische verhaal staat weerge
geven. 

Een ieder weet dat de Februaristaking een 
fel protest is geweest tegen de vervolging 

van onze joodse medeburgers, tegen de 
overheersing van ons land zoals die vanaf 
10 mei 1940 door de legers van Hitier 
plaatsvond. De staking is uitgegroeid tot 
een - ook historisch gezien - ongekende 
veroordeling van de nazi-terreur, tot een 
moedige daad van zeer velen. De staking 
is voor de Duitse bezetters een bittere 
tegenslag geweest bij hun streven ook 
Nederland in te lijven en tot een provincie 
van hun Groot-Germaanse Rijk te maken. 
Hun schendingen van de meest elementai
re democratische en mensemechten zijn 
in ons land nooit geaccepteerd. Het volks
verzet van februari 1941 staat voor altijd 
in de annalen van de vaderlandse geschie
denis. Het is onuitwisbaar en onverganke
lijk, omdat het gedragen werd door hon
derdduizenden mensen, die het Duitse 
nationaal-socialisme, Hitiers 'Mein 
Kampf' - later vastgelegd in de Neuren
berger rassen wetten- veroordeelden. Wie 
op die tijd terugblikt kan zich realiseren 
hoe moedig de stakers zich destijds heb
ben geweerd. 
Als er sprake is van eerbetoon, dan is dat 
nu- vijftig jaar later- aan allen, die zich 
toen in moeilijke tijden hebben ingezet 
voor bescherming van menselijke waar
den en voor vrijheid. 
'Beseft de enorme kracht van Uw eensge
zinde daad', zo staat te lezen in het mani
fest 'Staakt, staakt, staakt!!!', dat door de 
leden van de illegale Communistische 
Partij van Nederland destijds werd ver
spreid. Hun inzet is onvergetelijk. 
Mijn vader, de tramconducteur Joop 
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Yisberg- in 1942 door de nazi's gefusil
leerd- was één van hen. 
Het Comité Herdenking Februaristaking 
1941 bestaat uit mensen die de oorlogsja
ren zelf hebben doorgemaakt en uit kinde
ren van verzetsstrijders, die nu niet meer 
onder ons zijn. Wij allen stellen ons ten 
doel de staking van 1941 voortdurend in 
herinnering te roepen, maar vooral om 
deze te plaatsen in de actualiteit van van
daag. 
Ons Comité was erg blij toen het idee ont
stond om kunstwerken, gemaakt door 
gevangenen in Auschwitz, naar Amster
dam over te brengen en voor een breed 
publiek toegankelijk te maken. Ausch
witz, dat synoniem is aan vernietiging van 
joodse mensen uit geheel Europa, van 
zigeuners, van homoseksuelen en alle 
anderen, die volgens de nazi's niet 
behoorden tot het germaanse superras. 
Auschwitz, ook daar is een stuk verzet 
geweest, zoals dat onder andere te zien is 
aan de eenvoudige kunstwerken, die nu 
voor het eerst in deze samenstelling in 
deze kerk zijn tentoongesteld. 
Kunst om te overleven. 
Het zijn kunstwerken van mensen die in 
een onmenselijke situatie moesten leven 
en werken. Zo moet U hun kunstwerken 
ook nu, met dit in gedachten, zien. 
Eén van hen, Alfred Kantor, een joodse 
kunstenaar van Hongaarse afkomst - die 
de holocaust overleefde en nu in Amerika 
woont- zei het zo: 
'Ik heb me uit een sterke overlevings
drang aan het tekenen gezet. En dat heeft 
me zeker geholpen de onvoorstelbare gru
welijkheden van het bestaan te verdrin
gen. In de rol van waarnemer kon ik mij 
tenminste enkele minuten onttrekken aan 
dat wat zich in Auschwitz afspeelde'. 
Sommigen, die destijds in Auschwitz heb
ben getekend of in andere vorm kunstzin
nig bezig zijn geweest, hebben na de 
bevrijding niets meer gemaakt dat aan die 
tijd zou kunnen herinneren. Weer anderen 
hebben de extreme gebeurtenissen uit die 
jaren opgepakt. Voor beiden geldt dat zij 
op hun eigen wijze- of door te zwijgen of 
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door er voortdurend mee bezig te zijn -
het afschuwelijke proberen te verwerken. 
Trouwens, dit laatste geldt mijns inziens 
voor alle mensen die de verschrikkingen 
van de Tweede Wereldoorlog bewust of 
onbewust hebben meegemaakt. Het gaat 
om eerste en tweede generaties, ja zelfs 
om een derde generatie, die in dit gegeven 
te herkennen is of die zich zelf er in kan 
herkennen. Ook dat kan en mag- nu vijf
tig jaar later- niet ongezegd blijven. 
Het is ook af te lezen aan de tekeningen 
van onze vriend Wemer Löwenhardt, die 
hij in Westerbork heeft gemaakt. Zijn 
tekeningen geven een indringend beeld 
van de jaren die hij daar heeft moeten 
doorbrengen. 
En met deze woorden heb ik, naar ik hoop, 
de betekenis van deze tentoonstelling aan
gegeven Auschwitz, Westerbork, 
Februaristaking 1941 -protest en verzet 
tegen onderdrukking. En tevens een dui
delijke boodschap. Een boodschap die 
door iedereen kan worden begrepen. 
Ons Comité is verheugd, dat onze tekst 
voor de oproep tot deelname voor de 
komende herdenking geleid heeft tot de 
gezamenlijke oproep met het Amsterdam
se gemeentebestuur. Wij beseffen dat die 
gezamenlijkheid van belang is als het gaat 
om de herdenking van de Februaristaking 
van 1941. Dat hebben de stakers van 1941 
met hun eensgezindheid en saamhorig
heid ook voor ons duidelijk gemaakt. Wij 
merken trouwens elke dag opnieuw, hoe
zeer deze opstelling door zeer velen wordt 
begrepen en gewaardeerd. Er is allerwe
gen bereidheid om initiatieven van ons 
Comité te helpen uitvoeren, waarbij van 
onze kant alle ruimte wordt gegeven daar
aan naar eigen inzicht gestalte te geven. 
Wij hebben niet de pretentie om naar 
inhoud en vorm het laatste woord te heb
ben. 

Nog een enkel woord. 
Het is vanzelfsprekend dat een ieder van 
ons bezorgd en angstig is nu er oorlog 
woedt rondom de Golf. Een oorlog heeft 
zelden of nooit iets ten goede opgelost en 
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alleen maar vernietiging gebracht. In deze 
tijd met dat moderne wapentuig in een nog 
veel grotere dimensie. Mijn gevoel bij het 
herhaaldelijk zien van beelden uit Israël, 
waar de mensen met een gasmasker op in 
een afgesloten kamertje moeten wachten, 
is verlammend. Velen beleven opnieuw de 
angsten en verschrikkingen van de oorlog 
en wij voelen ons met hen verbonden. 
Ook tegen die achtergrond is de komende 
herdenking een moment van overdenking 
en van bezinning. De stakers van toen 
hadden het oog gericht op vrijheid en een 
rechtvaardige wereld. Van hun stakings
daad leren we nog steeds. 
Zij hebben toen inspiratie gegeven aan het 
nationale verzet, zoals zich dat tot de 
bevrijding in 1945 in ons land heeft ont
vouwd. Die inspiratie mag en kan niet ver
!oren gaan. 
Zij is terug te vinden in 1991, zeker in 
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onze multiculturele stad, wanneer op 25 
februari zeer velen naar het Jonas Daniël 
Meijerplein komen om eer te betuigen aan 
de Februaristakers van toen. Zij doen dit 
met eigen gedachten en overwegingen. 
Maar ook om in al hun verscheidenheid op 
dat moment bij de Dokwerker te laten 
zien, dat 25 februari 1941 tot in lengte van 
jaren gelijk staat met onverzoenlijkheid 
tegen racisme en discriminatie, voor vrij
heid en bescherming van democratische 
en mensenrechten. 
Voor een wereld, waarin wij als mensen in 
vrede met elkaar kunnen leven. 
Dat is de inzet van ons Comité voor de 
komende herdenking en voor de jaren die 
voor ons liggen. 
Wij allen sluiten de stakers van 1941 
blijvend in onze harten. 

Tinie IJisberg 

Van links naar rechts o.a. Tinie IJisberg, koningin Beatrix, Joop Wolff, 
Alie van Dijk, prins Claus. 
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Ben Ali Libi 

Op een lijst van artisten, in de oorlog vermoord, 
staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord, 
dus keek ik er met verwondering naar: 
Ben Ali Libi. Goochelaar. 

Met een lach en een smoes en een goocheldoos 
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos, 
scharrelde hij de kost bij elkaar: 
Ben Ali Libi, de goochelaar. 

Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost 
dat Nederland nodig moest worden verlost 
van het wereldwijdjoods-bolsjewistisch gevaar. 
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. 

Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt, 
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt. 
Er stond al een overvalwagen klaar voor Ben Ali Libi, de goochelaar. 

In 't concentratiekamp heeft hij mischien zijn aardigste trucs nog wel 
eens laten zien met een lach en een smoes, een misleidend gebaar, 
Ben Ali Libi, de goochelaar. 

En altijd als ik een schreeuwer zie 
met een alternatief voor de democratie, denk ik: jouw paradijs, 
hoeveel ruimte is daar 
voor Ben Ali Libi, de goochelaar? 

Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel? 
Hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel. 

Willern Wilmink 

• 
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Een halve eeuw 
Februaristaking 

Sinds jaren heeft de herdenking van de 
Februaristaking 1941 niet zo een omvang 
gehad. Langs de zonovergoten dokwerker 
defileerden tienduizend mannen en vrou
wen, waaronder opmerkelijk veel jonge
ren. Vele factoren hebben tot dit succes 
bijgedragen. Natuurlijk speelde het 'jubi
leum' -element van vijftig jaar een rol. 
Ook de brede en veelzijdige aanpak van 
het herdenkingscomité met de maanden
lange intensieve voorbereiding hielp mee. 
De aanwezigheid van het Koninklijk Huis 
werkte stimulerend. Een onderstreping 
van het nationale en democratische karak
ter van de herdenking. Een aparte factor 
vormde de Golfoorlog. De emoties die de 
gasbedreiging van Israël en de bommen
hel op Irak teweegbrachten, zochten een 
uitweg in een herdenking die uitgroeide 
tot een manifestatie tegen antisemitisme, 
racisme en discriminatie. Met een onder
toon van een diep verlangen naar vrede, 
naar vriendschap tussen en gelijkwaar
digheid van alle mensen en volkeren. 

Zowel de herdenking zelf, als de vele acti
viteiten die in de maand februari daaraan 
voorafgingen, hebben opmerkelijk inten
sieve publiciteit getrokken. De vele ra
dio- en TV-uitzendingen werden aange
vuld met honderden perspublikaties. De 
reacties waren over het algemeen positief 
ten opzichte van de opzet van de herden
king. 
Er kwam een drietal vraagpunten in de 
voorbereiding van de herdenking op het 
tapijt. 

Waarom is de rol van de CPN tijdens de 
staking in 1941 in de herdenkingsoproep 
niet vermeld? Het comité deelde mede, 
dat die rol anno 1991 niet meer omstreden 
is, algemeen is erkend en geen speciale 
beklemtoning meer behoeft. Wel is de rol 
van de CPN in de Februaristaking 1941 in 
het schoollesmateriaal vermeld, evenals 
bij de tentoonstelling in de binnenstraat 
van het Amsterdamse stadhuis. 
Enkele journalisten vroegen zich af, waar
om in het geschiedkundig overzicht van 
genoemd lesmateriaal niet uitvoerig is 
ingegaan op de ruzie, die tussen de CPN 
en de PvdA rond de herdenking heeft 
bestaan in de jaren zestig. Het is duidelijk 
dat het uitvoerig aangeven van dit minder 
prettige aspect van enkele achter ons lig
gende herdenkingen het verwijt zou 
oproepen van 'oude koude-oorlogskoeien 
uit de sloot halen'. Het comité heeft zich 
mijns inziens terecht georiënteerd op een 
brede, massale herdenking die zich op 
actuele gronden richtte tegen antisemitis
me en rassenwaan. 
De vraag kwam naar voren: Wat heeft de 
Februaristaking 1941 eigenlijk opgele
verd? Het was een protest tegen de behan
deling van joodse medeburgers, maar 
Auschwitz ging door. Maar de Februari
staking gaf een opwaartse stoot aan een 
verzetsbeweging die zich daarna snel en 
breed ging ontwikkelen. Het doorkruiste 
de plannen van de nazi's om ons land het
zij een verradersregering op te dringen, 
hetzij als een Germaanse Gouw in het 
Duitse Rijk op te nemen. 
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Nederland was zowel in geografisch als in 
administratief opzicht geen gunstig ge
bied voor illegale verzetshandelingen. Na 
de staking groeide echter het nationale 
bewustzijn, noodzakelijk voor de ontwik
keling van een veelzijdige verzetsbewe
ging. Het verdient nadere studie om na te 
gaan wat de invloed van de staking is 
geweest op de ontwikkeling van de orga
nisaties die later duizenden joodse bur
gers aan onderduikadressen hebben 
geholpen. 

Activiteiten 

De hele maand februari heeft in het teken 
gestaan van de herdenking. Een korte 
opsomming van alle gebeurtenissen geeft 
het beeld van een omvangrijke beweging. 
De scholen in Amsterdam en omgeving 
hebben ruim 30.000 leerpakketten aange
vraagd, die samengesteld werden door 
medewerkers van het Verzetsmuseum 
Amsterdam. Deze leerpakketten, die met 
de Februaristaking als uitgangspunt actu
ele vraagstukken van discriminatie en 
mensenrechten aan de orde stellen, wer
den begeleid door aanvullend materiaal 
t.b.v. onderwijzers. Alleen al tot 25 febru
ari hadden zich 35 scholen gemeld voor 
rondleidingen in het verzetsmuseum en 
dat naar aanleiding van de lessen. Zij wer
den met steun van het Februaricomité met 
bussen van school naar het museum 
gebracht en terug. 
Op 3ljanuari werd in de Boekmanzaal van 
het Amsterdamse stadhuis in aanwezig
heid van honderden belangstellenden 
door de oud-Februaristaker en oud-wet
houder van Amsterdam Harry Verhey de 
tentoonstelling over de staking geopend. 
Deze leerzame expositie, die op een 
nauwgezette wijze de gebeurtenissen van 
vijftig jaar geleden in beeld bracht, werd 
door het Verzetsmuseum in de binnen
straat van het stadhuis samengesteld. Hier 
liepen dagelijks honderden mensen langs. 
Velen bleven geïnteresseerd kijken. 
Woensdag 6 februari werd in de Mozes en 
Aäronkerk een drieluik van exposities 
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geopend door Tinie IJisberg, voorzitter 
van het herdenkingscomité. Het betrof 
hier een tentoonstelling 'Kunst om te 
overleven, getekend in Auschwitz', een 
fotocollage 'Razzia op het Waterlooplein' 
en 'Impressies uit Westerbork' van Wer
ner Löwenhardt. De honderden aanwezi
gen vertegenwoordigden verschillende 
gemeentebesturen, verzetsorganisaties en 
religieuze instanties, buitenlandse delega
ties, de Poolse ambassade en bedrijven. 
Onder de aanwezigen vele stakers van 
1941. De bezoekers waren diep onder de 
indruk van de tentoonstellingen, die in de 
loop van de maand door zesduizend 
belangstellenden werden bezocht. 
Een week later werden in de Akademie 
van Bouwkunst een tweetal exposities 
geopend door de verzetsstrijdster M. Vlas
kamp. Het betrof hier tekeningen van 
G.Kopinski, verwerkingskunst van hoge 
kwaliteit. Verder een serie uitzonderlijk 
gevoelige zelfportretten van Cor van Tee
seling, gemaakt in de dodencel, waar hij 
een jaar op de voltrekking van het nazi
vonnis heeft moeten wachten. 
Kort daarop begon in samenwerking met 
het gemeentelijk vervoerbedrijf de 
verzetstram te rijden. Een oud wagenstel, 
model anno 1941. De tram reed voorzien 
van informatie van het Centraal Station 
via de bovengenoemde tentoonstellingen 
naar het verzetsmuseum. 
Ondertussen werden tienduizenden infor
matiekranten en brochures verspreid, 
werden met steun van de Kamer van 
Koophandel honderden affiches op de 
muppy's (lichtbakken van tramhuisjes) 
aangebracht. In de Februarikrant een 
oproep van meer dan duizend personen en 
instellingen om aan de herdenking deel te 
nemen. 
Zondag 24 februari, aan de vooravond van 
de herdenking een keten van hoop waarbij 
de Mozes en Aäronkerk, Het Joods Histo
risch Museum, de Portugees Israëlitische 
Synagoge, de Dokwerker en de tentoon
stelling 'Kunst om te overleven, getekend 
in Auschwitz' een rol speelden. Joden, 
moslims, christenen, vluchtelingen en 

• 
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verdrevenen, die niet bij de Golfooorlog 
betrokken wilden worden, manifesteer
den hun wil tot onderlinge solidariteit. 
Maandag 25 februari werd in het Amster
dams Historisch Museum de expositie 'In 
nacht verloren. De deportatie van de 
Amsterdamse Joden 1940-45 in 
tekeningen en schilderijen' van de kun
stenares Clara de Jong geopend. Die zelf
de dag werd in het Joods Historisch Muse
um de eerste Februariherdenkingspostze
gel van de PTI aan de burgemeester van 
Amsterdam, Ed van Thijn, uitgereikt. 
Daarnaast werden op 25 februari herden-
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kingsbijeenkomsten gehouden voor over
heidspersoneel, bejaarden en studenten. 
Vele activiteiten werden door radio- en 
TV-stations uitgezonden en beschreven in 
ontelbare perspublikaties. De Februari
aktiviteiten werden mogelijk gemaakt 
door giften van particulieren, subsidies 
van vele instellingen en sponsoring door 
verschillende bedrijven. 
De grondslag voor een massale herden
king was gelegd. 

Max van den Berg 
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Kunst om te overleven 
getekend in Auschwitz 

Het begrip overleven heeft een viervoudi
ge betekenis. 
Auschwitz is oorspronkelijk opgericht als 
vernietigingskamp voor de Poolse intel
ligentsia en kunstenaars. Enkele van hen 
kregen een speciale behandeling. De SS
leiding wilde werken van deze vaak 
beroemde schilders en heelhouwers ver
werven. Zo ontstond de eerste en meest 
directe betekenis van kunst om te overle
ven. 
Opdrachten van de SS in ruil voor wat 
brood of tabak. 
In de tweede plaats hebben enkele kunste
naars, om met hun eigen woorden te spre
ken, door het tekenen zich enkele uren 
van de gruwelijke werkelijkheid om zich 
heen kunnen abstraheren. 
Men nam holocaust waar als buitenstaan
der, die door het tekenen er even geen deel 
van uitmaakte. Dat gaf enkele momenten 
van rust, belangrijk om te overleven. Er 
waren ook kunstenaars bezig met het vast
leggen van holocaust om diep in de illega
liteit zoveel mogelijk werk naar buiten te 
smokkelen. Hun doel was voor de toe
komst te waarschuwen, om te zorgen dat 
een herhaling niet zou plaatsvinden, dat 
volgende generaties konden overleven. 
In de vierde plaats, misschien nog het 
meest afschuwelijke, zijn er schilders die 
Auschwitz nooit meer los kunnen laten. 
Er jaarlijks terugkomen om te tekenen, ja 
in enkele gevallen zelfs in de onmiddellij
ke omgeving zijn gaan wonen. 

De impressies uit Westerbork 1942-45 van 
Werner Löwenhardt zijn typisch werken 
van een bekwaam graficus. Hij heeft zich 
tijdens zijn gevangenschap toegelegd op 

het minutieus vastleggen van alles in het 
kamp. Geen tekenaar van mensen, maar 
des te scherper van voorwerpen. En juist 
door het ontbreken van mensen onstaat in 
zijn werk een extra beklemming. Hij laat 
het kamp zelf spreken, tot in alle afschrik
wekkende details. Zo schetst Löwenhardt 
een treintransport met op de wagons het 
bord 'Westerbork-Auschwitz'. 
Historici ontkenden het bestaan van een 
dergelijk opschrift, totdat een dergelijk 
bord onlangs werd teruggevonden! 

George Kopinski, jarenlang in kampen 
opgesloten, heeft vele tekeningen ge
maakt na 1945. Verwerkingskunst van bij
zondere kwaliteit. Wat opvalt is een groei
ende kunstzinnigheid. Ondanks 
Kopinski 's hoge leeftijd wint zijn werk 
aan kracht en diepte. 

De serie zelfportretten van Corvan Teese
ling zijn gemaakt in de periode van eind 
1941 tot november 1942. Als illegaal wer
ker van een Waarheidsgroep werd Cor, 
een 26-jarige beeldhouwer, in augustus 
1941 gearresteerd en ter dood veroordeeld. 
Het vonnis werd op 19 november 1942 vol
trokken. Een jaar met martelende onze
kerheid heeft hij in een dodencel doorge
bracht. Hij tekende zichzelf, het enige wat 
hij zijn vrouw en kind kon nalaten. 
Opmerkelijk is de weerspiegeling van de 
verschillende gemoedstoestanden die in 
deze ontroerende serie op de toeschouwer 
afkomen. Een nalatenschap voor alle late
re generaties. 

Max van den Berg 
• 
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Lijst van illustraties: 

Cor van Teeseling. Zelfportret uit de 
dodencel. 13 januari 1942. 

Kopinski. 'De laatste minuten'. Kampim
pressie 1979. 

Wincenty Gawron. Auschwitznummer 
11.237. 'De afmars van het arbeidskom
mando.' Illegale tekening 1941. 
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Jerzy Potrzebwski. Auschwitznummer 
122.836. 'Wassen aan de pomp'. Aquarel 
1950. 

Dinah Gottliebova-Babbit. Auschwitz
nummer 61.016. 'Zigeunerin uit Polen.' 
Aquarel vervaardigd in opdracht van de 
SS-arts Mengele. 1944. 

Mieczyslaw Koscielniak. Auschwitz
nummer 15.261. 'Afgemaakt'. 
Illegale tekening 1942. 
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Buitenlands beleid en 
mensenrechten 

We drukken hierachter twee stukken af van polemologe Leoni Sipkes, die voor de 
zware taak stond om vanaf november vorig jaar Andrée van Es in de Tweede Kamer 
te vervangen. Die taak was tevens zwaar, omdat het verse Kamerlid voor een van de 
meest omstreden politieke kwesties kwam te staan van de laatste jaren: de Golfoor
log. Het ging erom de argumentatie toe te spitsen, en duidelijk te maken waarom ten 
onrechte onder de dekmantel van de Verenigde Naties uitsluitend op de militaire 
kaart werd gespeeld. Op 12 december hield Sipkes haar eerste Kamerspeech, waar
bij zij pleitte voor een buitenlandse politiek die uitgaat van de mensenrechten. Tot 
irritatie van menig Kamerlid toonde ze aan dat de coalitie, die zich opmaakte voor 
de oorlog tegen de 'duivel' Saddam Hoessein allerminst een 'heilig' bondgenoot
schap was. En verder pleitte ze voor een serieuze uitvoering van het VN-handels
embargo en een politieke oplossing: "Wij wijzen deze oorlog voor 100% af'. 
Dat was in december, dus nadat de Verenigde Staten, zoals inmiddels is onthuld, al 
tot het voeren van de oorlog hadden besloten. Op 28 februari, de dag van het uitroe
pen van de wapenstilstand, hield Sipkes een toespraak in Paradiso, waarin zij terug 
en vooruit blikte. Uiteraard spelen de emoties na 6 weken 'schone oorlog' en vrije 
westerse oorlogspropaganda nog een grote rol. Beide speeches samen vormen als 
het ware een 'document', dat wij hier graag afdrukken. 

Europa beleeft inderdaad historische tij
den. In deze eeuw hebben oorlogen en de 
nasiepen daarvan niet alleen hun alles
overheersende invloed op dit continent 
gehad, maar ook de politieke ontwikke
lingen elders in de wereld bepaald. We 
hebben nog Tien jaar om deze 20ste eeuw 
een ander gezicht te geven. tien jaar waar
in het fundament gelegd kan worden voor 
een andere internationale gemeenschap. 
Bij de begrotingsbehandeling van het 
vorig jaar sprak Andrée van Es de hoop 
uit dat de mensenrechten nu eindelijk het 
fundament zouden zijn voor het buiten
lands beleid. 

de redactie 

De afgelopen maanden is in de Tweede 
Kamer door een ieder vol hoop en waar
dering gesproken over nieuwe mogelijk
heden van de Verenigde Naties. Na 45 
jaar kunnen doelstellingen zoals 'ver
draagzaamheid betrachten en in vrede 
met elkander leven als goede naburen' 
eindelijk tot beleid gemaakt worden. Het 
aangenomen slotdocument van Kopenha
gen onderstreept nog eens de waarde die 
gehecht wordt aan mensenrechten, en in 
New York worden eindelijk de Rechten 
van het Kind vastgelegd. 

De instrumenten voor een ander beleid 



zijn aanwezig. Welk gebruik maken we 
daarvan? De toenemende armoede in 
Oost-Europa vormt één van de ernstigste 
bedreigingen van de nieuwe democra
tieën aldaar. Bieden wij daar soelaas 
voor? De Peruviaan Carlos Alzamora 
stelde: 'Wij verwelkomden de val van de 
Berlijnse muur, maar de andere muur, de 
muurdie de arme wereld van de welvaren
de scheidt, is hoger dan ooit.' 
Waren we eerst bang voor raketten en sol
daten, nu dreigt angst wederom de over
heersende emotie te worden. Angst nu 
voor de Oost-Europeanen die zich op het 
welvarende deel van Europa zullen stor
ten, zoals dat heet. Als bescherming bou
wen we opnieuw een hoge muur om ons 
Westeuropese fort van overvloed heen. 
Hulp aan Oost-Europa is noodzaak; hulp 
die aan een aantal strikte criteria moet vol
doen. Om te voorkomen dat we een situ
atie krijgen zoals bij ontwikkelingssa
menwerking, waarbij we pas na jaren tot 
de ontdekking kwamen dat door veron
achtzaming van de rol en betekenis van 
vrouwen veel projekten mislukt waren. 
Hulp moet op tal van manieren geboden 
worden. In Kopenhagen is eindelijk 
erkenning van het recht op dienstweige
ring en tevens op goede vervangende 
dienst vastgelegd. Het uitwisselen van 
dienstweigeraars, dus het vervullen van 
vervangende dienst door bijvoorbeeld 
Russische dienstweigeraars hier en 
Nederlandse daar, is niet alleen inhoude
lijk in overeenstemming, maar kan bijdra
gen aan wederzijds begrip en op natuurlij
ke manier kennis overdragen. 
In Griekenland zaten volgens Amnesty 
International vorig· jaar nog 400 gewe
tensbezwaarden gevangen. Door de ver
vangende diensttijd twee keer zo lang te 
maken als de dienstplicht is het 'recht' 
meer tot straf geworden. Daarom is har
monisatie van vervangende dienstplicht 
geboden. 
Het CVSE-proces wordt gezien als 
belangrijk voor naleving van de mensen
rechten in Oost-Europa. Zijn er voor de 
andere ondertekenaars uitzonderingsbe-
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palingen opgenomen? Voor de Verenigde 
Staten bijvoorbeeld, waar op dit moment 
2392 mensen ter dood veroordeeld zijn en 
in gevangenissen hun executie afwach
ten? Of is een 'Noordamerikaanse' dood
straf niet in strijd met de rechten van de 
mens? Zijn er dan ineens andere criteria 
zoals die kennelijk ook gelden voor Tur
kije, Iran, China, Marokko, Ethiopië of 
Syrië? 
In de Memorie van Toelichting bij de 
begroting van Buitenlandse Zaken voor 
1990 staat: 'De regering neemt stelling 
tegen de schending van de mensenrech
ten, ongeacht in welk land en onder welke 
omstandigheden'. 
Nog geen jaar na de behandeling blijkt de 
dagelijkse realiteit een andere. Door de 
Golfcrisis worden mensenrechten terzijde 
geschoven, want anders kan de westerse 
wereld geen efficiënt front vormen tegen 
de agressie uit Bagdad. Aan Turkije stelt 
Nederland zijn gevechtsvliegtuigen ter 
beschikking. Met andere woorden: aan 
een regime dat kinderen opsluit omdat ze 
in alle onschuld 'nee tegen de oorlog' 
schrijven. Aan een regime dat volgens 
schattingen van Amnesty International 
5000 tot 15000 politieke gevangenen 
kent, dat de Koerdische bevolking syste
matisch uitroeit, dat in alle openheid mel
ding maakt van opschorting van de artike
len 5, 6, 8, 10, 11 en 13 van de Europese 
Conventie van de Rechten van de Mens. 
Een regime dat in het kader van de Golf
oorlog Koerdische dorpen bombardeert 
en tegelijkertijd geprezen wordt als 'trou
we bondgenoot', die bereid is onze vitale 
belangen te verdedigen. 
Toegejuicht wordt de normalisering van 
de betrekkingen met Iran. Het Nederland
se bedrijfsleven is prominent aanwezig op 
de grote internationale handelsbeurs 
aldaar. Intussen worden honderden men
sen door het Iraanse regime opgehangen. 
De diplomatieke betrekkingen met China 
worden hersteld. 
Marokko koos eveneens de kant van het 
Westen en stuurde troepen om de interna
tionale rechtsorde te herstellen. Ondertus-
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sen bevinden honderden politieke 
gevangenen zich in de Marokkaanse 
gevangenissen. Marokko verdedigt de 
interr.ationale rechtsorde; tegelijkertijd 
wijst dit land het vredesplan van de VN 
voor de Westelijke Sahara nadrukkelijk af 
en onderdrukt het demonstraties van onte
vreden jonge Marokkannen. 
Ethiopië kreeg eveneens een nieuwe 
plaats toebedeeld. Mengistu werd door de 
VS nadrukkelijk bedankt voor zijn stel
lingname in de Golfcrisis. 
De verhouding van deze zaken tot het 
voornemen van de regering om te streven 
naar democratisering en respect voor 
mensenrechten is naar mijn mening zoek. 

Democratie mag niet het slachtoffer van 
het anti-Bagdadfront worden. Niettemin 
zijn door het Westen eveneens de betrek
kingen hersteld met het tyrannieke 
bewind van de Syrische president Hafez 
al Assad. 
Door de Golfcrisis dreigen tal van andere 
kwesties in het vergeetboekje te geraken. 
Zoals de situatie in Zuid-Afrika. 
Vergeten wordt ook Guatemala waar op 2 
november jl. militairen het vuur openden 
op enkele duizenden demonstranten. 
Resultaat: 14 dode Indianen en een loze 
toezegging van de regering Cerezo een 
uitvoerig onderzoek in te stellen. 
Mexico werd vorig jaar door minister 
Anctriessen bezocht. Hij zag in het libera
liseringsbeleid van de regering-Salinas 
zoveel positiefs dat hij, als hij ondernemer 
was, zich zeker nu tot Mexico zou wen
den. Zonder één enkel kritisch geluid 
zaken doen in een land waar de rechten 
van de Triqui-gemeenschappen geschon
den worden. In Chili is de democratie 
zogenaamd teruggekeerd en de Neder
landse regering staat dan ook 'niet op 
voorhand afwijzend' tegenover belangri j
ke marineleveranties en geeft hiermee dus 
groen licht voor de levering van een aantal 
Morray-onderzeeërs. Is dat een bijdrage 
aan de verdere democratische ontwikke
ling van een land waar de militaire recht
spraak nog steeds geldig is? Of is het 
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gewoon: eerst de vrije handel en dan pas 
de mensenrechten, hetgeen het credo van 
de het buitenlands beleid schijnt te zijn. 
In Indonesië kan volgens de regering het 
respect voor mensenrechten toenemen. 
Hoezo kan iets dat niet aanwezig is, getui
ge de executies van mensen, toenemen? 
Nederland stelt zich inzake Oost-Timor 
'als behartiger van de Portugese belangen 
in Indonesië' neutraal op. Kan dat ten 
opzichte van een land dat een ander land 
illegaal bezet? De invasie van Oost-Timor 
is veroordeeld door de Algemene Verga
dering en door de Veiligheidsraad van de 
VN, door de Vergadering van Niet
Gebonden Landen, door de Interparle
mentaire Unie, het Europese Parlement en 
talloze andere internationale organisaties. 
En Nederland stelt zich dan neutraal op? 
Is dat niet zoiets als 'see no evil, hear no 
evil'? We zien niets, we horen niets, en 
onze zaken gaan gewoon door. 

Alle aandacht is gericht op het Midden
Oosten, op de Golfcrisis. Met andere 
woorden: op de rekening die het Westen 
gepresenteerd krijgt voor zijn onverant
woorde wapenexportbeleid. 
De Golfoorlog vormt immers het directe 
resultaat van de verplaatsing van de bewa
peningswedloop tussen Oost en West naar 
die tussen Noord en Zuid. 
Nederland heeft zich aangesloten bij het 
Missile Technology Control Regime, dat 
nog steeds grote gaten vertoont. Het 
bedrijfsleven bleek de afgelopen 10 jaar 
één groot lek te vormen. Het streven naar 
betere informatie-uitwisseling lijkt Groen 
Links onvoldoende. Strenge controle, een 
ondubbelzinnige houding ten opzichte 
van overtreders, en waar nodig persoonlij
ke vervolging van overtreders op grond 
van de In- en Uitvoerwet Het staat vast 
dat zolang overheden zelf geen duidelijke 
houding aannemen, zolang zij geen abso
lute voorrang geven aan een non-proli
feratiebeleid boven de bevordering van 
wapenexportbelangen, bewapeningswed
lopen en crises zoals in de Golf onver
mijdelijk zijn. 
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De bewapeningswedloop in het Midden
Oosten heeft door de invasie van Koeweit 
een nieuwe dynamiek gekregen. Voor 18 
miljard dollar zullen de Verenigde Staten 
Saoedi-Arabië aan wapens leveren. En 
om het machtsevenwicht te garanderen 
krijgt Israël voor een symbolisch bedrag 
de modernste wapens. 
We hebben op dit moment slechts één 
zekerheid: het conflict zal worden uitge
vochten met West- en Oosteuropese wa
pens. 

Groen Links heeft zich vanaf het allereer
ste begin verzet tegen de militaire opbouw 
in de Golf, tegen het zenden van fregatten, 
van Fl6's en van grondtroepen. Wij wij
zen deze oorlog voor de volle honderd 
procent af. Wij blijven dit doen en zijn nog 
steeds van mening dat een politieke oplos
sing voor het probleem mogelijk is. Een 
handelsembargo is het geëigende middel 
daartoe. De regering stelt dat het zelfbe
schikkingsrecht van het Palestijnse volk 
basis blijft voor het beleid. Betekent dit de 
erkenning van het recht op een eigen 
Palestijnse staat? Maakt het Oostelijk deel 
van Jeruzalem hier eveneens deel van uit? 

Europa beleeft historische tijden. In de 
eerste tien jaar van deze eeuw maakte zij 
zich op om de oorlog, die een eind moest 
maken aan alle oorlogen, te voeren. 
Zouden we de laatste tien jaar ervan niet 
kunnen beginnen met het afzweren van de 
oorlog als middel om internationale 
geschillen op te lossen? Zodat wij als een 
werkelijk volwassen gemeenschap de 
21ste eeuw in kunnen gaan? 

Leoni Sipkes 
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Het einde van de 
oorlog? 

Na 43 dagen is de oorlog in de Golf geluk
kig afgelopen. Aan het niets ontziende 
oorlogsgeweld is eindelijk een einde 
gekomen. 
Woensdagnacht 16januari begon 'het'. In 
de NRC van die middag schreef Hofland 
nog dat als 'het' uit zou breken, 'het geen 
wereldoorlog wordt in de betekenis die 
we aan dat woord hechten, maar wel de 
grootste oorlog sinds de Tweede.' Sad
dam Hoessein noemde deze oorlog 'de 
moeder aller oorlogen'. Bush zag en ziet 
de oorlog als onvermijdelijk en noodza
kelijk voor het herstel van de internationa
le rechtsorde. Lubbers karakteriseerde 
deze oorlog als 'een investering in de toe
komst'. 
Wat voor oorlog was dit? Krijgt hij straks 
een nummer, bijvoorbeeld Vierde 
Wereldoorlog? De Eerste was een oorlog 
die een einde moest maken aan alle oorlo
gen; het werd de eerste van de 20e eeuw. 
De Tweede een oorlog om Hitiers nazis
me te verslaan. Het werd de eerste kern
oorlog en het begin van de Derde Wereld
oorlog: de Koude Oorlog, een oorlog 
tegen het Rode Gevaar. De talloze daarop 
volgende oorlogen werden regionale con
flicten of politionele acties genoemd. 
Alleen wanneer het Westen erbij betrok
ken was kregen ze een naam: Korea-oor
log, Vietnam-oorlog, nu dus Golf-oorlog. 
Naar aard, het aantal en het gezicht van de 
betrokken landen en de gevolgen kan men 
waarschijnlijk van een Wereldoorlog 
spreken. Historici, economen en polemo
logen zullen in de komende jaren na gron-

dige studies en evaluaties deze oorlog 
ongetwijfeld op een verantwoorde wijze 
benoemen. Ik wacht dat belangstellend af 
en wil voor het moment met NRC-redac
teur Hofland deze oorlog een 'triomf van 
kortzichtigheid' noemen. 

Triomf van kortzichtigheid 

Kortzichtigheid omdat de inval in Koe
weit op 2 augustus niet echt onverwacht 
kwam. Schending van rechtsregels door 
Saddam Hoessein kon voor de internatio
nale gemeenschap geen nieuw feit zijn. 
Het was Saddam Hoessein die 4000 Koer
disch-Iraakse dorpen platbombardeerde. 
Het was Saddam Hoessein die van andere 
nederzettingen 'spookdorpen' maakte 
door gifgassen tegen de bevolking te 
gebruiken. En het was Saddam Hoessein 
die op 22 september 1980 de internationa
le rechtsorde nogmaals schond door een 
oorlog tegen het islamitische Iran te 
beginnen. 
Dat kon, dat mocht, dat leverde zelfs steun 
op van de westerse landen en van de Sov
jet-Unie. Tegen Saddams schending van 
het internationale recht op 2 augustus ver
koos de internationale gemeenschap stel
ling te nemen. Gelukkig, eindelijk, terecht 
was de reactie van ons, van Groen Links. 
Een wereldwijde absolute veroordeling 
van Saddam Hoessein lag er. Een handels
embargo werd afgekondigd. Een middel 
dat, mede dank zij het verdwijnen van de 
Koude Oorlog, eindelijk op een effectieve 
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manier ingezet kon worden. Een middel 
ook, dat in overeenstemming was met de 
werkelijke achtergronden en oorzaken 
van het conflict. Door steun en met hulp 
van het Westen kon Saddam Hoessein 
immers de vierde wapenmogendheid van 
de wereld worden. Kon hij veronderstel
len dat de annexatie van Koeweit evenals 
al zijn voorgaande wandaden slechts een 
zwak protest uit zou lokken, dat snel zou 
luwen, gegeven zijn militair potentieel. 
Hij gokte verkeerd, en in Irak, Israël, Koe
weit, Zuidoost-Turkije, Saoedi-Arabië en 
grote delen van Afrika betalen de bevol
kingen daarvoor een hoge prijs. 
Op 16 januari werd het oorlog. Onvermij
delijk? Noodzakelijk? Niet noodzakelijk, 
uiteindelijk wel onvermijdelijk, want het 
handelsembargo kreeg geen kans, werd 
eigenlijk niet serieus genomen. Een wer
kelijk doordacht scenario daarvoor, een 
beoordeling van de economische gevol
gen ervan, van de mogelijkheden tot het 
ontduiken en de maatregelen daartegen, 
een planning ook in tijd, ontbrak. Het 
geweldsautomatisme kreeg de overhand. 
De gigantische troepen- en materieelop
bouw werkte als een automaat in de rich
ting van de gestelde dead-line: 15 januari. 
De internationale gemeenschap bracht 
zichzelf hiermee in een dwangsituatie 
waarin geen ruimte meer was voor over
leg, voor een steeds opnieuw afwegen van 
alternatieven. De oorlog begon: Saddam 
Hoessein moest Koeweit uit, punt uit. 
Saddam Hoessein ging Koeweit uit, maar 
punt uit? Helaas, men begint een oorlog 
gemakkelijker dan dat men hem eindigt. 
We zagen dat deze week weer. De aan
vaarding van resolutie 660 door Irak, de 
aankondiging van een begin van terug
trekking uit Koeweit, was niet genoeg om 
een 'staakt het vuren' serieus te overwe
gen. Woensdag berichtte het Algemeen 
Dagblad ons het gevolg: terugtrekkende, 
vluchtende Irakezen werden bedolven 
onder een bommenregen. Amerikaanse 
B-52 bommenwerpers legden een tapijt 
van 1000-ponds bommenover de autowe
gen, waarop de auto's bumper-aan-bum-
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per reden. 'Het leek wel een racecircuit op 
de eerste lentedag', stelde een van de pilo
ten. Volgens hem zijn duizenden gedood. 
Moeite lijkt de Amerikaanse luchtmacht 
hier niet mee te hebben, want zo luidt het: 
'wie garandeert ons dat zij niet omdraaien 
en terugkomen? Voor ons blijven het 
actieve vijandelijke troepen'. En Opera
tion Desert Storm raasde met onvermin
derde kracht door. Chefstaf Powell maak
te zijn belofte waar: 'Eerst snijden we ze 
af, dan maken we ze af'. Een oorlog 
beëindigen is niet gemakkelijk. Vanmor
gen om 6 uur was het zover. De militaire 
macht van Irak is volledig gebroken, 
meldde president Bush. Nu moeten we 
een 'historische vrede' bereiken. 

Historische vrede 

Gemakkelijk zal dat niet zijn. 
Enkele dagen na het begin van de oorlog 
verklaarde minister Pronk dat zijn wereld 
was ingestort. Zijn wereld van 'samen
werking in plaats van confrontatie' vormt 
inderdaad een wereld van verschil met de 
huidige situatie. Plannen, mogelijkheden 
die er waren na het afbreken van de muur, 
lijken weggebombardeerd te zijn in die 
nacht van 16 januari. 
Veel beelden zijn de afgelopen 43 dagen 
gevolgd. Het leek alsof alle wapenfabri
kanten gratis Ster-zendtijd hadden gekre
gen. De nieuwste snufjes schoten over ons 
scherm. De schone, hitechoorlog was aan 
de gang. Weliswaar een kostbare aangele
genheid, maar volgens waarnemers ook 
nodig. De wapenwarenhuizen waren 
overvol, er moest gewoon opruiming 
gehouden worden. Kostbaar, maar ook 
een besparing van iets veel kostbaarders, 
namelijk mensenlevens. Het aantal 
slachtoffers aan de kant van de Westerse 
Alliantie is volgens de opgave gering. Dat 
is een winst ten opzichte van voorgaande 
oorlogen. Bij één van de strijdende partij
en is het mogelijk gebleken het aantal 
slachtoffers tot een minimum te beperken. 
Voorwaarde daarvoor was echter wel een 
absoluut onovertrefbare hoeveelheid 
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hoogwaardig materieel. Dan kan de 'over
winnaar' na afloop stellen dat het aantal 
slachtoffers 'gelukkig zo beperkt moge
lijk is gebleven'. Deze woorden van 
minister-president Lubbers vanmorgen in 
de Kamer zijn verbijsterend. Zeker als we 
naar de andere kant kijken. Hoe is het met 
de tegenpartij? De vijand? Het slagveld? 
Koeweit brandt, de kust is vervuild, de 
drinkwatervoorziening is in gevaar, bur
gers zijn vermoord, alle wreedheden 
waaronder de Iraakse bevolking reeds 
jaren gebukt gaat, zijn ook nu de Koewei
ti's overkomen. De vijand, de Iraakse 
bevolking? Geen beelden uit Irak op de 
buis. Wel berichten van vluchtelingen, 
een enkel artikel in de Volkskrant deze 
week. Bagdad is een hel. Irak is een hel. 
Drommen vluchtelingen, géén elektrici
teit, geen voedsel en geen brandstof. Wel 
kou en onafgebroken bombardementen, 
ook tijdens de terugtocht uit Koeweit. 

Zeldzame arrogantie 

Een oorlog beginnen, een oorlog voeren 
en winnen kan dus toch als je over veel 
hoogwaardige systemen beschikt. Wat 
betekent dat voor de toekomst? De eerste 
aanwijzingen daarvoor hebben we reeds 
gekregen. President Bush vindt dat het 
SDI-programma niet beknot mag worden. 
Integendeel, deze oorlog bewijst de nood
zaak van militair onderzoek. Minister Van 
den Broek heeft de Kamer reeds op de 
hoogte gesteld van het feit dat deze oorlog 
duidelijk maakt dat een moderne, flexibe
le, technologisch goed uitgeruste krijgs
macht nodig is. Moderne bewapening 
maakte dat beide kanten dachten deze 
oorlog te kunnen voeren, hem clean te 
kunnen houden. 
Het Westen is net als aan het begin van de 
Eerste Wereldoorlog geschokt door het 
feit dat de vijand door hemzelf bewapend 
is, door het feit dat tegen in het Westen 
gefabriceerde wapensystemen gevochten 
moet worden. De waanzin daarvan is al 
weer duidelijk geworden. Ook in Neder
land. Afgelopen dinsdag werd een motie 
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van mijn collega Rosenmöller om in EG
verband te streven naar een terughoudend 
wapenexportbeleid, kamerbreed ge
steund. Ook minister Van den Broek ver
klaarde gisteren in de Eerste Kamer bij de 
begrotingsbehandeling van Buitenlandse 
Zaken dat één van de zaken die na de oor
log aangepakt diende te worden, de over
bewapening in de regio moest zijn. 
Kan dat terwijl militaire overmacht 
beslissend blijkt te zijn? Zullen de Arabi
sche landen daarmee akkoord gaan? De 
ongebonden landen? Zij allen niet, terwijl 
de rijke landen wèl met de kwalitatieve 
bewapening doorgaan? Voorschrijven dat 
anderen zich niet mogen bewapenen, 
maar jij wel, getuigt van een zeldzame 
arrogantie. Een arrogantie die niet langer 
geduld zal worden door twee derde van de 
wereld. 

Investering in de toekomst? 

Deze oorlog is door Lubbers een 'investe
ring in de toekomst' genoemd. President 
Bush hoopt op een 'historische vrede'. 
Als wij dat serieus nemen, als wij straks 
werkelijk aan een vreedzamer wereld wil
len werken, moet er veel meer gebeuren 
dan alleen beperking van wapenexport. 
Een herhaling van hetgeen er de afgelo
pen maanden is gebeurd kan alleen voor
komen worden indien we de werkelijke 
oorzaken trachten te achterhalen. Twee 
daarvan wil ik hier noemen: de aard en het 
verloop van het conflict. 
De schending van de internationale 
rechtsorde door Saddam Hoessein vond 
niet plaats op 2 augustus 1990. Het con
flict dateert evenmin van die tijd, maar is 
reeds veel ouder. het moet gezien worden 
als een inter-Arabisch conflict, als een 
strijd om de macht, om het leiderschap 
van de Arabische Wereld. Door de sterk 
levende pan-Arabische gevoelens werd 
en wordt in de toekomst deze strijd moge
lijk. Naast de strijd om het leiderschap 
spelen territoriale aanspraken, puur eco
nomische aanspraken, een rol: behoefte 
aan uitvoermogelijkheden, bezit van 
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havens, beschikkingsmacht over water en 
geld, over het zwarte goud, olie. Olie heeft 
dit inter-Arabische conflict internationale 
dimensies gegeven. Bijna een standaard
kreet: als er limonade in de grond zat, was 
er niet veel aan de hand geweest. Maar 
helaas zit in die regio nu eenmaal de 
wereldolievoorraad, en de wereldge
meenschap is daarvan afhankelijk. Maak
te dat de reactie, deze oorlog, rechtvaar
dig? Noodzakelijk, om een nieuwe 
wereldorde in te stellen? 
Bruut machtsvertoon hebben we de afge
lopen weken gezien. 'Macht maakt doof 
aan één oor en supermacht maakt doof aan 
twee oren', schreef de Srilankese publicist 
Varindra Tarzie Vittachi onlangs. Doof
heid was er voor pogingen van de onge
bonden landen, voor initiatieven van de 
kant van de Sovjet-Unie, doof voor de 
Verenigde Naties. Supermacht en militai
re overmacht werden gerechtvaardigd 
met de verwijzing naar het uitblijven van 
protest van de zijde van de Veiligheids
raad. Perez de CueHar stond machteloos. 
De Verenigde Naties stonden machteloos. 
Opgericht na de Tweede Wereldoorlog, 
teneinde herhaling te voorkomen, met als 
achterliggende ideaal om een werkelijke 
internationale gemeenschap van gelijk
waardige partners te creëren. Vóór de 
Tweede Wereldoorlog bleek de Volkeren
bond daar niet toe in staat te zijn. Een his
torische vrede, president Bush, een inves
tering in de toekomst, minister-president 
Lubbers, kunnen we bereiken indien we 
echt bereid zijn macht af te staan aan 
anderen, aan de Verenigde Naties. De 
organen zijn daar, de kennis is aanwezig; 
ons rest de besluitvorming en de zeggen
schap over de verandering van wezenlijke 
zaken. 

Geen opgelegde orde 

Primair gaat het daarbij om het afschaffen 
van het vetorecht voor de grootmachten. 
Besluitvorming door middel van consen
sus is het ideaal. Indien dat niet mogelijk 
is dan met meerderheid van stemmen en 
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bijvoorbeeld bij besluiten rond oorlog van 
een gekwalificeerde meerderheid. 
Militair optreden dient uitsluitend aan de 
Veiligheidsraad, onder commando van 
het Militair Staf Comité, voorbehouden te 
zijn en onder controle te staan van de 
Algemene Vergadering. Een wijziging 
van artikel 51 van het Handvest is daar
voor noodzakelijk. Volwaardig lidmaat
schap van alle landen, dat wil zeggen 
gelijke invloed en echte medezeggen
schap is geboden. Een afschaffing dus van 
het onder meer in het IMF gehanteerde 
'one dollar one vote' -systeem. 
Idealistisch of eigenbelang? Ik houd het 
op het laatste. De problemen zijn te veel
omvattend om nog steeds te geloven dat 
het Westen ze alleen op kan knappen. 
Gelijkwaardigheid in politiek opzicht, 
hulp en steun om te komen tot een eerlij
ker verdeling van economische mogelijk
heden is de enige preventie tegen oorlog. 
Met een veranderde houding en opstelling 
van het Westen, met meer bevoegdheden 
voor de Verenigde Naties kunnen de pro
blemen van deze oorlog wellicht opgelost 
worden. Op de agenda voor het 'Span
ningsgebied Midden-Oosten' stonden 
vóór deze oorlog een aantal zaken die 
directe aandacht vereisten: 

1 Koerden en Palestijnen 
2 invoering democratie, gelijkwaar-

diger economische verhoudingen 
3 overbewapening 
4 territoriale aanspraken 
5 water 
6 Cyprus en Turkije. 

Deze blijven staan, zijn nu moeilijker 
om op te lossen. De oorlog maakt het 
lijstje nog langer: 

7 gewonden, vluchtelingen, honger, 
epidemieën 

8 verwoesting van steden 
9 politieke chaos en economische ont-

wrichting 
10 milieuramp. 
Veel verder kunnen we nog niet denken. 
Een goed beeld van de situatie ontbreekt. 
In Koeweit en Irak zal naast vreugde, gro
te verslagenheid en straks waarschijnlijk 
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woede overheersen. 
In de woorden van Freek de Jonge: 
Er bestaat geen orde die is opgelegd 
er bestaat geen vrede die maar voor enke
len geldt 
er bestaan geen waarden als niet iedereen 
gelijke kansen heeft. 

Niet slapen, treuren, twijfelen, slikken, 
zwijgen 
wel herdenken, 
wel hopen, bidden, staken en vechten 
wel provoceren. 

Leoni Sipkes 
28 februari 1991 

Deze toespraak hield Leoni Sipkes op een 
bijeenkomst in Paradiso. Op die dag wer
den de oorlogshandelingen beëindigd. 

Het gedicht van Freek de Jonge, waaruit 
Leoni citeert, werd uitgesproken op een 
bijeenkomst van het GVB-personeel van 
1941, die vooraf ging aan de Februariher
denking van 25 februari jl. Het stond in de 
Volkskrant. 

Politiek en Cultuur 
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De Golfoorlog: 
kanttekeningen 

Een maand na de Golfoorlog. Het verslag 
van de conferentie 'Gedeelde Veiligheid 
2000' van Groen Links verschijnt. Het is 
nuttig om aan de hand van dit schriftelijk 
materiaal nog eens terug te kijken. 1) 

In de conferentiemap hadden we geschre
ven dat de confrontatie tussen Oost en 
West ten einde was, en dat er nu stappen 
vooruit moesten worden gedaan met als 
oriëntatiepunt de versterking van de Ver
enigde Naties en het stimuleren van 
'regionale veiligheidsorganisaties' van de 
VN zoals we ons die in Europa rond het 
CVSE-proces voorstelden. 
We kwamen ook met een reeks voorstel
len. Eindelijk moesten de 'echte' proble
men worden aangepakt, zoals de armoe
de, de onderontwikkeling en het milieu. 
Aan profetische opmerkingen over de 
kwestie-Koeweit ontbrak het niet op de 
conferentie. De Indiase Muthamma zei: 
"indien de wereldgemeenschap erin 
slaagt Irak met niet-militaire middelen tot 
inkeer te brengen zal dit de demilitarise
ring van de internationale betrekkingen 
bevorderen". Zo niet, dan omgekeerd. De 
Tanzaniaan J amal signaleerde de dreiging 
dat de VN opnieuw verwerd tot een 
machtsinstrument van de rijke landen. 
Andrée van Es waarschuwde, dat het wel 
aantrekkelijk kon lijken om de VN te 
gebruiken als een directorium van de gro
te mogendheden, maar dat dit op langere 
termijn als een boemerang terug zou 
slaan. Bijvoorbeeld door het opleven van 
anti-westerse gevoelens in veel Derde
Wereldlanden. 

En ook de mening van Maarten van Traa, 
woordvoerder van de PvdA-fractie, was 
interessant. Hij nam tweeagenda's waar. 
De ene was die van vrede, en het voorko
men van oorlog door toepassing van sanc
ties en de internationale boycot. De twee
de was die van oorlog: "wordt er voor oor
log gekozen, dan ondergraaft de VN haar 
eventuele positie in toekomstige conflic
ten". Hij had gelijk. Maar waarom dan 
altijd weer dat capituleren voor de 
omstandigheden, en dat gebrek aan moed 
van de sociaal-democratie op het beslis
sende moment? Een appèl van die zijde op 
het bewustzijn en het inzicht van de men
sen, op de gevoelens in de (kerkelijke) 
vredesbeweging, bleef uit. Daardoor 
richtte de kritiek zich later bijna uitslui
tend op de PvdA, alleek het partijcongres 
zich daar weinig van aan 
te trekken. 

Gevolgen 

Over de oorlog en zijn gevolgen valt veel 
te zeggen, en het valt soms moeilijk om 
nog lichtpunten te zien. De sfeer van ont
wapening en ontspanning lijkt voorlopig 
weggebombardeerd. Voorzover de situ
atie in Oost-Europa al grimmig was, met 
name in de Sovjet-Unie en Joegoslavië, 
werkt de oorlog in de richting van een ver
laging van normen en moraal, en daardoor 
draagt hij bij tot de toenemende populari
teit van gewelddadige oplossingen voor 
de grote politieke problemen. 
Israël werd beschoten doorraketten. Hoe-
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wel die raketten op zichzelf geen militaire 
betekenis hadden, wekten de beelden van 
Israëli' s met gasmaskers herinneringen 
op aan de holocaust. Het was trouwens 
toch zo dat veel oudere mensen tijdens 
deze oorlog 1940-45 herleefden. De rege
ring-Shamir heeft de gerechtvaardigde 
angst voor het gebruik van C-wapens door 
Saddam opgezweept tot hysterie, naar 
mijn idee mede op grond van binnen
lands-politieke overwegingen en het toe
brengen van een slag aan de Israëlisch
Palestijnse toenadering. De inhoud en 
toon van commentaren van als progressief 
bekend staande mensen, die zich vanwege 
Israël vanaf de aanvang of alsnog achter 
Bush plaatsten, waren soms onthutsend. 
Aan het argument dat ook Israël resoluTies 
van de VN rond de Palestijnse kwestie en 
veroverd grondgebied ten uitvoer moet 
leggen, mankeert op zichzelf niets. Het is 
in het belang van alle mensen, die in vrede 
in Israël willen wonen en leven of die 
Israël een warm hart toedragen, deze 
doom in het vlees van de natie te verwij
deren. Dat is de enige mogelijkheid om 
demagogie van het type-Sactdam te weer
leggen. De obstructie van de VN-resolu
ties en de demagogische propaganda van 
de afgelopen 25 jaar van zijn heersende 
kringen hebben Israël veel kwaad gedaan. 

Deze oorlog leek in een bepaald opzicht 
op de twee recente oorlogen, die Israël op 
beperkter schaal tegen de Arabische 
buren heeft uitgevochten in 1967 en 1973. 
Toen werd er mede gewonnen op basis 
van technologisch overwicht, superieure 
militaire strategie, verrassingsaanvallen 
en vooral operationele doeltreffendheid. 
De 'geallieerde' krachten hadden even
eens een groot technologisch, materieel 
en vooral operationeel overwicht. De 
Golfoorlog had echter een veel grotere 
vernietigingskracht. De doden vielen in 
de verhouding van éen op de duizend. 
Veel Irakezen verdwenen onder het zand: 
zand erover. Het was geen 'schone' oor
log, maar een racistisch gelegitimeerde 
oorlog waarin het gebruik van vele soor-
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ten nieuwe wapens bij elkaar tot een 
'nieuwe logistiek', dat wil zeggen tot een 
nieuw type massavernietiging en tot vele 
tienduizenden doden leidde. Het was van 
de kracht en uitwerking van Hiroshima, 
maar nu zogenaamd louter gericht op 
militaire doelen en zonder radio-actieve 
nawerking. Er werd napalm ingezet tegen 
Irak, terwijl tevens een nieuw type fysi
sche bom zijn intrede deed. Die verslindt 
door z'n wervelend vermogen zoveel 
zuurstof, dat verstikking op grote schaal 
dient op te treden. 
Op zichzelf heeft deze F -bom daarmee 
de werking van sommige C-wapens, en 
mij lijkt dat ze bij internationale con
ventie verboden zou moeten worden. 

Defensienota en VN 

De wrok tegen deze oorlog zal diep zijn in 
de Arabische wereld, in de islamitische 
wereld, in grote delen van de Derde 
Wereld, en daarmee in de hele wereld. 
Wie dat niet in kan zien, moet denken aan 
de wrok jegens Israël na 1967 en 1973. 
Voor veel mensen is de hoop van een rij
zende VN aan de horizon voorlopig de 
bodem ingeslagen. Anderen denken dat 
deze onterende oorlog nog ergens toe kan 
dienen als 
- er een discussie komt die ertoe leidt dat 

de VN zodanig gedemocratiseerd 
wordt, dat misbruik van deze organisa
tie in de toekomst wordt vermeden 

- de VN nu wel overgaat tot drastische 
maatregelen tegen landen, die binnens
of buitenslands verboden wapens 
gebruiken dan wel pr;oduceren 

- de VN wordt ingezet bij een verregaan
de controle en strenge sancties en boy
cots tegen de wapenexport van met 
name ook de westerse landen en de 
Sovjet-Unie 

- er dus gestopt wordt oliedollars om te 
zetten in wapendollars, hetgeen welis
waar de hegemonie van het kapitalisti
sche westen in stand houdt, maar overi
gens een heilloze cyclus van machtsop
bouw en vernietiging tot gevolg heeft 



- er een serieus VN-conversiefondskomt 
om de wapenproduktie om te zetten in 
civiele produktie, met name ook in de 
Sovjet-Unie 

- het Palestijnse vraagstuk, wellicht door 
de schrik voor de situatie tijdens de 
Golfoorlog, kan worden opgelost. 

De Defensienota van Ter Beek, van de 
regering-Lubbers, geeft weinig hoop. De 
Nota klemt zich vast aan de NAVO, de 
WEU of de EPU. Hij ziet het CV SE-pro
ces hoogstens als een aanvulling op een 
NAVO, die gewoon door moet blijven 
gaan. De Nota wordt gedomineerd door 
de gedachte dat het Nederlandse leger 
moet worden omgebouwd tot kleinere, 
mobiele, flexibele en daadkrachtige een
heden, die met name ook buiten het 
gebied van de NAVO dienen op te treden. 
De nadruk op snelheid en doeltreffend
heid overheerst volkomen de vraag naar 
het democratische gehalte van de beoogde 
optredens. Kennelijk verwacht men 
zowel aan de Oostzijde als aan de Zuidzij
de onverwachte aanvallen, bijvoorbeeld 
in de vorm van massale migratie, op het 
fort-West-Europa. 
De Nota vindt het Nederlands optreden in 
de Golfoorlog een voorbeeld van wat er 
mogelijk zou zijn. Het kader van de VN 
geniet de voorkeur, maar er wordt niet uit
gesloten dat een gewapend optreden met 
Nederlandse deelname in het kader van de 
WEU of een ander forum geschiedt. 
Zijn dat nu de consequenties van het 
ineenstorten van de Oost-Westtegenstel
ling, en het ontvallen van de oprichtings
grond aan de NAVO? Bezuinigingen op 
personeelskosten worden aangekondigd, 
en ook op wat soorten materieel. Maar het 
aanschafbeleid van de nieuwste wapens, 
waarvan we de werking op de buis hebben 
mogen waarnemen, gaat gewoon door. 
Meer materieel, meer vuurkracht en effi
ciency, minder personeel, minder demo
cratie. Defensie als multinational.2

) 

Voor de Nederlandse regering, voor CDA 
en PvdA kennelijk, geen nieuwe histori-
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sche kansen die benut worden, geen 
'gedeelde veiligheid', maar gewoon oude 
wijn in nieuwe zakken. Het is de opdracht 
voor de komende tijd om opnieuw in bre
de coalities te werken aan vredesinitiatie
ven, die ingrijpen in deze ontwikkelingen. 
Het optreden van Groen Links in de Twee
de Kamer heeft de eer van Nederland 
gered. Méer dan 5% van de bevolking was 
daar blij of zal daar achteraf blij om zijn. 
Het gaat er om mensen voor een andere 
politiek te winnen, waarbij we ons net als 
in 1977 tot de hele samenleving moeten 
richten. 

Leo Molenaar 

Noten: 
1. Conferentiemap 'Gedeelde Veiligheid 
2000', september 1990. 
Verslag van de conferentie 'Gedeelde Veilig
heid 2000", april1991. 
Uitgaven van het Wetenschappelijke Bureau 
van Groen Links. 
Toespraken Beekers en Van Es tevens in Poli
tiek en Cultuur, no. 6, 1990. 
2. Defensienota 1991. Officiele samenvatting. 
Maart 1991. 
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Sociale vernieuwing: 
dooddoener of uitdaging? 

Inleiding: 

Het is niet voor niets dat de Groen-Linkse 
werkgroep Sociale Zekerheid 
onder dit motto op 12 januari jl een dis
cussiedag over sociale vernieuwing orga
niseerde. 
Het is een dooddoener te denken dat met 
de sociale vernieuwing een halt zou wor
den toegeroepen aan de sociale afbraak, 
die immers al jaren aan de gang is. Ook de 
armoede zal met sociale vernieuwing niet 
worden opgelost. De koppeling staat 
immers nog steeds op de tocht, terwijl de 
minima op zijn minst op 15% achterstand 
zitten. De financiële gevolgen van de Tus
senbalans zijn nog niet duidelijk. De 
WA 0 staat onder druk. 

De uitdaging zou hieruit kunnen bestaan 
dat de banenpools in een beperkt aantal 
gevallen kunnen leiden tot nieuwe per
spectieven voor mensen die tegen hun zin 
tot gedwongen thuiszitten waren veroor
deeld, zij het dan als tweede-rangs-werk
nemer met absoluut minimale arbeids
voorwaarden. 
Misschien ligt de uitdaging van de sociale 
vernieuwing ook in het feit dat men pro
beert om de ambtelijke verkokering te 
doorbreken en plaatselijk - in overleg met 
de bewoners - het leefklimaat te verbete
ren. Maar als het overleg met de bewoners 

is afgerond, dan blijkt nogal eens dat deze 
mooie plannen niet kunnen worden uitge
voerd om de simpele reden dat er geen 
geld voor blijkt te zijn. Maar soms lukt het 
wel, en kan sociale vernieuwing leiden tot 
nieuw perspectief voor mensen die daar
voor kansloos waren op de arbeidsmarkt. 

Blijft dat sociale vernieuwing niet leidt tot 
opheffing van de armoede in dit land. 
Daarenboven biedt het geen aanvullende 
volwaardige werkgelegenheid, en het hui
dige arbeidsbestel met zijn wel zeer onge
lijke verdeling tussen betaalde en onbe
taalde arbeid blijft bestaan. Het schijnt dat 
naarmate er minder betaalde arbeid voor
handen is de waarde ervan met de dag 
stijgt. Mocht men niet van de waarde van 
de arbeidsmoraal overtuigd zijn, dan zal 
dat er via sancties wel worden ingeha
merd. Alsof dit zou leiden tot een uitbrei
ding van de werkgelegenheid ... Er komt 
meer werkgelegenheid voor de sociale 
recherche, dat wel. 
Kortom, sociale vernieuwing verdient 
geen schoonheidsprijs, maar aan Groen 
Links eruit te halen wat er in zit voor de 
mensen, zonder onaanvaardbare compro
missen. 

Arie Kranenburg 



Inleiding Els Nicolas: 

Biedt 'sociale vernieuwing' nieuwe 
mogelijkheden ter bestrijding van de 
armoede, het herstel van de koppeling en 
het inlopen van de 15% achterstand. Dat is 
hier de vraag. 
Als ik praat over sociale vernieuwing heb 
·ik het over de situatie in Amsterdam 
omdat ik daar de meeste ervaring mee 
heb. 
Toen zo'n jaar of wat geleden de term 
'sociale vernieuwing' begon rond te zoe
men, en herstel van de koppeling echt een 
politiek item werd, juichte ik niet meteen 
van optimisme. Wel beschouwde ik het 
als een erkenning van het bestaan van 
armoede in Nederland, en misschien zelfs 
als een erkenning van het feit, dat armoe
de in een samenleving als de onze onrecht 
is. Met zeer velen hoopte ik, dat er serieus 
iets zou worden gedaan aan de bestrijding. 

In Amsterdam heeft de sociale vernieu
wing drie speerpunten. 
Het eerste is de banenpool. 
Vanaf oktober 1990 tot 1994 moeten er in 
dit kader 4000 banen geschapen worden. 
Ze zijn bestemd voor langdurig werklo
zen: zij die drie jaar of langer in de RWW 
zitten. Het is werk met behoud van uitke
ring. Wat de banenpoolers in hun loonzak
je krijgen is het minimumloon; de instel
ling waar ze werken betaalt een paar dui
zend gulden per jaar plus eventuele 
onkosten. De banenpoolers werken niet 
onder een CAO, ze hebben geen pen
sioenvoorzieningen en er is geen garantie 
voor doorstroming naar een 'echte' baan. 
Wel blijven ze, als ze geen baan vinden, 
onder de hoede van 'Maatwerk', de orga
nisatie van de gemeente die de banenpool 
organiseert en beheert (veredeld uitzend
werk??). Op zich bestaat er dus rechtson
gelijkheid tussen een banenpooler en 
andere werkers op één werkplek. Wat in 
de opzet van de banenpool erg opvalt, is 
dat ze absoluut de boot missen als het gaat 
om herintredende vrouwen: het zijn full 
time banen, er is geen (mogelijkheid van 
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vergoeding voor) kinderopvang, en de 
meeste herintredende vrouwen krijgen 
een uitkering van de ABW en niet van de 
RWW, zij vallen buiten de 'doelgroep'. 
Wat zou het goed geweest zijn, als men 
bijvoorbeeld van de 38 werkuren er 14 
voor betaald zorg-verlof had bestemd, 
en/ of een gedeelte had besteed aan kinder
opvang... Over sociale vernieuwing ge
sproken ... ! Nog nietduidelijk is in hoever
re mensen gedwongen worden een banen
pool baan te accepteren als ze goede 
redenen hebben om dat niet te willen. 
Om wat voor banen gaat het? 
Hoofdzakelijk zijn het banen in het socia
le veld: buurtonderhoud, huismeesters, 
stadswachten, sociale projecten, gezond
heidszorg enz. Belangrijk en goed werk, 
maar wel werk dat de laatste tien jaar gro
tendeels is wegbezuinigd. Dat wordt nu 
met de 'lof der vernieuwing' weer inge
haald. Zonder te erkennen, dat het wegbe
zuinigen achteraf gezien niet terecht was, 
en zonder de consequentie te trekken van 
een redelijke rechtspositie (CAO). 

Misschien bieden deze banenpoolbanen 
jongere werklozen een mogelijkheid tot 
doorstroming naar 'echt' betaald werk 
(b.v. stadswachten naar particuliere be
veiligingsbedrijven) en sommige ouderen 
een mogelijkheid voor maatschappelijke 
contacten. 
Echter, van de ongeveer 80.000 uitke
ringsgerechtigden in Amsterdam zitten er 
16 à 17 duizend in de RWW, en in de 
ABW zit een klein aantal dat een betaalde 
baan zou kunnen en willen hebben. De 
rest, het overgrote deel, heeft een AOW
(het merendeel vrouwen), een WAO- of 
een ABW-uitkering. Deze laatste groep 
bestaat voor het merendeel uit vrouwen 
met kinderen. Derhalve ter bestrijding van 
de armoede biedt de banenpool geen 
opzienbarende perspectieven ... 

Tweede speerpunt van de sociale vernieu
wing is verbetering van het leefklimaat in 
de buurten: verbetering van de veiligheid 
op straat, tegengaan van vandalisme, 
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onderhoud van straatmeubilair en derge
lijke. Sommige banenpoolers werken 
hierin en buurtorganisaties krijgen geld 
om het zelf te klaren. Op zich goede initia
tieven om het leefklimaat te verbeteren. 
Maar met armoedebestrijding heeft het 
niet veel te maken. 

Derde speerpunt is de bevordering van de 
maatschappelijke participatie. En daarbij 
gaat het vooral om het stimuleren van vrij
willigerswerk. 
Concreet is daarvan in Amsterdam nog 
niet zoveel te zien. Nog steeds moet vrij
willigerswerk, dat door uitkeringsgerech
tigden wordt gedaan, worden getoetst, 
want het mag geen betaalde banen ver
vangen (het zijn natuurlijk banen, maar ze 
worden niet betaald). Wat zou moeten, is 
dat alle mensen die vrijwilligerswerk 
doen een goede onkostenvergoeding krij
gen, zodat ze er financieel tenminste niet 
op achteruit gaan. In zeer veel situaties is 
er geen sprake van een vergoeding. Inte
gendeel, heel vaak leggen vrijwilligers 
geld toe op hun werk, en voor uitkerings
gerechtigden is dat een belemmering om 
vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast zou
den vrijwilligers een uurvergoeding moe
ten krijgen voor hun werk als erkenning 
van het belang van hun werk en ook om af 
en toe eens iets leuks voor zichzelf te kun
nen doen. Amsterdam Tegen Verarming 
probeert een proefproject in deze zin op te 
zetten en we denken aan een uurvergoe
ding van 3 gulden. Dat is natuurlijk maar 
een slag in de lucht, maar mischien haal
baar. 

Bezweringsformule 

De vraag of sociale vernieuwing nieuwe 
mogelijkheden biedt ter bestrijding van de 
armoede kan op grond van het voorgaande 
al met een voorzichtig nee worden beant
woord. Daar komt bij, dat verarming een 
kwestie is van inkomenspolitiek en dat is 
een landelijke zaak. Sociale vernieuwing 
is echter juist in handen gelegd van 
gemeenten, in Amsterdam zelfs van stads-
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delen. Hooguit kan sociale vernieuwing 
bereiken dat er een prettiger maatschap
pelijk klimaat gaat ontstaan, wat op zich 
heel waardevol zou zijn. 
Ik begin echter meer en meer te geloven, 
dat sociale vernieuwing een soort magi
sche formule wordt, een bezweringsfor
mule, waardoor 'alles weer goed komt' in 
het denken van de mensen. We moeten 
sociale vernieuwing vooral niet los zien 
van wat er verder aan de gang is. 
Een paar voorbeelden. 
Er is een voorontwerp van wet om de 
ABW te herzien. In dit voorontwerp 
wordt iedereen arbeidsplichtig; alleen
staande ouders worden teruggedrongen 
naar een financieel minimum; jongeren 
tot 27 jaar worden met een 'zakgeld' afge
scheept, ongeacht hun positie (getrouwd, 
kinderen e.d.); onkostenvergoedingen 
voor scholing zijn al vervallen en dat blijft 
zo (slecht voor o.a. vrouwen, die zich op 
herintreden willen voorbereiden); de open 
eind financiering verdwijnt; en ondanks 
de pretenties van het voorontwerp om 
regelgeving te vereenvoudigen wordt het 
allemaal nog ingewikkelder. Dit zijn maar 
enkele punten. Het is echter een complete 
bezuinigingsoperatie, met als gevolg dat 
de minima nog minimaler worden. 

Er wordt gesleuteld aan de AAW; die 
dreigt te verdwijnen. Over de WAO is het 
nodige te doen, waardoor huidige WAO
ers letterlijk het angstzweet uitbreekt. 

Voor het milieu moet terecht de nodige 
inspanning worden geleverd, maar daar 
zitten de nodige heffi_ngen en lasten aan 
vast, óók voor de minst draagkrachtigen. 
Bij dit alles wordt toch weer regelmatig 
het imago van de frauderende uitkerings
gerechtigde uit de kast gehaald en met uit
gestoken vingertje roept men om maatre
gelen. Ook Wöltgens heeft zich onlangs in 
deze rijen geschaard ... Door te pas en te 
onpas met de term sociale vernieuwing te 
schermen kunnen deze feiten echt niet 
worden weggemasseerd... Echt sociaal 
vernieuwend zou het zijn als de grote 



belastingfraude nu eens werd aangepakt; 
dat zou de maatschappelijke verhoudin
gen enigszins saneren en nog geld in het 
laatje brengen ook. 

En hoe staat het nou met de herstelde kop
peling tussen lonen en uitkeringen en de 
mogelijkheden voor het inlopen van de 
opgelopen achterstand in de uitkeringen 
van 15%? Zolang als de koppeling weer 
hersteld is, en dat is niet zo lang, wordt er 
alweer van allerlei kanten aan gemorreld 
en getrokken. Die koppeling moet uiter
aard absoluut gehandhaafd blijven. Het is 
een minimaal middel om nog verdere ach
teruitgang tegen te gaan. Ik hoop dat b.v. 
de vakbeweging wat dit betreft haar poot 
blijftstijf houden, en dat ook andere maat
schappelijke groeperingen zich er hard 
voor blijven of gaan maken. Het enige 
negatieve van de koppeling is, dat het om 
procenten gaat en niet om bedragen. We 
weten allemaal dat I procent van 100 gul
den aanmerkelijk minder oplevert dan 1 
procent van 1000 gulden. 

Het inlopen van de 15% opgelopen ach
terstand is een kwestie van politieke prio
riteiten. De huidige bezuinigingstenden
zen gaan grotendeels weer allemaal ten 
koste van de mensen met lage inkomens 
en uitkeringen. Ze dreigen tegelijkertijd in 
de verdediging te worden gedreven: je 
durft haast niet weer te beginnen over die 
15%. Toch moeten we dat wel doen, en 
blijven doen, anders gebeurt het nooit. En 
als je vindt dat in een samenleving als de 
onze armoede niet thuis hoort, zul je aan 
de bel moeten blijven trekken! 

ElsNicolas 
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Noot: 
Op de discussiedag waren er inleidingen van 
Tineke van den Klinkenberg (Interdeparte
mentale Werkgroep Sociale Vernieuwing), Els 
Ni col as (Amsterdam tegen Verarming, DISK), 
Greetje Lubbi (Voedingsbond FNV), Ina 
Brouwer (Tweede Kamerlid Groen Links), 
Ton van Gameren (welzijnswerker) en Janwil
lem Springding (Rotterdams Instituut Bewo
nersondersteuning). Er had een uitgebreide 
discussie plaats. 
Het verslag van de discussiedag 'Sociale ver
nieuwing: dooddoener of uitdaging?', dat 
bestaat uit de inleidingen en een weergave van 
de discussie, is op te vragen bij Groen Links, 
tel. 0 20 - 202212 (tijdens kantooruren). De 
prijs (inclusief porto) bedraagt fl. 5,-. 



32 Politiek en Cultuur 

De nieuwe kleren van 
de keizer? 

Terwijl het kabinet trots met het nieu
we beleid paradeert, lijkt het angstwek
k~nd naakt. Aldus Peter van der Hei
den in de laatste alinea van zijn scriptie 
'De nieuwe kleren van de keizer?', 
waarin hij het kabinetsbeleid inzake 
sociale vernieuwing onder de loep 
neemt. 

In concreto stelt hij zich de vraag: 'Wat 
houdt sociale vernieuwing als nieuw 
kabinetsbeleid in theorie en praktijk in en 
hoe verhoudt het zich tot de ideeën over 
de verzorgingsstaat die CDA, PvdA, 
VVD en D66 tot nu toe huldigden?' 
Voor het eerste deel van deze vraag illus
treert hij aan de hand van diverse citaten 
uit monden en geschriften van policy
makers de kakafonie rondom het begrip 
sociale vernieuwing. Hij gaat vervolgens 
aan de slag met het doorlichten van con
venanten van de dertien gemeenten die als 
eersten, op 14 juli 1990, met het rijk een 
akkoord ondertekenden. Hoe verhoudt de 
theorie van de nota 'sociale vernieuwing, 
opdracht en handreiking' van het kabinet 
zich tot de concrete afspraken in de con
venanten tussen rijk en gemeenten? En 
wat is er terug te vinden in die convenan
ten van het streven naar 'maatwerk' waar 
het gaat om de aanpak van de specifieke 
achterstandsproblematiek per gemeente? 
Welke beloftes en garanties houden deze 
convenanten in voor daadwerkelijke aan
pak in de gemeentelijke probleemwijken? 
Wat betreft het tweede deel van de vraag 
valt natuurlijk op dat een vergelijking met 

de ideeën van Groen Links over de verzor
gingsstaat in het rijtje ontbreekt. Dat zal 
enerzijds te maken hebben met het feit dat 
de schrijver uit het nest van de Jonge 
Socialisten (JS) komt. Maar anderzijds 
ook met het feit dat de ideeën en standpun
ten van Groen Links anno 1991 op dit 
gebied niet bepaald helder zijn. (Denk aan 
de heftige discussies rondom het eerste 
concept van het Manifest van Groen 
Links, verleden jaar). Zodra dat wél het 
geval is, is het zeker interessant dezelfde 
analyse als die Van der Heiden ondernam 
voor CDA, VVD, D66 en PvdA ook ten 
aanzien van Groen Links uit te voeren. 

Verzorgingsstaat toen en nu 
Van der Heidens analyse is helder en bon
dig: na eerst een korte beschouwing te 
geven met betrekking tot de ontwikkeling 
van de moderne verzorgingsstaat aan de 
hand van werken van De Swaan, Van 
Doorn en anderen analyseert hij de opvat
tingen van D66, VVD, PvdA en CDA 
over deze verzorgingsstaat aan de hand 
van partijdocumenten-zoals 'Van verzor
gingsstaat naar verzorgingsmaatschappij' 
van het CDA uit 1982; 'Schuivende Pane
len' van de PvdA uit 1988 en 'Liberaal 
Manifest' van de VVD uit 1981. 
Voor elk van de partijen staat vast dat de 
verzorgingsstaat verbureaucratiseerd is 
en niet meer toekomt aan datgene waar
voor ze in oorsprong is 'opgericht': het 
garanderen van en opkomen voor de 
bestaanszekerheid voor ieder lid van deze 



samenleving. Het blijkt nota bene de 
VVD te zijn die als eerste politieke partij 
met het begrip 'sociale vernieuwing' voor 
de dag kwam, in 1981! 

In de conclusies rond de vraag in hoeverre 
sociale vernieuwing past binnen de ideeën 
van PvdA, CDA, VVD en D66 over de 
verzorgingsstaat, blijkt D66 uit de boot te 
vallen. Alleen CDA en PvdA blijken inte
ressante concurrenten waar het gaat om de 
concretisering van het begrip sociale ver
nieuwing gezien hun begrippen 'zorgza
me samenleving' (CDA) en 'verantwoor
delijke overheid' (PvdA). Van onder
scheidend belang is daarbij de rol die 
daarin aan het zogeheten maatschappelij
ke middenveld wordt toegekend. Alleen 
het CDA benadrukt die rol en de PvdA (en 
de VVD en D66) heeft grote huiver bij het 
toeschuiven van verantwoordelijkheid 
naar dit 'ondoorzichtige' (D66) en 'onde
mocratische' (VVD) deel van de samenle
ving. 
Het is mijns insziens interessant na te gaan 
of Groen Links wél wat ziet in een rol voor 
het maatschappelijk middenveld. Func
tioneren daarin naast conservatieve 
(CDA) ook niet progressieve krachten? 
En waarom niet proberen voorwaarden te 
formuleren voor steun aan niet-progres
sieve delen van dit middenveld om hun zo 
wel een rol, maar dan een 'gerichte', te 
geven in de sociale vernieuwing? Of is dit 
een naïeve suggestie in ons nog steeds 
verzuilde Nederland? 

Convenanten 

In zijn analyse van de convenanten van de 
dertien gemeenten die op 14 juli 1990 dit 
akkoord tekenden, laat Van der Heiden 
zien dat tussen kabinetsnota, convenanten 
en concreet lokaal beleid flinke greppels 
zitten. Zo is veel van wat in de kabinetsno
ta van 7 maart 1990 beschreven staat, niet 
terug te vinden in de afspraken tussen rijk 
en gemeente en hun verplichtingen in de 
convenanten (bijvoorbeeld over doel
groepenbeleid, vrijwilligersbeleid). De 
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vraag is of per gemeente daar desondanks 
wel aan gewerkt gaat worden en het con
venant daarmee een formeel document is 
dat slechts noodzakelijk is om, na onder
tekening, de 'gebundelde doeluitkering 
sociale vernieuwing' te krijgen en vervol
gens de rijksoverheid op afstand te kun
nen zetten. 
Duidelijk is overigens wel, dat het 'maat
werk' waarover het kabinet spreekt met 
betrekking tot de aanpak van achterstan
den, in de convenanten nauwelijks her
kenbaar is. Alle dertien door Van der Hei
den geanalyseerde convenanten zijn vrij
wel identiek en 'maatwerk' is slechts in 
één artikel terug te vinden: artikel 19A. 
Daarin konden per gemeente aanvullende 
afspraken gemaakt worden, maar alleen 
Rotterdam maakte daar uitvoerig gebruik 
van. In Zaanstad gaat het alleen om aan
vullende afspraken over sportstimulering, 
in Delft over de sociale werkvoorziening, 
in Nijmegen over woonwagenbewoners 
en subsidiëring van particuliere verhuur
ders/eigenaren. Leveren deze gemeenten 
de rest van het 'maatwerk' straks zelf wel, 
ook zónder dat het in het convenant staat? 
De scriptie is compact, helder en nuchter. 
Ze ontrafelt de nieuwe kleren uit de kabi
netsnota, ontleedt het patroon in de conve
nanten tussen rijk en de eerste dertien 
gemeenten en maakt helder dat we vooral 
zélf achter die naaimachine moeten gaan 
zitten om de broekrok passend te maken. 

Marjan Lucas 

'Sociale vernieuwing, de nieuwe kleren 
van de keizer? Een evaluatie van 'nieuw' 
Kabinetsbeleid', doctoraalscriptie politi
cologie van Peter van der Heiden. 
Te bestellen door overmaking van f 15,
op giro 900326 t.n.v. P. van der Heiden, 
Van Nispenstraat 34,6521 KM Nijmegen, 
o.v.v. 'Bestelling Nieuwe Kleren'. 
Tevens in 'De Rode Draad' van februari 
1991. 
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Einde of omslag? 

Met het eind van de huidige Statenpe
riode komt er een eind aan een specifiek 
stuk historie, want met ingang van de 
volgende Statenperiode van Noord
Holland zal de naam van de CPN niet 
meer voorkomen in de notulen. Toch wil 
ik niet te veel terugblikken want, behal
ve een punt in historisch opzicht, mar
keert het verdergaan van de CPN in een 
breder en nieuw politiek verband -
Groen Links - een omslagpunt in ver
schillende andere opzichten. 

Geschiedenis 

Het eerste omslagpunt is gelegen in de 
eigen geschiedenis. Los van concrete 
daden en specifieke tradities waar de CPN 
voor stond en nog steeds voor staat, bete
kent dit omslagpunt in algemene zin het 
definitieve afscheid van ideeën over een 
vergaande mate van collectiviteit, centrale 
sturing en ordening van maatschappelijke 
ontwikkeling. 

Voor ons als CPN begon dat omslagpunt 
ergens einde jaren zeventig/begin jaren 
tachtig, uitmondend in het nieuwe partij
program van 1984. Aanleidingen waren er 
op dat moment te over: enerzijds de eigen 
positie als gevolg van de uitslag van de 
Tweede-Kamerverkiezingen in 1977; 
anderzijds - meer internationaal gezien 
- het doorbreken van de milieuproblema
tiek (ik verwijs zowel naar Harrisburg 
1979 als naar de milieurampen in Oost
Europa, die zich toen al aftekenden), en de 

veranderingen die met name culmineer
den in de ontwikkelingen in Polen. 
Op grond van de verwerking van voor
noemde ontwikkelingen werden in ons 
partijprogramma de volgende begrippen 
richtinggevend: maatschappelijke en poli
tieke pluriformiteit (als waarde op zich!), 
ecologische inpasbaarheid, vrije ontplooi
ing van cultuur en wetenschap, en demo
cratisering op alle terreinen van het maat
schappelijk leven. 
Het zal volstrekt duidelijk zijn dat de prak
tijk in wat werd genoemd het reëel 
bestaande socialisme daarmee volstrekt in 
strijd was. Centralisme, repressie en 
bureaucratie waren daar aan de orde van 
de dag. 
En zelfs de laatste stelling dat er in dat reë
le socialisme tenminste geen armoede 
was, moet inmiddels als een groteske 
dooddoener worden beschouwd. 

De conclusie luidt wat mij betreft: elk sys
teem, groot of klein, dat correctie- en 
oppositiemogelijkheden uitsluit, en dat 
meningsuiting en organisatie op grond van 
andere inzichten dan de in een één-partij
staat heersende onmogelijk maakt, ver
wordt in al zijn facetten: 
- in eerste instantie tot een log bolwerk, 
waarvan geen impulsen tot vernieuwing 
en verandering meer uitgaan; 
- in tweede instantie tot ineenschrompe
lende machteloosheid om de eigen proble
men op te lossen; 
- in derde instantie logischerwijze tot een 
ruïne. 



,, Nieuwe evenwichten 

Een tweede omslagpunt is te plaatsen in 
een bredere context: de ontwikkeling van 
ons politieke en maatschappelijk bestel 
vandaag en morgen. Je zou kunnen zeg
gen: de naoorlogse jaren tot halverwege de 
jaren zestig kunnen beschouwd worden 
als een periode van wederopbouw op basis 
van (voor een belangrijk deel) vooroorlog
se maatschappelijke organisatiepatronen -
gewoonlijk wel aangeduid met het begrip 
'verzuiling'. 
De jaren zestig en zeventig konden daar
entegen worden aangemerkt als een perio
de van losmaking daarvan, van ontvoog
ding. 
In de jaren tachtig zien wij het doorschie
ten in processen van ontideologisering en 
verzakelijking. 
En nu zijn wij toe aan het vinden van nieu
we evenwichten in de verhouding tussen 
individu en gemeenschap, tussen politiek 
en maatschappij, tussen pluriformiteit en 
gemeenschappelijkheid, tussen materiële 
ontwikkeling en ecologisch draagvlak, 
tussen levens- en maatschappijbeschou
wing en praktische realisatiemogelijkhe
den. 
Dat zoeken naar die evenwichten is bij de 
overgang van de CPN naar Groen Links in 
essentie aan de orde. 

Wat ons betreft is die overgang meer dan 
een gelegenheidsoptie of een uit nood 
geboren stap. Als wij, op grond van de les
sen die wij zelf getrokken hebben, zeggen 
dat pluriformiteit een groot goed is, omdat 
die essentieel is voor de maatschappelijke 
dynamiek en ontwikkeling, én omdat die 
de democratische waarborg is dat nooit 
één stroming haar wil kan opleggen aan 
een andere, dan is dat bij uitstek ook een 
politiek adagium. 
Dit betekent dat samenwerking, coalitie
vorming tussen politieke partijen onder
ling, en tussen politieke partijen en maat
schappelijke bewegingen en organisaties, 
niet zomaar een noodzakelijk kwaad is 
(dat wel eens vergoelijkend is aangemerkt 
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als typisch Nederlands), maar essentieel 
voor democratische politiek en bestuurs
vormen. 

Groen Links is in dit opzicht voor ons een 
poging een politieke organisatie te baseren 
op hetgeen verschillende samenstellende 
partijen en verenigingen verenigt, in plaats 
van op hetgeen hen onderscheidt. Daarbij 
willen wij een zodanige openheid in struc
tuur en organisatie bewaren, dat verdere 
aansluiting vanuit of verbinding met poli
tieke en maatschappelijke stromingen 
mogelijk blijft. Dit willen wij vooral doen 
vanuit het besef dat de geschiedenis niet, 
zoals de filosoof Fukayama beweert, met 
de instorting van de socialistische stelsels 
in Oost-Europa tot stilstand is gekomen, 
maar dat het moeilijkste nog moet komen. 
En vooral: dat wij daar zoveel mogelijk 
verbinding met mensen, dat wil zeggen 
diskussie én draagvlak, bij nodig hebben. 

Paradox 

Dat brengt ons bij een derde omslagpunt, 
dat misschien wel het belangrijkste maar 
ook het moeilijkste is. Ik zou dat willen 
formuleren als een paradox, waarmee ik 
alleen maar wil aangeven dat ik er zelf nog 
niet helemaal uit ben- of helemaal niet. 
De emancipàtiebeweging van de negen
tiende en twintigste eeuw (de emancipatie 
van de burgerij, de arbeidersbeweging, de 
vrijmaking van de voormalige koloniën en 
de huidige Derde Wereld, de vrouwenbe
weging), waarin de verlichting centraal 
stond, het streven naar optimale ontplooi
ing en ontwikkeling van kennis en vermo
gens, zowel individueel als gemeenschap
pelijk, heeft zonder twijfel veel succes 
gehad. 

Zou het kunnen zijn dat deze emancipatie
beweging zoveel succes heeft gehad, dat 
ze zich als het ware tegen de dragers van 
die idee gaat keren? Want als iedereen vrij 
is, en de mogelijkheden heeft om zich naar 
eigen vermogen en interesse te ontwikke
len, wat heeft hij of zij dan nog voor bood-
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schap aan gemeenschappelijkheid, solida
riteit of verantwoordelijkheid? 

Maar belangrijker nog: zou het ook kun
nen zijn dat het succes van de emancipatie
beweging op dit moment - met in het 
vooruitzicht de ontwikkelingen die op ons 
afkomen -zoveel succes heeft, dat dit als 
het ware de aanpak en oplossing van de 
grote vraagstukken van deze tijd in de weg 
kan gaan staan? 
En onder die grote vraagstukken versta ik: 
milieuvervuiling en het vraagstuk van 
armoede en rijkdom op mondiaal niveau 
(in hun onderlinge samenhang). Die aan
pak, die noodzakelijk is, veronderstelt een 
grote mate van gezamenlijk gevoelde col
lectieve verantwoordelijkheid, een veran
dering van individueel ontplooiingsge
drag, en een mondiale herverdeling. Dat 
laatste betekent onvermijdelijk: een aantal 
stappen terug bij de werelddelen, die het 
verst in hun ontwikkeling zijn. Het is toch 
duidelijk dat het energie- en consumptie
gedrag in het Westen onmogelijk geëxtra
poleerd kan worden op wereldschaal zon
der de grootste rampen aan te richten? 
Het beeld dringt zich op van goedwillende 
tovenaarsleerlingen, die hun eigen ver
worvenheden niet meer beheersen. 

Een paar dingen 

Wie dit goed tot zich laat doordringen, 
heeft natuurlijk niet meteen pasklare 
oplossingen, maar weet wel een paar 
dingen. 
1) De politiek heeft een grote verantwoor
delijkheid, en mag zich niet overgeven aan 
het idee dat na het oplossen van de Oost
Westtegenstelling de politiek kan volstaan 
met het management van de winkel waarin 
het einde van de geschiedenis is opgesla
gen. De winkel draaiende houden is niet 
voldoende in het licht van de problemen 
die nu aanbreken. Want juist het wegvallen 
van de Oost-Westtegenstelling geeft ons 
het volle zicht op de hoofdproblemen van 
de eenentwintigste eeuw en de mogelijk
heid en de plicht om daaraan te werken. 
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Een politiek beeld van één grote grijze 
klont, waarin geen echte verschillen meer 
zijn, waarin geen debatten meer hoeven te 
worden gevoerd, en waarin dus geen echte 
keuzes zijn te maken, is schadelijk. In dat 
opzicht ben ik het eens met wat Thijs 
Wöltgens gesteld heeft in zijn rede in 
Eindhoven onder het motto: 'Eerherstel 
voor de politiek'. 

2) Er valt op dit moment een ontwikke
ling te bespeuren van het zich afwenden 
van de politiek. Ik refereer aan de ontwik
keling ten aanzien van het actieve kies
recht, het deelnemen aan verkiezingen, en 
de opkomst daarbij. 

Ik refereer eveneens aan minder zichtbare 
processen ten aanzien van het passieve 
kiesrecht, de bereidheid en het vermogen 
om zich kandidaat te stellen voor verte
genwoordigende functies, en tal van ande
re aanwijzingen. Ik vind dat het proces van 
het zich afwenden van de politiek gekeerd 
moet worden. Dit moet niet gebeuren door, 
zoals vaak in een bijna Pavlov-achtige 
reactie wordt gedaan, de burgers/kiezers 
op hun verantwoordelijkheid te wijzen. 
Want de burgers blijken op allerlei terrei
nen maar al te bereid om zich in te zetten 
voor het reilen en zeilen van de maat
schappij. Wie kijkt naar het ontwikkelen 
van activiteiten door vakbonden, mede
zeggenschapsraden in het onderwijs, het 
vrijwilligers werk, het ouderenwerk, het 
buurt- en wijkwerk of het milieu, is ervan 
doordrongen dat die participatie een veel
voud is van de politieke participatie. De 
politiek moet zich juist door die verban
den, door die voorbeelden van maatschap
pelijke betrokkenheid en verantwoorde
lijkheid laten aanspreken, voor die verban
den openstaan en die betrekken in de 
vragen en in de mogelijke antwoorden. 

Avontuur 

Ook in het laatstgenoemde opzicht is 
Groen Links voor ons een avontuur met als 
inzet het besef dat de politiek zijn draag-



,, vlak moet verbreden, door de bestaande 
maatschappelijke draagvlakken meer in 
het eigen doen en laten te betrekken. Let 
wel: de politiek moet daar niet meer aan 
overlaten - wat in hoofdlijnen de stelling 
van het CDA is. Eveneens moeten die 
draagvlakken niet verstatelijken, wat zou 
kunnen gebeuren door aan het maatschap
pelijk initiatief dezelfde eisen te stellen die 
je aan de overheid zou stellen - wat van 
oudsher de stelling van de PvdA is, en 
merkwaardigerwijs bij de algemene 
beschouwingen in de Tweede Kamer de 
inzet leek te zijn van de heer Bolkestein. 
Het maatschappelijk initiatief moet samen 
met de politiek wederzijds bevruchtend én 
corrigerend bezig zijn met het beleid en de 
uitvoering daarvan. 
De politiek is en blijft verantwoordelijk 
voor besluitvorming waarin richting en 
sturing wordt gegeven aan maatschappe
lijke ontwikkeling, maar de maatschappij 
dient meer ruimte te krijgen voor eigen 
vormen van uitvoering daarvan, en dient 
daarin betrokken te zijn. 

Slot 

Het primaat van de politiek is niet een vast
staand feit, maar een opdracht tot het ont
wikkelen van een visie, die een antwoord 
geeft op de maatschappelijke problemen 
van vandaag en morgen, en het verwerven 
van een breed draagvlak daarvoor. 

Aspiratie en inspiratie zijn nodig om maat
schappelijke ontwikkelingen richting te 
geven en voorwaarden te creëren voor een 
ieder om daaraan deel te nemen. 
Solidariteit is nodig om mensen te 
beschermen die door persoonlijke of maat
schappelijke oorzaken kwetsbaar zijn. 
Samenwerking is nodig om die hoge doe
len te realiseren, want geen enkele politie
ke of maatschappelijke stroming kan dat 
alleen. 

Wervende en aanspreekbare vormen van 
samenwerking zijn nodig om mensen 
daarvoor te mobiliseren en problemen aan 
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te pakken, in plaats van ze vooruit te schui
ven tot ze onoplosbaar zijn. 
Om met Jul es de Corte te spreken: 'we zul
len het samen moeten doen, of we gaan 
samen naar de knoppen'. 
Dat samen doen, daar is Groen Links mee 
begonnen. 

Het opgaan van de CPN daarin is geen stap 
terug, maar twee stappen vooruit, in een 
tijd die door de CPN verstaan wordt. 

Marius Ernsting. 

Deze tekst is een bewerking van de alge
mene beschouwing, die op 12 november 
1990 werd uitgesproken namens de CPN 
in de Provinciale Staten van Noord-Hol
land. 



38 Politiek en Cultuur 

Afscheidsgedicht 

Begin dit jaar overleed Annie Averink 
Ruim een jaar daarvoor overleed haar 
echtgenoot Eep van Ommeren. Naar aan
leiding van die laatste gebeurtenis schreef 
Asahan Aidit een gedicht 'voor de familie 
Van Ommeren', dat verscheen in het vier
de nummer van de jaargang 1990 van 
Arah. In de inleiding van de rubriek 'Cul
tuur, Literatuur en Kunst' schreef de 
redactie de volgende toelichting: 

"Op 15 novemberjl werdEepvan Omme
ren, echtgenoot van Annie van Ommeren
Averink, dichtbij Haarlem begraven. 
Zowel Annie als haar man koesterden van 
jongs af aan sympathie voor de strijd van 
het Indonesische volk en hielden van 
Indonesië. Op concrete en actieve wijze 

SAJAK PERPIS AH AAN 

bagi Fam. Ommeren 

Kami antarkan ka u hari ini 
Kejalan debu dan kebisuan 
Apalah lagi kini artinya 
Cuaca dingin dan berkabut 
Dedaunan gugur menggarami pil u 
Alam-mu telah pasti 
Di kenisbian antara 
Di keheningan jelita 
Cuma orang-orang yang pulang 
Kernbali terurnbang 
Dom, mulai rnalam ini 
Kau indah seperti bulan 

Asahan Aidit 
16 november 1990 
Nieuw Vennep 

verzetten zij zich tegen het Hollandse 
kolonialisme en tegen het sturen van Hol
landse soldaten naar Indonesië. Wij zijn 
hen dankbaar voor hun strijd, maar nu zijn 
wij ook bedroefd en rouwen wij vanwege 
zijn heengaan. Het gedicht van Asahan 
Aidit dat hij aan de redactie stuurde 
getuigt van deze gevoelens van dankbaar
heid en rouw." 
Inmiddels is ook Annie overleden, waar
bij in Forum een tweetal artikelen een 
beeld gafvan haar activiteiten als commu
niste en 'vriendin van het Indonesische 
volk'. Als redactie kregen we het gedicht 
van Aidit in Arah toegestuurd, en we 
drukken het hier af in het Indonesisch en 
Nederlands als eerbetoon aan beide vrij
heidsstrijders. 

AFSCHEIDSGEDICHT 

voor de familie Van Ommeren 

Wij begeleiden jou vandaag 
Naar de weg van stof en stilzwijgen 
Wat betekent nu nog 
Het koude en bewolkte weer 
De bladeren vallen kruiden het verdriet 
Jouw wereld is al zekçr 
In dit betrekkelijke tussentijdse 
In de tedere stilte 
Alleen de naar huis kerenden 
Worden weer heen en weer geslingerd 
Oom, vanaf deze nacht 
Ben je mooi als de maan 

Asahan Aidit 
vertaling: Annemarie de Jong 
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Derde-Wereld beweging: 
hoe verder? 

De GATT-onderhandelingen zijn vast
gelopen. Ook andere internationale 
overeenkomsten komen moeizaam of 
helemaal niet van de grond. In hoeverre 
is het al dan niet slagen van dit soort 
overeenkomsten van (indirect) belang 
voor de armen in de Derde Wereld, hoe 
kan de Derde-Wereldbeweging (DWB) 
in Nederland invloed uitoefenen op een 
versnelde totstandkoming en op de 
inhoud van deze overeenkomsten? Een 
terugblik en een vooruitzicht. 

In de jaren vijftig demonstreerde de 
beginnende DWB voor verhoging van de 
ontwikkelingshulp. Onder invloed van de 
eisen van de Derde-Wereldlanden op de 
UNCTAD-bijeenkomsten in 1964, '68 en 
'72 werd daaraan toegevoegd: hervor
ming van de internationale handelsstruc
tuur (Trade not Aid). 
Weer later eiste de Derde Wereld op een 
bijeenkomst van de "niet gebonden lan
den" schadev ~rgoeding voor de in het ver
leden gemaakte koloniale winsten (Trade 
and Aid). Tegen die tijd, halverwege de 
jaren zeventig, werd er door de DWB nau
welijks meer aandacht gegeven aan ont
wikkelingshulp of hervorming van de 
internationale handelsstructuur. Door de 
achtereenvolgende mislukkingen van de 
UNCTAD-bijeenkomsten en het moord
dadig verstoren van de democratische 
ontwikkelingen in Chili in '73 door de 
VS, was het vertrouwen in het effect van 
hervormingen drastisch verminderd. 
Binnen de DWB kreeg de anti-imperialis-

tische stroming de overhand: politieke 
strijd in Nederland, en in de Derde Wereld 
strijd tegen het kapitalisme en voor het 
socialisme, zo luidde de strategie die 
moest leiden tot het einde van armoede en 
onderdrukking. 
In de praktijk betekende het dat een deel 
van de DWB zich actief ging inzetten voor 
ondersteuning van de strijd van progres
sieve bewegingen tegen het kapitalisme 
en feodalisme in Derde-Wereldlanden. 
Een ander deel trachtte mensen in Neder
land ervan bewust te rnaken dat ook zij in 
hun "eigen situatie" werden onderdrukt 
door het kapitalistisch systeem. 
De gezamenlijke ontwikkelingslanden, 
georganiseerd in de "groep van 77", 
bepleitten echter nog steeds internationale 
hervormingen op het gebied van handel, 
landbouw, ontwikkelingshulp, enz. De 
groep ontwierp een concreet voorstel voor 
een nieuwe internationale economische 
orde (NIEO). 
Dit voorstel werd besproken op speciale 
VN-zittingen in 1974 en '75, en de rijke 
landen zegden toe dat deze voorstellen 
serieuze onderhandelingspunten zouden 
vormen op de UNCTAD-bijeenkomst van 
1976. De concessiebereidheid van de 
westerse landen kwam voort uit hun vrees 
voor de toenemende macht van de olielan
den, georganiseerd in de OPEC. 
In 1976 echter had het oliewapen aan 
macht ingeboet en de rijkere ontwikke
lingslanden (Brazilië, India, Nigeria) ont
dekten dat hun economische belangen 
steeds minder overeenkwamen met die 
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van de armste ontwikkelingslanden. Het 
einde van de eenheid werd tevens het ein
de van de NIEO-optie. 
De DWB in Nederland was nooit bijster 
enthousiast geweest over de NIEO-voor
stellen. Men verwachtte van dergelijke 
hervormingen weinig voordeel voor de 
bevolking van de Derde Wereld. Het stre
ven van een belangrijk deel van de DWB 
was gericht op fundamentele verandering 
in socialistische zin. Die zou tot werkelij
ke oplossingen leiden, NIEO-hervormin
gen waren slechts geklungel in de marge. 
De NIEO-vereniging, een Derde-Wereld
groep opgericht naar aanleiding van de 
NIEO-voorstellen, werd door de toenma
lige DWB gezien als een idealistische 
burgerlijke groepering met achterhaalde 
politieke doelen. 

Vijftien jaar later 

Vijftien jaar later moeten we constateren 
dat de socialistische omwenteling er niet 
van gekomen is en voorlopig ook wel op 
zich zal laten wachten. Het bewustwor
dingswerk in Nederland zal bij diverse 
doelgroepen zeker hebben geleid tot het 
inzicht dat zij in hun eigen situatie ook 
worden onderdrukt, maar of dit nu con
creet heeft bijgedragen tot een versnelde 
oplossing van het armoedeprobleem in de 
Derde Wereld is zeer de vraag. Het politie
ke perspectief dat rest is, hoe banaal mis
schien ook: internationale hervormingen. 
Het reëel bestaande socialisme bestaat 
niet meer, het reëel bestaande kapitalisme 
des te meer. 
In zijn nota "Een wereld van verschil" 
gaat minister Pronk ook van deze realiteit 
uit. In zijn ogen is de gehele wereld thans 
een groot kapitalistisch dorp, waarvan de 
Derde-Wereldlanden de achterbuurten 
vormen. De integratie van Derde-Wereld
landen in de kapitalistische wereldecono
mie is een onomkeerbaar proces gewor
den. Misschien was er twintig jaar 
geleden nog enige kans voor Derde-We
reldlanden om zich gezamenlijk 
autonoom op te stellen tegenover de wes-
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terse wereld (de Collective Self-reliance
gedachte), op dit moment is elke poging 
daartoe tot mislukken gedoemd. Binnen 
het bestaande systeem moeten Derde
Wereldlanden hun plaats veroveren, daar
buiten is er niets meer. 
Een op het eerste gezicht weinig opwek
kende gedachte, de analyse die er aan ten 
grondslag ligt is echter tot nu toe door 
weinigen weersproken. 

Het kapitalisme overwinnaar? 

Het lijkt erop dat het kapitalisme de ideo
logische en economische strijd met het 
bestaande socialisme met vlag en wimpel 
heeft gewonnen. De Amerikaanse neo
conservatieve publicist Fukuyama kon
digt in zijn veelbesproken essay reeds het 
einde van de (ideologie)geschiedenis aan. 
Het triomfalisme van de liberaal/k:apitali
sche ideologie wordt echter behoorlijk 
getemperd door de gigantische problemen 
waarmee het overblijvende economische 
systeem thans wordt geconfronteerd. 
Tot nu werden sociale, economische en 
ecologische problemen en tegenstellin
gen, inherent aan het kapitalisme, deels 
opgelost en opgevangen door de staat of 
een federatie van staten (EEG). Wil het 
kapitalisme zich handhaven dan zijn ech
ter oplossingen op staats- of regionaaV 
Europees niveau niet langer voldoende. 
Planmatige correcties op het vrije-markt
systeem zullen worden verricht op inter
nationaal niveau, via VN-organisaties, 
teneinde te voorkomen dat het systeem op 
langere termijn ineenstort. 
Vanwege deze noodzqak om op lange ter
mijn te denken gebruikt het vrije-markt
systeem voor zijn overleving in feite soci
aal-democratische maatregelen. Dit gege
ven vormt tegelijk een strategisch 
strijdmiddel voor de progressieve krach
ten in de samenleving. 
Het spanningsveld tussen het korte- en het 
lange-termijnbelang is niet iets van van
daag of gisteren. Het is een probleem 
waarmee de heersende bovenlaag al wor
stelt vanaf het ontstaan van de kapitalisti-



.1 sche werkwijze. In een studie naar het ont
staan van de publieke gezondheidszorg, 
onderwijs en sociale voorzieningen in de 
negentiende eeuw in West-Europa geeft 
Abraham de Swaan aan hoe de steden in 
die tijd vanuit een verlicht eigenbelang 
zich steeds meer voor deze voorzieningen 
gingen inzetten. (Abraham de Swaan: 
Zorg en de Staat, uitgave van Bert Bakker, 
1989.) 
Elke stad werd geplaatst voor het volgen
de dilemma: wilde het stadsbestuur haar 
burgers enige garantie geven met betrek
king tot de veiligheid op straat en het 
voorkomen van besmettelijke ziektes dan 
moest zij een publieke gezondheids- en 
armenzorg ontwikkelen. Deed zij dat ech
ter dan trok dat weer meer armen van bui
ten de stad aan. Dit probleem kon alleen 
worden opgelost als andere steden, en 
liefst alle steden, dezelfde publieke voor
zieningen zouden treffen. Lange tijd 
trachtten de steden elkaar de zwarte piet 
toe te spelen, en wisselden een politiek 
van enige zorg voor de armen en een van 
wegjagen van de armen elkaar af. Uitein
delijk ontstond er een meerstedelijk 
oftewel landelijk beleid, waarbij armen
en gezondheidszorg de norm werd. 
Wat zich in West-Europa (en op andere 
wijze in Oost-Europa) ontwikkelde zou 
nu kunnen plaatsvinden op wereldschaal. 
Vanzelfsprekend zullen westerse landen 
en multinationals internationale correc
ties op het vrije-marktsysteem in eerste 
instantie afwijzen. Zij zullen maatregelen 
proberen uit te stellen, goedkopere alter
natieven verzinnen of de lasten op andere 
landen afschuiven. Maar uiteindelijk zal 
men toch inzien dat het systeem op de lan
ge termijn is gediend met maatregelen die 
sociale rust bevorderen en de dodelijke 
concurrentiestrijd van allen tegen allen 
reguleren. 
In hoeverre dergelijke maatregelen ook 
voordelig zijn voor de armen in de ont
wikkelingslanden is afhankelijk van de 
kracht waarmee de organisaties aan de 
basis van de samenleving hun eisen naar 
voren kunnen brengen. Overigens, hoe 
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lastiger en opstandiger de bevolking in de 
Derde Wereld zich gedraagt en hoe meer 
sociale bewegingen in het Westen solidair 
zijn, hoe sneller dit soort internationale 
hervormingen en publieke voorzieningen 
zich zullen ontwikkelen. 

Hinderkrachten 

Alle bestaande sociale, economische en 
ecologische problemen in de Derde 
Wereld die een onbekommerde ontplooi
ing in de westerse landen verhinderen of 
vertragen, noemt Pronk "hinderkrach
ten". Hinderkrachten noodzaken de rijke 
landen om iets te doen en geven de arme 
landen gelegenheid om iets te eisen. Als 
hinderkrachten signaleert Pronk o.a. de 
gigantische migratie naar de EEG van 
politieke, economische en ecologische 
vluchtelingen, grensoverschrijdende mi
lieuvernietiging, besmettelijke ziektes, en 
toename van cocaïne- en heroïneproduk
tie als compensatie voor de lage prijzen 
van de handelsgewassen. 
Men kan zich afvragen, en op een aantal 
bijeenkomsten waar de nota werd bespro
ken kwam die vraag ook naar voren, in 
hoeverre de westerse landen op andere 
wijze deze hinderkrachten kunnen elimi
neren. Immers, EEG en VS zouden, in 
samenwerking met de heersende elites in 
de Derde-Wereldlanden, de sociale onrust 
met militair geweld de kop in kunnen 
drukken, vluchtelingen massaal terug 
kunnen sturen en eventueel cocaïneplan
tages bombarderen. 
Op korte temmijn behoort dit alles zeker 
tot de mogelijkheden. Maar over enkele 
decennia woont 90% van de wereldbevol
king in een Derde-Wereldland en het is 
niet waarschijnlijk dat de overgrote meer
derheid van de wereldbevolking rustig 
toekijkt als een minderheid haar welvaart 
steeds vergroot en daar van geniet. 
Bovendien wordt het- anders dan vroeger 
- steeds moeilijker om de negatieve 
gevolgen van eenzijdig genomen econo
mische beslissingen over te hevelen op de 
schouders van minder draagkrachtigen. 
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Elke ecologische, economische en sociale 
ramp zal steeds meer een internationaal 
karakter krijgen en een ramp worden voor 
iedereen, ook voor diegenen die gezien 
hun macht en rijkdom daar vroeger van 
gevrijwaard bleven. Rampen worden 
"eerlijker verdeeld". 
Met het doel de internationale maatrege
len ook ten goede te laten komen aan de 
onderlaag van de Derde-Wereldbevolking 
is het beleid van Pronk erop gericht de 
organisaties aan de basis direct of indirect 
te steunen met ontwikkelingsgelden. 
Precies over dit laatste heerst grote twijfel 
bij velen in en buiten de DWB. En niet ten 
onrechte. Ook in het vorige centrum-link
se kabinet waar Pronk minister was 
(1973 - '78) werden de progressieve 
intenties van zijn beleid afgezwakt en 
naar ongevaarlijke richtingen omgebogen 
door de rechtse coalitiepartner in dat ka bi
net. Hetzelfde dreigt zich te herhalen. 
Handhaving van mensenrechten is nu een 
belangrijk hulpcriterium bij de selectie, 
maar landen waarvan bekend is dat zij 
mensenrechten op grove wijze schenden, 
staan toch op het lijstje van concentratie
landen. Nog voor het beleid handen en 
voeten krijgt zijn de concessies al inge
bouwd. En het afknabbelen ging ook na de 
aanbieding van de nota door. De CDA
fractie eiste dat naast de enige kerndoel
stelling "armoedebestrijding" als tweede 
doelstelling "economische verzelfstandi
ging" zou gelden. Zo hoopte men een gro
tere ingang te beriken voor het bedrijfsle
ven. Pronk moest zwichten voor deze eis. 
Tevens eiste het CDA afschaffing van de 
financiële onderhandelingsruimte, die 
door Pronk was ingebouwd om nog enige 
greep te hebben op het beleid van regerin
gen van Derde-Wereldlanden. Dit wees 
Pronk af, maar hij deed wel de concessie 
dat Kamerleden vertrouwelijk inzage krij
gen in zijn lopende bestedingsbeleid. 

Het perspectief 

Het perspectief voor de Derde-Wereldbe
weging in de jaren negentig kan niet 
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anders zijn dan het bevorderen van inter
nationale en regionaal/ Europese hervor
mingen op het terrein van handel, land
bouw, hulp, werkgelegenheid, schulden
afhandeling en het bevorderen van een 
duurzame economische ontwikkeling. 
Globaal genomen betekent dit bevorde
ring van een internationale: 
landbouwpolitiek die er zorg voor draagt 
dat elk land of elke regio zoveel voedsel 
verbouwt als voor de zelfvoorziening 
noodzakelijk is. Dat wil zeggen opbouw 
van voedselproduktie in de Derde-Wereld 
en afbouw van de overproduktie in EEG 
en VS. Tijdelijk kan de overproduktie 
worden gebruikt voor voedselhulp aan de 
stedelingen in de Derde-Wereld, zolang 
het eigen land niet voldoende voedel pro
duceert; 
handelspolitiek waarbij de arbeidsinten
sieve industrialisatie in de Derde-Wereld 
wordt bevorderd. Zo'n internationale 
handelspolitiek dient gepaard te gaan met 
afbraak van de tariefmuren die de export 
van Derde-Wereldlanden belemmeren, en 
het scheppen van een VN-code die het 
gedrag van multinationale ondernemin
gen aan regels bindt; 
ontwikkelingshulppolitiek die concreet 
een begin maakt met het uitsluitend 
beschikbaar stellen van hulp aan die lan
den die aantoonbaar een beleid voeren 
gericht op de verbetering van de situatie 
van de bevolking, met name het armste 
deel. In landen waar dat niet mogelijk is 
zal uitsluitend hulp moeten worden ver
leend aan projecten die beheerd worden 
door organisaties van de bevolking zelf; 
schuldenpolitiek diy begint met het 
kwijtschelden van de helft van de uit
staande schulden. Deze schuldenkwijt
schelding moet ten goede komen aan de 
bevolking en niet aan de bovenlaag. Ver
der moeten schulden die op criminele wij
ze zijn ontstaan (bv. Marcos op de Filip
pijnen) in hun geheel worden kwijtge
scholden; 
duurzame economische politiek die een 
einde maakt aan de permanente verhoging 
van de produktie en daarmee samenhan-
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gende consumptie in de westerse landen. 
Teneinde het milieuprobleem op te lossen 
behoren de rijke landen de eersten te zijn 
die matigen. Deze matigingspolitiek kan 
alleen slagen als in deze landen de kloof 
tussen minimum en modale inkomens 
drastisch wordt verkleind; 
vrouwenpolitiek die ervoor zorgt dat 
internationale hervormingen en effecten 
van ontwikkelingshulp niet nadelig wer
ken op de positie van de vrouw, maar de 
achterstand van vrouwen juist teniet doet. 

Oude eisen
nieuwe methoden? 

Bovengenoemde eisen zijn niet nieuw. 
Veel ervan is reeds meerdere malen door 
Derde-Wereldlanden en organisaties uit 
die landen gesteld. Ook groepen binnen 
de DWB hebben zich wel ingezet voor 
inwilliging van deze eisen. Het gebeurde 
echter allemaal niet massaal genoeg. Het 
vormde, zeker vanaf de jaren zeventig, 
geen hoofdprioriteit van de DWB. Her
vormingen lagen in de DWB niet zo goed. 
In de milieu- en vredesbeweging is dat 
altijd anders geweest. Men was en is daar 
meer pragmatisch gericht op het binnen
halen van politieke resultaten en minder 
op het bewaken van de ideologische zui
verheid. Het gevolg van deze historische 
ontwikkeling is dat Derde-Wereldactivis
ten zich politiek/emotioneel meer thuis
voelden in het concrete solidariteitswerk 
ten behoeve van aanwijsbare groepen in 
de Derde-Wereld of in het bewustwor
dingswerk ten behoeve van aanwijsbare 
plaatselijke groepen in Nederland. 
Daardoor heeft de DWB een aantal hoofd
oorzaken die de ontwikkeling van de Der
de-Wereld belemmerden, genegeerd. 
Wil de DWB een rol spelen in het ontwik
kelen van internationale hervormingen en 
invloed krijgen op de inhoud ervan, dan 
zal zij zich degelijk en meer samenwer
kend moeten voorbereiden op politieke 
campagnes die dergelijke beleidsverande
ringen op nationaal, EEG- en VN-niveau 
tot doel hebben. 
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In feite is de potentiële kracht van de 
DWB zeer groot. Geen andere sociale 
beweging kan beschikken over meer dan 
200 betaalde kaderkrachten, 750 plaatse
lijke groepen en tientallen regionale infor
matie- en stimuleringscentra. 
Naast de vredesproblematiek is er geen 
onderwerp waar de kerken in Nederland 
zoveel affiniteit mee hebben als de Derde
Wereldproblematiek. Mede door het 
jarenlange informatie- en bewustwor
dingswerk en meer gematigde acties als 
Eén voor Afrika, Afrika Nu en de perma
nente actie Gast aan Tafel, is er een voe
dingsbodem van op zich gematigde men
sen, die open staan of op zijn minst sym
patiek staan ten opzichte van meer 
radicale campagnes van een sterke Derde
Wereldorganisatie. 
Enkele organisaties uit de DWB (NIO, 
HHN, KNV, CON, BOW) staan op het 
punt te fuseren. Dat vormt een goede aan
zet tot het ontwikkelen van een actie-lob
by-campagne-organisatie. Ook veel lan
dencomités zouden zich kunnen afvragen 
in hoeverre een gezamenlijk optreden of 
een fusie met het oog op het voeren van 
genoemde campagnes, niet veel meer zou 
opleveren. Ook voor die landen waar 
thans hun specifieke voorkeur naar uit
gaat. 
Een overwinning van een bevrijdingsbe
weging in de Derde-Wereld is meestal een 
overwinning in een doodarm land, met 
alle consequenties van dien. 
Directe politieke en financiële steun aan 
progressieve organisaties in bepaalde lan
den en tegelijkertijd gezamenlijke cam
pagnes ten behoeve van economische 
vooruitgang voor alle Derde-Wereldlan
den zou een logische stap vooruit zijn. 
Kritisch consumeren en bankieren als 
actiemiddel kan daarbij ondersteunend 
werken. 

Ten slotte 

Juist omdat steeds meer problemen in 
elkaar schuiven of elkaar in negatieve zin 
beïnvloeden is het zinvol en noodzakelijk 
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dat er op een meer structurele wijze wordt 
samengewerkt met andere sociale bewe
gingen, zoals de vrouwen-, milieu- en vre
desbeweging. Zo'n samenwerking komt 
pas goed van de grond als deze gebeurt op 
basis van gelijkwaardigheid. Een sterke 
milieubeweging bijvoorbeeld heeft in 
kwesties waarbij het milieuvraagstuk en 
het armoedevraagstuk beide aan de orde 
zijn, behoefte aan een sterke Derde
Wereldbeweging, en niet aan een DWB 
die tegen haar aanhangt omdat 'milieu' 
het op dit ogenblik goed doet. 
Samenwerking binnen de DWB en 
samenwerking van de DWB met andere 
bewegingen en organisaties is in de jaren 
negentig een noodzaak bij het bestrijden 
van maatschappelijke verstarring en 
sociale onverschilligheid en het bevorde
ren van een normale menselijke samenle
ving. Het belang van politieke strijd voor 
het behalen van deze doeleinden is uitein
delijk een overlevingsbelang voor ieder
een. 

Hans Beerends 
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Randstad straks 
Rampstad? 

De laatste jaren wordt de toekomstige 
woningbehoefte in Nederland hoger 
geraamd als gevolg van het economische 
herstel, de voortgaande individualisering 
en een lichte stijging van het aantal 
geboorten. Zo sprak de Vierde Nota over 
de Ruimtelijke Ordening in 1988 over de 
noodzaak 1,5 miljoen woningen erbij te 
bouwen in de komende 25 jaar, waarvan 
bijna 1 miljoen in de Randstad. Dat hier
over met name in de milieubeweging eni
ge paniek is uitgebroken, is begrijpelijk. 
Echter, sommige reacties zijn van een 
bedenkelijk simplisme en roepen herinne
ringen op aan debatten in de vorige eeuw 
tussen malthusianen en marxisten over 
het bevolkingsvraagstuk. 
Met name Marten Bierman, veelvuldig in 
de publiciteit opererend planoloog en 
vooraanstaand lid van De Groenen, roert 
daarbij de trom en laat zien waartoe groe
ne politiek zonder rode component kan 
leiden: een ranzig tegenover elkaar plaat
sen van milieu en mensenrechten. 'Aldus 
wordt de weg geplaveid naar een ramp
stad in 2015, vuil en overvol', stelt deze 
onheilsprofeet in het tijdschrift PLAN. 
In dit artikel worden een aantal bewerin
gen over de toekomst van de Randstad 
besproken en wordt Biermans benadering 
verworpen. 

Randstad staat voor dilemma's 

Sinds enige jaren is het debat over de toe
komst van Randstad Holland weer in alle 
hevigheid losgebarsten. Het startsein 

daartoe werd gegeven door de Vierde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening, die in 
1988 door de regering werd uitgebracht. 
In die nota wordt onomwonden gekozen 
voor een versterking van de economische 
positie van de Randstad, teneinde in het 
Europa-van-na-1992 de concurrentie met 
vergelijkbare stedelijke concentraties aan 
te kunnen. Diverse betrokken overheids
diensten hebben inmiddels hiervoor plan
nen uitgebracht. En ook is het aantal stu
diedagen en seminars over dit onderwerp 
niet meer te tellen. 
In het debat hebben zich recent ook de 
milieu-organisaties gemengd. Terecht 
natuurlijk. De vraag rijst alleen of hierbij 
wel een effectieve benadering, namelijk 
een nogal behoudende, wordt gekozen. 
Allerlei dilemma's waar de Randstad en 
zijn bevolking mee worden geconfron
teerd, worden zodoende ontlopen en niet 
aangegrepen om tot een kwalitatief betere 
Randstad te komen. 
Dilemma's zijn er legio en ze vragen om 
een serieuze uitdieping. 
Een aantal voorbeelden kan dat verduide
lijken. 

a. Persoonlijke ontplooiing is een alge
meen onderschreven wens. Het brengt 
echter een toenemend ruimtebeslag per 
individu met zich. Zijn we bereid om kan
sen op individualisering om die reden te 
beknotten? 
b. Het ruimtebeslag voor stedelijke func
ties kan beperkt worden als er meer hoog
bouw tot stand komt. Zijn we bereid in 
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Nederland om de rijtjeshuizencultuur 
daarvoor te verlaten? 
c. Het steeds verder verdichten van de 
steden wordt als alternatief voor stadsuit
breiding aangedragen. Maar daar zijn 
grenzen aan. Ook uit oogpunt van stads
ecologie is het behoud van een netwerk 
van onbebouwde, groene ruimte in de ste
den van levensbelang. 
d. Elke stedelijke uitbreiding betekent 
per definitie een afname van het landelij
ke areaal. Kan kwantitatieve afname 
gecompenseerd worden door toename 
van kwaliteit, bijvoorbeeld door natuur
bouw? 
e. Het ontwikkelen van een hoogwaardig 
openbaar vervoernet maakt het overbrug
gen van afstanden voor een ieder makke
lijker. Dat komt in strijd met het compacte 
stad beleid. Waar kiezen we dan voor? 

Randstad nog lang niet vol? 

Onlangs mengde ook minister Aiders zich 
in de discussie met de stelling dat de 
Randstad 'in de verste verte' nog niet vol 
is. 
'Puur fysiek gesproken' is er in de Rand
stad nog ruimte genoeg. Om dat te bewij
zen wees Aiders op vergelijkbare stedelij
ke gebieden in het buitenland, zoals Lon
den en het Ruhrgebied, waar de 
bevolkings- en de bebouwingsdichtheid 
veel hoger liggen. Als we naar de bevol
kingsdichtheid kijken zijn er inderdaad 
aanzienlijke verschillen. Zo is Parijs zes 
maal zo dicht bevolkt als de Randstad. 
De Randstad is dan ook moeilijk als één 
stad te zien; het is een verzameling steden 
die gespreid rondom een Groen Hart lig
gen en die van elkaar worden gescheiden 
door landbouw- en natuurgebieden. 
Dank zij de moderne verkeersmiddelen 
zijn deze steden zo dicht bij elkaar gele
gen dat zij als het ware steeds meer als één 
stad functioneren. De diverse 'markten' 
( arbeids-Iwoning-/ui tg aan s-/diens ten
markt) dijen in de Randstad uit en over
lappen elkaar steeds meer en doen samen
hangende stedenzones ontstaan: Leiden-
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Den Haag-Rotterdam-Dordrecht, de 
zogeheten zuidvleugel van de Randstad 
met zo'n 2,5 miljoen inwoners. De noord
vleugel bestaat uit de stedenzone Haar
lem-Amsterdam-Hilversum-Utrecht. 
Het gevoel van 'volte' wordt eerder ver
oorzaakt door de inefficiënte spreiding 
van wonen en werken en de daaruit voort
komende noodzaak zich massaal met de 
auto te verplaatsen, dan door de feitelijke 
'dichtheid'. De gespreide verstedelijking 
in het westen van het land heeft geleid tot 
een verdere versnippering van de open 
ruimte. En het openbaar vervoer is er niet 
door bevorderd, integendeel. 
De kernvraag waar de Randstad voor staat 
is dan ook niet zozeer wel of niet groeien, 
maar hoe we groei kunnen inzetten om tot 
een beter functionerende Randstad te 
komen. Beter: zowel economisch als eco
logisch, sociaal en cultureel. 

Miljoen woningen erbij? 

De commotie over de uitgroei van de 
Randstad is vooral op gang gekomen na 
de uitspraak van rijksplanologen dat er in 
de Randstad nog zo'n miljoen woningen 
moeten worden bijgebouwd. Dat was in 
1988. Inmiddels is dit getal verlaagd naar 
700.000 in de komende 25 jaar (1990-
2015). Dit brengt ons bij de vraag of de 
bouwopgave als zodanig ons voor bijzon
dere en ongekende problemen plaatst. De 
in de Vierde Nota geopperde bouwinspan
ning van 1,5 miljoen woningen ter uitbrei
ding van de Nederlandse woningvoorraad 
(thans bijna 6 miljoen) in de komende 25 
jaar is beduidend lag,er dan de 2,5 miljoen 
die er de afgelopen 25 jaar zijn bijgeko
men. Vergelijken we het getal van 
700.000 voor de Randstad (in 25 jaar, dus 
per jaar gemiddeld 28.000) met de 
woningproduktie in de groeikernen in de 
achter ons liggende periode, dan zien we 
dat daar tussen 1972 en 1988 in totaal 
225.000 woningen zijn gerealiseerd; 
gemiddeld 14.000 per jaar. Het uit dezelf
de periode stammende Structuurschema 
Volkshuisvesting beoogde de bouw in 
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Nederland van bijna 100.000 woningen 
perjaartussen 1980en 1990, samen 1 mil
joen - een magisch getal zo langzamer
hand. 
De opgave 700.000 woningen erbij te 
bouwen in de Randstad in 25 jaar is qua 
omvang niet zo bijzonder. Met dergelijke 
aantallen heeft ordenend en bouwend 
Nederland voldoende ervaring. De opga
ve is echter wèl bijzonder indien we er de 
locatie-eisen bij betrekken. 
Het gaat dan niet alleen om woningen, 
maar om een pakket aan ruimtelijke maat
regelen die de inrichting van de Randstad 
als totaal beogen te verbeteren: naast 
woningbouw ook bosaanleg en natuur
bouw, concentratie van glastuinbouw en 
bedrijvigheid, uitbouw van het railnet en 
dergelijke. 

Deugen de prognoses wel? 

De al gememoreerde 700.000 nieuwe 
woningen in de Randstad zouden nodig 
zijn om tegemoet te kunnen komen aan de 
verwachte woningbehoefte in dat lands
deel. Vanuit milieu-organisaties zijn daar
op drie soorten kritiek geuit: 1. de ramin
gen zijn te hoog, 2. de Randstad is nage
noeg vol, en 3. meer woningen erbij is 
strijdig met het milieu. 
De makkelijkste kritiek is het in twijfel 
trekken van de betrouwbaarheid van de 
prognoses. Dit soort ramingen zijn nu 
eenmaal niet 'te bewijzen'; pas achteraf 
kan de (on)juistheid blijken. Toch zijn 
vooruitberekeningen zonder meer nodig. 
Waar de ramingen van de bevolkingsom
vang er regelmatig behoorlijk naast ble
ken te zitten, is de omvang van de beno
digde woningvoorraad daarentegen door 
het rijk steevast te laag ingeschat. Het zijn 
dan ook algemene economische en soci
aal-culturele processen, die zich in geheel 
West-Europa voordoen, die de woningbe
hoefte 'sturen'. 
Nederland heeft tussen 1970 en 1987 -
ondanks 'de pil' -van alle Westeuropese 
landen de grootste bevolkingstoename 
gekend, namelijk 13%. 
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Volgens de jongste CBS-prognose groeit 
de Nederlandse bevolking nog door tot 
ongeveer 2020. De groei zal in de komen
de 25 jaar echter veel geringer zijn dan in 
de periode 1965-1990 als gevolg van het 
dalen van de natuurlijke aanwas. De 
immigratie is in beide perioden daarbij 
ongeveer even groot. 
Slechts een kwart van de behoefte aan 
nieuwe woningen komt voort uit de 
bevolkingsgroei (natuurlijke aanwas en 
migratie). Veel groter is de invloed van de 
daling van de gemiddelde huishoudens
grootte op de kwantitatieve woningbe
hoefte. De gemiddelde woningbezetting 
in Nederland was en is nog steeds de 
hoogste in West-Europa! Het Sociaal
Cultureel Planbureau voorspelde onlangs 
dat de huishoudensverdunning in Neder
land de komende tijd onverkort door zal 
gaan als gevolg van demografische pro
cessen als 'ontgroening' (gemiddeld min
der kinderen per huishouden) en 'vergrij
zing' (langere levensduur), in navolging 
van de ons omringende landen die ons als 
het ware voorgingen. 

Een daling in Nederland van 2,6 naar het 
Europese niveau van 2,2 vereist een ver
groting van de woningvoorraad met 1 mil
joen woningen. 

Ontwikkeling gemiddelde 
woningbezetting 

1970 1987 

Nederland 
Denemarken 
Frankrijk 
Bondsrepubliek 
België 

3,5 
2,7 
3,1 
2,9 
2,8 

2,6 
2,2 
2,2 
2,3 
2,3 

Het niet willen accepteren van de conse
quenties van een dergelijke trend leidt 
soms tot wonderlijke en helaas ook 
bedenkelijke commentaren. 
Zo wil het CDA in Zuid-Holland blijkens 
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Bevolkingsomvang (x 1000) 

Randstad 
Overige Nederland 

Vier grote steden 
Groeikernen + 
suburbane kernen 

1972 

5.870 
7.400 

2.295 
2.500 

Werkzame personen/bevolking in 1983 

Randstad 
Overige Nederland 
Vier grote steden 
Groeikernen + 
suburbane kernen 

0,32 
0,24 
0,45 
0,22 

het Binnenhof van 29 november j.l. de 
woningbehoefte gaan 'sturen'. De CDA
woordvoerder maakte een vergelijking 
met het autogebruik, waarbij ook wordt 
gestreefd naar een hogere bezettingsgraad 
per auto. 'Woonden per huis enkele jaren 
geleden (1970!, S.V.) nog gemiddeld 3,5 
mensen, nu is dat gedaald tot 2,6 en het 
ziet er naar uit dat in 2015 de gemiddelde 
woningbezetting uitkomt op 2.2.' Hij 
vroeg zich na deze juiste vaststelling af of 
je bijvoorbeeld 'iedereen die achttienjaar 
is geworden een eigen woning moet 
geven'. Niet alleen wordt het recht op 
wonen hiermee ter discussie gesteld, maar 
het is ook een valse voorstelling van 
zaken. Maar 3% van de achttienjarigen in 
ons land krijgt ook echt een woning toege
wezen. 

Wat verhulder maar even bedenkelijk zijn 
de alternatieve prognoses van de Zuidhol
landse Milieufederatie en de Stichting 
Natuur en Milieu. De eerste neemt als uit
gangspunt dat de woningbehoefte per 
leeftijdsgroep gelijk blijft, waardoor tien
duizenden woningen minder nodig zou
den zijn. Alleen al de voortgaande afname 
van het aantal gehuwden leidt hoe-dan
ook tot een hoger behoefteniveau per leef
tijdsgroep. 
De indruk wordt hiermee gewekt dat 
maatschappelijke tendenzen als individu-
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1985 

6.115 
8.335 

1.920 
3.135 

index 

104 
115 

84 
125 

eler wonen te beïnvloeden zouden zijn 
door de noodzaak van veel nieuwe 
woningen te betwisten. Dat is het 
omdraaien van de zaak. 
De Stichting Natuur en Milieu komt tot 
een aanzienlijk lagere prognose voor de 
Randstad door eenvoudigweg het weg
trekken van mensen uit de Randstad in 
het verleden tot trend te verheffen. Daar
mee wordt het woningtekort in de Rand
stad met terugwerkende kracht gerecht
vaardigd. Bovendien wordt niet aangege
ven waar dan die 200.000 woningen wèl 
gebouwd zouden kunnen worden. Juist 
het aanhoudende vertrek uit de Randstad 
heeft de afgelopen 25 jaar voor de nodige 
problemen gezorgd en heeft op den duur 
meer schadelijke gevolgen dan groei bin
nen de Randstad. Want de werkgelegen
heid blijft geconcentreerd in de Randstad 
en het openbaar vervoer heeft in de Rand
stad betere kansen dan in overig Neder
land. 
Uit bovenstaande cijfers blijkt het achter
blijven van de Randstad. Doordat de 
werkgelegenheid er wel is gebleven, 
levert dit enorme woon-werkverplaatsin
gen op. Wil Natuur en Milieu dit continu
eren? 

Urbanisatie befer dan 
suburbanisatie 
Een prognose en een daarop geënte ruim
tereservering vormen nog geen bouwpro
gramma. In de Randstad is het program
ma jaar-in-jaar-uit nooit gehaald vanwe
ge de beperkte ruimtereservering. De 
dorpen in de landelijke gebieden rondom 
de Randstad 'profiteerden' daarvan (sub
urbanisatie) evenals de groeikernen. De 
krappe woningmarkt in de Randstad 
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heeft geleid tot hoge woonkosten aldaar, 
terwijl de suburbanisatie het land kwelt 
met de grootste autodichtheid ter wereld. 
Kortom: niet het uitbreiden van de steden 
bedreigt het milieu, maar juist het niet-uit
breiden ervan! 
Het niet volgens een program tegemoet 
komen aan de woningvraag, hetgeen som
migen kennelijk voorstaan, leidt tot een 
grotere krapte op de woningmarkt, met als 
gevolgen prijsopdrijving in de steden, 
hernieuwde trek uit de stad en een grotere 
sociale segregatie. Dat aan uitbreiden van 
de steden niet te ontkomen valt, komt ook 
doordat de grote steden inmiddels tot aan 
de gemeentegrens zijn volgebouwd. 
Gemiddeld de helft van de woningvoor
raadtoename is de laatste vijf jaar binnen 
de bebouwde kom gerealiseerd. Het einde 
van de bouwgrondcapaciteit binnen de 
bebouwde kom komt in zicht. Een ver
schuiving naar stadsuitbreiding is dus te 
verwachten. 
Het bontst maakt Marten Bierman het in 
zijn streven het milieu 'te redden': ' De 
Randstad is klaar' ... 'een bouwstop voor 
het buitengebied ligt voor de hand'. 

Migratie slecht voor het milieu? 

Bierman meent dat het proces van gezins
verdunning ten dele te wijten. is aan het 
feit dat er de afgelopen jaren zoveel 
nieuwbouwwoningen aan de voorraad 
zijn toegevoegd. Hij bevindt zich in gezel
schap van het CDA hiermee. Hij waar
schuwt voor bouwen voor de leegstand in 
de komende jaren. In PLAN (nr. 9/10 -
1990) schrijft hij 'dat het afstevenen op 
een woningoverschot in de Randstad 
slechts twee effecten kan hebben: er komt 
een grote stroom migranten op gang in de 
richting van de Randstad. Deze stroom is 
strijdig met een beleid dat het Groene Hart 
tegen verstedelijking probeert te behoe
den'. Dat zo'n uitspraak geen incident is, 
blijkt ook uit de volgende passage uit het
zelfde artikel: 'Daarnaast is het denkbaar 
dat de woningbehoefte van de ouderen 
daalt omdat ze meer gaan samenwonen, 
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daartoe in zekere mate gedwongen door 
verslechterende zorgvoorzieningen en 
een gebrek aan geschikre woningen voor 
oudere alleenstaanden'. Een bof voor het 
milieu als dit zou gebeuren!? 
Volgens Bierman zijn de plannen om 
700.000 woningen te bouwen in de Rand
stad 'een ramp voor het milieu'. Neder
land is 'het dichtst bevolkte land ter 
wereld.' Hij vindt het niet onredelijk 
andere EG-landen dan te vragen 'Neder
land te ontlasten'. Ofwel het gaat om de 
keuze tussen milieu en het toelaten van 
migranten. Er zijn volgens Bierman ver
schillende manieren om de kwestie aan te 
pakken. Eén daarvan is 'het sluiten van de 
grenzen'. Een andere is 'een voortvarend 
emigratiebeleid met forse premies'. En hij 
vervolgt: 'Wat hebben we de buitenlan
ders eigenlijk te bieden? Ze komen vaak 
terecht in uitzichtloze situaties. Kinderrij
ke gezinnen die in een te krappe behuizing 
en in verpauperde wijken verkomme
ren.( .. ) Veel buitenlanders zijn beter uit in 
landen die wel de ruimte hebben om hen 
onder te brengen.' 
In Trouw diende prof. Schooneboom van 
de Wetenschappelijke Raad Bierman van 
repliek: 'Buitenlanders weren is discrimi
natie'. Terecht stelt hij dat legaal binnen
gekomen buitenlanders evenveel recht 
hebben hier te zijn als Nederlandse kinde
ren om geboren te worden. 
Wat Bierman doet is een bepaalde groep 
als schuldige aanwijzen, terwijl het om 
een algemeen probleem gaat. Mensen die 
legaal ons land zijn binnengekomen wor
den in de beklaagdenbank gezet. De 
milieuactivist Bierman schaart zich hier
mee bij de Janmaten! 
Schooneboom rekent terecht daarmee af: 
'Het is niet zo dat buitenlanders hier 'zo 
maar' binnen komen. Ze komen op 
rechtstitels die verankerd zijn in interna
tionale verdragen. Eén daarvan is gezins
hereniging. De tweede is asielverlening 
en dat gebeurt dan ook nog slechts mond
jesmaat. ( .. )We zeggen toch ook niet dat 
moeders minder vruchtbaar moeten wor
den omdat ze anders kinderen op de 
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wereld zetten die straks een huis bezet
ten?' 
Migratie is een blijvend fenomeen zolang 
het welvaartsverschil tussen rijke en arme 
landen blijft bestaan. De commissie
Brundtland pleit er dan ook voor dat elk 
land recht heeft op een deel van de wel
vaart. Het proces van internationalisering 
zorgt ervoor dat de wereld kleiner wordt 
en dat de grenzen vervagen, niet alleen in 
de EG maar ook mondiaal. 'Grenzen slui
ten' is een verwerpelijk idee. Zeggen dat 
er meer ruimte is in bijvoorbeeld Frank
rijk en Denemarken en dat de migranten 
daar maar heen moeten, is al evenmin 
realistisch. Net als in ons land zoeken zij 
het daar in de dichtbevolkte en verstede
lijkte gebieden. 
De oorzaken van de steeds toenemende 
milieubelasting moeten in de eerste plaats 
bij de Nederlanders zelf gezocht worden. 
Er wordt gesteld dat ons land 'vol' zou 
zijn. Maar wat heet vol. Zestien miljoen 
mensen zegt op zich zelf niets. Het gaat 
om het gedrag van die miljoenen, dat weer 
samenhangt met economische en maat
schappelijke ontwikkelingen. Zoals de 
gezinsverdunning. En het toegenomen 
ruimtebeslag als gevolg van de gestegen 
welvaart. Overigens zijn hetjuist de min
derheden die daaraan het minste deel heb
ben. Kortom, Bierman is een valse profeet 
en het is te hopen dat de milieubeweging 
zich er verre van houdt. 

Uitdaging aangrijpen 

De vraag naar de milieubelasting in de 
Randstad is natuurlijk legitiem. De leef
baarheid in de Randstad wordt daarbij 
evenwel niet zozeer bedreigd door het 
ruimtegebruik of de individualisering als 
zodanig. Dit betreft elementaire mensen
rechten, zoals het recht op wonen en op 
deelname aan het maatschappelijk leven. 
De dreiging komt van de industriële pro
duktiewij ze, de lozing van afvalstoffen in 
bodem, water en lucht, de ongebreidelde 
uitgroei van Schiphol en het autoverkeer, 
het consumptiepatroon enzovoort. De 
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ecologische crisis houdt verband met de 
bestaande bezits- en machtsverhoudin
gen, die radicale milieumaatregelen ver
hinderen. 

Een 'rampstad' dreigt als de woningnood 
zou herleven, als het openbaar vervoer 
niet drastisch wordt verbeterd, als er door
gegaan wordt met de vervuiling van 
milieu en de verspilling van grondstoffen, 
als de tweedeling van de samenleving 
zich doorzet, als rassenhaat kansen 
krijgt. .. 
Een rampstad dreigt niet vanwege het 
bebouwen van polders, maar vooral door 
het uitblijven van de nodige investeringen 
die de kwaliteit van het bestaan in de 
Randstad doen verbeteren. In absolute 
getallen blijven de overheidsinvesterin
gen in Nederland vèr achter bij de ontwik
keling van het nationaal inkomen sinds 
1975. Van koploper is Nederland zowat 
hekkesluiter geworden als het gaat om 
overheidsinvesteringen in voorzieningen, 
infrastructuur, woningbouw, milieu en 
natuur. 

Een betere basis voor een debat over de 
toekomst van Randstad en milieu is gele
verd door Van Grondelle van de Stichting 
Natuur en Milieu. Als reactie op de opga
ve waarvoor de Randstad zich geplaatst 
ziet, stelt hij dat die uitdaging moet wor
den aangegaan, mèt een kritische houding 
ten opzichte van prognoses, met voort
gaande analyses van de capaciteit van 
onze steden, met het veiligstellen van een 
gedegen ecologische structuur in de 
Randstad, met hetyerbeteren van de 
milieukwaliteit in de Randstad, èn door 
evenveel energie te stoppen in natuuront
wikkeling, landschapsbouw en bescher
ming van het Groene Hart àls in verstede
lijking. 
Op deze wijze kunnen groene en linkse 
politiek met elkaar worden verbonden. En 
dat is de werkelijke uitdaging voor 
progressieve mensen. 

San Verschuuren 
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Het economische 
beleid van het ANC 

Al enige tijd wordt er in het ANC heftig 
gediscussieerd over het toekomstige eco
nomische beleid in Zuid-Afrika en over de 
toekomstige economische structuur van 
het land./ n april/990 vond daarover een 
bijeenkomst plaats van economen van het 
ANC en van COSATU (de vakcentrale). 
Dat resulteerde in een uitgebreid beleids
document, dat op een tweede bijeenkomst 
in september vorig jaar verder besproken 
werd. 
In het onderstaande geven we een ver
taling van een artikel van de hoogleraar 
Laurence Harris van de London School 
of Economics over deze discussie. Het 
werd geschreven op verzoek van de Eco
nomische Afdeling van het ANC. Het arti
kel gaat uitgebreid in op alle economi
sche beleidsdoeleinden van het ANC. Ik 
heb slechts dat deel dat gaat over de kwes
tie van de nationalisatie van ondernemin
gen/sectoren overgenomen, omdat dat me 
politiek het interessantst lijkt en omdat 
het ook het meest omstreden deel van het 
beleidsprogrammais. Voor het ANC is het 
echter niet het hoofddoel van zijn econo
misch beleid. Dat is het wegwerken van 
de raciale ongelijkheid, veroorzaakt door 
het apartheidssysteem, en daarnaast de 
herstructurering van de Zuidafrikaanse 
economie om een nieuwe evenwichtige 
groeisituatie te creëren. 

Staatseigendom 

Het overbrengen van een aantal onderne
mingen in staatseigendom is onderdeel 
van het beleid van het ANC. Dat is het al 
sinds het Handvest van de Vrijheid (het 

beginselprogramma van het ANC) aangaf 
dat de mijnbouw, de banken en monopo
listische industriële ondernemingen 
'overgedragen moeten worden aan het 
volk als geheel'. Maar de continuïteit in 
dit standpunt weerspiegelt niet een rigide 
dogmatisme of het ondersteunen van 
nationalisatie als doel op zichzelf. De 
standpunten van het ANC ten aanzien van 
staatseigendom houden rekening met de 
veranderingen in de wereld, de lessen die 
geleerd kunnen worden van de ervaringen 
met genationaliseerde sectoren en de ver
anderende omstandigheden in de Zuid
afrikaanse economie. 

Dit ontbreken van dogmatisme betekent 
dat het beleid van het ANC niet is nationa
lisatie als zodanig na te streven, maar 
alleen ondernemingen te nationaliseren 
als dat de beste optie is om te zorgen dat 
die ondernemingen bijdragen aan de doel
einden van het economisch beleid (raciale 
gelijkheid en gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en herstructurering van de eco
nomie). Welke ondernemingen genatio
naliseerd worden, en hoe, zal afhangen 
van de voordelen die staatseigendom met 
zich mee zou brengen voor de opbouw 
van een gelijke en groeiende economie ná 
apartheid. Daarom hanteert het ANC geen 
'Top Tien' -lijst van te nationaliseren 
ondernemingen. Ook omdat het onmoge
lijk is voor elk geval afzonderlijk de argu
menten te geven, zolang er nog geen 
democratisch gekozen regering in Zuid
Afrika is, die toegang heeft tot de infor
matie van de ministeries en de boekhou
dingen van de ondernemingen. Zo'n re ge-
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ring zal onder andere rekening moeten 
houden met de mate waarin grote, particu
liere ondernemingen zich bereid tonen 
mee te helpen aan de opbouw van een 
nieuw Zuid-Afrika. Zijn ze bereid te 
investeren, hun investeringsplannen in 
overeenstemming te brengen met die van 
de regering en hun werkgelegenheids
praktijken te herzien? Dat zullen onder 
andere de te overwegen vragen zijn alvo
rens tot eventuele nationalisatie zal wor
den besloten. 

Hoewel het ANC-beleid ten aanzien van 
nationalisatie een geval-tot-gevalbenade
ring inhoudt, werden de standpunten van 
de beweging over staatseigendom bereikt 
na overweging van de ermee verbonden 
betekenis en problemen. Tenslotte heeft in 
elk land het idee postgevat dat staatsei
gendom op zichzelf onjuist is en dat 
maakte een inschatting van de algemene 
principes en ervaringen noodzakelijk. Het 
vond plaats in het kader van een economie 
die reeds gedomineerd wordt door staats
ondernemingen en dus ging het er niet 
alleen over of nieuwe nationalisaties zou
den moeten plaatsvinden, maar ook over 
de vraag wat moet gebeuren met de 
bestaande staatsondernemingen. 

Onder de regering van de Nationale Partij 
namen de grootste staatsondernemingen 
(ESCOM, ISCOR, SATS, SASOL, 
ARMSCOR) een steeds groter deel van de 
werkgelegenheid en de investeringen 
voor hun rekening en speelden ze een 
sleutelrol in de vormgeving van de econo
mie. In 1980 stelden ze, tezamen met de 
rest van de overheidssector, 34% van de 
blanke beroepsbevolking te werk en 12-
16% van de andere bevolkingsgroepen. 
Wat betreft investeringen nam ESCOM 
(staatselektriciteitsmaatschappij) alleen 
al meer dan 40% van de bestedingen in de 
economie aan nieuwe fabrieken en machi
nes voor zijn rekening. Elke staatsonder
neming was van strategische betekenis bij 
het vorm geven van de op apartheid geba
seerde economie. SA Railways (spoorwe-
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gen) schiep en exploiteerde het systeem 
dat arbeiders naar de mijnen vervoerde en 
van de woongebieden naar de werkplek. 
SASOL (staatsolie- en chemieonder
neming) werd opgezet om de olievoorzie
ning te verzekeren, met name toen dat 
door sancties bedreigd werd. ARMSCOR 
bouwde Zuid-Afrika's wapenindustrie op 
om de apartheid te verdedigen en onder
mijnde de invloed van het VN-wapenem
bargo tegen Zuid-Afrika. De 'Industrial 
Development Corpora ti on' investeerde 
vanaf 1942 in industrieën met het oor
spronkelijke doel een industrie op basis 
van importsubstitutie op te bouwen en 
later om de export te di versificeren. 

De grote staatssector was de hoeksteen 
van de 'gemengde economie met een 
kapitalistische oriëntatie', opgebouwd 
rond apartheid. Als het vergroot wordt 
door verdere nationalisatie is het zeker dat 
de vijanden van het nieuwe Zuid-Afrika 
zouden zeggen dat hetbewijst dat het land 
een totalitair, communistisch systeem is 
geworden. In feite hadden vele, aan het 
kapitalisme toegewijde landen gemengde 
economieën. Frankrijk bouwde zijn na
oorlogse economie op rond een staatssec
tor die de grote banken en industriële en 
handelsconglomeraten omvatte (bijv. 
Renault). En de gemengde economie van 
Italië had zijn centrum bij banken, indus
triële ondernemingen en handelsonderne
mingen in handen van de staat en onder 
beheer van IR I. 
Vanuit het ene eind van het politieke spec
trum kunnen die Europese genationali
seerde sectoren beoordeeld worden als 
een symptoom van ~x treem nationalisme, 
terwijl ze van de andere kant gekenmerkt 
kunnen worden als cruciale concentraties 
binnen een kapitalistisch systeem. De 
vraag waar het ANC naar keek is niet of 
dat soort nationalisaties een of ander poli
tiek label verdienen maar wat hun econo
mische betekenis en nadelen zijn als 
onderdeel van een gemengde economie. 
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Economische argumenten 

De economische argumenten voor het 
nationaliseren van grote ondernemingen 
als onderdeel van een gemengde econo
mie worden samengevat door de al decen
nia lang gebruikte leuzen van de Engelse 
Labour Party in zijn programma voor een 
gemengde economie. Daarin staat dat het 
ernaar streefde de 'bevelscentra' van de 
economie in staatseigendom te brengen. 
Het idee was dat de staat voor de 
omvorming van de economie de controle 
over enkele sectoren nodig heeft omdat 
het sleutelcentra zijn die al het andere 
beïnvloeden en om ze te controleren is het 
nodig ze in eigendom te hebben. Om dat 
argument te beoordelen moeten we over
wegen wat bedoeld wordt met bevelscen
tra. In welke zin zijn sommige sectoren 
van ondernemingen meer 'bevelend' dan 
andere? En we moeten ook overwegen of 
de enige en beste manier om ze te contro
leren nationalisatie is. Binnen het ANC is 
diep over die vragen nagedacht. 

Om een onderneming of sector te karakte
riseren als een hevelscentrum is niet 
alleen de omvang van de onderneming 
van betekenis. Coca Cola bijvoorbeeld is 
één van de grootste Amerikaanse onder
nemingen maar noch die onderneming 
noch de sector van de frisdranken zal 
beschouwd worden als een sleutelsector 
in de herstructurering van de Amerikaan
se economie. Waar het om gaat zijn de 
functies, aktiviteitenen verbindingen van 
een onderneming. 

Eén kenmerk dat een sector of onderne
ming deel van de hevelscentra kan maken 
is de aard van de goederen of diensten die 
het produceert. In vele landen worden sec
toren gerekend tot onderdeel van de infra
structuur van de gehele economie en 
genationaliseerd omdat hun produkten 
- elektriciteit, steenkool, ijzer&staal of 
transportdiensten bijvoorbeeld - in bijna 
elke andere sector gebruikt worden. Dit 
argument voor nationalisatie is dat staats-
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eigendom de beste manier is om te verze
keren dat de belangrijkste materiële toele
veringen voor alle andere sectoren 
beschikbaar moeten zijn om het totale 
patroon van ontwikkeling dat de staat 
wenst te ondersteunen. 

De noodzaak voor de staat om te besluiten 
hoeveel geïnvesteerd moet worden in 
energieproduktie, transportdiensten en 
soortgelijke sectoren is door vele landen 
die zulke infrastructurele sectoren natio
naliseerden, gebruikt. Zelfs in Zuid
Korea was de groei van de op export geo
riënteerde particuliere industrie onder lei
ding van de staat gebaseerd op geplande 
uitbreiding van de in staatshanden zijnde 
energie-industrie en waren er staatsonder
nemingen werkzaam in de staal- en ande
re metaalindustrieën. 

In Zuid-Afrika was de voorziening met 
essentiële grondstoffen voor industriële 
ontwikkeling en de strategische planning 
van hun expansie één van de voornaamste 
functies van de staatsondernemingen en 
werd het door het apartheidsregime 
gezien als de belangrijkste reden voor 
staatseigendom. 

Het zeker stellen van de toevoer van 
essentiële grondstoffen is van minder 
belang bij het overwegen van de uitbrei
ding van nationalisatie naar nieuwe secto
ren, daar dit soort grote sectoren in Zuid
Afrika allang in staatshanden zijn. Maar 
het blijft een overweging. Eén reden is dat 
sommige van Zuid-Afrika's belangrijkste 
hulpbronnen in particuliere handen blij
ven, met name steenkool. Nationalisatie 
van de kolenmijnen kan gerechtvaardigd 
worden om de aanvoer van steenkool als 
energiebron voor de hervormde economie 
te verzekeren. Een tweede reden is dat 
sinds het verschijnen van het White Paper 
'Privatisation and Deregulation in the 
Republic of South Africa' (1987) de ver
koop van een deel van de staatsonderne
mingen is begonnen, zij het aarzelend. Als 
gevolg daarvan zal de regering van een 
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democratisch Zuid-Afrika de ei gendoms
structuur van sectoren die geheel in han
den waren van de staat maar die sinds kort 
geprivatiseerd zijn, moeten heroverwe
gen. Het standpunt van het ANC op dit 
punt is dat ondernemingen die geprivati
seerd zijn weer in staatseigendom ge
bracht moeten worden. 

Een tweede reden dat een onderneming 
tot het hevelscentrum van een economie 
kan worden gerekend, is dat het een groot 
deel van de financiën voor investeringen 
beheerst. Dit is direct relevant voor de 
vraag of banken, mijnbouwconcerns en 
andere 'monopolies' op economische 
gronden genationaliseerd moeten wor
den. De belangrijkste taak voor de staat ná 
apartheid zal zijn te verzekeren dat het 
surplus van de economie in nieuwe rich
tingen en op nieuwe manieren geïnves
teerd zal worden om een systeem op te 
bouwen dat niet op apartheid gebaseerd is. 

Tot op heden waren de winsten van de 
mijnbouwholdings de belangrijkste bron 
voor de financiering van nieuwe mijn
bouwactiviteiten, de industrie en agrari
sche ontwikkelingen in het apartheidssys
teem. De winsten van de andere grote 
conglomeraten functioneerden op een 
soortgelijke manier. En de handelsbanken 
waren de instrumenten voor het kanalise
ren van deze fondsen in de richting van 
investeringen in produktieve sectoren (of 
naar onproduktieve, speculatieve activi
teiten). Nationalisatie van deze instellin
gen zou de staat directe controle over dit 
surplus kunnen geven en kunnen verzeke
ren dat het op een verstandige manier in 
herstructurering van de economie geïn
vesteerd wordt. Betoogd kan worden dat 
als deze ondernemingen in particulier 
bezit blijven, zij hun fondsen in het bui
tenland zullen investeren of in financiële 
speculatie en maatschappelijk onwense
lijke projecten of in nieuwe mijnen, 
fabrieken en agrarische bedrijven die de 
oude op apartheid gebaseerde arbeidspro
cessen gebruiken. 

Politiek en Cultuur 

Het economisch argument om bijvoor
beeld de mijnbouwgigant Anglo Ameri
can te nationaliseren zou in hoge mate 
berusten op het gezichtspunt dat de enor
me macht die het historisch bleek te heb
ben om de economische ontwikkeling 
dank zij zijn beschikking over investe
ringsfondsen vorm te geven, onder de 
controle van de staat zou komen. Een 
soortgelijk argument geldt voor nationali
satie van banken en andere conglomera
ten. 

Problemen bij nationalisatie 

In het voorgaande werden de argumenten 
genoemd die binnen het ANC besproken 
worden als zwaarwegende redenen voor 
het identificeren van sectoren als hevels
centra en voor het nationaliseren van 
ondernemingen in die sectoren. Maar 
andere economische overwegingen beïn
vloeden ook het ANC-beleid ten aanzien 
van de rol van overheids- en particuliere 
sectoren. Wat moeten bijvoorbeeld de 
doeleinden en regels voor het opereren 
van de toekomstige staatsondernemingen 
zijn? Het heeft weinig zin om particuliere 
ondernemingen te nationaliseren als ze 
dan op dezelfde manier geleid worden. En 
de bestaande staatsondernemingen zullen 
weinig bijdragen aan de opbouw van een 
nieuwe maatschappij als hun beleid en de 
richting van hun activiteiten niet verschilt 
van die welke ze volgden bij de opbouw 
van de apartheidseconomie. Een andere 
vraag is of staatseigendom zal leiden tot 
efficiencyverliezen ten opzichte van wat 
onder particuliere eigendom bereikt kan 
worden. En zullen de kosten voor het uit
voeren van de nationalisatie van particu
liere ondernemingen (compensatiebe
talingen o.a.) opwegen tegen de economi
sche voordelen? 

Deze vragen worden natuurlijk ook 
gesteld door de aanhangers van de parti
culiere onderneming binnen en buiten 
Zuid-Afrika. Hoewel hun kritiek op 
staatseigendom vaak wordt ingegeven 



door eigenbelang, duiden ze wel op reële 
problemen rond nationalisatie waar ook 
het ANC mee te maken krijgt. We zullen 
er hier dan ook nader op ingaan. 

Genationaliseerde economische sectoren 
worden vaak bekritiseerd op het feit dat ze 
onvermijdelijk inefficiënt zijn. De theore
tische basis voor zo'n gezichtspunt is 
zwak. Het berust op het argument dat 
alleen het winstmotief de leiding en de 
werknemers van grote ondernemingen 
kan stimuleren om tegen minimale kosten 
te produceren. Maar moderne theorieën 
over de particuliere onderneming sugge
reren juist dat ze niet per sé hoeven te ope
reren vanuit winstmaximalisatie of kos
tenminimalisering. Tegelijk kan de 
manier van werken van genationaliseerde 
ondernemingen zo ingericht worden dat 
het leidt tot kostenminimalisering. 

Kritici van nationalisatie stellen vaak dat 
de ervaring hun gezichtspunten onder
steunt. Dat over de hele wereld heen voor
heen efficiënte particuliere ondernemin
gen geruïneerd werden door de slechte 
leiding onder staatseigendom. In feite 
ondersteunen de resultaten van genationa
liseerde ondernemingen in andere landen 
dat standpunt niet. Afgezien van succes
volle industriële staatsondernemingen op 
het vasteland van Europa, is de vaak ver
guisde staatssteenkoolindustrie in Enge
land een goed voorbeeld van de voordelen 
van nationalisatie. Deze sector was tot na 
de Tweede Wereldoorlog in particuliere 
handen en leed aan gebrek aan investerin
gen, lage arbeidsproduktiviteit en achter
lijke technologie. Als gevolg van nationa
lisatie werd de sector geherstructureerd en 
gereorganiseerd op een manier die de par
ticuliere onderneming niet had kunnen 
bereiken. De investeringen gingen fiks 
omhoog, in opeenvolgende decennia wer
den verschillende technologische revolu
ties doorgevoerd, de arbeidsomstandighe
den werden verbeterd en het aantal onge
vallen nam enorm af. 
Een sterker argument is dat genationali-
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seerde ondernemingen in het algemeen 
niet winstgevend waren (hoewel er enkele 
opmerkelijke uitzonderingen zijn), maar 
winstgevendheid is niet altijd een goede 
maatstaf voor efficiency. Eén van de rede
nen daarvoor is dat winsten beïnvloed 
worden door prijzen en dat deze vaak 
kunstmatig laag gehouden worden door 
de overheid. Soms werd dit gedaan om 
particuliere ondernemingen in staat te 
stellen hun inputs (grondstoffen, e.d.) 
goedkoop in te kopen, soms was het een 
poging om genationaliseerde onderne
mingen te gebruiken als frontlijn in een 
tegen inflatie gericht beleid. Als lage win
sten dan het gevolg zijn is dat niet omdat 
de ondernemingen in staatshanden zijn, 
maar omdat hun prijzen gereguleerd wor
den. Dit duidt op een algemeen onder
scheid tussen de rol van het beleid inzake 
eigendom en dat ten aanzien van over
heidsregulering. 
Een andere belangrijke reden waarom 
winstgevendheid niet altijd de goede 
maatstaf voor efficiency is, is het feit dat 
hoge winsten gewoon een gevolg kunnen 
zijn van de lage lonen die aan de arbeiders 
in een onderneming betaald worden. 

Of efficiency nu gedefinieerd wordt als 
hoge produktiviteit of als hoge winst, het 
is in veel gevallen het resultaat van repres
sieve controle over de arbeiders. Dit is 
met name in Zuid-Afrika relevant. Soms 
wordt gezegd dat de goudmijnen en ande
re mijnen in particuliere handen zouden 
moeten blijven, omdat hun hoge efficien
cy en winstgevendheid door staatseigen
dom vernietigd zouden worden. Maar hun 
hoge winstgevendheid kwam voort uit 
hun geworteld zijn in apartheid. Kenmer
ken zoals het migranten-arbeidsysteem, 
het wonen in barakken, op ras gebaseerde 
loonverschillen en werkreservering 
(voorbehouden van de goede banen aan 
blanken) droegen alle bij aan de hoge win
sten. Het ANC wil deze praktijken 
afschaffen. Als particuliere efficiency 
gebaseerd is op activiteiten die geworteld 
zijn in apartheid zou nationalisatie ten 
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behoeve van het veranderen van de in een 
sector gebruikte arbeidsmetboden 
gerechtvaardigd kunnen zijn, zelfs als de 
produktiviteit en de winst eronder lijden. 
Met andere woorden: efficiency is geen 
neutrale technologische maatstaf en velen 
zouden een mijn als meer efficiënt beoor
delen als deze, laten we zeggen, een lagere 
winst zou hebben, maar tegelijk niet-dis
criminatoire lonen zou betalen en betere 
arbeidsomstandigheden en veiligheid zou 
hebben. 

Al deze problemen hebben betrekking op 
de vergelijking tussen het leiden van een 

Politiek en Cultuur 

staatsondersteuning ten opzichte van een 
particuliere onderneming. 
Tot zover het stuk van het het artikel van 
Harris dat over nationalisatie handelt. 
De overige delen van het artikel behande
len andere onderdelen van het toekomsti
ge economische beleid van het ANC. 
Geïnteresseerden kunnen het opvragen 
bij de Anti-Apartheids Beweging Neder
land (Kier Schuringa). 

Laurence Harris 
samenvatting en vertaling 
Pim Juffermans. 
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15 jun i 1991 : 
Wat nemen we mee? 

Dit nummer gaat over het congres van 15 
juni, dat zal besluiten dat de CPN opgaat 
in Groen Links. Een tijdperk wordt afge
sloten: CPN (1918-1991). 
In de werkredactie voor dit nummer is 
begin april gepraat over de aanpak. Er is 
gekozen voor het opnemen van een serie 
artikelen, die een beeld moet geven van 
wat communisten deden, en van wat ze in 
Groen Links willen blijven doen en waar
om? Dus geen nummer met nostalgie, al 
mocht die er soms zijn. Geen nummer met 
enkel geschiedenis, hoewel er best wat 
historie in moest. Geen nummer vol ego
documenten, maar wel een paar. En geen 
nummer met alleen CPN' ers, maar dat 
spreekt vanzelf. 
Het nummer moest gevarieerd zijn. De 
inhoud moest illustreren dat de oriëntatie 
op een aantal wezenlijke vraagstukken 
door zou moeten gaan van een verleden in 
de CPN naar een directe toekomst binnen 
Groen Links. Vandaar de beschouwingen 
die volgen over democratie, de politieke 
cultuur, de vredesstrijd, de sociale actie, 
het feminisme en de coalitiepolitiek. De 
mensen, die aan het woord komen, leggen 
tevens de nadruk op de eigen activiteit van 
mensen die tegen de draad in durven gaan 
als hun idealen en gevoel voor verant
woordelijkheid hen dat ingeven. 
Er is bij de aangehouden volgorde van de 
stukken een zekere groepering toegepast. 
Eerst de 'beschouwingen', die eindigen 
bij het vraaggesprek met Theun de Vries. 
Dat interview vormt de overgang naar een 
aantal stukken, die persoonlijke menin-

gen en ervaringen van mensen weergeven 
tot en met het interview met Siem van den 
Berg. Dan is er ruimte voor geschiedenis. 

Truus Divendal, voorzitster van de CPN, 
bijt de spits af. Zij betoogt dat er toekomst 
is voor onze idealen in Groen Links, en 
dat het tevens van onszelf afhangt of we 
die ruimte bevechten. 
Ina Brouwer kijkt terug op het 'democra
tiedebat' in de tijd van het CPN-program, 
en past dat toe op de crisis van de partijpo
litiek, die thans alom is uitgeroepen. 
Democratie is essentieel om idealen te 
verwezenlijken. Maar er zijn bruisende 
politieke stromingen nodig om leven te 
blazen in de instituties. Hoe organiseer je 
'leven' in een politieke stroming; hoe ver
mijd je dat de vensters op de samenleving 
sluiten? Hoe vermijdt Groen Links dat? 
Ronald Albers gaat eveneens in op de 
politieke cultuur. In de plaats van de vroe
gere zuilen, ook de communistische, zijn 
netwerken ontstaan van individuele men
sen die gemeenschappelijke deelbelangen 
hebben. De CPN 
had geen antwoorden op een reeks van 
vragen van de jaren negentig. Zal Groen 
Links de antwoorden op de vele vragen 
die hij stelt, dichterbij brengen? 
Marcus Bakker gaat in op ervaringen van 
communisten in de vredesstrijd, die van 
een algemene betekenis zijn. Hij vindt het 
éen van de grootste verdiensten dat de 
CPN arbeiders, gewone mensen, opwekte 
om op alle niveau 's aan politiek te doen: 
het uitgangspunt van een emancipatiepar-



tij. Hij hoopt van Groen Links hetzelfde. 
Frank Biesboer schrijft in een moeite door 
over hetpartijprogramma van de CPN van 
1984 en het Groenlinkse Manifest van 
deze week. Hij geeft tekortkomingen en 
verdiensten aan van beide teksten, en 
komt tot een aantal conclusies die sommi
gen zullen ontnuchteren. 
Leo Molenaar gaat in op de rol die CPN
voorzitster Elli Izeboud speelt in de moei
lijke jaren tussen 1980 en 1989. 
Sirnone Walvisch werkt een inleiding uit, 
die zij heeft gehouden op een Vrouwen
bijeenkomst van Groen Links. De 
opdracht was om ervaringen in de vier 
afzonderlijke partijen weer te geven, die 
van betekenis zijn voor Groen Links. 
Henk Hoekstra geeft zijn mening over 
Groen Links, dat het resultaat is van eigen 
activiteit en eigen denkwerk. En dus van 
niet externe ontwikkelingen. Er blijft wel 
veel behoefte aan uitdieping van vraag
stukken. 
Herman Meijer en Mariet Claessens gaan 
op bezoek bij Theun de Vries naar aanlei
ding van zijn tekst op de voorpagina van 
het laatste nummer van Forum. In grote 
historische lijnen geeft de schrijver aan 
dat het socialisme terug zal komen. We 
zijn blij dat hij voor het eerst sinds enkele 
tientallen jaren in 'zijn' blad van de partij 
is. 
Dan komt een artikel van Max van den 
Berg, dat hij uit zijn tenen gehaald moet 
hebben. Wij zijn er best even stil van 
geworden. Het is een 'ode aan de CPN'. 
Het Amsterdamse partijdistrict verzorgt 
een vraaggesprek tussen Henk Clerx en 
Sirnone Walvisch. Het is een gesprek, dat 
wijdere perspectieven opent. Het motto 
van dit Amsterdamse stuk, 'Wat nemen 
we mee?', nemen we mee voor dit P&C
nummer 
Dan een interview dat Trouw-verslag
geefster Marleen Barth met vice-voorzit
ter Marius Ernsting maakt. Zij gebruikt 
voor de krant een klein deel, en geeft ons 
toestemming voor het afdrukken. 
Er volgt een stuk van een tweede oud
redacteur; Ger Harmsen. Hij beschrijft 
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zijn buurtafdeling in Amsterdam. Het is 
eveneens een saluut aan de mannen en 
vrouwen, die de CPN hebben gemaakt tot 
een wezenlijke factor in de Nederlandse 
politiek. Aan het slot gaat hij in op de har
de strijd als gevolg is van de dreigende 
breuk middendoor eind jaren ' 50. In het 
algemeen hebben we die geschiedenis 
verwerkt; in dit ego-document zal het hier 
en daar weer pijn doen. 
Joop Morriën geeft een indruk van het 
werk van twee fotografen: Ben van Mee
rendonk en Bert Zijlma. Het eerste katern 
van Van Meerendonk wordt hier afge
drukt.. Het tweede katern van Bert Zijlma 
staat verderop. De foto op de voorpagina 
is van Bert Zijlma. 
Frank Biesboer ondervraagt drie vooraan
staande werkers: Jan Berghuis, Jeanne 
van de Heuvel en Joop Verroen. Zijn vra
gen zijn actueel: wat vinden ze van de 
CPN, hoe kijken ze aan tegen het opgaan 
in Groen Links, wat verwachten ze, waar
voor zijn ze bang? Dan gaat hij nog in op 
de opvatting als zou de CPN een partij van 
louter loonstrijd zijn. 
Eén van de dingen, die 'mee moeten gaan' 
naar Groen Links is volgens Zaankanter 
Siem van den Berg in een interview met 
Kees van den Berg het advieswerk. Dat 
werk houd je op de hoogte van wat er echt 
onder de mensen leeft, en dat is nodig 
voor solidaire politiek. 
Het heen-en-weer-denken tussen de actu
ele solidariteit met Indonesië en de band 
tussen CPN en PKI blijft een inspiratie
bron. Joop Morriën ontdekt documenten 
in Moskou over de contacten met Musso, 
de rol van Sneevliet, en zo meer. Enkele 
'strikt vertrouwelijke' stukken zijn afge
drukt. 
De CPN-Nijmegen neemt een initiatief, 
dat navolging verdient. Eind van dit jaar 
heffen ze de CPN op ten gunste van Groen 
Links, maar presenteren dan een boek 
over de lokale geschiedenis van de CPN. 
Jo Janssen en Theo Lucassen schrijven 
een voorlopige samenvatting. 
Tenslotte is het boek 'Alles moest anders' 
aan de orde. We kregen twee verzoeken 
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om te 'mogen' recenseren: van Nico 
Schouten en van Jos van Dijk. 
Ze bespreken de bundel vanuit verschil
lende gezichtspunten. 

Dit nummer besluit met iets heel anders. 
Op 2 en 3 mei is in de Pieterskerk te Lei
den een symposium gehouden, waar de 
Internationale Verzetsbeweging 1940-
1945, de Anne-Frankstichting en de 
RijksUniversiteit Leiden zich bogen over 
de vraag: Hoe kan er effectief opgetreden 
worden tegen racisme en rassenhaat in het 
Verenigde Europa na 1992? Met name de 
inleidingen van Rector Magnificus Leer
touwer en van Minister D' Ancona vinden 
we zeer de moeite waard. We kregen van 
hen toestemming tot publicatie, waarvoor 
onze dank. 
Het betoog van Leertouwer geeft een 
andere doorkijk dan in dit blad gebruike
lijk. Het is een moreel-ethisch appel tot 
strijdbaarheid en verdraagzaamheid met 
een open oog voor de strijd en de belangen 
die op de achtergrondzo'n duidelijke rol 
spelen. Het beroep op intellectuelen en 
bewuste mensen om hier hun verantwoor-
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delijkheid te zien en te nemen, is ons 
inziens een waardig besluit van deze uit
gave. 

En wat we verder nog meenemen? Het 
bestuur stelt aan het congres voor om het 
verschijnen van dit blad te garanderen na 
de opheffing van de CPN. 
Zou dat voorstel aangenomen worden, 
dan verplicht dat ons tot een uiteenzetting 
van onze voornemens voor het jaar 1992. 
Wij denken U daar via een vragenformu
lier bij te betrekken. En de lezersbijeen
komst 'Milieu en socialisme' staat nog 
steeds op 12 oktober. 

Namens de werkredactie van deze specia
le uitgave 
'15 juni 1991: Wat nemen we mee?', 

Kees van den Berg 
Max van den Berg 
Frank Biesboer 
Leo Molenaar 
Wiky van Rijssel 
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Een tijdperk 
loopt ten einde 

Naar valt aan te nemen zal het buitenge
woon congres, dat straks op 15 juni 
gehouden wordt, besluiten tot het doen 
opgaan van de CPN in Groen Links, en de 
partij daartoe aan het eind van het jaar te 
ontbinden. De laatste dag van het bestaan 
van de partij valt dan op 31 december 
1991. De andere in Groen Links deelne
mende partijen zijn eerder dit jaar tot 
opheffing overgegaan. 

Voor wat de CPN betreft gaat het hier om 
een uiterst ingrijpend besluit. Tenslotte is 
de CPN op het moment dat zij wordt ont
bonden drie en zeventig jaar oud gewor
den. Dat is zo ongeveer een mensenleven 
lang. Het was een periode die fel en bewo
gen is geweest. Het is natuurlijk niet niks 
om achter zo'n lang en intensief bestaan 
als zelfstandige politieke partij een punt te 
zetten. Ongetwijfeld is het voor velen 
geen gemakkelijk besluit. 
Maar het besef dat het nemen van dit 
besluit goed is en ook een logische stap, is 
allerwegen aanwezig in de partij. 
Met deze stap wordt er een voorlopige 
afronding gegeven aan een ontwikkeling 
die zo'n kleine vijftien jaar geleden goed 
op gang kwam in de partij. 
De teloorgang van de CPN bij de verkie
zingen van 1977, waarbij we vijf van de 
zeven Kamerzetels verloren, terwijl 
iedereen dacht dat er een behoorlijke 
winst in zat, heeft een belangrijk proces in 
werking gezet in de partij. Al veel eerder 
had de partij zich een autonome positie 
eigen gemaakt in de internationale com-

munistische beweging, en menig kritisch 
standpunt ingenomen wanneer het ging 
om wanvertoningen in en door de zoge
noemde socialistische landen. Nu begon 
er een proces van denken over en zoeken 
naar mogelijkheden om tot samenwerking 
te komen met anderen in Nederland. Het 
besef dat we als CPN niet het alleenrecht 
hadden op het optreden voor vrede, gelijk
heid, rechtvaardigheid en socialisme brak 
baan en maakte de weg vrij om ook daad
werkelijk tot samenwerking te kunnen 
komen. 
Duidelijk was dat er in de samenwerking 
met anderen ook eisen aan onszelf gesteld 
moesten worden. Onder andere ging het 
dan om dernoemtie in de partij, maar 
zeker ook over de mogelijkheden voor 
vrouwen en migranten om volop aan poli
tiek werk te kunnen doen. We hebben de 
partij in die tijd zogezegd behoorlijk 
onder handen genomen en zijn vervolgens 
tot vergaande veranderingen overgegaan. 
Het partijprogram "Machtsvorming voor 
een socialistisch Nederland", dat in febru
ari 1984 tijdens een aantal roerige week
einden werd vastgesteld, getuigt daarvan. 
Het is mogelijk gebleken coalities aan te 
gaan. Deze gaven aan sterke impuls aan 
het verzet tegen kernwapens, evenals aan 
acties tegen bezuinigingen op inkomens 
en sociale voorzieningen. 
Daarnaast kwam er in tal van gemeenten, 
in sommige provincies en op Europees 
niveau op het parlementaire vlak, samen
werking tot stand. Met name de plaatselij
ke samenwerking heeft een stevig funda-
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ment gelegd onder de snelheid waarmee 
het proces van integratie in Groen Links 
verlopen kon. Dit is een belangrijke erva
ring die niet over het hoofd gezien mag 
worden bij het verder vorm geven aan 
Groen Links. 

Behoudens enkele functies die niet over
gedragen kunnen worden, of als zelfstan
dige activiteit worden voortgezet, zoals 
het beheer van het partijarchief en het uit
geven van Politiek & Cultuur, gaat de 
CPN zich dus oplossen in Groen Links. 
Met dit besluit wordt nadrukkelijk geko
zen voor het gaan van een nieuwe weg, die 
met name ook door ons gezocht is. Het is 
een weg die het mogelijk maakt dat com
munisten, radicalen, pacifisten en 
progressieve christenen samen één poli
tieke formatie vormen, om daarmee ster
ker te komen staan bij het uitoefenen van 
invloed op de politiek, bij het werken aan 
bewustwording van mensen voor het tot 
stand brengen van een betere samenle
ving. 
Hebben de veranderingen in Oost-Europa 
en de Sovjet-Unie iets te maken met het 
opgaan van de partij in Groen Links? Nee 
en ja. 
Nee, omdat Groen Links er al was voordat 
Oost-Europa op z'n kop kwam te staan. 
Ja, omdat de ontwikkelingen daar het hoe 
dan ook nodig hadden gemaakt ons over 
onze bestaansmogelijkheden te beraden. 
Tenslotte is het zo dat de communistische 
partijen daar er hun uiterste best voor heb
ben gedaan het socialisme voor te schote
len als historische vergissing. Dat straalt 
ook op ons af, zoals misstanden in die lan
den altijd tegen ons gewerkt hebben, ook 
al hadden we ons er vierkant tegen 
gekeerd. 
De ondergang van de wanvertoning die 
socialisme werd genoemd markeert tege
lijkertijd ook het aanbreken van een nieu-
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we tijd. Er loopt een tijdperk ten einde. 
Een tijdperk waaruit internationaal gezien 
het kapitalisme vooralsnog als sterkste 
macht tevoorschijn is gekomen. Een en 
ander wil echter niet zeggen dat het kapi
talisme gelijk heeft en dat socialistische 
landen uit den boze zijn. In geen geval. De 
strijd voor socialisme is nog steeds niet 
gestreden. En, actueler, de tijd van nu stelt 
nieuwe problemen en vraagstukken aan 
de orde, die behalve om een aanpak ook 
om visie vragen. De Europese integratie 
dient zich steeds sterker aan. Het niet wil
len opheffen van de NAVO en de uitbrei
ding van het militaire operatiegebied is 
aan de orde. Een goede aanpak van 
milieuproblemen wordt steeds urgenter. 
Maar vervuiling van het milieu is een 
vraagstuk dat niet komt in de plaats van 
sociale kwesties. Het gaat om beiden en ze 
hebben ook met elkaar te maken. Dat 
vergt een goed doorgronden ervan met 
een maatschappijkritische kijk op de din
gen. 
Een tijdperk loopt af. De CPN had er een 
functie in en deze is invloedrijk geweest in 
de strijd voor vrede, democratie en rech
ten van mensen. De nieuwe tijd maakt een 
nieuwe opstelling en bundeling van 
krachten noodzakelijk. Groen Links is 
zo'n krachtenbundeling. 
Een garantiebewijs op groot succes valt er 
niet te geven, daarvoor is ook de toekomst 
nog te onhelder. Zeker is echter wel dat 
een zelfstandig voorbestaan van de CPN 
zou leiden tot een afgesloten bestaan als 
secte. Niet erg perspectiefvol voor men
sen die wat willen bereiken. Met het 
besluit op te gaan in-Groen Links daaren
tegen is er topekomst voor onze idealen, 
ook al kan niemand nu precies zeggen wat 
die toekomst in petto heeft. 

Truus Di vendal 
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Naar een nieuwe 
verhouding van 
individu en collectief 

Een merkwaardige gewaarwording; het 
afscheid van de CPN wordt bijna routine
matig voorbereid. Er moet een congres
centrum worden gevonden (De Flint in 
Amersfoort), een eongrescommissie wor
den benoemd, een cultureel programma 
worden voorbereid. Een plan voor de ver
deling van de centen moet worden 
gemaakt, de sprekers uitgenodigd, een 
laatste receptie voorbereid. 
Zo krijgt zelfs het afscheid van een drie
en-zeventigjarige iets alledaags. 
Ongetwijfeld zal ook de laatste stemming 
van het laatste CPN-congres lijken op een 
stemming zoals die vele malen op vele 
congressen heeft plaatsgehad. 
Lang voor dit laatste congres is het 
afscheid emotioneel voorbereid. Er is hef
tig gediscussieerd, veel getwijfeld en hard 
gevloekt, maar de opheffing van de CPN 
zelf zal waarschijnlijk meer lijken op een 
vriendelijke reünie dan op het samenzijn 
van een oude partij, innerlijk verscheurd 
door het dramatisch besluit dat men op het 
punt staat te nemen. Belangrijke besluiten 
worden altijd genomen lang voordat ze 
officieel worden vastgesteld. 
Voor de tijd om herinneringen op te halen 
is het nog te vroeg. 
Waarschijnlijk heeft dit rustige afscheid te 
maken met het feit dat de boedel al een 
nieuwe bestemming heeft gevonden in 
Groen Links. Maar ook met het feit dat de 
gebeurtenissen die de wereld op zijn kop 
zetten, de juistheid van de beslissing tot 
opheffing van de CPN alleen maar hebben 
onderstreept. De februaristaking in de 

oorlog, de Indonesische kwestie, de akties 
tegen de Neutronenbom, feminisering, 
huuracties en sociale beweging; voor 
CPN-leden was dat communistische poli
tiek. Maar het blijkt niet mogelijk dat 
beeld van communisme overeind te hou
den tegen de lawine van wantoestanden in 
Oost-Europa in. Ook dat besef maakt het 
afscheid tot een natuurlijk gegeven van 
deze tijd. 
Het past de CPN om met enige trots op 
deze nuchtere wijze van afscheid nemen 
terug te zien. Het is nu eenmaal gemakke
lijker een politieke partij op te richten dan 
op een goed moment en op een goede wij
ze haar op te heffen met dank voor bewe
zen diensten. 
Dat zou weleens éen van de redenen kun
nen zijn waarom politieke partijen zo 
moeizaam te vernieuwen zijn. Ze worden 
opgericht met de vaste wil zich te nestelen 
in de Nederlandse samenleving, zich tot 
een onneembare vesting te maken voor de 
politieke tegenstander. Twijfelen, jezelf 
ter discussie stellen, taken verdelen en 
(tijdelijke) coalities vormen; het is 
vreemd aan de politieke cultuur. Toch 
vindt er geen werkelijk vernieuwingspro
ces in politieke partijen plaats zonder dat 
de eigen partij als instrument wordt 
beschouwd in plaats van als einddoel. 

Eigen vernieuwing 

Zoals gezegd; het past de CPN met enige 
trots op de prestaties van de jaren tachtig 
terug te zien. Zij is in staat geweest om 
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geheel zelfstandig en op eigen kracht haar 
denken fundamenteel te vernieuwen. Het 
definitieve CPN-program van 1984 waar
in nadrukkelijk werd gekozen tegen een 
starre staatsopvatting en voor democrati
sering als kern van het oude socialistische 
ideaal, was het resultaat van dit in eigen 
kring, vaak emotioneel, gevoerde debat. 
Niet de komst van Gorbatsjov, noch de val 
van de Berlijnse muur waren de aanlei
ding voor de vernieuwing maar doodge
woon het ontwerp-program dat Henk 
Hoekstra bijna tien jaar geleden, in 
december 1981, aan de buitenwacht pre
senteerde. 'Doelstellingen en toekomstvi
sies van de Nederlandse communisten' 
heette het. Met de nadruk op Nederland
se. 
'We moeten erkennen' zei Henk Hoekstra 
bij de presentatie 'dat de periode van het 
communisme van de twintiger, dertiger 
tot en met zeventiger jaren, definitief 
voorbij is ... durf je niet te veranderen, ook 
niet jezelf en de partij waarvan je lid bent, 
dan houd je op communist te zijn en word 
je een versteend exemplaar van een al dan 
niet roemrucht verleden. Wel merkwaar
dig om te zien, maar niet van gewicht voor 
de strijd voor een betere toekomst.' 
Profetische woorden van een Nederlandse 
communist die na een maandenlange, 
eenzame studie zelfstandig conclusies 
trok uit het falen van de communistische 
beweging, een onorthodoxe koers voor de 
CPN aangaf en daarmee de eigenzinnige 
traditie van de Hollandse Communisti
sche Partij voortzette. Zijn woorden wer
den hem toen niet door iedereen in dank 
afgenomen maar zijn aandeel aan de ver
nieuwing maakte het wel mogelijk dat we 
nu een waardig afscheid kunnen nemen 
van de CPN. 
Niet de warmte van het oude vertrouwde, 
noch de mode van de dag hebben de koers 
van de CPN in de afgelopen tien jaar 
bepaald maar de overtuiging dat wie in 
deze tijd progressieve politiek een stem 
wil geven zich dringend moet afvragen 
welke vertaling de oude en nieuwe 
idealen vandaag de dag nodig hebben. Het 
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is duidelijk dat met de totstandkoming 
van Groen Links de noodzaak niet is ver
dwenen jezelf die vraag te stellen. 
Ik kan mij herinneren hoe ik in 1983 teza
men metJaap Wolffin Moskou op bezoek 
was voor besprekingen over de kernbewa
pening. Het ontwerp-partijprogram van 
de CPN was zijn roem al vooruit gesneld. 
Lichtelijk geamuseerd en ietwat meewa
rig werd het door onze gesprekspartners 
becommentarieerd. Feminisme, gelijke 
rechten voor homosexuelen, een plurifor
me en open partijorganisatie; het waren 
eigenaardige Hollandse trekjes die 
natuurlijk niet pasten bij een partij met 
grote verantwoordelijkheden zoals de 
CPSU tenslotte was. 
Ik herinner me ook de vaderlijke toe
spraak van de ambassadeur van de DDR 
na het verkiezingsdebacle van 1986, die 
me min of meer te verstaan gaf dat de CPN 
alleen in de Tweede Kamer terug zou 
komen als ze weer een, wat hij noemde, 
'echt communistische' koers zou gaan 
volgen. 
Ik kijk nu op die ontmoetingen terug met 
de ogen van de Berlijnse muur, met de 
wetenschap van het kaartenhuis dat de 
Sovjet-Unie bleek te zijn, en ben zeer 
tevreden over de koppigheid waarmee wij 
de vernieuwing toen hebben doorgezet. In 
de wetenschap dat daarmee afscheid werd 
genomen, voorgoed, van het oude com
munisme. Ik verwonder me, achteraf nog 
meer dan toen, over zoveel gebrek aan 
nieuwsgierigheid, zoveel gebrek aan zelf
kritiek, zoveel gebrek aan echte zorg voor 
de toekomst die er in de partijen van de 
Sovjet-Unie en de DDR heersten. Fictie 
en werkelijkheid liepen zover uit elkaar 
dat de fictie ineenstortte toen volksbewe
gingen de werkelijkheid blootlegden. 
Het is een feit dat het daardoor nog lang 
zal duren voordat de goede kanten van de 
socialistische beweging, die ook in dis
krediet zijn gebracht, op de juiste waarde 
zullen worden geschat. 
De grote fouten van de stalinistische com
munistische partijen zijn bekend en begin 
jaren tachtig uitgebreid besproken in de 



CPN. Afwezigheid van democratische 
controle, in partij en staat, de onmogelijk
heid van wisseling van de macht, vriend
jespolitiek, een afgeschermd leven van 
apparatsjiks, minachting voor de indivi
duele rechten van de mens, een blinde 
vlek voor de noodzaak van een goede 
grondwet en een onafhankelijke rechter
lijke macht; dat alles was er de oorzaak 
van dat het socialisme niet kon gedijen, 
met welke idealen het aanvankelijk ook 
moge zijn bevochten. 

Het gelijk van de democratie 

Het is niet het gelijk van rechts maar het 
gelijk van de democratie dat de afgelopen 
jaren is bewezen. Niet het geloof in een 
enkele vernieuwer of in een enkele ver
nieuwende stroming heeft gewonnen 
maar het geloof in een maatschappij waar
in er sprake is van een wisseling van de 
macht, waarin een kritische houding 
gewaardeerd wordt, waarin een oppositie 
tot regeren kan worden geroepen en een 
regering in de oppositie kan raken. Waarin 
de pers niet samenvalt met regering of 
volksvertegenwoordiging maar beide kri
tisch volgt, waarin noch grote partijen 
noch invloedrijke groepen naar de ogen 
worden gekeken maar er oog is voor 
bewegingen die de gevestigde orde en de 
gangbare wijze van denken ter discussie 
stellen. Een maatschappij waarin men 
mag verwachten dat regeren fatsoenlijk 
gebeurt met extra bescherming van de 
zwakste groepen in de samenleving maar 
waarin het niet afhankelijk is van de wel
willendheid van de dames en heren 
bestuurders of dat ook werkelijk gebeurt. 
Met andere woorden; de rechten van min
derheden staan bovenaan in de Grondwet. 
Een maatschappij waarin economische 
vooruitgang belangrijk is, maar het besef 
aanwezig is dat het belang van democratie 
daar uiteindelijk verre bovenuit gaat. 
En waarin men beseft dat dit alles ook 
moet gelden voor de volgende generatie 
en de volkeren in de Derde Wereld. Kort
om; het gaat om waarden die universeel 
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zijn en generaties overstijgen. 
Het gelijk van zo'n maatschappij, die ove
rigens nergens in zijn puurheid bestaat, is 
in de jaren tachtig zeker bewezen. 

Belangrijke lessen van de geschiedenis 
maar hoe pas je ze toe onder nieuwe 
omstandigheden? 
Groen Links zal de inhoud van de demo
cratie centraal stellen, opkomen voor 
rechten van minderheden, voor plurifor
miteit en voor wisseling van de politieke 
wacht; daar ben ik van overtuigd. 
Maar we staan voor nieuwe vragen als het 
gaat om de invulling van de democratie. 
Vragen die wezenlijk anders zijn dan in de 
afgelopen tachtig jaar en die de dragers 
van democratische beweging zelf raken; 
de politieke partijen. 
Op het eerste gezicht is de democratische 
structuur in Nederland voltooid. Een 
scheiding der machten, een sterke Grond
wet met een discriminatieverbod in het 
eerste artikel, ruimte voor kritiek, demo
cratische controle en pluriformiteit. De 
kritiek op de Nederlandse democratie 
richt zich meer op de uitvoering dan op de 
structuur ervan. Het kan allemaal beter, 
met name de grote geldstromen bewegen 
zich vrijwel ongecontroleerd binnen en 
buiten de grenzen en Europa '92 dreigt de 
'balance of power' behoorlijk te versto
ren. Maar zelfs Groen Links meent in het 
zojuist gepubliceerde manifest dat 'in 
bepaalde opzichten Nederland een land is 
waar het goed toeven is.' 
Gaat het nu dan alleen nog om het beheer 
van de democratie en niet meer om de ver
nieuwing ervan? 

Monocultuur 

Europa kende een burgerlijke revolutie 
die de grondslag legde voor burgerrechten 
en censuskiesrecht; het kende een socia
listische revolutie die het algemeen kies
recht bevocht en sociale rechten tot stand 
bracht. De vrouwenbeweging, de vredes
beweging, de milieubeweging en migran
tenbeweging wisten de verhoudingen in 
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de maatschappij drastisch te veranderen 
maar verwierven zelf geen politieke 
macht. 
Met andere woorden: politieke partijen 
zijn belangrijke dragers en vertalers 
geweest van democratische bewegingen 
die de maatschappij ingrijpend hebben 
gewijzigd. 
Paradoxaal genoeg is het juist dat collec
tieve optreden geweest, de disciplineren
de organisatie ervan in de grote zuilen en 
de compromissen die tussen die zuilen 
werden gemaakt, dat de basis legde voor 
een sprong voorwaarts van het individu. 
Pluriformiteit, emancipatie, het verlaten 
van vaste patronen voor wonen, leven en 
werken zijn wezenlijke kenmerken van 
onze cultuur geworden. 
Met als onontkoombaar gevolg dat men 
zich ook niet meer thuis voelt in de mono
cultuur van de partijpolitiek. Mensen 
emancipeerden als het ware weg van de 
partijpolitiek. De oude achterbannen ver
dwenen langzaam maar zeker. Wat over
bleef waren een handvol taaie activisten 
en verder veelal beroepsbestuurders die 
het politieke proces regelen en besturen. 
Een ontwikkeling die de afstand tussen 
burger en politiek ook weer heeft ver
groot. 
De paradox die zich voordoet is het feit 
dat de dragers van democratische bewe
ging, van collectieve organisatie, lang
zaam maar zeker gedwongen worden van 
karakter te gaan veranderen. En dat terwijl 
hun rol; het voeren van het politiek debat, 
het organiseren van gelijkgestemden, het 
tot uitdrukking brengen van gemeen
schapsbelangen die soms ook een tol 
eisen van het individu, in de kern niet ver
anderdis. 
Politieke partijen bevinden zich op een 
markt, vechten om de kiezer die meer en 
meer thuis blijft, praten over lijsttrekkers 
alsof hun belangrijkste eigenschap de uit
straling van een filmster zou zijn. Voor de 
media, gericht op korte, snelle bood
schappen die de suggestie wekken de kern 
te raken van waar het om draait, is vooral 
de macht interessant. Voor de oppositie 

Politiek en Cultuur 

geldt het motto; nieuw, nieuwer, nieuwst 

Individu en collectief 

Echt inhoudelijke argumenten tellen maar 
matig, zeker als ze afkomstig zijn van een 
kleine groepering en als nog vaag is waar 
de discussie zal eindigen. 
Het vuurtje onder de democratie is niet 
meer wat het was; soms lijkt het te zijn 
gereduceerd tot een goed onderhouden 
waakvlam. Efficiënt maar je wordt er niet 
echt warm van. 
Maar als we vaststellen dat de democratie 
het historisch pleit heeft gewonnen, dan 
moeten we ook vaststellen dat een demo
cratie niet alleen kan bestaan bij de gratie 
van scheiding dermachten en een deugde
lijke grondwet. Democratie veronderstelt 
levende politieke stromingen die de 
democratische instituties blijvend uitda
gen en inspireren .. Democratie veronder
stelt ook politiek debat tussen de verschil
lende politieke stromingen hetgeen iets 
anders is dan een kunstmatige profilering 
terwille van de media. 
Vanaf het begin heeft Groen Links dat 
probleem, de afstand tussen politiek en 
burger, centraal gesteld. Groen Links 
heeft zichzelf de opgave gesteld bij te dra
gen aan de vernieuwing van de politiek. 
'De nieuwe formatie is een aanzet tot ver
breding en vernieuwing. Dit blijkt onder
meer door deelname van niet bij partijen 
aangesloten mensen die voortkomen uit 
belangrijke maatschappelijke bewegin
gen', staat in het Akkoord dat CPN, EVP, 
PPR en PSP op vrijdag 19 mei 1989 in 
Amsterdam sloten. " 
Met andere woorden; Groen Links wil 
zich niet neerleggen bij het a-partijpolitie
ke klimaat van deze tijd maar zoekt naar 
nieuwe vormen van politiek bedrijven om 
het politieke debat weer op gang te bren
gen. Vanuit het besef dat desinteresse uit
eindelijk leidt tot de terugkeer van de 
gesloten stijl van de regenteske jaren vijf
tig en van de zelfgenoegzame overwaar
dering van de gevestigde belangen. Ter
wijl de toestand van het milieu, de twee-



deling van de samenleving en de interna
tionale verhoudingen juist permanente 
democratische beweging vereisen. 
Als mensen zich niet collectief inzetten 
voor het milieu, tegen racisme en discri
mmatie of voor sociale rechtvaardigheid, 
zal het moeilijk worden de terugkeer van 
het recht van de sterkste en van de korte
termijn-belangen van de economie te 
voorkomen. 
Daarom is het geven van een antwoord op 
de verstoorde verhouding ofliever gezegd 
op het uiteengroeien van collectief en 
individu zo wezenlijk voor de vraag hoe 
de toekomst van onze democratie eruit zal 
zien. 

Groen Links 

Het is inmiddels wel duidelijk dat het niet 
eenvoudig is je die opgave te stellen. D'66 
heeft er al 25 jaar over gedaan en is ook 
niet veel verder dan een aardige analyse 
en wat magere staatkundige voorstellen. 
Ook de fractie van Groen Links in de 
Tweede Kamer wordt sterk bepaald door 
de ijzeren wetten van de huidige politieke 
cultuur (het op bureaucratische wijze 
beheren van de democratie waardoor ze 
onherkenbaar wordt) en de afwezigheid 
van partijpolitieke interesse bij de burger. 
Eerlijk gezegd hebben we toch stilletjes 
gedacht en gehoopt dat de totstandkoming 
van Groen Links deze trend zou kunnen 
keren en een toevloed van veel nieuwe 
enthousiaste partijleden en van onafhan
kelijken uit maatschappelijke bewegin
gen te zien zou geven. Ze zijn er ook wel 
gekomen maar mondjesmaat. Veel oudere 
activisten zijn niet meer zo spraakmakend 
als in de jaren zeventig. Het politieke 
debat wordt in kleine kringetjes gevoerd. 
De deskundigen en specialisten, of dat nu 
is op milieuterrein of op het terrein van de 
sociale zekerheid, zijn wel bereid een wil
lig oor te lenen maar begeven zich liever 
niet in de partijpolitiek; zelfs niet als het 
een nieuwe organisatie als Groen Links 
betreft. Ook de opstand van de twintigers 
tegen de veertigers blijft uit. 
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We zijn hoopvol begonnen maar vastge
steld moet worden dat Groen Links tot nu 
toe de problemen van de andere politieke 
partijen niet heeft kunnen ontlopen. Het 
blijft de vraag of de partijpolitiek, ook aan 
progressieve zijde, zich uiteindelijk toch 
niet zo zal ontwikkelen dat het vooral een 
professionele laag van beroepsbestuur
ders voortbrengt. En of dat voldoende zal 
zijn voor Groen Links om het soort 
idealisten, activisten en intellectuelen aan 
te trekken dat nodig is voor een interes
sante positie van Groen Links? En of dat 
voldoende zal zijn om de problemen van 
deze tijd te lijf te gaan, is zeer de vraag. 

Toch denk ik dat de afwezigheid van groot 
enthousiasme ook ligt aan het feit dat de 
vernieuwing van Groen Links nog maar in 
het begin is blijven steken. Door het par
tijbestuur wordt weer gepraat over 'de 
partij' die 'stevig georganiseerd' moet 
zijn met afdelingen, delegaties naar con
gressen en alles wat daarbij hoort. Het 
Lidmaatschap van Groen Links staat weer 
centraal en niet de binding met onafhan
kelijken. Kortom; de neiging om een tra
ditionele partij op te bouwen is groot. Dat 
zou echter zeer onverstandig zijn en het 
krediet teloor doen gaan dat we bij de tot
standkoming van Groen Links hebben 
opgebouwd. 
Het zou bovendien voorbij gaan aan sig
nalen in andere partijen dat het inderdaad 
tijd wordt aan de progressieve kant partij
vorming ter discussie te stellen. Zo 
spreekt Jan Pronk in een interview in de 
Volkskrant van 25 mei j.l. over de nood
zaak om te komen tot een nieuwe politieke 
doorbraak naar een brede politieke bewe
ging die een antwoord geeft op de proble
men van de komende eeuw. Interessant is 
dat ook hij als éen van de opgaven van 
zo'n groepering ziet om de vervreemding 
van de politiek te doorbreken. 'De oude 
organisatievorm heeft zich zo langzamer
hand overleefd. Wat mij betreft wordt de 
organisatie van de nieuwe beweging los
ser.' Marjanne Sint stelde enige tijd gele
den haar functie ter discussie als het haar 
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niet zou lukken de organisatie van de 
PvdA grondig te vernieuwen en open te 
breken voor nieuw talent. D'66 heeft al 
langer het patent op een meer open vorm 
van organisatie al moet gezegd worden 
dat de voornamelijk keurige dames en 
heren van die partij beslist niet model 
staan voor de activisten van Green Peace 
of van de vrouwen- en vredesbeweging. 
Groen Links doet er goed dat te signale
ren, haar voorsprong te behouden en zich
zelf ten doel te stellen de scheidslijn tus
sen partijlid en niet-partijlid zo dun 
mogelijk te maken in plaats van een keu
rig gereglementeerde partij te worden. 
Het zal ook nodig zijn omdat het politieke 
denken niet versterkt zal worden zonder 
een zeer intensieve en open verbinding 
met mensen van buiten. Inhoud en vorm 
zijn hier wel zeer sterk met elkaar verbon
den. Daarom zal er veel meer aandacht 
moeten komen voor nieuwe, ongebruike
lijke samenwerkingsvormen dan tot nu 
toe. Themacongressen; toegankelijk voor 
iedereen, of beter nog, georganiseerd in 
samenwerking met PvdA en D'66. 
Milieuprojecten met nu eens niet alleen 
'bureaudeskundigen' maar ook met 
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natuurkenners, boswachters, vissers of 
alpinisten. En waarom zou Groen Links in 
haar organisatie niet een paar plekken 
reserveren voor mensen die eens een half 
jaar aan een project willen werken. En dan 
niet éen dat tot in de punten en komma's 
door het partijbestuur is vastgesteld. 

De emancipatie heeft het traditionele 
gezin aan het wankelen gebracht maar dat 
wil niet zeggen dat voortaan iedereen 
graag alleen woont. 
Zo ook heeft menigeen de oude politieke 
cultuur de rug toegekeerd maar dat wil 
niet zeggen dat niemand meer iets voor 
zijn idealen of voor een betere toekomst 
over heeft. Het is een taak van de huidige 
politieke partijen de politieke cultuur aan 
te passen aan de eisen van deze tijd. 
In de ontwikkeling naar nieuwe politieke 
vormen zullen het afscheid van de CPN en 
de opkomst van Groen Links een tussen
fase blijken. Er moet een nieuwe politieke 
bedding komen voor democratische 
bewegingen, waarin Groen Links een stu
wende rol moet spelen. 

Ina Brouwer 



69 

Een zoektocht in de 
linkse politiek 

Bij het opheffen van de CPN in Groen 
Links blijft de vraag naar het waarom? 
Het is meer dan een bekroning van een 
bewust nagestreefde bundeling van 
krachten. Voor de CPN was opheffing 
onvermijdelijk, ook als de partij zelf
standig was gebleven. De CPN had geen 
antwoorden op de politieke vraagstuk
ken van de jaren negentig, zoals het 
milieuprobleem, de veranderde politie
ke cultuur en de nieuwe maatschappe
lijke verhoudingen. De communisti
sche kritiek op de ordening van de 
maatschappij heeft niet afgedaan, 
maar had dringend nieuwe impulsen 
nodig. Of Groen Links de oplossing is, 
zal de komende paar jaar moeten blij
ken. Waarschijnlijk is de nieuwe for
matie niet meer dan een tussenstap 
naar nieuwe politieke organisatie
vormen. 

'Een spook waart door Europa. Het 
spook van het communisme.' Zo begint 
het Communistisch Manifest met een 
beschrijving van de onrust in Europa in 
1848. 'Dat de heersende klassen sidde
ren voor een communistische 
revolutie', wordt de elite gewaarschuwd. 
Dat was geen vage kreet. De Parijse com
mune, opstanden in Wenen, Hongarije, 
Duitsland en Italië deden de samenleving 
op haar grondvesten schudden. De verou
derde maatschappelijke structuren moes
ten worden veranderd. In Nederland stel
de Thorbecke dat jaar staatsrechtelijke 
hervormingen voor. 

Lange tijd was het communisme inspira
tiebron voor mensen die zich verzetten 
tegen onrecht en uitbuiting. Noemden ze 
zichzelf geen communist, dan riep de 
gevestigde orde wel dat ze communist 
waren. 

Gewoon 

Hoe anders is de situatie in Europa aan het 
begin van de jaren negentig. De West
europese communistische partijen zijn 
reeds lang niet meer revolutionair. Het 
zijn gewone politieke partijen geworden. 
Zelfs de Franse communistische partij, 
toch één van een meer ouderwetse stem
pel, nam begin jaren tachtig deel aan een 
regering met de sociaal-democraten. 
De meeste Westeuropese communistische 
partijen ontwikkelden zich in de afgelo
pen tientallen jaren tot democratische en 
pluriforme linkse politieke partijen. Niet 
langer was de klassenstrijd het thema 
waar alles om draaide; het feminisme, 
anti-discriminatie, democratie werden 
evenzo belangrijke onderwerpen. Daar
mee werd geaccepteerd dat verbeteringen 
in de kapitalistische structuren voor de 
bevolking van grote waarde zijn en dat 
niet alles hoeft te wachten op de vorming 
van de heilstaat. Het onderscheid tussen 
sociaal-democratie (hervormingen) en 
communisme (revolutie) vervaagde. 
De vernieuwing is het meest zichtbaar in 
Italië. Feitelijk was de PCI al lang een 
'gewone' linkse partij. Symbolisch werd 
dat vorig jaar bevestigd door de keuze van 
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een nieuwe naam zonder het woord com
munistisch. Langs deze weg hoopt de 
vroegere PCI acceptabel te worden als 
regeringspartij. 
In andere landen zochten communistische 
partijen naar verbreding van hun politiek. 
Zij veranderden niet hun eigen naam, 
maar gingen op in bredere samenwer
kingsverbanden, zoals in Spanje en Grie
kenland. 

Spoken 
Bij de heersende klasse in Europa is dus 
weinig reden meer om te sidderen voor 
een communistische revolutie. Toch 
waart er in Europa weer een communis
tisch spook rond. In Midden-Europa 
waren het niet de communisten die in 
opstand kwamen. Het was de bevolking 
die zich verzette tegen de onderdrukking 
van zichzelf communistisch noemende 
regimes. 
Iedereen kende de onvrijheid in Oost
Europa en de zowel politiek als econo
misch verouderde en verstarde structuren. 
Maar iedereen was verrast dat de commu
nistische leiders als een stel dominostenen 
vielen toen Gorbatsjov zijn beschermende 
hand weghaalde. In China werd de pro
testbeweging nog in bloed gesmoord. In 
Midden Europa bleek die weg eind jaren 
tachtig niet langer mogelijk. 
Vrijwel alle Westeuropese communisti
sche partijen hadden reeds veel eerder 
afstand genomen van de Oosteuropese 
systemen. Toch werden ook zij overvallen 
door de ontwikkelingen. Iedere partij 
werd opnieuw geconfronteerd met vragen 
naar de bestaansgronden van het commu
nisme. Vragen die bij velen allang leefden 
en die telkens een uitleg vergden van het 
verschil tussen communisme in Oost en 
West. 

Opkopen 

De omwentelingen in Midden-Europa lie
ten meer zien. Democratie en kapitalisme 
alleen zijn niet voldoende. De revoluties 
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zijn nog jong, maar toch zijn grote groe
pen mensen al teleurgesteld en uiterst 
cynisch over hun toekomst. De hervor
mingen hebben geleid tot werkloosheid 
en hoge prijzen. Het welvaartspeil is hard 
terug gelopen. 

De mensen waren slecht voorbereid op de 
veranderingen. In Polen was Solidariteit 
voor de revolutie een grote massabewe
ging. In de andere landen was het georga
niseerde verzet beperkt tot een kleine 
groep van de bevolking. Niet alleen de 
hoog gespannen verwachtingen zijn de 
oorzaak van de teleurstelling. Pas nu 
wordt duidelijk hoe afhankelijk de landen 
zijn van anderen; van Westerse financiers 
en overheden. De aansluiting van de DDR 
bij de Bondsrepubliek toonde het kapita
lisme in brute en onbeschaamde vorm. 
Alles wat los en vast zit, is opgekocht door 
bedrijven uit het westelijk deel van Duits
land. De financiële positie van de voorma
lig DDR-burgers mag er dan op vooruit 
zijn gegaan, hun zelfbewustzijn heeft een 
zware klap gekregen. Vrijwel allemaal 
staan ze nu aan de onderkant van de Duit
se samenleving. 

Midden-Europa ervaart wat grote delen 
van de wereld al meer dan tientallen jaren 
voelen: de macht van het geld. Koloniën 
kregen hun bestuurlijke zelfstandigheid. 
Economisch worden ze bestuurd vanuit 
de rijke landen. Multinationals en interna
tionale instellingen zoals de Wereldbank 
en het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) zetten de lijnen uit. Ontwikkelings
landen betalen meeuente aan de rijke lan
den dan ze aan ontwikkelingshulp ontvan
gen. Financiële controle is ongrijpbaar en 
blijkt uiterst effectief. Protesten van de 
bevolking richten zich tegen de regering 
en niet tegen het westers kapitaal. Lage 
grondstofprijzen en goedkope arbeid zijn 
een belangrijke peiler onder de welvaart 
van het Noorden. 
De tegenstelling tussen kapitaal en arbeid, 
de uitbuiting van de bevolking zoals Marx 
die beschreef, bestaat nog steeds. Het is 



niet voor niets dat het communisme in de 
Derde Wereld nog steeds een grote aan
trekkingskracht heeft. 

Gedeelde veiligheid 

De Derde Wereld is ver weg. Veel meer 
dan televisiebeelden van honger, ellende 
en overstromingen bereikt ons niet. Het 
heeft er dan ook alle schijn van dat wat 
daar gebeurt niets met ons te maken heeft. 
Zelfs een CPN beperkte zich tot de situatie 
in Zuid- Afrika en Indonesië. Daar lagen 
de prioriteiten in activiteiten. Gerichte 
acties tegen het Nederlandse aandeel in de 
wereldwijde uitbuiting bleven beperkt 
van omvang. 
Nieuwe ideeën en concepten werden in de 
jaren tachtig ontwikkeld door internatio
nale commissies onder leiding van beken
de sociaal-democraten, zoals Palme (oud
premier van Zweden), Brandt (oud-pre
mier van West-Duitsland) en Brundtland 
(premier van Noorwegen). De leden van 
de commissies kwamen uit alle hoeken 
van de wereld. De invalshoeken van de 
rapporten waren achtereenvolgens veilig
heid, ontwikkeling en milieu. Een belang
rijk element was de onderlinge afhanke
lijkheid van de wereld. Dat geldt voor 
bewapening: de verspreiding van kern- en 
chemische wapens kan zich ook tegen het 
Noorden keren. Afgezien van het feit dat 
er continu meer dan dertig conventionele 
oorlogen in de wereld worden uitgevoch
ten. 
De onderlinge afhankelijkheid geldt ook 
voor de ontwikkeling: de muren rond de 
rijke landen worden steeds hoger om te 
voorkomen dat vluchtelingen hun deel 
van de welvaart komen halen. Bovendien 
is armoede en een onrechtvaardige verde
ling van de welvaart één van de belangrij
ke drijfveren achter oorlogen. 
Het idee van gedeelde veiligheid (vrede 
hangt niet alleen samen met ontwapening 
maar ook met ontwikkeling) sprak slechts 
een kleine groep mensen aan. De wereld 
legde de rapporten naast zich neer. 
Deze houding veranderde pas toen het 
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rapport van de Brundtland-commissie 
verscheen: 'Our Common Future'. De 
gedeelde veiligheid kreeg daarin een 
derde component: behoud van het milieu. 
Duurzame ontwikkeling werd de nieuwe 
benadering. Dachten de rijke landen zich 
af te kunnen sluiten van onderontwikke
ling en oorlogen, het milieu slaat toe over 
de grenzen heen. Het besef dat het gat in 
de ozonlaag en het broeikaseffect niet te 
voorkomen zijn als de ontwikkelingslan
den niet meewerken, gaf Brundtland een 
forse steun in de rug. Een land als India 
staat nu reeds bij de top-vijf wat betreft de 
uitstoot van broeikas gassen. Als iedereen 
daar een auto gaat rijden of een koelkast 
aanschaft (zitten CFK's in die de ozonlaag 
aantasten) dan is het broeikaseffect niet 
meer te stuiten en blijft er geen ozonlaag 
om de aarde meer over. De rijke landen 
hebben dit probleem onderkend en in 
internationale verdragen worden fondsen 
in het leven geroepen om ontwikkelings
landen te ondersteunen. Officieel wordt 
erkend dat de rijke landen extra inspan
ningen moeten verrichten om de arme lan
den de mogeijkbeid te geven om zich te 
ontwikkelen binnen het milieudraagvlak 
in de wereld. 
Zowel de ontspanning tussen Oost en 
West als het nieuwe milieubewustzijn lei
den tot een nieuwe wereldordening. Het 
aantal oorlogen vermindert, ontwikkeling 
krijgt nieuwe impulsen. 

Vrije markt 

De val van het communisme in Midden
Europa is niet de overwinning van de vrije 
markt, zoals sommigen graag beweren. 
De vrije markt bestaat niet. Voor de mees
te produkten wordt de markt gecontro
leerd door slechts enkele bedrijven. Neem 
bijvoorbeeld de produktie van levensmid
delen. Hoewel het uitgebreide assortiment 
in de winkels anders suggereert, is het 
aantal producenten op de vingers van één 
hand te tellen. Slechts één of twee produ
centen hebben een zodanig marktaandeel 
dat ze de prijzen kunnen beïnvloeden. 
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De andere bedrijven mogen de kruimels 
hebben. Geen anti-monopolie wetgeving 
die dat verandert. 

De vrije markt wordt voorts beperkt door
dat de overheid vaak nauw verweven is 
met het bedrijfsleven. Wanneer het slecht 
gaat met de Europese electronica en de 
computers, staan Philips en de andere 
electronica-giganten onmiddellijk bij de 
Europese commissie op de stoep. De 
Europese interne markt wordt tegen 
Japanse auto's en electronica beschermd 
door hoge tariefmuren. In de Verenigde 
Staten is de situatie niets beter en ook de 
Japanse markt is geen toonbeeld van 
openheid. 
Bovendien wordt het bedrijfsleven ijverig 
gesubsidieerd. Het Japanse succes wordt 
mede toegeschreven aan het bestaan van 
het MITI, een superministerie voor eco
nomische zaken en wetenschap, dat in 
nauwe samenwerking met het bedrijfsle
ven grote onderzoeksprogramma's opzet. 
In de EG worden Europese bedrijven 
waarvan de aandelen in handen zijn van 
Japanse concerns uitgesloten van onder
zoeksgelden. De Verenigde Staten steu
nen hun industrie met onderzoeksgelden 
in het kader van de hoge defensiebudget
ten. 
In de landbouw gaat de overheidsbemoei
enis nog veel verder. De Europese land
bouwpolitiek wordt centraal in Brussel 
uitgestippeld. Prijsbeleid, heffingen en 
quota zijn de instrumenten waarmee de 
centrale planning vorm moet krijgen. Van 
een vrije markt, waar prijzen en produk
tiehoeveelheden afhankelijk zijn van het 
spel van vraag en aanbod is absoluut geen 
sprake. Grote overschotten en hoge kos
ten zijn de keerzijde van het EG-systeem, 
maar Europa is welvarend genoeg om dit 
op te kunnen brengen. 

Overheid 
Ook de arbeidersbeweging heeft een deel 
van de markt opgeëist. Er zijn sociale 
voorzieningen gekomen, de overheid is 
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een groot aantal taken gaan vervullen 
(gezondheidszorg, onderwijs, weten
schappelijk onderzoek, veiligheid, wel
zijn, nutsbedrijven, openbaar vervoer, 
infrastructuur, enz) en de overheid werkt 
middels regelgeving in op het bedrijfsle
ven. De democratisch-bestuurde overheid 
(dit is iets anders dan een democratische 
overheid) is zodoende een belangrijke 
machtsfactor geworden. De burger heeft 
via verkiezingen de mogelijkheid om de 
markt te beïnvloeden. 
In de jaren zeventig werd geleidelijk aan 
de keerzijde van dit succes zichtbaar. De 
kosten van de voorzieningen werden 
onbeheersbaar. Bovendien groeiden 
zowel de overheid als de publieke sector 
uit tot logge, vaak bureaucratische, mon
sters. Met name die bureaucratie riep veel 
weerstanden op. Het beeld van een ijveri
ge vergadercultuur en van onvriendelijke 
ambtenaren leidden tot irritatie bij grote 
delen van de bevolking. Toen er bezuinigd 
moest worden was het slachtoffer snel 
gevonden: de publieke sector. 

Met name Lubbers sprong handig in op de 
heersende onvrede. Zijn 'no-nonsense' 
richtte zich tegen de slechte kwaliteit van 
veel voorzieningen. In de praktijk stelde 
het bezuinigingsbeleid alleen de financië
le beheersbaarheid ter discussie. Lubbers 
hanteerde de botte bijl. Links, zowel 
PvdA als de voorlopers van Groen Links, 
verzette zich hiertegen en plaatste kwali
teit van de voorzieningen voorop. Maar 
Links liet zich verleiden tot de makkelijk
ste weg: voor kwaliteit, maar tegen bezui
nigingen. Dat bezuinigingen niet konden 
leiden tot een betere kwaliteit werd een 
links dogma. Dat de voorzieningen mis
schien niet hun doelen bereiken, was het 
nieuwe taboe. Het zijn de hoge inkomens
groepen die profiteren van de subsidies op 
kunst en cultuur, het zijn dezelfde groepen 
die het meest gebruik maken van het 
onderwijs, enz. 
De gevolgen van deze houding krijgt de 
PvdA nu ze in de regering zit hard onder 
haar neus geduwd. Als oppositiepartij kon 



ze het zich veroorloven aan de kant te blij
ven staan. Nu ze zelf beleid moet vorm
geven moet ze eerst enkele achterhaalde 
ideeën verwerken. Echter ook Groen 
Links kan zich er niet aan onttrekken. 
De discussie over de kosten van de sociale 
zekerheid met daarbij de nog onbekende 
effecten van de voorgestane individuali
sering door Groen Links zullen de partij 
nog confronteren met moeilijke dilem
ma's. Maar ook de ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg, nieuwe technologieën 
tegen steeds hogere kosten en onduidelij
ke effecten op de kwaliteit van het leven, 
geven een ander dilemma. Mensen in 
leven houden of bezuinigen, hoe weeg je 
dat af? De ontwikkeling dat steeds meer 
leerlingen naar het speciale onderwijs 
gaan, kost veel geld. En zo zijn er nog veel 
meer problemen die in de jaren negentig 
om een oplossing vragen. Links zal moe
ten proberen kwaliteit tot inzet van de 
discussie te maken. 

Netwerken 

Het einde van de verzuiling maakt dat 
mensen niet langer automatisch in een 
bepaalde hoek van de samenleving zijn in 
te delen. Dat kiezers niet meer op voor
hand behoren tot het sociaal-democrati
sche of christelijke kamp geeft grote ver
schuivingen in de politiek, maar ook daar
buiten. De steun voor een bepaalde 
maatschappijvisie moet veroverd worden. 
Konden vroeger mensen aangesproken 
worden op hun lid zijn van een bepaalde 
zuil, dat is nu vervangen door onderlinge 
relaties. Er zijn netwerken ontstaan van 
mensen die om de een of andere reden 
gemeenschappelijke (deel)belangen heb
ben. Die netwerken zijn niet scherp 
omschreven. Het is een circuit van ambte
naren, wetenschappers en mensen uit de 
industrie dat elkaar treft op bijeenkomsten 
over hun eigen vakgebied. Of het zijn 
mensen die elkaar ontmoeten vanwege 
een gemeenschappelijke hobby (politiek 
bijvoorbeeld). Op alle terreinen spelen 
zulke informele netwerken een grote rol. 
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De grote politieke partijen hebben het 
meeste voordeel van deze structuur. Men
sen willen immers invloed uitoefenen en 
daarvoor zijn de grote partijen van meer 
belang dan de kleine. 
Bewegingen zijn niet meer partijpolitiek 
geörienteerd. Zij zoeken contact met die 
partijen die voor hun doel het meest rele
vant zijn. Of ze zoeken zelf contact met 
elkaar. Zo overleggen bijvoorbeeld 
milieubeweging en armoedebeweging 
over de gevolgen van milieumaatregelen 
op de inkomens; daar komt Groen Links 
niet aan te pas. En waarom zou Groen 
Links daar ook bij betrokken moeten zijn? 
Het is de samenleving die haar eigen weg 
zoekt en de parlementaire politiek daar
aan ondergeschikt maakt. De tijd dat de 
CPN via mantelorganisaties verzet in de 
samenleving organiseerde, is voorgoed 
voorbij. 
Ook in bredere zin is het belang van par
tijpolitiek afgenomen. Minder mensen 
worden lid, minder mensen gaan stem
men. Dat wil nog niet zeggen dat de 
bevolking minder politiek is. Demonstra
ties tegen de kruisraketten, tegen de apart
heid in Zuid-Afrika, voor betere beloning 
(verpleging, politie en vele andere groe
pen), zijn massaler dan ooit eerder in de 
geschiedenis. Actiegroepen als Green
peace zijn uitermate populair. Hun stijl is 
om niet te veel te overleggen met overhe
den of andere milieu-organisaties, maar 
eenvoudig weg actievoeren, spectaculair 
met veel pers erbij. 

Milieu 
Dat Nederland niet op de huidige weg ver
der kan blijven gaan, wordt breed onder
schreven. Het milieu vereist veranderin
gen in produktie- en consumptiepatronen 
zo staat al in hetNationaal Milieu Beleids
plan (NMP). Milieu legt beperkende 
voorwaarden op aan de ontwikkeling van 
de economie, zeggen werkgevers en 
werknemers verenigd in de Sociaal Eco
nomische Raad (SER). 
Het waren VVD-ministers die de basis 
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hebben gelegd voor de grote milieukennis 
van de Nederlandse bevolking. Het was 
Ginjaar die besloot dat milieu-organisa
ties geld moesten krijgen om het milieu 
een stem te geven. Het waren Winsemius 
en Nijpels die de infrastructuur opzetten 
voor het NMP. Minister Aiders (PvdA) 
heeft nu de ondankbare taak om de ideeën 
vorm te geven. Dat is waar de schoen 
wringt. De radicale uitgangspunten voor 
een duurzame economie worden door alle 
politieke partijen onderschreven. Alle 
partijen vinden dat de overheid een cen
trale rol heeft in deze. Nu komt het aan op 
de daadkracht. 
Voor Groen Links is dat een moeilijke 
startsituatie. Zij wil een vergaand milieu
beleid. De uitgangspunten van het beleid 
kunnen niet radicaler, dus het profileren 
als groene partij is moeilijk. Technische 
debatten over uitvoering van beleid spre
ken nu eenmaal minder aan. 

Politiek 

Keer op keer blijkt dat het grootste deel 
van Nederland redelijk tevreden is met de 
huidige situatie. Parlementaire politiek 
heeft daardoor aan belang ingeboet. De 
discussies in het parlement zijn vaak tech
nisch van aard. Verschillen tussen partijen 
zijn vaak alleen maar zichtbaar voor inge
wijden. Wie niet elke dag nauwgezet de 
krant volgt, heeft slechts een heel gevoels
matig beeld van de politiek. D66 is daar 
bij uitstek een voorbeeld van. Aanspre
kend voor een breed publiek, dat niet weet 
wat de partij in de Tweede Kamer doet. 
PvdA en VVD hebben moeite om hun 
achterban vast te houden. Het CDA zal 
hetzelfde probleem tegen komen wanneer 

Politiek en Cultuur 

ze buiten de regering komt te staan. Voor 
veel belangengroepen neemt haar waarde 
dan af. 
De samenleving is complexer geworden. 
Het inzicht ontbreekt vaak. Bezuinigin
gen aan de ene kant leiden tot tekorten op 
andere plaatsen op de begroting. De 
gevolgen van ingrijpende maatregelen 
zijn vaak moeilijk in te schatten. Samen
werking en overleg zijn zowel internatio
naal als in Nederland sleutelwoorden 
geworden. 
Radicale politieke eisen roepen vragen op 
over het realisme. Politiek binnen de 
kaders van het 'realisme' geeft veelal 
technische discussies. Het leidt ertoe dat 
de uitstraling van politici belangrijk 
wordt. Het zijn dan de personen die het 
vertrouwen van de kiezer moeten verwer
ven. Dat is een lastig dilemma voor een 
partij die inhoudelijk politiek wil voeren. 
De CPN was niet voorbereid om in deze 
politieke cultuur te werken. Het einde van 
de zwart-wit tegenstellingen had de partij 
al in 1984, met het nieuwe partijprogram
ma, gemaakt tot een linkse partij. Groen 
Links neemt het vaandel over en moet op 
zoek naar nieuwe antwoorden. 
De komende twee jaar moet blijken of 
Groen Links erin slaagt om de antwoor
den te vinden die de CPN niet had. Terug 
naar de oude tijd is het ontkennen van de 
politieke werkelijkheid. Groen Links is 
waarschijnlijk niet meer dan een tussen
fase naar een andere organisatievorm 
voor parlementaire politiek en voor poli
tieke partijen, die beter aansluit bij de 
maatschappij van de twintigste eeuw. 

Ronald Albers 
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Communisten 
in de vredesstrijd 

Binnenkort wordt de Communistische 
partij van Nederland opgeheven. Ze gaat 
op in Groen Links, een nieuwe formatie. 
Het ziet er naar uit dat, net als bij de andere 
deelnemende partijen, het besluit om op te 
gaan in een grotere eenheid ook in grote 
eenheid genomen zal worden. Natuurlijk 
komen er nog wat aarzelingen van het 
laatste moment, nog enige gedachten in de 
zin van 'nu kunnen we nog terug' -maar 
in werkelijkheid zijn in de afgelopenjaren 
de beslissingen al genomen. Er is geen 
andere weg dan die vooruit. En vooruit 
betekent, dat er in een nieuw verband zal 
worden gewerkt- ook door hen die voor
heen CPN-lid waren. Is dat een reden tot 
droefenis? Niet echt -ook al doet het even 
pijn. 
Anders dan PPR, PSP en EVP, heeft de 
CPN een geschiedenis van bijna een 
eeuw. Al die tijd heeft ze deel uitgemaakt 
van een over de hele wereld verbreide 
beweging, en heeft ze daardoor mede in 
het centrum gestaan van de grootste stor
men van onze tijd. Anders dan welke 
andere politieke partij in dit land ook, heb
ben mensen onder de vlag van die partij 
hun leven gewaagd en gegeven. 
Dat is geen reden om van die partij een 
grafsteen te maken, die voor alle tijden 
moet herinneren aan de offers van toen. 
Niemand heeft daar het recht toe - de 
doden niet, niet de overlevenden uit de 
strijd van toen, niet de levende krachten 
van onze tijd. Maar ondertussen - voor 
vele mensen heeft aan het lidmaatschap 
van de CPN een zo grote gevoelswaarde 
gezeten, dat opheffing van de partij onmo-

gelijk een oppervlakkige daad kan zijn. 
Het laatste woord over die partij zal dan 
ook in juni nog niet gevallen zijn. 
Maar dat is niet alleen zo, omdat die partij 
voor zo veel mensen persoonlijk zo veel 
betekend heeft en zelfs niet omdat ze zo'n 
spectaculaire rol gespeeld heeft in de loop 
van deze eeuw. Het communisme is een 
grootse poging geweest om de menselijke 
geschiedenis een nieuwe wending te 
geven. Die poging is in een reeks opzich
ten mislukt, doodgelopen en zelfs te 
schande gemaakt. In de naam van het 
hoogste reiken dat mensen ooit in hun 
geschiedenis hebben gedaan, is ten slotte 
wreed machtsmisbruik toegepast. 
Maar ook al wordt nu alom de voorstelling 
gegeven alsof dàt de wezenlijke inhoud is 
van het communisme, het is niet waar. Dat 
wat al die miljoenen mensen ooit bezielde 
- in de Russische Revolutie, in de Chine
se, in de Tweede Wereldoorlog, en al die 
andere- was een vurig verlangen om een 
betere wereld te scheppen. En in al die 
jaren heeft die drang ook doorgewerkt. 
Het waren niet in de eerste plaats de 
staatskrachten, geuniformeerd of niet, in 
de zogenaamde socialistische landen, 
maar het waren de massabewegingen die, 
veelal door communisten geïnspireerd en 
voorgegaan, als mijlpalen staan bij de his
torie van onze tijd. De strijd tegen het fas
cisme, de koloniale bevrijdingsstrijd, de 
bewegingen voor democratie en tegen de 
atoombom, de sociale massa-acties: in al 
die bewegingen speelden communisten 
hun rol, verschillend naar tijd en omstan
digheden. Zij deden dat niet alleen omdat 
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ze er uiteindelijk de wereld mee hoopten 
tewijzigen-ze voerden die strijd omdat 
het gebeuren moest. Ze zochten en von
den vaak nieuwe vormen van strijd, ze 
bouwden aan nieuwsoortige machtsfor
maties. 
Hun vertrouwen in eigen kracht en in de 
strijdvaardigheid van mensen leidde tot 
de overtuiging dat stukken strijd gewon
nen konden worden - en dat door die 
winst de wereld beheersbaarder en leef
baarder kon worden gemaakt. 

De 'maakbare' wereld 

In de discussie over het falen van commu
nistische staten wordt nu dikwijls gesteld, 
dat de mislukkingen van het 'reële socia
lisme' in werkelijkheid betekenen, dat de 
wereld en de maatschappij niet 'maak
baar' zijn. Als men 'maakbaarheid' ziet in 
de zin van precieze modellenbouw, dan is 
het waar. Maar als gezegd wordt dat de 
mislukkingen van onze tijd aantonen dat 
de maatschappij in hoofdlijnen onbe
heersbaar zou zijn -dan is dat niet alleen 
door dit falen niet bewezen, het is boven
dien een gedachte, die door progressieve 
mensen nooit geaccepteerd zal kunnen 
worden. Want onbeheersbaarheid van de 
maatschappij betekent dat menselijk in
grijpen, behalve misschien bij het vast
stellen van de snelheden in het verkeer of 
het leveren van bijsluiters bij geneesmid
delen, in wezen onmogelijk is. Het is de 
treurige terugkeer tot de Heidelberger 
Catechismus, die zegt dat de mens niet in 
staat is tot enig goeds en altijd geneigd tot 
het kwade. Het is het afroepen van de libe
rale samenleving - niet in een verlichte, 
maar in de meest duistere vorm van over
heersing der blinde maatschappelijke 
krachten, van de wetten van de jungle. Het 
communisme stelde de maakbaarheid van 
de wereld aan de orde. Die eerste, groot
scheepse poging is misgelopen. Maar hoe 
terecht was het dàt het menselijke ingrij
pen als mogelijk en wenselijk werd ge
steld. 
In 1917, bij de Russische Revolutie, was 
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het terecht. Nu, driekwart eeuw later, ter
wijl in vele opzichten de erfenis van die 
revolutie een puinhoop vormt, is de 
gedachte dat de mensheid moet kunnen 
ingrijpen in de ontwikkeling, minstens 
even urgent. 
Eén van de terreinen waarop dat nadruk
kelijk geldt, is dat van oorlog en vrede. 
Als er één gebied is waarmee het bestaan 
van communistische partijen als het ware 
verweven is geweest, dan wel dat. Al ruim 
voor de Tweede Wereldoorlog was dat het 
geval, toen communisten de waarschu
wing uitspraken dat fascisme tot oorlog 
zou leiden. Zij herkenden de voornaamste 
karaktertrekken van het fascisme, nog 
voordat het over de macht in staten ging 
beschikken. Fascisme bleek te zijn: 
onderdrukking naar binnen en agressie 
naar buiten. Mussolini, Horthy of welke 
van de eerste fascisten dan ook, zij maak
ten zich herkenbaar door het stellen van 
gebiedseisen als argument om de opposi
tie te vervolgen en te smoren. Hitler volg
de hun voorbeeld op een waarlijk mon
sterachtige schaal. Hij maakte moord en 
knechtschap in Duitsland zelf tot één poli
tiek met het ontwikkelen van een grote 
militaire aanvalsmacht die zich tegen het 
ene Europese land na het andere keerde. 
Het was niet zo, dat de communisten dat 
alles heel precies zagen aankomen. Ook 
zij, ja zelfs zij, onderschatten bij tijd en 
wijle nog het niets ontziende agressieve 
karakter van het fascisme. Dat verklaart 
de sectarische tekortkomingen die com
munisten lange tijd vertoonden bij de door 
hen zelf zo nadrukkelijk bepleite politiek 
van eenheid tegen fascisme. Maar zeker 
was dat zij die eenheid nastreefden, en 
vooral na 1936 met grote kracht, omdat zij 
gedreven werden door het inzicht dat 
menselijk ingrijpen in de gebeurtenissen 
nodig en mogelijk was. De Tweede 
Wereldoorlog zelf - dat was weer iets 
anders. Dat was eigenlijk de strijd om het 
leven zelf, en om het overleven als mense
lijke wezens. Ook die oorlog van de 
beschaving tegen het fascisme had te 
maken met de beheersbaarheid van de 



samenleving. Het was niet om het even 
wie won. En door de overwinnaars wer
den maatschappelijke verplichtingen aan
gegaan - hoe weinig die ook uiteindelijk 
leken te beduiden. Maar na de oorlog, 
nadat de atoombommen gevallen waren 
en de Koude Oorlog de wereld in twee 
kampen was gaan opdelen, traden com
munisten weer op in de vredesstrijd met 
de inzet dat door menselijk ingrijpen een 
fatale koers zou kunnen worden onder
broken. 

Strijd tegen A-wapen 

Het was een gedachte, die in die tijd 
slechts door een betrekkelijk kleine min
derheid van mensen geaccepteerd werd. 
De kernwapens werden steeds geraffi
neerder, steeds verfijnder en steeds ver
nietigender. De dragers ervan werden 
steeds sneller, steeds verder reikend en 
steeds onraakbaarder. 
Het was bijna onvermijdelijk, dat 
onmachtgevoelens en fatalisme daardoor 
in de hand zouden worden gewerkt. Niet 
alleen ging de ontwikkeling razendsnel en 
verscherpten de tegenstellingen tussen de 
bezitters van A-wapens zich bijna dage
lijks, maar voor de massa van de mensen 
ging het bovendien om schier onbegrijpe
lijke zaken, om wetenschap en techniek 
van een niveau waar zij totaal geen greep 
op hadden. Het was of twee onwereldse 
giganten met elkaar in worsteling waren, 
waarbij de mensheid slechts ademloos 
kon toezien hoe het verloop van de strijd 
zou zijn. Velen waren zich bewust van de 
provocaties die mogelijk waren, van de 
'menselijke fouten' die gemaakt zouden 
kunnen worden, van de militaire misreke
ningen die zouden kunnen plaatsvinden -
en steeds groeide de twijfel aan de beïn
vloedbaarbeid van het proces, aan de 
mogelijkheden van politiek ingrijpen. 
Het communistische denken moest ook 
zelf die twijfels wel voelen, maar het zou 
nooit de overmacht van de twijfel erken
nen. In communistische ogen bleven oor
log en oorlogsdreiging gevolgen van 
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maatschappelijke tegenstellingen, econo
mische vooral, en van daar uit ook politie
ke. De basis van deze tegenstellingen was 
het bestaan van een klassenmaatschappij, 
met haar onverzoenbare tegenstellingen. 
In de loop van de tijd, en zeker de laatste 
jaren, is een zee van kritiek uitgestort over 
de vaak al te simpele wijze waarop vanuit 
deze tegenstellingen- klassetegenstellin
gen en imperialistische, politiek-econo
mische tegenstellingen - alles door com
munisten verklaard werd. Zeer veel van 
deze kritiek is terecht. Reeds de analyses 
van het fascisme, waarin dit als een laat
ste, wrede stuiptrekking van het kapitalis
me werd gezien, schoten emstig tekort in 
diepgang en verklaringskracht. Strate
gisch leidden ze tot vreselijke fouten bij 
het bestrijden van het fascisme, doordat ze 
kapitalisme en fascisme in elkaars directe 
verlengde plaatsten en aldus de antifascis
tische strijd tot een monopolie van radi
caal socialisme maakten. Iemand die 
kapitalistisch dacht, kon volgens die 
opvatting geen consequente strijder tegen 
het fascisme zijn. 
Ook in de latere, naoorlogse tijd waarover 
we spreken, die van atoombommen en 
raketten, ontwikkelden communisten hun 
analyses- en door de dominante positie 
van de Sovjet-Unie in de communistische 
gelederen waren die maatschappelijke 
analyses maar al te vaak scheef, eenzijdig 
en beladen met vooroordeel. Kortom, er 
was op de wijze van analyseren in com
munistische kring heel wat aan te merken. 
Het droeg de naam 'marxistisch', maar 
van die lievelingsspreuk van Karl Marx, 
'de omnibus debutandum' (aan alles moet 
je twijfelen), was in dit leerstellige 
marxisme niets terug te vinden. En toch ... 
hoeveel er ook verkeerd gegaan is, hoe
zeer objectieve analyse heeft moeten wij
ken voor vooringenomen denken, hoeveel 
bedrog er ook gepleegd is met de taal van 
idealen, toch heeft dat communistische 
denken een waarde gekend die niet verlo
ren mag gaan, maar die op andere manier 
dan in CPN-verband verder ontwikkeld 
verdiend te worden. Juist op het gebied 
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van de vredesstrijd is dat zo aanwijsbaar. 
Laat ik een drietal hoofdelementen aange
ven. 

De tegenstellingen 

Het eerste is de ontleding van de verhou
dingen tussen staten en de krachten die 
daarbij werken. Lange tijd, in de tien tot 
twintig jaren na de Tweede Wereldoorlog, 
heeft het er in veler ogen naar uitgezien dat 
een verenigde westerse militaire macht 
uiteindelijk de Sovjet-Unie op de knieën 
zou dwingen. Dat was dus de tijd van de 
opmars der A-wapens, waarover hiervoor 
wordt gesproken. 
De communisten accepteerden dit krach
tenbeeld niet-en niet alleen omdat het hen 
zozeer in het nadeel bracht. Voor de com
munisten was het kapitalisme, dat wil zeg
gen het anticommunistische kamp, geen 
eenheid. Het was ook militair geen geslo
ten front. Vanouds waren de communisten 
degenen, die inzicht hadden betoond in het 
politieke gewicht van de onderdrukte 
koloniën die nu de Derde Wereld vormen. 
De in de loop van onze eeuw begonnen en 
steeds toegenomen opstand van deze kolo
niën tegen de kapitalistische centra van de 
wereld was een wrede verstoring van de 
illusie, dat een gesloten wereldfront tegen 
het communisme kon bestaan - hoezeer 
zo'n front ook dagelijks werd uitgeroepen. 
En net zozeer als er een diepe barst door 
het 'verenigde Westen' liep door de aan
wezigheid van een ontwakende koloniale 
wereld, net zozeer was er de voortdurende 
belangenbotsing, die eigen is aan een sys
teem waarin de natie gebruikt wordt voor 
het eigenbelang van kapitaalgroepen, en 
waar in het algemeen de een zijn dood de 
ander zijn brood is. 
En ten slotte was er voor communisten 
dan nog altijd het onomstotelijke feit dat 
een militaristische en agressieve overheid 
vroeg of laat in botsing moest komen met 
de eigen onderdanen - waardoor dan ook 
zowel in Amerika als in Europa grote 
delen van de bevolking in oppositie kwa
men tegen een overheid die stelselmatig 
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koers zette op verder gaande atoombewa
pening - en, wat Amerika betreft, die op 
een ander moment in een volstrekt uit
zichtloze onderdrukkingsoorlog in Viet
nam verwikkeld raakte. Het besef bij 
communisten van het doorwerken van 
zulke interne tegenstellingen binnen een 
agressieve macht als die welke de wester
se mogendheden vormden, stelde hen in 
staat om steeds nieuwe strijdterreinen te 
ontdekken en mogelijkheden te vinden 
om de dragers van het oorlogsgevaar sla
gen toe te brengen. Er was tussen twee 
zulke onvergelijkbare gebeurtenissen als 
het voeren van een onderdrukkingsoorlog 
in Vietnam en het plan om de Neutronen
bom op te nemen in het NAVO-arsenaal, 
op een gegeven ogenblik het gemeen
schappelijke, dat beide èn op een onover
komelijke tegenstand bij andere landen, 
èn op een reusachtige onwil bij de eigen 
bevolking stuitten, waardoor een andere 
koers moest worden ingeslagen. 
We hebben de beide voorbeelden, dat van 
de Vietnam-oorlog en dat van deN-bom, 
als het ware bij de hand om het communis
tische inzicht te illustreren, dat niet uitge
gaan moest - en moet - worden van een 
monolitische, onsplijtbare, militair-eco
nomische macht die door Amerika wordt 
geleid en die de wereld naar zijn hand kan 
zetten. Dat besef was communisten eigen, 
ook al lieten anderen, die de vrede net zo 
lief was als ons, het hoofd hangen. Maar 
de wijze van analyseren van de commu
nisten ging nog met iets anders gepaard. 
De analyse stond- om het maar eens recht 
voor z'n raap te zeggen -altijd in dienst 
van de actie. Voor communisten was ana
lyse zonder meer geen zinvolle bezigheid. 
Zij stelden zich ten doel de wereld leef
baarder en rechtvaardiger te maken- en in 
het geval van ons voorbeeld, om die 
vreedzaam te maken of te houden. 
De communistische ontleding van het fas
cisme leidde altijd tot de conclusie, dat het 
fascisme verslaanbaar was- en dus stond 
die ontleding in dienst van de strijd. De 
zienswijze van de communisten, dat kolo
niale overheersing gebroken kon worden, 



vond een natuurlijk verlengstuk in de 
strijd tegen dat kolonialisme. 
En de beoordeling van de atoombewape
ning leidde nooit tot fatalisme, maar altijd 
tot de wil om in het bewapeningsproces in 
te grijpen. Ook hier moet geen mythevor
ming plaats vinden en moeten de zwaktes 
en tekortkomingen van de communisti
sche benadering niet gebagatelliseerd 
worden. Er is lange tijd bij communisten 
een wantrouwen geweest tegen elke ana
lyse die niet regelrecht tot actie bleek te 
leiden - en daarmee een zeker wantrou
wen tegen intellectuele inspanningen als 
zodanig. Er was beduchtheid voor gespeel 
met woorden en het nalaten van het harde 
doe-werk. 
Maar hoe verwerpelijk zulke opvattingen, 
die in een ondemocratische staat tot gees
tesdrijven kunnen leiden, ook zijn- tege
lijk is die communistische denkwijze, die 
de maatschappijtheorie koppelt aan de 
maatschappelijke actie, een groot goed 
gebleken. Communisten bleken, zoals al 
aangeduid werd, de eersten te zijn, als 
politieke groep, die de noodzaak van 
bevrijding der koloniën inzagen - en zij 
waren in staat omdat met praktisch hande
len te verbinden. Communisten stelden al 
onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog 
de onzinnigheid, onmogelijkheid en 
onmenselijkheid van de spiraal der kern
bewapening aan de orde - en zij zagen 
kans dat met internationale massa-actie te 
verbinden. Dat werd dan de massa-actie 
van de atoomgeleerde Joliot-Curie en de 
Rotterdamse havenarbeiders in één actie 
voor verbod en uitbanning van kernwa
pens. Het werd bijna symbolisch voor de 
visie van communisten, de onverbrekelij
ke samenhang tussen analyse en daad
kracht. 
Nuchtere maatschappelijke ontleding en 
analyse gecombineerd met actie; en dan is 
er nog een derde element dat hier direct 
aan moet worden toegevoegd omdat het 
zo typerend is voor de communistische 
benadering: het betrekken van de arbei
ders, van het volk, in de analyse èn in de 
strijd- tot op alle niveaus daarvan. 
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De arbeidersklasse 

Ik heb al eerder gezegd en opgeschreven, 
dat voor mij een van de allergrootste ver
diensten van de communistische bewe
ging is geweest, dat zij arbeiders gelegen
heid gaf, ja opwekte, om aan politiek te 
doen op alle niveaus van de politiek. Ik 
heb in de Kamer gezeten in verschillend 
samengestelde communistische fracties, 
en er waren altijd arbeiders in die fracties 
die voortreffelijke politici waren. Dat was 
ook zo in de vredesbeweging, waarin 
communisten actief waren. Men trof er 
altijd arbeiders aan op vooraanstaande 
posten. Niet alléén arbeiders. Maar óók 
arbeiders. In een tijd dat ze binnen de soci
aal-democratie al uit het zicht raakten, 
beijverde de CPN zich om mensen uit het 
bedrijf op belangrijke posten in de politie
ke actie te plaatsen. 
Dat was geen arbeiderisme, geen arbei
dersverheerlijking. Het was het uitgangs
punt van een emancipatiepartij, die zich 
ten doel stelde de achtergehouden klasse 
naar voren te brengen, haar te vormen en 
haar ervaringen in de maatschappelijke 
strijd tot volle gelding te brengen. De 
CPN was er, mede, om mensen aan poli
tiek te laten doen en in politiek te laten 
ingrijpen, die daar op vrijwel geen enkele 
andere plaats toe in de gelegenheid zou
den zijn. In al die grote vredesacties waar 
communisten zich ingestort hebben -
tegen de koloniale oorlogen, tegen de 
atoombewapening, het niet aanvaarden 
van een Duitse kernbewapening, de 
bestrijding van de oorlog in Vietnam- ziet 
men in de voorste gelederen mannen en 
vrouwen, afkomstig uit de arbeidersklas
se. Dat kan nooit meer worden wegge
poetst. 

Zo zijn er communistische ervaringen, die 
grote waarde kunnen hebben als ze in de 
toekomst worden toegepast. Niet omdat 
ze communistisch zijn. Maar omdat ze 
bouwstenen zijn van de progressieve 
beweging. 

Marcus Bakker 
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Een program zonder 
partij 

Drie congresweekenden waren er nodig 
om het nieuwe partijprogram van de CPN, 
'Machtsvorming voor een socialistisch 
Nederland', vast te stellen. Tussen de zit
tingen door splitste een orthodox deel zich 
af, liepen arbeiders van de werkgroep 
'Communisme en vakbeweging' in de 
wandelgangen te hoop en besloten zoge
naamde vernieuwers de partij definitief 
de rug toe te keren. De late winterweek
ends van 1984 werden zo een bizarre 
gebeurtenis: aan de ene kant was al het 
kritische denkvermogen in de partij 
gemobiliseerd om een program samen te 
stellen dat op reeksen van punten een 
breuk betekende met versteende opvattin
gen, werd internationaal de aandacht 
getrokken door in het program zowel het 
marxisme als het feminisme tot inspiratie
bon te verklaren, terwijl aan de andere 
kant links en rechts in de partij de brok
stukken er vanaf vlogen en twee jaar later 
de CPN in het zand moest bijten voor een 
vernederende verkiezingsuitslag. Er was 
wel een program, maar geen partij meer ... 
Het program is daarmee niet meer dan een 
interessant document geworden, losge
slagen van de politieke daadkracht van 
een organisatie die daar mensen op weet 
te binden en te mobiliseren. En je kan de 
vraag stellen: staat er iets in waar we nu 
nog iets aan hebben? Na zeven jaar een 
meuwe tocht door het CPN-partijpro
gram. 

Organisatie en actie 

Wat al direct opvalt is dat het program 

grote nadruk legt op coalitiepolitiek: 
samenwerking met andere partijen en 
maatschappelijke bewegingen/organisa
ties voor gezamenlijke doelen. De keuze 
van het woord 'machtsvorming' in de titel 
van het program tekent eenzelfde accent. 
Dat sloot ook aan bij het politieke denken 
in de partij. Na de verkiezingsnederlaag 
van 1977 werd coalitiepolitiek als de sleu
tel gezien om uit het isolement te ontsnap
pen waarin de partij was terecht gekomen. 
Het betekende een breuk met de sectari
sche opstelling ten opzichte van de poli
tieke vernieuwing die in de jaren zeventig 
bij anderen tot stand was gekomen, waar
bij je terugkijkend de vraag kan stellen of 
in die jaren van het kabinet -Den Uyl niet 
enorme kansen zijn gemist. 
Het was een koerswijziging die ook met
terdaad in een politieke praktijk werd 
omgezet, met illustere voorbeelden als de 
acties tegen deN-bom, de anti-Bestekbe
weging, de vakbandspolitiek en de veran
derde opstelling ten opzichte van andere 
progressieve partijen. De grote nadruk op 
coalitiepolitiek betekende ideologisch 
een enorme impuls "voor het proces van 
politieke samenwerking waar uiteindelijk 
Groen Links uit is voortgekomen. 
Die nadruk op coalitiepolitiek stoelde ook 
op het diepgewortelde karakter van de 
partij, waarin mobilisatie van mensen en 
het boeken van concrete politieke resulta
ten heel centraal stond. Allang was er een 
praktijk waarin het parlement wel belang
rijk werd gevonden, communistische ver
tegenwoordigers koesterden de verwor
ven democratische rechten, maar de 



kracht van verandering werd vooral 
gezien aan de basis, op bedrijven, in wij
ken, in steun van maatschappelijke orga
nisaties en instituten. De CPN was 
immers de partij van organisatie en actie. 
Binnen Groen Links is dat gedachten
goed, veel meer dan de practijk, ook terug 
te vinden. Zo wordt in het nieuwe Groen
linkse manifest gesproken over het belang 
van de zogenaamde 'civiele maatschap
pij'. Daarmee wordt bedoeld dat voor de 
politieke hegemonie van een bepaalde 
klasse of stroming niet alleen de positie 
binnen de staat, maar minstens zo belang
rijk de positie in de burgermaatschappij is, 
in instituten, bedrijven, instellingen, orga
nisaties, de media en dergelijke. Er wordt 
gepleit voor een actief optreden binnen 
die burgermaatschappij, waarbij het ook 
gaat om het winnen van het 'morele' of 
politieke debat, het overtuigen van meer
derheden van de noodzaak van een andere 
politiek. 

Integratie 

De keerzijde van de nadruk op coalitie
politiek was dat de positie van de partij 
zelf minder tot onderwerp van debat werd 
gemaakt. Grofweg gezegd was het toch 
een beetje van: als we maar samenwerken 
met anderen dan komt het wel goed. Een 
eigen onderzoek naar de machtsbasis van 
de partij zelf, van de sociale lagen waarop 
ze kan steunen, bleef achterwege. Binnen 
het program werd het vraagstuk van frag
mentatie van de beweging en soms onder
ling tegengestelde belangen opgelost door 
de diverse strijdterreinen naast elkaar te 
plaatsen, zonder een hiërarchische rang
schikking van de een boven de ander, zon
der primaat voor de klassenstrijd of voor 
industriearbeiders zoals door de ortho
doxe stroming was verlangd. In zekere zin 
was dat een voor de hand liggend compro
mis, waarbij overigens wel geprobeerd 
werd tot een nieuwe synthese te komen: 
met drastische arbeidstijdverkorting wer
den zowel de belangen van arbeiders als 
van vrouwen gediend. Maar een echte 

81 

oplossing voor het probleem van de desin
tegratie binnen de partij vormde het niet. 
Uiteraard speelden daarbij meer dan 
directe groepsbelangen van arbeiders, 
vrouwen, homo's en migranten; achteraf 
kan je vaststellen dat de integratie van die 
groepsbelangen ook niet is gelukt. Arbei
ders vonden de partij te feministisch, 
vrouwen te patriarchaal. Vergelijkbaar is 
de huidige discussie binnen Groen Links 
over de rol van het milieu tenopzichte van 
belangen van werkenden en uitkeringsge
rechtigden (zie elders in dit nummer van 
Politiek en Cultuur). 

Achterhoedegevecht 

Rond een aantal kwesties moest het pro
gram worstelen met het verleden: de 
inspiratiebronnen, de relatie tot andere 
communistische partijen, met name de 
CPSU, en het democratisch centralisme. 
De debatten die daarover in de CPN 
plaatsvonden waren vergelijkbaar met die 
van de PCI, PCE en PCF. Op het punt van 
de inspiratiebronnen trok de tekst, zoals 
gezegd, internationaal aandacht. Er werd 
niet alleen gebroken met het marxisme
leninisme, het marxisme werd ook nog 
eens 'gedegradeerd' tot inspiratiebron en 
daarbovenop werd het feminisme als 
inspiratiebron binnengehaald. De tekst 
nog eens lezend kan je alleen maar con
cluderen dat hier een schijngevecht over 
de rechtheid in de leer werd gevoerd. In de 
CPN-politiek was het marxisme-leninis
me als gesloten opvatting allang over
boord gegooid, zij het dat sommigen toch 
nog wel moeite hadden met de officiële 
erkenning daarvan. Eigenlijk had de para
graaf over de inspiratiebronnen in het pro
gram net zo goed achterwege kunnen blij
ven. Het is volkomen terecht dat in het 
nieuwe Groenlinkse manifest de kwestie 
van de inspiratiebronnen tot een zaak van 
ieder lid afzonderlijk wordt gemaakt: 
mensen verbinden zich in een partij op 
basis van de politiek. 

Met de relatie tot andere communistische 



82 

partijen lag het in het program een stuk 
ingewikkelder. Met termen als 'nieuw 
internationalisme', waarbij ook andere 
progressieve partijen werden bedoeld, en 
'autonomie' werd geprobeerd de kwestie 
tot een oplossing te brengen, maar echt 
bevredigend was dat niet. 
Het meest gehanteerde argument om niets 
over de beoordeling van de socialistische 
landen in het program op te nemen was dat 
de CPN haar politiek zelf wel bepaalde op 
grond van de Nederlandse verhoudingen. 
In de kern van de zaak is dat volkomen 
terecht, maar daarmee werd toch wat te 
gemakkelijk voorbij gelopen aan de ver
bindingen die de partij met die andere 
CP's had en het gegeven dat ze door de 
Nederlandse omgeving uiteraard werd 
opgevat als deel van die grote internatio
nale communistische beweging. 
Afgezien van de gebruikte argumenten, 
de belangrijkste reden om in het program 
langs deze kwestie heen te gaan was de 
behoefte aan een intern compromis: som
migen binnen de partij wilden niets meer 
met Oost-Europa te maken hebben, ande
ren hadden toch nog hun geloof in wat 
daar tot stand werd gebracht. Alleen in de 
toelichting op het program werd geschre
ven over de grote crisis in Oost-Europa, 
maar over die toelichting hoefde op het 
congres niet besloten te worden. 
Na de ineenstorting van het communisme 
in '89 kan met hoon en hoogmoed op dit 
onderdeel van het program worden terug
gekeken, zoals alles achterafveel gemak
kelijker is. Wat niet wegneemt dat op dit 
punt de programdiscussie gefaald heeft. 
Ondanks de scherpe kritiek van de CPN 
op de inval in Tsjechoslowakije van '68 en 
de staat van beleg in Polen eind '81 bleef 
er in de politieke praktijk van de CPN toch 
een bepaald soort raakvlak met het reëel 
bestaande socialisme bestaan, die in het 
program verder onbesproken bleef. 
De derde historische hobbel, het democra
tisch centralisme, werd een stuk doel
treffender genomen. Weliswaar vermeed 
het program het gebruik van deze term om 
allerhande interne emoties in de hand te 
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kunnen houden, wat positief als organisa
tiebeginselen werd geformuleerd was 
zeer verstrekkend, zonder enige ruimte 
voor onduidelijkheid. Als een van de wei
nige communistische partijen nam de 
CPN de uiterste consequentie van het zich 
bekeren tot een democratisch en humanis
tisch socialisme. Die begrippen werden 
ook in de eigen organisatie consequent 
doorgevoerd. 

Illusiepolitiek 
De vredeskwestie heeft in het program 
een prominente plaats: strijd tegen de 
atoombewapening wordt zelfs een abso
lute prioriteit genoemd. De uitwerking is, 
ook al zijn de omstandigheden met het uit
eenvallen van het Warschaupact en de 
ontspaning tussen Oost en West ingrij
pend veranderd, nog steeds uiterst actu
eel: het pleidooi voor de oplossing van 
machtsblokken, het streven naar regiona
le veiligheidsconferenties, de nadruk op 
soevereiniteit van staten, het toekennen 
van een grote rol aan de VN. De tekst 
weerspiegelt de grote organisatorische en 
inhoudelijke betrokkenheid van de CPN 
bij de vredesbeweging in de eerste helft 
van de jaren tachtig. 

Waar het program volstrekt tekort schiet is 
de internationale economische vervlech
ting, de EG en de relatie tot de Derde 
Wereld. 
Bij de CPN hebben begrippen als nationa
le zelfstandigheid, autonomie en interna
tionale solidariteit altijd een grote rol 
gespeeld. Dat waren uiterst krachtige 
begrippen in het verzet tegen onderschik
king aan de Navo, tegen de politionele 
acties eind jaren veertig, enzovoorts. 
Maar ze werden soms karikaturen wan
neer er antwoorden moesten komen op de 
toenemende internationale vervlechting 
van de economie en de daarbij behorende 
politiek. 
Zo wordt in het program de politieke inte
gratie van de EG afgewezen en grote 
nadruk gelegd op de afscherming van 



EG-maatregelen die voor de nationale 
economie nadelig zijn. Waarmee volstrekt 
geen antwoord wordt gegeven op de zich 
feitelijk voltrekkende politieke éenwor
ding. In de praktische CPN-politiek heb
ben dergelijke passages ook weinig effect, 
gezien het laatste verkiezingsprogram van 
de Groenlinkse fractie in het Europarle
ment. De vraag is niet langer of er politie
ke integratie plaatsvindt, de vraag is hóe, 
met welke inhoud en prioriteiten, welke 
landen daarbij worden betrokken. 

Ten aanzien van de Noord-Zuid-tegen
stelling spreekt het program over steun 
aan landen die zich ontworstelen aan neo
koloniale onderdrukking. Met de bevrij
ding van Nicaragua viel daar wel iets con
creets bij te denken, het programma hangt 
wel op een erg grote illusie: geen enkel 
land blijkt in staat zich duurzaam aan de 
internationale, door kapitalisten gedomi
neerde markt te kunnen onttrekken; isole
ment berokkent eerder schade. Het gevolg 
van deze illusiepolitiek is dat het aan enig 
nadenken ontbreekt over de 
veranderingen die in het Westen noodza
kelijk zijn op het gebied van de economi
sche-, financiële- en handelspolitiek. Het 
program suggereert: zolang de nationale 
belangen maar niet geschaad worden vin
den we alles goed. 
Het nieuwe manifest van Groen Links 
pakt dit thema wel op, maar verschaft 
geen helder antwoord. Wat is er toch mis 
met progressieve partijen dat ze zo weinig 
binding hebben met de discussies binnen 
de Derde-Wereldbeweging, de kerken en 
het denkwerk van de huidige minister van 
ontwikkelingssamenwerking? 
Het CPN-program komt ook met zichzelf 
in tegenspraak wanneer de positie van de 
multinationals wordt besproken. Daar 
wordt volkomen terecht gepleit voor een 
gedragscode waarover internationale 
overeenstemming noodzakelijk wordt 
genoemd. Het is duidelijk dat zoiets ook 
betekent dat bepaalde politieke bevoegd
heden naar internationale fora worden 
overgeheveld, waar het program zich 
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tegelijkertijd tegen uitspreekt. 

Milieucrisis 

De volstrekte onderschatting van de 
Noord-Zuidproblematiek in het program 
wordt vergezeld door een al even grote 
onderschatting van de milieucrisis. Uiter
aard wordt er in het program wel over 
gesproken, het economisch beleid moet 
milieuvriendelijk en niet grondstoffen
verspillend zijn, maar dat is meer lippen
dienst dan een werkelijk overdenken van 
de gevolgen van de milieucrisis. Deze 
betekent niet alleen een directe bedreiging 
van de levensvoorwaarden op aarde, het 
betekent ook een crisis van het huidige 
produktie-en consumptiesysteem, waar
bij voortzetting van de groei van het ver
bruik van energie en andere grondstoffen 
onherroepelijk tegen de grenzen van de 
aardse capaciteiten stuit. Sterker nog, het 
Westerse verbruik van de milieuruimte is 
al zo hoog dat het op mondiale schaal 
onmogelijk geëvenaard kan worden, ter
wijl de huidige bevolkingsgroei al even
zeer de mogelijkheden van de aarde te 
boven gaat. Met de milieucrisis is de toe
komst van de Westerse welvaartsstaat in 
het geding; de economische, politieke en 
culturele suprematie van het Westen, het 
vooruitgangsdenken waarbij een steeds 
verdere ontplooiing van techniek en pro
duktie en beheersing van de natuurlijke 
omgeving het uitgangspunt is. 
Op diverse niveau 'sis momenteel een dis
cussie gaande over de vraag wat de 
milieucrisis voor consequenties heeft. 
Zullen technische middelen en een selec
tieve economische groei voldoende zijn 
om de problemen op te lossen of zal er in 
mobiliteit, energieverbruik en landbouw
intensiteit fors teruggegaan moeten wor
den, met alle economische en sociale con
sequenties van dien, waarbij nog volstrekt 
de vraag is op welke manier dat maat
schappelijk georganiseerd of afgedwon
gen moet worden? 
Aan al dit soort noties gaat het CPN-pro
gram voorbij. Weliswaar komt de milieu-
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discussie de laatste jaren pas goed op 
gang, de thema's waren begin jaren tach
tig al voldoende aangedragen door de 
milieu baanbrekers. 
Logischerwijs komt de milieuproblema
tiek in het nieuwe manifest van Groen 
Links wel veel consequenter aan bod, 
hoewel het ook daarin aan het antwoord 
op bovengenoemde vragen ontbreekt. Er 
wordt wel gezegd dat het milieu het kader 
schept van de economische ontwikkelin
gen; de echte pijnvragen waar het dan ver
volgens om gaat worden niet gesteld, laat 
staan beantwoord. 

Democratie 

Het is tijd voor weer een wat positiever 
invalshoek. Dat kan ook, bijvoorbeeld bij 
de manier waarop in het CPN-program de 
seksetegenstellingen worden beschreven. 
Het nieuwe manifest van Groen Links is 
op dat punt duidelijk minder. De enige 
kanttekening bij het CPN-program is dat 
onvoldoende uitwerking wordt gegeven 
aan de zorgarbeid. Er wordt wel een her
verdeling van onbetaalde arbeid bepleit, 
maar daarmee is nog niets gezegd over de 
manier waarop de maatschappij de zorg
arbeid moet waarderen. In de huidige 
trend van het streven naar economische 
positieverbetering van vrouwen en een 
betere positie op de betaalde arbeidsmarkt 
wordt de zorgarbeid gewoon 'vergeten'. 
De feitelijke situatie dat vrouwen daar 
nog steeds grotendeels voor opdraaien 
zou vertaald moeten worden in zorgrech
ten, waar de samenleving faciliteiten voor 
biedt. In het economisch deel van het pro
gram wordt overigens wel gesproken over 
ouderschapsverlof en kinderopvang. 

Over de democratie worden in het CPN
program zeer behartenswaardige dingen 
gezegd. De erkenning van de noodzaak 
van verbinding van socialisme en demo
cratie was de belangrijkste verwerking 
binnen de CPN van de kritiek op de één
partijstaat en de bureaucratie in de Oos
teuropese landen, parallel aan 
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soortgelijke discussies rond het zoge
naamde eurocommunisme. Het vormde 
een wezenlijke breuk met de heersende 
marxistisch-leninistische doctrines en 
ging uit van erkenning van het belang van 
het parlement, het meerpartijenstelsel met 
de mogelijkheid van wisseling van de 
wacht en ruimte voor anti-socialistische 
oppositie, van de rechtstaat en de bescher
ming van mensenrechten en individuele 
vrijheden. Was dat vanuit de eigen com
munistische geschiedenis een wezenlijke 
stap, ten opzichte van de Nederlandse 
samenleving kwam het neer op het betre
den van de democratische normaliteit, en 
in dat opzicht weinig opzienbarend. Tot 
op het punt waar in het partijprogram ver
dere stappen worden gezet: een democra
tisering die verder gaat dan wat de huidige 
parlementaire democratie te bieden heeft. 

Vergadertijd 

De belangrijkste uitwerking is te vinden 
in het economische deel, waar gepleit 
wordt voor een vèrgaande economische 
democratisering, bewuste sturing door 
democratische organen, beslissingsbe
voegdheid bij economische zelforganisa
ties, gedragsregels voor multinationals, 
zeggenschap over doel, inhoud en organi
satie van de arbeid, nationalisatie van de 
belangrijkste produktiemiddelen, banken 
en grondstoffen. Het aardige is dat dit pro
gram uitdrukkelijk geen pleidooi is voor 
een volledig door de staat gestuurde eco
nomie, maar een veel veelzijdiger, veel
vormiger wijze van sturing bepleit, met 
grote autonome bevoegdheden van pro
duktieenheden, binnen een landelijk vast
gesteld kader van economische prioritei
ten. 
Het is jammer dat ook de CPN zelf niet 
meer de veerkracht heeft gehad dit thema 
verder uit te werken. Nu was het klimaat 
daarvoor natuurlijk ook niet eenvoudig 
gezien de opkomst van het neo-liberalis
me en later de ineenstorting van de cen
traal geleide economieën. Wie echter seri
eus wil nadenken over milieupolitiek, 



over een verandering van produktie-en 
consumptiepatronen, kan het niet stellen 
zonder greep op economische processen, 
waarbij een aanzienlijk rijker instrumen
tarium nodig is dan een de marktwerking. 

De oplossing die het CPN-program kiest 
is vooral democratisering. Het is inder
daad volkomen van de zotte dat in de 
moderne maatschappij alles onderwerp is 
van openbaar debat, behalve het reilen en 
zeilen in - grote -ondernemingen. Dat is 
ook niet langer houdbaar. Het gaat boven
dien om het opheffen van de vervreem
ding in de arbeidsverhoudingen, waarbij 
de werknemer volstrekt geen invloed 
heeft op het hoe en wat van de produktie, 
laat staan daar verantwoordelijkheid voor 
kan dragen. 
Tegelijk is er in het program sprake van 
eenzijdige overdrijving. Volgen we alle 
democratiseringsaanbevelingen op, het 
program noemt ook democratisering van 
voorzieningen, onderwijs, sociale zeker
heid en cultuur, dan hebben we met z'n 
allen aan 24 uur per dag nog te kort om ons 
in alle vergaderingen te storten. De keus 
voor democratisering als middel tot con
trole is te eenzijdig en in de praktijk ook 
onmogelijk uit te voeren. Wat niet weg 
neemt dat wat in het CPN-program wordt 
genoemd absoluut verdere discussie en 
uitwerking waard is. Het nieuwe manifest 
van Groen Links heeft soortgelijke basis
gedachtes, maar is in de uitwerking wel 
heel erg summier. 

De staat 

Opvallend is dat in het program de rol van 
de staat zelf nauwelijks onderwerp van de 
discussie is. Al genoemd is het gebrek aan 
nadenken over de tendens tot internatio
nalisering. Maar ook vraagstukken als 'de 
maakbaarheid van de samenleving', de 
staat die veeleer tegenover de mensen 
komt te staan dan dat hij wordt gezien als 

85 

behartiger van collectieve belangen, de 
relatie tussen het streven naar individuele 
vrijheid, zelfbepaling en collectieve ver
deling van de maatschappelijke rijkdom; 
het komt allemaal niet aan de orde. Ter
wijl het in de discussie met de heersende 
politiek wel éen van de centrale thema's 
vormt. 
In het nieuwe Groenlinkse manifest wor
den deze thema's wel behandeld, zij het zo 
algemeen dat het echt spannende, hoe 
denk je er mee om te gaan, nog moet 
komen. Tussen de regels door gaat het 
CPN-program er natuurlijk wel over, met 
pleidooien voor een zo beperkt mogelijke 
rol van de staat, directe vormen van zeg
genschap, autonomie en decentralisatie 
en uitbreiding van grondrechten. 

Het CPN-program is aan de ene kant een 
afrekening met orthodoxe communisti
sche dogmatiek, een vertaling van de poli
tieke practijk in eigentijdse, op de moder
ne industriële samenleving afgestemde 
begrippen. Tegelijkertijd is het een ver
werking en uitdieping van eigen verwor
ven inzichten op terreinen als vrede, (eco
nomische) democratie, seksenstrijd en 
coalitiepolitiek, waarbij het alleen maar 
diep triest is dat vooral het democratische 
thema niet tot een algemener debat is 
geworden. Het nieuwe Groenlinkse mani
fest biedt een nieuwe kans, aangezien 
dezelfde thema's daarin terugkeren, soms 
wel, soms niet beter of scherper dan in het 
CPN-program. 
De grootste uitdaging blijft nog steeds de 
milieukwestie en de internationale econo
mische verhoudingen. Het CPN-program 
heeft op die punten heel erg weinig te bie
den; in het Groenlinkse manifest worden 
ze te algemeen besproken. Voorlopig kan 
er nog menig discussieweekend tegenaan 
worden gegooid. 

Frank Biesboer 
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Voor Elli lzeboud 

Bij het doornemen van de eindredactie 
van dit nummer, voel ik dat er iets niet 
klopt. Elli Izeboud, onze voorzitster tus
sen 1982 en 1989, ontbreekt. 
En ook al is ze toevallig met vacantie en 
dus niet beschikbaar voor het interview 
dat we af wilden nemen, het gemis is nu te 
opvallend. Vandaar dit stukje, dat ik uit 
mijn geheugen opschrijf, en daarom niet 
te zeer op details bekeken moet worden. 
Elli komt uit een gereformeerd Zeeuws 
milieu, en heeft zich net als Marius Ems
ring of Harry van den Berg en zoveel 
anderen via de studentenbeweging op de 
Vrije Universiteit in de loop van de jaren 
'70 in de communistische beweging 
gestort. Ze wordt in 1978 gekozen in het 
partijbestuur en meteen in het dagelijks 
bestuur. 
Op dat moment is het schrijven van een 
nieuw partijprogramma de belangrijkste 
interne opgave voor de CPN geworden. 
De in 1978 ingestelde commissie, die een 
ontwerp-program moet voorleggen, komt 
er door interne tegenstellingen en onver
mogen niet uit. Het ontwerp-hoofdstuk 
'Democratie', dat ergens in 1979 aan de 
partij wordt voorgelegd, laat zien dat de 
nieuwe generatie in die commissie geen 
samenhangende visie heeft. 
De knoop wordt eindelijk doorgehakt als 
voorzitter Henk Hoekstra van het nieuwe, 
in 1980 gekozen, bestuur- waarvan Elli 
vice-voorzitster is -de opdrachtkrijgt dan 
maar persoonlijk een ontwerp-program te 
componeren. Hij komt in 1981 met een 
ontwerp-tekst, die de richting voor de 
nieuwe CPN zal bepalen. Met name de 

opvattingen over 'coalitiepolitiek' in dat 
programma zullen de basis leggen voor 
ontwikkelingen zoals die naar Groen 
Links. Er is echter het gevoel bij een 
meerderheid, dat dit persoonlijke ontwerp 
moet worden omgewerkt tot een meer 
afstandelijke en meer omvattende poli
tiek-programmatische tekst. 
Als het congres eind 1982 een bestuur 
kiest, wordt Elli Izeboud de partij voorzit
ster. Het congres vindt dat het program er 
nu snel moet komen, en dat vindt Elli ook. 
Er wordt een nieuwe commissie-partij
programma ingesteld door het bestuur. Op 
zichzelf is dat een klap voor de mensen in 
de CPN, die streven naar een zo snel 
mogelijk fuseren van de helften van PPR. 
PSP en CPN onder verwaarlozing van de 
brokstukken. Een dergelijk congresbe
sluit is met een kleine meerderheid afge
wezen. Zij vinden het werk aan een CPN
programma oninteressant, want achter
haald. Dat is de reden waarom spraak
makende mensen zoals Rudy van de 
Velde en Gijs Schreuders geen behoefte 
hebben opnieuw zitting te nemen. Henk 
Hoekstra trekt zich terug, omdat hij vindt 
dat de commissie onbevangen tegenover 
zijn ontwerp moet kunnen staan. Uitein
delijk komt alleen Marcus Bakker van de 
oude in de nieuwe commissie terecht. 
Elli lzeboud wil die commissie niet als 
voorzitster van een afstand volgen, maar 
direct deelhebben aan de activiteiten. Zij 
vindt het een wezenlijke taak van de voor
zitster om vooraan in het programdebat te 
staan. De les die zij trekt uit het congres 
van 1982, waar het Rode Boekje is inge-



trokken, is, dat het vernieuwingsproces 
van de CPN een democratisch proces 
moet zijn zonder disciplinering en zonder 
royementen. Als in de komende jaren 
mensen van links en van rechts haar 
bezweren om disciplinaire maatregelen te 
nemen, zal zij dat consequent weigeren. 
Zij laadt daarmee soms het odium op zich 
besluiteloos te zijn. Veel mensen begrij
pen niet dat ze een voorzitster hebben, die 
zichzelf 'heilig' heeft voorgenomen de 
vernieuwing van de CPN klaar te spelen 
zonder de hulp van oude patronen in te 
roepen. Elli beseft dat een terugval in dis
ciplinering voor de CPN tegelijk de 
doodssteek van het vernieuwingsproces 
zal zijn. 

In mijn herinnering bestaat onze commis
sie-partijprogramma uit Elli Izeboud, In
grid Blekman, Nel van de Haak, Harry 
van den Berg, Boe Thio, Marcus Bakker, 
Herman Meijer en ondergetekende. Later 
wordt, met name ook voor het 'formule
ren', Albert Benschop van buiten het 
bestuur aangetrokken. Boe Thio en Mar
cus Bakker hebben al eerder de basis 
gelegd voor de vernieuwing van de opvat
tingen rond de democratisering van de 
economie. Zij relativeren in een artikel, 
waarover een speciale, rumoerige confe
rentie wordt belegd, de betekenis van 
'nationalisaties' op zichzelf, en benadruk
ken de zeggenschapsverhoudingen en het 
vormen van democratische macht van 
onderop. 
De commissie werkt hard. Hij produceert 
aan de lopende band teksten, die met het 
bestuur besproken worden. Veel van de 
uiteindelijke formuleringen in hoofdstuk 
1 en 2 zijn van de hand van Elli Izeboud. 
Van Harry van den Berg en Alben Ben
schop komen veel teksten in de hoofd
stukken 4, 7, 8 en 9; van Herman Meijer 
die in hoofdstuk 3 en 9. Ingrid Blekman 
neemt, mede in overleg met onder andere 
Susan Legêne, veel van de hoofdstukken 
5 en 6 voor haar rekening. Nel van de 
Haak houdt zich, samen met het Vrou
wenoverleg, bezig met de teksten over 
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feminisme. Na groen licht van het bestuur 
kan een tijdschema gemaakt worden. De 
reactie vanuit de partij op de nieuwe ont
werp-tekst bestaat echter uit een lawine 
van amendementen, die ons de adem 
beneemt. Er is inmiddels een vleugelstrijd 
uitgebroken, waarbij de betrekkelijk korte 
wieken erin slagen elkaar wederzijds gro
ter te maken. Beide vleugels grossieren in 
het standpunt dat anderen zich democra
tisch dienen te gedragen, maar dat zij zelf 
het recht hebben de spelregels van de 
organisatie te schenden: hun doel heiligt 
de middelen. Van het zogenaamde 'hori
zontale overleg' en zijn opvolgers is dat 
vanaf de aanvang duidelijk. In het boekje 
'Alles moest anders' vertellen Gijs 
Schreuders en Elsbeth Etty dat hetzelfde 
geldt voor hun werkzaamheid bij De 
Waarheid. 
Het open klimaat van vernieuwing en 
feminisering verdwijnt door het weder
zijdse oplieren. Het bestuur en de com
missie zitten met de handen in het haar: 
hoe nog uit deze berg van 2000 amende
menten te komen? Hoe op juiste wijze 
obstructie te scheiden van discussie en 
debat? 

Het zijn vooral Elli Izeboud, Harry van 
den Berg en Alben Benschop (allen van 
gereformeerde huize), die wekenlang 
nachtenlang doorgaan. Ook het apparaat, 
met mensen zoals Lida Beumer en Lenie 
Schmidt, houdt zich staande. Uiteindelijk 
wordt het programma aangenomen in 
maart 1984. Maar waar resultaat en 'de 
weg ernaartoe' volgens Regel éen en het
zelfde zijn, is het programma uiteindelijk 
een nederlaag. 
Nu staat de CPN voor de taak om met een 
vernieuwd programma en een geschokte 
en geslonken aanhang politiek en bewe
ging te maken. Elli Izeboud besluit om 
voorop te gaan in het proces uit het dal. 
Een vernieuwde CPN heeft levensvat
baarheid en werfkracht. Dat moet blijken. 
Het programma stelt ons in staat vergaan
de coalitiebesprekingen aan te gaan met 
PPR en PSP over de verkiezingen van 
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1986. De CPN spreekt zich op een specia
le conferentie unaniem uit voor een geza
menlijke lijst. Uiteindelijk strandt dit stre
ven op de PSP. De verkiezingen leiden 
voor de CPN onder lzeboud niet tot een 
Renaissance, maar tot het verliezen van de 
drie zetels van Ina Brouwer, Marius Ems
ting en Evelien Eshuis. 
Wanneer de CPN na alweer hectische bij
eenkomsten en een noodcongres besluit er 
alles aan te doen om weer in het politieke 
leven en de Tweede Kamer terug te 
komen, neemt Elli Izeboud de leiding van 
die taak op zich. Zij zal en moet de CPN 
uit dit dal loodsen. Ina Brouwer zegt in 
haar boek 'Tussentijds' dat het voor de 
CPN de enige oplossing is om een om een 
nauw samenwerkingsproces met PPR en 
PSP na te streven, ook al is dat in 1986 op 
het nippertje mislukt. Zelf vind ik dat te 
riskant, en ben ik er in het dagelijks 
bestuur voor om 'vanuit eigen kracht' op 
te treden, hetgeen dan wellicht in tweede 
instantie tot zo'n fusieproces kan leiden. 

Politiek en Cultuur 

Elli laveert, samen met de altijd solidaire 
Boe Thio. Eind 1988 beginnen onderhan
delingen, die uiteraard slechts door de 
PSP gestart kunnen worden. Boe Thio 
leidt voor de CPN de besprekingen, 
samen met Herman Meijer en Riet van 
Putten, en in nauwe samenspraak met Elli 
Izeboud. De onderhandelingen slagen, en 
de CPN zal als onderdeel van Groen Links 
de Kamerverkiezingen van 1989 ingaan. 

De klus is geklaard, en nu wordt Elli ern
stig ziek. Het is te veel geweest voor de 
zenuwen van éen mens, die zich persoon
lijk aansprakelijk voelt voor het wel en 
wee van de communistische beweging in 
Nederland. 
Op de Februariherdenking van dit jaar is 
Elli er weer, en misschien ook op het 
komende CPN-congres. We zijn blij met 
haar herstel. 

Leo Molenaar 
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Maak het feministische 
manifest 

Het waren zulke woelige jaren. Als ik aan 
de CPN in de jaren tachtig terugdenk, zie 
ik beelden van heftige debatten, een grote 
emotionele betrokkenheid, en verwar
ring. Dat kon niet anders: de CPN moest 
veranderen, omdat de maatschappij ver
anderd was en omdat de mensen veran
derden. 

Maar als ik terugdenk aan het vrouwen
overleg in de CPN in dezelfde tijd, herin
ner ik me dat we veel gelachen hebben, 
het gevoel van gezamenlijk ergens aan te 
werken, de spanning van nieuwe dingen 
te ontdekken en ook de kick dat je met 
elkaar de partij aan 't veranderen, aan het 
veroveren was- daarna zou ook de wereld 
eraan moeten geloven. 

We hebben ervoor gevochten dat de CPN 
zijn uitgangspunten veranderde, dat er 
vrouwvriendelijke of zelfs feministische 
standpunten werden ingenomen. Dat heb
ben we heel vaak gewonnen. Maar wat is 
er van overgebleven? 
Die standpunten zijn van papier en wor
den achterhaald door de tijd, of lijken 
door de tijd achterhaald te worden. Wat de 
tijd kan doorstaan, is de herkenning van 
de voorwaarden waaronder we werkten 
en waaruit we steeds inspiratie putten. Die 
voorwaarden zijn naar mijn mening van 
een algemeen karakter, het decor, de CPN, 
was specifiek. 
Daarom heb ik niet gestreefd naar een fei
telijke, chronologische weergave van de 
gebeurtenissen, maar heb ik geprobeerd 
een antwoord te geven op één centrale 
vraag: 

hoe kwam het dat de feministen steeds ter
rein konden veroveren? Wat was de kracht 
van de feministen in de CPN? 

Stelling: De feministen in de CPN 
waren sterk, 

1. omdat zij samen een beweging vorm-
den, met de kenmerken van dien: 

collectief, toekomstgericht (geza
menlijk strijden voor een betere 
wereld), 
met de ene voet in de CPN, met de 
andere voet in de feministische 
beweging buiten de CPN (ze 
namen de feministische golf mee 
naar binnen); 

2. omdat zij niet toestonden dat de een
heid doorbroken werd (door de tegen
stelling feministische vrouwen versus 
niet-feministische vrouwen, of zelfs 
(burgerlijk) feministische vrouwen 
versus arbeidersvrouwen); 

3. omdat zij veel aandacht besteedden 
aan hun eigen organisatievorm (een 
democratische organisatie van het 
vrouwenoverleg zelf) en aan de auto
nomie van het vrouwenoverleg binnen 
de gehele partijorganisatie; 

4. omdat ze voortdurend de gedachte aan 
een apart feministisch hoofdstuk in het 
partijprogram bestreden en een inte
gratie van het feministisch gedachten
goed zowel in het partijprogram als in 
de partijcultuur eisten. 
Feminisering is nietje eigen vrouwen
pagina in het clubblad, maar feminise
ring is democratisering van het totaal. 
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Bij stelling 1 
De vrouwenoverleggen 

Dat de vrouwengroep zelf een beweging 
vormde, gaf een enorme 'schwung': het 
was niet zo dat wij toevallig een politiek 
terrein behartigden, zoals anderen sociale 
wetgeving of buitenlandbeleid, vanuit de 
politieke opvattingen die men heeft. Wij 
waren gezamenlijk bezig met ons eigen 
leven en onze eigen toekomst. Daardoor 
waren we niet te passeren. 

De feministen in de CPN stonden ook 
volop middenin de tweede feministische 
golf. Dat gaf kracht aan haar argumenten, 
maar hier lag in het begin ook het pro
bleem voor de CPN. Ik spreek van einde 
jaren zeventig. Hoe zag de CPN er toen 
uit? 
De CPN was veranderd van samenstel
ling: het was altijd een echte arbeiderspar
tij (waar enkele intellectuelen zich ook toe 
aangetrokken voelden), de nieuwe leden 
werden in de bedrijven en in de vakbewe
ging geworven en de arbeiders namen ook 
een belangrijke plaats in in de besturen 
van de partij. 
In de jaren zeventig stroomden de studen
ten toe en als ze afstudeerden waren ze 
werkers in het onderwijs, de gezondheids
zorg, het maatschappelijk werk, enz. Ook 
ik ben in die periode lid geworden, in 
1974. Ik was actief in de studentenbewe
ging, en ik weet nog wat mijn argumenten 
waren: 

de CPN had goede standpunten over 
het hoger onderwijs, 
de CPN had een hechte organisatie 
waarin de afdelingen (buurten) 
belangrijk waren en die praktisch tot 
iets in staat was (als ik toch lid werd, 
wilde ik ook wel wat doen), 
de CPN had een brede sociale samen
stelling (niet alleen voor de arbeiders, 
maar ook door de arbeiders), 
de CPN had een prachtige traditie van 
antifascistische strijd. 

Je zou verwachten dat de nieuwe toe-
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stroom van intellectuelen de CPN op de 
grondvesten zou doen schudden. De CPN 
was toch vrij gesloten, had De Koude 
Oorlog nog in de botten, ging bij het zoe
ken naar samenwerking uit van het eigen 
gelijk (de CPN als voorhoede van de 
Nederlandse arbeidersbeweging) en voel
de zich snel aangevallen. Maar de studen
ten stortten zich veelal in het partijleven, 
namen zitting in het afdelingsbestuur en 
namen allerlei taken op zich, colporteer
den met De Waarheid en stonden's mor
gens vroeg met de krant aan de poort van 
een bedrijf. En in het partijbestuur regeer
de nog steeds de oude generatie; het duur
de tot 1978, voordat een paar mensen uit 
de nieuwe instroom in het partijbestuur 
werden gekozen. 

De grote klap kwam in 1977, toen de CPN 
bij de Tweede-Kamerverkiezingen terug
viel van 7 naar 2 zetels. De CPN had 'het 
contact met de massa verloren'. Er kwam 
een heftig intern debat (ook een interne 
machtsstrijd in de top), door sommigen 
ook wel destalinisatieproces genoemd. 
Het ging om de interne organisatiestruc
tuur, om een opener en democratischer 
organisatie, en het ging om een opener 
houding van de CPN naar anderen toe. 
Op het CPN-congres van 1978 werd een 
nieuwe koers uitgestippeld: de CPN 
streefde naar een progressieve machtsvor
ming om tot maatschappelijke verande
ringen te komen, waarbij de CPN deel zou 
uitmaken van die progressieve beweging. 

In deze sferen begon het feminisme te bor
relen. De feministische discussie werd 
vooral ingebracht door vrouwen uit de 
'nieuwe instroom'. Hierdoor raakte de 
CPN in verwarring. Van oudsher waren de 
CPN-vrouwen namelijk actief in de NVB, 
de Nederlandse Vrouwenbeweging. De 
NVB was een strijdbare organisatie en de 
CPN leunde daarop. Zo had het partijbe
stuur in de congresvoorbereiding in 1980 
de tekst voorgelegd: 'Wij zijn solidair met 
de vrouwenstrijd'. 'Maar hoe kunnen wij 
solidair zijn met onszelf?', vroegen de 



feministen en ze riepen de eerste vrou
wenvergaderingen bijeen. Wij verlangden 
het recht ons te organiseren binnen de 
CPN, een doorbreking van de partijstruc
tuur. Dat resulteerde in een nieuwe tekst 
die uiteindelijk aan het congres werd 
voorgelegd: 'De strijd voor de bevrijding 
van de vrouw is een integraal bestanddeel 
van de politiekvan de CPN', en: 'om dit te 
bewerkstelligen moeten vrouwenoverleg
groepen in de partij gestimuleerd wor
den.' 

De terminologie is hier heel belangrijk: 
dat 'vrouwenstrijd' is vervangen door 
'vrouwenbevrijdingsstrijd' geeft de 
erkenning aan van de specifieke onder
drukking van vrouwen. Voorheen bestond 
de opvatting dat vrouwen weliswaar een 
eigen positie hadden en dus een eigen 
strijd konden voeren, maar tegen een 
gemeenschappelijke vijand: het kapitalis
me. Men zag vrouwenstrijd als een speci
fiek onderdeel van de klassenstrijd. 

Het recht op vrouwenoverleggen was bin
nen de CPN-traditie een revolutionair 
moment. Volgens de organisatieopvatting 
van de CPN was het niet toegestaan dat 
groepen zich in de CPN vormden om ver
volgens met een gezamenlijk standpunt 
aan het debat deel te nemen(= fractievor
ming). De erkenning van het recht van 
vrouwen zich binnen de CPN te organise
ren, betekende de erkenning van de eigen 
belangen van vrouwen. 

Met de besluiten van het CPN-congres 
van 1980 haalt de CPN het debat over de 
'vrouwenbevrijdingsstrijd' en de strijd 
zelf binnen de eigen gelederen, waar het 
ook hoorde. Een besluit dat impliceerde 
dat men zich wilde oriënteren op de nieu
we vrouwenbeweging. Het was de eerste 
slag; nu kwam het aan op een invulling 
van de nieuwe uitgangspunten. 
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Bij stelling 2 

Het seksismedebat 

Nu de vrouwenoverleggen tot stand 
waren gebracht, stonden we voor de vraag 
welke status ze zouden moeten krijgen in 
het geheel van de partij. 
Een bijzonder probleem deed zich hierbij 
voor: aan de ene kant wilden we graag alle 
CPN-vrouwen bij het vrouwenoverleg 
betrekken, dus moesten we ons niet isole
ren door gedrag en taalgebruik en een 
gesloten groep vormen. Aan de andere 
kant was het wezen van deze beginnende 
beweging nogal radicaal, wat de eenheid 
van vrouwen in gevaar bracht. 

Het ging om de autonomie van het vrou
wenoverleg (zie ook ad stelling 3). Deze 
autonomie werd beargumenteerd door te 
verwijzen naar de fundamentele maat
schappelijke tegenstellingen tussen man
nen en vrouwen en de consequenties die 
dat heeft voor de strijd die vrouwen moe
ten voeren tegen hun onderdrukking door 
mannen. Dus ook door communistische 
mannen! De vrouwen moeten dus hun 
eigen strijd voeren; dat kan het partijbe
stuur niet voor ze doen. 

De manier waarop we dit gebracht heb
ben, was misschien niet zo handig, achter
af gezien. De aantijging dat ook progres
sieve, dan wel communistische mannen 
onderdrukkers en dus seksisten zijn, 
kwam hard aan en leidde eerder tot 
spreekangst dan tot bespreekbaarbeid 
ervan. 
Het was een puur radicaal moment: het 
getuigde van ons eigen heftige ontwikke
lingsproces (we vonden 't zelf zo schok
kend dat te ontdekken, omdat we waren 
vergroeid met de gedachte van kameraad
schappelijkheid- en eerlijk gezegd heb ik 
dat gevoel van kameraadschappelijkheid 
later ook altijd gemist). 
Aan de andere kant was het radicalisme 
onvermijdelijk, omdat er een scheurtje in 
de bast geforceerd moest worden. En het 
is eigen aan nieuwe bewegingen: daar zit 
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altijd een element van overdrijven in. 

Deze seksismediscussie kende niet alleen 
het gevaar dat we de mannen angst aan
joegen, maar gevaarlijker was dat we vele 
CPN-vrouwen van ons dreigden te ver
vreemden. Want hun man, met wie zij 
altijd samen gestreden hadden tegen 
onderdrukking en uitbuiting, werd beti
teld als onderdrukker. 

Wat waren de valkuilen? 

Gezien de specifieke samenstelling van 
de CPN, konden wij feministen in ver
schillende valkuilen trappen die de een
heid van vrouwen zouden verstoren: 

de valkuil van het ontkennen van een 
generatiekloof. Twee generaties vóór 
ons waren nog altijd actief: de vrou
wen die tijdens de Tweede Wereldoor
log verantwoordelijkheid hadden 
gedragen en de vrouwen die tijdens de 
Koude Oorlog verantwoordelijkheid 
hadden gedragen. Kritiek op de CPN
politiek mocht er niet toe leiden dat 
deze vrouwen het gevoel kregen dat zij 
geen zelfstandige, vrije posities had
den gekozen in het leven. Zij hadden 
positie gekozen onder vaak barre 
omstandigheden. 
De valkuil van het versterken van de 
sociaal-culturele kloof. Het was de 
'nieuwe instroom' die de feminisme
discussie inbracht. De kritiek op de 
'NVB-lijn' van de CPN lag vooral op 
een ideologisch niveau en wekte de 
indruk dat de strijd om het dagelijks 
bestaan onbelangrijk was. Maar dát 
was de beleving van de werkelijkheid 
van veel vrouwen. Er werden dus vaak 
verschillende talen gesproken, wat een 
diepe kloof tussen intellectuele vrou
wen en arbeidersvrouwen had kunnen 
worden. 
Bovendien speelde hier een rol dat 
feminisme werd geassocieerd met 
paarse overals en lesbisch: 'Als ik naar 
dat vrouwenoverleg ga, moet ik zeker 
ook zó worden.' 
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Zeker in het begin kwamen veel vrouwen 
kijken, heel nieuwsgierig. Ze kwamen 
binnen met een afwerende houding: 'Als 
je maar niet denkt, dat ik bij jullie hoor', 
maar na afloop van de vergadering was 
toch altijd weer een zeker saamhorig
heidsgevoel ontstaan. 
Het mooiste voorbeeld hiervan was wel 
de eerste Landelijke Vrouwenconferentie, 
januari 1982, waar ruim 600 vrouwen 
twee dagen aanwezig waren. De samen
stelling van deze conferentie was in alle 
opzichten pluriform: vrouwen van ver
schillende generaties, vrouwen met ver
schillende politieke opvattingen en vrou
wen uit verschillende bewegingen (vre
desstrijd, abortusstrijd, vakbeweging). Er 
waren discussiegroepen over alle terrei
nen waar vrouwen actief waren; opval
lend was dat de groepen over de norm van 
heteroseksualiteit overvol waren. Alle 
600 vrouwen waren lyrisch over de sfeer 
daar. Vanaf dat moment kon niet meer 
getwijfeld worden aan de draagwijdte van 
de feministische ideeën. 

Hoe werden de valkuilen omzeild? 
Om te voorkomen dat er een splitsing of 
ellendige machtstrijd tussen vrouwen of 
groepen vrouwen zou ontstaan, hebben 
we de interne democratie van het vrou
wenoverleg bewaakt en geen formele 
structuur gehanteerd: 

alle vrouwen die lid waren van de 
CPN, waren automatisch lid van het 
vrouwenoverleg en konden dus altijd 
komen, 
het vrouwenoverleg heeft nooit een 
bestuur gekend, -alleen een coördina
tiegroep, 
om te voorkomen dat vrouwen elkaar 
zouden bestrijden op een congres, 
werd er altijd voorafgaand aan/tijdens 
het congres onderling overlegd. Niet 
per se voor een gezamenlijke inbreng, 
maar de scherpe kanten gingen er altijd 
af, 
er werd nooit gesproken 'namens' het 
vrouwenoverleg ( = alle vrouwen), 
maar altijd 'vanuit' het overleg, 



- het vrouwenoverleg heeft nooit zelf 
kandidaten gesteld voor besturen e.d. 
en probeerde daarmee na te laten nega
tieve uitspraken te doen over vrouwe
lijke kandidaten die zich niet met het 
vrouwenoverleg wilden identificeren. 
Het is niet altijd gelukt. Wij vrouwen 
konden het zelf nog zo mooi proberen 
te doen, we raakten steeds meer ver
ward in de partijstrijd die steeds hefti
ger werd en z'n hoogtepunt vond op 
het programcongres van de CPN in 
1984. 

De CPN raakte ernstig verdeeld, kreeg 
een linker en rechter vleugel. De vrouwen 
raakten net zo verdeeld. Dat was slecht 
voor het vrouwenoverleg, omdat het 
gemeenschappelijke minder herkenbaar 
was en omdat het erg moeilijk was ervoor 
te zorgen dat feministische punten niet 
ondergesneeuwd raakten. 
Het formuleren van een feministische 
inzet voor het nieuwe partijprogram was 
dan ook het onderwerp van de tweede lan
delijke vrouwenconferentie van de CPN, 
oktober 1983. 
En dat is wel gelukt: één van de heetste 
hangijzers van het programcongres was 
de vraag of de seksentegenstellingen even 
fundamenteel waren voor de maatschap
pelijke verhoudingen als de klassentegen
stellingen. 

Bij stelling 3 

Autonomie 

We moesten wel een democratische orga
nisatie van het vrouwenoverleg koeste
ren, zowel om het bewegingskarakter van 
het feminisme in de CPN niet te verliezen, 
als om alle vrouwen erbij te krijgen en te 
houden. We wilden dus geen formele 
structuur, zoals bijvoorbeeld de Rooie 
Vrouwen in de PvdA hadden met een 
bestuur dat op congressen gekozen werd, 
enz. 
We hebben wel altijd met een coördinatie
groep gewerkt om enige continuïteit te 
garanderen, maar voor grote klussen werd 
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altijd open geworven wie mee wilde hel
pen. En toen we een emancipatiewerkster 
kregen van WVC, werd die het centrale 
punt van het vrouwenoverleg (en anders
om was zij ook verantwoording schuldig 
aan het vrouwenoverleg en niet aan het 
partijbestuur). 

Het grote dilemma voor feministen bin
nen een organisatie is hoe zij enerzijds 
hun autonomie kunnen bewaren, maar 
anderzijds kunnen bewerken dat de gehe
le partijpolitiek doordrenkt raakt van 
feministisch denken. Je wilt zelf beslis
sen, maar niet dat de CPN het aan je over
laat ('mooi geregeld'). Je wilt dat de hele 
partij erbij betrokken is. 
In de praktijk gaat het vaak zo: het vrou
wenoverleg ontwerpt plannen, formuleert 
standpunten en legt ze voor aan het partij
bestuur (en vindt eigenlijk dat het partij
bestuur er alleen maar ja op màg zeggen). 
Dit levert problemen op: als mannen niet 
de suddertijd krijgen die de vrouwen zelf 
wel hebben gehad, kunnen ze nooit mee
veranderen. 
Procedures mogen dus nooit op deze 
wijze geformaliseerd worden- een voor
waarde voor het veranderen van het den
ken is dat vrouwen in besturen participe
ren en voortdurend dat bestuur deelgenoot 
maken van hun eigen veranderingsproces. 
Maar dan ben je wel kwetsbaar in een 
(politieke) organisatie waar men niet 
gewend is hardop te denken, maar in 
standpunten te praten en elkaar daarop te 
beoordelen. 
Dus: vrouwen moesten in de besturen en 
ze moesten daar een andere partijcultuur 
afdwingen. Een enorme klus. Hierbij was 
het erg belangrijk dat ze in het vrouwen
overleg actief bleven, omdat ze onder
steuning en inhoudelijke voeding nodig 
hadden. Het eeuwige probleem is de drie
dubbele belasting: én in een bestuur én in 
het vrouwenoverleg, en als ze iets in de 
melk te brokkelen wilden hebben op een 
bepaald terrein (bijvoorbeeld sociaal-eco
nomische strijd), ook in andere werkgroe
pen. 
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Vrouwen in de besturen. Dat is wel gelukt. 
In 1980 werd het partijbestuur uitgebreid 
van 63 leden naar 74. Van de elf nieuwe 
leden waren er 7 vrouwen. Ze werden toen 
echter nog gekozen op grond van hun acti
viteiten op een maatschappelijk terrein 
(bv. gezondheidszorg) of in de partijorga
nisatie. 
In 1982 kwam er een sterk gewijzigd par
tijbestuur. In dat PB was een stevig aantal 
vrouwen gekozen, onder andere nadruk
kelijk vanwege hun inbreng als feministe. 
Ikzelf werd toen in het Dagelijks Bestuur 
gekozen, vanwege mijn activiteiten in het 
vrouwenoverleg. 

De positie van feministen in de besturen 
leverde nieuwe dilemma's op: 
* de feministische inbreng is niet verbon
den met een portefeuille, dus niet met een 
machtspositie. Het is meer een algemene 
politieke bijdrage. Dat is niet te doen met 
enige diepgang -je geeft overal een likje 
paarse verf over, maar je gaat je generen 
voor je eigen generalistische opstelling. 
* In elk politiek lichaam speelt, zeker in 
de spannende tijden die de CPN toen 
doormaakte, het probleem van de loyali
teit. De fundamenteel oppositionele rol 
van feministen is moeilijk te verenigen 
met bestuurlijke verantwoordelijkheid 
voor het geheel. Dat botst. Je moet voort
durend bij je integriteitsgevoel te rade 
gaan, maar een partij is een razend gevaar
te en je bent niet altijd alert. 

Het veranderen van een partijorganisatie 
en een partijcultuur op zó'n manier dat er 
voorwaarden worden gecreëerd voor 
iedereen om te functioneren, is een zaak 
van lange adem. De aandacht die het vrou
wenoverleg had voor deze structurele 
voorwaarden, maakte dat ik me gesteund 
voelde en het zwoegen in zo'n bestuur niet 
alleen als een individueel probleem zag. 

Overigens spreek ik over een periode van 
interne partijstrijd, waarin het niet makke
lijk was bestuurlijk te functioneren. Daar
door hebben veel vrouwen die gekozen 
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waren in het partijbestuur van 1982, zich 
niet herkiesbaar gesteld. In latere partijbe
sturen, toen de interne gevechten vermin
derd waren, is het aantal vrouwen wel toe
genomen. Op dit moment, het laatste par
tijbestuurvan de CPN, is dat23 van de 59, 
net geen 40%. 

Bij stelling 4 

Partijprogram 

Feminisering van de partijpolitiek vereis
te een totale verandering van denken. 
Toen het partijcongres in 1980 aannam dat 
de 'vrouwenbevrijdingsstrijd een inte
graal bestanddeel van de CPN-politiek' 
was, dacht men dat de integratie bestond 
uit het toevoegen van vrouwenpunten aan 
de bestaande standpunten. Welwillend 
werd aan vrouwen gevraagd of ie een 
paragraafje vrouwenstrijd wilden leveren 
voor het verkiezingsprogramma, en of ze 
het hoofdstuk 'sociaal-economisch' wil
den doorlezen op specifieke vrouwenpun
ten. 

We hebben op twee niveaus geopereerd: 
op het niveau van de politieke uitgangs
punten en op het niveau van het politiek 
beleid. 
De CPN was bezig met een politiek pro
gram, omdat de veranderde opvatting ten 
aanzien van maatschappijverandering 
door coalitiepolitiek een duidelijker 
opstelling van de CPN over socialisme en 
democratie noodzakelijk maakte. 
De feministen wezen erop dat er nog geen 
plek was in de werelcl, waar het socialisme 
had geleid tot het opheffen van de onder
drukking van de vrouw. Daar was dus 
meer voor nodig dan het opheffen van de 
klassentegenstellingen. De feministen 
streefden er dus naar om náást de klassen
tegenstellingen de seksentegenstellingen 
op te nemen als fundamentele maatschap
pelijke tegenstelling. Dat voorstel heeft 
geleid tot heftige emoties, tegenvoorstel
len en compromisvoorstellen, maar uit
eindelijk werd met overgrote meerderheid 



de volgende tekst aangenomen: 
'De maatschappelijke verhoudingen wor
den eveneens gekenmerkt door onder
drukking van vrouwen, potten en flikkers. 
Deze onderdrukking en de vanzelfspre
kendheid waarmee heteroseksualiteit als 
norm wordt gesteld, niet alleen voor het 
vormgeven van liefde en intimiteit, maar 
ook in het hele verdere maatschappelijke 
leven, vinden hun uitdrukking in een dis
criminerende seksegebonden arbeidsde
ling en in onderdrukking op het gebied 
van de seksualiteit.' (Partijprogram CPN, 
pag.32.) 

Het politieke beleid 

De stap van uitgangspunten naar politiek 
beleid is niet simpel. Het heeft erg veel 
moeite gekost duidelijk te maken dat 
feminisering een heel andere manier van 
denken veronderstelde: welke conse
quenties heeft de fundamentele man
vrouw-tegenstelling voor de positie van 
de vrouw, zowel in het openbare als in het 
privédomein? 

Twee voorbeelden: 
het was moeilijk de norm van heterosek
sualiteit en de gevolgen daarvan voor het 
maatschappelijk en persoonlijk leven tot 
een punt voor de gehele CPN te maken; 
het bleef voornamelijk hangen bij het 
vrouwenoverleg. 
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De standpuntbepaling rond de arbeidstijd
verkorting werd wel een algemeen discus
siepunt, omdat dat op het gebruikelijke 
strijdterrein van de CPN lag. 
De traditionele argumentatie van de CPN 
voor ATV was: werkgelegenheid en 
terugdringen van de arbeidsbelasting. 
Het vrouwenoverleg wilde de discussie 
rond ATV tot 25 uur per week in een ander 
licht plaatsen: ATV om tot herverdeling 
van betaalde en onbetaalde arbeid te 
komen. Hier kwam het ge zinsdenken wel 
degelijk aan de orde. 
Uiteindelijk is het gelukt deze argumenta
tie erkend te krijgen in het partijprogram
ma, evenals de koppeling van ATV met 
individualisering van de sociale uitkerin
gen. 

Mijn directe ervaringen bestrijken de 
periode tot begin 1986. Daarna is er onge
twijfeld nog veel gebeurd. 
Over de periode tot 1986 is al zoveel te 
zeggen en van deze periode is zoveel te 
leren. Ik ben niet cynisch over het verle
den, integendeel: ik hoop dat de ervarin
gen van de CPN-vrouwen en de resultaten 
van hun inspanningen meegenomen kun
nen worden naar Groen Links. 

Sirnone Walvisch 
mei 1991 
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Opheffing van 
scheidslijnen 

Naar het zich laat aanzien zal er niet veel 
getwijfeld worden als op 15 juni 1991 de 
CPN zal besluiten op te gaan in een brede
re politieke formatie, Groen Links. In de 
praktijk betekent dit dat de CPN als zelf
standige, afzonderlijke politieke partij zal 
ophouden te bestaan. De heftige discus
sies daarover zijn grotendeels verstomd. 
Emoties hebben plaats ingeruimd voor 
verstandelijke overwegingen. De ideeën 
en ervaringen, opgedaan in de lange 
bewogen geschiedenis van de CPN, zul
len in breder verband een plaats vinden en 
op de toekomst gericht worden. 
Ik denk dat het goed is de opheffing van 
'de partij' te plaatsen in het kader van de 
binnen Iinks-Nederland gerijpte overtui
ging dat een algemene politieke heroriën
tatie van het partijbestand in ons land 
nodig is. De oude partijstructuren, die 
grotendeels stammen uit het einde van de 
vorige, het begin van deze eeuw, passen 
niet meer op de huidige situatie, noch 
nationaal noch internationaal. 
Het is niet zo dat deze conclusie voort
spruit uit de ondergang van wat reëel 
socialisme in Oost-Europa werd ge
noemd. Dit heeft wel scherpe accenten 
geplaatst. Ongetwijfeld werd aangetoond 
hoe diep en vernietigend zich de crisis in 
de communistische beweging had inge
vreten. De verstarring leidde tot steeds 
verdere verrotting en machtsmisbruik, 
waarbij een totale verwijdering optrad 
van socialistische idealen, waarvoor mil
joenen zich hebben ingezet. De schade die 
daardoor werd veroorzaakt is nog nauwe
lijks in te schatten. Voorstanders van 

socialisme werden beschadigd, in defen
sieve posities gedrukt. In hun strijd voor 
een beter bestaan werden zij bij voortdu
ring gedwongen zich uit te putten in ver
klaringen dat wat ginds gebeurde geen 
snars te maken had met hun ideeën over 
socialisme, dat zoals de CPN formuleerde 
democratisch, humanitair, progressief, 
vredelievend en vrijheidslievend moet 
zijn. Het moet een resultaat van een bond
genootschap zijn, of het zal niet zijn. 
De CPN nam reeds geruime tijd geleden 
het initiatief tot het opstellen van een 
nieuw programma, waarbij niet slechts 
gestalte werd gegeven aan de allang in 
haar gelederen levende afkeer van praktij
ken in Oost-Europa, maar ook en vooral 
een ernstige poging werd gedaan te ver
klaren welke ideeën over socialisme bij 
ons leven. Van het allergrootste belang 
was dat met nadruk de absolute noodzaak 
van samengaan aan de orde werd gesteld 
dat veel meer inhield dan alleen 'eenheid 
van actie'. Vanuit het inzicht dat geen van 
de linkse partijen de wijsheid in pacht had 
of het vermogen bezat in z'n eentje duur
zame maatschappelijke veranderingen tot 
stand te brengen werd gepleit voor nieuwe 
coalitievorming. Het gaat daarbij om poli
tieke aaneensluiting van links. Voor 
onmiddellijke doelen en om nieuwe reële 
perspectieven te scheppen voor ingrijpen
de maatschappelijke vernieuwing en om 
in dit opzicht de parlementaire democratie 
te activeren. Het beëindigen van het 
gescheiden optreden en van een toestand 
waarbij als per definitie verschillende 
opvattingen zouden moeten leiden tot 



steeds verdergaande versplintering van 
links, is een vereiste. Talloze malen is in 
het verleden gepleit voor de dialoog en 
een eerlijk gesprek over politiek samen
gaan, vooral nadat de leden van diverse 
partijen in vele acties samen optraden. 
Alleen al het voortbestaan van diverse 
partijen met de haast onvermijdelijke 
scherpe onderlinge concurrentie belem
merde dit. Rechts wist zich te handhaven, 
mede door de vruchteloze verdeeldheid 
aan de andere zijde. 

In de CPN en zeker niet in mindere mate 
in de PPR, PSP en EVP en onder de daar
aan verwanten groeide het besef dat de tijd 
rijpte voor een doorbreking van partij
structuren. In Groen Links kreeg de al 
jarenlang op gang gekomen discussie 
over progressieve machtsvorming gestal
te. De verdiensten van partijen in het ver
leden mochten geen blokkade zijn voor 
samenwerking onder de huidige omstan
digheden. Wat de CPN betrof kreeg de 
opvatting dat zij geen doel maar middel 
moest zijn tot samengaan voor door haar 
en anderen gekoesterde doelstellingen, 
steeds meer steun. Door de praktijk, voor
al in acties en door denkwerk in Groen
Linkse kringen, ontstond het plan om een 
nieuwe pluriforme politieke formatie tot 
stand te brengen. Wat mij betreft niet als 
een eindpunt of een politiek fenomeen dat 
genoeg heeft aan zichzelf en slechts kri
tiek wil brengen en afstand wil bewaren 
tot anderen die nog niet overtuigd zijn van 
de noodzaak tot aaneensluiting, maar wel 
als een begin van verdergaande progres
sieve coalitie. 

De veranderingen bij Groen Links in 
ons land zijn dus het gevolg van eigen 
activiteit en denkwerk. De opheffing 
van partijen en het opgaan in een 
krachtiger formatie is in hoge mate de 
consequentie van wat we zelf als doel
stelling hebben geformuleerd. Dit geldt 
ook voor de CPN. 
Misschien is dit wel te veel uit het oog ver
loren onder invloed van de spectaculaire 
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ineenstorting van systemen in Oost-Euro
pa en de illusies daarover. Daar komt nog 
bij dat met gekrakeel in eigen kring over 
bloedgroepen, het voortbestaan daarvan 
en het evenwicht daartussen publicitair 
aantrekkelijker was dan het geduldig uit
werken van nieuwe vormen van organisa
tie met inachtneming van diversiteit. 
Natuurlijk heeft ieder van ons zijn of haar 
eigen komaf en neemt eigen bagage mee. 
Natuurlijk gaat iedereen uit van de eigen 
ervaringen en motivatie, die per slot leid
den tot samengaan. Het zou dom zijn dit te 
ontkennen of te negeren. Tot voor kort 
werd de discussie ernstig belemmerd door 
het voortbestaan van partijen met ver
meende tegengestelde belangen. Nu is 
dan eindelijk de mogelijkheid ontstaan 
om in breder verband op vriendschappe
lijke wijze met elkaar om te gaan, menin
gen te toetsen en gezamenlijk actie te 
ondernemen. Zo winnen bij opheffing van 
scheidslijnen lang gekoesterde idealen 
terrein. 

Naar ik aanneem houdt de CPN op te 
bestaan. Wat zal met Politiek en Cultuur 
geschieden? Zeker is dat een platform 
voor voortgaande uitdieping van vraag
stukken en het betrekken van zoveel 
mogelijk anderen daarbij nodig blijft. Er 
is wat dat betreft veel brood op de plank. 
Gezien de actualiteit komen bij mijzelf 
een aantal thema's op als: 
-de behandeling van het uiterst merk

waardige verschijnsel dat onder het 
mom van vernieuwing het kapitalisme 
met z'n vrije-marktmechanisme als een 
toppunt van wijsheid wordt gepresen
teerd, alsof het bankroet in Oost-Europa 
automatisch het gelijk van het kapitalis
me zou aantonen. Het betreft hier een 
probleem dat veel meer dan alleen maar 
Oost-Europa betreft. Het gaat ook om 
hier, om van de Derde Wereld nog maar 
te zwijgen. 

- is niet juist in de laatste jaren gebleken 
hoezeer bewegingen de politiek in Oost 
en West beïnvloedden, zelfs revolutio
nair? De pogingen tot toeëigening van 
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de resultaten en de ombuiging daarvan 
door traditionele partijen en politici 
doen daar niets aan af. Toch eisen de 
progressieve krachten tot nu toe maar 
mondjesmaat hun rechtmatige plaats 
op. 

- wordt het in deze tijd van heroriëntatie 
na de verwarring niet tijd om het vraag
stuk van politieke organisatie van de 
nieuwe coalitie te bezien? Niet om te 
komen tot een formatie met het doel om 
zich opnieuw van anderen af te sluiten, 
maar om een open organisatie te schep
pen die recht doet aan diversiteit en een 
partijleven kent waarin een horizontale 
en verticale meningsuitwisseling en 
overlegstructuren plaatsvinden, waar
door mensen geïnspireerd zullen wor
den tot politieke oordeelsvorming en 
optreden. 

Politiek en Cultuur 

Er zullen ongetwijfeld veel zaken aan de 
orde zijn en nog komen. Juist linkse men
sen, eigenwijs als ze zijn, zullen moeten 
leren omgaan met verschillende menin
gen, zonder scheuren en een ziekmakende 
versplintering. 
Zeker is dat in toenemende mate behoefte 
zal bestaan tot gedachtenwisseling daar
over, over politiek en cultuur of over een 
andere politieke cultuur. Zal dat met Poli
tiek en Cultuur kunnen geschieden of met 
iets anders? Het lijkt mij een aangelegen
heid voor verder overleg met hen die daar
in geïnteresseerd zijn. 

Henk Hoekstra 

AHF Ben van Meerendonk/Stichting IISG 

'Jeugd eist vrede' -een deel vande grote jeugddemonstratie ter viering van de Wereldvre
desdag op 3 oktober 1949. Links: Henk Hoekstra. 
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Het socialisme krijgt 
een tweede kans 

vraaggesprek met Theun de Vries 

Voorop het laatste nummer van FORUM 
schreef Theun de Vries: 
'Als het dode hout is verstoven, de ziekte
kiemen zijn uitgewoed, de bodem gerei
nigd, zal men op een dag in de niet eens zo 
verre toekomst op dat kerkhof voornoemd 
een pasgeboren kind vinden, dat in zijn 
gebalde vuistje een geboortebewijs vast
houdt: ontstaan uit tijd en noodzaak. Het 
zal het moment zijn waarop de ontrechten 
en ontgoochelden van morgen roepen om 
een wedergeboren linkse pers, de echte:
als mensen de strijd weer opnemen waar 
zij die hebben laten vallen en zich opma
ken voor idealen te leven die zij in een 
gevaarlijk historisch ogenblik in de steek 
gelaten hebben.' 

Ons intrigeerden deze woorden. Ze stra
len niet alleen hoop uit, maar de stellige 
verwachting dat de geschiedenis zich zal 
herhalen en wel als vooruitgang; een link
se beweging zal zich opnieuw manifeste
ren en wel sterker dan voorheen. Wij wil
den van de schrijver, die telkens de 
geschiedenis is ingedoken om haar het 
naadje van de kous te vragen, weten waar
op zijn stellige verwachting is gebaseerd. 

Om mij heen kijkend zie ik dat er in de 
wereld, vooral in de kapitalistische lan
den, een proces plaatsvindt van concen
tratie van macht en van verborgen 
geweld. Iedere dag kun je in de krant 
lezen: daar worden honderd mensen ont
slagen, daar duizend. Het is gewoon het 

oude systeem in zijn volle glorie. Een 
klein voorbeeld van recente datum zijn de 
spoorwegmensen; de kwestie is hoe men
sen worden gebruikt voor een grote 
onderneming. De klassenstrijd bestaat 
nog in alle hevigheid, alleen de vorm is 
veranderd. Het proletariaat bestaat niet 
meer- althans niet in de zin van een totaal 
gealcoholiseerde, verziekte, machteloze, 
uitgebuite klasse aan de benedenrand van 
de maatschappij. 
Althans in dit deel van de wereld. De 
Derde Wereld is een verhaal apart. Dat is 
van een dermate dreigende verschrikking, 
die komen natuurlijk in de 21 ste eeuw hun 
geld halen. Mijn hart zegt: ik heb ze liever 
niet, maar mijn verstand zegt: het is 
onvermijdelijk. 
Dat hele kapitalisme ontwikkelt zich met 
de versluierende, eufemistische, bedrie
gelijke frasen van een verzorgingsstaat -
waar wel iets van waar is: 'alles is veilig, 
alles is verzorgd, er kan niks meer mis
gaan'. 
De klassenstrijd wordt dus wel gevoerd. 
Op het ogenblik wordt hij gevoerd op het 
gebied van de vakbeweging. En volgens 
mij ook vrij fel. Het zijn decadentiever
schijnselen in het kapitalisme, heel deze 
machtsvorming en concentratie. Het is 
een vertoon van inwendige holheid, 
inwendig bederf. 
Ze zitten allemaal tegen de recessie aan. 
In Engeland is het heel erg, in Amerika zie 
je hele reeksen spaarbanken over de kop 
gaan. Dat is een proces dat je niet tot in het 
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oneindige kunt voortzetten. Ze zullen 
zoveel onrechtmatigheden begaan, zoveel 
mensen op straat gooien, zoveel fraude zal 
er zijn, zoveel corruptie - en in de marge 
tiert de echte criminaliteit; dat hele sys
teem kan niet op deze manier doorgaan. 
Er komt eeen keer een verzadigingspunt 
en dan gaat het kraken. 
Ik denk dat ook in de EG interne tegenstel
lingen blijven bestaan, de concurrentie is 
op de duur dodelijk. Er zit zoveel sociaal 
bederf in. 
Op het ogenblik heb je een soort klassen
vrede. De tegenstellingen zijn overpleis
terd. Maar er zijn nog altijd uitbuiters en 
uitgebuiten. De namen 'werkgevers' en 
'werknemers' zijn misleidend. De klas
sentegenstelling wordt tot klassenstrijd 
zodra de mensen er genoeg van krijgen en 
het systeem doorgaat de afgrond tussen 
deze twee groepen te verdiepen. 

U zegt: het gaat kraken. Maar dat is nog 
iets anders dan een betere maatschappij 
die komt. Onze vraag is: waarom loopt 
hetgoed af? 

De werkende mensen zullen zich weer 
gaan organiseren. Wanneer mensen zich 
laten representeren door de PvdA, een 
partij waaruit ieder revolutionair bewust
zijn is verdwenen - dan komt het er niet 
van. Maar dat revolutionair bewustzijn 
moet je niet onderschatten. Het is wat 
mensen honderdjaar geleden ook al heeft 
voortgedreven. Je kunt het niet missen. 
Als je dat gaat missen betekent het dat je 
het hoofd buigt. En nu kun je wel zeggen: 
dat is romantiek van de barricaden, mee
tings voor de achturendag, allemaal verle
den. Ja, het is wel verleden maar het neemt 
nieuwe vormen aan. 
Je ziet nu dat managenale pricipe, bij de 
PvdA vooral. Het zijn politieke managers, 
geen politieke leiders. Ze worden lid van 
raden en staten, nemen regentenposties in. 
In de leiding van wat een volksbeweging 
zou moeten zijn, daar gaat het de kant van 
een soort intellectualisme op, dan gaat het 
in de richting van Huxley. Dat zijn 
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onhoudbare toestanden. Die zijn op den 
duur alleen met een soort dictatoriale 
macht, fascistoïde verschijnselen, over
eind te houden. 
Maar de laatste fase van de kapitalistische 
ontwikkeling zal toch zijn dat de uitgebui
tenen er een ander systeem, een eigen sys
teem voor in de plaats zullen stellen. Daar 
blijf ik bij. 

En dat andere systeem, dat zal socialisme 
heten? 

Ja, het alternatief blijft het socialisme. Er 
is hier door de strijd van de arbeiders wel 
een systeem ontstaan waarin iedereen een 
verzorgd bestaan leidt. Ik zet daar een 
vraagteken bij, maar goed. Het onder
scheidt zich gunstig van systemen elders 
in de wereld. We staan op een soort sociale 
voorpost. Een groot deel is echter sèhijn, 
sociaal bedrog. Die tegenstellingen die er 
zijn leiden toch op den duur naar een 
explosie. Dat is wel een ouderwets
marxistische opvatting, maar ik kan het 
toch niet anders zien. 
Er zal een nieuwe politieke beweging van 
links komen, wanneer de interne corruptie 
van het kapitalisme te erg wordt. Met dat 
oude revolutionaire sentiment. 

Is dat geen paradox? De strijd leidt tot 
verbeteringen in het systeem, maar ook 
tot zijn ondergang? 

Ik ben ervan overtuigd dat die komt, 
omdat de geweldige problemen die er 
bestaan, honger, onwetenheid, ziekte, 
noem maar op, discriminatie, alleen in het 
socialisme kunnen worden opgelost. Je 
ziet het in de hele wereld, het kapitalisme 
lost niets of weinig op. Er wordt wat aan 
weldadigheid gedaan, maar het wezen van 
de zaak wordt niet opgelost. 

U heeft per saldo een heel rationele kijk 
op de geschiedenis. Want waarom zou het 
worden opgelost? 

Dat socialisme zal de bekende 'stap voor-



waarts' zijn. Het zal een heleboel oplos
sen, maar niet alles- dan spreek ik alweer 
over de tweeëntwintigste eeuw of daar
omtrent. En dan zullen er weer nieuwe 
bewegingen, filosofieën en stelsels ont
staan om daarvan weer het herstel te leve
ren. 
Wij hebben hier en vandaag te maken met 
het kapitalisme en dus met de vraag onder 
welke voorwaarden het zal worden opge
heven. 
Maar kijk, toen ik jong was werd ik 
geschokt door het feit dat de aarde een 
klein stipje was in het heelal en dat ze over 
zoveel miljoen jaren weer brandend zou 
verdwijnen. Dat was een zo verschrikke
lijk perspectief, als je veel van het leven 
houdt en je bent jong en je wilt van alles, 
dan ... maar dat sleet weg, want dan zegt 
het verstand: je kunt niet de hele tijd leven 
met de blik op de eeuwigheid, sterren zul
len botsen, werelden zullen vergaan, 
zwarte gaten zullen ontstaan; dat is 
natuurlijk geen filosofie om mee te leven. 
De filosofie om mee te leven is: wat doen 
wij iedere dag met het leven dat ons gege
ven is om een zo menswaardig mogelijk 
bestaan te maken voor degenen die nu 
leven? 
Zo kan ik dus ook niet van te voren zeg
gen: het socialisme zal ook wel weer 
falen. 
Als je zo je verliest in miljarden jaren 
diepe werelden, dat is natuurlijk geen uit
gangspunt voor een sociale filosofie. 
Dat zou alleen een uitgangspunt zijn als je 
zou zeggen: de mens is slecht, de mens 
wordt nooit beter, de maatschappij valt 
van de ene fout in de andere, wij weten 
niets met zekerheid, het leven is een 
hachelijk avontuur, er komen ontzettend 
veel mensen om, je zou je maar het best 
meteen kunnen verdrinken. Ik bedoel de 
filosofie van het ongeloof, van het twijfel, 
van de scepsis. Die filosofie is de mijne 
niet. Ik denk dat de mens ook binnen de 
tijd die hem gegeven is op aarde een heel 
wat beter stelsel zal kunne11 ontwikkelen 
om in te leven. 
Persoonlijke tragedies zullen er blijven, 
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verdriet, dood, ziekte. Je moet het mense
lijk bestaan accepteren met al zijn tragi
sche kanten. Maar de dragelijkheid van 
het leven, dus ook de mogelijkheid om 
tragedies te verwerken, zal met het socia
lisme een stuk vooruitgaan. 
Alleen hebben we nu het voorbeeld , het 
afschrikwekkend voorbeeld van een 
socialisme dat niet had moeten zijn. Dus 
dat zogenaamde socialisme, van de Sovje
tunie en van China en van die oude clown 
daar op Cuba; die man die zo mooi begon. 

Als je nu terugkijkt op de geschiedenis 
van het communistisch ideaal, dan zie je 
wel realiseringen op kleine schaal, in 
kleine gemeenschappen, maar op het 
niveau van de staat enkel mislukkingen. Is 
het communistisch ideaal wel geschikt 
voor de politiek? 

Ik denk dat het socialisme een historisch 
overgangsstadium is en dat als het weer 
een kans krijgt, het zich fatsoenlijker zal 
gaan realiseren dan totnogtoe is gebeurd. 
We zitten met een aantal historische fou
ten, dat de revolutie in Rusland is begon
nen en niet in Frankrijk of Duitsland. De 
mensheid krijgt nog eens de kans het 
socialisme te vestigen. Men zal proberen 
het op een fatsoenlijke manier te doen. 
De manier waarop het totnutoe is gepro
beerd zullen ze proberen te vermijden. En 
natuurlijk zullen er weer een paar corrupte 
lieden tussen zitten, dat is onvermijdelijk. 
De menselijke aard kun je natuurlijk niet 
helemaal veranderen. Als ik kwaad ben op 
het mensdom zeg ik ook, met de Calvinis
ten: de mens is in zonde geboren en ont
vangen en is tot niets goeds bekwaam. 
Maar dat is natuurlijk ook niet waar. De 
mens is namelijk tot heel veel dingen 
bekwaam. Dat is het interessante bij de 
beschouwing van de mens. We zijn toch 
ook niet blijven steken in middeleeuwse 
toestanden, in bijgeloof en heksengeloof, 
de slavernij is zelfs afgeschaft. Op het 
gebied van ziektebestrijding zijn hele 
grote stappen vooruit gedaan. De moge
lijkheden van een heilzamer stelsel zijn er, 
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het is een historische noodzaak dat er een 
tweede golf van socialisme zal komen. In 
dat socialisme zit namelijk zoveel wat 
beantwoordt aan het diepst verlangen van 
heel veel mensen, harmonie, rechtvaar
digheid, afwezigheid van gebrek en hon
ger en onwetendheid. Dat verlangen daar
naar zal sterker worden naarmate het 
kapitalisme zich verder verhaspelt in 
eigen tegenstrijdigheden. Bovendien, we 
weten: verandering is eenvoudig de door
gaande beweging in de geschiedenis. Het 
aflossen van het ene stelsel door het ande
re. 

De mensheid is dus tot leren in staat? 

Ja. Maar de mensen leren niet langs een 
voortgaande rechte lijn. Dat bewijst deze 
eeuw wel met twee wereldoorlogen. Dat 
zijn enorme terugvallen. Dan blijkt dat ze 
in veel opzichten niet genoeg hebben 
geleerd. Ik blijf bij de aflossing van het 
ene systeem door het andere, waarbij toch 
telkens weer een stap verder wordt gezet 
en waarbij de omvang van de beweging 
telkens groter is dan een voorgaande 
maal. Ik denk als er een tweede socialisti
sche golf komt, dat het werkingsgebied 
veel groter zal zijn, de Derde Wereld zal 
daar zeker bij horen. 
We kunnen nog weer eens terugvallen, het 
gebeurt al, die geweldige hongergebieden 
- het vertraagt de geschiedenis, het houdt 
de geschiedenis tegen. 

De ervaring in Oost-Europa leert ook dat 
het socialisme eigenlijk alleen daar kan 
beginnen waar een kapitalistische tech
niek en een kapitalistisch management de 
maatschappij al tot op zekere hoogte heb
ben gemoderniseerd. In een onwetende 
maatschappij van 1917 in Rusland met al 
zijn gebrekkigheid was een revolutie 
onmogelijk. Daar moesten ze de maat
schappij vervangen door de staat. Het 
socialisme, de tweede golf zal ik maar 
zeggen, kan alleen beginnen op een 
geavanceerd niveau. Bij wijze van spre
ken: de haven van Rotterdam tegenover 
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die van Odes sa of van Leningrad. 

Er is dus een bepaald niveau van ontwik
keling nodig om het socialisme te doen 
slagen? 

Ja, omdat het socialisme zo veel grote 
sociale vraagstukken moet oplossen. Dat 
kan niet met mensen die zich op een pri
mitief niveau van ontwikkeling bevinden. 
Je kunt geen revolutie maken met mensen 
zonder scholing of inzicht. De koplopers 
zullen altijd mensen zijn die zich op een 
bepaald intellectueel, technisch, filoso
fisch niveau bevinden; dat kan niet 
anders. 
Ik weet niets van de details, ik denk even 
in de grote lijnen. Het socialisme moet 
dan groter en sterker terugkomen, dat is 
onvermijdelijk. En nu moet het even rus
ten. Na 1848 hebben Marx en Engels zich 
even uit de direkte politiek teruggetrok
ken. Er zijn dus ogenblikken dat je moet 
zeggen: nu gaan we een nuttig maar lang
durig werk op ons nemen. En dan moeten 
we maar even die verloren strijd vergeten 
-want het is een verloren strijd. Kijk, dat 
die CPN ondergaat, dat is een verloren 
strijd, natuurlijk; en ook dat die PvdA zo 
gedenatureerd is is een verloren strijd. En 
zelfs denk ik dat het even nodig is om geen 
politieke strijd te voeren, geen partijpoli
tieke strijd. Ik denk dat het nodig is de 
geschiedenis van het socialisme en ook 
van het marxisme heel goed te bestuderen 
en eens te kijken wat daar levensvatbaar in 
is. Ik ben er nog altijd niet mee klaar. Ik 
heb al veel elementen eruit overboord 
gegooid, maar ik blijf me toch marxist 
noemen, omdat ik vind dat dat de filosofie 
van het socialisme blijft, ook als dat in 
nieuwe vormen zou terugkomen. 

Dat lijkt logisch, voorzover Marx échte 
ontdekkingen heeft gedaan; alleen, de 
implicaties van die ontdekkingen, daar 
komt bij hem nogal wat Hegelianisme om 
de hoek, nietwaar? 

Marx heeft inderdaad alles verkort gezien, 



doordat hij zo verrukt was van zijn eigen 
ontdekkingen. Alsof het een kwestie van 
jaren was dat het proletariaat zegevierend 
de macht zou overnemen. 
En Lenin heeft voor zijn Staat en Revolu
tie alles uit Marx bijeengegaard wat erop 
zou kunnen wijzen dat het proletariaat de 
oude staatsmachinerie kon verpletteren. 
Ik was er diep van onder de indruk. Maar 
ja, de naïviteit ervan. Herman Gorter heeft 
dat vertaald, hij geloofde erin, dat was 
pure utopie. Zo kan het dus niet meer. Die 
simpelheid, dat gaat natuurlijk niet. 
Socialisten, of communisten zo je wilt, 
zullen het socialisme toch op een hele 
nieuwe basis moeten zetten, filosofisch en 
maatschappelijk en politiek zal er een hele 
nieuwe ondergrond moeten zijn. Die zal 
ook door de feiten moeten worden aange
reikt. Maar ook theoretisch zal het een 
hele opgave zijn. 
Op het ogenblik zie ik daarvoor niet veel 
aanzetten. Vandaar ook dat beeld van het 
kind op het kerkhof. 

En hoe ziet U, in het verband van al deze 
grote historische lijnen, uw eigen litera
tuurproduktie? 

Er lopen verschillende tendenties door 
mijn schrijverschap. Aan de ene kant heb 
ik altijd de behoefte gehad sociale werke
lijkheden weer te geven, een sociaal pro
bleem te stellen, aan de andere kant loopt 
er door mijn hele leven een romantisch
fantastische ader en die wil altijd nog wat 
meer. 
In de kunstenaarsroman heb ik altijd wil
len uitbeelden een bepaald maatschappe
lijk verschijnsel; in zo'n kunstenaar zie ik 
bepaalde tendenzen van de tijd op nadruk
kelijke wijze naar buiten komen. 
Ik heb dus inderdaad de neiging om soci
aal-realistische verhalen te schrijven, 
maar ik heb ook de neiging om mijn fan
tasie een heel eind te laten gaan. En dit is 
een kant - ja, als je dogmatisch te werk 
zou gaan en vragen: waar is de socialis
tisch realist, dan vind je hem niet overal 
terug in mijn werk, hoor. Dan vind je toch 
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wel een individualist. En die herleid ik tot 
mijn jeugdjaren, tot mijn eerste kennisma
king met sagen en legenden. Die heeft een 
stroom van fantasie in mij losgemaakt die 
me mijn hele leven is blijven vervolgen. 
Ik ben er zelf nog altijd niet uit hoe die 
twee met elkaar samenhangen. En ik zou 
ook niet weten waar ik mezelf zou moeten 
indelen. 

Wij zien daar overeenkomsten met uw 
positie ten opzichte van de communisti
sche beweging: betrokken en onafhanke
lijk. Ziet U dat zelf ook zo? 

Ja, ik heb dat nooit gekund. Kort na de 
oorlog werd dat van je verwacht, vooral 
onder invloed van de Sovjet-Unie, dat 
schrijvers van links helemaal hun talenten 
in dienst zouden stellen van de commu
nistische beweging; als uitbreiding van 
het partijprogramma zal ik maar zeggen. 
Dat kon ik niet. Dat heeft er ook mee te 
maken dat, toen ik lid werd van de partij, 
ik als schrijver al min of meer gevormd 
was. Ik had mijn signatuur al. Maar ik 
moet ook zeggen dat ze dat geaccepteerd 
hebben. Ook als er kritiek op mij kwam uit 
meer doctrinaire hoek, dat ik te vrijzinni
ge opvattingen had, of dat ik over Marx en 
Engels in dat boek over 1848 dingen zei 
die niet door de beugel konden - Marx en 
Engels, die moest je als standbeelden 
behandelen -, ze lieten me altijd gaan. Ze 
lieten me altijd mijn eigen weg volgen. 
Dat heb ik wel gewaardeerd, hoor. 
Betrokken maar onafhankelijk, dat is het 
wel, ja. 

Herman Meijer 
Mariet Claessens 

mei 1991 
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Bij het metaalbedrijf 'De Cirkel' op 
Wittenburg in Amsterdam dreigden 
in september 1949 ontslagen. Arbei
ders en hun vrouwen protesteerden 
tegen de ontslagaanvraag en ver
langden aan het werk te kunnen 
blijven. 
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De man in een lange 
leren jas 

Inleiding 

Dit is het laatste nummer van P en C 
dat in nauwe relatie met de CPN ver
schijnt. Daarom is mij verzocht enkele 
herinneringen op te halen uit de achter 
ons liggende halve eeuw. Met enige aar
zeling ga ik in op het verzoek. Het zijn 
vrij willekeurige notities geworden en 
laat niemand daar diep doorwrochte 
gedachten achter zoeken. 

1940-1950 
Elke week kwam hij de zestien cent op
halen. De bode van de levensverzeke
ringsmaatschappij Aurora. Hij had een 
lange leren jas aan, zomer en winter. Als 
hij haast had, schreeuwde hij onder aan de 
trap 'contributie!'. Maar zat hij wat beter 
in zijn tijd, dan klom hij omhoog, ging bij 
ons naar binnen en dronk een kop koffie. 
En dan begon hij met mijn vader en moe
der te discussiëren. Het gevaar vanuit Hit
Ier-Duitsland, de slappe houding van de 
SDAP. 
Want bode Post was een goed geschoolde 
communist en ik luisterde geïnteresseerd 
mee. Maar om het sterk verzuilde SDAP
gezin, compleet met Het Volk, Varagids, 
Vakbond en mijn eigen AJC-lidmaat
schap om te turnen, daar was meer voor 
nodig. 
Dat 'meer' kwam op 10 mei 1940. De 
SDAP-familie viel als los zand uit elkaar, 
de AJC werd onder toezicht gebracht van 

Rost van Tonningen. Maar bode Post 
bleef doorgaan. Gaf ons de illegale Waar
heid, bleef discussiëren en zijn argumen
ten kwamen steeds sterker over. Via hem 
ben ik op bescheiden schaal bij het ver
spreidwerk van De Waarheid betrokken 
geraakt. Naar schatting 60% van de 10.000 
leden van de CPN zijn tijdens de Duitse 
bezetting vermoord. Daaronder ook de 
Aurora-bode Post, een verzetsman, die de 
rest van mijn leven heeft beïnvloed. 

Zelfonderzoek 
De kadervergadering was stampvol. 
Vooral bedrijfsarbeiders waren gekomen. 
Amsterdam moest plat, want een kolonia
le oorlog dat kon niet. In februari 1941 
werd gestaakt tegen de vervolging van 
joodse medeburgers, zou men nu een 
slachtpartij onder Indonesische mensen 
over zijn kant kunnen laten gaan? Het 
solidariteitsgevoel was sterk en allen kre
gen de opdracht de volgende dag op hun 
bedrijf de staking aan de orde te stellen. 
Ik vond dat nogal wat. Op onze verenigde 
glasblazerijen aan de Nieuwmarkt werk
ten naast een tiental hooggeschoolde glas
blazers vijftig meisjes, die bij Verkade 
waren weggejaagd. Zouden ze wel 
belangstelling hebben voor een dergelijke, 
politieke staking? 
In de verpakkingsloods werd bij het bin
nenkomen koffie gedronken en daar nam 
ik ook meteen het woord. Een kort fel 
betoogje. Een van de meisjes zei: 'We 
hebben pas een oorlog gehad, ik ben het 
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zat'. De hele ploeg inclusief de glasbla
zers trok luid zingend richting Water
looplein. Op de hoek van de Nieuwmarkt 
en de Zeedijk floreerde nog steeds de 
zwarte handel. Er was een groot bord 
geplaatst: 'Ook de zwarte handel is soli
dair.' Amsterdam is altijd een typische 
smeltkroes geweest van alles en nog wat. 
De staking werd een succes en wekte 
enthousiasme in Indonesië. Onlangs 
bezocht ik in Roermond een gedenkteken 
voor gevallen Nederlandse soldaten. 
Gesneuveld in een uitzichtloze koloniale 
oorlog. De namen van duizenden staan in 
de zuilen gegraveerd. Dat geeft te denken. 
Na de 'muur' in Berlijn is het bij sommige 
linkse intellectuelen mode geworden om 
diep in eigen ziel te wroeten en zich af te 
vragen, waarom ben ik in 's hemelsnaam 
ooit lid geweest van de CPN. Oprecht 
zelfonderzoek wordt vermengd met bizar
re kenschetsingen van onze partij. Maar 
wat mij bezighoudt is de vraag: welke lei
dende figuren uit de christen-democratie 
of de sociaal-democratie van toen gaan 
eens voor dat monument in Roermond 
staan, hun eigen geweten uitgraven en dan 
een boek schrijven over hun medeverant
woordelijkheid. 

1950-1960 
Film en Felix 

'Slaat de film niet zo aan', vroeg de cultu
reel attaché van Tsjechoslowakije. Hij zat 
naast me in de loge van cinema Royal. 
De Waarheid-filmdienst draaide op een 
Zondagochtendbijeenkomst 'De tankbri
gade valt aan'. Een oorlogsfilm, die de 
bevrijding van Praag door een gemengd 
Russisch-Tsjechische pantsercolonne tot 
onderwerp had. De nacht daarvoor waren 
de Sovjettanks Boedapest binnengereden 
om de 1956-opstand neer te slaan. Door 
onze toevallige filmkeus kregen we vlijm-
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scherpe commentaren van de gehele pers 
over ons heen. Maar wat erger was, ook 
tienduizenden opgehitste mensen, die de 
ondergang van Felix Meritis, van onze 
drukkerij, wilden bewerkstelligen. Om 
het gebouw te verdedigen werden die och
tend kaderleden uit de bioscoop wegge
roepen en meteen voor bewaking naar 
Felix overgebracht. Beleefdheidshalve 
bleef ik met de Tsjech de film uitzien, 
maar na afloop vloog ik naar Felix om er 
vijf dagen later pas weer uit te komen. Na 
vele botsingen met een woedende menig
te nam de politie, die eerst volkomen ver
stek liet gaan, geleidelijk de afzetting van 
de Keizers- en Prinsengracht ter hand. Er 
moest van alles en nog wat met de politie 
geregeld worden. Het doorlaten van per
soneel, want De Waarheid heeft geen uur 
verstek laten gaan, het aanvoeren van 
voedsel en materiaal enz. Aan mij viel de 
twijfelachtige eer te beurt om het contact 
met de politie te onderhouden. Op de vier
de nacht van de afzetting daalde bittere 
kou over de stad. Agenten stonden uren op 
de hoeken van de grachten te kleumen. We 
besloten hen te voorzien van hete erwten
soep. Ik ging met twee kommen naar het 
eerste koppel, dat naast de hoofdingang 
had postgevat. Ze keken verrast en pakten 
de bekers met gretigheid aan. Over de 
brug kwam een politieinspecteur aanlo
pen. Met een klap werden de kommen 
terug gezet. 'Sorry, maar dat mogen we 
niet aan nemen' 
Het vertrouwen, dat de CPN onder de 
bevolking had verworven door haar deel
name aan ontelbare bewegingen en belan
genacties ging in belangrijke mate op in 
de vlammen van Boedapest. We hadden 
de gebeurtenissen veel kritischer moeten 
benaderen, maar stonden anderzijds met 
ons rug letterlijk en figuurlijk tegen de 
muur. Het ging om eigen behoud. Jaren 
later verschijnt de jurist Van Doom, oud
minister, voor de TV en verklaart zo onge
veer dat de van bovenaf bewust georgani
seerde ophitsing van grote groepen uit de 
bevolking niets te maken had met Boeda
pest, maar regelrecht gericht was op 



binnenlands gebruik, op de uitschakeling 
van de CPN dus. Waarom dat zo belang
rijk werd geacht, bleek al snel daarna. In 
1957 kwam de eerste grote Nederlandse 
bestedingsbeperking op de politieke 
agenda. Voorlopers van 'Bestek 81' van 
Van Agt en de 'Tussenbalans' van Kok. 
Niet lang daarna werd de Waarheid-film
dienst opgeheven. We baalden van het 
socialistisch realisme, vermengd met 
allerlei vormen van persoonsverheerlij
king. De liquidatie moet gezien worden 
als een van de stappen, gericht op het vol
ledig ontwikkelen van een eigen kritische 
nationale politiek, waarbij nadrukkelijker 
alleen de belangen van de Nederlandse 
bevolking als uitgangspunt werden geno
men. 

Huur 
Een verpletterend bericht. De huren in de 
nieuwbouwwijken van Nederland zouden 
in één klap met niet minder dan 25% stij
gen. 
Deze overtrokken voorloper van de huur
harmonisatie leidde tot lichte paniek, 
ondanks het overheidsgezever, dat het nu 
eenmaal een tijd van bestedingsbeperking 
was, dat de broekriem moest worden aan
gehaald, dat de bomen nu eenmaal niet tot 
de hemel groeiden en dat we een gulden 
één keer konden uitgeven en dat we de 
tering naar de nering moesten zetten. 
Maar de Amsterdamse bevolking ant
woordde alleen maar met 'Krijg de 
tering'. 
Onze CPN-afdeling in Slotervaart
Amsterdam besloot dat we in mijn 
woning een bescheiden huiskamerverga
dering zouden beleggen. Was ik daar maar 
nooit aan begonnen. Ik woonde in een 
eengezinshuisje. Al een kwartier voor de 
aanvang moesten stoelen uit het hele hof 
worden aangesleept. De benedenverdie
ping zat vol en de tuin eveneens. Het was 
duidelijk. Hier moest snel een actie ont
wikkeld worden. 
Die zelfde avond werden protestlijsten 
vervaardigd, werd besloten een meeting te 
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houden tussen de steigers van een van de 
bouwobjecten in het centrum van de tuin
stad en sprekers van de gemeenteraad uit 
te nodigen. Nog voor dat de meeting 
plaatsvond, waren er al duizenden handte
keningen geplaatst en begonnen kritische 
kanttekeningen in de pers te verschijnen. 
Door het zenden van delegaties naar 
Kamer- en raadsleden werd de druk ver
der opgevoerd. Alle tuinsteden, ook bui
ten Amsterdam, begonnen zich te roeren. 
Na enige aarzeling van het actiecomité, 
dat bijna uitsluitend uit leden en aanhan
gers van de PvdA bestond, werd toch 
besloten om de communist van die huis
kamervergadering maar als voorzitter het 
woord te laten voeren. Als sprekers kwa
men opdagen de raadsleden Wim J ansz 
van de CPN en Jo Boetje van de PvdA. 
Onder druk van de actie stonden vijf 
maanden na 'Hongarije' deze twee weer 
op een podium. Boetje met een wat ver
trokken gezicht, maar wel met een goed 
verhaal. 
In deze actie maakte ik kennis met enkele 
gereformeerde trambestuurders, die des
tijds door de gemeente Amsterdam uit 
Drenthe waren aangetrokken. Het viel me 
op, dat als deze mensen eenmaal voor een 
zaak waren gewonnen ze buitengewoon 
hardnekkig en principieel verder gingen 
en nooit verstek lieten gaan. 
In heel Nederland gingen communisten 
aan de gang om het door Boedapest 
geknakte vertrouwen te herwinnen. Door 
de afschuwelijke ruzies, die we kort daar
na intern te verwerken kregen, voor mij 
een zwarte episode van onze partij, werd 
dat geen eenvoudige zaak. 

1960-1970 
Wij en het midden 

Krasnapolski was niet alleen afgeladen 
vol, er stonden nog enkele duizenden bui
ten. De Amsterdamse middenstand was 
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door het dolle heen. De regering had het 
voornemen om de huren voor winkels en 
bedrijven vrij te geven. Een dreigende 
doodsklap voor de kleine man. De hoofd
stad telde ongeveer 10.000 winkeliers, 
waarvan 95% zaken deed in een gehuurd 
pand. 
Ik werd door de partijleiding aangewezen 
om een protestbeweging te organiseren. 
Geen eenvoudige opgave gezien de dunne 
lijnen die de CPN met de middengroepen 
verbonden. Na veel moeite slaagden we er 
in met een achttal winkeliers een comité te 
vormen, dat de bijeenkomst in Kras zou 
leiden. 
Het gerucht over de meeting ging als een 
lopend vuurtje rond. De opkomst overtrof 
alle verwachtingen. Achter de tafel had
den enkele linkse advocaten plaats geno
men en het winkelierscomité. 
Hartnellig bleven enkele vooraanstaan
de politici van de PvdA, VVD en KVP 
zich op een klein plekje van het podium 
verdringen. Ze waren niet weg te branden. 
In mijn onwetendheid had ik niet in de 
gaten, dat ze precies in het verlengde ston
den van de lijn TV-camera en spreekge
stoelte. 
Toen het podium geschoond was, mocht 
ik het woord voeren. Knap zenuwachtig, 
want de duizendkoppige menigte (er 
waren luidsprekers buiten opgesteld), was 
uitzinnig van woede. Na afloop van de 
speech wierp ik de vraag op: Wat te doen? 
Als één man brulde de zaal' Staken', 'Sta
ken'. Maar ik had veel gelezen over wild
geworden kleinburgers en meende dat 
maar eens in de praktijk te moeten toepas
sen. 'Ja staken, roept U nu, maar wat 
gebeurt er morgenochtend in de winkel
straten. Wat doet U als de supermarkten 
opengaan?' In plaats van staken werd 
besloten overal buurtvergaderingen te 
houden, proefprocessen bij de rechtbank 
te gaan organiseren en tijdens de eerste 
rechtzitting een grote bijeenkomst in het 
Citytheater te houden, recht tegenover het 
toenmalige kantongerecht. Twee ontmoe
tingen blijven me nog steeds bij. De pro
cureur, die vroeg of ik voor de Citymee-
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ting met hem wilde komen praten. In dat 
gesprek verzekerde hij me dat de rechters 
in Nederland hadden afgesproken de wet 
zeer voorzichtig toe te passen om grote 
financiële schokken te vermijden. Hij 
hoopte, dat de winkeliers niet de recht
bank zouden gaan bestormen. Ook kreeg 
ik te maken met de TV-presentator Jaap 
van Meekren. Het viel me toen op, hoe
veel nauwgezet werk hij vooraf moest 
verrichten om tot een klein televisiebe
richtje te komen. 
In totaal werden drieduizend kortgeding
zaken bij de rechtbank afgewikkeld. De 
meeste met succes. 
De winkeliers wisten, dat de actie door 
communisten werd geleid. Midden
standsbladen drukten hun bezorgdheid 
daarover uit. Toch bleef onze permanente 
invloed minimaal. Een enkele actie weegt 
niet op tegen de invloed die naar West
Europa uitgaat van het geweld, dat op 
middengroepen in de USSR en Oost
Europa tientallen jaren lang werd uitgeoe
fend. Tegen de deplorabele toestand, 
waarin distributie, service, reparatie en 
transport in die landen was terechtgeko
men. En ondanks al onze mooie program
ma's over samenwerking met midden
groepen, ondanks onze verklaringen, dat 
wij het 'anders' wilden, bleef het 'reëel 
bestaande socialisme' geen aanlokkelijk 
voorbeeld. Zeker niet voor de religieus
liberaal ingestelde kleine handelaren of 
ambachtslieden. 

Hoe groen waren we? 

CPN-fractievoorzitter van de Amster
damse raad, Wim van het Schip, was het 
eerste op de hoogte. Hij had uit Franse 
bronnen het gerucht opgevangen, dat de 
met hoogst explosieve materialen wer
kende fabriek Progil naar Amsterdam zou 
komen. 
De raad was totaal niet geïnformeerd, 
maar via contacten met het GEB en PTT 
bleek dat kabels, leidingen, zelfs telefoon
nummers, al gerealiseerd waren. 
Mijn vriend Wim Swart, redacteur van 



De Waarheid, rook een primeur. Hij ging 
op reportage en kwam met een kolossaal 
stuk op de krant. Het was hot stuff want 
vlak daarvoor was er brand bij Mobil Oil 
en waren bij de Marbonbrand twee blus
sers om het leven gekomen. De hoofdre
dactie greep echter in. Met communisti
sche deelname aan het college van B en W 
moest je ook de werkgelegenheid en de 
economische ontwikkeling van het weste
lijke havengbied in de gaten houden. Wim 
moest zijn reportage tot een ministukje 
terugbrengen. Zijn levensgrote frustratie 
werd het paginagrote verhaal dat Het 
Parool de dag daarop bracht. Het hek was 
van de dam. Er groeide onrust. Een onbe
kende dreiging hing over Amsterdam
West. De Tuinstad-communisten beleg
den een ledenvergadering en daar werd 
besloten, dat we een waakzaamheidsco
mité moesten oprichten. Dat liep in 
samenwerking met de lokale PvdA uitste
kend. Overal ontstonden protesten, wer
den petities georganiseerd en kwamen de 
raad en het college voor het probleem te 
staan: doorgaan of niet. 
Er werd een grote kerk afgehuurd en we 
nodigden sprekers van PvdA en CPN uit. 
Alhoewel de PSP geen georganiseerde 
invloed in de Tuinsteden had, vonden we 
het toch een goed idee om Koppies Pee
renboom, een pacifistische chemicus, ook 
uit te nodigen. Hij kon ons vertellen, hoe 
de zaak technisch in elkaar zat. 
De kerk was stampvol met mannen en 
vrouwen, die na afloop van hun werk 
's avonds de protestmeeting wilden bij
wonen. De chemicus had uit de binnen
stad enkele PSP'ers meegenomen. Er 
werd fel tegen Progil geageerd. Maar de 
PSP'ers wilden het klootjesvolk uit de 
tuinsteden nog eens extra duidelijk maken 
om wat voor stinkende milieuonvriende
lijke stof het ging en wierpen navenante 
stinkbommen in de kerk. Het protesteren
de publiek moest met zakdoeken voor de 
mond de zaal verlaten en dagen later had 
een kerkdienst nog last van de stank. 
Namens Amsterdam-West moest ik op 
een openbare hoorzitting in de raadszaal 
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het woord voeren. Maar hoe het college 
van Ben W zich ook uitsloofde, de grote 
CPN-fractie sprak zich uit tegen Progil en 
de andere fracties bleven niet achter. 
Het bedrijfvestigde zich in Antwerpen en 
heeft voor de nodige rampen gezorgd. Het 
was een merkwaardige episode. Binnen 
de CPN stak het eerste groene sprietje aar
zelend de kop op. Maar niet iedereen 
stond klaar met water of po kon. 

1970-1980 
Van Agt er uit, de CPN er in 
Als je verantwoordelijk wordt gesteld 
voor een verkiezingscampagne en je dui
kelt als CPN van 7 naar 2 zetels, dan kan 
je je lol wel op. Meer dan drie maanden 
hebben we zeven volle dagen van de week 
van 9 uur in de ochtend tot vaak 10 uur in 
de avond of nog later gewerkt aan de cam
pagne. Het liep als een trein. Er werden 
meer dan 3000 nieuwe abonnementen op 
De Waarheid netto ingeschreven. De 
openbare bijeenkomsten waren stampvol 
en de aanmeldingen stroomden toe. Bijna 
3000 nieuwe leden kwamen onze club 
versterken. Ook met geld was men niet 
zuinig en op de giro werden tonnen 
gestort. Nog nooit na 1945 werden zoveel 
brochures, zoveel boeken en tijdschriften 
verkocht als toen. 
Miljoenen kranten, manifesten en 
bedrijfslaanten werden verdistribueerd. 
De verwachtingen waren hoog gespan
nen, ook al speelde het Drentse gijzelings
drama een negatieve rol. 
Er zijn honderden verklaringen geschre
ven over dit diametraal gebeuren, diep
gaande beschouwingen aan dit merkwaar
dige feit gewijd. Psychologische, morele 
en economische aspecten kwamen op 
tafel; nationale en internationale aspecten 
werden onder de microscoop gelegd. Dat 
alles heeft me nooit volledig kunnen over
tuigen. Ik blijf het wonderlijk vinden. Ik 
heb toen maar één persoon uit het 
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partijbestuur gesproken, die de zaak ruim 
van te voren juist had ingeschat. Op een 
keer loopt Fré Meis bij me de kamer bin
nen en zegt: 'Max, ik merk het in Gronin
gen. Op de straat, op de markt bij de ver
koop van de krant. We hebben de wind 
tegen. We gaan volgens mij een forse 
nederlaag tegemoet'. Hij werd door mij en 
anderen fors uitgelachen ... 
Meteen na de verkiezingen verwachtten 
we een terugval in het werk. Maar dat was 
vreemd. Ook met twee zetels in de Kamer 
bleven zich, zei het op een wat lager 
niveau vele nieuwe leden aanmelden, 
bleef de organisatie groeien. Tot diep in 
hetjaar 1980. 
Het heeft me één ding geleerd. Subjectie
ve en objectieve elementen lopen bij ver
kiezingen niet altijd parallel. Bij de recen
te Statenverkiezingen vormde de Golf
oorlog via de media, maar ook bij 
manifestaties de hoofdmaaltijd. Ze heb
ben het kiezersgedrag nauwelijks beïn
vloed. De kiezers legden de Tussenba
lansverhalen naast hun salarisstrookje. 
Politiek, die weinig aandacht besteedt aan 
de materiële grondslag van het bestaan 
(en die grondslag heeft in elk gebied zijn 
eigen niveau) heeft weinig perspectief op 
lange termijn. 

De tijdbom 

Dat blijven groeien van de CPN-organisa
tie en De Waarheid kwam ook tot uitdruk
king in het Waarheidfestival van 1980. Het 
complete RAl-complex werd op zijn kop 
gezet en het festival plaatste zich voort in 
het Beatrixpark. De betekenis van krant 
en partij konden worden afgemeten aan 
het grote aantal organisaties, dat aan het 
festival deelnam. De Derde-Wereldco
mité's, de milieu- en democratiebewegin
gen, het antifascisme, de feministische 
groeperingen en de culturele organisaties. 
Het was een bonte wirwar van gebeurte
nissen, waarbij ruim 1000 artisten optra
den. 
Het was een belangrijke stap in de richting 
van vernieuwing en openheid, in de rich-

ring van ons nieuwe program, dat in 1984 
zijn beslag kreeg. De voorbereiding van 
zo'n festival gaf altijd spanning. De 
bouwvakker Eddy Dettmers wilde alles 
zo strak en eenvoudig mogelijk houden, 
want hij wist precies welke zware eisen de 
technische opbouw aan vrijwilligers stel
de. Maar de vormgevers legden zich daar 
niet bij neer en kwamen elke keer met nog 
fraaiere ontwerpen opdraven. Aan de 
vooravond van het festival was iedereen 
doorgedraaid. Maar liep het eenmaal, 
stroomden de tienduizenden binnen, dan 
kon je je ontspannen, dan moest je alles 
over je heen laten komen. Ingrijpen was 
dan toch onmogelijk. Maar één keer ging 
dat ontspannen gedoe goed mis. En dat 
was juist op het laatste festival in 1980. 
Om 1 uur zou de centrale meeting begin
nen. Geheel in oude traditie moest het par
tijbestuur zich om kwart voor één vèrza
melen in de kantine vlak achter het podi
um. Even voor 1 uur zou het bestuur het 
podium bestijgen, om vervolgens als pre
sidium te gaan zitten. Zo ging dat nog in 
1980. Ik had een directe lijn van de RAl
telefooncentrale achter het podium, voor 
iedereen van buiten en van binnen was de 
RAl dus bereikbaar. Om vijf voor 1 krijg ik 
de doodzenuwachtige telefonist van de 
RAl-centrale aan de lijn. 'We krijgen net 
de melding binnen, dat er een zware tijd
bom onder het podium ligt, die om even 
na 1 uur zal exploderen'. En daar sta je 
dan. Een RAl-hal met tienduizenden 
opgepropt. Een ontruiming zou paniek en 
vele doden hebben gegeven. Niets doen 
was hoogst onverantwoordelijk. Maar 
wat dan? Een snelle beslissing was nodig. 
Bert Boer, verantwoordelijk voor het 
horecagebeuren op het festival, kroop met 
mij en een tiental vrienden onder het 
podium. Doorzochten alles in een razend 
tempo maar een oponthoud kon niet uit
blijven. Het partijbestuur stond ongedul
dig te wachten. Het werd door de orde
dienst bij de uitgang van het restaurant 
tegengehouden. Er was niets te vinden. 
Toen klom de ploeg op het podium en 
begon gehaast in alle bloembakken, strui-

I 



ken en decors te snuffelen. Ook niets. 
Plotseling dacht ik aan het spreekgestoel
te. En ja hoor. Daar zat geklemd tussen het 
embleem en het spreekgestoelte zelf een 
in papier gewikkeld pak. Heel langzaam 
en voorzichtig hebben Bert en ik dat van 
het spreekgestoelte verwijderd. Het bleek 
een stuk hout te zijn, daar geplaatst om het 
resoneren van het materiaal tegen te gaan. 
Met een vertraging van 8 minuten kon 
even later Marcus Bakker met zijn speech 
beginnen. Bert en ik namen een pilsje. Het 
was ons laatste WaarheidfestivaL 

1980-1990 
Sobibor 

In 1981 startte ik een aanvraag voor een 
verzetspensioen. Tijdens de behande
lingsprocedure (die nu nog niet is afge
rond) werd mij 40 jaar na dato duidelijk, 
dat de joodse tak van de familie, die bij 
ons thuis was ondergedoken en door ver
raad werd gearresteerd, vier dagen later 
via de Hollandse Schouwburg en Wester
bork in Sobibor aankwam en dezelfde dag 
in de gaskamers werd vermoord. Er 
bestaat in ons land wel een Auschwitzco
mité. Een Sobiborcornité bestaat niet. Er 
zijn maar twee Nederlandse overleven
den. Toen ik gewaar werd, dat een joodse 
luitenant uit het Sovjetleger, Petsjerski, in 
ditkamp een opstand had geleid, de bewa
king wist uit te schakelen en de gevange
nen de mogelijkheid gaf massaal uit te 
breken, stond voor mij vast: die man 
moest ik ontmoeten. De luitenant woonde 
in een allerakeligste krotwoning in 
Rostov aan de Don. Bij de onthulling van 
het Sobiborrnonument in Polen (1953) 
werd hij uitgenodigd om bij de plechtig
heid aanwezig te zijn. Maar een uitrèisvi
sum werd hem geweigerd ... 
Hij had later een maquette gemaakt van 
Sobibor, materiaal van het kamp verza
meld om het te laten plaatsen in het 
geschiedenismuseum van Rostov. Men 
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nam het dankbaar in ontvangst. Petsjerski 
was een trotse, waardige man, maar 
helaas invalide. Hij kon zijn huis bijna 
niet meer verlaten. Het museum bezoeken 
zat er al helemaal niet meer in. Ruim tien 
jaar verkeerde deze held in de overtuiging 
dat het museum zijn materiaal in een 
hoekje had opgesteld. Zo was het hem toe
gezegd. Maar toen ik de zaak ging contro
leren, bleek alles al vernietigd te zijn. Zijn 
naam komt in de afdeling 'Geschiedenis 
Tweede Wereldoorlog' niet voor. 
Mijn bezoek aan Petsjerski en het joods 
cultureel centrum in Moskou hebben mij 
ervan overtuigd, dat het antisemitisme in 
de Sovjet-Unie sterk en springlevend is, 
zelfs gevaarlijk agressieve vormen heeft 
en dat de stroom van emigranten naar 
Israëlgeen tijdelijk verschijnsel zal zijn. 
De doodzieke Petsjerski kreeg een uitno
diging voor een medische behandeling in 
Israël. Maar het was al te laat. Hij is 
onlangs onder vrij kommervolle omstan
digheden gestorven. 

Deelraad 
Amsterdam is opgedeeld in deelraden. 
Communisten en liberalen zagen dat niet 
zo zitten. Vanuit hun achtergrond waren 
ze meer gesteld op de bonte werking van 
alle mogelijke ongestructureerde activi
teiten uit buurten rechtstreeks naar het 
stadhuis. Het CDA, met een traditionele 
poot in hetwelzijns-en opbouwwerk, aar
zelde lange tijd. Maar al dat lichtelijk 
anarchistische gedoe, typerend voor de 
veelkleurigheid van de hoofdstad, was de 
brave PvdA een gruwel. Men moet veel 
goeds doen voor de mensen, maar dan wel 
nauwkeurig gereglementeerd. Termen als 
maatwerk voor de buurt, kwaliteitsverbe
tering, lokale democratie en 'macht in de 
wijken' werden door hen dapper rondge
strooid. 
De deelraden kwamen er en je moet je bij • 
de feiten neerleggen. Ik werd gekozen in 
de deelraad van Osdorp en heb na tienjaar 
lidmaatschap een bepaald beeld gekregen 
van het geheel. 
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De ambtelijke decentralisatie is een suc
ces geworden. 
Daar was de CPN altijd voorstander van. 
De logge centrale bureaucratie werd ver
vangen door veel soepeler draaiende loka
le apparaten, bemand met open, moderne 
mensen. Men kan voor zijn overheids
zaakjes nu in vele gevallen terecht in 
eigen buurt. 
De lage opkomstcijfers bij deelraadsver
kiezingen tonen aan dat de bevolking de 
gekozen raden zelf niet zo ziet zitten. Er 
bestaat een permanent gevaar dat onder 
het motief 'primaat van de politiek' of 'de 
deelraad maakt afwegingen' de werkelij
ke activiteiten en inzet van de bevolking 
worden gesmoord in de wollen watten van 
de inspraak. 
Eén van de bevoegdheden, die een deel
raad toevalt, is het recht om zelf straatna
men vast te stellen. Daar is door alle par
tijen een goed gebruik van gemaakt. Het 
was voor mij een vrolijke dag, toen in de 
wijk, vernoemd naar leiders van de ar bei
dersbeweging eindelijk ook David Wijn
koop en Louis de Visser aan bod kwamen. 
Op ons voorstel werd later een straat 
genoemd naar de Indonesische verzets
man Irawan Soejono. Hij werd door de 
Duitsers betrapt en in Leiden ter plekke 
doodgeschoten. 
In 1948 was ik bevriend geraakt met de 
Indonesische vakbandsman Sudirdjo. Het 
was een korte vriendschap; we verloren 
elkaar uit het oog. Eigenlijk meende ik, 
dat hij naar Indonesië was teruggekeerd 
en daar door het generaalsbewind was 
vermoord. Ik was dan ook verrast hem bij 
de opening van de Soejonostraat weer te 
kunnen ontmoeten. 

Berlijn I 

Kristallnacht. In 1938 woedde in Hitier
Duitsland een ware pogrom. Duizenden 
joodse zaken werden bestormd, geplun
derd of vernield. De winkelstraten lagen 
vol met glas van gebroken vensterruiten. 
Tientallen prachtige synagogen gingen in 
vlammen op. 

Politiek en Cultuur 

In de BRD en de DDR werd een grote 50-
jaar-geleden-herdenking voorbereid. Op 
een merkwaardige manier raakte ik daar
bij betrokken. In 1985 voltooide de schil
deres Clara de Jong een serie tekeningen 
en schilderijen met als thema 'De deporta
tie van de Amsterdamse joden 1940-1945 '. 
De collectie werd door het Amsterdams 
Historisch Museum aangekocht en in die 
meidagen daar geëxposeerd. Het werk 
maakte op mij, zowel door zijn inhoud als 
de subtiele, artistieke vormgeving, een 
heftige indruk. Ik besloot er een boek
werkje van samen te stellen. Toen enkele 
jaren later Erich Honecker als president 
van de DDR een bezoek bracht aan konin
gin Juliana, maakte hij van de gelegenheid 
gebruik om als antifascistische veteraan 
ook het verzetsmuseum in Amsterdam te 
bezoeken en contact op te nemen met 
enkele Hollandse verzetsmensen, waar
mee hij in de jaren dertig had samenge
werkt. Bij die gelegenheid ontving hij ook 
het boek met de collectie van Clara de 
Jong en dat bleek later de aanleiding te 
zijn om tijdens de Kristallnachtherden
kingen in de DDR deze collectie aldaar te 
exposeren. Het cultuurcentrum Joh. 
Becherhaus werd daarvoor aangewezen. 
Bij de opening was de topman Kurt Hagen 
aanwezig en wat alle aanwezige Hollan
ders opviel was het politieke sectarisme. 
Bij deze opening-herdenking werden uit
sluitend SED-functionarissen uitgeno
digd. Alle andere, officieel in de DDR 
bestaande, partijen kwamen niet aan bod. 
Deze monopolistische claim op het anti
fascisme heeft, zoals later snel zou blij
ken, een averechtse uüwerking gehad en 
racisme zelfs extra kansen geboden. 
Reeds toen gonsde overal, en zeker onder 
kunstenaars, het ongenoegen over onde
mocratische en bureaucratische handelin
gen van de overheid, over de achterstand 
die de DDR had opgelopen op alle terei
nen van het maatschappelijk leven. 



I 1990-2000 
Berlin 11 
De 'muur' is grotendeels verdwenen. Wat 
ervan over is wordt stukje voor stukje ver
kocht, verpakt in cellofaan en voorzien 
van een certificaat van echtheid. De 
demonstraties voor eenheid en democra
tie zijn vervangen door die voor werk, ras
senrellen in de voetbalstadions en rijen 
wachtenden voor de uitkeringslokalen. 
Honecker wordt verpleegd in de Sovjet
Unie. De kater is groot. 
'Twee Amsterdamse schilders in Berlijn' 
heet de expositie, die op 24 mei j.l. werd 
geopend: Harry Visser en Henk Zomer. 
Twee beeldende kunstenaars, die een flink 
deel van hun leven zoekende waren en 
zich met veel belangenstrijd in en rond de 
BBK hebben bezig gehouden. Het zijn 
daardoor laatbloeiers geworden. Een 
opmerkelijke creativiteit op hogere leef
tijd. 
Men vroeg mij deze expositie in te leiden 
en te openen. Plaats van handelen het Joh. 
Becherhaus, thans omgedoopt tot Club 
von Berlin. 
Dat was de aanleiding om mijn speech te 
eindigen met een citaat uit Bechers 
gedicht 'Wanderung' uit 1935: 

'lch fragte viele Leute, was sie meinen, 
Sie meinten das, woher der Wind grad 
bliesz. 
Da ihr Verstand zu denken unterliesz 
Doch hatten sie mei st keinen' 

Het is te hopen, dat het cultuurbezit er in 
een evenwichtige en tolerante balans 
wordt gebracht. Velen wachten daar al 
bijna zestig jaar op. 

Congres 
De CPN gaat op in Groen Links. Een 
onomkeerbaar proces wordt afgesloten. 
Nieuwe problemen in de samenleving 
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hebben zich naast oude genesteld. Dat 
vereist ook nieuwe vormen van aanpak. 
De CPN was en is nooit een doel op zich 
zelf, maar een instrument om de samenle
ving een democratischer, humanistischer 
en welvarender karakter te geven. Hebben 
we daarbij aan de goede kant gestaan? De 
vrij willekeurige anecdotische greep in 
een aantal levenservaringen verbergen 
misschien mijn diepe gevoel van saamho
righeid, dat communisten in tientallen 
jaren van moeizaam en taai werk met 
elkaar verbond. En als ik de balans voor 
mij zelf op maak, dan stel ik: Wij stonden 
alleen voor de Februaristaking; de CPN is 
de enige politieke partij in Nederland, die 
als partij zelf als verzetsorganisatie is 
erkend. Zij heeft alleen moeten optomen 
tegen een koloniale oorlog in Indonesië, 
ze heeft de strijd aangebonden in de Rot
terdamse haven en daarmee het vak
hondsklimaat verbeterd; ze heeft als enige 
de strijd in de strokarton aangebonden en 
daarmee het Noorden uit een armoe-isole
ment getrokken; ze was alleen, toen het 
ging om de Maagdenhuisbezetters poli
tiek en materieel te ondersteunen; ze heeft 
samen met andere partijen de oorlog in 
Vietnam afgekraakt, de Vijfde Mei hoog 
gehouden, en de campagne tegen de 
N-bom en de kruisraketten ontwikkeld. 
Zijn er geen negatieve aspecten op te noe
men? Natuurlijk. Maar daar heb ik hier 
geen behoeften aan. Die worden door 
anderen al tientallen jaren via enorme 
geluidsversterkers verspreid. 
Op 1 januari 1992 houdt de CPN officieel 
op te bestaan. Ik ben een nieuwjaarskind 
en dan precies 65 jaar. Op die dag ben ik 
ook vijftig jaar betrokken geweest bij het 
werk van de CPN. 
Ik word er toch een beetje weemoedig 
van. 

Max van den Berg 
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Wat nemen we mee? 

Een tweegesprek 

Een opheffingscangres van de CPN- dat 
roept bij iedereen reeksen vragen op: 
- is alles voor niets geweest? We hebben 

zoveel tijd en energie in de CPN en in 
de strijd voor een ander bestaan gesto
ken -wat is er tot stand gebracht? 
de CPN gaat op in Groen Links. Wat 
blijft er dan over van wat waardevol is 
in de communistische tradities en het 
communistische gedachtengoed? 

Aan de vooravond van het CPN-congres 
en van de Amsterdamse districtsconfe
rentie hebben we deze vragen voorgelegd 
aan twee CPN'ers die een heel verschil
lende geschiedenis hebben: Henk Clerx 
en Sirnone Walvisch. 
Henk Clerx, metaalbewerker bij de 
scheepswerfNDSM, werd eindjaren vijf
tig in de districtsleiding gekozen, was 
voor het merendeel verantwoordelijk 
voor het 'bedrijvenwerk' in Amsterdam. 
Hij is tot op dit moment actief in de 
Amsterdamse CPN en in Groen Links. 
Sirnone Walvisch, vanuit de studentenbe
weging in 197 4lid geworden van de CPN, 
is korte tijd lid geweest van het Amster
damse districtsbestuur, maar later vooral 
actief in het landelijk vrouwenoverleg en 
van 1980 tot 1985 lid van het partijbe
stuur. In 1986 is Sirnone uit de CPN ver
trokken en in 1990 is ze teruggekeerd. 

Henk Clerx 

Henk: 'De opheffing van de CPN wordt 
steeds gekoppeld aan de instorting van de 
regimes in Oost-Europa. Die heeft onge-

twijfeld z'n uitwerking gehad op de linkse 
beweging in Nederland. Het opgaan in 
Groen Links is ook een eigen keuze van de 
CPN; het is het gevolg van de oriëntatie 
die de CPN al veel eerder heeft ingezet op 
samenwerking en bundeling van progres
sieve groepen. Dat speelt al vanaf 1977, 
toen de CPN zo dramatisch verloor bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen: terug van 7 
naar 2 zetels. Blijkbaar hadden we de ver
binding met de bevolking verloren. In de 
debatten die we toen gevoerd hebben, 
heeft de CPN zich meer opengesteld voor 
samenwerking met anderen. Er is toen 
ook naar vormen gezocht voor samenwer
king met anderen op concrete punten, 
denk aandeN-bombeweging en de bewe
ging tegen Bestek '81. 
Het was natuurlijk een wisselwerking. 
Want in die tijd begon men communisten 
ook minder eng te vinden. Tot de jaren 
zeventig had bijvoorbeeld de vakbewe
ging communisten altijd geweerd. Zelf 
ben ik in 1955 uit de Metaalbond van het 
NVV geroyeerd wegens 'sympathie met 
de CPN'. Opvallend is dat ik als EVC'er 
in Brabant waar ik vandaan kom, door 
NVV'ers op het werk was overgehaald bij 
het NVV te komen: 'Kom op, Henk, je 
hoort toch bij ons!' Want in Brabant was 
de sfeer heel anders: er was een verbon
denheid tussen communisten en socialis
ten tegen de benauwende sfeer van 
Romme en de katholieke kerk. Er was 
samenwerking mogelijk, terwijl de 
Koude Oorlog al gaande was. Maar toen 
ik in 1953 naar Amsterdam kwam, werd 
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ik alleen maar bij de NDSM aangenomen, 
omdat ik lid van het NVV was. 
In het NVV en op het bedrijf kon ik niet 
laten merken dat ik communist was, maar 
toen ik me openlijk solidair verklaarde 
met een 'wilde' staking bij de werf Wil
ton-Feyenoord, vermoedde het NVV mijn 
'sympathie' voor de CPN en hebben ze 
me geroyeerd. 
Als communist kon je dus alleen maar 
acties van de grond krijgen door actieco
mités van georganiseerden en ongeorga
niseerden op te richten op het bedrijf. Dat 
was zeker belangrijk in een tijd waarin de 
vakbeweging zelf geen initiatieven nam 
en bijvoorbeeld de loonmatiging en de 
bestedingsbeperking verdedigde. Dat was 
een tijd waarin het inkomen van de men
sen erg laag was. 
De rol van de actiecomités werd een groot 
discussiepunt in het debat over coalitie
vorming. En ik moet ook zeggen dat 
CPN' ers soms te bang waren dat anderen 
de actie zouden overnemen, ze waren 
vaak krampachtig. We moesten dus over 
ons wantrouwen jegens de leiding van de 
vakbeweging heenstappen, en dat werd 
ook mogelijk onder andere doordat de 
vakbeweging eind jaren zeventig een eind 
maakte aan het communisten verbod. 
In die tijd is ook de gedachte rechtgezet 
dat alleen arbeiders de ware klassenstrijd 
konden voeren. Dat is begonnen bij de 
toeloop van studenten naar de CPN. Moet 
je je voorstellen: voor ons was er altijd een 
duidelijk klasseverschil tussen arbeiders 
en studenten/corpsballen. Maar de bevol
king van de universiteit veranderde in de 
jaren zestig en toen die Maagdenhuisbe
zetting plaatsvond, zijn daar in de CPN 
heftige discussies over gevoerd. Ik stond 
helemaal achter hun eis van een democra
tische universiteit, maar toen ik voor het 
eerst een groep studenten moest toespre
ken over een actie bij de ADM, was ik 
toch nogal zenuwachtig: ik voelde me een 
gewone jongen. Ook binnen de CPN was 
het moeilijk contact te leggen met andere 
sociale lagen, want er werden verschillen
de talen gesproken. Maar dat heeft voor 
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mij ook veel opgeleverd; het was nuttig en 
leerzaam.' 

Sirnone Walvisch 
Simone: 'Ik ben met die grote stroom stu
denten de CPN binnengekomen. Ik ben in 
1971 gaan studeren en viel met m'n neus 
middenin de democratiseringsbeweging 
aan de universiteit. In de studentenbewe
ging merkte ik dat de CPN goede opvat
tingen had over toegankelijk en democra
tisch onderwijs. Voor mij was ook een 
overweging dat aan de CPN werkelijk 
arbeiders deelnamen, niet omdat ik arbei
ders als 'helden' zag, maar omdat ik niet 
in een eenzijdig samengestelde of zelfs 
elitaire partij wilde. 
In het begin ben ik vooral in mijn afdeling 
actief geweest; daar heb ik wel van geno
ten, want wij hadden een leuke afdeling en 
ik vond de inbreng van zoveel verschil
lende maatschappelijke kanten in een 
ledenvergadering (in wat wij toen 'discus
sie' noemden) boeiend. De wereld was 
breder dan de universiteit. Ik heb daar 
geleerd politieke verbanden te zien. 
Alleen dat colporteren met De Waarheid 
vond ik een crime, voor niets naar drie 
hoog en weer naar beneden ... 
Een politiek 'partijdier' was ik nooit; mijn 
werkterrein was de universiteit. 
De begintijd van de vernieuwing van de 
partijpolitiek heeft mij wel bijzonder 
geraakt. Ik werd persoonlijk het onder
werp van het gevecht om een andere coali
tiepolitiek. In 1978 werd ik voorzitter van 
de ASVA en enkele maanden later werd ik 
in het districtsbestuur van de CPN geko
zen. In het heftige debat dat ontstond over 
mijn dubbelfunctie ben ik in een klem 
geraakt: aan de ene kant de districtslei
ding die verkrampt reageerde en het debat 
afdeed als eenvoudig anticommunisme, 
aan de andere kant de critici die mijn dub
belfunctie zagen als uitvloeisel van de 
CPN-oriëntatie om de studentenbewe
ging naar zich toe te trekken. 
De kritiek op de CPN was gedeeltelijk 
terecht, deels waren het indianenverhalen 
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in TelegraafstijL Waar het om ging, was 
dat de studentenbeweging autonoom de 
eigen positie in het politiek krachtenveld 
moest bepalen. In de Vietnamperiode was 
de studentenbeweging gelukt wat de CPN 
onmogelijk tot stand had kunnen brengen: 
een brede coalitie, eerst van jongeren
groepen, later ook met partijen. Deze spe
ciale functie leidde enerzijds tot een bij
zondere aandacht van de CPN-leiding 
voor de studentenbeweging, anderzijds 
tot een verknoping van belangen of loya
liteiten door communistische studenten in 
de studentenbeweging. Communistische 
studenten waren vaak bang dat de studen
tenbeweging andere standpunten innam 
dan de CPN. 
Op zichzelf was het goed dat de autono
mie van de studentenbeweging aan de 
orde werd gesteld, maar ik kon zelf niet 
goed omgaan met de manier waarop: ik 
voelde me aangevallen, had het gevoel dat 
de geschiedenis van de CPN op mijn 
schouders werd gelegd en was niet in staat 
de deur tot de discussie open te zetten. 
Eerlijk gezegd vind ik ook dat het CPN
district dat voor me had moeten doen.' 

Feminisme 

Henk: 'Die heftigheid waarmee de kritiek 
gespuid werd, was waarschijnlijk noodza
kelijk. In de Koude Oorlog zat het debat in 
de CPN vast, daarna kwamen er wel jonge 
mensen binnen, maar er was onvoldoende 
doorstroming in de besturen. De boel 
moest wel opengebroken worden. 
De feminismediscussie sloeg op net zo'n 
manier toe, achteraf gezien misschien wat 
erg radicaal, maar we moesten ook een 
hele verandering in ons denken onder
gaan. In 't begin begreep ik niet waarom 
wij, CPN-mannen, nou zo aangevallen 
werden. Wij gingen namelijk altijd uit van 
de gelijkwaardigheid van de vrouw, van 
haar recht op werk en gelijke beloning. 
Daarover had ik op ons bedrijf bijvoor
beeld altijd hevige gesprekken, want de 
meeste mannen vonden dat onzin, vrou
wen trouwen toch enzovoort. In de CPN 
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ging de vrouwendiscussie eigenlijk buiten 
de CPN om: wij waren solidair met de 
NVB. Toen werd ons plotseling verweten 
dat wij vrouwen onderdrukten. Daar ben 
ik vreselijk van geschrokken. Maar het 
debat leidde wel tot het besef dat vrou
wenstrijd veel breder is en dat vrouwen
onderdrukking het hele persoonlijk leven 
van iedereen aangaat.' 
Simone: 'Van die discussies rond feminis
me en het partijprogramma, heb ik ontzet
tend veel geleerd. Ook van het denken 
over de traditionele CPN-beginselen. 
Door het eigen karakter van de vrouwen
strijd te beargumenteren stelden we het 
primaat van de klassenstrijd en de voor
hoederol van de CPN aan de orde, door 
het recht op een vrouwenoverleg op te 
eisen kwamen we op het democratisch
centralisme. Het waren allemaal stukjes 
van een puzzel die voor mij in de vernieu
wingstijd in elkaar werd gelegd. 
Vooral in het begin van het landelijk vrou
wenoverleg was de sfeer vrolijk, optimis
tisch en saamhorig. We zagen het als een 
uitdaging de CPN te veranderen, wat ons 
een vleug radicalisme meegaf, en wat 
onze inzet toekomstgericht maakte. 
De eerste landelijke vrouwenconferentie, 
in januari 1982, was ook zo inspirerend: 
600 vrouwen bijeen, van verschillende 
generaties, actief in verschillende bewe
gingen (vredesbeweging, abortusstrijd, 
vakbeweging, vrouwenbeweging), met 
verschillende politieke opvattingen. Dat 
was nog eens een pluriforme bijeenkomst, 
én nog gezellig ook! 
De tijd daarna, de tijd van het programde
bat, was een tijd van verscheurende inter
ne strijd; ik denk dat iedereen daar onder 
geleden heeft. Ook het feminisme in de 
CPN, dat een belangrijke motor is 
geweest in de vernieuwing, werd slacht
offer van de partijstrijd. Feminisme gedijt 
niet in een partij met slaande vleugels. 
Een open gespreksklimaat lijkt me een 
voorwaarde om over kwesties als de norm 
van heteroseksualiteit te spreken. Maar de 
sfeer leidde eerder tot huiver op dit punt 
dan tot bereidheid van mensen zich 



kwetsbaar op te stellen. 
Terwijl de kracht van het CPN-vrouwen
overleg juist was dat het er voortdurend 
naar streefde de tegenstellingen tussen 
vrouwen geen kans te geven, werden in de 
partijstrijd alle tegenstellingen aange
scherpt.' 

Organisatie vormen 

Henk: 'In de CPN werd over belangrijke 
punten altijd scherp gedebatteerd. Ik hoef 
maar te denken aan de debatten in de jaren 
zestig rond de autonomie van onze partij 
in de internationale communistische 
beweging. Maar het ging vroeger anders: 
de discussie ging van boven naar bene
den; het partijbestuur legde de punten aan 
de partij voor ter discussie. Dit democra
tisch-centralisme is eigenlijk te lang vol
gehouden. De organisatie die was opge
bouwd, was natuurlijk wel de kracht van 
de CPN: bijvoorbeeld als de CPN een 
beweging ondersteunde, dan waren de 
communisten er ook. Maar de organisatie
vorm is te laat ter discussie gesteld. De 
CPN veranderde sterk, er kwamen nieuwe 
groepen. Dus had de organisatie daarop 
moeten inspelen. Dat zijn toch de eisen 
die je aan de organisatie stelt: democra
tisch, open voor debat en doorstroming 
van jonge mensen. Er was niet genoeg 
ruimte gemaakt voor een nieuwe genera
tie (maar ja, moetje nu eens naar de veer
tigers in de CPN en in Groen Links kij
ken .... ). 
Er wordt nog wel eens een simpel beeld 
geschetst van de partijorganisatie. Alsof 
iedereen uitsluitend in opdracht van de 
leiding opereerde. Dacht je werkelijk dat 
ze opdrachten konden geven aan Joop 
Stout? Joop Stout vertelde aan de leiding 
hoe die de actie bij de ADM moest onder
steunen! Ze onderschatten de betrokken
heid van waaruit de mensen opereerden. 
Ik ben blij dat de partijorganisatie nu ver
anderd is, maar ik kan niet met terugwer
kende kracht zeggen dat ik de CPN als 
ondemocratisch ervaarde. Je zag soms dat 
zich strijd afspeelde rond de partijtop, 
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maar als communist was ik daar niet zo 
mee bezig. In mijn werk in de CPN ging 
het toch vooral om de inzet van de mensen 
zelf. 
In de periode van de partijstrijd in de jaren 
tachtig hadden de debatten een ander 
karakter: wat interessant had kunnen zijn, 
is voor velen een persoonlijke zaak en 
teleurstellend geworden. Ik vond het een 
moeilijke en vermoeiende periode, omdat 
het gevoel van gemeenschappelijkheid 
verdwenen was. Er werd aan me getrok
ken om een andere positie in te nemen. Ik 
ontdekte dat ik als arbeider een soort fac
tor in de strijd was. Door een medearbei
der werd ik eens voor' klasseverrader' uit
gemaakt. Eerlijk gezegd dacht ik dat het 
een geintje was, maar hij hield vol. De 
horizontalen trokken het agressiefst aan 
me; ze wilden de partijstrijd tot een 'klas
seaangelegenheid' maken. 
Ik heb me er altijd tegen verzet bij een 
fractie te horen. Ik houd niet van blokvor
ming. Er werd niet meer echt vergaderd; 
tijdens vergaderingen traden blokken op 
die elkaar bestreden.' 
Simone: 'Wat mij opvalt, is dat CPN
geschiedenis vaak beschreven wordt door 
ex-communisten. Zij willen ofwel met de 
CPN afrekenen, ofwel met hun eigen ver
leden. Dat laatste vind ik interessant, 
omdat ze de vraag oproepen hoe hun 
gedrag door de organisatie bepaald werd. 
Ik denk alleen dat ze allerlei mechanis
men van machtspolitiek te uitsluitend toe
schrijven aan het stalinistische karakter 
van de CPN. Ik ben zelf ook helemaal eng 
geworden van het machtsbedrijf dat op 
een gegeven moment alleen nog maar om 
de macht ging en niet meer om de ideeën. 
Ik ben er uiteindelijk ook op afgeknapt; ik 
wilde dat niet meer meemaken. 
Als je dergelijke machtsmechanismen 
alleen aan het stalinisme ophangt, kan je 
er niet van leren voor andere organisaties. 
Want vergelijkbare manipulaties heb ik in 
andere (professionele) organisaties 
gezien - en daar kon ik er niet eens over 
beginnen, omdat er geen cultuur was van 
praten over de onderlinge verhoudingen. 
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En het unieke van de CPN vind ik wel dat 
'de macht' en de manier waarop met de 
macht werd omgegaan, aan de orde 
gesteld kon worden. De feministen zijn 
daarmee begonnen rond 1980 en dat heeft 
effect gehad. Het is toch wel bijzonder dat 
een organisatie die gezien werd als volsla
gen versteend, kon veranderen. Hoewel 
daar ook veel voor nodig is geweest. Het 
waren woelige tijden, begin jaren tachtig 
maar ook boeiend. 
Hoewel ik wéét dat cynisme de toon is van 
deze tijd, heb ik dus niet de behoefte om 
op een cynische manier terug te blikken.' 

Betekenis CPN 

Henk: ' Voor mijzelf ligt de betekenis van 
de CPN in het feit dat ik, hoewel ik inmijn 
dagelijkse werk vooral bezig was met 
sociaal-economische strijd, als commu
nist betrokken was bij de politieke vraag
stukken in de wereld: Indonesië, Vietnam, 
N-bom, de democratiseringsbeweging 
van de jongeren in de jaren zestig, de 
beweging van beeldende kunstenaars. 
In elke beweging verrijk je je mening, 
maar in de CPN werden de vraagstukken 
ook met elkaar verbonden. Als je een 
debat in de CPN had meegemaakt, had je 
je een vraagstuk eigen gemaakt.' 
Simone: 'Wat de CPN mij persoonlijk 
heeft opgeleverd, is het denken in termen 
van een organisatie. Ik gebruik dat dage
lijks in mijn werk. Geen managements
training kan tegen die 'scholing' op. 
Vorig jaar ben ik weer bij de CPN geko
men, omdat ik met de CPN mee Groen 
Links in wil. Voor mij was de oprichting 
van Groen Links de enige manier om op 
dit moment in Nederland een behoorlijke 
linkse politieke kracht te kunnen vormen. 
Maar ik vind het te goedkoop om tegelijk 
met het opheffen van de CPN weg te gooi
en wat de CPN heeft opgeleverd. Het is te 
gemakkelijk om onder verwijzing naar 
Oost-Europa te zeggen dat het communis
me heeft afgedaan. Ik denk dat de CPN als 
CPN geen perspectief meer heeft, maar 
het zou zo goed zijn als de positieve waar-
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den behouden blijven. Destijds ben ik lid 
geworden om een aantal redenen, en die 
redenen van toen blijven voor mij hun 
waarde behouden: een partij die kiest voor 
onderdrukten en die zijn keuzes plaatst in 
een breed politiek kader. 
Het stoort me dat het links en rechts plot
seling weer mogelijk is om allerlei stereo
tiepe anticommunistische dingen te zeg
gen, terwijl juist de CPN de laatste jaren 
heeft geprobeerd eigen vormen te vinden 
voor een socialistische politiek.' 
Henk: 'De betekenis van het begrip socia
lisme is voor mij de laatste jaren erg ver
anderd: het is geen afgerond ideaal meer. 
Al is het begrip socialisme besmeurd in 
Oost-Europa, dan wil dat nog niet zeggen 
dat er geen alternatief geformuleerd moet 
worden voor bestaande onrechtvaardige 
maatschappelijke verhoudingen. Op 
wereldschaal is er nog zoveel uitbuiting 
en onrecht, waarbij geen uitzicht bestaat 
op fundamentele veranderingen. Kapita
lisme kan niet menselijk zijn. 
In de Sovjet-Unie werd het begrip socia
lisme beperkt tot opvattingen over een 
centraal geleide economie en in de prak
tijk werd het socialisme een gevestigde 
macht. Het begrip socialisme verdient een 
herwaardering. Kapitalisme zorgt heus 
wel voor economische groei, maar zorgt 
niet voorde 'onderste' lagen van de maat
schappij. Er komen steeds nieuwe onder
ste lagen en die moeten door de politiek 
beschermd worden. 
Voor mij moet socialisme voorwaarden 
scheppen dat mensen zelf verandering 
kunnen brengen in hun leven, op hun 
werkplek. Socialisme is een maatschappij 
waarin mensen een machtspositie hebben 
en zeggenschap. 
Voor Groen Links vind ik dat ook belang
rijk: een progressieve beweging snijdt 
alleen hout als maatschappelijke verande
ring aan de orde wordt gesteld.' 
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'Vanuit een hoge pretentie 
politiek bedrijven, daar is 
niets tegen' 

Interview met met Marius Ernsting 

Het onderstaande is een weergave van een 
interview dat Marleen Barth had met 
Marlus Ernsting, waarvan een 
gedeelte in het dagblad Trouw is afge
drukt als deel van een vierluik, dat handel
de over wat er nog rest van communisti
sche idealen. 

Hoe ben jij bij het communisme terecht 
gekomen? 

- Ik ben keurig netjes opgegroeid in een 
gereformeerd gezin. Ik ben na mijn 
schooltijd in Amsterdam Noord op de 
Vrije Universiteit terecht gekomen, 
studie politicologie. 
Op de universiteit raakte ik vrij direct 
al betrokken bij de studentenvakbewe
ging, de democratisering. Eind jaren 
zestig kwam er een enorme verbrokke
ling van de studentenbeweging als 
gevolg van alle mogelijke theoretische 
discussies en ook een zekere frustratie 
over de resultaten tot dat moment. Ik 
heb toen een keuze gemaakt voor een 
activistische oriëntatie en raakte 
betrokken bij de kabouterbeweging 
die in 1970 met 5 zetels in de gemeen
teraad kwam. 

En één daarvan was van jou? 

- Ik zat in de zogenaamde 'tweede lich-

ting' omdat ze toen hadden bedacht dat 
een raadslid niet vastgeroest moest 
raken en dat je dus na één jaar af moest 
lossen. In '71 kwam ik in de raad tot 
eind '72. 
Daar had ik eigenlijk mijn eerste erva
ringen met het optreden van commu
nisten, omdat er in de Amsterdamse 
gemeenteraad een sterke CPN-fractie 
aanwezig was, waar we voor een deel 
niet mee konden opschieten en voor 
een deel ook weer heel goed, met name 
als het over sociale kwesties ging. 
Maar ik was toen nog niet zo ver dat ik 
dacht: 'dat is een club waar ik bij zou 
willen horen'. In 197 3 ben ik af gestu
deerd en in het buurthuiswerk terecht 
gekomen en daar had je ook allerlei 
acties rond de toenmalige bezuinigin
gen. Ik merkte gewoon: alles wat ik 
deed, deed ik samen met communis
ten. Er waren gewoon ontzaglijk veel 
mensen - ook uit de welzijnsbewe
ging, actieve mensen -lid van de CPN. 
Gaandeweg raakte ik daar eigenlijk 
steeds meer mee verbonden en dan 
komt er het moment waarop je denk,t: 
'wat is dat nou eigenlijk voor flauwe 
kul, ik doe met al die dingen mee en ik 
hoor er niet bij!'. Het was voormij een 
natuurlijke stap om in 1976lid van de 
CPN te worden. 
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Het communisme als leer, was je daar 
toen ook al mee bezig? 

Jawel, zeker in de sociale wetenschap
pen, aan de universiteit had je hele hef
tige discussies over de inhoud daarvan. 
De traditie van de sociale wetenschap
pen was heel sterk op de Amerikaanse 
literatuur gericht, empirisme, en wij 
hadden daar niet genoeg aan, aan 
alleen maar het bestuderen van de wer
kelijkheid aan de hand van de feiten en 
de cijfers. 
Wij waren op zoek naar een verklarend 
kader, waarom gebeuren dingen zoals 
ze gebeuren. Dat vonden wij in eerste 
instantie in wat toen de Frankfurter 
Schule heette. Adorno, Horkheimeren 
Marcuse, die sterk marxistisch geo
riënteerd waren. Dat heeft zeker in de 
ontwikkeling van de studentenbewe
ging in die tijd veel invloed gehad 
omdat dat iets zei over de achterlig
gende dynamiek van processen die 
zich in de maatschappij ontwikkelden. 
Mijn kiezen voor de CPN als een orga
nisatie-kader waarin je je activiteiten 
stopt, is uiteindelijk toch meer geba
seerd op hele concrete ervaringen van 
behoefte aan actief optreden en mer
ken dat anderen dat ook doen, dan dat 
het zo'n overstap was op puurtheoreti
sche gronden. 

Waarom dan nietdeP SP of de PvdA, daar 
zaten toch ook dat soort mensen in? Wat 
was het specifieke van de CPN? 

Het specifieke van de CPN was dat als 
jij je bezighield met buitenparlemen
taire acties, je daar toch voor het 
merendeel CPN in tegenkwam en veel 
minder PvdA of PSP. Daar kwam nog 
bij dat er in de studentenbeweging een 
vrij grote trek was in de richting CPN. 
Ik zat niet bij de eerste golf, ik had iets 
meer reserve, maar die beweging was 
er al. De PvdA lag eigenlijk ver buiten 
de horizon omdat dat de partij was die 
de studentenbeweging -toen het er op 

aan kwam- in de steek gelaten had. 

Die reserve, waarom ging je in de eerste 
golf niet mee? 

Ik vond het veel te modieus. Ik vond: 
'dat soort dingen doe je toch niet op 
basis van een soort golf, daar komt 
toch een individuele overweging en 
afweging bij kijken'. Ik had van huis 
uit een enorme barrière voor zo'n stap. 
Je kan veel van gereformeerden zeg
gen, ze konden met communisten in de 
oorlog goed opschieten, maar voor de 
rest waren het bepaald geen vrienden. 
Dan heb je wel wat te overwinnen. 
Daar kwam nog bij dat in die periode
ook heel concreet - op het optreden 
van de CPN kritiek uit te brengen was. 
Zeker als je zoals ik vanuit die kabou
terbeweging kwam, die toen ook al 
heel sterk met milieu-dingen bezig 
was, dan lagen zeker niet alle stand
punten van de CPN even lekker. In 
Amsterdam de Progil-affaire bijvoor
beeld. Progil was een chemisch bedrijf 
dat zich zou gaan vestigen in het wes
telijk Havengebied. De kabouterbewe
ging was daar tegen, de CPN was daar 
voor. Voor mij was achteraf gezien 
doorslaggevend in de keuze de erva
ring in de kabouterbeweging, namelijk 
dat een tamelijk ongeorganiseerde 
anarchistische beweging bewees dat 
hij ook zomaar weer in elkaar kon zak
ken; in '69/'70 begon het met 5 zetels, 
in '72 was het al weer voorbij. Een 
strovuurtje dat zomaar weer uitwoei. 
Dus dat geeft je toch een ervaring dat 
als je iets bestendigers wilt, je over een 
behoorlijke organisatie moet beschik
ken, anders wordt het niets. Dat is een 
belangrijke ervaring. 
Het tweede was dat als er ergens in de 
maatschappij actie was, dat daar ook 
veel CPN' ers waren. Het was kenne
lijk een partij die voldoende inspiratie 
en motivatie teweeg bracht bij mensen 
om actief te zijn. En ik dacht ook: 'een 
aantal kritiekpunten komt dan vervol-
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gens in die partij wel aan de orde, en 
dan moetje maar kijken of je een aan
tal dingen kunt veranderen'. En dat is 
natuurlijk in feite ook gebeurd. 

Wat hadjij zelfvoor ogen bij het meedoen 
aan de acties, wat waren jouw politieke 
idealen? 

- Een belangrijk element daarin was -
en is- dat ik niet geloof in een maat
schappij waarvan de motor voor 
ontwikkeling bezit, eigendom en geld 
is, omdat zo'n maatschappij ten eerste 
onrechtvaardigheden produceert, on
gelijkheden. Wie veel heeft, krijgt 
meer en wie niets heeft, kan steeds 
moeilijker aan zijn trekken komen. En 
ten tweede, omdat een dergelijke 
maatschappij geen rekening houdt met 
een aantal andere belangrijke waarden 
die maatschappelijk ook horen te gel
den, zoals bijvoorbeeld je natuurlijke 
omgeving, je welzijnsbeleving. Een 
maatschappij waarin iedereen bezig is 
zoveel mogelijk te pakken te krijgen 
van wat er is, produceert ook een enor
me vereenzaming, een gebrek aan 
sociale contacten, materialisme. Dat 
was voor mij een hele belangrijke 
drijfveer en dat is eigenlijk nog steeds 
een belangrijk motief om bezig te zijn. 

Was dat ook iets dat je van huis uit hebt 
mee gekregen? 

- Laat ik het zo zeggen: niet kant en 
klaar. Maar het gereformeerde milieu 
was wel een milieu waarin veel over 
dat soort zaken gepraat werd; naar aan
leiding van de preek van de dominee, 
maar ook met andere mogelijke aanlei
dingen. Het was dus wel een milieu 
waarin je ideeën kon ontwikkelen, niet 
kant en klaar voorgeschoteld kreeg. 
Bij ons thuis vonden ook heftige dis
cussies plaats, over Zuid-Afrika enzo, 
want daar hadden gereformeerden 
toch iets speciaals mee. 
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De relatie met Oost-Europa heeft altijd 
moeilijk gelegen. Als je je in Nederland 
communist noemt, word je daar onmid
dellijk mee geassocieerd. Hoe kom je 
daaruit? Zeg je: dat is geen echt commu
nisme? Hoe heb je daarin gelaveerd al die 
jaren? · 

Het is niet mijn ervaring-en zeker niet 
door de manier waarop we er als CPN 
zelf mee bezig waren- dat we continu 
Oost-Europa voor de voeten geworpen 
hebben gekregen. Communisten, dat 
waren mensen die goed waren in de 
oorlog en overal voorop stonden in de 
acties. Zo keken een heleboel mensen 
tegen de CPN aan. In die periode heb 
ik daar nooit problemen over gehad en 
de discussies over Oost -Europa ging ik 
ook best aan. 

Verdedigde je Oost-Europa als je er door 
mensen op werd aangevallen? 

Nee, ik heb in dat opzicht geen grote 
historische verbondenheid gehad met 
Oost-Europa of de Sovjet-Unie- dat 
heeft met mijn achtergrond te maken. 
Oudere communisten, die daar veel 
langer actief in waren, natuurlijk wel. 
Want voor hen was de Sovjet-Unie 
toch degene die in de oorlog- de slag 
van Stalingrad - de beslissende klap 
aan Hitier uitdeelde, die daar wel 20 
miljoen doden voor heeft opgeleverd. 
En dat betekende voor mensen die het 
hebben meegemaakt, ontzaglijk veel 
en het is volkomen logisch dat zij die 
verbondenheid veel sterker voelden. 
Dus natuurlijk, in discussies wees je 
ook op het feilen hier, zo in de trant 
van: daar staan de rijen voor de win
kels, hier staan de rijen voor de dokter, 
dat type discussie. Dat deed je wel1 
want je ging er niet vanuit dat echt 
ALLES van a tot z mis zou zijn, dat zou 
te bezopen zijn. En zeker onze ideeën 
over gezondheidszorg en onderwijs en 
noem maar op, dat dat gratis en opti
maal toegankelijk zou moeten zijn, 
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daarvan meenden we in elk geval dat 
dat in Oost-Europa toch een stuk beter 
geregeld zou zijn dan hier. 
En in zekere zin was dat ook zo, maar 
ook daar heeft op een gegeven moment 
de verstarring toegeslagen en heeft het 
afkalvingsproces grote vormen aange
nomen. Maar ik heb nooit iets gevoeld 
als: wat er in Oost-Europa gebeurt, 
daar ben ik van, daar hoor ik bij, zo'n 
soort emotionele verbondenheid. Ik 
vond altijd dat je heel reëel en heel 
concreet moest kijken naar wat daar 
aan de hand was en ook niet bang 
moest zijn om daar afstand van te 
nemen. 

Je hebt een keer geschreven: 'Als Neder
lands communist heb je onwillekeurig de 
neiging om je gedeisd te houden, luidkeels 
te roepen dat je er niets mee te maken 
hebt'. 
Toen het allemaal in elkaar stortte in een 

paar maanden tijd, had je zelf dat soort 
neigingen? 

In eerste instantie natuurlijk wel. Bij 
die ineenstorting bleek dat zelfs van de 
goede dingen ook niets meer goed was. 
Die gezondheidszorg, die deugde voor 
geen cent in de laatste jaren in de Oost
Europese landen. Dat was kwalitatief 
vér onder de maat. Als je daar rondliep 
in een ziekenhuis of hoorde over de 
kwaliteit van de medicijnen en dat 
soort dingen meer, dan kromp je ineen. 
Je moet gewoon concluderen dat de 
bezitsverhoudingen wel anders waren, 
maar dat met name bezit in termen van 
geld en verdeling van privileges wel 
degelijk gigantisch ongelijk verdeeld 
was in die landen. Er bleek gewoon bij 
die ineenstorting op een gigantische 
schaal geroofd en gestolen te zijn, 
gefraudeerd. 
Dat zijn dingen geen communist tot 
aan die tijd voor mogelijk had gehou
den. 

Was dat een grote ontgoocheling voor je? 
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Voor mij zelf niet, maar voor anderen 
in de CPN wel. Voor mij was het geen 
ontgoocheling omdat ik niet die 
gehechtheid voelde, die heb ik nooit 
gevoeld. 
Maar wat voor een communist - ook 
voor een van de CPN- moeilijk te ver
teren was, was dat mensen die 
misschien wel een potentaat waren, 
maar toch voor de goede zaak stonden 
en waarvan iedereen altijd dacht: per
soonlijk gewin halen ze er niet uit, dat 
die mensen dat dus wel bleken te doen. 
Er bleken gigantische rekeningen in 
Zwitserland te zijn. 

Mensen als Honecker ..... 

Honecker - die goede Duitser - blijkt 
de zaak ook op een gigantische manier 
geflest te hebben. Dat is heel moeilijk 
te verteren voor de partij. 

Voor jou ook? 

Ja, ik heb alleen een groot relative
ringsvermogen, objectiveringsvermo
gen, zo je wilt. Een systeem dat zo lang 
zijn kaarten heeft gezet op één kliek 
die de macht uitoefent, daar gebeurt dit 
soort dingen onherroepelijk. Fraude en 
corruptie liggen in het verlengde van 
een te grote mate van eenzijdige 
machtsuitoefening. 

Ik kan me voorstellen dat je je toch ook op 
zekere hoogte verraden voelt door dat 
soort mensen die hetbegrip communisme 
besmeuren. 

Dat is ook zo en in zekere zin lijkt de 
discussie een beetje op de discussie die 
ik vroeger ook thuis voerde. Dan wierp 
ik mijn ouders voor de voeten: dat 
christendom, die blanke Zuid-Afrika
nen noemen zich ook christelijk. Dan 
zeiden zij natuurlijk: daar hebben wij 
niets mee te maken, wij hebben daar 
grote kritiek op en wij hebben ons 



eigen christendom. In zekere zin is dat 
hetzelfde. Maar ik weet wel waar je 
naar toe wilt. Je wilt natuurlijk een ant
woord op de vraag of je je nog wel 
communist kan noemen in deze tijd. 
Voor mij is communisme een aantal 
drijfveren om dingen te doen. Commu
nisme is dus voor mij geen stelsel, 
geen staats- of maatschappij structuur. 
Voor mij geeft communisme een aan
tal strevingen weer die ik nog altijd 
huldig. En natuurlijk wordt dat be
smeurd door mensen die op een andere 
manier met dat begrip omspringen, die 
het plakken op dingen waar ik niets 
mee te maken wil hebben. Maar moet 
je daaromzo'n begrip overboord gooi
en? 

De houding van het westen met Oost
Europa de afgelopen jaren is door Karel 
van het Reve omschreven als 'collabora
tie zonder bezetting'. Na de ineenstorting 
kreeg je zo'n zelfde soort houding als na 
de oorlog: 'wij wisten het niet, wij wisten 
niet dat het zo erg was'. Hoe sta je daar 
tegenover? Herken je dat? 

- Collaboratie vind ik helemaal geen 
term die je daar op los moet laten. Ik 
ben van mening dat het omgekeerd wel 
eens zo zou kunnen zijn dat de jaren 
van koude oorlog en het compleet in 
blokken denken- niet alleen in militai
re maar ook in economische termen -
wel eens een belangrijke oorzaak 
geweest zou kunnen zijn voor het feit 
dat het daar zo erg geworden is als het 
is geworden. Omdat toch de houding 
van het westen ten opzichte van de 
socialistische landen, Oost-Europa 
heel lang een compleet isolement ten 
gevolg heeft gehad. Denk alleen maar 
aan de economieën in Oost-Europa die 
nooit die armslag hebben kunnen krij
gen als andere economieën, omdat ze 
gewoon geen deel uitmaakten van de 
wereldeconomie. Ze waren aangewe
zen op de circulaties in hun eigen lan
den. We hebben vanuit de vredesbewe-
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ging ook altijd de stellingname gehad 
dat juist ontspanning - het verminde
ren van de tegenstelling tussen Oost en 
West in militair en economisch opzicht 
-de ruimte zou gaan maken om tot de 
pluriformiteit en ontwikkeling te 
komen, die de laatste jaren daar ook 
hebben plaats gevonden. Ik vind dat 
nog steeds een juiste stelling. 
Als ik het 'westen' iets verwijt, dan is 
het juist dat ze die omsingeling zo lang 
hebben vol gehouden en daardoor zo'n 
grote druk op die maatschappij, waar
door er ook voortdurend die kurk op 
kon blijven. Want alle binnenlandse 
oppositie kon worden afgestreden met 
het argument: wij hebben voorlopig 
teveel vijanden om ons heen om ons te 
kunnen permitteren intern naar een 
pluriformiteit toe te gaan. Ik zou dus 
eigenlijk niet andersom willen redene
ren. 

En dat geval van 'we wisten het niet'? 

- Daar heb ik al het een en ander over 
gezegd. In termen van het falen van de 
systemen wisten we het natuurlijk wel. 
Ik beweer dat het CPN-programma 
zoals we dat in 1984 hebben vastge
steld, daar ook een volledige uitdruk
kingvan is. 
Want als je in dat programma kijkt, zie 
je een aantal uitgangspunten en begin
selen van onze politiek geformuleerd, 
die juist haaks stonden op de praktijk 
in de socialistische landen in Oost
Europa, die inderdaad leidde tot 
repressie, het onderdrukken van ande
re meningen en ook tot verstarring, 
ook economische verstarring. 

Dus de betrokkenheid van de Nederlandse 
communisten was eigenlijk te weinig om· 
je schuldig te hoeven voelen? 

- Vind ik wel, ja. 

Maar als je kijkt naar hoe het daarna 
gegaan is in Oost-Europa. De markteco-
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nomie wordt daar met groot enthousias
me omhelsd, Oost-Duitsland bestaat niet 
eens meer. Hoe sta je daar tegenover? Zit
ten daar gevoelens van spijt bij? 

Ja, omdat ik nog steeds van mening 
ben dat de markteconomie niet in staat 
is oplossingen te bieden voor de grote 
problemen waar we wereldwijd voor 
staan. Ik denk dat datgene dat nu baan
breekt in Oost-Europa de problemen 
eerder groter dan kleiner maakt. Toen 
ik eind '88 in Hongarije was, heb ik dat 
op kleine schaal bijna letterlijk voor 
mijn ogen zien gebeuren. In Boedapest 
was in principe gewoon alles te krij
gen; niet alleen levensmiddelen en dat 
soort dingen, maar ook volwaardige 
consumptiepakketten. Er was in die 
periode één winkel waar alsmaar rijen 
voor stonden en dat was de Adidas
winkel; ze waren namelijk helemaal 
gek van die Adidas merkkleding. Toen 
wij in het noordwesten van Hongarije 
waren, zagen we ook die Trabantjes de 
grens naar Oostenrijk overschieten en 
terugkomen met gigantische dozen op 
hun dak waar vrieskisten en de hele 
troep inzat. Je kon al zien dat daar een 
enorme consumptiemarkt was die nu 
volop baan gaat krijgen. Oost-Europa 
is een markt, Zuid-Afrika niet. Daar 
word ik heel bitter over. Als ik dat voor 
mijn ogen zie gebeuren en daarbij nog 
bedenk dat wij op het ogenblik nog 
mondiaal tegemoet zien: een grote 
milieucrisis en een grote arm-rijk pro
blematiek, die ook weer onderling 
samenhangt, die naar mijn gevoel door 
een ongebreidelde ontwikkeling van 
de markteconomie alleen maar erger 
wordt, dan zeg ik: er is natuurlijk geen 
sprake van dat de markteconomie een 
oplossing gaat bieden voor de proble
men die er zijn. 

Is er iets goeds verloren gegaan? 

Wat verloren gaat- ideologisch- is het 
besef dat het geluk van de mensheid 
niet alleen uit individueel bezit te 
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halen valt, maar dat juist het collectie
ve dat je met elkaar aan verworvenhe
den maatschappelijk probeert te reali
seren, voorop staat. Het idee dat je 
collectief een maatschappelijk stel
seVontwikkeling probeert op te bou
wen, in plaats van dat iedereen voor 
zich een individueel prettig materieel 
leven najaagt. Dat vind ik een verlies, 
omdat ik denk dat we juist die waarde 
in de komende tijd heel hard nodig zul
len hebben. Het staat voor mij als een 
paal boven water dat het ondenkbaar is 
dat wereldwijd een individuele wel
stand zoals in West-Europa tot stand 
kan komen. Dat is absoluut ondenk
baar omdat daarmee feitelijk de aarde 
verloren wordt. Naarmijn gevoel is het 
de kunst om een evenwicht te vinden 
tussen een aantal beginselen die te 
maken hebben met vrijheid, plurifor
miteit, een besef van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het reilen 
en zeilen van de maatschappij als 
geheel. En het probleem is dat dat in 
het westen al heel lang op de tocht 
staat, juist door de motoriek van de 
vrije markteconomie, en dat dat in 
Oost-Europa een tijd lang is onder
drukt en nu wijd uitbarst. Ik vermoed 
dat die pendule op een geven moment 
wel weer terug gaat zwaaien, dus in dat 
opzicht hoef je er niet dramatisch over 
te doen, dat vindt zijn correctie wel 
weer. De vraag is alleen hoeveel tijd en 
ruimte je hebt om naar dat evenwicht te 
zoeken in de komende tijd. Daar maak 
ik me wel degelijk grote zorgen over, 
want stel je toch eens voor dat zich in 
Oost-Europa op dezelfde manier het 
particuliere autobezit gaat ontwikke
len, terwijl wij nu tot de conclusie 
komen dat dat terugmoet Daar ga je 
een gigantische boom de andere kant 
op krijgen. In dat opzicht staan Oost en 
West voor hetzelfde probleem: naden
ken over je gemeenschappelijke nor
men en waarden en hoe bij mensen 
daar in positieve zin een bepaalde ver
bondenheid mee te krijgen. 



Terug naar je persoonlijke verhaal. Je 
bent in '83 in de Kamer gekomen, in '86 
er weer uit. Hoe is jouw carrière verlopen 
dat je bij dat kamerlidmaatschap terecht 
kwam? 

- Ik ben in '7 6lid geworden van de CPN 
en natuurlijk beland je vanuit die per
soonlijk activistische betrokkenheid 
onvermijdelijk in allerlei activiteiten. 
Ik kwam daar in de Jordaan in die afde
ling terecht; activiteiten opzetten, 
afdelingsbestuurook al vrij snel. Ik zat 
namens de CPN in '78 in het Landelijk 
Energie Kornitee, het hele vraagstuk 
van de kernenergie dat toen sterk 
speelde. Voor de CPN was '79 bijvoor
beeld zo'n moment waarop ook weer 
een omslag tot stand kwam. De ramp 
in Harrisburg was voor de CPN aanlei
ding om definitief de optie op kern
energie af te zweren. Tot dan toe had
den we gedacht: onder goede voor
waarden zou het wel kunnen, een 
heilig geloof in technische mogelijk
heden. 
In '79 ben ik verhuisd naar Amsterdam 
Noord, waar toen de hele discussie 
over gemeentelijke decentralisatie aan 
de gang was en we belandden dus in 
'81 in de deelraad Amsterdam Noord 
voorde CPN. 

In '83 moest ik, als nummer 4 op de 
lijst voor de kamer, nummer 3 Gijs 
Schreuders opvolgen, die was opge
stapt na een conflict over het bezoek 
aan de Sovjet-Unie. Dus kwam ik in de 
Kamer terecht. Daar heb ik bijna 3 jaar 
in gezeten, tot de verkiezingsuitslag in 
'86. 

Ik kan me voorstellen dat de verkiezings
uitslag in' 86 eenflinke schok was. 

- Ja, dat was erg treurig, omdat we toch 
het gevoel hadden dat we goed werk 
hadden gedaan - dat werd na afloop 
ook bevestigd. Maar het was wel dui
delijk dat er in de Nederlandse politiek 
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ontwikkelingen aan de gang waren die 
hoe dan ook tot de conclusie leidden 
dat dat je daarin alleen kunt functione
ren als je een beetje body, een zekere 
omvang hebt, omdat de hele slag om 
de kiezers zich meer en meer langs de 
lijnen van media en mediastrategie 
ging ontwikkelen; daar heb je deskun
digheid en geld voor nodig. Voor ons 
was die uitslag een tweede belangrijk 
signaal na '77, nl. dat je gewoon naar 
bundeling van kracht toe moet om in 
zo'n situatie overeind te blijven. 

Voelde je je in de steek gelaten? 

- Zeker, het was toch een situatie waarin 
je op een aantal terreinen ontzaglijk 
hard had gewerkt; politiek maken, din
gen echt voor elkaar krijgen. En op 
bepaalde punten lukte dat ook. Er 
waren natuurlijk terreinen waarop je 
als CPN een heel uitgesproken, eigen 
positie innam; vraagstukken rond 
minima, voor de laagste inkomens, de 
hele oorlogsproblematiek, de minder
heden, daar had je je eigen positie. En 
je kan niet anders kan concluderen dan 
dat die inzet in feite niet beloond is, 
zelfs niet door mensen waar je het voor 
deed. Als al die mensen op ons 
gestemd hadden, was er niets aan de 
hand geweest. 

Hoe belangrijk is in dit verband de scheu
ring geweest? Waren de horizontale com
munisten niet altijd goed voor 1 zetel? 

- Nee, absoluut op zichzelf genoemd 
niet. In de beeldvorming naar de bui
tenwereld wel. Voor de kiezers is een 
beeld van verscheuring altijd negatief. 
Mensen stemmen niet graag op een 
club die ruzie heeft, zo simpel is het. In 
dat opzicht heeft dat wel degelijk een 
rol gespeeld. Alleen, het was onve:ç,
mijdelijk zodra we het vertalen van 
ervaringen in inhoudelijke opstellin
gen wilden doorzetten. Ik denk über
haupt niet dat we een scheuring had-
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den kunnen voorkomen. Als we niets 
hadden gedaan, als we waren blijven 
zitten in het oude stramien, dan was 
een ander deel weggelopen. Dan had je 
het helemaal kunnen schudden. 

Het uiteindelijke gevolg van de beweging 
is dat er straks geen CPN meer bestaat. 
De Waarheid bestaat niet meer. Heel in 
het begin van het gesprek noemde je de 
kabouters een strovuur. Is het communis
me in Nederland een bosbrand geweest 
die uiteindelijk is geblust? 

Dat zou je zo kunnen zeggen. Ik heb 
daar niet echt hele treurige gevoelens 
over. De politieke ontwikkeling gaat 
eigenlijk steeds sneller. Als je kijkt 
naar de veranderingen die nu plaats
vinden, die vóór de oorlog 30 jaar 
nodig hadden, die hebben nu nog maar 
5 jaar nodig. En dat betekent dat ver
houdingen ook steeds opnieuw ver
schuiven. 
Ik vind niet dat je ervan uit moet gaan 
dat in zo'n situatie een politieke for
matie een onveranderlijk gegeven is. 
Dat is niet zo. Juist als marxist moetje 
altijd kijken naar de concrete verhou
dingen waarin je moet opereren en 
dáár je conclusies uit trekken voor de 
beste manier van optreden. Daar ben ik 
heel nuchter in. En ik ga nog een stap 
verder. Ik vind eigenlijk dat dat voor de 
hele politiek geldt, niet alleen voor de 
CPN of Groen Links. Als je kijkt naar 
de rol van de politiek in wat er nu maat
schappelijk gebeurt, en je vergelijkt 
dat met 20 of 30 jaar geleden, dan zit 
daar een gigantisch verschil in. Mijn 
verwijt aan andere politieke partijen is 
dat ze dat teken des tijds niet zien, dat 
ze maar doen alsof het allemaal maar 
zo vrolijk door kan gaan. De politiek 
zou zich zorgen moeten maken, maar 
doet dat veel te weinig. De politiek is 
altijd een uitdrukking van maatschap
pelijke verhoudingen. Als die maat
schappelijke verhoudingen zich wijzi
gen, dan kan het niet anders dan dat de 
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politiek mee verandert. Een politiek 
die niet mee verandert, gaat daar de tol 
voor betalen. Dat is in Oost-Europa zo, 
maar in wezen hier ook. 

Zou jij het erg vinden als er straks in 
Nederland niemand meer is die zegt: ik 
ben communist? 

Nee, daar heb ik geen enkel probleem 
mee. Het is per slot alleen maar een 
woord, een etiket. Het treedt niet in de 
plaats van identiteit. 

En dat is belangrijker dan -ismen? 

- Zeker. 

Denk je niet dat het belangrijk is dat men
sen die dat hebben, die identiteit, zich 
kunnen organiseren? 

- Ja dat is zeker belangrijk. 

En is Groen Links daar afdoende voor? 

Nee, daar is Groen links niet afdoende 
voor als Groen Links wordt opgevat 
als de formatie die het nu is. Ik vind 
juist vanuit deze redenering dat Groen 
Links in de komende tijd optimale 
openingen moet blijven bieden voor 
mensen die actief willen zijn. In dat 
opzicht beschouw ik Groen Links als 
een aanzet om politiek te bedrijven die 
anders is dan tot dusverre, waarin 
gesloten blokken met elkaar de coalitie 
aangaan. Ik vind dat Groen Links een 
voorbeeld moet wórden van een open 
formatie waarin mensen en groepen al 
naar gelang hun ideeën of concrete 
activiteiten aansluiting moeten kun
nen vinden of ruimte moeten krijgen 
om binnen het kader van Groen Links 
meningsverschillen met elkaar te heb
ben en discussies te voeren. 

Dat is ontzaglijk belangrijk omdat de 
plaats van de politiek- zoals ik al heb 
gezegd- afbrokkelt, en op het moment 



dat je niet in staat bent om een verbin
ding te leggen tussen wat je politiek 
doet en wat er maatschappelijk 
gebeurt, die afbrokkeling in hoog 
tempo verder gaat. Dan zal het gezag 
binnen de kortste keren enorm aange
tast zijn. Die verbinding moet je blij
ven zoeken en daaruit je inspiratie 
voor de politiek proberen te halen. 
Dan is Groen Links afdoende ant
woord in termen van groei, bezig zijn. 
Niet in de zin van: dat hebben we nu 
gemaakt en zo blijft het, want dan ben 
je weer op de verkeerde weg. 

Dus aan een werkgroep communisme bin
nen Groen Links om het erfgoed vast te 
houden, heb jij geen behoefte. 

- Als ingang vind ik het erfgoed ver
keerd. Wat ik heel belangrijk vind is de 
discussie over wat er de afgelopen 
jaren gebeurd is, wat er misgegaan is, 
waarom die drijfveer zo misvormd is 
op het moment dat daar maatschappe
lijke stelsels op gebouwd werden. Ik 
vind het belangrijk dat er de komende 
jaren een podium is waarop ervaringen 
verwerkt kunnen worden en waar tege
lijkertijd discussies gevoerd worden 
over hoe het nu moet naar de toekomst 
toe. Als wij ons niet neer willen leggen 
bij de schijnbare suprematie van de 
markteconomie, wat voor vormen 
moet je dan krijgen waarin die drijf
veer van toen effectief gestalte kan 
krijgen. Dat zijn ontzaglijk belangrijke 
discussies. 
Dat je moet kijken naar de vorm en hoe 
je dat moet krijgen en houden in Groen 
Links, daar ben ik het van harte mee 
eens. Als CPN zijn we daar ook zeer 
mee bezig geweest. We hebben daar
van een neerslag gegeven in ons pro
gramma en in allerlei artikelen. Ik vind 
dat dat niet zomaar afgelopen kan zijn. 
Maar géén groepje dat zich om de erfe
nis heen schaart. 
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Je had het over het geluk van mensen. 
Zo'n heilsverwachting heeft altijd al in 
het communisme gezeten, niet alleen 
materieel dus, ook immaterieel. Denk je 
niet dat die pretentie te groot is geweest. 
Kan de politiek überhaupt mensen geluk
kig maken? 

Dus niet, lijkt mij, maar dat je vanuit 
een hoge pretentie politiek bedrijft, 
daar heb ik niets tegen. Want als je die 
hoge pretentie niet hebt als politiek, 
beland je al heel snel in opportunisme 
en korte-termijn denken. Op zichzelf is 
een hoge doelstelling prima, als je 
maar weet dat zo'n doel nooit zomaar 
even gerealiseerd kan worden en dat 
dat doel er is op het moment dat je de 
voorwaarden hebt gecreëerd. Mijn 
stelling is: de politiek kan een heleboel 
doen aan het scheppen van voorwaar
den, die het mogelijk maken dat men
sen individueel een mate van geluk 
ervaren. Die voorwaarden treden er 
nooit voor in de plaats. Gelijke kansen; 
optimaal de mogelijkheden van men
sen ontwikkelen d.m.v. een goed 
onderwijssysteem of gezondheids
zorg; het is allemaal ontzettend 
belangrijk om het mensen mogelijk te 
maken naar hun eigen interessen en 
vermogens te kunnen leven. Maar een 
goed onderwijssysteem treedt niet in 
de plaats van geluk. 

Denk je niet dat het communisme in 
Nederland voor zover ze die pretentie kon 
waarmaken -en dan m.n. de materiële 
positie-verbetering van arbeiders-, daar
in is geslaagd. We hebben het toch goed 
nu? Maardat het immateriële nietwaar te 
maken was? M.a.w. wat blijft er nog over, 
heeft het communisme niet zijn eigen 
functie vervuld, is het daarmee af? 

Zolang je dat afmeet aan Nederland, 
zou je dat kunnen denken, alhoewel e~ 
de laatste 10 jaar nieuwe problemen 
aan de oppervlakte zijn gekomen; 
thuisloosheid, armoede. Maar bekijk 
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je het over de grenzen heen, dan is daar 
natuurlijk geen sprake van. Als ik nu 
kijk naar de geschiedenis van de CPN, 
dan zeg ik: de CPN heeft een heel 
wezenlijke bijdrage geleverd aan het 
tot stand brengen van een stelsel waar
in individuele risico's redelijk werden 
teruggedrongen -niet helemaal uitge
bannen, maar teruggedrongen. Dat is 
belangrijk. Tegelijkertijd heeft de CPN 
ook een rol gespeeld in het besef van 
mensen dat ze niet niks zijn, door het 
verzet in de oorlog, de stakingen, enz, 
hoe dan ook, gewone mensen die hun 
lot niet over zich heen lieten komen, 
maar hun lot in eigen handen namen. 
Dat is niet alleen materieel, dat is een 
wezenlijk immaterieel punt. Dat men
sen zelf de mogelijkheid hebben om 
dingen te veranderen in hun eigen 
bestaan. Daar heeft de CPN toe bijge
dragen, maar in de komende tijd is dat 
net zo belangrijk. Socialisme is niet het 
planten van een vlag op de maan en 
daarmee is het socialistisch. Het is een 
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continu proces dat uitgaat van een type 
mens en een type maatschappij dat 
voortdurend betrokken is bij het 
geheel. Dat vestig je niet in één keer, 
daar ben je gedurig mee bezig. Je hebt 
het zelf in handen, je kan het zelf ver
anderen. 
Het is fout gegaan in Oost-Europa 
omdat daar wel de vlag is geplant en er 
gezegd is tegen de bevolking: laat alles 
verder maar aan ons over. 

Dat type verdwijnt dus? 

In zo'n type maatschappij had de CPN 
helemaal niet kunnen functioneren. 
Essentieel is dat de mensen opkomen 
voor hun belangen en standpunten. Die 
opdracht blijft hetzelfde voor de toe
komst. Daar moet je aan werken en je 
zult er een andere vorm voor nodig 
hebben. 

Marleen Barth 
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Het leven in een buurt
afdeling van de CPN 
( 1946-1958) 

In de loop van 1946 meldde ik mij aan als 
lid van de CPN-afdeling in de Indische 
Buurt. Een Amsterdamse arbeidersbuurt 
waar de overgrote meerderheid CPN of 
PvdA stemde. Dit aanmelden deed ik door 
de Waarheidswinkel in de Celebesstraat 
binnen te lopen, waar Bertus Kroese 
samen met een paar kordate vrouwen de 
leiding had. Het was de gewoonte dat een 
nieuw lid twee namen opgaf van liefst 
oudere kameraden die er voor instonden 
dat het om een bonafide persoon ging. Dit 
gebruik was mij onbekend en ik kende 
niemand die mij kon aanbevelen. Huib 
van Hoorn, een arbeider van de NDSM, 
die er toevallig bijstond, keek me eens 
goed aan en zei: noem mij maar en dat is 
dan wel voldoende. Huib die afdelingsse
cretaris was, had gezag genoeg om voor 
twee te kunnen tellen. Hij was tegen de 
veertig en éen van die vastberaden, stug 
volhoudende arbeiders die de ruggegraat 
van de CPN-afdelingen vormden. Voor de 
oorlog al lid, betrokken bij de werklozen
acties van de jaren dertig en actief in het 
verzet. Na de oorlog in dienst bij de 
NDSM als ijzerwerker, won hij al snel het 
vertrouwen van de arbeiders. Zij kozen 
hem als lid van de 'Kern' en later van de 
Ondernemingsraad. In 1965 was hij aan
voerder van de Vrije Lijst en in 1967 werd 
hij secretaris van de Ondernemingsraad. 
Communisme was voor mensen als hij in 
de eerste plaats verzet tegen alles wat hij 
rondom hem heen aan onrecht en uitbui
ting waarnam. 
Voor ik lid werd had ik gesympathiseerd 

met het in CPN-ogen uiterst verdachte 
radencommunisme. Het was een onschul
dige mini -secte die gesticht door een ster
renkundige en een dichter, meer discus
sianten dan doeners telde. Hoezeer ik aan 
een theoretische fundering van de socia
listische beginselen hechtte, na korte tijd 
miste ik het contact met het politieke 
gebeuren. Want dat moest toch onze 
wereldomspannende idealen in de prak
tijk van alledag tot leven wekken. Toch 
had ik bij mijn aanmelding nog steeds 
bezwaren tegen de politiek van de CPN. 
Mijn radencommunistische 'klooster
broeders' spraken smalend van 'oranje
bolsjewisme' en inderdaad zinde het me 
niet dat Paul de Groot op een CPN-mee
ting staande het Wilhelmus zong. De 
wijze waarop vaderlandsliefde en interna
tionale proletarische verbondenheid zich 
tot elkaar verhielden, was me volslagen 
onduidelijk. Voorlopig hield ik het er op 
dat ze elkaar uitsloten en dat versterkte 
mijn aversie tegen de CPN-lijn, die er op 
gericht was door een gematigd nationaal
democratisch beleid ten koste van zo niet 
alles dan toch veel, in de regering te 
komen. Maar de wens tot een linkse 
massa-beweging te behoren, won het van 
principiële bedenkingen. 
Op een bepaalde manier hing ik het 
marxisme aan en daar volgde volgens mij 
uit, dat we actief moesten zijn waar de 
massa van de revolutionair gezinde arbei
ders zich bevond. In Amsterdam met een 
eigen links-radicale traditie was dit in die 
jaren zonder meer de CPN, een tijdlang 
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zelfs de grootste partij van de hoofdstad. 
Als ik de geschriften van Friedrich Engels 
beter had gekend, zou ik hem citerend 
hebben kunnen zeggen dat 'één beweging 
meer waard is, dan een dozijn super
marxistische programma's'. 
De CPN had in de Indische Buurt niet 
alleen grote aanhang maar telde ook veel 
leden. Deze volkswijk kende ik goed. In 
de achteralkoof van mijn grootouders die 
vanuit de Czaar-Peter-buurt naar de Eer
ste Atjehstraat waren verhuisd, stond het 
kistje waar ik na mijn geboorte in sliep. 
Na enige omzwervingen vestigden mijn 
ouders zich weer in dezelfde straat. Zelf 
zou ik van 1945-1958 met mijn jonge 
gezin een paar huizen verder wonen dan 
waar zich een deel van mijn lagere school
tijd afspeelde. Al die jaren diende ik de 
CPN op wisselende posten. 
Het partijleven speelde zich rond de 
Waarheidswinkel af. In lange gesprekken, 
vooral met Bertus Kroese die door zijn 
invaliditeit meer tijd had gehad om te 
lezen en ook verder veel wist, kwam ik 
over het verleden van leden en partij heel 
wat aan de weet. Omgekeerd verwachtte 
men van mij dat ik niet alleen met de krant 
colporteerde, manifesten verspreidde en 
op ledenvergaderingen kwam, maar ook 
dat ik een intellectuele bijdrage leverde 
onder andere aan de scholing. Van het 
marxisme-leninisme zoals dat in de CPN, 
na een korte onderbreking vlak na de oor
log, weer beleden werd, had ik echter geen 
notie. Men stuurde mij derhalve naar de 
districtsbijeenkomsten waar inleiders 
nadere instructie kregen. Op deze bijeen
komst ontmoette ik voor het eerst Peter 
Smulders, een paar jaar jonger dan ik en 
de zoon van Cees Smulders, de vermaarde 
dirigent van 'Morgenrood'. Wij zouden 
levenslang bevriend blijven en veellief en 
leed delen. 
Op onze eerste bijeenkomst van scholings
iqleiders kregen we te horen, dat het eigen 
gestencilde materiaal vervangen moest 
worden door 'Het Boek' zoals de oudere 
kameraden het noemden. Dit bleek de 
'Korte Geschiedenis van de Communisti-
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sche Partij der Sowjet-Unie (Bolsjewi
ki)', in 1938 uitgekomen en direct in het 
Nederlands vertaald en gedrukt. Het vatte 
Stalin's vervalsing van de geschiedenis 
der Russische Revolutie samen en tevens 
diens uitleg van Lenin's opvattingen. 
Samen met Peter Smulders maakte ik er 
bezwaar tegen de scholing in Nederland te 
baseren op de geschiedenis van Rusland 
en de Sovjet-Unie. De partijgenoot die in 
Amsterdam de leiding van de scholing 
had, maakte ons kort en krachtig duidelijk 
dat wij van het 'grote voorbeeld' meer te 
leren hadden dan van de Nederlandse 
arbeidersbeweging die op meer politieke 
fouten dan verdiensten terugkeek. In deze 
korte gedachtenwisseling weerspiegelde 
zich reeds de verscherping van de Oost
West-tegenstelling en de overgang naar de 
Koude Oorlog. De indeling in twee vijan
delijke kampen maakte waarschijnlijk dat 
wij het weldra niet vreemd vonden in de 
scholing uitsluitend met 'Het Boek' te 
werken. 
Het duurde niet lang of mijn buurtafdeling 
en het district-Amsterdam droegen mij 
voor als cursist voor de centrale partij
school die gevestigd was in het Louis-de
Visser-Huis in Laren. Het was de villa 
waar in de oorlog H.J. Woudenberg, de 
leider van het 'Nederlands Arbeids 
Front', woonde en die daarna door de 
CPN 'gekraakt' was. De cursussen duur- ~ 
den een maand en gedurende die tijd 
woonden de 'leerlingen' zonder onder
breking in deze villa. Het spreekt vanzelf 
dat er niet veel bazen rondliepen die hun 
arbeiders van harte vrijgaven om een 
maand in communistische opruiïng 
geschoold te worden. Sommigen moesten 
derhalve ontslag nemen en na afloop een 
andere baas zoeken. Voor een goed vak
man was dat in een klein bedrijf of daar 
waar de CPN in een grote onderneming 
sterk was, nog wel mogelijk. Menige cur-
sist was nog nooit alleen van huis 
geweest. Dit alles maakte de cursusmaand 
tot een intense en emotionele belevenis. 
Vriendschappen voor het leven ontston
den hier tussen mensen die de meest uit-
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eenlopende beroepen uitoefenden. 
Voor mij was het niet minder dan voor de 
anderen een diep ingrijpend gebeuren, 
menselijk en politiek-theoretisch. Voor 
het eerst las ik gericht en geconcentreerd 
'klassieke' teksten van Marx, Engels, 
Lenin en Stalin. Dit gebeurde aan de hand 
van zeven thema's: filosofie, economie, 
imperialisme, nationale en koloniale 
vraagstuk, socialisme, partij, strategie en 
tactiek. Pas nu rees Marx voor mij op als 
een geestelijke reus, die ver over de 19e 
eeuw heenkeek. Alles wat ik later op hem 
aan te merken had ten spijt, dit gevoel 
bleef. Hoezeer de andere 'klassieken' 
onder het niveau van Marx bleven, zij 
deelden hetzelfde gedachtengoed. De 
overrompelende manier waarop ik volle
dig overtuigd raakte van het gelijk van het 
sovjet-marxisme in het kielzog van Marx, 
had voor mij iets van een bekering. Te 
meer daar ik sommige teksten eerder gele
zen had, zonder dat deze mij omwoelden. 
Er ging een nieuwe geestelijke wereld 
voor me open. Deze leek onverbrekelijk 
en logisch onontkoombaarverbonden met 
de Russische Revolutie en met wat zich in 
de Sovjet-Unie voltrok. Opeens, haast in 
een flits, meende ik de wereldgeschiede
nis te doorzien en de samenhang der 
wereldpolitiek te vatten. In dit nieuwe 
licht werd alles helder. Geestelijk herbo
ren keerde ik naar Amsterdam terug. 
Misschien is het goed nog iets te zeggen 
over de culturele en politieke sfeer binnen 
de CPN in die eerste jaren na de bevrij
ding, want door de daarop volgende 
Koude Oorlog, is deze eerste periode wat 
buiten zicht geraakt. Voor degenen die de 
illegale strijd tegen het fascisme gevoerd 
hadden, stonden de parlementaire demo
cratie en de geestelijke vrijheid hoog in 
het vaandel. Er was natuurlijk geen sprake 
van dat wij communisten in Nederland 
streefden naar een dictatuur; integendeel, 
wij wilden de politieke en sociale demo
cratie uitbreiden en tegelijk doortrekken 
tot binnen de fabriekspoort. We waren 
druk met de wederopbouw van staat en 
maatschappij in Nederland en, daarbij kon 
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de Sovjet-Unie niet als voorbeeld dienen. 
De partijleiding betoogde onvermoeibaar 
dat wij in Nederland binnen het raam van 
de parlementaire democratie onze eigen 
weg naar het socialisme te gaan hadden. 
Aanvankelijk was binnen het CPN
marxisme van een zekere diversiteit spra
ke. Vlak na de oorlog was de grondslag 
nog even het marxisme en niet het marxis
me-leninisme. Voor de communistische 
arbeiders in de Indische Buurt maakte dat 
overigens geen verschil. Voor hen was het 
oude arbeidersradicalisme onlosmakelijk 
verbonden geraakt met de nieuwe Sovjet
staat die op weg was naar het socialisme. 
We dachten dat de arbeidersklasse en de 
CPN binnen tien jaar zouden regeren. De 
Eerste Wereldoorlog was uitgelopen op de 
Russische Revolutie; de Tweede Wereld
oorlog had in onze ogen de volkeren van 
Oost-Europa aan de greep van de kapita
listische heerschappij onttrokken; in 1949 
zegevierde de Chinese Revolutie en waar
om zou in de rest van de wereld alles bij 
het oude blijven? Het is moeilijk de revo
lutionaire verwachting van toen weer 
voor de geest te halen en toch is dit een 
voorwaarde voor het begrijpen van die 
eerste na-oorlogse jaren. Ik voelde me 
weldra thuis in de CPN. Als nieuwkomer 
stond ik ver af van wat zich in het topkader 
afspeelde. Ik had nog geen weet van de 
intriges waar De Groot zich van bediende 
bij het bestrijden van leden der oppositie 
die hem op de Juli-conferentie in 1945 de 
voet dwars gezet hadden. In de buurt
afdeling heerste een geest van kameraad
schap, hartelijkheid, meeleven en hulp
vaardigheid. 
De partijleiding had echter andere plan
nen en vroeg mij de leiding van de partij
scholing in het hele land op me te nemen. 
Trekkend aan zijn pijp preste Jan Schal
ker, de organisatiesecretaris van de partij, 
me 'ja' te zeggen. Zovelen hadden hun 
leven gegeven, ik hoefde alleen maar mijn 
onbenullige baantje op te geven. Schalker 
wist waarover hij sprak. Zijn vader was 
voor het vuurpeleton geëindigd en zelf 
had hij nauwelijks het concentratiekamp 
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overleefd. Zijn verhaal klonk plausibel en 
zo werd ik scholingsleider. In de afdeling 
kwam ik alleen nog op vergaderingen. 
Eind 1951 echter, toen de Koude Oorlog 
een totale vorm had aangenomen, werd ik 
zonder uitleg van mijn functie ontheven. 
Naar ik later van Harry Verheij hoorde, 
was ik in de ogen van de partijleiding toch 
een vreemde eend in de bijt gebleven met 
teveel eigen of althans in partijkring onge
bruikelijke gedachten. Hoewel er formeel 
niets aan de hand was, ontstond er een van 
bovenaf gevoede sfeer van verdachtma
king om mij heen, en het hogere kader liep 
met een boog om me heen. Men wilde dat 
ik mij door een partijgenoot zou laten 
omscholen tot autogeen lasser. De CPN 
had in zijn bedrijf genoeg macht om mij 
een baan te bezorgen. Ik weigerde dit. 
Mijn fabrieksjaren had ik echt achter me. 
Zo kwam ik weer terug in de afdeling
Indische Buurt. Ze vonden me aardig ook 
nu ik uit de gratie was, maar het zwaarste 
woog uiteraard dat ze er een harde werker 
bij kregen. Moeilijkheden in de partijtop 
interesseerden hen niet. In de afdeling 
vond ik de nestwarmte die ik nodig had, 
daar mijn huwelijk onder druk van de par
tijleiding versneld eindigde. Jarenlang 
vele avonden per week ging ik in de buurt 
op stap, eerst in de noordelijke helft van 
de Indische buurt en later in de zuidelijke 
helft. 
Het eerste wat ik leerde was het verschil 
tussen het partijwerk aan de top en aan de 
basis. Wat kwamen er een circulaires met 
directieven van hogere partij-instanties 
binnen! Één van de afdelingsbestuurders 
zei geruststellend: "Kijk daar heb ik een la 
voor, daar gaan ze allemaal in. Wij weten 
precies wat we wel en niet aan kunnen. Ze 
verzinnen daar boven van alles. We wer
ken voor de krant, halen geld op voor de 
verkiezingen, brengen manifesten rond en 
dat is het dan wel zo ongeveer. 'Heel leer
zaam voor mij deze les, want ik had menig 
rondschrijven met opdrachten de partij 
ingestuurd. Ik begon met het lopen van 
een contributiewijk tijdens het radiopro
gramma 'De Bonte Dinsdagavondtrein', 
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want dan was iedereen thuis. Contributie
lopen deden we wekelijks. Zo hielden we 
contact met de leden en sleten we brochu
res en kaarten voor filmochtenden, feest
avonden en herdenkingsbijeenkomsten. 
Op een vast adres - bij de familie Van 
Alphen thuis - rekenden we af, dronken 
een kop koffie en spraken over de politiek. 
In café's kwamen we nooit en drank was 
ons vreemd. We gingen op tijd naar huis 
want iedereen moest vroeg aan het werk. 
Wekelijks colporteerde ik met 'De Waar
heid' onder de tunnel die de Javastraat met 
de Van Swindenstraat verbond. Wat voel
de ik me trots dat ik datjaren volhield zon
der een keer over te slaan. Samen met een 
accordeonspeler en een Wachttoren-meis
je stond ik daar op zaterdagmiddag uren
lang, en in die tijd trokken honderden par
tijgenoten en bekenden aan me voorbij. 
Met het Wachttoren-meisje voerde ik hele 
gesprekken over wat ons in elkaars orga
nisatie, die vele 'stalinistische' trekjes 
gemeen hadden- op het gebied van socia
le controle ten aanzien van alle aspecten 
van het persoonlijke leven en van geeste
lijke dwang - bekend voorkwam. De 
accordeonspeler was lid van de CPN en 
luisterde feestjes van partijgenoten-fami
lies met zijn muziek op. 
Behalve dat ik colporteerde liep ik een 
vaste krantenwijk, een tijdlang de Zeebur
gerdijk, hielp mee in de Waarheidswinkel 
en viel ook in voor lopers die ziek waren. 
Het abonnementsgeld inden we weke
lijks. Er was soms heel wat tact en slim
heid nodig om het geld los te krijgen, de 
abonnees te behouden en er niets bij in te 
schieten. Zo leerde ik de bevolking gron
dig kennen en ook de sociale verschillen 
tussen de arbeidersgezinnen in de ver
schillende straten. In de huishoudens van 
Jan Steen waar kinderen op blote voeten 
rondrenden, werd ik joviaal binnengeroe
pen om me aan een net gebakken schol te 
goed te doen. In de nette gezinnen wachtte 
ik aan de deur. Het opzoeken van abon
nees die bedankt hadden- de 'bedankte' 
abonnees - behoorde tot mijn taak. Ik 
deed het veel en door nooit over de poli-



tiek te beginnen of de kwaliteit van de 
krant te verdedigen had ik succes. "De 
slechtste krant van Amsterdam", riep ik al 
voorik nog binnen was, "En weet U waar
om, omdat het de enige krant is, die niet 
van het grootkapitaal maar van de arbei
ders is". Een oude vrouw in de Balistraat 
bedankte alleen maar af en toe om wat 
aanspraak te hebben. Ik praatte met haar 
over van alles en nog wat en zei dan bij het 
weggaan: "De krant brengen we weer, 
opoe". "Goed jongen, doe maar". Dicky 
Haringa herinner ik me als een van onze 
beste lopers, zo niet de beste. Ze stak er 
veel tijd in maar wel zo, dat haar man er 
geen erg in had en er in ieder geval geen 
last van ondervond. Hoe zelfstandig de 
actieve vrouwen in de partij ook waren, 
hun mannen ontzagen ze, want uiteinde
lijk hadden die het laatste woord. Ali van 
Dijk, samen met haar moeder, tante 
Marie, beide bekend door hun rol in 
schoonmaakstersstaking van 1949, vroeg 
me toen ik door echtscheiding alleen 
kwam te staan, één keer in de week te 
komen eten - vooral de gestoofde paling 
die ik nooit eerder gegeten had, is me bij
gebleven - en dan deed ik, voor mij van
zelfsprekend, de afwas, maar Adriaan 
haar man sputterde dan flink tegen. Hij 
voelde zich aangesproken. Hij was terecht 
trots op zijn reputatie als Spanjestrijder en 
kreeg er niet genoeg van ons het verloop 
van de gevechten te beschrijven. Hij had 
het er niet gemakkelijk mee dat Ali in de 
partij steeds meer op de voorgrond trad als 
lid van de gemeenteraad en van het partij
bestuur. 
Onverkort gold in deze arbeidersbuurt de 
huwelijksmoraal. Toen het uitkwam dat 
de agent van de krant en de werkster in de 
Waarheidswinkel meer deden dan stoeien 
was het niet best. En niet anders verging 
het mijn buurvrouw naast ons driehoog 
toen ze een monteur 's morgens een paar 
keer op de koffie had gehad. De buren 
stonden 's avonds op straat om haar man 
bij het terugkeren van zijn werk, in te lich
ten. Toch was ze met haar gedachten uit
sluitend bij de kinderen en niet bij de man-
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nen. Leni, een struise blonde uit Finster
wolde, die uitdagend een rode alpinomuts 
droeg, kreeg het benauwd in haar huis
vrouwenbestaan. Ze was te vitaal. Toen 
bleek dat ze ook nog ergens iets met een 
andere kerel had, wilde haar eigen man 
niets meer van haar weten. Ze verliet het 
huis met achterlating van haar kind. Waar 
moest ze er mee heen bij het opbouwen 
van een nieuw bestaan? Het kind kreeg te 
horen dat zijn moeder een hoer was. In de 
stad kwam ik haar nog wel tegen en dan 
hield ze me staande om van haar leven te 
vertellen. 
De meeste partij-echtparen bleven bij 
elkaar maar als vooraanstaand partijge
noot in de buurt heb ik de nodige keren 
bemiddeld als er hooglopende moeilijk
heden waren. Hoe fel communisten en 
sociaal-democraten elkaar ook bestreden, 
hun gezinnen waren even keurig en hun 
normen over wat hoorde en niet hoorde 
verschilden nauwelijks. 
Geruchtmakend was de affaire rond een 
jonge vrouw, die we Jannie zullen noe
men. Ze kwam uit een solide partijgezin in 
mijn straat, maar in de oorlog was ze ver
liefd geworden op een Duitse soldaat. Ze 
raakte van hem in verwachting maar hij 
sneuvelde. Deze kordate vrouw woonde 
bij haar ouders en verdiende voor zichzelf 
en haar kind de kost op een sigarettenfa
briek. Tijdens een staking kwam ze naar 
voren en maakte deel uit van de stakings
leiding. 'Het Vrije Volk' schreef honend 
dat de communisten er geen been in zagen 
een moffenmeid met de leiding te belas
ten. Paniek in de partij. Huilend trof ik 
J annie in de keuken bij haar ouders aan. 
Op een kadervergadering zou Jannie als
nog vanwege haar oorlogsverleden gero
yeerd worden. Dit was me te bar, al vlak 
na de bevrijding had ik me geërgerd aan 
hetkaalscheren van 'moffenmeiden' door 
een groep dappere mannen van wie velen 
in Duitsland hadden gewerkt, waar ze ook 
seksueel niet tekort waren gekomen. Dus 
vroeg ik het woord. "Sinds wanneer laten 
communisten zich door de anticommunis
ten voorschrijven wat ze moeten doen? 
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Maakt het smerige Vrije Volk uit of 
iemand lid van de stakingsleiding of van 
onze partij mag zijn? Jannie heeft geen 
geheim van haar oorlogsliefde gemaakt 
en wij hebben haar toch als lid aanvaard." 
Zo ging ik nog een tijdje door. Berend 
Blokzijl viel me bij. De vergadering ging 
om en J annie bleefin de partij. Ze trouwde 
een goeie man. 
Diefstal was minder erg dan wat sommi
gen 'vreemdgaan' noemen. Twee partij
genoten uit mijn straat hadden een bijver~ 
dienste aan het stelen van daklood. Dit 
kwam vlak voor de verkiezingen uit. We 
royeerden hen, maar zeiden er onder vier 
ogen wel bij dat dit niet anders kon van
wege de publieke verontwaardiging. Ze 
moesten maar wat voor de vredesbewe
ging gaan doen, en over een poosje kon
den ze zich wel weer als lid aanmelden. 
Bij de verkiezingen waren we genood
zaakt de borden op de bruggen tegen 
rechtse knokploegen te beschermen. 
Vooral bouwvakkers en bootwerkers 
namen deze taak met enige graagte op 
zich. In verschillende situaties komt een 
ander type partijgenoot naar voren. lk 
vond de nachten dat we wacht liepen lang 
en was dan eigenlijk ook wel blij als we in 
actie konden komen. In deze jaren raakte 
ik veel directer bij demonstraties en con
frontaties met de politie betrokken. 
Een probleem voor de partijleiding was 
dat de leden mij in het bestuur wilde heb
ben en liefst als politiek-secretaris. Mij 
werd van bovenaf goed te verstaan gege
ven dat ik geen kandidatuur voor afde
lingsbestuurder mocht aanvaarden en 
maar een of andere smoes - tijd nodig 
voor studie of wat ook - moest bedenken 
om er onderuit te komen. Na een paar jaar 
staakte de partijleiding haar verzet en 
werd ik zelfs als instructeur ingezet in de 
zuidelijke helft van de Indische Buurt. 
Hier kreeg ik met andere partijgezinnen te 
maken: Els en Cor Manshande, een oud
marineman en in de oorlog een tijdlang 
lijfwacht van De Groot, en het partijgezin 
van Hein en Fie Luijting. Door hun doch
ters die met goede partijgenoten trouwden 
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groeide er een grote partijfamilie. 
Het gezin van John en Stien Lijff vormde 
een bont geheel. Ze hadden ieder hun 
eigen en dan nog eens gezamenlijke kin
deren. John kwam uit Limburg, was zwaar 
astmatisch en had heimwee. Hij hield 
duiven en draaide degenen die te lang ble
ven rondcirkelen voor ze in het hok terug
kwamen meedogenloos de nek om. 
Verder schilderde hij met dikke klodders 
in schreeuwende kleuren landschappen, 
ging voor de partij op stap en bewaakte 
zijn stiefdochters. Een van hen liep voor 
mij een krantenwijk en ik had heel wat 
met haar te stellen. Ze kwam bij ons aan 
huis en wij probeerden haar met hartelijk
heid op het meer gangbare maatschappe
lijke pad te brengen. John sloeg echter 
geen gelegenheid over om op haar blote 
billen te kunnen slaan. Ze kwam uiteinde
lijk toch goed terecht en is allang in een 
ander deel van het land moeder van een 
gezin. Tenslotte kreeg John het zo te 
kwaad dat hij piepend op zijn brommer 
klom, naar Limburg reed, daar afscheid 
nam en thuisgekomen weldra overleed. 
Het meest echter kwam ik thuis bij de 
secretaris Toon Albers en zijn vrouw 
Dien. Ze waren laat getrouwd. Dien had 
zich min of meer over Toon ontfermd. In 
zijn jonge jaren moet hij een onstuimige 
bouwvakker zijn geweest die zich altijd 
samen met enkele collega's liet aanne
men. Ze stonden bekend als de 'wilde 
beren' en hebben aannemers die niet goed 
voor hun mensen waren de schrik op het 
lijf gejaagd. Later was hij een van die 
invaliden die zich ontwikkelden tot uiterst 
punctuele administrateurs of alerte ken
ners van de sociale wetgeving. Toon hield 
de administratie bij van de financiële 
acties voor de Waarheid. Hij raakte ver
liefd op keurig beschreven vellen met 
rijen cijfers. Voor de oorlog al was hij lid 
van de CPN. Tijdens een trotskistenjacht 
werd hij geroyeerd door Lou Jansen, die 
volgens Toon op het eind van zijn leven 
over dit soort royementen zijn spijt 
betuigd heeft. Toon wist door alles wat 
hem overkomen was de gang van zaken in 



de partij te relativeren en daannee was hij 
me tot steun. Toon en Dien onthaalden me 
steevast op soep en koffie. Ik liep veel bij 
hen langs en niet alleen om partijzaken te 
regelen. Dien was er niet altijd want ze 
verdiende zwart bij, maar Toon deed het 
huishouden niet minder handig dan zij. Ze 
waren allebei gek met hun volkstuin. 
Toon timmerde daar nog altijd aan hun 
optrekje en was blij met de deuren die hij 
van me kreeg. Die had ik toch over want 
terwille van een grotere aaneengesloten 
woonruimte, waren in mijn huis veel kas
ten en de bedsteden weggesloopt 
Toon en ik vormden de kern van het 
bestuur dat wekelijks vergaderde om het 
werk te bespreken. We waren evenwel 
niet alleen praktisch bezig. Op elke verga
dering hield de politiek-secretaris een 
inleiding over het wereldgebeuren, dat 
gezien werd als een gigantische worste
ling tussen de imperialistische en socialis
tische krachten. Wij hadden als commu
nisten in een arbeidersbuurt een beschei
den rol in dit geheel maar toch maakten 
we er deel van uit. Uit deze wekelijkse 
politieke analyses volgde de historische 
noodzaak om het afdelingswerk te doen 
dat we deden. 
Uiteraard was ik als politiek instructeur 
ook in het zuidelijk deel van de buurt 
betrokken bij het wel en wee van de gezin
nen. Zoals gezegd leverde de strenge 
huwelijks- en liefdesmoraal de nodige 
problemen op. Vooral als de man avond 
aan avond voor de partij op stap was kon 
er wel eens iets mis gaan. Zo vond Jac
queline, die met een klein kind zat, dat ze 
veel te kort kwam. Dat drukte haar want 
ze was levenslustig, maar mannelijke ken
nissen buiten de familiekring had ze 
eigenlijk niet. Ze wist een manke jongen 
die veel bij haar aanliep te verleiden. Het 
lekte uit en toen was het huis te klein. Haar 
man brak met haar, maar ze was te aan
trekkelijk om niet snel een prima partner 
te vinden die haar escapade en haar kind 
geen bezwaar vond. 
Culturele ontwikkeling stond in de afde
ling hoog aangeschreven. De centrale 

135 

plaats in het culturele leven nam het arbei
derszangkoor 'Morgenrood' in. Verder 
waren er bijeenkomsten van de 'Vereni
ging Nederland-USSR' (NU), waar sov
jet-kunstenaars optraden, de filmverto
ningen, de 1-Mei-viering en de herden
king van de Oktoberrevolutie. Zonder dit 
culturele leven was het politieke werk in 
de buurtafdeling ondenkbaar geweest. 
Belangrijk was het netwerk van boekver
kopers voor Pegasus, de uitgeverij van de 
partij. Bijzonder actiefin het boekenwerk 
was een tijdlang Jetty Kaspers met wie mij 
een levenslange vriendschap zou verbin
den. Haar man was magazijnbediende, en 
zij werkster en later koffiejuffrouw bij de 
Kamer van Koophandel die toen nog in de 
Beurs van Eerlage gevestigd was. Ze was 
politiek zeer geïnteresseerd en altijd snel 
in alle staten van opwinding. Het zal haar 
gespeten hebben dat de tijd van de barrica
des voorbij was, want opstandig was ze 
doorlopend. Het moest niet bij grote 
woorden blijven, er moest iets gebeuren. 
Zich bij iets neerleggen was er niet bij. Ze 
had grote culturele belangstelling -
muziek, toneel, literatuur- en liep weke
lijks met boekenbonnen van Pegasus de 
partijgenoten en lezers van de krant af en 
leverde daar later als haar klanten genoeg 
gespaard hadden boeken voo~ Wanneer 
ze van een boek bezeten was, waagde men 
het niet haar met de boeken te laten zitten 
en minder enthousiast te zijn dan zij. Van 
'Luis Carlos Prestes, ridder der hope', een 
roman van de Braziliaanse communisti
sche schrijver Jorge Amado, die in 1952 
in het Nederlands uitkwam, verkocht ze er 
wel honderd. Ze was te recht door zee en 
te daadkrachtig om een gemakkelijke weg 
in haar leven te kiezen. Toen haar duide
lijk was dat ze niet meer van haar man 
hield ging ze bij hem weg en nam haar 
kind mee. Zelfs voor het kind zorgde haar. 
man financieel nauwelijks. Jetty was niet 
klein te krijgen. Ze werkte wat ze kon 
voor het levensonderhoud, om in haar 
grote culturele behoeften te voorzien en 
om zichzelf en haar dochter smaakvol te 
kleden. Want smaak had en heeft ze. 
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In mijn periode speelden politieke discus
sies in deze afdeling geen rol. Zelfs de 
onthullingen van Chroesjtsjov over de 
massamoorden van Stalin drongen nau
welijks door. Met Geert van der Molen, 
we woonden intussen samen en hadden 
een dochter, nam ik echter wel aan de lan
delijke discussie deel en wij ijverden voor 
een omvattende en open gedachtenwisse
ling over de consequenties die de onthul
lingen over het stalinisme voor de CPN 
dienden te hebben. Het stalinisme in de 
partij maakte een dergelijke discussie 
echter onmogelijk. Dat was ook de directe 
aanleiding voor Geert en mij om uit te tre
den. Daar ik ondertussen buiten Amster
dam werkte, ging Geert alleen naar de 
ledenvergadering. Zij vond terecht dat de 
discussie daar gevoerd moest worden en 
niet in de wandelgangen. Op de betreffen
de vergadering kwam Joop Wolff namens 
het Partijbestuur het royement van Bertus 
Brandsen rechtvaardigen. Geert kreeg het 
woord, distantieerde zich van de a-politie
ke aanvallen op De Groot en zei dat het 
ging om de consequenties van het 20e 
congres van de CPSU voor de CPN. 
Openheid en een vrije discussie waren een 
voorwaarde om met het verleden in het 
reine te komen. Joop Wolff reageerde fel 
en onzakelijk. Eerst beaamde hij dat het 
niet om De Groot ging, maar Geert was 
gevaarlijker dan degenen die zich tegen 
De Groot keerden. Want dat waren duide
lijk te herkennen partijvijanden, maar zij 
was met haar schijnbare redelijkheid een 
wolf in schaapsvacht. Hij verweet haar 
met de verkeerde mensen om te gaan- dit 
sloeg onder meer op Rie Lips-en gebruik 
te maken van informatie waar ze als 
redactrice over beschikte. Dat viel slecht 
in deze arbeidersafdeling. Bovendien 
stonden we goed bekend. Geert beschikte 
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over een onberispelijk verzetsverleden en 
ik leidde jarenlang deze afdeling en had 
me voor geen karweitje te goed gevoeld. 
Bovendien waren we niet alleen hardwer
kende partijgenoten, maar behoorden we 
ook tot de verdedigers van 'Felix Meritis' 
tegen de Hongaarse furie. Geert kreeg met 
haar redelijk betoog, dat alle rancune en 
agressie tegen bepaalde partijbestuurders 
afwees, veel bijval. Door de wijze waarop 
Wolff overstapte van onze opvattingen, 
toen daar niets op te zeggen viel, naar het 
omgaan met de verkeerde mensen, had hij 
het verkorven. Al deze arbeiders gingen in 
tegenstelling tot het topkader met vele 
andersdenkenden om op hun werk, in de 
familiekring en in de clubs waar ze lid van 
waren. Al zei Wolff dat wij niet in de partij 
thuishoorden en al maakte de ANJV-cla
que- die een discussie in tweede instantie 
wilde verhinderen - verder vergaderen 
onmogelijk, de arbeiders, onze buurman 
voorop, stonden achter ons en verhinder
den een royement. Daar kreeg Wolff geen 
meerderheid voor. Het eindigde in tumult 
en chaos. 
Harry Verheij kwam op een zaterdag -
rond mei 1958 -langs. Hij vond dat Wolff 
het te hard gespeeld had. Hij keurde de 
gang van zaken af en zei dat de partij op de 
verkeerde weg was als de arbeiders zich 
tegen haar keerden en ze het alleen moest 
stellen met de steun van het ANJV. Nu een 
open discussie over het 20e congres van 
de CPSU onmogelijk was gebleken, 
zagen wij geen mogelijkheid meer onze 
invloed te doen gelden en in eer en gewe
ten lid te blijven. Dit standpunt respec
teerde Harry. We gaven hem onze partij
boekjes mee en dat was het einde van ons 
partij lidmaatschap. 

GerHarmsen 
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Foto's spreken eigen 
taal 

In publicaties kunnen niet alleen artike
len, maar ook foto's een belangrijke 
gebeurtenis, een strijdbaar moment, een 
sociale onrechtvaardigheid voor de 
geschiedenis vastleggen. Foto's zijn dan 
meer dan een illustratie bij het geschreven 
woord, zij geven een eigen, indringende 
impressie. Veel hangt daarbij af van het 
vakmanschap en 'het persoonlijke oog' 
van de fotograaf. In de jaren na de bevri j
ding hebben een reeks fotografen door 
hun kundige en vaak bewogen fotografie 
voor De Waarheid een zekere vermaard
heid gekregen. 

Ben van Meerendonk 

De fotograaf, die na de bevrijding als eer
ste voor de krant opdrachten uitvoerde, 
was Ben van Meerendonk. Hij was in 
1928 als loopjongen bij een fotopersbu
reau begonnen en had zich het vak zozeer 
eigen gemaakt, dat hij in 1936 met Sem 
Presser het Algemeen Nederlands Foto
persbureau oprichtte. 
Zelfstandig begon Van Meerendonk in 
mei 1945 het Algemeen Hollands Foto
persbureau, dat overigens niet alleen 
opdrachten van De Waarheid, maar ook 
van andere media kreeg. Van Meeren
donk, of zijn collega Ben Merk, of jonge
ren, die bij hem stage liepen, legden con
gressen van CPN, ANN, NVB, EVC
bonden vast, bezochten demonstraties, 
maar maakten ook foto's in de meer com
merciele sfeer. 
Ben van Meerendonk fotografeerde tot 

eind jaren vijftig voor De Waarheid, ook 
nog toen de krant een vaste fotograaf in 
dienst had genomen, al was het tenslotte 
incidenteel. Zijn vak bleef hij uitoefenen 
tot 1969. De Stichting Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis 
(IISG) prijst zich gelukkig, dat het 
onlangs zijn archief verwierf. Herman 
Selier, historicus, is thans bezig met de 
inventarisatie. Hij schat, dat het in totaal 
om zo een 250- à 300.000 foto's gaat. In 
opschrijfboekjes is miniem aantekening 
gehouden. Herman Selier bekijkt thans, 
met zeer moderne apparatuur, beeld voor 
beeld. Inmiddels is al grote belangstelling 
voor dit archief gebleken, zowel van Insti
tu,ten als uitgeverijen. Het is niet uitgeslo
ten, dat het tot tentoonstellingen of foto
boeken komt. Ben van Meerendonk, 78 
jaar nu, vertelt dat hij daar bijzonder blij 
mee is, evenals met het feit datPen C een 
aantal foto's publiceert. Het gaat dan nog 
maar om een in omvang zeer bescheiden 
keuze uit de jaren 1945-50, een omvatten
der publikatie zou zeker op zijn plaats 
zijn. 

BertZijlma 

Fotografen voor De Waarheid waren in de 
loop van de jaren onder meer Dolf Kruger, 
Preek Aal, Ab Haks, Lood van Benne- ' 
kom, Matthens Engel, Joop Blom, Anne 
Vaillant, Fernando Pareira, Jan Dirk Bol, 
Nelleke Nanninga, Erik Nannen en Bert 
Zijlma. Van Bert Zijlma, die tot aan het 
laatste nummer bleef fotograferen publi-
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ceren we hier eveneens een aantal foto's. 
Bert Zijlma heeft, zoals hij zegt 'eigenlijk 
zijn gehele leven gefotografeerd'. Als 
beroeps vanaf 1972, toen hij wetenschap
pelijk fotograaf bij het Nederlands Herse
ninstituut werd. Op de Rietveldacademie 
volgde hij een opleiding beeldende kunst 
en maakte enkele wetenschappelijke 
films. 
Toen er vanwege bezuinigingen bij het 
Herseninstituut ontslagen vielen, verloor 
Bert Zijlrna daar in 1976 zijn baan. Hij 
bleef uiteraard fotograferen en 'via-via' 
werd Bram Hoeksema, die voor de krant 
(vrijwillige) medewerkers organiseerde, 
op hem attent gemaakt. Bert, actief in het 
Medisch Comité Angola, kende De Waar
heid al en zag vanuit die kennis de krant 
wel zitten. Als bijzonder ervoer hij, dat hij 
de redactievergaderingen kon bijwonen 
en er zijn inbreng had. Dat was in die tijd 
zeker nog niet algemeen geldend voor 
redacties. Ook niet, dat een fotograaf, die 
met joumalisten op stap ging, bij het 
maken van de reportage werd betrokken 
en er zo een wederzijdse inspiratie ont
stond. Bert vindt, dat hij historisch gezien 
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veel gebeurtenissen fotografeerde, die 
andere media lieten liggen. Hij heeft dan 
ook een bijzonder negatieven-archief. 
Bert Zijlma werkte ook in het 'Amster
dams Fotografen Kollektief', waarin zich 
sociaal en politiek bewogen fotografen 
verenigden. Hun inzet leidde ertoe, dat 
slechts een paar dagen na de massale vre
desdemonstraties fotoboeken konden 
worden gepubliceerd: 'Nederland zegt 
NEE!' (November 1981 over de demon
stratie in Amsterdam tegen de Neutronen
bom) en 'het blijft NEE!' (Foto-impressie 
van de demonstratie in 1983 in Den Haag 
tegen de kruisraketten). 
Wie deze demonstraties wil (her)beleven, 
kan de boeken doorbladeren. Bert maakte 
daarom vooral een - uiteraard ook 
beperkte - keuze van foto's over andere 
belangrijke gebeurtenissen, waarvan hij 
vindt dat ze voor zichzelf spreken: de 
ambtenarenacties, de kraakbeweging en 
de vestiging van buitenlandse arbeiders 
en politieke vluchtelingen. 

Joop Morriën 



Een momentopname van het tweede 
naoorlogse congres van de CPN 
tijdens de Kerstdagen van 1947. 
Enkele leden van het partijbestuur 
tijdens een pauze. 
Van links naar rechts: Jan Schalker, 
Jaap Brandenburg, Annie van 
Ommeren-Averink, Jan Haken, 
Paul de Groot en Anton Koejemans. 
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AHF Ben van Meerendonk/Stichting IISG 
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Direct na de bevrijding werd De 
Waarheid gedrukt op de persen van 
Het Algemeen Handelsblad, aan de 
Nieuwezijds Voorburgwat 
De redactie kreeg een plaats in de top 
van het gebouw. In de twee pandjes 
ernaast zetelden directie, admini
stratie en advertentieafdeling. 
Tijdens de verkiezingscampagne voor 
juni 1948 was de centrale leuze: Rood 
is troef. Gerben Wagenaar voerde lan
delijk de lijst aan. 

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

Politiek en Cultuur 

AHF Ben van Meerendonk/St1Chtlng IISG 



Bij openbare vergaderingen was 
steeds veel aandacht voor culturele 
bijdragen. Zangkoor Morgenrood 
tijdens de Rode Dinsdag (16 september 
1947 in de Apollohal). 
De leuze boven het podium: Ons ant
woord, het Welvaartsplan. De CPN 
had een anti-monopolistisch plan voor 
de wederopbouw opgesteld, dat uitging 
van de noden en behoeften in ons land. 
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AHF Ben van Meerendonk/Stichting HSG 
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Een jeugdkamp in Soesterberg 
in de zomer van 1948. 

Politiek en Cultuur 

AHF Ben van Meerendonk/Stlchflng IISG 



In juni 1948 staakten de Amsterdamse 
stukadoors tegen een poging hun lonen 
te verlagen. Vanuit een vergadering in 
de Bellamystraat trokken honderden 
stukadoors naar het stadhuis. Geheel 
rechts Wouter Kalf, derde van rechts 
Wim van het Schip. 
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AHF Ben van Meerendonk/Stichting IISG 
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AHF Ben van Meerendonk/StiChting IISG 

Een krotwoning in maart 1948. 



In augustus 1948 verlengde de 
regering de duur van de vleesbon. 
De Nederlandse Vrouwenbeweging 
(NVB) organiseerde demonstraties 
voor 'een stukje vlees' en verlangde 
de aanwijzing van een nieuwe bon. 
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AHF Ben van Meerendonk/Sfichtlng IISG 

De CPN zette al spoedig na de oorlog koers op eigen persen 
voor De Waarheid. Het geld werd bijeengebracht via een 
intekeningscampagne op een obligatielening. Aan de 
Keizersgracht werd het historische gebouw Felix Meritis 
aangekocht. 



De installatie van de rotatiepers in augustus 
1949 in de ruimte achter het gebouw. 
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In de jaren 1945-50 voerde de Nederlandse 
regering een verwoede koloniale strijd tegen de 
Indonesische Republiek. Van de partijen in het 
parlement verzette alleen de CPN zich. Daarbuiten 
waren massa-organisaties en vredesstrijders actief. 
In april 1949 schilderden vredesstrijders met enor
me letters de leuze op de kap van het Centraal 
Station: GEEN OORLOG MAAR VREDE! MET 
INDO- Het woord Indonesië kon niet worden 
afgemaakt, omdat de politie ingreep. 

AHF Ben van Meerendonk,/Stk:htlng IISG 



In juni 1947 had het Stichtingscongres plaats 
van Radio Werkend Nederland (RWN), dat 
een vergeefse poging deed als gelijkwaardige 
partner in de omroepwereld te worden erkend. 
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AHF Ben van Meerendonk/Stichting IISG 
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AHF Ben van Meerendonk/Stichting IISG 

3 weken betaalde vacantie! Een eis in 1948. 
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! Groen Links: geen 
1 smalle milieupartij 

Lange tijd was de CPN een politieke 
haven voor strijdbare arbeiders en uit
keringsgerechtigden. Dat paste ook bij 
een tijd waarin deze groepen de dra
gers waren van emancipatie en 
progressieve machtsvorming. Door een 
veelheid van oorzaken is die haven 
dichtgeslibd. Zal Groen Links als 
nieuw politiek project die functie op 
een nieuwe manier over kunnen 
nemen? De redactie van Politiek en 
Cultuur legde die vraag voor aan drie 
CPN -leden die de overstap met overtui
ging hebben gemaakt: Jan Berghuis, 
kaderlid van de Industriebond FNV, 
voorzitter van de ondernemingsraad 
van Hoogovens, Jeanne van de Heuvel, 
een van de oprichters van het landelijk 
steunpunt Vrouwen in de Bijstand, lid 
van de kerkelijke werkgroep De Arme 
Kant van Nederland, en Joop Verroen, 
hoofdbestuurder van de Vervoersbond 
FNV voor de bedrijfsgroep havens. 

Voordat Groen Links aan bod komt moet 
eerst duidelijk worden hoe de trojka zelf 
op de CPN terugkijkt. Wat vonden ze er 
positief aan, welke bagage willen ze mee
nemen in de verwachting dat die ook bij 
Groen Links een plek zal krijgen? 
Joop Verroen: "De CPN leverde een 
belangrijke bijdrage aan het zelfvertrou
wen, de bewustwording van mensen in 
bedrijven, wijken, achterstandssituaties. 
Er is jaren aan gewerkt dat mensen strijd
baar werden, zich verzetten tegen ver
slechteringen en onderdrukking. De CPN 

maakte mensen bewust van hun eigen 
kunnen, gafleiding aan mensen om in ver
zet te komen. Je moet niet denken dat dat 
eenvoudig was: het is eigenlijk geen 
natuurlijk gedrag van mensen om tegen de 
stroom in te gaan. Dat moetje opbouwen, 
dat kost enorm veel energie, en ook teleur
stellingen en botsingen. 
De vakbeweging heeft aan dat optreden 
van de CPN ook heel veel gehad. Al zal de 
vakbondsleiding dat wel niet willen 
beamen, zij ervaarden de CPN eerder als 
lastig. Maar het is daarom nog wel zo!' 
Jan Berghuis: 'De CPN heeft met haar 
aanpak de mensen in bedrijven actief in de 
politiek gebracht. De CPN heeft altijd 
geprobeerd de strijd van de mensen poli
tiek te maken, voorstellen te doen zodat 
eisen ingewilligd werden of vanuit het 
parlement werden ondersteund. Het is 
hard nodig dat die traditie wordt voortge
zet, de beweging op bedrijven komt vol
strekt onvoldoende naar buiten, daar 
wordt geen politiek meer mee gemaakt.' 
Jeanne van de Heuvel: 'Het gaf je een 
goed gevoel wanneer zaken die je aan de 
orde stelde ook politiek werden vertaald, 
die garantie had je bij de CPN. Daar waren 
geen ingewikkelde procedures voor 
nodig. Een telefoontje naar Ina Brouwer 
of Marlus Ernsting en je kan er van op aan 
dat er wat mee gebeurde, dat was voor mij 
ontstellend belangrijk. Wat me gaande
weg ook duidelijk werd was dat de uitke
ringsgerechtigden de CPN ook nodig had
den als instrument om politiek te vertalen 
wat er leefde bij mensen met de meest 
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onderdrukte positie. Waarbij ik niet ver
heel dat dat ook wel eens werd omge
draaid, dat de CPN de beweging van uit
keringsgerechtigden nodig had, dat ons 
gezegd werd: gaan jullie dit of dat eens 
doen. Terwijl we al van alles probeerden, 
we moe waren van wat we wel tot stand 
hadden gebracht. Die opdringerigheid, 
daar kreeg ik wel enige aversie van.' 

'Met haar aanpak bracht 
de CPN de mensen in de 
bedrijven in de politiek.' 

De posities zijn bepaald, we weten nu 
vanuit welke ervaringen tegen Groen 
Links wordt aangekeken. Hoe formuleren 
de drie hun verwachtingen ten aanzien 
van Groen Links? 
Jeanne van de Heuvel: 'Groen Links zou 
een bundeling kunnen worden van men
sen die een andere maatschappelijke orde
ning willen. Dat is mijn diepe wens, dat 
Groen Links daartoe de aanzet geeft, om 
die discussie open te breken. Een orde
ning waarin de mens weer centraal staat, 
niet de winst, de concurrentie. Groen 
Links zou kunnen zorgen voor een huma
nisering van de samenleving, in tegenstel
ling tot de huidige situatie waarin de mens 
ondergeschikt is aan het systeem. 
Ik verwacht van Groen Links een eerher
stel van de mensen die nu niet meetellen, 
het streven naar een samenleving waar 
voor iedereen een plek is. Dat betekent 
dus drastische herverdeling van betaalde 
en onbetaalde arbeid, zodat mensen weer 
eigen keuzes kunnen maken om maat
schappelijk zinvol bezig te zijn, om een 
eind te maken aan de stigmatisering van 
uitkeringsgerechtigden. Geef elk mens 
dus recht op een inkomen, ontkoppel dat 
van de arbeid, zodat zij ook gebruik kun
nen maken van voorzieningen die voor 
tachtig procent van de bevolking gewoon 
zijn. In zo'n samenleving zal het aantal 
spanningen veel minder zijn, het zal heel 
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wat minderverknipte mensen opleveren ... 
Ik zie zo veel mensen die lang van een uit
kering moeten leven eronder door gaan, 
opgebrand raken. Dat ligt niet aan die 
mensen, maar aan het feit dat ze niet 
gehoord worden. Groen Links heeft daar 
een taak, moet kiezen tegen het huidige 
systeem waarin ze dienen als reserveleger 
van goedkope arbeidskrachten. Met de 
huidige flirtcontracten voelen mensen 
zich helemaal tweederangs, na de stigma
tisering als uitkeringsgerechtigde volgt nu 
de stigmatisering op de arbeidsmarkt.' 
Met zo'n stortvloed van wensen is het 
geen verrassing dat Jeanne van de Heuvel 
ontevreden is over de huidige opstelling 
van Groen Links. Haar kritiek richt zich 
echter niet op gebrek aan uitgewerkte 
ideeën, ze vindt dat de opstelling van 
Groen Links in de kern onjuist is. 'Er is 
angst, angst om een aantal zaken werke
lijk aan de orde te stellen. De eis van een 
verbetering van de laagste inkomens met 
vijftien procent is bijvoorbeeld nog nooit 
in de Kamer aan de orde gesteld, op zo'n 
manier dat er een werkelijke discussie 
over komt. Armoede is uit, milieu is in. 
Groen Links denkt te scoren door alleen 
het milieu aan de orde te stellen, maar dat 
is slechts het halve werk. De sociale strijd 
komt momenteel onvoldoende uit de verf. 
Groen Links is bijvoorbeeld voor het 
Jeugdwerkgarantieplan. Maar zo los je de 1 

sociale kwestie niet op, dat zijn allemaal 
lapmiddelen, in het kader van het huidige 
systeem om jongeren ook nog ergens een 
plek te geven. Maar daarmee bereik je 
echt geen verandering. Waarom moet 
Groen Links voor sancties stemmen als 
jongeren aan dat Jeugdwerkgarantieplan 
niet mee willen doen? Dat is zo strijdig 
met het opkomen voor mensen aan de 
onderkant van de samenleving, dat past 
bij Groen Links. Jongeren die zich tegen 
het Jeugdwerkgarantieplan verzetten zijn 
kritisch, die willen een volwaardige plek. 
Ga ze dan niet dwingen, maar luister naar 
hun kritiek, draag die uit, zorg datje in de 
Kamer die kanttekeningen plaatst. Je iso
leert je als Groen Links door ook met 



sancties aan te komen.' 
Joop Verroen ziet als belangrijkste erfenis 
van de CPN: mensen in bedrijven bewust 
maken van hun eigen kunnen, zelfvertrou
wen wekken, opwekken tot strijdbaar 
handelen. 'Ik hoop dat Groen Links die rol 
kan overnemen, al moet ik het nog zien. Ik 
vind wel dat het moet, anders dreigen we 
een echte milieupartij te worden. Dat is 
wel interessant voor bepaalde mensen, 
maar daar zit niet iedereen op te wachten. 
Het milieu is belangrijk, maar niet het 
enige. Want wat heb je aan een mooi 
milieu wanneer de mensen niet kunnen 
bepalen wat ze wel of niet willen. Zodra je 
uit het bos komt dat door milieumaatrege
len is gered sta je wel weer midden in de 
sociale werkelijkheid. Inkomen, bevrij
ding van mensen van onderdrukkingsver
houdingen vind ik ook belangrijk. Tegen
standers zien Groen Links ook graag als 
een milieupartij, daar moeten we zelf niet 
in mee gaan. Hoewel dat wel dreigt te 
gebeuren. 
Kijk naar de PvdA. Waarom zakken die zo 
ver weg? Omdat ze zijn opgeschoven naar 
het midden, omdat die partij de positie van 
werkenden en uitkeringsgerechtigden 
verkwanselt met duurder openbaar ver
voer, verlaging van uitkeringen en noem 
maar op. De toestroom naar D66 is een 
kwestie van proteststemmen, mensen zien 
die partij als een progressieve volkspartij. 
Groen Links profiteert niet van de afkal
ving van de PvdA omdat ze nog geen dui
delijk profiel heeft. Er is het beeld dat ze 
voor het milieu is en niet voor de arbeider, 
de uitkeringsgerechtigde. Verandert dat 
beeld dan zal Groen Links groot worden. 

'Ik verwacht van Groen Links 
een eerherstel van de mensen 
die nu niet meetellen.' 

Het opkomen voor het milieu is heel 
belangrijk, iedereen een auto hoeft niet, 
maar wel een stuk vrijheid om te kiezen 
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hoe je je beweegt. Het zou heel slecht zijn 
als de rijke machtigen in een auto kunnen 
rijden en arbeiders en uitkeringsgerech
tigden in treinen worden geprakt, waarvan 
vervolgens de prijzen fors omhoog gaan. 
Wanneer je de accijnzen verhoogt dan pak 
je niet de machthebbers, die schrijven dat 
gewoon af, maar wel arbeiders en uitke
ringsgerechtigden, mensen die een 
belangrijk deel van hun leven hebben 
gespaard voor een auto. Het is een wat 
gevoelig onderwerp, maar ik wil het wel 
noemen. Wanneer je je alleen richt op het 
milieu en je doet niets aan de rest van de 
maatschappij dan bijt je in je eigen staart, 
dan betalen werkenden en uitkeringsge
rechtigden het gelag. Het zal er vooral om 
gaan te komen met betaalbare alternatie
ven die minder milieuverpestend zijn.' 
Jan Berghuis noemde als belangrijkste 
CPN-erfenis het politiek maken van wat 
bij mensen in de bedrijven leeft. Hij ziet 
daarin nu een taak voor Groen Links. 'Ik 
verwacht dat Groen Links zich zal verbin
den met mensen die in de vakbeweging 
actief zijn, op onderwerpen als het 
arbeidsvoorwaardenbeleid, de kwaliteit 
van de arbeid, arbeidsomstandigheden, 
milieu. Groen Links moet de vakbewe
ging, zoals ze dat tegenwoordig zeggen, 
als partner zien. Dat betekent niet dat 
Groen Links precies moet doen wat de 
vakbeweging zegt, ze moet wel uiting 
geven aan de eisen die de vakbeweging 
formuleert en vooral bruggen slaan tussen 
de vakbeweging en de milieubeweging. 
Daar worden wel aanzetten toe gegeven, 
maar het wordt nietpolitiek vertaald. Ster
ker nog, de discussie binnen Groen Links 
gaat in de richting: we moeten bovenal 
een milieupartij zijn. 
Ik stel me dat zo voor dat je extreme dis
cussies krijgt als van Peter Lankhorst rond 
de minima. Dat zou ik heel slecht vinden., 
We kunnen alleen problemen op een radi
cale manier aanpakken door beide zaken 
met elkaar te verbinden. Je moet het 
milieu verbeteren zonder andere proble
men te creëren. Daarom moet je mensen 
die met het milieu bezig zijn samenbren-
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gen met mensen die in de vakbond actief 
zijn. Dat kan ook. Voor de beperking van 
de uitstoot van zware metalen is echt niet 
de enige oplossing het sluiten van Hoog
ovens. Dat hoor ik milieuactivisten hier 
ook niet zeggen. Groen Links moet zich 
oriënteren op de hoofdstromen van men
sen die actief zijn, die de maatschappij 
willen veranderen: vrouwen, vakbonden, 
milieu, uitkeringsgerechtigden.' 

'Het beeld van Groen Links is 
dat ze voor het milieu is en 
niet voor de arbeider.' 

De eerste stappen zijn gezet in het mijnen
veld van milieu en economie, verspilling 
en consumentisme. Om de discussie wat 
scherper te krijgen wordt aan alle drie de 
volgende stelling voorgelegd: milieu is 
een politiek thema voor mensen die de 
middenlaag in de maatschappij vormen, 
meestal goed geschoold, een behoorlijk 
inkomen. Het zijn ook precies die groepen 
die binnen Groen Links de dienst uitma
ken. Voor gewone arbeiders en uitkerings
gerechtigden is het milieu vooral een eli
taire kwestie, die ze zich niet veroorloven, 
en waar ze zich ook niet door aangespro
ken voelen. 
Joop Verroen: 'Aan de ene kant klopt het, 
aan de andere kant niet. Als je honger hebt 
dan wil je eten. Heb je aan iets gebrek, dan 
ligt daar de eerste prioriteit. Dat geldt ook 
voor je inkomen, de zorg dat je je kinderen 
op een normale manier kan opvoeden, 
opleiden, mee laten doen, dat je je wat kan 
bewegen. Als je daaran gebrek hebt, dan 
ligt daar je prioirteit, daarna komt het 
milieu. Het milieubewustzijn komt dan 
dus in de verdrukking. 
Tegelijk is de tijd voorbij dat mensen zich 
niet van het milieu bewust zijn, iedereen is 
dat. Maar hoeveel kans heb je om daar 
binnen je eigen mogelijkheden iets aan te 
doen? Mensen die het breed hebben kun
nen zich nu eenmaal meer veroorloven. 
Neem de mensen in de haven. Dat zijn 
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geen arme sloebers, ze hebben wel slechte 
arbeidsomstandigheden. Het is hun eerste 
prioriteit om dat te verbeteren. Ik kan dan 
niet komen met het voorstel: laten we het 
tropisch hardhout niet meer lossen. Ik zou 
dat best willen, maar mensen zeggen dan: 
laten we eerst zorgen dat we niet in kou en 
tocht staan, dat we oud kunnen worden en 
niet afgedankt. 
Het is best een dilemma: geld dat je stopt 
in verbetering van het milieu kan je niet 
gebruiken om uitkeringen te verhogen. Je 
kan ook zeggen: ik stop het op zo'n 
manier in het milieu dat uitkeringsgerech
tigden en werkenden er beter van worden, 
bijvoorbeeld door verbetering van het 
openbaar vervoer. Ik weet dat we mensen 
bewust moeten maken, dat we daar veel 
energie in moeten stoppen. En dilemma's, 
ach, die horen er bij, dat maakt de politiek 
ook interessant.' · 
Jan Berghuis: 'Het is een redenering die er 
van uit gaat dat posities vastgeroest zijn. 
Mensen die dat zeggen, zijn bezig hun 
eigen instituties te conserveren en zijn 
niet bereid te veranderen. In dat soort mar
ges moet je je niet laten drukken, je moet 
het hele denken doorbreken. Niet dat dat 
eenvoudig is hoor. Vaak wordt het voorge
steld alsof vakhondsmensen alleen maar 
egoïsten zijn en milieuactivisten geite
wollensokkendragers. Het gekke is dat de 
discussie zo ook vaak binnen Groen Links I 

wordt gevoerd. Maar zo ligt het niet, er 
wordt in bewegingen heel wat creatiever 
nagedacht. Groen Links zou die discussie 
tot uitgangspunt moeten nemen, in plaats 
van de gemakkelijke weg van de stereoty
pen te kiezen.' 
Jeanne van de Heuvel: 'Als je langdurig 
gedwongen bent van een laag inkomen te 
overleven, dan ben je alleen maar met je 
inkomen bezig. Dat kost zo veel energie, 
neemt zoveel van je weg. Het is waar dat 
bij uitkeringsgerechtigden het milieu op 
het tweede plan komt. Mensen vinden het 
milieu inderdaad een elitaire discussie die 
je met een goed inkomen kan voeren. 
Aan de andere kant zeggen uitkeringsge
rechtigden: als er één groep bewust mee 
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bezig is dan zij wij het wel. We zijn altijd 
doende met tweedehands spullen, herge
bruik, hebben geen auto, vervuilen min
der. Waarom zouden wij een milieudis
cussie moeten voeren terwijl we het in de 
praktijk al doen? Al die kritische vragen 
bij het consumentisme hoef je uitkerings
gerechtigden niet te stellen. 
Er is ook een groep uitkeringsgerechtig
den die vindt dat de discussie over het 
milieu zo wordt gevoerd dat uitgerekend 
zij weer het gelag moeten betalen. Zij zijn 
het zat om voortdurend voor alle maat
schappelijke problemen uitgemolken te 
worden: voor het financieringstekort, de 
groei, de werkloosheid, de looneisen en 
nu weer voor het milieu. 
De vierde groep uitkeringsgerechtigden, 
waar ik mezelf het meest toe aangetrok
ken voel, zegt dat de problemen uit het
zelfde systeem voortkomen: de uitbuiting 
van zowel mens als natuur. Onze kritiek 
richt zich op het systeem, wij hebben er 
alternatieven voor, luister dus maar eens 
naar ons. Het ligt dus veel minder ongenu
anceerd dan in de stelling naar voren 
komt.' 

'Er is angst om een aantal 
zaken werkelijk aan de orde 
te stellen.' 

De CPN-trojka ziet, ieder met eigen 
accenten, een duidelijke plaats voor vak
hondsmensen en actieve uitkeringsge
rechtigden binnen Groen Links. Toch zijn 
het niet die groepen die op dit ogenblik 
binnen de partij de politieke trom slaan. 
Dreigt de sociale strijd niet van de Groen 
Linkse agenda te verdwijnen omdat er 
gewoon te weinig mensen zijn die zich er 
hard voor maken? 
Jan Berghuis: 'Het is onmiskenbaar waar 
dat het vakbondskader binnen Groen 
Links ondervertegenwoordigd is. Tege
lijk zie ik dat de opstelling en discussie 
van Groen Links dat kader niet aan
spreekt. Er is nu het voordeel van de twij-
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fel, maar er moet wel iets veranderen. 

Ook binnen de CPN hebben we gepro
beerd om verschillende groepen te bunde
len. Je kan constateren dat dat is mislukt, 
we verdwenen uit de Kamer, het werd niet 
als iets aansprekencts gezien. Ik hoop niet 
dat Groen Links dezelfde weg gaat, dat 
het Groen Links niet zou lukken om een 
politiek te maken die verschillende terrei
nen van de maatschappij omvat. Groen 
Links heeft de mogelijkheden wel, als je 
ziet welke mensen er zich toe aangetrok
ken voelen. 
Het leuke is dat iedereen het ook wel wil. 
Het komt er alleen nog niet uit. Misschien 
zitten we nog te veel vast aan stokpaard
jes: de een z'n basisinkomen, de ander de 
vakbond, de derde het milieu. Daar moet 
van afgestapt worden. Een onderwerp als 
democratisering van de economie, daar 
zou Groen Links veel aan moeten doen. 
De verhoudingen op dat punt zijn in dit 
land volstrekt zoek. Dat heeft consequen
ties op heel veel terreinen: de aanpak van 
het milieu, controle op bestedingen van de 
multinationals. Vakbonden en onderne
mingsraden hebben daar een heel belang
rijke rol in te vervullen. Die discussie zou 
Groen Links aan moeten pakken.' 
Joop Verroen: 'Partijwerk was vroeger 
ook bewustwording, dat hoef je tegen
woordig niet meer uit een partij te halen. 
Er is nu ook de vakbeweging, de OR. 
Mensen zijn nu op veel meer verschillen
de plekken actief. Wat me wel dwars zit is 
dat terwijl je elkaar zou moeten verster
ken, we alleen maar verzwakken. Er is een 
enorme versnippering, ieder is bezig op 
het eigen deelterreintje. Het mooie van 
Groen Links is dat alle voorwaarden aan
wezig zijn om tot een bundeling te komen. 
Groen Links moet er veel energie in stop
pen om dat voor elkaar te krijgen. Groert 
Links moet daarom optreden voor pos i tie
verbetering van uitkerinsgerechtigden en 
werkenden. Het klinkt misschien ouder
wets, maar we moeten ons ook blijven 
keren tegen het kapitalisme. Omdat dat 
ook te maken heeft met het milieu, het 
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verslinden van grondstoffen en van 
arbeid, met armoede, met het aan de kant 
schuiven van mensen. We kunnen alleen 
niet meer de termen van de jaren zestig 
gebruiken, dat zullen andere moeten zijn.' 
Jeanne van de Heuvel: 'Het geloof in de 
politiek is weg. Actieve leden proberen nu 
hun eigen ontsnappingsroutes te gaan. Ik 
heb geen pasklare oplossing, maar het is 
wel een probleem dat uitdrukkelijk aan de 
orde moet komen. Roep de mensen die de 
partijen de rug hebben toegekeerd maar 
op, hoor ze maar aan, ze zullen wel met 
hun eigen antwoorden komen. 
Een flink aantal mensen is teleurgesteld 
over het uitblijven van veranderingen, 
hebben geen energie meer om er tegenaan 
te gaan. Het is ook een luxe positie je 
idealen uit te dragen met behoud van je 
uitkering. Toen mensen die een steunpi
laar vormden voor onze beweging aan 
hun eigen positie gingen denken raakten 
we ze kwijt. Misschien moet Groen Links 
die taak van bewegingen wel overnemen, 
een discussieplatform vormen voor men
sen die verandering willen, die niet meer 
de energie hebben om die discussie zelf te 
organiseren.' 

Tijd voor een slotvraag: de agenda van de 
komende tijd. Zodat bestuurders van 
Groen Links alvast weten wat er op hen af 
komt, en aan henzelf te bepalen wat ze er 
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mee doen. Wat zijn volgens de drie I 

CPN'ers de belangrijkste thema's waar zij 
in hun omgeving mee worden geconfron
teerd? 
Jeanne van de Heuvel: 'De arbeidsplicht 
voor vrouwen die al langdurig een uitke
ring hebben en het verzet ertegen. De eis 
van vrouwen dat ze aan hun zorgarbeid 
ook rechten willen ontlenen.' 
Joop Verroen: 'CAO-onderwerpen als 
kwaliteit van de arbeid, zeggenschap, 
milieuzorg in bedrijven, inkomen en 
sociale zekerheid. Voor de vakbeweging 
als geheel de inzet om de vakbeweging 
breed te houden, te zorgen dat zij geen 

1 
loonmachine wordt. Werkgevers zouden 
dat maar al te graag willen, net zoals in de 
VS of Japan. En de zorg dat de vakbewe
ging democratisch functioneert, geen 
beheersmechanisme wordt maar een mid
del om mensen verder te helpen.' 
Jan Berghuis: 'Ik hoop en verwacht een 
nieuw initiatief rond arbeidstijdverkor
ting. Zal de vakbeweging in staat zijn een 
antwoord te geven op de sociale kwestie? 
Als we daarover binnen de FNV niet tot 
overeenstemming komen, dan betekent 
dat het einde van de federatie. Dan zitten 
we niet ver meer af van de situatie van 
Japanse bedrijfsbondjes.' 

Frank Biesboer 
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De CPN: 
een loonpartij? 

Een partij van de lonen. Het is de CPN 
op heel verschillende tijden door heel 
verschillende personen voor de voeten 
geworpen. En de reacties vanuit de par
tij zelf varieerden van 'daar zijn we 
trots op' tot 'dat is helemaal niet waar'. 
Het gekke is, die verwijten kwamen 
meestal niet van de grootste tegenstan
ders, ondernemers of rechtse politici, 
maarvanuit kringen die eigenlijk vrij dicht 
bij je staan. Van vakbondsbestuurders die 
hun pogingen om hun leden te binden aan 
bestedingsbeperking en matiging, zagen 
gedwarsboomd, van feministes die de 
loonstrijd alleen maar beschouwden als 
een poging de patriarchale machtspositie 
van kostwinners te versterken, van milieu
activisten die de loonstrijd beoordeelden 
als de motor achter een verderfelijk consu
mentisme. 
Hadden ze met hun verwijten gelijk? Wie 
de geschiedenis beperkt tot het snellen van 
krantekoppen zegt waarschijnlijk ja op die 
vraag. Beslissende momenten in de ont
wikkeling van arbeiders- en vakbonds
strijd, waar communisten duidelijk hun 
stempel drukten, spitsten zich meestal toe 
op looneisen, forse looneisen: de loongolf 
midden jaren zestig, stakingen in de Gro
ningse strokarton, de havenstaking van 
eind jaren zeventig, de anti-Bestekbewe
ging van begin jaren tachtig. In die jaren 
werden er ook leuzen gehanteerd die 
direct aan loonacties refereerden; zoals 
'prijzen omlaag, lonen omhoog'. In dit
zelfde Politiek en Cultuur verschenen met 
de regelmaat van de klok artikelen waarin 
de betekenis van de loonstrijd werd onder
streept. Dus de CPN toch een loonpartij? 

Invloed 
Dat lonen een centrale rol speelden en ook 
nu nog spelen in de strijd op bedrijven 
hoeft mensen met maar enige kennis van 
de huidige machts- en bezitsverhoudin
gen natuurlijk niet te verbazen. Aan het 
bestaan van loonarbeid en privebezit van 
produktiemiddelen is de strijd om de ver
deling van maatschappelijke rijkdom nu 
eenmaal onlosmakelijk verbonden. Loon
strijd is daar een logisch onderdeel van. 
Je kan het ook van de andere kant bekij
ken: ondernemers en regeringen spitsen 
hun sociaal-economische politiek veelal 
volledig toe op de loonkwestie. Hoeveel 
energie, denkkracht, tijd en papier er van 
die kant niet wordt verspild om de mensen 
toch maar duidelijk te maken dat ze moe
ten matigen: dan ene keer voor de weder
opbouw, dan weer voor de inflatie, 
werkgelegenheid, koppeling, de interna
tionale concurrentie. Er is, zeker in 
Nederland, haast geen langspeelplaat zo 
versleten als die van loonmatiging. 
Zijn de ondernemers dan zo bang om wat 
extra geld uit te betalen wanneer de pro
duktiviteit is gestegen en de aandelen
koersen goed staan genoteerd? Natuurlijk 
niet: voor hen is de discussie over het loon 
niet alleen doel maar vooral middel. Het 
gaat om macht, invloed en zeggenschap. 
Loonmatiging is voor de ondernemers een 
instrument om arbeiders kort te houden, 
strijdbaarheid in de kiem te smoren, col
lectief bewustzijn een knauw te geveJJ. 
Wie z'n deel van de opbrengst niet durft 
op te eisen plaatst zich in de hoek van de 
geslagenen. 
Daar zat nu precies voor de CPN het 
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belang van de loonstrijd. Natuurlijk, loon
eisen spreken de mensen aan. Voor de 
CPN waren ze vooral ook een manier om 
te organiseren, strijdbaarheid te vergro
ten, machtsvorming van de mensen zelf 
tot stand te brengen, hun invloed tot gel
ding te brengen. 

Bolwerk 

Met de loongolf van midden jaren zestig 
brak de arbeidersbeweging uit de knellen
de banden van de bestedingsbeperking die 
in de jaren vijftig het sociale klimaat had 
bepaald. Er werd gebroken met de tijd van 
slaafse volgzaamheid, er moest weer 
geluisterd worden naar wat de mensen 
zelf wilden. Binnen de vakbeweging werd 
menig bordje verhangen en brak in 
samenhang met de democratiseringsgolf 
een radicale geest los. En dus bleef het 
niet bij de lonen alleen: de eerste bedrijfs
bezettingen werden een feit, zeggenschap 
kwam voor in de mond, wat uiteindelijk 
zou resulteren in de wet op de onderne
mersraden. Ik pleit hier niet voor een rede
nering alsof loonstrijd vanzelf leidt tot 
zeggenschap, waar het wel om gaat is dat 
die loongolf inderdaad bevrijdend werkte 
voor het zelfbewustzijn van grote groepen 
arbeiders. 
Toen de strokartonarbeiders in Groningen 
hun looneisen stelden, was dat vooral een 
manier om de achterstelling van die regio 
aan te vechten. Acties voor behoud van 
werkgelegenheid en volkscongressen 
vormden een logisch vervolg. 
Bij de havenstaking eind jaren zeventig 
was de looneis de koevoet die het deksel 
van de toen bestaande vakbondsbureau
eratie lichtte. Wat begin jaren tachtig aan 
werkgelegenheidsmaatregelen in de 
haven tot stand is gekomen valt daar niet 
los van te zien. En het was niet toevallig 
dat de Amsterdamse scheepsbouw eens 
het bolwerk vormde waar ook op gere
kend kon worden als het ging om solidari
teitsacties, met de democraten in Spanje, 
tegen de kruisraketten, of met ambtenaren 
en uitkeringsgerechtigden. Loonstrijd 
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was voor de CPN loonstrijd en meer. 

Wat natuurlijk helemaal niet wil zeggen 
alsof er binnen de CPN een soort automa
tische looneispiloot bestond in de richting 
hoe hoger hoe beter. Eisen worden uitein
delijk vooral bepaald door de omstandig
heden: begin jaren zestig was de directe 
verbetering van de koopkracht voor men
sen de sleutel om zichzelf de toegang tot 
een menswaardiger bestaan en welvaart te 
verschaffen. Op dit ogenblik gaat het ook 
om zaken als arbeidstijden, kinderop
vang, vervroegde pensionering, aanvul
ling op uitkeringen, kwaliteit van de 1 
arbeid. De komende tijd zal de milieu
kwestie steeds indringender naar voren 
komen. 
Ook intern was het echt niet altijd gesne
den loonkoek: wat zijn er niet een ruzies 
geweest binnen sterke CPN-bedrijfsgroe
pen als de bouw, havens, de metaal... Wie 
herinnert zich niet de verhitte discussie op 
het programcongres van de CPN over de 
arbeidstijdverkorting. Hoe vaak is het ook 
niet voorgekomen dat leidinggevende 
communisten aandrongen op het afzwak
ken van looneisen om te zorgen dat bewe
gingen resultaat zouden boeken en niet 
zouden stuklopen op overtrokken radica
lisme. 
En natuurlijk, er waren momenten genoeg 
waarop diezelfde leidende communisten 1 

en actieve bedrijfsgroepen zich door 
andere eisen van andere radicale bewe
gingen lieten overspoelen, daar kramp
achtig en soms conservatief vijandig op 
reageerden. Maar dan duurde het nooit 
lang of er kwam eeri stevige discussie. 

De CPN was dus inderdaad een loonpartij. 
Maar niet geborneerd tot één of twee pro
cent meer, maar als een hevel tot strijd
baarheid, machtsvorming, vanuit de ver
wachting dat daarmee progressieve ver
anderingen tot stand konden komen. 
Daarom ging het tegelijkertijd altijd om 
meer dan de loonstrijd alleen. 

Frank Biesboer 
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Advieswerk: geen 
woorden, maar daden 

Interview met Siem van den Berg 

Het houden van spreekuren, waarop de 
bevolking met vragen en problemen 
kan komen, heeft een lange traditie in 
de CPN gehad. 
In de afgelopen jaren zijn een aantal 
van die spreekuren stopgezet of wordt 
er nog over nagedacht of en zo ja hoe 
die bijvoorbeeld in Groen-Links ver
band zijn voort te zetten. 
Politiek en Cultuur zocht Siem v.d. 
Berg op, fractievoorzitter van Groen 
Links in de gemeenteraad van Zaan
stad en de drijvende kracht achter het 
advieswerk in die gemeente. 

De afspraak voor het interview is gemaakt 
voor een maandagochtend. Op die dag 
heeft Siem van den Berg altijd vrij van 
zijn werk en heeft dus tijd om veel te tele
foneren en mensen op te zoeken. Als een 
spin in het web onderhoudt hij allerlei 
contacten met verschillende personen en 
instanties waardoor hij van het laatste 
nieuws en de jongste ontwikkelingen op 
de hoogte blijft. 
Van den Berg is nu ruim 15 jaar gemeen
teraadslid. Voor de CPN eerst 5 jaar in 
Zaandam, daarna, toen de Zaangemeentes 
werden samengevoegd, 10 jaar in Zaan
stad. In 1982 werd hij fractievoorzitter 
van de CPN. Bij de gemeenteraadsverkie
zingen van 1990 was hij lijsttrekkervoor 
Groen Links en hij is nu de fractievoorzit
ter van die partij, die met zes zetels de 
grootste oppositiepartij in de gemeente
raad van Zaanstad is. 
Het gesprek gaat over advieswerk, een 

activiteit die de CPN van oudsher in diver
se plaatsen in het land heeft uitgevoerd. 
De partij organiseerde wekelijks spreek
uren waar de bevolking met vragen, 
klachten en opmerkingen over bijvoor
beeld huren, uitkeringen, woonruimtetoe
wij zing, milieuproblemen of het slechte 
onderhoud van de straat, terecht kon. Ver
volgens werd geprobeerd voor iedere 
vraag een antwoord, een oplossing of een 
doorverwijzing te vinden. In Zaanstad 
funktioneert zo'n spreekuur nog steeds, 
nu onder de vlag van Groen Links. 
Wat is het belang van het advieswerk als 
onderdeel van de behartiging van de 
belangen van de bevolking? En wat is de 
rol of kan de rol zijn, van het advieswerk 
in het werk van een politieke formatie? Op 
deze vragen gaat Siem van den Berg in, 
maar allereerst een stukje geschiedenis. 

Geschiedenis 

Volgens Van den Berg was er al voor 1940 
in de Zaanstreek sprake van advieswerk, 
maar zeker bestaat het georganiseerd 
vanaf 1946. 
Tot aan de jaren zestig was er een grote 
toeloop op het spreekuur. De oorzaak 
daarvan was waarschijnlijk dat er verder 
niets bestond waar de bevolking heen kon 
gaan voor vragen. Alleen de CPN hield in 
die tijd een spreekuur waar mensen vooral 
kwamen met vragen over sociale zaken en 
woonruimte. 
'Tot aan het eind van de jaren zestigwas er 
bij ons een gemiddeld bezoek van zo'n 
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dertig à veertig mensen per spreekuur. De 
telefonische aanvragen voor advies tel ik 
daar dan niet bij,' aldus Van den Berg. 
Nadat eind jaren zestig buurthuizen aan
dacht gingen besteden aan het adviseren 
van de burgers en er rechtswinkels en 
advocatencollectieven werden opgericht, 
zakte het bezoek aan het CPN-adviesbu
reau wat in. 
'Vanafhet moment dat ik fractievoorzitter 
werd van de CPN in de gemeenteraad, ben 
ik het advieswerk gaan doen. Onze opvat
ting is altijd geweest dat je de belangen 
van de bevolking zowel binnen als buiten 
de gemeenteraad vertegenwoordigt en dat 
je mensen moet bijstaan in de behartiging 
van hun directe belangen. 
Het bijzondere karakter van het advies
werk van de CPN is altijd geweest dat de 
bevolking advies kon inwinnen bij men
sen die geen onderdeel van het gemeente
lijk apparaat waren. Vaak hadden mensen 
al zonder succes een lange gang gemaakt 
door de bureaucratie van het gemeentelijk 
apparaat of werden zij door diezelfde 
bureaucratie afgeschrikt om voor hun 
eigen belangen op te komen. Het advies
werk van de CPN, waaraan altijd gemeen
teraadsleden van de partij hun medewer
king verleenden, was voor veel mensen 
sneller toegankelijk en betrouwbaarder; 
daar stonden de belangen van de aanvra
ger centraal, en niet die van het gemeente
lijk apparaat.' 
Vanaf de jaren zeventig konden veel vra
gen beantwoord worden door verschillen
de welzijnsinstellingen, die via wijkge
richt werken gemakkelijk toegankelijk 
waren voor de burgers. Toch ging in die 
tijd het advieswerk door. Van den Berg : 
'Het advieswerk van de CPN is in die 
periode voortgezet, omdat mensen met 
specifieke vragen bleven komen die niet 
door welzijnsinstellingen konden worden 
beantwoord. Vaak waren het vragen die 
betrekking hadden op het krijgen van 
geschikte woonruimte. De CPN-fractie 
heeft altijd veel belang gehecht aan het 
vraagstuk van de woonruimteverdeling en 
het innemen van posities in die organen 
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die daarvoor besluiten nemen. Zelf zit ik 
als bestuurslid in de woningbouwvereni
ging ZVH en ben ik voorzitter van de 
Raad van Commissarissen. Daarnaast kan 
je een rol spelen in de betreffende raads
commissies om de belangen van de men
sen met de laagste inkomens te beharti
gen.' 

Belang van advieswerk 

'Het advieswerk is vaak het luisterend oor 
van de fractie, één van de vormen van 
direct contact met de bevolking, waardoor 
je vrij nauwkeurig op de hoogte blijft van 
wat er onder de bevolking leeft. 
Het advieswerk is naar mijn mening een 
belangrijk onderdeel van het werk van een 
politieke partij. Als mensen tegen allerlei 
instanties zijn opgelopen, van het kastje 
naar de muur zijn gestuurd, of er helemaal 
niet aan kunnen of willen beginnen, dan is 
het ook aan ons de taak om te kijken of en 
zo ja hoe er toch zaken kunnen worden 
bereikt. 
Vaak bestaat het advieswerk uit het geven 
van informatie. Zo zijn er in Zaanstad bij
zondere bijstandsuitkeringen waar som
mige mensen geen weet van hebben. Zo 
bestaat er bij ons een noodfonds genaamd 
De Hoop, waaruit mensen met een mini
muminkomen een bijdrage kunnen vra
gen als bijvoorbeeld hun wasmachine aan 
vernieuwing toe is. Het zijn zaken die 
uiteraard ook bij de sociale dienst bekend 
zijn, maar sommige mensen komen daar 
gewoon niet. 
Het voor mij belangrijke aspect van het 
advieswerk is, dat je als raadslid op de 
hoogte bent van actuele problemen waar
mee vooral de mensen met de laagste 
inkomens worstelen. De CPN, en nu 
Groen Links, was en is in mijn opvatting 
gericht op het behartigen van de belangen 
van de zwaksten in de samenleving en je 
zult dus direkt contact met deze groep 
moeten hebben. Doe je dat niet, dan kom 
je bijna automatisch en vaak zonder datje 
het zelf merkt terecht in het ivoren torentje 
van waaruit je het misschien wel heel 
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contacten mist en daardoor nog wel eens 
de plank kunt misslaan. Ongemerkt gaan 
je eigen maatstaven gelden en de opvat
tingen die leven in het kleine kringetje 
waarin je leeft. Bekend uit onderzoek is 
dat raadsleden voor een groot deel in de 
inkomensgroep van rond modaal of hoger 
zitten. Het is een oud gezegde van Marx, 
maar daarom niet minder waar, dat het 
bewustzijn wordt bepaald door het maat
schappelijk zijn. Het is een waarheid als 
een koe, maar je moet voldoende in con
tact blijven met de mensen in je omgeving 
die van een minimuminkomen moeten 
rondkomen en waarvoor je zegt op te 
komen. Om het ouderwets te zeggen: 
advieswerk houdt door de contacten die je 
hebt en de dingen die je tegen komt, je 
klassegevoel in stand.' 

Hoe verder? 
'Wij gaan in Zaanstad door met het 
advieswerk, op dit moment geschiedt het 
al onder de vlag van Groen Links. En het 
is nodig. 
Door de jongste bezuinigingen, zoals aan
gegeven in de Tussenbalans van het kabi
net, worden de gemeentes zwaar getrof
fen, ook Zaanstad. Het college van Ben W 
is met een pakket bezuinigingen geko
men, waarbij er vooral sprake is van las
tenverzwaring voor de burgers en het 
schrappen van een aantal voorzieningen. 
Zo wordteen aantal buurthuizen gesloten, 
waarmee het verzorgingsgebied van de 
overblijvende buurthuizen groter wordt. 
Dit betekent dat de drempel voor met 
name oudere mensen, vanwege de slech
tere bereikbaarheid, hoger wordt. 
Met deze ontwikkelingen in gedachte ben 
ik voorstander van het doorgaan met het 
advieswerk. Het zou wel eens kunnen zijn 
dat we naar een tijd toegaan ·waarin 
spreekuren in buurthuizen, rechtswinkels 
en advocatencollectieven nog maar dun 
gezaaid zijn of te duur worden, door de 
voortgaande rijksbezuinigingen. 
Laat het duidelijk zijn: de strijd voor het 
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behoud van dit soort voorzieningen moet 
gevoerd worden, dat zal onze politieke 
inzet zijn. Maar mochten we onverhoopt 
die strijd verliezen, dan moeten we niet bij 
de pakken gaan neerzitten, nee, dan zullen 
we zelf met middelen moeten komen 
waarmee we de bevolking met raad en 
daad kunnen bijstaan. Misschien zullen 
we ons advieswerk moeten aanpassen aan 
de ontwikkelingen en aan de tijd. Mensen 
zijn steeds meer geschoold en mondig om 
hun eigen problemen op te lossen. Je 
advieswerk kan meer gericht worden op 
het geven van informatie waarmee men
sen zelf aan de gang kunnen. Maar dan 
hou je nog steeds een grote groep mensen 
die aan de onderkant van de samenleving 
zitten en waarbij het geven van advies 
intensiever zal zijn. 
Eén van de grote problemen die in de 
komende periode zullen gaan spelen ligt 
op het terrein van de huisvesting. De voor
genomen verhoging van de huren met 
5,5% zal vooral voor de mensen met de 
laagste inkomens grote gevolgen hebben, 
ook al omdat de huursubsidie op het hui
dige niveau zal blijven. De huurverhogin
gen zullen waarschijnlijk gevolgen gaan 
krijgen voor de samenstelling van de wij
ken. Mensen met lage inkomens zullen 
meer dan nu al het geval is alleen nog 
maar in bepaalde wijken kunnen wonen, 
omdat ze iets anders financieel niet kun
nen opbrengen. 
Het advieswerk is niet opgezet om politie
ke discussies met mensen aan te gaan; het 
eerste doel is om mensen bij te staan. 
Maar het geven van advies zorgt er wel 
voor dat mensen bij je komen en vertrou
wen in je hebben. Vaak boekje geen grote 
publicitaire, maar wel feitelijk resultaten 
voor mensen. En daar is het uiteindelijk 
ook om te doen. De kern van de directe 
belangenbehartiging gaat erom dat je als 
politieke formatie opkomt voor diegenen 
in de samenleving die de meeste klappen 
krijgen en dan gaat het daarbij niet alleen 
om woorden, maar juist ook om daden.' 

Kees van den Berg 
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Indonesische vrienden op de I-Mei
viering van de CPN in Amst.erdam 
in 1946. 
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CPN steunde reis 
Musso en Tamzil 

In het oktobernummer 1990 vermeldden 
wij, dat Joop IJisberg, voorzitter van de 
commissie voor het beheer van het CPN
archief in Nederland en Joop Morriën, 
auteur van tal van publikaties over de 
geschiedenis van de CPN, een inzicht 
hadden kunnen krijgen in het CPN
gedeelte van het Comintemarchief in 
Moskou. Joop Morriën maakte een aantal 
kanttekeningen en wees er onder meer op, 
dat tal van documenten betrekking heb
ben op de samenwerking tussen CPN en 
PKI/lndonesische nationale bevrijdings
beweging en de Comintem. 
Dank zij de welwillendheid van Indonesi
sche communisten en opnieuw de inspan
ningen van de medewerkers van het Insti
tuut voor Marxisme-Leninisme in Mos
kou kon Joop Morriën onlangs kennis 
nemen van documenten betreffende de 
PKI en Indonesië, die ook voor een groot 
deel betrekking hebben op de samenwer
king met de CPN en de Comintem. In dit 
artikel gaat hij in op enkele tot nu toe min
der bekende facetten inzake de Indonesië
activiteiten van Wijnkoop, de geschillen 
Semaun-Sneevliet in 1923-1924 en het 
illegale verblijf, in 1935-1936, van Musso 
en Tamzil in Indonesië teneinde de PKI 
tot nieuw leven te brengen. De PKI-leider 
Musso leefde na de neergeslagen opstand 
op Java (1926) als politiek emigrant in de 
Sovjet-Unie. Over zijn illegale reis naar 
Indonesië bestaan in de historiografie 
nogal wat gissingen, - brieven en een 
samenvattend reisverslag bieden een 
reëel beeld van de gang van zaken. 

Wijnkoop en De Tribune 

De Sociaal Democratische Partij (SDP), 
directe voorloper van de CPN, heeft vanaf 
haar ontstaan in 1909 het kolonialisme fel 
bestreden en haar voorzitter David Wijn
koop voelde zich in het bijzonder ook ver
bonden met de marxistische en nationale 
beweging in Indonesië. Toen in 1913 drie 
Indonesische nationaal-revolutionaire 
leiders, Douwes Dekker, Mangoen Koe
soemo en Soewardi, naar Nederland wer
den verbannen, zocht Wijnkoop contact 
met hen. Mangoen Koesoemo zond arti
kelen uit De Tribune naar Indonesië. (1). 
Wijnkoop schreef in het blad: 'Het naast
bijliggende doel van de revolutionairen in 
Indië: 'Indië los van Holland' onder
schrijven wij volkomen. Het socialisme 
ziet met groote vreugde de slagen aanko
men, die onze Oostersche broeders aan 
het Europeesche imperialisme zullen toe
brengen'. De Tribune publiceerde al 
vanaf 1912 regelmatig 'lndiese brieven' 
van de onderwijzer J.C.Stam, een geest
verwant van Wijnkoop. (2). 
In de marxistische Indische Sociaal 
Democratische Vereeniging (ISDV 1914) 
werkten Nederlanders en Indonesiërs 
samen en na de naamsverandering in PKI 
(in mei 1920) werden ook Indonesische 
en Nederlandse communisten in het 
bestuur gekozen. Het Nederlandsch
Indisch gouvernement wees als represail
le tegen de revolutionaire ontwikkelingel! 
zowel Nederlandse als Indonesische com
munisten uit. Een bijzondere stimulans 
voor de antikoloniale strijd, wereldwijd, 
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was het tweede Caminterncongres 
(1920), dat het koloniale vraagstuk als 
speciaal punt op zijn agenda had opgeno
men. Henk Sneevliet, die in 1917 uit Indo
nesië was verbannen, werd door Ir. Sebald 
J.Rutgers vanwege zijn grote kennis over 
de beweging in dat land, bij de Comintern 
geïntroduceerd. Hoewel Sneevliet geen 
officieel mandaat uit Indonesië had, werd 
hij (optredend onder de schuilnaam 
Maring) toch beschouwd als vertegen
woordiger van 'Java'. (3). Wijnkoop 
woonde het Tweede Camintern Congres 
bij voor de Nederlandse communistische 
partij. 
Sneevliet reisde kort na dit congres naar 
China, was aanwezig bij de oprichting van 
de Chinese Communistische Partij 
(Sjanghai 1921) en verbleef - met een 
korte tussenpoos - enkele jaren in dat 
land. In reisbrieven vertelde hij niet alleen 
over zijn ervaringen, maar bleek hij ook 
ontwikkelingen in de Indonesische bewe-
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ging te willen blijven beïnvloeden. Dit gaf 
aanleiding tot wrijvingen met Semaun, in 
1920 voorzitter van de PKI en later ook 
van de VSTP (Vereeniging Spoor- en 
Trampersoneel). De secretaris van de PKI 
en bezoldigd bestuurder van de VSTP, de 
Nederlandse communist Piet Bergsma, 
werd in maart 1922 uitgewezen. Vanuit 
Nederland vertrok later dat jaar A.Lang
kemper, bestuurslid van de bij het NAS 
aangesloten Transportfederatie, naar 
Indonesië. Reis en verblijf werden moge
lijk gemaakt uit de financiële middelen 
van de Comintern. (De afrekening voor 
ruim F.5000.- bevindt zich nog in het 
archief. Hij verbleef van 18 november 
1922 tot 10 februari 1923 op Java.) 

Vervolging PKI-bestuurders 

De historicus Harry A. Poeze noemt het 
doel van Langkempers bezoek 'onduide
lijk', uit brieven van Sneevliet komt ech-

Piet Bergsma was in 1914 getrouwd met de Indonesische Kastama. Hij werd in 1922 uit 
Indonesië gezet. Op foto: Bergsma, Kaslama en hun drie dochters en zoon. 



ter naar voren dat deze Langkernper een 
zetel in het bestuur van de VSTP had toe
gedacht.(4). Langkernper sprak wel op 
een congres van de VSTP, maar op 31 
januari 1923 hadden Semaun en twee 
medebestuurders op officieel VSTP
briefpapier al aan de Comintern laten 
weten dat zij niet over de middelen 
beschikten Langkernper te betalen. Hij 
vertrok ten slotte onverrichterzake. Op 18 
februari 1923 meldde Maring (Sneevliet) 
uit Peking in een brief aan Brike, Safasoff 
en Tan Malaka in Moskou, dat Langkern
per in Semarang was aangekomen om in 
de plaats van Bergsma bij de VSTP te 
gaan werken. 'Op deze manier zouden wij 
weer een betrouwbare kameraad hebben, 
die de beweging daar voor ons zou kunnen 
behouden'. Het ging echter 'helaas' zoals 
Maring gevreesd had: onder het voor
wendsel, dat er geen geld was, kreeg 
Langkernper de post niet. Gelukkig had 
hij op advies van Sneevliet slechts zes 
maanden onbetaald verlof genomen en 
kon in Nederland terug naar zijn oude 
functie. Het was echter 'zwijnerij' en 
'toont, dat Semaun werkelijk voor ons 
onzeker geworden is'. Maring bepleitte, 
dat nu Van Ravesteijn of Kruijt (beiden 
evenals Wijnkoop lid van de Tweede 
Kamer) naar Indonesië zou gaan. In een 
brief van een paar dagen later naar Mos
kou hoopte Maring, dat Langkernper toch 
enige tijd op Java zou kunnen blijven om 
de 'noodzakelijke oppositie te organise
ren'. Semaun moest opdracht krijgen zich 
binnen drie maanden bij Maring in Sjang
hai te melden of Van Ravesteijn moest 
volmacht krijgen om Semaun te royeren. 
Tijdens het derde congres van de PKI in 
Bandung (3 en 4 maart 1923) had Semaun 
erop gewezen, dat de reactie vele commu
nisten het land had uitgezet of in de gevan
genis geworpen. 'Van de acht leden van de 
centrale leiding van het vorig jaar, zijn er 
nog slechts drie aanwezig. Hij wees onder 
groot rumour van de congresgangers op 
de lege stoelen van de vetjaagde broeders, 
- Bergsma, Dekker, Gondo, Dengah, 
Malaka enz. Maar al deze maatregelen 
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kunnen slechts het vertrouwen van het 
Indonesische volk in de communistische 
partij versterken'. (5). 

Semaun uitgewezen 

Spoedig zou ook Semaun zelf slachtoffer 
worden van de toenemende repressie door 
het Nederlandse koloniale bewind. Hij 
werd op 8 mei 1923 gearresteerd naar aan
leiding van groeiende onrust onder de 
spoorwegarbeiders, die loonsverhoging 
eisten. Direct na de arrestatie begon een 
algemene staking op Ja va. Zij bracht grote 
verwarring bij de autoriteiten, die overi
gens bij hun weigering bleven op de eisen 
voor lotsverbetering in te gaan. Semaun 
werd naar Nederland uitgewezen en arri
veerde september 1923. (6). Andere 
gevangen PKI-leiders werden naar afge
legen gebieden als Nieuw-Guinea verban
nen, dus al ruim voor daar het beruchte 
kamp Boven-Digoel was gebouwd. De 
Camintern werd van hun lot, meestal via 
de Nederlandse partij, op de hoogte 
gehouden. 
In het Nederlandse parlement keerde 
Wijnkoop zich verschillende keren scherp 
tegen de arrestaties en vervolgingen. 
Semaun werd voorzitter van het 'Bureau 
Holland van de PKI', waarin Bergsma en 
Brandsteder (eveneens een uitgewezen 
Nederlandse communist) waren opgeno
men. Het bureau onderhield contact met 
Indonesië en met de Cornintern, Semaun 
regelde voor enkele Indonesiërs een poli
tieke studie in Moskou. Wijnkoop en 
Semaun namen in juli 1924 deel aan het 
vijfde congres van de Camintern en een 
gezamenlijke verklaring vormde de bron 
voor een nieuw conflict met Sneevliet De 
verklaring 'Over het werk van het bureau 
buitenland van de PKI' geeft aan, dat bro
chures en manifesten dienden te worden 
gepubliceerd, onder de zeelieden diende' 
te worden gewerkt en verbinding met de 
Camintern moest worden onderhouden. 
Het bureau ging bestaan uit twee PKI
leden (Semaun en Bergsma) en één CPN
lid (Wijnkoop). Wijnkoop kreeg het recht 
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van veto 'in algemeen politieke vraag
stukken' en zou, indien hij daarvan 
gebruik maakte, de problemen aan het 
bureau Verre Oosten van de Comintem 
moeten voorleggen. Om de nauwe contac
ten te stimuleren zou op basis van weder
kerigheid een PKI-lid in het partijbestuur 
van de CPN en een CPN-lid in het partij
bestuur van de PKI worden opgenomen. 
Semaun maakte als PKI-lid reeds deel uit 
van het CPN-bestuur. De verklaring werd 
11 juli 1924 ondertekend door Raskolni
koff (Petroft), Wijnkoop en Semaun. 
Sneevliet was het niet eens met de vervan
ging van Brandsteder door Wijnkoop en 
ook niet met het vetorecht dat Wijnkoop 
kreeg. Semaun achtte het recht van veto 
niet zo gevaarlijk en schreef in eerste 
instantie dat Sneeviiets reactie samenhing 
met 'het gevecht tussen CPN en NAS'. 
Toen Sneevliet bedankte als redacteurvan 
het blad Pandoe Merah (De Rode Gids), 
waarvan hij met Semaun en Bergsma 
redacteur was, werd de reactie scherper. 
Sneevliet zond een gestencilde brief aan 
de Comintem en Semaun antwoordde 
daarop, eveneens met een brief. De toon 
van Semaun was nu nogal bijtend. Hij ver
dedigde Wijnkoop en de 'verklaring van 
Moskou'. Hij schreefredevoeringen voor 
Wijnkoop te hebben gemaakt en deze had 
op zijn verzoek ook een interpellatie in het 
parlement gehouden. Semaun herinnerde 
eraan, dat Sneevliet een leermeester voor 
hem was geweest en betreurde de gang 
van zaken. (7). 
Sneevliet bleef vooralsnog secretaris van 
de 'koloniale commissie' van de CPN. 

Na opstand geen verbindingen 

Tot de benoeming van een CPN-lid in het 
PKI-bestuur op Java is het niet meer geko
men. De terreur tegen de PKI en andere 
revolutionaire organisaties verscherpte 
zich. De procureur-generaal in Indonesië 
drong, daarin gesteund door de gouver
neur-generaal, aan op een verbod van de 
PKI. Hadji Misbach, een toegewijd isla
miet en communist, die de suikerarbeiders 
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in en om Solo in verzet had gebracht en 
naar Nieuw-Guinea was verbannen, stierf 
mei 1926 in Manoekwari aan zwarte 
waterkoorts. Zijn vrouw was daar eenjaar 
eerder overleden, zijn dochter (16) en 
twee zoons (8 en 6 jaar) werden weer naar 
Solo teruggebracht. Vijf PKI-leiders 
waren binnen Indonesië verbannen: 
Nabar Zainuddin, Hadji Datoek Batoeah 
op Timor, Mardjohan, Aliarcham en To 
Peng Tjoen. Allen hadden hun gezinsle
den meegenomen. (8). 
De vervolgingen en daarmee samenhan
gend praktisch een verbod van de Sarekat 
Rakjat en dePKIdreef de PKI-leiding tot 
een besluit tot opstand. Het werd geno
men tijdens een bijeenkomst in Pramba
nan (juli 1925) en door verschillende 
omstandigheden pas tot uitvoering 
gebracht in november 1926 op Java en 
januari 1927 op Sumatra. Over de voorbe
reiding van de opstand en de discussies in 
de Comintem is al veel geschreven. De 
PKI werd verboden en 13000 mensen 
werden gearresteerd. (9). 
Een groot probleem was, dat de verbin
dingen tussen de al of niet gearresteerde 
PKI'ers in Indonesië en de buitenwereld 
werden verbroken. Alimin (PKI-leider in 
emigratie in Moskou) suggereerde in 
1930, dat Indonesiërs in landen rond Indo
nesië zouden worden geplaatst. Het kwam 
er niet van. In zijn memoires schreef Paul 
de Groot, dat hij in 1930 in Moskou tij
dens een internationaal vakhondscongres 
Musso ontmoette en dat zij tot de conclu
sie kwamen, dat Musso zelf illegaal naar 
Indonesië zou moeten gaan. (10). In 1932 
werd een bureau buitenland van de PKl 
opgericht, waarin Rustam Effendi, Abdul 
Madjid, Gijs van Munster, Alex de Leeuw 
en 'een Indonesische kameraad in Berlijn' 
werden opgenomen. De Indonesiër in 
Berlijn is waarschijnlijk Setijadjit 
geweest. In 1934 noemde dit Bureau de 
opbouw van de partij in Indonesië 'thans 
meer dan ooit een gebiedende noodzake
lijkheid'. Hierin ligt als het ware een zin- t 

speling op de komende illegale reis van 
Musso, die een ruime tijd van voorberei-



ding vergde. Behalve Musso zou Tamzil, 
student rechten in Nederland en lid van de 
Perhimpunan Indonesia, aan die opbouw 
meewerken. Door sommige historici is 
gesuggereerd, dat Musso en Tamzil niet 
van elkaars reis zouden hebben geweten. 
Telegrammen van de politiek secretaris 
van de CPN, Cees Schalker, naar Moskou 
logenstraffen dit en uit de brieven van 
Musso blijkt ook dat hij van Tamzils reis 
wist en hem op Ja va heeft ontmoet. 

Musso 

Over de politieke en persoonlijke achter
gronden van Musso is in de historiografie 
nauwelijks geschreven. Hij werd op 21 
oktober 1898 op Java geboren in een boe
rengezin, zijn vader heette Martohardjo 
Dater, zijn moeder Kasanah. In 1919 vol
tooide hij in Batavia een opleiding als 
leraar, werd lid van de Sarekat Islam en 
direct benoemd tot propagandist van het 
bestuur. Ter zelfder tijd werd hij ook 
gekozen tot voorzitter van de Bond van 
PTT-personeel. In verband met een boe
renopstand op West-Java werd Musso in 
1920 tot drie jaar gevangenisstraf veroor
deeld en verbannen naar Nieuw-Guinea. 
Bij zijn vrijlating in 1923 werd hij in Ter
nate lid van de PKI en bij zijn terugkeer 
naar Java gekozen in het partijbestuur. In 
1941 antwoordde hij op de vraag hoe vaak 
hij sinds de Oktoberrevolutie van 1917 
was gearresteerd: twaalf keer. Het vaakst 
op Java, maar ook in Singapore (eind 
1926) en in de periode 1939-1941 zat hij 
(om nog niet achterhaalde redenen) in een 
gevangenis in Brussel en een concentra
tiekamp in Frankrijk. In februari 1928 
trouwde hij een Russische vrouw met wie 
hij in 1929 een dochter en in 1936 een 
zoon kreeg.(11). 

. De organisatorische voorbereiding van de 
reis van Musso en TamziJ naar Java ver
liep via de Nederlandse afdeling van het 
'Bureau Internationale Betrekkingen' 
(OMS); de leiding van deze afdeling 
berustte bij Daan Goulooze. In augustus 
1933 werd in een telegram aan Nederland 

al gemeld, dat Co Dankaart, die een studie 
aan de Leninschool had beëindigd, een 
code voor Musso meenam. Musso kon 
niet onder zijn eigen naam reizen en zijn 
verblijf was illegaal, Tamzil keerde als 
student legaal enige tijd naar zijn land 
terug. De brieven van Musso en Tamzil uit 
Indonesië waren wat de namen van perso
nen en plaatsen betreft inderdaad in een 
cijfercode.(12). 
TarnziJ kende nogal wat mensen uit natio
nalistische partijen als PNI, Partindo, Par
indra, PSII, waar hij met zijn marxistische 
opvattingen gehoor vond. (13). Hij sprak 
eveneens met vertegenwoordigers van de 
PARI, de partij die in 1927 doorTan Mala
ka was opgericht en zich tegen de Camin
tem keerde. In de jeugdorganisatie 
Indonesia Muda waren zowel PARI- als 
PKI-leden/sympathisanten actief en de 
verschillen tussen beide organisaties ken
den de meesten niet of nauwelijks of wer! 
den niet als relevant beschouwd. Musso 
was zeer critisch tegenover de PARI, die 
hij als 'trotzkistisch' bestempelde en in 
brieven en artikelen scherp hekelde, maar 
hij had geen bezwaar tegen de ontmoetin
gen van Tarnzil. Beiden zochten eveneens 



168 

contact met de jongerenorganisatie Perpri 
en met name voorzitter Soenarman werd 
voor de PKI-ideeën gewonnen. 

Anton Struik in Moskou 
De brieven van Musso en Tamzil gingen 
via Nederland naar de vertegenwoordiger 
van de CPN in Moskou, Anton Struik, die 
zonodig het politiek secretariaat van de 
Comintem en het Bureau Verre Oosten 
informeerde. 
Musso was vertrokken vóór het Zevende 
Congres van de Comintem (juli 1935), dat 
onder de dreiging van het fascisme een 
wending in de politiek had gebracht en 
nadrukkelijk voor het eenheidsfront koos. 
Besluiten van het Congres werden in het 
Indonesisch vertaald en in het geheim, in 
busjes Purol Poeder (Bedak Purol), naar 
Indonesië gezonden. Musso schreef (ken
nelijk in antwoord op een vraag), dat hij 
de 'Volksfrontpolitiek' begreep en in 
wezen al toepaste. Toch was er kennelijk 
aanvankelijk enige twijfel, maar ook 
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Uit een telegram in april 1936 van Schalker 
aan Struik blijkt, dat er voor Musso moeilijk
heden dreigden. 

Politiek en Cultuur 

Tamzil liet weten dat Musso de nieuwe I 

politiekjuist in praktijk bracht. 
Musso had als basis Soerabaja gekozen. 
Hij kon in contact komen met redacteuren 
van het blad 'Indonesia Berdjoang' (Strij
dend lndonesia) en publiceerde onder 
pseudoniem enkele artikelen. De hoofdre
dacteur van het blad, Pamudji, zat een 
gevangenisstraf van negen maanden uit. 
Hij werd spoedig daarna bestuurslid van 
de verboden PKI. 'Indonesia Berdjoang' 
kon met financiën van de Comintem 
enige tijd in leven worden gehouden. Op 
een eigen drukkerij werd de vertaling van 
een CPN-resolutie over Indonesië (1932) 
vervaardigd en uitgegeven in een boekje, 
dat er op de omslag als reclame voor zui
veringszout Kalzan uitzag. 
In kleiner kring gaf Musso uiteenzettin
gen over de communistische politiek en 
tot zijn voornaamste gesprekspartners 
gingen Pamudji, Achmad Sumadi, Djoko
soedjono, Roeskak, Doelamowo, Sri Siti
larang behoren. Hij bezocht ook zijn 
ouders en zijn zuster, haar zoon vormde 
een PKI-groepering. Op een of andere 
wijze kreeg de PID (Politieke Inlichtingen 
Dienst) lucht van de aanwezigheid van 
Musso. Hij verhuisde naar een dorpje bui
ten Soerabaja, maar ten slotte werd het 
verstandiger geacht hem uit Indonesië te 
laten vertrekken. Op 2 mei verliet hij per 
schip Soerabaja, om op 11 mei 1936 van- 1 

uit Bali via Hongkong naar Sjanghai te 
gaan.(14). 

Eenheidstront tegen Japan 

Op tal van plaatsen in Java waren PKl
groepen van vijf personen gevormd. In 
oktober 1936 maakten Achmad Sumadi 
en Djokosoedjono een tournee langs deze 
groepen in Midden-Java. Achmad Suma
di ging vervolgens naar Batavia voor con
solidatie van de jongerengroepering. Op 
11 december 1936 werd hij daar gearres
teerd. Ook een aantal andere personen uit 
de kring, die door Musso was gevormd, 1 

trof dit lot. Pamudji bleef echter nog vrij 
en de PID had op dat moment ook geen 
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Op 10 mei 1936 meldde Schalker, dat Musso 
Indonesië ging verlaten. 

idee, dat hij tot de PKI-leiding behoorde. 
Achmad Sumadi schreef in een door 
Wikana uit de gevangenis gesmokkelde 
brief, dat enkele beschuldigingen waren 
toegegeven om andere personen en groe
peringen te redden. 
De communisten in Indonesië verdedig
den in bestuursfuncties in de Partindo en 
Oerindo de vorming van een eenheicts
front tegen het Japanse gevaar, waarbij de 
leuze 'Indonesië los van Holland' niet 
langer op de voorgrond werd geplaatst. 
Zij ondersteunden de 'petitie Sutardjo', 
waarin om een conferentie over de toe
komstige staatkundige verhouding tussen 
Nederland en Indonesië werd gevraagd. 
In 1936 had de CPN eveneens tot deze 
politiek besloten. Musso deed op 15 mei 
1937 aan de Cornintem verslag van dis
cussies, die hij in Nederland met de CPN
leiding had gevoerd. Het buitenlandbu
reau zou in Parijs worden gevestigd, de 
bijeenkomsten zouden in Brussel worden 
gehouden. Musso kreeg de verantwoor
ding voor de activiteiten in Indonesië en 
in het buitenland; hij zou worden 
gesteund door het politiek bureau van de 
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De eerste bladzijde van het verslag, dat Musso 
voor de Comintem schreef. 

CPN en tegenover dit bureau verantwoor
delijk zijn. Toen hij in 1937 voor een 
thuisreisvisum naar de Sovjet-Unie per
soonlijke aanbevelingen moest opgeven, 
noemde hij Anton Struik en Cees Schal
ker. Anton Struik, lid van het politiek 
bureau, had in die tijd, zo blijkt uit een 
ander document, de leiding van de Indo
nesië-commissie. (15). Of er over de 
omstandigheden, waaronder Musso in 
België en Frankrijk gevangen zat, gege
vens bewaard zijn gebleven, is (nog) niet 
bekend. 

Joop Morriën 

Bronnen 
( 1) In het Wijnkoop-archief bevinden zich 
enkele brieven van Mangoen Koesomo, waar
uit ook blijkt dat zij elkaar ontmoet hebben. 
(2) In Joop Morriën: 'Aroen'- Jan Stam, rebel 
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in Indonesië en Nederland, meer bijzonderhe
den. 
(3) Voor brief Rutgers zie: 'Telegrammen uit 
de Tweede Wereldoorlog in Comintemar
chief' in P en C nr. 5 1990 en De Waarheid Plus 
21 april1990. 
(4) Harry A.Poeze: Tan Malak:a, levensloop 
van 1897 tot 1945. Blz. 212. 
(5) Die kritische Lage lndonesiens. Verslag 
Mei 1923 aan de Comintem. 
(6) De Tribune (20 september 1923) begroette 
Semaun met een gedicht en een verslag van de 
aankomst in IJmuiden en ontscheping in 
Amsterdam. 
(7) Brief Sneevliet (getekend als Maring) van 
29 oktober 1924. Uitvoerige brief Semaun 14 
november 1924. De biograaf van Sneevliet, 
Max Perthus, noemt het geschil, maar geeft 
weinig bijzonderheden. Hij merkt wel op, dat 
'Semaun niet ultra-links' was. Max Perthus: 
Henk Sneevliet, revolutionair-socialist in 
Europa en Azië. Blz. 294. 
(8) Brief 1 juni 1926 van hoofdbestuur PKI uit 
Bandoeng gezonden aan Piet Bergsma. Omdat 
Semaun inmiddels in Moskou verbleef, kreeg 
Bergsma mandaat om ook voor de PKI op te 
treden. 
(9) Bijvoorbeeld: Ruth Me Vey en Harry 
J.Benda: The Communist Uprisings of 1926-
27 in lndonesia: Key Documents; Joop Mor
riën: Indonesië los van Holland, de CPN en de 
PKI in hun strijd tegen het Nederlandse kolo
nialisme. 
(10) Paul de Groot: De dertiger jaren, 1930-
1935. Blz. 89. De bladzijden over Indonesië 
bevatten een aantal onnauwkeurigheden. Ten 
aanzien van Musso's reis zijn geen concrete 
bemoeienissen bekend. Wel hield De Groot 
zich met Indonesië bezig. Toen Annie Averink 
eind 1933 naar de Lenin-school in Moskou 
ging stimuleerdehij haar veel aan het koloniale 
vraagstuk te doen. Hij had het fantastische plan 
haar op een of andere manier naar Indonesië te 
krijgen. Toen ze in de zomer 1935 terugkeerde, 
kreeg ze echter een taak in de jeugdbeweging 
in verband met de strijd tegen het fascisme 

Politiek en Cultuur 

(mondelinge mededeling Annie Averink). 
(11) Deze gegevens zijn ontleend aan man
daaûormulieren, die Musso bij congressen e.d. 
en voor visa heeft ingevuld. Hij keerde in 
augustus 1948 naar Indonesië terug en werd bij 
de provocatie van Madiun in september 1948 
vermoord. 
(12) Co Dankaart nam inderdaad een code 
mee. Op een adres in Hilversum heeft hij 
Musso deze code geleerd (mondelinge mede
deling Dankaart). Musso onderhield echter, 
anders dan G .Harmsen in zijn boek over Daan 
Goulooze (blz. 94) vermeldt, geen radiogra
fisch contact met de Comintem. Hij had post
adressen en er reisden koeriers tussen Neder
land en Indonesië. 
(13) H.A.J.Klooster: Indonesiërs schrijven 
hun geschiedenis. Blz. 38: 'De invloed van 
marxistische denkbeelden op het Indonesische 
nationalisme is in het algemeen aanzienlijk 
geweest. Bij iemand als Soekamo zijn sporen 
van de marxistische maatschappij- en 
geschiedvisie aan te wijzen, maar er heeft een 
selectie plaatsgevonden van elementen die in 
de eigen geschiedbeschouwing van pas 
komen. Een zuiver marxistisch beeld van de 
Indonesische geschiedenis is voor de oorlog 
door geen Indonesiër met uitvoerigheid 
geschetst. De koloniale overheid heeft de 
publikatie van marxistische geschriften ook 
tegengewerkt.' 
(14) Op 10 september 1936 voltooide Musso 
voor de Camintern een 'Verslag over mijn 
werk in Indonesië'. De Sovjet-historicus 
A.B.Reznikow verwijst in enkele studies naar 
Musso 's reis, maar zwijgt geheel over het aan· 
deel van en de steun door de CPN. 
(15) Vrijwel de gehele vooroorlogse geschie· 
denis zijn er Indonésië-commissies geweest. 
Onder bijzondere omstandigheden werd in 
februari 1979, in verband met de Suharto-dic
tatuur, opnieuw een commissie gevormd. Bij· 
zonderheden over deze commissie in Kontakt· 
brief Indonesië-commissie CPN-juni 1991. 
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Communisten aan de 
Waal 

De CPN-Nijmegen: 1918-1991 

Eind augustus zal de Nijmeegse CPN 
feestelijk opgaan in Groen Links. Ter 
gelegenheid van deze gebeurtenis zijn 
plaatselijke communisten bezig een 
boek te schrijven over de geschiedenis 
van de Nijmeegse afdeling. Hieronder 
een eerste schets van een bewogen 
geschiedenis. 

In het bijzijn van de bekende communist 
Louis de Visser wordt eind juli 1918 voor 
een 'grooten kring van genoodigden en 
geestverwanten' in Nijmegen een afde
ling van de Sociaal Democratische Partij 
opgericht. Later in dat jaar wordt de naam 
veranderd in Communistische Partij van 
Nederland (CPN). 
De nieuwe afdeling komt voort uit de 
grote bewondering van enkele commu
nisten voor de Russische Revolutie. 
Bovendien is het voor het Plaatselijk 
Arbeidssecretariaat (PAS), dat al lange 
tijd actief is onder de Nijmeegse arbei
ders, een mogelijkheid ook op politiek 
niveau meer gewicht in de schaal te leg
gen. Het PAS is een afdeling van het 
Nationaal Arbeidssecretariaat, de anar
chistisch getinte vakcentrale. Tussen 
CPN en PAS ontstaat een goede samen
werking. 

Ondanks veel tegenwerking vanuit de 
Nijmeegse politiek en bevolking- zo is er 
een zaalverbod voor de CPN -lukt het om 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
1919 een raadszetel te bemachtigen. 
De populaire liedjesschrijver, zanger en 

dichter Cees Harnet zal vier jaar lang de 
gemeenteraad gebruiken als podium voor 
agitatie en strijden voor de verbetering 
van de positie van arbeiders en werklozen. 
Op dat moment is de CPN een bloeiende 
afdeling. De Tribune wordt veel gelezen 
en als David Wijnkoop en Louis de Visser 
naar Nijmegen komen zijn 'de zalen afge
laden vol'. 
In 1923 wordt Harnet net niet herkozen. 
Hij kiest uiteindelijk voor het radicale 
vakbondswerk (PAS) en verlaat (waar
schijnlijk met anderen), teleurgesteld over 
het lot van de Russische Revolutie, de 
CPN. Dit is mede een reden waarom op 
het einde van de jaren twintig het PAS en 
de CPN hun samenwerking verbreken. 
Een andere reden is de bolsjewisering die 
dan gestalte krijgt in de CPN. Zeer tegen 
de zin van de vroegere NAS-aanhangers 
in de partij. 

Werkverschaffing en 
antifascistische acties 

Het vertrek van Harnet en de breuk met 
het PAS zijn funest. De partij telt nog 
amper twintig leden en tijdens gemeente
raadsverkiezingen blijft ze met 1 à 2 pro
cent van de stemmen van marginaal 
belang. 
Ondanks de geringe omvang van de CPN 
spelen communisten in de jaren dertig een 
rol in huuracties. Doch ze zijn vooral 
actief onder de werkverschaffingsarbei
ders. De helft van de actieve communisten 
zit immers zelf in deze door premier 
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WAAROM IK GEEN COMMUNIST KAN ZIJN 

Ten eerste ben ik van nette familie 
En het gaat mij nog niet zo kwaad 
Ten derde mijn baas,ja God wat wil je 
Die gooit me ijskoud op straat 
Ten vierde zou ik 't mijn vrouw moeten vragen, 
Die zou zich vast bij de buren beklagen. 
Ten vijfde: mijn baas zou me mores leeren, 
Als ik "De Tribune" ging abonneeren. 
Ten zesde maak ik veel overuren 
En zou het dus wel een eeuwigheid kunnen duren, 
Voordat ik naar een vergadering kon gaan. 
Ten zevende staat me 't betalen niet aan, 
Elke week contributie, dat valt niet mee. 
Nee, ik stel er me liever mee tevree 
Te wachten tot anderen wat hebben gedaan. 
Ten achtste, o ja, dat zei 'k nog geeneens, 
Ben ik het met mezelf nog niet helemaal eens 
Zou ik 't laten?, zóu ik 't doen? 
Hier mijn plicht- daar mijn fatsoen! 
Ik kronkel, geloof me, me vaak als een worm. 
Ik geloof wel, de revolutie breekt los als een storm 
Maar op 't moment, vriend, zeg ik 't eerlijk, 
Hou ik dat zaakje voor uiterst geveerlijk, 
En daarom wordt ik pas Communist 
Als jullie strijd gewonnen is. 

Cees Harnet 

Colijn opgezette (vaak verplichte) werk
gelegenheidsprogramma's. 

misleiders het eenheidsfront van onderen I 

op, voor eenheid van aktie, onder zelfge
kozen strijdleiding en dwingt de vakbon
den bij meerderheid van stemmen uw 
strijd te steunen en de stakingskassen te 
openen, waarvoor gij contributie betaalt. 
Vormt een eigen strijdcomité I Alle arbei
ders in één front'. Naast dergelijke pamf
letten worden herhaaldelijk brieven 
gestuurd naar de gemeenteraad waarin de 
CPN verzoekt de werklozen extra te steu
nen. Vaak stuit het activisme van de com
munisten op veel verzet van de gevestigde 
orde, die met het intrekken van de steun 
vele communisten en Tribunelezers pro· 
beert af te schrikken. 

Zo is de CPN actief bij de arbeiders die ten 
oosten van Nijmegen in de Ooypolder te 
werk zijn gesteld. Communisten versprei
den er pamfletten waarin de erbarmelijke 
situatie, zoals de lage lonen en het zware 
werk, worden uiteengezet. Geheel in de 
lijn van de landelijke CPN-politiek spaart 
men hierbij het NVV niet. Dit komt, even
als de bolsjewisering van de partij, voor
treffelijk tot uitdrukking in het slot van 
een actiepamflet, waar het volgende te 
lezen staat: 'Voor een revolutionaire uit
weg van straks uit de kapitalistische crisis 
en oorlogsenende naar het socialisme. Op 
voor een SOVJET-NEDERLAND!' En 
verder: 'Vormt over de hoofden van uwe Nijmeegse communisten spelen eveneens 
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een rol bij antifascistische acties in de 
stad. In 1935 bijvoorbeeld protesteren een 
groot aantal mensen, waaronder veel 
communisten, tegen een landdag van de 
nazistische NSNAP. Deze splinterpartij is 
nog radicaler dan de NSB en wil dat 
Nederland zich aansluit bij Hitiers Derde 
Rijk. 
Op weg naar Berg en Dal, een dorpje ten 
oosten van Nijmegen, waar de nazibijeen
komst plaatsvindt, wordt de nationaal
socialisten door communisten de pas 
afgesneden. Er breken gevechten uit tus
sen de nazi-aanhangers en de communis
ten. Uiteindelijk komen de NSNAP' ers 
onder politiebegeleiding alsnog aan in 
Berg en Dal. Eén communist wordt gear
resteerd. 
Naast dergelijke protesten smokkelen 
Nijmeegse communisten joden en Duitse 
geestverwanten over de grens, worden 
illegale groepen ondersteund en vervoe
ren ze verboden literatuur naar het fascis
tische Duitsland. Bovendien vechten 
enkele Nijmeegse communisten mee in de 
Spaanse Burgeroorlog voor democratie 
en socialisme. 
Dat veel Nijmeegse communisten per
soonlijk betrokken raken bij antifascisti
sche acties is niet zo verwonderlijk. Veel 
bouwvakkers zijn lid van de CPN en juist 
in deze bevolkingsgroep werken veel 
mensen in Duitsland. Drie van de vier 
kandidaten bij de gemeenteraadsverkie
zingen in 1939 zijn in Duitsland geboren 
uit Nederlandse ouders. Op vergaderin
gen wordt zelfs vaak Duits gesproken. 

Verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog 
Doordat de hulp aan de Duitse antifascis
ten vaak in het schemer van het verbodene 
plaatsvindt, is de Nijmeegse CPN al snel 
vertrouwd met de illegaliteit. Over activi
teiten van communisten in het eerste oor
logsjaar is weinig bekend. Enkelen schij
nen een rol te hebben gespeeld bij een 
actie voor betere werktijden bij de 
(gedwongen) aanleg van een Duits mili-
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tair vliegveld in Venlo. Zonder overigens 
veel benul te hebben in wat voor groot 
gevaar men zich begeeft. De beroemde 
Februaristaking van 1941 blijft beperkt 
tot Amsterdam en omgeving. 
Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie op 
22 juni 1941 wordt in Nijmegen de voor
zitter van de CPN-afdeling Hein Huijink 
door de SD opgepakt. Hij zal in een Duits 
concentratiekamp overlijden. Vanaf dat 
moment is er geen sprake meer van een 
CPN-afdeling. 

Maar ondanks de tegenslag blijven veel 
communisten actief in het verzet. Sommi
ge vooroorlogse communisten, zoals Piet 
(Peut) Hoogland en Frits van Doren sten
cillen en verspreiden in een oplage van 
enkele honderden exemplaren eens per 
week De Waarheid. Enkele jonge commu
nisten, zoals Joop de Boer, helpen in de 
bossen rondom Malden mee aan de sabo
tage van Duitse munitieopslagplaatsen. 
In 1942-1943 arriveren een aantal niet
Nijmeegse communisten in de Waalstad, 
waaronder Jurriëns en Bram Hopman. De 
laatste is door zijn werkgever, de Neder
landse Spoorwegen, naar Nijmegen over
geplaatst. Hij wordt vooral bekend van
wege zijn deelname in het spoorwegver
zet De nieuwkomers vormen een netwerk 
met de vooroorlogse communisten. Op 
het einde van de bezetting zoekt men con
tact met een aantal vooraanstaande ex
SDAP'ers, zoals Gerard Peeters en Henk 
Spancier. Dit netwerk zal de basis zijn van 
de naoorlogse CPN. 

Bevrijding en heroprichting 
CPN 

Nijmegen wordt in september 1944 
bevrijd, en terwijl de illegale landelijke 
leiding de CPN heeft opgeheven ten gun
ste van 'De Vriendenkringen van De 
Waarheid', wordt op 23 oktober 1944 de 
CPN heropgericht Omdat de sociaal: 
democraten bang zijn nogal wat invloed 
onder de Nijmeegse arbeiders aan de CPN 
te verspelen, wordt de SDAP eveneens 
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opnieuw opgericht. Alle pogingen om te 
komen tot één socialistische partij mis
lukken. En ook van de eenheidsvakcen
trale komt niets terecht. 
In de eerste jaren na de oorlog speelt de 
CPN niettemin een belangrijke rol in Nij
megen. De honderden leden zijn ver
spreid over een zevental onderafdelingen. 
De Waarheid kent een oplage van tussen 
de twee en drieduizend exemplaren. 
Communistische jongeren richten een 

A. Hopman 

ANN-afdeling op en in april 1945 krijgt 
Nijmegen een eigen EVC-afdeling. De 
CPN heeft een pluriform karakter, zoals 
dat is voortgekomen uit de verzetsperio-

1 

de: vooroorlogse communisten, ex
SDAP'ers en de communisten die in de 
oorlog naar Nijmegen zijn gekomen. Na 
de verkiezingen in 1946 is deze gescha
keerdheidin de Raad terug te vinden. Drie 
communisten vertegenwoordigen de 
CPN in de gemeenteraad: Hoogland, Pee
ters en Hopman. 

Van deze drie zal Peeters de belangrijkste 
persoon worden de komende jaren. Het is 
een bescheiden man die van 1927 tot 1940 
voor de SDAP in de gemeenteraad heeft 
gezeten. Door zijn felle strijd tegen de 
armoede en het alcoholisme heeft hij zich 
zeer populair gemaakt in Nijmegen. Ook 
is hij de medeoprichter van de plaatselijke 
voetbalclub NEC en de Volkscredietbank. 1 

Zelfs zijn aanvankelijk ongelukkige 
keuze in het begin van de oorlog heeft 
weinig van zijn populariteit teniet gedaan. 
Peeters maakt namelijk in 1940 enige tijd 
deel uit van de Nederlandse Socialistische 
Werkgemeenschap·. Deze organisatie is 
opgezet om de sociaal-democratische 
arbeiders na het verbod van de SDAP 
onderdak te verlenen, maar verwordt 
onder leiding van Rost van Tonningen al 
snel tot een nazistische organisatie. 
Alhoewel Peeters onder de Nijmeegse 
communisten nooit omstreden is geweest, 
zijn er tussen hem en de landelijke CPN
leiding voortdurend spanningen blijven 1 

bestaan. 
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Koude Oorlog en anticommu
nistisch oproer in 1956 

De communistische opleving van het eer
ste bevrijdingsjaar duurt niet lang. In Nij
megen keren al snel de vooroorlogse poli
tieke verhoudingen terug. Hierin is voor 
de CPN geen plaats weggelegd. De mees
te bewoners van de stad staan ook niet te 
springen om radicale communistische 
politiek: gematigdheid en wederopbouw 
zijn de slogans. 
Peeters blijft proberen aansluiting te vin
den bij wat resteert aan progressieve poli
tici. In de praktijk leidt dit echter tot prag
matisme en reformisme (weliswaar in een 
wat scherpe variant) in de Raad. Hierdoor 
zijn er wellicht spanningen opgetreden 
met de vooroorlogse radicale communis
ten, waardoor enkelen zich vroegtijdig 
van de CPN hebben afgekeerd. 
Hoe het ook zij, zeker is dat de Koude 
Oorlog een niet te onderschatten rol heeft 
gespeeld in de verdere afkalving van de 
CPN, Na de machtsgreep van de commu
nisten in Praag begin 1948, wordt er 
opnieuw een zaalverbod afgekondigd. In 
de gemeenteraad worden de communisten 
uit de verschillende commissies gezet. En 
net als in het eerste jaar van het bestaan 
betekent een lidmaatschap van de CPN of 
het lezen van de partijkrant vaak ontslag. 
Bij de verkiezingen van 1949 wordt alleen 
Peeters herkozen. Maar ook hij kan niet 
voorkomen dat de partij steeds verder 
afbrokkelt. Als in 1954 enkele belangrijke 
mensen uit de leiding van de EVC beslui
ten om naar het NVV te gaan, is het ook 
met de EVC gedaan. Nog in datzelfde jaar 
wordt ze opgeheven. 

Met de inval van de Sovjettroepen in 
Hongarije in november 1956 wordt de 
CPN nóg verder in het isolement gedron
gen. Op de zesde november 's avonds 
vindt er een anticommunistische meeting 
plaats in het centrum van de stad. De Nij
meegse burgemeester Hustinx spreekt de 
menigte toe. Gevluchte Hongaarse stu
denten worden met kappen over hun hoof-
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den ten tonele gevoerd. Opgezweept door 
katholieke notabelen trekken enkele hon
derden jongeren vervolgens naar het huis 
van het communistische raadslid Peeters. 
Een journalist van het Nijmeegse Dag
blad, die op goede voet staat met Peeters, 
waarschuwt hem. Het raadslid kan tijdig 
onderduiken. De joelende menigte, waar
onder zich behalve scholieren ook PvdA
leden bevinden, is inmiddels aangegroeid 
tot ongeveerduizend mensen. Op honderd 
meter van Peeters' huis worden ze door 
buurtbewoners, bewapend met stokken, 
en de politie tegengehouden. Uiteindelijk 
slaagt de politie erin de menigte uiteen te 
drijven. Kleinere groepjes trekken naar de 
huizen van andere plaatselijke communis
ten in de stad. De communist Selbach 
wordt van zijn fiets getrokken en gemo
lesteerd. 
Tekenend voor de Koude- Oorlogssfeer is 
het relaas dat enkele dagen later in De 
Gelderlander staat. Een chroniqueur van 
de krant veroordeelt weliswaar het oproer, 
maar bagatelliseert het gebeuren sterk. Zo 
staat er te lezen: 'Enkele jongens die nau
welijks leesbare spandoeken bij zich had
den, trommelden na afloop van de mee
ting met moeite enige aanhangers op voor 
een tocht naar de woningen van de 
CPN' ers. Toen zij zich al schreeuwend op 
weg begaven, sloten zich gauw vele 
nieuwsgierigen bij hen aan en zo werd het 
een hele optocht. De demonstratie had 
niets spontaans, ze leek op een rock - and 
- rollvertoning. De politie heeft er een 
eind aan gemaakt door enkele knapen mee 
te nemen naar het politiebureau, waar ze 
later in de avond door hun moeders kon
den worden afgehaald.' 

Partijstrijd 1958 

Door de gebeurtenissen in 1956 is de CPN 
weer terug op het niveau van de jaren der
tig. Maar het zal nog erger worden. Het 
laatste duwtje over een kille afgrond naár 
de kelder van onbeduidendheid deelt nota 
bene het CPN-Hoofdbestuur in Amster
dam uit. 
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G .F. Peeters 

Tijdens de interne partijstrijd van 1958 
wil de Nijmeegse CPN-top onder leiding 
van Peeters een open debat om de lande
lijk gerezen problemen te bespreken. 
Bovendien is men van mening dat de lan
delijke EVC niet moet worden opgehe
ven. De overgrote meerderheid van de 
afdeling deelt deze standpunten. De lan
delijke partijleiding eist echter een 
onvoorwaardelijke trouw aan Paul de 
Groot en in haar 'strijd tegen de rechtsen' 
wordt geen enkel middel onbeproefd 
gelaten om de Nijmeegse afdeling in het 
gareel te brengen. 
Zo worden de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1958 geboycot: verkiezingsmate
riaal komt nooit in Nijmegen aan. Het 
gevolg is dat de CPN zijn enige raadszetel 
verliest. Korte tijd later wordt de zittende 
CPN-top zelfs in zijn geheel vervangen. 
Peeters probeert zich nog te verzetten. In 
een brief aan alle Nijmeegse leden stelt hij 
voor een ledenvergadering te houden 
omdat 'het noodzakelijk is dat wij allen, 
die voor het Communisme voelen en er 
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voor gewerkt hebben, eens bij elkaar ' 
komen om deze onhoudbare toestand te 
bespreken.' En enige tijd later volgt een 
tweede brief waarin hij de leden oproept 
de nieuwe leiding niet te erkennen 'om 
daarmee verdere afbraak te voorkomen.' 
Maar het is al te laat. De landelijke CPN 
grijpt dit aan om Peeters van fractievor
ming te beschuldigen. En om de overige 
leden af te schrikken worden Hoogland en 
Peeters geroyeerd. De Nijmeegse afde
ling is murw gemaakt: een enkeling gaat 
nog naar de Bruggroep, maar de meeste 
communisten bedanken voor de CPN. 

Instroom studenten: 
vernieuwing en linkse 
samenwerking 

Tot het eind van de jaren zestig is de CPN 
een klein sectarisch partijtje, met tien à 
twaalf actieve leden. De activiteiten zijn 
mager. Vergaderingen vinden plaats bij de 
leden thuis. Er wordt gecolporteerd met 
De Waarheid en af en toe zijn er openbare 
avonden, met name bij verkiezingen. Spo
radisch organiseert men 1-mei-vieringen, 
vooral voor zichzelf, vrienden en beken
den. 
Op het einde van de jaren zestig komen de 
eerste studenten naar de CPN. In het begin 
afkomstig van de Spartacusbeweging 
(een radicale studentenbeweging in Nij- I 

megen), later vooral uit de politieke stu
dentenvakbond, de Unie van Studenten 
Nijmegen (USN). Door de grote toeloop 
van studenten wordt de oude communisti
sche kern volledig onder de voet gelopen. 
Wellicht dat dit de reden is dat de vernieu
wing in de Nijmeegse CPN vroeg en zon
der veel geruzie is verlopen. 
De aanleiding van de vernieuwing zijn de 
Tweede - Kamerverkiezingen van 1977, 
waar de CPN vijf van haar zeven zetels 
verliest. In een artikel in De Waarheid 
wordt de nederlaag geweten aan de 
Molukse gijzelingen in Drenthe. Vele Nij
meegse communisten weigeren De Waar- 1 

heid rond te brengen. In de jaren daarna 
wordt het vernieuwingsdebat gevoerd: het 
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feminisme wordt omhelsd en de starre 
dogmatiek verlaten. Ruim vijf jaar vóór
dat op het beginselprogramcongres van 
1984 de CPN-vernieuwing gestalte krijgt, 
heeft de Nijmeegse CPN al een modern 
jasje gekregen. 
Maar nog op een andere manier is de Nij
meegse CPN een buitenbeentje. Als een 
van de eerste afdelingen heeft zij de radi
caal-linkse samenwerking mee vormge
geven. 
In het begin van de jaren tachtig wordt er 
eindelijk weer eens aandacht geschonken 
aan de gemeentepolitiek. Bovendien is de 
CPN in deze tijd zeer actief betrokken bij 
enkele belangrijke acties. De bekendste is 
de Piersonactie in 1981, waarin met suc
ces de bouw van een parkeergarage mid
den in het stadscentrum wordt tegenge
houden. Tevens spelen communisten een 
rol in de Anti-Bestekacties in datzelfde 
jaar en natuurlijk in de vredesacties tegen 
de Neutronenbom en de Kruisraketten. 
Mede door deze activiteiten lukt het de 
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CPN in 1982 weer een zetel in de gemeen
teraad te krijgen. Vanaf het begin wordt er 
intensief samengewerkt met de PSP en 
PPR. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1986 komen de drie partijen uit met 
één lijst onder de naam van Radikaal 
Links. Er worden vijf zetels gehaald. Bij 
de verkiezingen in 1990 wint de formatie 
- nu onder de naam Groen Links - nóg 
eens een zetel en levert ze de milieuwet
houder in het nieuwe college van B & W. 
De vernieuwing in de CPN komt uitge
breid aan bod in het tweede deel van het 
boek. Met onder meer aparte hoofdstuk
ken over de Nijmeegse CPN in verhou
ding tot het feminisme, de gemeentepoli
tiek en de vredesacties. 
Het boek is te bestellen bij Jo lanssen 
(080-238353) of Theo Lucassen (080-
604617). 

JoJanssen 
Theo Lucassen 
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Alles moest anders 

De val van de Berlijnse Muur in novem
ber 1989 en wat daarop verder volgde in 
Tsjechoslowakije, Bulgarije en Roemenië 
heeft toen aanleiding gegeven tot bespie
gelingen in de pers over het 'ongelijk van 
links'. Daardoor aangespoord hebben 
enkele spraakmakende personen van het 
linkse activistendom uit de jaren zeventig 
zich over hun verleden gebogen en een 
bundel terugblikken uitgebracht onder de 
titel 'Alles moest anders'. 
Het gaat om 15 bijdragen van mensen die 
in verschillende linkse stromingen actief 
zijn geweest. Een nadrukkelijk accent ligt 
op een kritische terugblik op de CPN, 
want acht bijdragen zijn van oud-CPN
leden die allen al zes tot twaalf jaar gele
den uit die partij zijn gestapt. Van die acht 
schrijven zeven ook dat ze gebroken heb
ben met het 'communisme' als zodanig. 
Alleen Kees van der Pijl beperkt zijn kri
tiek op de vormgeving van theorie en stra
tegie in de CPN en dat vanuit een afwij
kende invalshoek. 
In de andere bijdragen van mensen uit 
andere stromingen (PSP, SAP, KEN, SP, 
fem-soc) vindt men wel meer of minder 
kritiek, maar doorgaans relativerender 
van toon. Op deze op zich best interessan
te bijdragen zal ik niet ingaan, omdat de 
bijdragen over de CPN de bundel in 
hoofdzaak kleuren en omdat deze recen
sie verschijnt bij het opheffingscongres 
van de CPN. 

Van de bijdragen van de zeven, die met het 
'communisme' gebroken hebben, zijn er 
vijf van mensen die als student in het 

begin van de jaren zeventig actief waren 
in de ASVA, namelijk Anet Bleich, Els
beth Etty, Arnold Koper, Constant Vecht 
en Max van Weezel, die - opvallend 
genoeg - later journalistiek actief waren. 
Daarnaast is er een bijdrage van Vera 
Ebels-Dolanova die uit Tsjechoslowakije 
afkomstig is, in Groningen heeft gestu
deerd maar later naar Amsterdam is ver
huisd. En een bijdrage van Gijs Schreu
ders, die als enige uit een communistisch 
gezin kwam en jarenlang journalist bij de 
Waarheid was. 
Deze droge feiten krijgen kleur als men 
bedenkt dat de grote toeloop naar de CPN 
in de roemruchte jaren 1969-1975 
bepaald niet alleen plaatsvond in Amster
dam, laat staan alleen aan de Universiteit 
van Amsterdam. Ook de andere bijdragen 
komen op één na van Amsterdammers, 
allen actief in het schrijverswezen of de 
journalistiek. Sociologisch gezien is de 
bundel dus in hoge mate selectief. In feite 
politiek ook. Dat is op zich geen bezwaar, 
maar het valt wel op dat noch de inleiding 
van de samenstellers (Koper, Vecht, Van 
Weezel), noch de achterflap daarop wijst. 
Uitdrukkingen als 'kinderen van de jaren 
'60, 'prominente vertegenwoordigers van 
deze linkse generatie' suggereren een 
algemenere betekenis. 
De bundel past in de sjabloonmatige 
geschiedschrijving zoals die al jaren in het 
landelijke mediawezen tot ons komt. Dat 
was al zo in de tijd van 1969-1975. De 
Amsterdamse spraakmakende incrowd 1 

heeft in dit opzicht altijd al moeite gehad 
boven het Amsterdamse provincialisme 



uit te komen. Ook politiek-inhoudelijk 
komen we in de bijdragen een sterke fixa
tie tegen op Amsterdamse ervaringen, 
ofschoon die zeker wel een wijdere bete
kenis hebben omdat Amsterdam nu een
maal het grootste bastion was van de CPN 
en dáár het partij-apparaat was. De ver
schillende bijdragen staan vol boeiende 
details uit persoonlijke geschiedenissen 
en zijn interessant als deel van de 
geschiedschrijving over de jaren zeventig 
en de CPN. Ze geven ook een goede 
indruk van een thans toonaangevende 
manier van terugblikken op die tijd en op 
de CPN. Maar de lezers doen er wel goed 
aan zich te realiseren dat ze niet het ver
haal van de andere kant, van de andere 
betrokkenen die bij name worden 
genoemd, weergegeven vinden. Een 
zekere relativering is mede raadzaam 
omdat op een reeks punten de probleem
stelling of de behandeling van een proble
matiek nogal tot buitengewoon opper
vlakkig is. Laten we een aantal geregeld 
terugkerende kwesties langslopen. 

In het algemeen (maar dat geldt ook voor 
de andere bijdragen) wordt klakkeloos 
omgesprongen met de termen 'socialis
me' en 'communisme', terwijl het toch al 
lang bekend kan zijn dat er diepgaande 
meningsverschillen bestaan over wat die 
termen in (moeten) houden. 'Socialisme' 
figureert al in het Communistisch Mani
fest van Marx en Engels als een verzamel
term die met een bijvoeglijk naamwoord 
er voor, voor verschillende stromingen 
stond. Met 'communisme' is later hetzelf
de gebeurd. Zelfs met betrekking tot het 
'reëel bestaande socialisme' of het 'Oost
europese communisme' moet men analy
tisch gesproken zich steeds afvragen waar 
men het precies over heeft. 
Het gevolg van deze slordigheid is dat de 
lezers opgezadeld worden met associatie
ve cliché-indrukken over een heleboel 
'marxistisch-leninistische' of 'stalinisti
sche' slechtigheid. Dat kan natuurlijk 
begrepen worden als tegenpool van eerde
re associaties bij de radicalisering rond 
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1970. Bijvoorbeeld bij Etty waar ze 
schrijft: 'Bij mij stond socialisme hooguit 
voor het goede ... etc.'. Of Vecht, die in 
1970 nog geboeid was door radencommu
nistische ideeën van Pannekoek en thans 
schrijft dat hij ontdekt heeft dat het besef 
rijpte dat 'mijn communistische droom, 
behalve in de praktijk, ook in theorie op 
drijfzand berustte.' De lezers mogen gis
sen of hij het nu over Pannekoek heeft of 
over andere stromingen of welke ideeën 
bij hen. 
Bij Koper vindt men de opmerking dat 
nationalisatie tot concentratie van macht 
leidt. Dat is nog iets. Maar wat dan te den
ken van het begrip 'socialisatie' en van 
'collectivisme' versus 'communisme'? 
Bleich denkt de zaak op te lossen door 
zich nu een radicale democraat te noemen. 
Maar hoe radicaal is dan radicaal, bijvoor
beeld bij het eigendomsvraagstuk? Die 
discussie speelde al in de jaren veertig van 
de vorige eeuw. Van Weezei is tot de con
clusie gekomen dat het beloofde land niet 
bestaat, en dat de mens slecht is. Dat is 
strikt genomen het heersende cynisme dat 
zelfs de christen-democratie kritiseert. 
Het lijkt er op dat de auters bij de afreke
ning met hun eigen dromen niet beseffen 
dat het bepaald geen gemeengoed is om 
het communisme als ideaal definitorisch 
gelijk te stellen met het 'paradijs'. Maar 
voor wie dit associatief of analyti~ch wel 
zo was moet de teleurstelling groot zijn. 
Een zelfde slordigheid ziet men bij de 
behandeling van het 'stalinisme' (met 
name in de CPN). Een reeks ondeugden 
(zelfgenoegzaamheid, superioriteitsge
voel, onfeilbaarheid, autoritair gedrag, 
intrigeren etc.) worden daaraan toege
schreven, terwijl die in de geschiedenis al 
uitentreuren zijn vertoond voordat Jozef 
Dzjoegazjvili was geboren. Het blijft 
natuurlijk beschamend voor de commu
nistische beweging dat die een reeks 
ondeugden heeft toegelaten èn ... ideolo
gisch gelegitimeerd. Maar ook dit laatst~:: 
is niet nieuw. Het theoretisch en praktisch 
fundamentalisme (want daar gaat het in 
feite over) moet men steeds als een con-
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creet historisch verschijnsel onderzoeken. 
Voor het marxisme is in elk geval de mens 
als soort een historisch-sociaal wezen en 
als individu veranderlijk en veranderbaar. 
Het 'goede' en het 'kwade' zijn en blijven 
steeds in potentie aanwezig. Wel kan men 
trachten structurele voorwaarden te 
scheppen die het 'goede' voor iedereen 
bevorderen. Dat is de kwestie waar het om 
draait in maatschappijbeschouwingen. 
Het 'stalinisme' heeft als begrip alleen 
dan een toegevoegde waarde voor onze 
woordenschat, indien men het verbindt 
met de staatspolitiek van een collectivis
tisch georiënteerd regime waarin politie
terreur als systematisch machtsmiddel 
wordt gehanteerd. Allerlei alledaagse 
ondeugden er mee verbinden is onzinnig 
en misleidend. Zo gezien was het voortdu
rende verwijt van stalinisme binnen de 
CPN net zo dwaas en net zo gemeen als 
het alsmaar hanteren van de term fascisme 
tegen (rechts-)autoritair gedrag, of nog 
banaler bij demonstraties tegen getergde 
politieagenten. Termen worden zo van 
hun oorspronkelijke analytische begrip 
ontdaan en associatief-aanduidend als 
strijdbegrip (als scheldwoord dus) in een 
debat gebruikt, dat niet op opheldering 
maar op afrekening is gericht. Wat de 
CPN onder De Groot betreft ging het om 
een specifieke combinatie van autoritaire 
zelfgenoegzaamheid en straatvechters
manieren. Daar hadden een heleboel 
CPN'ers allang moeite mee voordat de 
studenten van 1969-1970 lid werden. 
De slordigheid in het hanteren van begrip
pen speelt door in het niet herkennen van 
subculturele patronen in incrowd
gewoontes binnen de CPN. Zowel bij de 
jonge generaties als bij de oude hadden 
zich nogal wat door gewoontevorming en 
eigen historische omstandigheden 
bepaalde opvattingen gevormd over wat 
'revolutionair' gedrag is of wat hoort bij 
de gedragswijze van een 'goede commu
nist' (iets van een besef van sociale 
groepsculluren speelt wel door in de bij
dragen van een tweetal feministes; Anja 
Meulenbelt en Matjo van Soest). Alleen 
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bij Schreuders klinkt iets door van een 
oorlogservaring. Over de sociale achter
gronden komt men niets tegen. Toch moet 
men zich bedenken dat veel gescheld 
meer te maken had met een gebrek aan 
scholing in intellectuele valstrikken en 
discussietrucs (waarin nogal wat acade
mici uitblonken) dan met ideologische 
posities. 
Men vindt in de bijdragen ook veel of- of 
- denken. Iets is of goed Of slecht, of 
democratisch Of ondemocratisch, Of tota
litair Of pluralistisch. Men is Of laf Of uit
dagend, Of conformistisch of revolutio
nair-pragmatisch. De complexiteit van 
mensen, situaties, stromingen en organi
saties wordt niet onderkend, althans niet 
als problematiek behandeld. Maar hoe 
vaak kunnen mensen niet grootse opvat
tingen hebben naast kleingeestige, of dito 
dingen doen? Zo ook organisaties. Het 
gaat niet aan het ene reductionistisch tot 
absoluut beoordelingsprincipe te verhef
fen ten koste van het andere. Zo vereisen 
ook allerlei intriges en manoeuvres een 
zekere relativering. Neem bijvoorbeeld 
het idee om Joop Wolff 'namens de 
ASVA' te laten optreden voor een Chili
actie in 1973, dat Bleich meldt. Dat was 
inderdaad heel merkwaardig. Maar waar
om niet gememoreerd dat de CPN jaren
lang moest opboksen tegen afgrenzing en 
van het podium houden door anderen, het- l 

zij uit anticommunisme, hetzij door een 
beroep op de 'breedheid' of politieke 
'respectabiliteit'? Actie roept reactie op, 
en soms blijft een vliegwiel nog een tijdje 
doordraaien. In de bundel niets daarover. 
Toch was juist her aardige van de jaren 
zeventig dat er zich stapsgewijs een ont
spanning in het politieke klimaat doorzet
te; internationaal, nationaal en in de CPN. 
Een nieuw soort verkramping kwam in 
het begin van de jaren tachtig, toen voort
durend de socialistische landen negatief 
in het nieuws waren en ook links in het 
Westen in de beklaagdenbank kwam 
wegens 'potverteren'. Een deel van de 1 

generatie, die politiek opgegroeid was 
met de strijd tegen het (neo-)kolonialisme 
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in de Derde Wereld en tegen fascisme in 
de Eerste Wereld (Zuid-Europa) leek plot
seling een soort schade te moeten inhalen 
ten opzichte van de Tweede Wereld. 
Dezelfde koortsachtigbeid en neiging te 
kiezen voor een confrontatiepolitiek 
kwam op als eerder eind jaren zestig en 
verder. De titel 'Alles moest anders' slaat 
ook aardig op die tijd. Precies op dit punt 
ontstonden breuken tussen de vernieu
wers in de CPN. 
Etty, Vecht en Koper onderkennen het 
proces niet doordat ze alleen vanuit hun 
eigen 'gelijk' redeneren. Zo bezigt Etty 
een hatelijkheid over de 'jonge Turken' in 
de Tweede Kamer (Brouwer, Eshuis en 
Emsting) die zich 'conformeren aan de 
partijleiding'. De clou is echter dat een 
flink en invloedrijk deel van de partij het 
wezen van de vernieuwing niet zag in aan
scherping van onderlinge tegenstellingen 
met de bijbehorende stigmatiseringen. 
Dat was de aloude confrontatiezucht, die 
al zo vaak tot uitdrijving van mensen en 
tot politieke ruïnes had geleid. Die sja
bloonmatige manier van politiek bedrij
ven vindt men ook terug in de beoordeling 
van contacten met Oost-Europa. Die had 
je als men de vleugels in de partij moest 
geloven alleen omdat je pro-Moskou was, 
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anders hoorde je geen contacten te heb
ben. Dat je als partij ook uit diplomatieke 
overwegingen contacten kon onderhou
den (die boven het pro-contra-schema uit
gaan) ging bij velen hun strategisch 
begrip te boven. Een zelfde ervaring deed 
ik op in 'Stop deN-bom'. 
Tot slot komt regelmatig de vraag terug 
waarom men zich liet disciplineren terwijl 
velen toch geactiveerd waren in een anti
autoritaire revolte. De auteurs neigen er 
toe de oplossing in verklaringen te zoeken 
over intimidaties of in eigen tijdelijke 
zwakheid of onbezonnenheid en soms 
tactiek. In werkelijkheid heeft voor velen 
in de jaren zeventig het idee meegespeeld, 
dat ze zaken in proportie moesten zien tot 
wat er elders in de wereld gebeurde en was 
er intussen al meer besef dat veranderin
gen ook hun tijd moesten hebben en dat 
daarvoor eerst een vertrouwensbasis 
moest worden gelegd. Een dergelijke 
'reformistische' langere-termijnbenade
ring met betrekking tot de landspolitiek 
bracht de CPN in die tijd de radicale stu
denten juist bij. 

Nico Schouten 
7 mei 1991 
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Alles moest anders: 
ook voer voor 
jeugdsociologen 

Het boek 'Alles moest anders' lijkt door 
de presentatie van de redacteuren, het 
nawoord van Hofland en diverse bespre
kingen in de pers vooral te gaan over ver
keerde keuzes, stommiteiten, naïef geloof 
en oude illusies. Vanuit het gezichtspunt 
van de lezer van 1991leveren de verhalen 
over de 'wilde jaren' van die oude activis
ten een overwegend tragisch beeld op. 
Hoe konden we ons zo vergissen!? Waar
om lieten we ons zo gemakkelijk mislei
den? En: gelukkig dat we er uiteindelijk 
mee gebroken hebben. 
Dat laatste element is ook nadrukkelijk 
aanwezig, met name in de bijdragen van 
de ex-CPN'ers. Vera Ebels: ons rapport 
was de katalysator van de ineenstorting 
van de partij. Gijs Schreuders: ik smok
kelde het euro-communisme binnen. 
Amold Koper: ik hebmijn steentje bijge
dragen aan het kapot maken van de CPN 
(over het Rode Boekje). Elsbeth Etty: we 
legden met het vrouwenoverleg de bijl 
aan de wortel van het democratisch-cen
tralisme en haalden daarmee de CPN 
onderuit. 
Met dergelijke bijdragen krijgt het boek, 
geschreven naar aanleiding van de val van 
de Berlijnse Muur, iets te veel het karakter 
van een openbare bekentenis en veront
schuldiging naar aanleiding van 'fouten' 
uit het verleden. Het is een verhaal waarin 
de schrijver-van-nu zich, over de actuali
teit van de ineenstorting van het 'reële 
socialisme' heen, richt tot vrienden en 
bekenden, de lezers-van-nu. Meer dan 
een verhaal over de twintigers van de 

jaren zeventig is het een verhaal van veer
tigers uit de jaren negentig. Mét het thans 

1 
heersende gebrek aan perspectief voor 
links en enige berustende tevredenheid. 
'Een beetje treurigheid is wat overblijft, 
een beetje rouw'. En: 'Is het ergens 
beter?' (oma Meulenbelt). Alles moest 
anders, maar kennelijk hoeft het riou niet 
meer. 

In De Volkskrant van 27 april j.l. heeft 
Duco Heilerna op het a-politieke karakter 
van het boek gewezen. Hij verklaart de 
keuze voor de CPN twintig jaar geleden 
uit de zich toen sterk wijzigende politieke 
omstandigheden: de ontspanning tussen 
Oost en West, de verzwakking van de 
positie van de VS door de oorlog in Viet
nam en de algehele verzwakking van het 
kapitalisme. 'De toestroom naar de CPN 
was produkt, dan wel functie van de inter
nationale omstandigheden en had niet zo 
veel te maken met een persoonlijke afwe
ging van alternatieven. Er is daarom geen 
reden voor schuldgevoel, dat in deze een 
overschatting van tie individualiteit ver
onderstelt.' 
Dit bredere kader is denk ik van groot 
belang om iets te begrijpen van die 'wilde 
jaren'. Daarnaast denk ik dat er nog een 
ander kader is dat de individualiserende 
benadering van dit boek wat kan relative
ren: dat van de jeugd, als subcultuur en als 
generatie. 
De meeste auteurs van 'Alles moest 1 

anders' leveren ook aardig wat voer voor 
jeugdsociologen. liJ schrijven ze vrijwel 
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allemaal over het verzet tegen hun ouders 
en het met hen verbonden establishment. 
De hoogleraren hoorden daar natuurlijk 
wel bij, Marcus Bakker niet. Die verte
genwoordigde het alternatief. Dus hoe
zeer je je ook verzette tegen de universi
taire machten, niets stond acceptatie van 
Marcus als autoriteit in de weg. 
Zo wordt er ook geschreven over het 
afstand nemen van de burgerlijke idealen 
en de godsdienstige opvoeding. Het 
afstand nemen was typerend voor de 
generatie, maar het (nieuwe) idealisme 
eveneens. Er wordt van ideaal/geloof 
geruild. Niet vreemd voor een jonge, en 
dus -de goede kant en de juiste weg- zoe
kende generatie. Pragmatisme was, toen 
in elk geval, meer iets voor de dertigers. 
Bevlogenheid en radicalisme: je komt het 
in alle verhalen tegen (althans voorzover 
het over het verleden gaat), niet alleen bij 
ex-CPN' ers. Het is sinds Goethe kenmer
kend voor de jongerencultuur in het alge
meen en die van de jaren zestig en zeven
tig in het bijzonder. 'Lauw zijn, dàt vond 
ik nou zonde', reageert Marjo van Soest 
op haar protestants-christelijke opvoe
ding. 
Het collectief, de eenheid, de samenwer
king, de organisatie: hechtten alleen die 
misleide, 'foute', linksradicale jongeren 
daar aan? Natuurlijk niet: het collectief 
optreden is een algemeen kenmerk van de 
jongerencultuur. 'Samen tegen de stijve 
harken', typeert de socioloog Berger dit 
verschijnsel. Je bent jong, je wilt het alle
maal anders, maar je hebt geen macht. Je 
zoekt hetcollectief en je trekt je aan elkaar 
op. En je gaat op in het groepsgebeuren en 
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de rituelen die daarbij horen. Dat deden de 
provo's, de hippies, de Dolle Mina's en 
ook de CPN-leden. Terugkijkend zie je nu 
'enge sfeertjes', 'dwang', 'discipline', 
etc. Toen had het allemaal een duidelijke 
functie: om ergens bij te horen, een kader 
te hebben voor je persoonlijke ontwikke
ling, om los te komen van thuis, om je 
sociale vaardigheden (schrijven, organi
seren) te oefenen, om je algemene onvre
de te kunnen uiten en je daarin met ande
ren sterk te voelen, en ook gewoon om een 
partner te vinden. 

Toegegeven: 'Alles moest anders' is een 
prachtig en boeiend boek voor alle voor
malige linksradicale jongeren. Ik heb het 
in één ruk uitgelezen. Het geeft je te den
ken over je eigen keuzes en je opstelling in 
die 'wilde jaren'. Maar voor een goed 
begrip van wat er toen met de studenten
generatie in de CPN gebeurde heb je toch 
meer invalshoeken nodig dan hier gebo
den worden. Daartoe behoort ook die van 
de specifieke subcultuur van hoog opge
leide twintigers in de jaren zeventig. De 
functies van déze subcultuur in die tijd 
zijn, mét alle veranderingen in de nationa
le en internationale politieke structuur, 
v:oor een goed inzicht zeker zo belangrijk 
als de persoonlijke bekentenissen van de 
veertigers die nu, anno 1991, na de ineen
storting van de traditionele communisti
sche structuren dit boek hebben geschre
ven. 

Jos van Dijk 
12 mei 1991 
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Verzetsbeweging in 
'Europa zonder 
grenzen' 
Op 2 en 3 mei vond in de Pieterskerk te 
Leiden een symposium plaats waar de 
internationale verzetsbeweging 1940-
1945, de Anne-Frankstichting en de uni
versiteit van Leiden zich bogen over de 
vraag: Hoe kan er effectief worden opge
treden tegen racisme en rassenhaat in het 
verenigde Europa na 1992? 
Aan de orde kwam de rol van de Europese 
organen in deze kwestie, maar ook van 
kerken, politieke partijen, universiteiten 
en jeugdorganisaties. 
Gesproken werd over vormen en moge
lijkheden van onderzoek, opvoeding, 
voorlichting, onderwijs en samenwer
king; over de betekenis van het in stand 
houden van gedenkplaatsen zoals voor
malige concentratiekampen. Dat alles 
gericht op versterkte waakzaamheid 
tegen het om zich heen grijpende anti
semitisme en de discriminatie van 
allochtonen. 
Wat maakte dit symposium zo belang
wekkend? 
In de eerste plaats zijn samenstelling. Een 
zeer brede deelname, sprekers die vanuit 
verschillende invalshoeken hun veront
rusting over het groeiende racisme in 
Europa verwoordden. Maar bovenal voor 
het eerst sinds het uitbreken van de Koude 
Oorlog deden de twee Europese verzets
federaties mee. De 'linkse' FIR en de 
'rechtse' FIL. Vanuit de gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid om lessen uit 
de Tweede Wereldoorlog effectief en edu
catief te benutten voor de verdediging van 
democratische waarden en mensenrech
ten. Na zal worden gegaan hoe en op 

welke terreinen verder samen kan worden 
gewerkt. 
Alhoewel het nog te vroeg is om te spre
ken van een nieuwe Hollanditis op het ter
rein van de democratie, kan toch worden 
vastgesteld dat de veelzijdige samenstel
ling van het internationale symposium 
een stoot kan geven naar een effectiever 
optreden tegen racistische organisaties in 
Europa. 
En daar is alle reden voor. 
Vier jaar na de goedkeuring van het ver
slag van de Europarlementscommissie 
'Racisme en vreemdelingenhaat' zijn er 
aanwijzingen dat de problemen toene
men. 
Enkele voorbeelden. In België heeft het 
fascistoïde Vlaamse blok in Antwerpen 
20% van de stemmen verworven. In vele 
gemeenten van België heerst een vijandi
ge houding tegenover islamieten. In 
Denemarken heeft de zogeheten' Vooruit
gangspartij ',die bol staat van vreemdelin
genhaat, 10% van de kiezers verworven. 
In Duitsland heeft de oud-SS' er Schönhu
ber met zijn Republikaner 2 miljoen stem
men verworven en 6-zetels in het Europar
lement. Sinds de eenwording van Duits
land roeren allerlei neonazistische 
groepen zich luider dan ooit. In Engeland 
richt de haat van het 'National Front' zich 
in hoofdzaak tegen Aziaten. In Frankrijk 
behaalde de antiserniet Le Pen bij de laat
ste parlementsverkiezingen 2,7 miljoen 
stemmen en 35 zetels en bij de presidents
verkiezingen gingen 14,4% van de stem
men naar het 'Front National'. Le Pen 
beschikt in Frankrijk over ruim 1000 



gemeenteraadszetels. In Italië opereert al 
lang de openlijk fascistische MSI. Ver
scheidene leiders zijn beschuldigd van 
deelname aan bloedige aanslagen. In Oos
tenrijk is sinds 1985 de 'Freiheitliche Par
tei Österreich' in opkomst. Deze partij 
onderhoudt betrekkingen met organisa
ties vanoud-SS'ersen verwierfin de pro
vincie Karinthië 25% van de stemmen. 
Ook Noorwegen geeft een groei van racis
tische vooroordelen te zien. De Frems
krittpartei, die zich daarop baseert, ver
wierf 13,7% van de stemmen. In Oost
Europa groeit het extreme nationalisme 
en dat uit zich in pogromachtige geweld
daden tegen zigeuners, joden en etnische 
minderheden. In de Sovjet-Unie is 'Pam
jat' actief, een virulent antisemitische 
beweging. 
In Nederland is de invloed van Centrum
Democraten en de Centrum-Partij be
perkt, maar er zijn tekenen dat ook hier 
vreemdelingenhaat toeneemt. 
Zonder een overtrokken beeld van het fas
cistoïde gevaar te willen oproepen, blij
ken waakzaamheid en geëigende maatre
gelen op alle niveaus in het Europa zonder 
grenzen van eminent belang. Dat de inter
nationale verzetsbeweging haar hoofd
aandacht op deze gevaren gaat richten, 
meer naar voren blikt, zal vruchten afwer
pen. Want oud-verzetsmensen hebben 
voor deze gevaren een soort extra zintuig 
ontwikkeld. 

Op het symposium werd emstig gediscus
sieerd. Internationale of nationale racis
mebestrijding. Wat is belangrijker? 
Optreden gecoördineerd op Europees 
niveau of aangepast aan de bijzonderhe
den van elk land afzonderlijk? Een vraag 
die sommige sprekers sterk accentueer
den, terwijl anderen er een oneigenlijke 
tegenstelling in zagen. Ook de permanent 
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aanwezige vraag, hoe ver het verbod op 
racistische propaganda mag gaan, zonder 
dat de grondslag van de vrije meningsui
ting wordt aangetast, speelde door vele 
discussies heen. 
Op het symposium werden vele interna
tionale contacten gelegd, werd een drin
gend beroep gedaan op Europese organen 
om de internationale herdenkingsplaatsen 
als cultureel erfgoed te behandelen en gel
den beschikbaar te stellen, die nodig zul
len zijn om onder andere de Museum
Herdenkingspiaais en Documentatiecen
trum Auschwitz als wereldwaar
schuwingssymbool te restaureren en te 
conserveren. Daar dreigt ernstig verval. 
De Anne-Frankstichting krijgt de moge
lijkheid om in de Moskouse archieven van 
het Sovjet-leger tot dusver onbekend 
materiaal over de massavernietiging van 
joden in de Sovjet-Unie uit de periode 
1941-1945 te verzamelen. Gruwelen van 
het soort Babi Yar bij Kiëv, waarop tot 
dusver in de Sovjet-Unie een publikatie
taboe rustte, kunnen nu aan de geschiede
nis van de Holocaust worden toegevoegd. 

In dit nummer vanPen C twee inleidingen 
gehouden op het symposium. De eerste is 
van Hedy d' Ancona, minister van WVC, 
die in het bijzonder inging op het belang 
van anti-racistische jeugdvoorlichting, en 
de tweede is van prof.dr. L. Leertouwer, 
Rector Magnificus van de RijksUniversi
teit te Leiden, die sprak over de rol van de 
universiteiten en intellectuelen bij het 
bestrijden van vooroordelen en intoleran
tie tegenover 'anderen'. 

De redactie is de beide sprekers erkente
lijk voor de toestemming hun redevoe
ringen hier af te drukken. 



190 Politiek en Cultuur 

Waakzaam voor 
democratie en vrijheid 

Iedere dag opnieuw wordt de zin bewezen 
van een gedachtenwisseling over de vraag 
hoe in een 'Europa zonder grenzen' racis
tische en fascistische tendensen bestreden 
moeten worden. 
Vanaf het einde van de Tweede Wereld
oorlog is er hard gewerkt aan het vastleg
gen van de rechten van de mens. Door de 
verschrikkelijke gebeurtenissen in de 
jaren 1940 - 1945 raakte de hele wereld 
ervan doordrongen dat zoiets nooit meer 
zou mogen gebeuren. Daarom werd op 10 
december 1948 de Universele verklaring 
van de Rechten van de Mens door de Ver
enigde Naties aanvaard. Deze verklaring 
omvat onder andere het verbod op discri
minatie, het recht op vrijheid en 
onschendbaarheid van het lichaam, het 
verbod van slavernij en foltering en de 
bescherming van het gezin. 
Nadien zijn in Europees verband en in de 
afzonderlijke Europese landen diverse 
overeenkomsten en verdragen getekend, 
waarin de rechten van de mens werden 
vastgelegd. 
Zo werd reeds in 1950 het 'Europees Ver
drag tot bescherming van de Rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden' in 
Rome gesloten. Daarna is er vrijwel jaar
lijks een overeenkomst of verdrag in 
Europees verband ondertekend. De mees
te overeenkomsten hadden betrekking op 
de toetreding van nieuwe landen tot dat 
Europese verband en de financiële en eco
nomische afspraken die gemaakt moesten 
worden. In slechts enkele overeenkom
sten zijn de uitgangspunten van de Uni-

versele Verklaring van de Rechten van de 
Mens nader uitgewerkt. 
In 1984 werd het Lomé UI-verdrag onder
tekend. In dit akkoord, waarin naast de 
Europese landen ook 66landen uit Afrika, 
het Caraibisch gebied en dat van de Stille 
Zuidzee betrokken zijn, worden de. men
senrechten geregeld. In een gezamenlijke 
verklaring inzake artikel 4 van de Lomé
conferentie wordt het volgende tot uit
drukking gebracht: 'Bij dezen herhalen de 
contracterende partijen dat ze een groot 
belang hechten aan menselijke waardig
heid als een onvervreemdbaar recht, dat 
een essentieel objectief is van het gewet
tigde verlangen van individuen en volke
ren'. 
De 12lidstaten van de Europese Gemeen
schap en de 66 Lomé-landen bevestigen 
hiermee te zullen strijden tegen elke vorm 
van discriminatie, die steunt op bijvoor
beeld etnische oorsprong, groep, ras, 
nationaliteit, geslacht of geloof. Grond
rechten zijn er om burgers tegen elkaar en 
tegen de overheid te beschermen. Grond
rechten zijn er om zorg te dragen voor een 
democratische samenleving. Toch doen 
zich in Nederland en in bijna alle landen 
van de Europese Gemeenschap situaties 
voor waarbij sprake is van onrecht, discri
minatie en het aanzetten tot vreemdelin
genhaat. 
Wanneer we deze realiteit onder ogen zien 
dan kunnen we ons afvragen of het slechts 
holle woorden zijn, die op papier zijn 
gezet in al die overeenkomsten en verdra
gen. Wat is het effect van deze regelge-



ving op nationaal en internationaal 
niveau? Zou de Engelse filosoof Jeremy 
Bentham gelijk krijgen toen hij de men
senrechten omschreef als 'holle retoriek'? 

Holle woorden? 

Laat ik voorop stellen dat het mijn stellige 
overtuiging is dat het vastleggen van de 
fundamentele rechten van de mens en het 
uitvoering geven aan die beginselen in 
grote mate zal bijdragen aan het tegen
gaan van discriminatie in onze samenle
ving. 
Maar wat is de realiteit van vandaag? Aan 
de ene kant kunnen we vaststellen dat 
tolerantie en begrip voor de menselijke 
waarden en beginselen beter verankerd 
lijken te zijn in het bewustzijn van de 
redelijk denkende mens in Europa. Aan de 
andere kant kunnen we in het Europa van 
nu tendensen waarnemen die in aanzet lij
ken op die van voor de Tweede Wereld
oorlog. Nazistische denkbeelden zijn in 
Europa nog niet verdwenen, getuige de 
diverse neonazistische groeperingen die 
zich in veel Europese landen doen gelden. 
Rassenhaat, vreemdelingenhaat en discri
minatie komen nog in verontrustende 
mate voor. 
De afgelopenjaren hebben zich in Europa 
positieve ontwikkelingen voltrokken, die 
lang voor onmogelijk werden gehouden. 
De éénwording van Duitsland. En het 
weer vrijer worden van de volkeren in de 
Oosteuropese landen, die zich na 45 jaar 
konden ontworstelen aan het systeem dat 
hen na de oorlog werd opgelegd. Toch is 
daarmee ook weer een probleem opge
doemd. Met het democratiseringsproces 
in de voormalige Oostbloklanden komen 
nationalistische gevoelens bovendrijven, 
die aansluiting zouden kunnen vinden bij 
de neonazistische tendensen in West
Europa. 
In Praag werden vorig jaar gastarbeiders, 
zigeuners en kleurlingen gemolesteerd. 
De 'Republikaner' in Duitsland, die bij de 
verkiezingen twee jaar geleden 6 zetels in 
het Europarlement kregen, willen niet 
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anders dan uitzetting van alle vreemdelin
gen. We hebben dat al eerder gehoord. 
Gedesillusioneerd over het herenigings
proces staat de economisch achtergestel
de bevolking in het voormalige Oost
Duitsland gemakkelijk open voor tenden
tieuze invloeden. Het recente optreden 
van neonazistische jongeren in Dresden, 
die luidkeels getuigden van hun haat 
jegens gastarbeiders en vreemdelingen, is 
een teken aan de wand. 
In andere Europese landen is het niet veel 
beter. In Oostenrijk kreeg de fascist Jorg 
Raider bij de parlementsverkiezingen 
vorig jaar 16,6% van de stemmen, de 
hoogste score ooit bereikt. Het aantal 
zetels van de extreem rechtse partij steeg 
van 16 tot 33. In Denemarken is vorig jaar 
een nieuwe fascistische partij opgericht, 
die pleit voor het naar huis sturen van 
vreemdelingen. De Britse Nationale Partij 
krijgt steeds meer aanhangers, en het 
optreden van de leider van het Front 
Nationale in Frankrijk, Le Pen, wordt 
radicaler. Zijn oproepen voor het uitzetten 
van Arabische arbeiders vinden een willig 
oor bij zijn groeiende aanhang. Het Euro
pese Parlement heeft de parlementaire 
onschendbaarheid van Le Pen opgeheven, 
zodat justitiële vervolging in Frankrijk 
eenvoudiger wordt. Voor zijn racistische 
en anti-joodse uitlatingen zoals 'de nazi
holocaust was een detail in de geschiede
nis van de Tweede Wereldoorlog' is hij 
veroordeeld, doch hij schijnt immuun te 
zijn geworden voor publieke schandalen. 
De golf van georganiseerd anti-joods 
geweld van vorig jaar in Frankrijk en in 
een aantal andere Europese landen is 
ronduit zorgwekkend. 

Zondebokken 

Wij zullen er rekening mee moeten hou
den dat in tijden van economische reces
sie, groeiende werkloosheid en sociale 
onrust vooroordelen en zondebokken een 
belangrijke rol spelen. Naarmate de gren
zen in Europa vervagen zal meer spanning 
optreden. Sommige Euregio's zullen 
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moeten concurreren met andere! Vervoer, 
industrie, handel of toerisme zouden op de 
ene plaats wel eens af kunnen nemen en in 
andere regio's kunnen groeien. De nei
ging de schuld aan anderen, mensen van 
een ander ras, vreemdelingen, te geven is 
dan reëel aanwezig. 
Ook in Nederland zijn er extreem rechtse 
organisaties en de Centrumpartij is zelfs 
met een zetel vertegenwoordigd in het 
parlement. Gelukkig kunnen deze fascis
tische en racistische activisten in Neder
land op weinig steun en waardering reke
nen, als gevolg van de maatschappelijke 
weerstand tegen de verwerpelijke ideolo
gieën van dergelijke organisaties. De 
Tweede Wereldoorlog heeft ons immers 
geleerd, dat ten koste van alles dient te 
worden voorkomen dat zich antidemocra
tische, racistische en fascistische krachten 
kunnen ontplooien. 
De landen van de Europese Gemeen
schap, binnenkort verenigd in het 'Europa 
zonder grenzen' moet de handen ineen 
slaan om te komen tot een 'Europa zonder 
racisme en discriminatie'. Wij dienen 
zorg te dragen voor het welzijn van onze 
Europese medemens, ongeacht zijn 
afkomst, ras of kleur. Zijn rechten mogen 
niet ondersneeuwen in deze snel verande
rende tijden en wij moeten hem een veili
ge toekomst verzekeren, naast ons in een 
Verenigd Europa. 
Dat zal geen eenvoudige opgave zijn, 
want racisme en discriminatie zijn slui
pende fenomenen. Onthullend en onthut
send is in dit verband het boek 'Ik denk 
zoveel aan jullie. Een briefwisseling tus
sen Nederland en Duitsland 1920- 1949'. 
Dit boek, dat binnenkort in de boekhandel 
ligt, bevat een briefwisseling tussen een 
Nederlandse en een Duitse familie. Brief 
voor brief, stapje voor stapje, zo wordt in 
een recensie geschreven, verwoordt de 
Duitse familie hoe ze naar Hitier toegezo
gen wordt. 
Ja, waakzaamheid! Stereotypen en voor
oordelen, waarmee we allen behept zijn, 
kunnen ontsporen in waan en haat. Ja, 
waakzaamheid. Want racistische gevoe-
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lens en aanzetten tot vreemdelingenhaat 
worden vaak stelselmatig onderschat. 
Waakzaamheid. Nog altijd vindt er juridi
sche discriminatie van buitenlanders 
plaats, veroorzaakt door het feit dat natio
nale belangen zwaarder wegen. 
Hoe lossen we deze problemen op in het 
'Europa zonder grenzen'? Het Europese 
Parlement heeft enige tijd geleden concre
te maatregelen tegen racisme en fascisme 
aangekondigd. Recent onderzoek, uitge
voerd door het Comité van Onderzoek 
inzake Racisme en Vreemdelingenhaat, 
resulteerde in een rapport dat 77 gedetail
leerde voorstellen omlijnt teneinde racis
me te bestrijden. Het rapport wijst op ver
slechtering van de situatie in Europa voor 
de circa 14 miljoen immigranten en wijst 
op een groei van het antisemitisme. Enke
le van de aanbevelingen zijn het in het bij
zonder waard om gerealiseerd te worden. 
Ik denk daarbij aan: 

de totstandkoming van een handvest, 
dat immigranten dezelfde bewegings
vrijheid garandeert als andere EG
bewoners (géén visa, etc.) 
instelling van een permanent lichaam 
dat racisme en neofascisme in kaart 
brengt met steun van alle EG-landen 
het afkondigen van een Europese wet 
die discriminatie verbiedt 
en het nemen van maatregelen om de 
verspreiding van racistische en anti
semitische propaganda uit te bannen. 

Wat het laatste betreft heeft de Franse 
minister van Binnenlandse Zaken, thans 
minister van Defensie, Pierre Joxe, in 
januari een juiste beslissing genomen om 
het boek van de voormalige SS-officier 
Otto Weidinger te verbieden. Het boek 
behandelt de nazislachting in Oradour in 
1944. Het boek noemt de moord een 
Frans-Duitse tragedie, die door Hitiers SS 
werd uitgevoerd als represaille voor aan
slagen van het verzet. 
Voorts heeft het Franse parlement een wet 
aangenomen tegen racisme, die het ont
kennen van nazi-oorlogsmisdaden en 
holocaustpropaganda tot criminele over
treding maakt. Bovendien verplicht het de 



media om antiracismegroepen en slacht
offers van racisme in staat te stellen hun 
anti-racistische nieuws uit te zenden. De 
discussie rond dit wetsontwerp getuigde 
van een scherpe politieke polariteit. Deze 
polariteit typeert de situatie in een aantal 
Europese landen. 

Jeugdvoorlichting 

Velen uwer hebben de Tweede Wereld
oorlog meegemaakt. Die episode uit de 
wereldgeschiedenis was en is een duide
lijke les. Als we de realiteit van vandaag 
op ons in laten werken, bekruipt ons soms 
het gevoel dat we weinig van de geschie
denis leren. Soms voelen we ons onmach
tig. Maar daar moeten we ons niet bij 
neerleggen. De offers die door velen in de 
Tweede Wereldoorlog zijn gebracht, zou
den dan tevergeefs zijn geweest. 
Wij zouden degenen verraden die in de 
oorlog hebben gestreden voor de rechten 
van de mens en die hun leven hebben 
gegeven voor een betere wereld. We zou
den ook onszelf en ons nageslacht onrecht 
aandoen. De rechten van de burger in 
Nederland liggen verankerd in de grond
wet. Het eerste artikel van die grondwet 
bevat het gelijkheidsbeginsel en het dis
criminatieverbod, hetgeen inhoudt dat 
onderscheid wegens godsdienst, levens
overtuiging, politieke gezindheid, ras of 
geslacht nimmer mag worden gemaakt. 
Het erkennen van grondrechten betekent 
het aanvaarden dat mensen bepaalde fun
damentele rechten hebben, die door de 
overheid moeten worden beschermd. De 
praktijken van totalitaire regimes, waar 
het hoogste gezag niet accepteert dat het 
recht grenzen stelt aan de staatsmacht, 
zijn onverenigbaar met de gedachte van 
grondrechten en democratie. Voorbeelden 
van dergelijke regimes zijn er genoeg. 
Maar het meest schrijnende voorbeeld 
blijft nog altijd de fascistische dictatuur in 
de Tweede Wereldoorlog. Het ons in deze 
oorlog opgelegde systeem bevatte geen 
spoor van erkenning van de fundamentele 
grondrechten van de mens. 
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In Nederland is vijf jaar geleden een begin 
gemaakt met een jeugdvoorlichtingsbe
leid over de Tweede Wereldoorlog in rela
tie tot het heden. Dat heeft vruchten afge
worpen. Uit onderzoeken blijkt dat die 
voorlichting een positief effect heeft op 
het denken en de bewustwording van jon
gere generaties. Het jeugdvoorlichtings
beleid, dat tot mijn aandachtsterrein 
behoort, zal de komende jaren worden 
voortgezet en uitgebreid. Bij bepaalde 
activiteiten, gebeurtenissen, manifesta
ties en herdenkingen zal extra aandacht 
worden geschonken aan de rechten van de 
burger zoals die in de grondwet zijn vast
gelegd. Op deze wijze kan meer begrip 
worden gevraagd voor de zwakkeren en 
minderheden in onze samenleving en 
kunnen discriminerende uitingen, vreem
delingenhaat en vooroordelen worden 
bestreden. 
Het behoeft geen betoog datjuist de voor
lichting aan de jeugd van eminent belang 
is om een 'Europa zonder grenzen en zon
der discriminatie' te verwezenlijken. 
Ik zou graag zien dat de opzet van de 
jeugdvoorlichting in Nederland zo moge
lijk navolging krijgt in andere landen van 
de Gemeenschap en dat ook daar een ver
breding van dat aandachtsterrein plaats 
vindt. De opzet van de jeugdvoorlichting 
in Nederland is mede een gevolg van de 
invloed die daarop is uitgeoefend door 
kringen van voormalig verzet en vervol
ging. Om dat in alle landen van de 
Gemeenschap te realiseren is Uw hulp en 
steun onontbeerlijk. Op U rust de plicht 
om de generaties van vandaag op te voe
den met de kennis van het verleden, zodat 
daaruit lessen geleerd worden. Bundeling 
van krachten in het 'Europa zonder gren
zen' zal de waakzaamheid tegen vreem
delingenhaat, racisme en neofascisme 
verhogen. 

Hedy d' Ancona 
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De universiteit -
bolwerk tegen 
discriminatie? 

Dit symposium is de vrucht van twee min 
of meer tegenstrijdige gevoelens: zorg en 
verwachting. Wij hebben zorgen over de 
geleidelijk aanzwellende stroom van 
uitingen van discriminatie, die opnieuw 
door ons werelddeel spoelt en wij delen de 
verwachting, dat het komende Europa 
zonder grenzen nieuwe mogelijkheden 
kan bieden om die stroom minstens in te 
dammen. 
In deze kerk, die vier eeuwen geleden een 
haard van verzet was tegen de Spaanse 
onderdrukker, is het gepast om te begin
nen met de opmerking, dat zorg en ver
wachting tenminste één gemeenschappe
lijk kenmerk hebben: ze hebben de nei
ging andere gevoelens te overheersen. 
Zorg werkt alleen maar verlammend als 
het een mens niet gegeven is te geloven, 
dat niemand aan één el van zijn lengte iets 
kan toevoegen door bezorgd te zijn. En 
verwachting kan tot lijdelijkheid voeren, 
als zij niet voortdurend geprikkeld wordt 
door inzicht in de werkelijke stand van 
zaken. 
Met betrekking tot ons onderwerp wordt 
de zorg duidelijk door de feiten gevoed. 
Tegelijk is het veel minder duidelijk of de 
verwachtingen, die sommigen in dit ver
band over Europa '93 koesteren, geen 
illusies zullen blijken te zijn. 
Zo was het vijftig jaar geleden ook. Nog 
meer dan wij hadden onze vaders en moe
ders uitstekende redenen, risico's uit de 

weg te gaan en af te wachten, of de zaak er 
niet beter op werd. Toch gingen mensen in 
verzet. Zij lieten zich niet klein maken 
door hun zorgen en hun verwachting was 
niet zelden bescheiden. Zij vonden 
gewoon, dat er iets moest gebeuren en zij 
deden het. Pas toen het voorbij was, stond 
voor iedereen vast waarom. Henk van 
Randwijk had het in drie regels onder 
woorden gebracht en het staat nu voor 
iedereen te lezen op de Weteringschans in 
Amsterdam: 

Een volk, dat voor tyrannen zwicht, 
zal meer dan lijf en goed verliezen -
dan dooft het licht. 

Ik bedoel dit: als ons symposium geen 
verzetsdaad is, had het beter niet gehou
den kunnen worden. Aan grote woorden 
hebben degenen, die vandaag vernederd 
worden door discriminatie en wier toe
komst bedreigd wordt door vreemdelin
genhaat, niets. Daarom ben ik blij, dat de 
organisatoren van dit symposium ons een 
discussiestuk hebben voorgelegd, dat uit
mondt in een vijftal concrete vragen. Ik 
moet proberen, de zorg en de verwach
ting, die ik met U allen deel, te uiten in de 
vorm van een antwoord op die vragen. 
Daarbij zal ik mij beperken tot twee van 
de vijf. De eerste vraag is vooral voer voor 
juristen; de vierde en de vijfde gaan mijn 
competentie te buiten. Ik weet niet of een 
verantwoordelijkheid op Europees niveau 
voor het instandhouden van voormalige 



concentratiekampen gewenst is. Wester
bork hoort tot het landschap van mijn 
jeugd, maar om Dachau en Buchenwald 
ben ik mijn leven lang met een grote boog 
heen gereisd - ik kan ze uittekenen op 
grond van wat ik gelezen heb en ik hoef er 
niet van overtuigd te worden, dat ze echt 
bestaan hebben. Vijftig jaar geleden wist 
ik al dat mijn vriendje Paul Weil, die op 
een dag opeens uit onze klas verdwenen 
was, niet naar een vakantiekolonie was 
gegaan. Ik had toen nog nooit van een 
Vernichtungslager gehoord, maar de 
schichtige blikken van de volwassenen 
als je vroeg wanneer Paul terugkwam: 
spraken duidelijke taal. 
Evenmin weet ik raad met de vijfde vraag 
over de specifieke bijdrage van de jeugd 
van Europa. Zulke abstracties doen mij 
huiveren, al was het maar omdat Josef 
Goebbels en - eerlijk is eerlijk - Josef 
Stalin ze ook zo vaardig hanteerden. Op 
mijn eigen kinderen kan ik, weet ik, reke
nen; voor mijn studenten steek ik de hand 
in het vuur als het moet- maar veel verder 
durf ik niet te gaan, al stel ik met blijd
schap vast, dat de vierde mei door steeds 
meer jongeren wordt gevierd. U moet mij 
dat maar vergeven - beoefenaren van de 
wetenschap zijn nu eenmaal beroerde ide
ologen. 
Ik laat die vragen dus rusten en concen
treer me op de vragen twee en drie. Van de 
Rectorvan de Leidse Universiteit, die van 
zijn vak theoloog is, mag U verwachten, 
d~t hij bereid is aan die vragen althans zijn 
vmgers te branden. Want in die vragen 
gaat het over wat universiteiten kunnen 
doen en over de kracht van gedenken. 
Over die beide kwesties zal ik iets zeggen, 
maar eerst moet ik U nog deelgenoot 
maken van de reden van mijn terughou
dendheid op de andere punten, want die 
heeft met het thema 'Europa' te maken en 
raakt uiteindelijk de hele vraagstelling 
van dit symposium. 
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Europa 
Ik meen te moeten vaststellen dat Europa 
als economische eenheid steeds meer 
werkelijkheid wordt, maar dat het als 
geestelijke eenheid nog een droom is. 
Sterker nog - ik ben geen Marxist en 
beschik dus niet over de ijzeren zekerheid, 
dat de geestelijke bovenbouw een van
zelfsprekend en onvermijdelijk produkt is 
van de groeiende economische onder
bouw. Op de economische fundamenten 
van het nieuwe Europa wordt niet vanzelf 
een huis gebouwd- er zijn verschillende 
onderwerpen en uitvoeringen mogelijk. 
Historisch gezien is het aantal onderwer
pen echter beperkt en de pogingen tot ver
werkelijking daarvan stemmen mij niet 
vrolijk. Eigenlijk ken ik er maar twee: een 
christelijke en een heidense, en die ver
~ouw ik allebei voor geen cent. De expe
nmenten van Napoleon en Hitier op dit 
punt zijn niet voor herhaling vatbaar. En 
de christelijke van Karel de Grote, die 
Europa gemaakt heeft tot wat het nu is, is 
verleden tijd. De bisschop van Rome 
droomt van een herstel van die variant -
maar als die droom zou lukken, wat uiter
mate onwaarschijnlijk, maar geenszins 
onmogelijk is, dan helpe God de Poolse 
vrouwen, die een abortus nodig hebben en 
alle andere Europeanen die, om welke 
reden dan ook, een andere omhelzing ver
kiezen boven die van de Moederkerk. Ik 
ga niet zover als Renate Rubinstein die 
ooit verklaarde 'als er over het ene Eu~opa 
wordt gesproken, weten wij joden hoe laat 
het is' - maar in verband met ons thema 
moet ik toch zeggen, dat het Europa zon
der grenzen een nachtmerrie wordt voor 
iedere minderheid, als wij ons niet leren 
verheugen over het anders zijn van een 
an~er, in plaats van naar de grote supra
nationale gelijkmaker te streven. D~ 

Europese pioniers van na de Tweede 
Wereldoorlog toonden zich ongetwijfeld 
praktische idealisten, toen ze besloten 
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eerst maar eens met kolen en staal te 
beginnen. Veertig jaar later constateren 
wij, dat het sociale Europa een heel eind 
verder weg is dan het economische en 
monetaire; dat de macht van het Europese 
parlement en van de Europese vakbonden 
gering is vergeleken bij de invloed van 
multinationale ondernemingen; dat het 
culturele Europa een vanzelfsprekend 
consumptie-artikel is van koopkrachtige 
toeristen, maar een in veel opzichten 
gesloten boek met een bedenkelijke 
inhoud voor allochtone minderheden. De 
'commune mes ure', waarnaar in het inter
bellum zo driftig gezocht werd door kun
stenaars en intellectuelen, is vandaag die 
van de richtlijn en de ecu- veel meer nog 
niet. 
Wie in het verzet tegen discriminatie en 
vreemdelingenhaat zit omdat hij vindt dat 
er iets gebeuren moet, aan deze kwets
baarheden niet voorbij gaan. Dat geldt 
eens te meer als het gaat om de twee vra
gen over de universiteit en over het geden
ken, waarop ik U een antwoord schuldig 
ben. 

Bolwerk 

Ik vertegenwoordig in Uw midden een 
Universiteit, die zich gebonden acht aan 
haar devies, praesidium libertatis, een 
bolwerk der vrijheid te zijn. Gemoraliseer 
is dodelijk voor elke wil tot verzet en daar
om zal ik niet ingaan op de vraag of de 
Leidse Academie in haar lange geschiede
nis nooit horig is geweest aan andere 
belangen dan die van de vrijheid. Die 
vraag is net zo oninteressant als die naar 
het wezen van discriminatie: ik ben wel 
geneigd met Wim Nagel aan te nemen, dat 
erinons allen een liefhebbervan ongelijk
heid verscholen zit, die maar een klein 
beetje economische crisis hoeft mee te 
maken om zich te roeren. Maar dat mense
lijk gebrek is, meen ik, niet het echte pro-
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bleem. Dat bewijst een man als de boks
kampioen Benny Brill, die na twee jaar 
knechting in Vught simpelweg weigerde 
een medegevangene op bevel met de bul
lepees te bewerken. Ook als zulk gedrag 
hoge uitzondering is, dan gaat het er nog 
om 'die kleine rotzak' in ons zelf, zoals 
Nagel hem noemde, in toom te houden en 
een maatschappelijke situatie te schep
pen, die hem verhindert voor ons zelf en 
anderen gevaarlijk te worden. 
Aan de orde is nu wat de Universiteitdaar
toe kan bijdragen. De Universiteit is met 
de christelijke kerk één van de zeer 
weinige instituties, die tot nog toe alle 
stormen van de Europese geschiedenis 
heeft overleefd. Dat feit schept verplich
tingen en wekt verwachtingen. Sinds de 
Europese Verlichting, die de redelijkheid 
in haar vaandel voerde en de belijdenis 
van vrijheid, gelijkheid en broederschap 
voorbereidde, is het geloof in de kracht 
van de rede toegenomen en werd op steeds 
groter schaal in kennis geïnvesteerd. Aan 
het hoger onderwijs in het bijzonder werd 
de macht toegeschreven de geesten te ver
lichten en ethnocentrische waandenk
beelden voorgoed uit te bannen. Nog voor 
die hoop door de Tweede Wereldoorlog de 
bodem werd ingeslagen, was er al sprake 
van 'het verraad der klerken'. Niettemin 
hebben de Universiteiten nog lang nadien 
aan dat ideaal vastgehouden. 
Intussen heeft de Engelse historicus Nor
man Cohn aangetoond, dat er in Europa 
nimmer een minderheid is vervolgd en 
opgejaagd, zonder dat intellectuelen daar
voor de onberispelijk wetenschappelijke 
argumentaties leverden. Het beroemdste 
voorbeeld is het handboek der heksenver
volging, de Heksenhamer van de hand van 
twee geleerde Dominicanen, Institoris en 
Sprenger, dat duizenden onschuldige 
vrouwen het leven heeft gekost en talloze 
malen werd herdrukt. Dat bewijst dat 
kennis inderdaad macht is - maar niet 



noodzakelijkerwijs macht ten goede. De 
auteurs van de Heksenhamer hebben tot 
op de dag van vandaag navolgers - het 
gaat niet alleen om hoogbejaarde Nazi
rechters en Sovjet-psychiaters, maar 
evenzeer om overigens hoogst fatsoenlij
ke geleerden, die vrolijk rondspartelen in 
wat vandaag de derde geldstroom heet, 
zonder zich af te vragen uit welke bron die 
stroom precies komt en wat e;: met de 
resultaten van hun werk kan gebeuren. 
Voor het hoge goed van de academische 
vrijheid wordt nog steeds een prijs 
betaald. Niet zozeer door degenen die 
haar genieten en haar voor hun werk nodig 
hebben als brood, maar door anderen. Een 
regelzuchtige overheid zou haar graag, 
vooral om financiële redenen, enigszins 
willen sturen - maar alle pogingen daar
toe hebben tot nu toe gefaald, want zelfs in 
dictaturen is de vindingrijkheid van de 
Universiteit, als het erop aan komt, tot nu 
toe groter geweest dan die van haar bela
gers. 

Onuitputtelijke depots 

Als de Universiteit nog steeds een bol
werk der vrijheid is, maar tegelijk vast
staat dat haar vrijheid die van anderen niet 
noodzakelijkerwijs bevordert maar ook 
kan bedreigen, dan gaat de vraag klem
men, wat het Europa zonder grenzen voor 
de Universiteiten betekent. 
Van oudsher is er een druk internationaal 
verkeer tussen Europese Universiteiten 
geweest. Vele vormen van geavanceerd 
onderzoek zijn bijna per definitie interna
tionaal. Wie op een willekeurige dag hier 
in Leiden een promotieplechtigheid bij
woont, heeft een meer dan gemiddelde 
kans achter de groene tafel een paar bui
tenlanders aan te treffen. De pikorde tus
sen onderzoekers wordt sinds lang inter
nationaal vastgesteld. In het onderwijs 
komen, mede dankzij initiatieven vanuit 
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de Europese gemeenschap, steeds meer 
uitwisselingen van studenten op gang, al 
belemmeren financiële, huisvestings- en 
in mindere mate taalproblemen nog 
steeds, dat dit op de noodzakelijke schaal 
gebeurt. Dat is van niet te onderschatten 
belang voor ons probleem, want hoeveel 
ook op plaatselijk niveau gedaan kan wor
den en gelukkig gedaan wordt aan de ken
nis van vreemde talen en culturen, de 
proef op de som is de cultuurschok die 
ontstaat, als een student zich moet zien te 
redden in een buitenlandse collegezaal. 
Die cultuurschok is vandaag nog net zo 
groot als in de zeventiende eeuw, want de 
internationale stranden, waar de meeste 
studenten zich thuis voelen, stellen toch 
nog andere eisen dan het laboratorium -
voor de paarvorming is tenslotte weinig 
kennis nodig en voor de paring alleen de 
meest elementaire. 
De schok is ook heilzaam. Maar ze is geen 
panacee tegen racisme en discriminatie. 
Ook een internationale elite kan voor die 
kwade zaken bezwijken, juist als zij allen 
met haars gelijken verkeert en van de 
onderkant van de cultuur geïsoleerd raakt. 
Daarom is er een tweede inzet nodig. De 
Universiteiten kunnen zelf maar weinig 
doen om minderheden als studenten aan te 
trekken. De Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen vraagt van ons een 
allochtonenbeleid. Om het Europese 
intellectuele discours voor de kinderen 
van allochtonen tot een wenkend perspec
tief te maken, moet al veel eerder in het 
onderwijs alles op alles worden gezet om 
begaafde scholieren de weg naar de uni
versiteiten te ontsluiten. Tot op zekere 
hoogte is ons dat gelukt met wat vroeger 
arbeiderskinderen heetten - en wie zich 
realiseert, dat rassenstrijd vooral klassen
strijd is, hoeft er niet aan te twijfelen dat 
hier een zeer krachtig wapen tegen discri
minatie voorhanden is. Het vraagt een 
paar relatief goedkope maatregelen, zoals 
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het opheffen van de wachtlijsten voor cur
sussen in de Nederlandse taal. Elke rech
ter van Marokkaanse afkomst en iedere 
Turkse ingenieur maakt de positie van de 
ongelijkheidsapostelen zwakker. 
Daarmee zijn wij er natuurlijk niet. Jean
Paul Sartre vertelde al over een anti
semiet, die tot zijn kwalijke overtuiging 
was gekomen, omdat hij bij een vergelij
kend examen was afgegaan, terwijl de 
laatst toegelatene op de ranglijst toevallig 
een jood was. De chef-ideoloog van J au
maat is een alumnus van de Leidse Uni
versiteit en de man zelf heeft ook vlijtig 
gestudeerd, zij het met weinig profijt zo te 
horen. 
Zo komen we toch weer bij de kennis 
terecht. Het bestrijden van vooroordelen 
met kennis alleen is niet genoeg maar een 
grondige kennis van elkaars cultuur is wel 
een randvoorwaarde. De faculteiten van 
Godgeleerdheid, Rechtsgeleerdheid, Let
teren en Sociale Wetenschappen zijn de 
onuitputtelijke wapendepots voor het type 
verzet, dat ons hier bijeenbrengt. Er ont
staan op het terrein van de mensenrechten, 
van de godsdienstwetenschap en de an
thropologie van minderheden Europese 
netwerken. Een door het Leids Universi
teitsfonds georganiseerd congres over de 
constructie van minderheden in septem
ber van het vorigjaar heeft daar een krach
tige stoot toe gegeven en dit temeer, 
omdat het zich niet eenzijdig richtte op de 
positie van de minderheden, maar ook op 
die van de dominante cultuur, die in beleid 
en omgangsstijl minderheden niet alleen 
bedient, maar ze ook vaak schept en in 
stand houdt. 
Zulke samenwerkingsvormen tussen 
Europese geleerden verdienen krachtige 
steun-jazeker, niet alleen van Onderwijs, 
WVC en Binnenlandse Zaken, maar ook 
van Economische Zaken, die zich tot nu 
toe alleen voor materiaalkunde en derge
lijke lijkt te interesseren. Daarbij is naar 
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onze ervaring essentieel, dat onderwijs en 
onderzoek op dit terrein niet alleen multi
disciplinair, maar ook multi-cultureel is: 
de mensen, wier geestelijke erfenis ter 
discussie staat, moeten in het debat 
betrokken zijn. 
Dat brengt mij als vanzelf op de tweede 
vraag: die naar het gedenken. 

De universiteit als geheugen 

Minister Deetman heeft ooit de humanio
ra het geweten van de samenleving 
genoemd. Met het oog op Norman Cohn 's 
werk zou ik liever van het geheugen wil
len spreken, want het geweten is plooi
baar, maar het geheugen, althans op den 
duur, niet. Daarbij denk ik aan de Duitse 
Historikerstreit, die gericht was op de. ont
mythologisering van wat een halve eeuw 
geleden in Europa werd aangericht, maar 
die zijn doel voorbijschoot en steun gaf 
aan maar al te belanghebbende vergeet
achtigheid. 
De generatie, die het allemaal heeft mee
gemaakt, loopt op haar laatste benen. 
Haar boze dromen gaan nog steeds en 
zelfs met toenemende kracht van ver
schrikking over wat er toen gebeurd is. 
Toch betreft hun ergste nachtmerrie het 
omgekeerde: een wereld waarin niemand 
meer weet wat de Euterpestraat, Sint 
Michielsgestel of de Waalsdorpervlakte 
betekenen. Met de woorden van Jakob 
Presser in de stamelende epiloog van 
Ondergang: 'Het leven gaat voort, zo ook 
de geschiedenis. Aber zuweilen muss 
einer da sein, der gedenkt.' 
Nederland heeft een naam te verliezen als 
het om dat gedenken gaat. Niet alleen in 
ritueel opzicht, als de treinen op de vierde 
mei twee minuten stilstaan. Maar ook op 
het terrein van historisch onderzoek; de 
geduldige, zoveel mogelijk onbevooroor
deelde speurtocht naar de verschrikkin
gen van toen. Als er één wetenschap 
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bestaat, die mensen kan leren zich te ver
heugen over wat vreemd en anders is, dan 
is het wel de geschiedenis. Ik doe, hoop ik, 
niet tekort aan de hoogheid van het histo
risch bedrijf als ik zeg, dat de drijfveer 
voor juist het beste onderzoek op dat 
gebied van buitenaf komt. Zeker, het vindt 
zijn oorsprong - of behoort die althans te 
vinden - in de drang om de stand van 
zaken te kennen met een minimum aan 
consideratie vooraf met de eigen overtui
ging. Maar het wordt gedragen door die 
twee minuten op de vierde mei, want daar 
komen de vragen vandaan. 
Daarom ben ik er niet zeker van, of het 
goed zou zijn, te streven naar een herden
king op Europese schaal, zoals het con
gresdocument oppert. Laten we eerst 
maar eens proberen de TGV tot stilstand 
te brengen, als die straks op vier mei om 
19:50 uur door de Hollandse polder den
dert. Laat ons ervoor zorgen, via een 
Europees mediabeleid, dat onze mede
Europeanen weten wat we doen, waarom 
we het doen en vooral ook, waarom we het 
zo zonder enige glorie doen, met het koper 
van het Leger desHeilsen met die te krap
pe overalls van de Binnenlandse strijd
krachten. Laat ons in onderwijs en opvoe
ding er zorg voor dragen dat niet alleen 
onze kleinkinderen, maar ook de kleine 
Yildiz, Fatimah en ldriss een bosje bloe
men meenemen naar de stille tocht, omdat 
ze erbij willen horen. 
Want de multi-culturele samenleving, 
waarnaar Europa op weg is, heeft nog 
nooit bestaan. Zij zal echt een produkt zijn 
van nieuwe verhoudingen, zonder de hulp 
van zulke comfortabele ezelsbruggetjes 
als koloniale verhoudingen en verouderde 

·godsdienstige opvattingen over wie erbij 
hoort en wie niet. In veel opzichten 
bevindt Europa zich nog in de situatie van 
de nederzettingen op Nieuw-Guinea, 
waar de mensen zichzelf 'Wij mensen' 
noemen en die van elders als vertegen-
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woordigers van een andere diersoort 
beschouwen. 
Dat geldt niet voor de bovenlaag, voor de 
universiteiten, het bankwezen en de grote 
ondernemingen. Maar die maken de 
dienst niet uit. Over de culturele toekomst 
van Europa wordt beslist in de Haagse 
Schilderswijk, op de werkvloer van de 
Renault-fabrieken en achter de dranghek
ken van Stazione Termini in Rome, waar 
de zwartjes hokken, die daar rustig naar de 
knoppen mogen gaan zolang ze geen toe
risten lastig vallen. 
In de Verenigde Staten heeft men zich het 
hoofd gebroken over de vraag, hoe uit een 
mengelmoes van tradities ooit één volk 
zou moeten ontstaan. Tot op zekere hoog
te is dat gelukt, al zouden wij, alvorens 
daarover te beslissen, toch nog eens een 
paar Indianen moeten raadplegen. Dat 
heeft een civil re ligion doen ontstaan, die 
inmiddels via CNN in de hele wereld 
bekend is: als de vlag omhoog gaat, leg je 
de hand op je borst. Ik heb niet kunnen 
achterhalen, waar dat gebruik precies van
daan komt. Maar het lijkt mij sterk, dat het 
door een ambtenaar van de Federale rege
ring bedacht zou zijn. Rituelen ontstaan 
niet op de tekentafel en ik kan mij weinig 
voorstellen bij een initiatief, dat Fransen, 
Engelsen, Duitsers en Nederlanders tot 
één en dezelfde vorm van gedenken zou 
kunnen brengen. Europa kent tot nu toe 
twee rituelen, die aan die norm voldoen: 
het Europees voetbalkampioenschap en 
de Last Night of the Proms. Bij de eerste 
juicht men voor het elftal van Kameroen 
en bij de tweede verklaart de dirigent zijn 
publiek tot het zout der aarde, omdat het 
'Brittannia rule the waves' zingt en juist 
daardoor in staat blijkt, de gevaarlijkste' 
nationale eigenwaan onschadelijk te 
maken. 
Zo moet het, geloof ik, voorlopig maar 
blijven. Want gedenken mag geen show 
worden en het historisch onderzoek naar 
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wat Europa heeft doorstaan tijdens de 
Tweede Wereldoorlog is alleen veilig, als 
het gevoed wordt door uiteenlopende 
visies en meningsverschil. De Universi
teit is immers niet gebaseerd op centrale 
plannenmakerij en sturing, maar op com
petitie en conflict. Het zal erom gaan de 
conflicten, die ons dagelijks leven in toe
nemende mate bepalen en bedreigen, 
zichtbaar te maken in de sfeer van de 
wetenschap en tegen de achtergrond van 
onze historische kennis. Daarbij mag niets 
verdoezeld worden, want alleen dan kan 
de Universiteit doen wat de politiek nu 
eenmaal niet kan: een vrijplaats zijn voor 
docenten en studenten die, ongeacht hun 
herkomst of sociale status, willen weten 
hoe de vlag er echt bij hangt en die daar
door in staat zijn weerstand te bieden aan 
discriminatie en vreemdelingenhaat. Het 
is nodig dat er Europese wetten ontstaan, 
die de burgers van Europa stimuleren en 
zonodig dwingen, om zich tegenover 
elkaar als mensen en niet als centrum-
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democraten te gedragen. Voor de handha
ving van die wetten in een multi-culturele 
samenleving is ondertussen meer nodig. 
Ik heb geprobeerd aan te geven, wat de 
Universiteit daartoe kan bijdragen. 
Maar ik blijf geplaagd worden door die 
laatste bladzijde van Presser's boek. 
Daarin beschrijft hij, hoe uit een onver
werkt verleden direct na afloop van de 
oorlog, in een vreemd mengsel van belas
tering en medelijden, nieuwe jodenhaat 
geboren werd op de tong van mensen, die 
zichzelf nooit anti-semiet zouden noe
men. 'Wat jammer, dat U teruggekomen 
bent.' 
Verzet, hardnekkig, vindingrijk verzet zal 
nodig zijn, voordat even spontaan gezegd 
wordt: 'wat fijn, dat je hier bent'. Het is 
nodiger dan ooit. 

Prof.dr. L. Leertouwer 
Rector Magnificus van de 
Rijksuniversiteit Leiden 
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Programma van de discussiebijeenkomst van Politiek en Cultuur: 

Het dilemma tussen Groen en Links 
12 oktober 1991 

-Hoogte Kadijk 145 tweehoog, Amsterdam-
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In het korte bestaan van Groen Links botsten groen en links menigmaal met elkaar. Het 
nieuwe Manifest schrijft dat groen en links onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maar 
klopt dat wel als datzelfde Manifest ook schrijft dat milieu vóor alles gaat? 
De dilemma's tussen groen en links, daar gaat het om op 12 oktober. Politiek en Cultuur 
laat die dag groen en links, milieubeweging en arbeidersbeweging, aan het woord om 
aan te geven hoe ze met elkaar omgaan. Zijn er dilemma's of niet? En welke rol speelt 
de politiek daarbij? 

De inleidingen: 
GROEN EN LINKS IN HISTORISCH PERSPECTIEF 

GerHarmsen 
Ger Harmsen rondt een boek af over de relatie tussen de socialistische 
arbeidersbeweging en het milieu in de afgelopen eeuw. Wat zijn de bevindingen 
toegespitst op onze vraagstelling? 

DE VAKBEWEGING EN HET MILIEU 
PetraKet 
Petra Ket is belaidsmedewerkster milieu en arbeidsomstandigheden bij de 
Vervoersbond-FNV. Tot voor kort werkte ze bij de centrale FNV als 
milieumedewerkster. 

DE MILIEUBEWEGING EN DE INKOMENSVERDELING 
Sible Schöne 
Sible Schöne werkt bij de Vereniging Milieudefensie (VMD) en is voorzitter van 
een werkgroep waarin VMD, Natuur en Milieu, De arme kant van Nederland, 
Konsumenten Kontakt en FNV zoeken naar oplossingen voor de ongewenste 
inkomensgevolgen van een energieheffing. 

DE POLITIEK TUSSEN GROEN EN LINKS 
Ronald Albers 
Ronald Albers is verantwoordelijk voor milieu in het bestuur van Groen Links. Hij 
is redacteur van Politiek en Cultuur. 

Programma: 
11.30: Zaal en kantine open. 

12.00: Inleiding Ger Harmsen 
12.45: Pauze 
13.00: Discussie 
13.45: Pauze 

Kosten deelname: fl. 2,50 (gratis koffie) 

14.00: Petra Ket, Sible Schöne en 
Ronald Albers 

15.00: Pauze 
15.20: Discussie 
16.30: Slot, wat napraten en drinken 

Aanmelden schriftelijk: P&C, Hoogte Kadijk 145 twee, 1018 BH Amsterdam 
Telefonisch: overdag 0 20- 6 23 97 04 (Kees van den Berg) 
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Milieu en socialisme l 

Inleiding 

Er stond een themanummer 'milieu en 
socialisme' op stapel als voorbereiding op 
de discussiedag, die dit blad op 12 oktober 
organiseert. 
Terwijl we daar aan werkten, schudde de 
grond onder de voeten. Een staatsgreep, 
die de 'Sovjet' -Unie versneld deed 
verdwijnen. Oorlog in Joegoslavië. 
Toespitsing van de strijd in Zuid-Afrika. 
En in eigen land de WAO-plannen van het 
kabinet-Lubbers/Kok, die indirect te 
maken hebben met de crisis in de sociaal
democratie. 
In dit nummer daarom tevens een tweetal 
artikelen, dat direct op de actualiteit in 
gaat. Jaap Wolff volgde in - ook .de 
Russische- media de ontwikkelingen, en 
schreef 'Drie maanden die de Sovjet-Unie 
deden verdwijnen'. En inderdaad, zijn 
verwijzing naar de titel van het boek van 
John Reed dringt zich op. Destijds het 
zegevierende communisme als resultaat 
van een volksopstand, en thans een mis
lukte staatsgreep van zich communistisch 
noemende regenten. Een dialecticus zou 
schermen met 'Umwertung der Werte', en 
'de omslag van een zaak in zijn 
tegendeel'. Maar de lust tot filosoferen 
vergaat de betrokken toeschouwer snel. 
Wolff stelt dat de periode tussen 1945 en 
1985, de koude oorlog, gezien kan 
worden als een werkelijke 'derde 
wereldoorlog', waarin de Sovjet-Unie de 
grootste verliezer is. De gevolgen van dit 
verlies zijn nog niet te overzien. De 
gedachtenwisseling wordt voortgezet. 
In een tweede artikel reageert Siep 
Geugjes op de ontstane situatie in de 

WAO-kwestie. Hij concentreert zich op 
de inhoud van de plannen, en de noodzaak 
vorm en ondersteuning te geven aan het 
maatschappelijk verzet. De crisis in de 
PvdA als zodanig zal in komende 
artikelen aan de orde zijn. 

En dan het halve dozijn degelijke 
artikelen rond het thema 'milieu en 
socialisme' of 'groen en links'. Wij zijn 
blij met de afzonderlijke bijdragen en met 
name ook met het geheel. 
Er lag al de voorzet van de voorzitster van 
Groen Links, Marijke Vos, die in haar 
toespraak op het CPN-congres twee 
stappen voorwaarts deed. In de eerste 
plaats lichtte zij passages toe uit het 
Groen-Linkse Manifest, die de vruchtbare I 
verbintenis van Groen en Links I 
aantoonden. En in de tweede plaats 
concretiseerde zij aan de hand van een 

1
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viertal voorbeelden (loonruimte, 
Schiphol, de auto en energieheffingen) ~.· 
groene zowel als linkse politiek in de 1 
praktijk. Zij kritiseerde Marius Ernsting, 
die haarsinziens de relatie tussen groen en 
links te eenzijdig 'links' zou leggen. 
Ernsting vindt in zijn artikel 'Milieu en 
inkomen: dilemrp.a of strategische 
opgave?' dat Vos hem verkeerd heeft 
begrepen. Ook hij wordt concreet als hij ' 
allerlei milieubeschermende heffingen en 
belastingen in drie soorten indeelt. Die 
indeling moet bepalend zijn voor de 
manier waarop Groen Links er qua 
financiering tegen aan kijkt. Hij bespreekt 
het WBS-rapport over 'De ecologische 
kwestie', dat werd aanvaard door het .... 
PvdA-congres van februari jl. Hij stelt " 
voor actief naar gemeenschappelijkheid 
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te zoeken met andere politieke partijen en 
groeperingen. 
Een artikel 'Links en groen: Wat te doen?' 
van Sjors de Kam sluit hier op aan. Het is 
nog meer analytisch en spitst door zijn 
beperking tot milieuheffingen en 
woonlasten de kwestie nog concreter toe. 
De Kam acht bepaalde heffingen uit 
milieu-oogpunt contra-produktief en 
daarnaast a-sociaal. Hij verbaast zich 
erover dat linkse mensen in schijn
progressieve kuilen vallen. 
Ronald Atbers geeft een schets van een 
'milieubeleid in de jaren negentig'. Hij 
kiest voor 'een markteconomie binnen 
ecologische grenzen', en kritiseert de 
verlammende besluiteloosheid die het 
afschuifmechanisme met zich meebrengt. 
De strijd voor een optimale milieusituatie 
kan zich niet laten frustreren door telkens 
andere deelbelangen. Hij behandelt 
recente rapporten, die aantonen dat een 
strak milieubeleid, dat heffingen en 
compensaties van ongewenste inkomens
effecten, mogelijk zijn. Hij wijdt een 
passage aan de 'verinnerlijking' van het 
milieuvraagstuk, die de persoonlijke 
mens beweegt een eigen bijdrage te 
leveren. 
Dit laatste punt is het thema van een 
bijdrage vanuit sociaal-culturele invals
hoek van Reinout Koperdraat, mede
werker van het NIVON. Hij vindt dat 
natuurliefhebbers in het snelle culturele 
veranderingsproces een actievere en 
creatievere rol kunnen spelen. Hij is 
kritisch naar 'links' en 'radicaal' -links. Er 
wordt in die kringen veel gemoraliseerd, 
en weinig vooruit gedacht. Het milieu
besef is de laatste twintig jaar enorm 
gegroeid, niet in het minst door rampen 
zoals Tsjernobyl, maar: hoe doorbreken 
we de machteloosheid? 
Het halve dozijn begint met het artikel 
'Socialisme en ecologie: Siamese twee
ling of elkaars tegenpool?' van Frank 
Biesboer, die de gestelde relatie 
historisch benadert. Wat had 'socialisme' 
de afgelopen decennia concreet te bieden 
vanuit milieuperspectief? Hoe zat dat in 
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'socialistische landen'? Hij vindt dat 
kritieken op wat 'socialisme' als ideaal en 
praktijk heeft voorgestaan, niet 
moeiteloos terzijde geschoven kunnen 
worden door opnieuw een definitie van 
'socialisme' voor te stellen als alternatief, 
als fundamentele 'oplossing', van het 
kapitalisme. Hij kritiseert daarom een 
recent artikel van de historicus 
Hobsbawm in 'Marxism Today'. Ook 
Biesboer komt, net als Albers, tot de 
vraag: Hoe kan de kapitalistische 
markteconomie ondergeschikt worden 
gemaakt aan sociale en ecologische 
voorwaarden? 
Deze zes artikelen lijken de redactie 
samen met de recente artikelen van Ab 
Harrewijn ('Groen kan niet zonder de 
armen', december 1990) en het interview 
met Joop Verroen, Jeanne van de 
Heuvel en Jan Berghuis (' Groen Links: 
Geen smalle milieupartij', juni 1991) een 
goede voorbereiding op de discussiedag 
over 'Milieu en Socialisme'. 

Nog een tweetal bijdragen. Judith Wolf
Oostenbroek herstelt een onvolledigheid 
in het artikel 'Foto's spreken een eigen 
taal' in het voorgaande nummer. Daarbij 
is een foto van Hans Wolf afgedrukt. 
En dan bespreekt Joop Morriën tenslotte 
een interessante dissertatie van Petra 
Groen over het koloniale Nederlandse 
avontuur in Indonesië. De mythe van 'de 
dolkstoot in de rug' van het KNIL wordt 
overtuigend weerlegd. Morriën noemt 
het boek 'een standaardwerk'. 
De foto's zijn opnieuw van Bert Zijlma. 

Rest ons tenslotte U te melden dat de 
redactie bezig is met een opzet voor de 
nieuwe jaargang van dit tijdschrift, en dat 
U daar in het volgende nummer het nodige 
van zult vernemen. 

Voor de redactie, 
Leo Molenaar 
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Socialisme en ecologie 

Siamese tweeling of elkaars tegenpool? 

Over de relatie tussen socialisme en 
milieu kom je de meest uiteenlopende 
opvattingen tegen. Voor de éen levert de 
milieucrisis het zoveelste bewijs dat het 
socialisme failliet is, voor de ander 
bewijst de milieucrisis juist de levens
kracht van het socialisme. De verhouding 
socialisme en milieu is dus niet eenduidig 
en laat zich gebruiken naar elk vooringe
nomen recept. De discussie ontaardt dan 
al gauw in een onontwarbare kluwen van 
verschillen van opvatting, begripsverwar
ring en ordinaire twisten, wat wel veel 
stof kan doen opwaaien, maar weinig 
vruchtbaar is. De Westduitse Grünen ~de 
ossi's hadden wel wat anders aan hun 
hoofd ~ hebben de gevolgen ervan aan 
den lijve ondervonden in de titanenstrijd 
tussen de realo Joschka Fischer en fundi 
Jutta Ditfurth, waarbij de eerste het tot 
milieuminister en vicepremier van de 
deelstaat Hessen heeft gebracht en de 
ander de Grünen de rug heeft toegekeerd 
om een nieuwe radicaal-feministisch
ecologische partij op te richten. Naar aan
leiding van de publicatie van het nieuwe 
Groenlinkse manifest was er ook al een 
vonkje van dit soort debat in ons land, 
toen de voorzitter van de jongerenorgani
satie Dwars de socialisten binnen Groen 
Links aanraadde maar op te stappen. 

Afgezien van alle typisch linkse liturgie, 
die bij dit soort debatten schijnt te horen, 
gaat het wel degelijk om een wezenlijke 
vraag. Betekent het in volle intensiteit tot 
besefkomen van de milieucrisis in vrijwel 

alle maatschappelijke geledingen een 
geheel nieuw soort kritiek op de kapitalis
tische praktijk, inclusief een brede bed
ding voor geheel nieuwe politieke forma
ties Of werkt het in het voordeel van de 
socialistische stromingen, inclusief de 
sociaal-democratie, die naar hun essentie 
het kapitalisme toch al willen hervormen 
en zich nu van extra bagage kunnen voor
zien? In het eerste geval zou de socialisti
sche stroming haar langste tijd wel eens 
gehad kunnen hebben en plaats moeten 
maken voor een groene stroming. In het 
andere geval kan de socialistische stro
ming zich een nieuwe rol aanmeten. 

Geen van tweeën 

Het verleidelijke van dit soort Of-of-keu
zes is dat er grote strepen worden getrok
ken, heldere scheidslijnen ontstaan en er 
een forse inzet is voor een politieke strijd 
die vele gemoederen kan bezig houden. 
Dat het zicht op de problemen daarmee 
groter wordt, en een wervende politiek 
kan worden ontwik~eld die tot daadwer
kelijke machtsvorming kan leiden, is 
daarmee niet gezegd. 
Het beeld van een dichotomie, een keus 
uit tweeën, of socialisme of ecologie, is 
veel te grof. De werkelijkheid zit com
plexer in elkaar, en daarmee ook het 
gedachtengoed dat we vangen onder de 
verzamelnamen 'socialisme' en 'ecolo
gie'. Hoewel zeker het socialistisch 
gedachtengoed aanleiding genoeg heeft 
gegeven en geeft om zo'n tegenstelling te 
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vooronderstellen. Kritiek op die vraag
stelling is dan ook geen poging de kool en 
de geit te sparen, of alle stromingen onder 
een grote toverhoed te verenigen. Het 
betekent zowel kritiek op essentiële socia
listische denkbeelden, als op socialisten 
die, onder invloed van het zogenaamde 
realisme, hun eigen socialistische gedach
tengoed met een grote zwaai overboord 
gooien. Tegelijkertijd betekent het scher
pe kritiek op de milieuaanhangers die 
denken dat ze de problemen wel hebben 
opgelost na een bevrijding van het socia
listische gedachtengoed. Zij snijden die
per in eigen vlees dan in dat van de socia
listen die ze willen bestrijden. 

De globale termen zullen dus plaats moe
ten maken voor een meer precieze analy
se, waarbij in dit artikel het hoofdaccent 
ligt op het socialisme. Bij dat socialisme 
worden immers aanzienlijk meer vraagte
kens gezet, hoewel uiteraard ook over de 
aanpak van de milieucrisis diverse opties 
bestaan die op verschillende maatschap
pijvisies zijn terug te voeren. 

Failliet 

Op het eerste gezicht lijkt het oordeel over 
het socialisme snel geveld: de bruinkool
verbranding in de voormalige DDR, 
Polen als de vieze man van Europa, de 
Sovjet-Unie met zijn drooggevallen Aral
rneer en de eerste grote ramp met een 
kerncentrale in Tsjernobyl. Alleen het 
eind van de socialistische heerschappij 
maakte een eind aan het Donaudampro
ject in Hongarije. In een aantal landen 
waren milieuactivisten loten aan de dissi
dente stam, die de ineenstorting van de 
bestaande regimes tot stand zou brengen. 
Vanuit milieuperspectief heeft het -
inmiddels niet meer bestaande - socialis
me niets te bieden. De milieucrisis aldaar 
is een onlosmakelijk onderdeel van het 
algehele onvermogen moderne geïndus
trialiseerde samenlevingen op basis van 
een bureaucratisch-centralistisch systeem 
te besturen, waarbij via het één-partijsys-
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teem de macht werd georganiseerd. Wie 
zou er nog over kunnen denken zo'n sys
teem na te streven om ecologische 
politiek tot stand te brengen? 'Het socia
lisme heeft gefaald, het kapitalisme heeft 
gewonnen; links zal moeten erkennen dat 
ecologische politiek tot stand zal moeten 
worden gebracht binnen kapitalistische 
verhoudingen', schreef Joschka Fischer 
in 1989 in zijn boekReconstructie van de 
industriemaatschappij. 

Vooruitgangsgeloof 

Hoezeer de bestaande praktijken in Oost
Europa dit vernietigende oordeel ook 
schragen, helemaal bevredigend is die 
argumentatie niet. Tal van socialisten heb
ben immers evenveel kritiek op de 
bestaande praktijken en hebben zich al 
lange tijd losgemaakt van de concepties 
die aan het bureaucratisch-centralisme ten 
grondslag liggen. Hun argument; over de 
kritiek op het bestaande socialisme zijn 
we het eens, maar wij willen een ander 
socialisme waarmee we de milieuvraag
stukken wel fundamenteel kunnen oplos
sen, wordt er niet door weersproken. 
Er is niet alleen kritiek van de feiten, ook 
enkele grondslagen van het socialistische 
gedachtengoed blijken echter onverenig
baar met ecologische politiek. Marx en 
Engels zagen de ontplooiïng van de pro
duktie als de belangrijkste materiële basis 
voor de overgang naar het socialisme. 
Heel de geschiedenis was volgens hen een 
aaneenschakeling van botsingen tussen 
produktieverhoudingen en produktie
krachten. Die verhoudingen worden 
bepaald door het bezit van produktiemid
delen, de positie van de mens als produ
cent en de wijze van toeëigening van de 
opbrengsten. Produktiekrachten bepalen 
het geheel aan materiële mogelijkheden 
van produktie: stand der techniek, vakbe
kwaamheid van arbeiders, produktieorga
nisatie en -struktuur. Op het ene moment 
in de geschiedenis bevorderen bepaalde 
produktieverhoudingen de ontwikkeling 
van produktiekrachten, om vervolgens 
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om te slaan in een knellende band voor 
een verdere ontwikkeling. Het kapitalis
me bevrijdde de arbeid uit de beknelling 
van de gilden en de rijkdom uit handen 
van de verspillende adel, om deze in te 
zetten tot accumulatie van kapitaal. Uit
eindelijk zou de private toeëigening van 
produktiemiddelen in botsing komen met 
de steeds verder voortgaande vermaat
schappelijking van de produktiekrach ten. 
De bevrijding van produktiekrachten zou 
tot stand moeten komen door vermaat
schappelijking van het bezit ervan. 
Deze historisch-materialistische opvat
ting van de geschiedenis houdt in dat 
socialisme vooral een ongeremde ont
plooiing van de produktiekrachten bete
kent, tot op een niveau waarbij er zoveel 
overvloed is dat er kan worden gebruikt 
naar behoefte en gewerkt naar vermogen; 
de communistische maatschappij. 
Dit geloof in de zaligmakende ontwikke
ling van de produktie wordt bestreden 
door de ecologische kritiek. De begrensd
heid van de aarde en de beschikbare 
grondstoffen en hulpbronnen, de gevol
gen van een steeds voortgaande bevol
kingsgroei; het theoretische concept van 
het socialisme maakte zich er weinig zor
genover. 

Paradox 

Het was ook geen toeval dat het socialisti
sche gedachtengoed z'n sterkste positie 
verkreeg tijdens de grootste crises in het 
kapitalisme: beide wereldoorlogen en de 
crisis van de jaren dertig. Het kapitalisme 
maakte er een puinhoop van, het socialis
me beloofde een uitweg. De grote nadruk 
op industrialisatie en produktie in de eer
ste jaren na de Russische en de Chinese 
revolutie kwam direct voort uit de noden 
die toendertijd in die landen bestonden, en 
vond tegelijkertijd een theoretische recht
vaardiging in het socialistische gedach
tengoed. Helden van het socialisme waren 
de arbeiders die het meest produceerden. 
De vitrines van fabrieken werden inge
ruimd voor groeistatistieken, en menig 
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Sovjet-leider beloofde dat het niveau van 
de westerse produktie zou worden inge
haald. 
Het is misschien de grootste paradox van 
het reële socialisme dat wat in de theorie 
de grootste kracht was, in de praktijk pre
cies omgekeerd uitpakte. Als het gaat om 
ontwikkeling van produktiekrachten dan 
blijkt het kapitalisme superieur. Dat ver
klaart voor een belangrijk deel de ideolo
gische en politieke crisis. Socialisten 
beloofden een harmonieuze vooruitgang 
met als resultaat stagnatie en achteruit
gang; in het kapitalisme werd door de zelf
de socialisten crisis voorspeld - die er 
soms ook in de vorm van een recessie is
terwijl het produktieniveau toch ongeken
de hoogten bereikte. 
Waar ecologische politiek pleit voor nul
groei of inkrimping zou uit de praktijk van 
het reële socialisme toch nog enige moed 
geput kunnen worden: daar bestaat een 
minder gejaagde produktiemaatschappij, 
is de produktiviteit niet zo gigantisch 
hoog, enzovoorts. De stagnatie heeft ech
ter niets met een dergelijke ecologische 
visie te maken. Het is stagnatie van een 
systeem dat gericht is op produktieverho
ging en betekent een dubbele crisis: alles 
wordt ondergeschikt gemaakt aan het 
bereiken van een hoge produktie - met 
milieuverpesting en slechte arbeidsom
standigheden als resultaat- en vervolgens 
wordt die hoge produktie niet gehaald. 
Ook de potentie die het stelsel heeft om 
milieufactoren zwaar mee te laten wegen 
bij de keuze, opbouw en realisering van de 
produktie is onder de produktiedwang 
verdwenen. Het on,vermogen van het 
bureaucratisch-socialistische stelsel om 
de maatschappij te ontwikkelen impli
ceert het onvermogen ecologische poli
tiek te bedrijven. De 'achterstand' ten 
opzichte van het kapitalisme wordt niet 
'goedgemaakt' door een beter milieuge
drag. De achterstand is dubbel: zowel in 
produktieniveau als op milieugebied. 
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Industriesysteem 

Het vertrouwen in een onbegrensde groei 
van de produktiekrachten betekende in de 
socialistische theorie ook een vrijwel 
onbegrensd vertrouwen in de produktie
krachten die onder kapitalistische verhou
dingen werden voortgebracht: zij vorm
den immers de materiële basis van de 
nieuwe, socialistische maatschappij. Een 
belangrijke stroming onder de ecologisten 
ziet in het karakter van die produktie
krachten echter een belangrijke oorzaak 
van de milieucrisis. De toenemende 
arbeidsverdeling heeft een grotere afstand 
tot gevolg tussen de winning van grond
en hulpstoffen, de verwerking ervan en de 
consumptie, waarbij er geen verantwoor
delijkheid meer bestaat voor de afzonder
lijke handelingen. De grootschaligheid 
van moderne industriële complexen, van 
concerns, van markten en handelsroutes, 
leidt er toe dat de relatie tussen oorzaak en 
gevolg van produktiehandelingen uit het 
zicht verdwijnt. Wie hier een runderlapje 
nuttigt kan zich nauwelijks indenken dat 
elders lokale landbouwgemeenschappen 
worden omgeploegd tot monocultures ten 
behoeve van veevoer. 
De kritiek op het industriële systeem, 
zoals onder meer beschreven door Otto 
Ullrich, is vooral ontleend aan de praktijk 
in de moderne kapitalistische samenlevin
gen, maar geldt evenzeer voor de socialis
tische. Zijn conclusie is dan ook dat het 
niet zozeer gaat om de vraag wie de pro
duktiemiddelen in handen heeft en zich 
meerwaarde van de produktie toeëigent, 
maar om het produktiesysteem zelve, en 
juist over dat produktiesysteem is de 
socialistische theorie nogal kritiekloos. In 
plaats van het streven naar socialisme zou 
een ontmanteling van het industriële pro
duktiesysteem bovenaan de agenda van 
links gezet moeten worden, gericht op de 
vorming van kleine decentrale eenheden, 
op het terugschroeven van internationale 
markten tot regionale zelfvoorziening. 
Smallis beautiful, schreef Schumacher in 
1979. 
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Een uitgebreide behandeling van deze 
opvatting valt buiten het bestek van dit 
artikel. Waar de nadelen van het industrile 
systeem bloot worden gelegd heeft deze 
kritiek een belangrijke funktie en moet er 
ook iets mee gebeuren. Maar de uiterste 
consequentie van die kritiek, de weg naar 
kleinschalige zelfvoorziening, is een illu
sie. Hij berust op de idee dat de moderne 
complexe samenleving terug kan keren 
naar de geborgenheid van de voor-moder
ne maatschappij. 

Utopie 
Het idee van de zelfvoorzienende, regio
nale en niet-verveemdende economie 
heeft overigens meer parallellen met het 
communistische toekomstbeeld, van de 
eenheid tussen samenleving en individu, 
dan zou kunnen blijken uit de manier 
waarop het door Ullrich tegenover het 
socialisme wordt geplaatst. De groene 
fundamentalisten richten hun pijlen dan 
ook veel meer op de bestaande socialisti
sche praktijk dan op de beginselen zoals 
die door Marx en diverse utopische socia
listen waren geformuleerd. Het ging Marx 
om volledige individuele zelfbestemming 
en gemeenschappelijk beheer van de pro
duktiemiddelen, om de eenheid tussen 
individu en gemeenschap, het opheffen 
van de vervreemding en de daarbij beho
rende ruilverhoudingen. Het tot stand 
brengen van een dergelijke samenleving 
heeft als voorwaarde het radicaal afschaf
fen van de complexiteit, de internationale 
verwevenheid, de moderne technologie 
en daarbij behorende specialisatie. Heden 
ten dage betekent een dergelijke utopie 
niet het verder ontwikkelen van de 
bestaande maatschappij, maar het simpel
weg opheffen ervan. De socialistische 
praktijk heeft bewezen dat een moderne 
maatschappij zich niet laat vormen naar 
een dergelijke utopie. 
De communistische utopie put z'n kracht 
echter minder uit de concrete invulling 
ervan dan uit zijn functie van heilsver
wachting. Het is een samenballing van 
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alle mogelijke kritiek op de kapitalisti
sche samenleving, vervult de hoop op een 
betere samenleving, waarbij de debatten 
in de beginjaren van de socialistische 
beweging zich veeleer toespitsten op de 
vraag langs welke weg het beloofde land 
achter de horizon moest worden bereikt 
dan over de contouren van dat land zelf. 
Het is opmerkelijk hoezeer na de demo
cratische revolutie in de Oosteuropese 
landen van socialistische zijde op dit 
beloofde-land-concept is teruggegrepen. 
Uiteraard waren we gelukkig bevrijd te 
worden van het staatsbureaucratische 
centralisme dat als een molensteen om de 
linkse beweging had gehangen, maar van 
een overwinning van rechts kon geen 
sprake zijn. De kapitalistische wereld kent 
immers de maatschappelijke tweedeling, 
moderne armoede, ontwikkelt zich op 
kosten van de Derde Wereld en maakt de 
menselijke ontplooiïng volledig onderge
schikt aan consumentisme. En de milieu
crisis vormt het zoveelste bewijs: het 
kapitalisme is niet in staat tot een funda
mentele oplossing, daar heb je het socia
lisme voor nodig. 
Een treffend voorbeeld van zo'n soort 
redenering is te vinden in een recent arti
kel dat Eric Hobsbawm schreef in 
Marxism Today, en waarvan een ver
taling verscheen in De Helling ('Tussen 
de kruitdampen'). Hobsbawm schetst 
voortreffelijk hoe het denken zich ontwik
kelde over de manier waarop een socialis
tische maatschappij eruit zou moeten 
zien. Hij constateert dat het materiële 
(gelijkwaardige verdeling van de wel
vaart) en structurele (nationalisatie) argu
ment voor het socialisme danig is ver
zwakt, terwijl het kapitalisme succesvol
ler bepaalde socialistische principes in 
praktijk weet te brengen dan de socialisti
sche maatschappij. Maar er dienen zich 
nieuwe problemen aan: de ecologische 
crisis, de Noord-Zuidcrisis en het morele 
vacuüm van het ik-tijdperk. Danred je het 
niet met een sociale marktconomie, aldus 
Hobsbawm, dan "heb je een andere maat
schappij nodig" om even latervast te stel-
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len: "Daarom staat het socialisme nog 
steeds op de agenda 150 jaar nadat Marx 
en Engels het communistisch manifest 
publiceerden." Wat is het socialisme hier 
anders dan het idee van een andere maat
schappij, het beloofde land dat de oplos
singen zal brengen die het kapitalisme 
niet kan geven, zonder dat duidelijk wordt 
gemaakt waarom en op welke manier die 
oplossingen worden geboden. 

Zeggingskracht 

Het resultaat van de vernietiging van de 
bestaande structuren in Oost-Europa is 
dat het appèl op het begrip socialisme als 
samenballing van strijd voor een betere 
maatschappij eenvoudigweg niet meer 
werkt. Dat inzicht bracht de CPN er begin 
jaren tachtig al toe te komen tot een vrij 
concreet program, waarin die invuiling 
wel werd gegeven. Was het socialisme 
eind jaren zestig nog een begrip waarin 
radicale jongeren een referentiepunt 
zagen voor hun eigen strijd, die rol is na de 
gebeurtenissen van de afgelopen jaren 
voorbij. Afgezien van dit electorale argu
ment, in de moderne parlementaire prak
tijk is het ondenkbaar louter met een 
beroep op een verliggend niet-omschre
ven toekomstideaal te kunnen functione
ren. Het socialisme heeft geen enkele zeg
gingskracht meer wanneer het wordt 
opgevat als de volledige ontplooiïng van 
de produktiekrach ten, vermaatschappelij
king van de produktiemiddelen, onmidde
lijke toeëigening van en beheer over de 
produktiemiddelen door de samenwer
kende producenten, planmatige sturing 
van de gemeenschappelijke economie, 
volledige eenheid tussen individueel en 
maatschappelijk handelen, opheffing van 
de vervreemding.... Wat natuurlijk niet 
wil zeggen dat thema's als vervreemding 
of democratische invloed op de economie 
achterhaald zouden zijn. Maar het is 
onmogelijk gebleken een maatschappij 
tot stand te brengen waarin die vraagstuk
ken tot een definitieve oplossing worden 
gebracht. 

.. 
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Blijft er dan niets meer van het socialisme 
over? In zijn nieuwste boek geeft de Fran
se filosoof André Gorzeen poging tot ant
woord. "Beschouwt men de inhoudelijke 
zekerheden van het socialistische project 
niet letterlijk, maar in relatie tot de toen
malige maatschappelijke verhoudingen, 
dan blijft hun betekenis voor het heden 
behouden. Het ging toen en het gaat nu 
weer om de inperking van het economisch 
systeem, van de markt en winstlogica; om 
de publieke en democratische bepaling 
van de economische en technische ont
wikkeling, om hun onderschikking aan de 
werkelijke behoeften." Of anders gezegd: 
de hoofdopgave van de moderne maat
schappij is nog steeds de emancipatie van 
het individu tegenover de dwangmatighe
den van het kapitalistische systeem, een 
opgave die met het steeds verder door
dringen van de kapitalistische wetmatig
heden in vrijwel alle levensbereiken, ook 
geografisch, alleen maar groter is gewor
den en met de milieucrisis urgenter. 

Onderschikking 

De belangrijkste vraag is op welke manier 
de economische ontwikkeling zich door 
sociale en ecologische doelen laat bepa
len. Niet door een volledige onderschik
king van de economie aan de politieke 
besluitvorming: want dat leidt uiteindelijk 
alleen maar tot het administratief-bureau
cratische systeem waarmee we in een 
doodlopende straat terecht komen. Het 
sleutelwoord is democratisering van de 
economische beslissingen, niet alleen en 
bij voorkeur niet via de staat, maar door de 
economische emancipatie van individu
en, als consumentengroep, als deel van 
een gemeente, als direct betrokken produ
cent, kortom door zich als tegenmacht te 
organiseren. Zonder de illusie te hebben 
dat er voor eens en altijd een einde kan 
worden gemaakt aan de economische 
dwingelandij. Dat bestaat niet; steeds 
weer, in steeds weer nieuwe omstandighe
den, zal de onderschikking van de econo
mische ontwikkeling aan werkelijke 
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behoeften afgedwongen moeten worden. 
Of zoals Gorz het formuleert: "Deze strijd 
zal nooit definitief worden gewonnen, 
maar is ook nooit hopeloos verloren. La 
lutta continua (de strijd gaat door)." 
Deze gedachtengang is overigens niet 
nieuw en valt terug te vinden in tal van 
vroegere publicaties in de vakbeweging 
en de PvdA over sturing van de economie, 
uitbreiding van democratische zeggen
schap en dergelijke. Begin jaren tachtig 
formuleerde de CPN soortgelijke ideeën 
in het document 'Crisisbestrijding en 
maatschappijvernieuwing', waarin demo
cratische beïnvloeding van de belangrijk
ste sociaal-economische beslissingen de 
sleutel werd genoemd om maatschappe
lijk belang de doorslag te geven boven de 
kapitalistische logica. Veel scherper dan 
toen is duidelijk dat dit niet de vestiging 
van een communistische utopie kan bete
kenen of een breuk met de huidige samen
leving. 
Je kan je de vraag stellen of een dergelijke 
manier van opvatten van het socialisme 
nog wel socialisme genoemd moet wor
den. Als historisch begrip tegenover de 
ongebreidelde ontwikkeling van het kapi
talisme heeft het aan actualiteit niets inge
boet, net zoals begrippen als vrijheid, 
rechtvaardigheid en broederschap hun 
historische betekenis hebben behouden. 
Als actueel politiek strijdwoord, als kata
lysator van het streven naar maatschappe
lijke vernieuwing, is het begrip zwaar 
gehavend. Onveranderd blijft de nood
zaak de economie ondergeschikt te maken 
aan sociale en ecologische doelen. 

Ingrijpen 

Daar ligt ook het raakvlak met ecologi
sche politiek. Er bestaat een algemene 
consensus dat er een verandering van de 
bestaande produktie-en consumptiepatro
nen noodzakelijk is om een duurzame ont
wikkeling mogelijk te maken. De discus
sie spitst zich vooral toe op de vraag hoe 
vergaand maatregelen moeten zijn en 
inhoeverre maatregelen ook effectief 
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worden doorgevoerd. Opvallend is hoe
zeer vanuit ecologische overwegingen de 
conclusie wordt getrokken dat een onge
remde voortgang van de kapitalistische 
markteconomie uiteindelijk tot een regel
rechte ramp zal leiden, dat er dus ingegre
pen zal moeten worden naar maatschap
pelijk bepaalde maatstaven, in dit geval 
een duurzame verhouding met het milieu. 
De hausse, die de kapitalistische markt
economie momenteel beleeft, wordt van
uit de milieuhoek dan ook met de nodige 
argwaan gadegeslagen. Interessante voor
beelden daarvan zijn te vinden in een 
vorig najaar uitgegeven bundel van de 
Commissie Lange Termijn Milieubeleid, 
een adviesorgaan van de regering, die uit 
de gebeurtenissen in Oost-Europa conclu
deert dat de vrije werking van de markt
krachten geen voorkeur verdient. De Bel
gische milieufilosoof Etienne Ver
meersch formuleert het in die bundel als 
volgt: "Het marxisme-leninisme poogde 
de samenleving te organiseren via doelbe
wuste planning die zelf steunde op een 
maatschappijconcept Het failliet van dit 
project dreigt verregaande implicaties te 
hebben. Elke poging om vanuit een alge
mene visie op de maatschappelijke ont
wikkelingen directieven voor een toe
komstig beleid af te leiden zal van nu af 
als verdacht worden aangezien." 
Er zal dus ingegrepen moeten worden in 
economische processen. Hier en daar 
wordt het wel voorgesteld alsof de 
scheidslijn tussen een 'socialistische' en 
een 'kapitalistische' aanpak zou liggen 
tussen een dominante rol van de staat of 
het gebruik van marktconforme instru
menten. Een dergelijk onderscheid moet 
gerekend worden tot het ideologische 
rariteitenkabinet. Het opleggen van een 
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milieuheffing, zoals het kwartje op een 
liter benzine, is een zeer marktconform 
instrument, maar het is de staat die de 
hoogte van de heffing bepaalt, zoals de 
autolobby ook heel goed begreep met haar 
dikke miljoen handtekeningen gericht aan 
het Haagse Binnenhof. En het is nog niet 
zo lang geleden dat naar aanleiding van de 
eerste milieubeleidsplannen tal van 
ondernemers vroegen om eenduidige 
richtlijnen en normen, vast te stellen door 
de staat. Het valt niet in te zien dat zij zich 
plotseling tot het socialisme bekeerd zou
den hebben. Kernpunt hier is dat de kapi
talistische wetmatigheden aan banden 
moeten worden gelegd vanuit ecologische 
doelstellingen. Welk instrument daarbij 
wordt gebruikt is een ander onderwerp 
van discussie. 

Binnen het socialistische gedachtengoed 
zal een dubbele salto gemaakt moeten 
worden. De ene is het gevolg van het mis
lukken van het socialistisch project als 
een gesloten, geheel gereguleerde samen
leving. De andere van de noodzaak gren
zen te stellen aan de ontplooiïng van pro
duktiekrach ten. Het belangrijkste raak
vlak met ecologische politiek is dat de 
kapitalistische markteconomie onderge
schikt gemaakt zal moeten worden aan 
maatschappelijke doelen, aan sociale en 
ecologische voorwaarden. De ideologi
sche titanenstrijd kan in de kast worden 
geborgen. Het komt er nu op aan een ant
woord te vinden op de vraag hoe die 
onderschikking mogelijk is en op welke 
manier daar een maatschappelijk draag
vlak voor gevonden kan worden. 

Frank Biesboer 
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Groen en links 

een vruchtbare verbintenis 

Beste mensen, vrienden en 
vriendinnen, 

Het is voor mij een eer te mogen spreken 
op uw laatste congres, het slotcongres van 
een partij die 73 jaar lang een onmisken
bare en strijdbare rol in de Nederlandse 
politiek heeft gespeeld. 
Vandaag heft de CPN zich op, om verder 
te gaan in Groen Links. Voor u allen een 
emotionele gebeurtenis. De oude verban
den worden verbroken, wat komt er voor 
in de plaats ? 
Ik ben uiteraard heel blij met het besluit 
van de CPN om op te gaan in Groen Links. 
Maar allereerst wil ik u mijn diepe respect 
tonen, voor de wijze waarop de CPN zich 
heeft ingezet in de anti-fascistische strijd, 
in de strijd voor vrede, gelijkheid en 
rechtvaardigheid. Voor een kersverse 
Groen Links politica een reden om enige 
bescheidenheid aan de dag te leggen. 
Vandaag 15 juni 1991 heft de laatste partij 
binnen Groen Links zich op. Het proces is 
sneller gelopen dan velen verwacht had
den. Wij staan nu met elkaar voor de grote 
uitdaging om Groen Links tot een stevige 
politieke partij te maken, een partij met 
een duidelijk verhaal en tevens voldoende 
ruimte voor pluriformiteit, ruimte voor de 
verschillende tradities waar wij uit zijn 
voortgekomen. 

Twee weken geleden is het Groen Linkse 
Manifest gepresenteerd. Een stuk met een 
visie op centrale uitgangspunten en alge
mene plaatsbepaling in de politiek. Een 

visie gericht op de toekomst. Na diskussie 
binnen de partij zal dit stuk uiteindelijk 
moeten leiden tot een nieuw politiek pro
gramma. De diskussie is inmiddels losge
barsten vooral de emoties over groen en 
links lopen soms heftig op. 
Alle reden om vandaag uitgebreid in te 
gaan op dit manifest. 
Ik zou, bij de geboorte van dit Groen 
Linkse manifest, willen zeggen:"Hoera, 
het is gelukt. We zijn er in geslaagd groen 
en links tot een vruchtbare verbintenis te 
smeden. Vanaf het ontstaan van Groen
Links hebben we met deze schijnbare 
tegenstelling geworsteld. Nu ligt er een 
duidelijk verhaal, waarmee Groen Links 
haar eigen, unieke positie in de Neder
landse, maar ook internationale politiek 
inneemt. 
Maar helaas, nu een mooie oplossing 
gevonden is, doen velen hun best groen en 
links tegenover elkaar te plaatsen. Dat 
vind ik jammer. Dat is het kind met het 
badwater weggooien. 

Marius Ernsting 

Als treffend voorbeeld wil ik Marius 
Emsting citeren, uit de Volkskrant 6 juni 
1991 (een partijgenoot die ik overigens 
zeer waardeer, iemand die op het terrein 
van milieu een kritische visie heeft, bv 
t.a.v de uitbreiding van Schiphol). Marius 
zegt in dit interview: "CPN'ers lopen niet 
warm voor een prachtig milieu waar de 
mensen sociaal gezien geen leven heb
ben". In zijn visie is een rechtvaardige 
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maatschappij blijkbaar niet te combineren 
met het geven van prioriteit aan een leef
bare wereld. 
Toen ik dit las, was mijn eerste reactie, 
wat een onzinnige tegenstelling, alsof 
minima geen belang hebben bij een leef
bare omgeving. Want, Marius, wonen de 
minima in Nederland niet in de wijken 
met het minste groen, de meeste last van 
stank, luchtvervuiling, lawaai van ver
keer? En zijn het niet vooral de laagstbe
taalden, die het zware, ongezonde werk 
doen in fabrieken met stof, stank en gifti
ge stoffen? En zijn het ook niet deze men
sen die het meeste last hebben van ontbre
ken van milieuvriendelijke voorzienin
gen, zoals een goed en betaalbaar 
openbaar vervoer, fatsoenlijke isolatie 
van hun woningen en gebruik van bouw
materialen waar geen ongezonde geuren 
uit vrij komen ? De hoge inkomens, om 
het maar even simpel te zeggen, hebben 
niet zoveel last van milieuvervuiling, ze 
zitten lekker in hun villa's in het groen, rij
den hun eigen auto's en zitten in hun chi
que kantoren op verantwoorde bureau
stoelen te vergaderen. Wat stressy mis
schien, maar geen stoflongen. 
En wat te denken van de gevolgen van 
milieuvernietiging voor de bevolking in 
de Derde Wereld, die voor het grootste 
deel afhankelijk is van wat de aarde hen te 
bieden heeft? Een aarde die inmiddels een 
vijfde deel van haar vruchtbare land
bouwgrond heeft verloren, vooral in de 
derde wereld. Een belangrijke oorzaak is 
de uitputting van de grond door massale 
produktie van veevoer en hout voor wes
terse landen. En bijvoorbeeld de verdwij
ning van de tropische bossen, die voor 
velen in de derde wereld voedsel, genees
middelen en sprokkelhout bieden. Een 
vijfde deel is gekapt en verwerkt in raam
kozijnen, meubilair en oeverbekleding 
voor het Westen. En 'last but not least' het 
grote milieuprobleem van de komende 
tientallen jaren, de opwarming van ons 
klimaat, wat tot een stijging van de zee
spiegel van meters kan leiden. In Neder
land zetten we nog een paar meter boven-
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op onze prachtige waterwerken, maar hoe 
kunnen de mensen in Bangladesh dat in 
godsnaam betalen? 
De armen, in de Derde Wereld en hier, zijn 
juist de groepen die het meest kwetsbaar 
zijn voor milieuvernietiging. 
Wij, mensen in het geïndustrialiseerde 
westen, verbruiken met onze manier van 
leven 80% van alle energie en grondstof
fen, terwijl we slechts 20% van de wereld
bevolking uitmaken. Wanner wij deze 
zeer ongelijke mondiale verdeling willen 
opheffen en een leefbare toekomst 
bevechten, dan heeft dat enorme conse
quenties voor onze manier van leven, pro
duceren en consumeren hier in Nederland 
en de rest van de westerse wereld. 
Een leefbare wereld met een schoon 
milieu en rijke natuur is voor iedereen van 
levensbelang, voor minima, roodalen en 
maxima, hier en in de Derde Wereld. Ook 
kinderen van CPN'ers zullen over twintig 
jaar balen, als we door de verzuring nog 
maar een vijfde van alle bossen in Neder
land over hebben om in te wandelen. (het 
wordt nog gezelliger op het Veluwtje) 

Groen en links 

Dit is even mijn eerste, impulsieve reac
tie, op de uitspraak van Marius Ernsting. 
Maar nu even naar de feiten in het Groen 
Linkse manifest. Wat zegt dat over deze 
kwestie? 
Ik citeer uit het manifest: 'Milieupolitiek 
heeft voor Groen Links de allerhoogste 
prioriteit. Dat vereist een radicale omme
keer: het sociaal-economisch beleid 
bepaalt niet langer de marges voor het 
milieubeleid, maar de milieupolitiek geeft 
de marges aan voor het sociaal-econo
misch beleid.' 
Voor sommigen reden om te concluderen 
dat Groen Links alleen nog maar aandacht 
aan het milieu besteedt. Direkt na dit 
citaat kunt u echter lezen 'Milieupolitiek 
moet dus verbonden worden met de doel
stellingen van linkse politiek: radicale 
democratisering en een structureel gelijke 
verdeling van levens- en ontplooiingskan-
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sen, tussen arme en rijke landen en binnen 
de afzonderlijke landen'. 
De verbinding tussen Groen en Links is 
niet vanzelfsprekend, zoals het bestaan 
van legio rechts-groene politieke stromin
gen laat zien. Groen Links maakt bewust 
de keuze om groen en links te verbinden. 
Omdat sociale rechtvaardigheid en gelijk
heid wezenlijke grondslagen van onze 
politiek zijn en een zelfstandige betekenis 
hebben. Maar ook omdat in de visie van 
Groen Links milieupolitiek alleen kans 
van slagen heeft wanneer het samengaat 
met een eerlijke verdeling. Groene poli
tiek maakt het herverdelingsvraagstuk 
weer actueel, maakt linkse politiek juist 
essentieel. 

Hoe geeft Groen Links die verbinding tus
sen Groen en Links vorm? Ofwel: Wat te 
doen? Ik heb reeds aangegeven dat voor 
een schone en leefbare toekomst, hier en 
in de Derde Wereld onze wijze van produ
ceren maar ook consumeren onverbidde
lijk op de helling moet. Een aantal pro
duktiesectoren, zoals de landbouw, tuin
bouw, en delen van de industrie zullen 
moeten krimpen of in hun huidige vorm 
verdwijnen. Maar ook in onze materiële 
consumptie zullen we veranderingen aan
brengen. Produkten en consumptiepatro
nen die veel energie verbruiken, tot ver
vuiling en giftig afval leiden, zullen ver
dwijnen. Er komen andere dingen voor in 
de plaats, schone lucht, groen en voedsel 
van betere kwaliteit. Goed openbaar ver
voer, onderwijs, huisvesting en andere 
voorzieningen. Maar de gemiddelde wel
vaart, die in het westen voortdurend is 
gestegen op basis van onze groeiecono
mie, zal dalen. En een voortgaande verho
ging van de gemiddelde koopkracht staat 
ter diskussie. We zullen dus minder heb
ben met ons allen. Maar wat er is, zal her
verdeeld moeten worden. Groen Links wil 
uitdrukkelijk de positie van de laagstbe
taalden beschermen. Vooral de midden
en hogere inkomens zullen de financiële 
gevolgen van een radicaal milieubeleid 
moeten dragen. 
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Wederom staan staan we voor een van 
onze grootste uitdagingen voorde komen
de jaren : een rechtvaardige en radicale 
milieupolitiek bevechten. Groen Links is 
de enige politieke partij in Nederland die 
deze uitdaging aan durft te gaan. In Groen 
Links vindt u de partij die dit strijdbare 
perspectief biedt. 

Concrete voorbeelden 

Ter illustratie van mijn verhaal zal ik u 
enkele concrete voorbeelden geven van 
een groene en linkse politiek. 

Het opeisen van loonruimte binnen 
bedrijven is een terechte zaak, waar 
Groen Links voor 100% achter staat. 
Het gaat immers om herverdeling. 
Groen en Links ontmoeten elkaar bij 
de vraag hoe deze loonruimte wordt 
ingezet. Het inzetten van loonruimte 
voor forse looneisen, meer dan de 
prijscompensatie, kan leiden tot een 
toename van materiële consumptie en 
dit past niet in mijn eerdere betoog 
over de noodzakelijke daling van de 
gemiddelde welvaart. Loonruimte kan 
echter ook goed gebruikt worden voor 
verdere arbeidstijdverkorting, kinder
opvang binnen het bedrijf, bijscholing, 
investeringen in milieuvriendelijke 
productie, verbetering van arbeidsom
standigheden en collectieve aanschaf 
van OV- jaarkaarten. 

2 Een tweede, actueel vraagstuk is de 
uitbreiding van Schiphol. De plannen 
voor verdubbeling van het vliegver
keer leiden tot meer milieuvervuiling 
en toename van de geluidsoverlast, die 
nu al voor veel mensen die rond Schip
hol wonen onleefbare toestanden ople
vert. Maar uitbreiding leidt ook, hoera, 
tot meer werkgelegenheid en dat is 
voor ons linkse mensen toch een groot 
goed. Dan maar een afweging maken 
en een gulden middenweg zoeken ? 
Dit zou betekenen dat we de tegenstel
ling tussen groen en links laten bestaan 
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en geen keuze maken. Het manifest 
maakt die keuze wel. Het milieu stelt 
randvoorwaarden aan sociaal-econo
mische politiek. In het geval van 
Schiphol betekent dit dat uitbreiding 
onverantwoord is. Maar wel zoeken 
we naar alternatieven voor werkgele
genheid, om banen te behouden en te 
scheppen voor mensen die geen werk 
hebben. Zoals de ombouw van Schip
hol tot een rail-luchtvaartcentrum. 
Groen geeft dus de grenzen aan, maar 
is geen keuze tegen het linkse. Ik zei 
het al, juist de 'schaarste'(aan milieu) 
maakt herverdelingsvraagstukken 
actueel en linkse politiek belangrijker. 

3 Een derde treffend diskussie punt is 
DE AUTO. Zwaar bevochten wel
vaartsartikel van de 'kleine man en 
vrouw'. Symbool van vrijheid en een 
stukje status. 
In de praktijk handelt Groen Links met 
de auto al volgens het manifest. De 
voltallige kamerfractie is immers 
voorstander van een verhoging van de 
benzineprijs met drie kwartjes. 0 jee, 
mogen van Groen Links alleen de rij
ken nog rijden? 
Als we naar de praktijk kijken, rijden 
minima ook nu al heel weinig auto. De 
hoogste inkomensklassen verbruiken 
l 0 maal zoveel benzine als de laagste 
inkomensklasse. De meeste minima 
zullen hier dus weinig van merken en 
veel meer gebaat zijn bij een verbete
ring van het openbaar vervoer en 
gebruik ervan tegen betaalbare prijs. 
Een goede bestemming voor die drie 
kwartjes! 
Maar ook is het een feit dat rijke men
sen altijd al meer privileges hebben, 
met of zonder milieuheffingen. Ze eten 
meer biefstuk, ze kunnen vaker met 
vakantie en kopen duurdere kleren. We 
moeten geen dingen verwarren. Deze 
ongelijkheid is een heel ander vraag
stuk. 
En het is de vraag of we een gelijk
heictsideaal nastreven wat tot exact 
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gelijke materïele mogelijkheiden leidt. 
Het manifest kiest in dit verband niet 
voor een dergelijke gelijkmakerij, dus 
evenveel auto, evenveel biefstuk en 
dure kleren, maar voor een sociale 
gelijkheid die iedereen gelijke kansen 
op een zo groot mogelijke vrije ont
plooiing biedt zonder dat dit de vrij
heid van anderen of toekomstige gene
raties aantast. 

4 Tenslotte een laatste heet milieu-hang
ijzer in linkse kringen. Is een energie
heffing gerechtvaardigd? Over een 
heffing op benzine heb ik al het een en 
ander gezegd. Het gaat nu even om een 
heffing op aardgas, kolen en olie. Door 
de relatieflage prijzen van deze brand
stoffen zijn milieuvriendelijke ener
giebronnen, zoalszonne-en windener
gie niet rendabel en loont ook energie
besparing nauwelijks de moeite. Om 
producenten te stimuleren op energie 
te besparen en deze milieuvriendelij
kere energiebronnen in te zetten, is 
prijsverhoging van bijvoorbeeld aard
gas van wezenlijk belang. Voor men
sen met lage inkomens, vooral als zij in 
slecht geïsoleerde woningen wonen, 
zou een heffing op aardgas een 
onrechtvaardige lastenverzwaring met 
zich meebrengen. Besparen op aard
gas is immers vaak maar mondjesmaat 
mogelijk, zeker als je in een slecht geï
soleerde woning woont. Lage inko
mens verbruiken nu minder aardgas en 
electriciteit dan hoge inkomens, maar 
ze besteden een groter deel van hun 
inkomen hieraan. , 
Een milieupolitiek die tevens linkse 
doeleinden nastreeft zal aan energie
heffingen de voorwaarde verbinden 
dat deze lage inkomensgroepen er niet 
op achteruitmogen gaan. Datdaarvol
doende mogelijkheden voor zijn, laten 
recente nota's van het Centrum voor 
Energieheffing en Schone Technolo
gie en een werkgroep van milieu-, con
sumentenorganisaties, vakbond en de 
werkgroep 'De arme kant van Neder-

.. 
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land' zien. Een voorbeeld is het terug
sluizen van de inkomsten van de ener
gieheffing naar de huishoudens, door 
een vast bedrag per huishouden terug 
te geven. Dit kan bijvoorbeeld door dit 
bedrag af te trekken van de riool
heffing of de zuiveringslasten. Dit zou 
betekenen dat de lage inkomens rela
tief veel geld terug krijgen en hun 
inkomen met 3% stijgt, terwijl de hoge 
inkomens er 1% op achteruitgaan. 
Bovendien kan een maatregel inge
voerd worden om de huren van slecht 
geïsoleerde huizen te verlagen, via een 
energietoets. Voor de eigenaar van het 
pand tevens een stimulans om isolatie
maatregelen te nemen. 

Een andere voorwaarde die een groene en 
linkse partij aan energieheffingen stelt, is 
de eis dat deze niet alleen voor huishou
dens gelden, maar ook voor bedrijven. Op 
dit moment ligt de energieprijs voor 
grootverbruikers op de helft van wat huis
houdens betalen. Een aantal bedrijven 
spannen helemaal de kroon, zoals de alu
miniumfabrieken Pechiney en Aldel. Zij 
zitten voor een duppie op de eerste rij bij 
de electriciteitsmaatschappijen, via oor
spronkelijk geheime contracten. En dan te 
bedenken dat aluminiumproduktie een 
van de meest energievretende industrie
takken is. Aldel en Pechiney nemen met 
z'n tweetjes maar liefst 8 %ven het totale 
electriciteitsverbruik in Nederland voor 
hun rekening. Zolang dit soort contracten 
blijft bestaan zijn energieheffingen voor 
huishoudens volslagen belachelijk. 
Een groene en linkse politiek accepteert 
dergelijke onrechtvaardige toestanden 
niet. En zij combineert milieuheffingen 
met compensaties voor lage inkomens, 
wanneer de mogelijkheid niet bestaat om 
de heffingen te vermijden. 

De libertaire staat 

Een ander punt in het manifest wat flinke 
diskussie oplevert is 'de libertaire, ofwel 
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vrijheidslievende' staat. Een begrip wat 
inmiddels tot veel misverstanden heeft 
geleid. Ik moet zeggen, ik vind het per
soonlijk ook een rotwoord, wat alleen te 
begrijpen is voor de insiders en bovendien 
snel de associatie oproept met bijvoor
beeld 'liberaal'. Helaas, we hebben we nu 
geen beter. Wie er wel een duidelijke term 
voor heeft in gewoon begrijpelijk Neder
lands, ontvangt de Nieuwe Groen-Linkse 
Woorden Prijs. Maar goed, de inhoud, 
daar gaat het om. Ik wil benadrukken dat 
een libertaire staat niet zozeer minder 
staat betekent, maar een andere staat. 
Groen Links wil afrekenen met overdre
ven verwachtingen van de rol van de staat. 
De mogelijkheden voor centrale sturing 
van produktie en behoeften van consu
menten zijn beperkt. Bovendien is een 
overheersende rol van de staat in het maat
schappelijk leven onwenselijk, omdat dit 
gepaard kan gaan met betutteling en ver
gaande bureaucratisering. 
Het manifest opent daarom de diskussie 
over een andere staat. Een staat, en ik 
citeer het manifest " die democratische 
grondrechten erkent en bovendien de wer
king daarvan garandeert. Dat is een voor
waarde voor individuele zelfstandigheid 
en voor pluriformiteit van leefstijlen en 
culturen. Groen Links kiest voor een over
heid die zoveel mogelijk ruimte geeft aan 
directe vormen van democratie, overal in 
het maatschappelijk leven. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat sociale bewegingen 
garanties moeten hebben hun belangen en 
gezichtspunten in het geding te brengen". 
Deze overheid a la Groen Links decentra
liseert zoveel mogelijk taken en bevoegd
heden naar lokale en regionale organen 
of wijst ze toe aan maatschappelijke 
organisaties. Meer autonomie voor gesub
sidieerde instellingen in onderwijs, ge
zondheidszorg, maatschappelijke dienst
verlening en volkshuisvesting, mits ze 
democratisch bestuurd worden en ge
lijkheidsrechten van individuen erken
nen. En dat is een heel ander verhaal dan 
dat van het CDA en haar staatssecretaris 
Heerma, kampioen van het maatschappe-
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lijk middenveld, die notabene de woning
bouwverenigingen wil verbieden om afte 
wijken van de huurverhoging van 5,5%. 
Een treffend voorbeeld van overheidsbe
moeienis die niet in het beeld van zo'n 
andere staat past. 

Een libertaire staat probeert mensen in 
een positie te brengen waarin ze daadwer
kelijk de mogelijkheid hebben om zich 
vrij te kunnen ontplooien. Ook de CPN 
ondersteunt dit idee, getuige het partijpro
gramma van 1984. Ik citeer 'Als commu
nisten streven we naar een zodanige 
inrichting van het maatschappelijk leven, 
dat voor iedereen in gelijke mate de vrij
heid en de mogelijkheden geschapen wor
den voor zelfstandige persoonlijke ont
plooiïng en effectief gebruik van capaci
teiten'. Maar veel mensen zitten nu niet in 
een positie waarin ze die mogelijkheden 
hebben, door de ongelijke verdeling van 
kansen en mogelijkheden over verschil
lende bevolkingsgroepen. Ingrijpen van 
de staat is hier dus gewenst, maar op zo'n 
manier dat mensen meer kansen en moge
lijkheden krijgen. Uiteindelijk heeft ieder 
mens zelf de verantwoordelijkheid deze 
kansen en mogelijkheden te benutten. 
Nog teveelleeft in de verzorgingsstaat het 
idee dat mensen tegen zichzelf be
schermd, opgevoed moeten worden. Ook 
Groen Links heeft last van dergelijke 
ideeën. Als voorbeeld noem ik het voor
stel van de 2e -Kamerfractie om alle TV
zenders te verplichten gelijktijdig het 
journaal uit te zenden, zodat mensen niet 
via oppervlakkig vermaak, zoals 'Goede 
tijden, slechte tijden', aan deze belang
wekkende algemene vorming kunnen ont
snappen. 
Maar met die eigen verantwoordelijkheid 
van mensen bedoel ik niet de ideeën die 
staatssecretaris Simons daarover heeft. 
Laatst hoorde ik hem op de radio beweren 
dat het verlagen van vergoedingen voor 
gehandicapten en het verhogen van de 
eigen bijdrage niet zo erg was, want 
gehandicapten zijn door die voorzienin
gen te afhankelijk gemaakt. Zo'n opvat-
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ting betekent dat je niet de kansen van 
mensen vergroot, maar wel hun geld 
afpikt. 
Een belangrijke voorwaarde om mensen 
in een positie te brengen waarin ze zich
zelfvrij kunnen ontplooien is het garande
ren van individuele economische zelf
standigheid. Dit geeft mensen meer keu
zevrijheid in het kiezen van werk en geeft 
hun meer mogelijkheden eisen te stellen 
aan mogelijk werk, op het vlak van belo
ning, arbeidsomstandigheden en arbeids
duur. En dat is dus iets heel anders dan de 
lijn die ons kabinet uitzet: snijden in uitke
ringen, inde WAO, dankrijgjedemensen 
wel aan het werk. 

Milieubeleid 

Een actieve rol van de staat blijft dus 
noodzakelijk. Daar waar het gaat om de 
bestrijding van racisme en discriminatie. 
Om het scheppen van voorwaarden die de 
arbeidsmarkt beter toegankelijk maken 
voor migranten en gehandicapten, voor 
vrouwen. Om het voeren van een recht
vaardig toelatingsbeleid voor vluchtelin
gen. Ik wil bij dezen scherp protesteren 
tegen de uitlatingen van Kok, afgelopen 
weekend. Onder het mom van 'voorko
men van rassenrellen' wil hij actief de 
jacht openen op 30.000 illegalen in ons 
land. Alsof niet juist het, in vergelijking 
met België en Frankrijk, relatief tolerante 
beleid in Nederland 'rassenrellen' voor
komt ! Groen Links zal zich hard maken 
voor een rechtvaardiger toelatingsbeleid, 
al zijn ook onze gedachten daarover nog 
niet helder. Hoogste tijd dus om in eigen 
kring diskussie aan te gaan. 
Ook de crisis in het milieu vraagt een ster
ker ingrijpen van de overheid dan nu. Het 
lijkt of ministers Aiders zijn milieubeleid 
laat afhangen van de welwillendheid van 
de industrie. Zijn 'Verpakkingenscenario' 
is daar een recent voorbeeld van; een 
absolute blamage met lachwekkende 
maatregelen als kleinere tubes tandpasta 
en verbod op extra-dozen rondhonde-en 
kattevoer. 
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Maar ook op dit terrein zijn andere vor
men van sturing mogelijk en nodig. Bij
voorbeeld het instellen van een onafhan
kelijke en veel sterkere Milieuinspectie. 
De Volkskrant van vandaag, 15 juni, 
meldt dat in Noord Holland elk bedrijf 
slechts 1 maal per 25 jaar een milieuin
specteur op de stoep kan verwachten. De 
controle werkt van geen kanten. Een ster
kere Milieuinspectie dus, die in staat is 
voldoende controle uit te oefenen, maar 
ook zelf naar de rechter kan stappen. Nu is 
het vaak zo dat misstanden die milieuin
specteurs melden, vervolgens met de 
mantel der liefde bedekt worden. 'Gedo
gen' heet dat in de termen van ambtenaren 
en politiek verantwoordelijken. Een ande
re mogelijkheid is instellen van een infor
matieplicht voor bedrijven, waarmee bij
voorbeeld de milieubeweging een grotere 
rol kan spelen in maatschappelijke con
trole van produktie. 

Groen Links is inmiddels niet meer te weg 
te denken uit de Nederlandse politiek. Een 
politieke arena waar flinke verschuivin
gen optreden en steeds vaker het idee van 
een Progressieve Volkspartij te horen is, 
vooral vanuit de monden van vooraan
staande PvdA-vrouwen en mannen, zoals 
Sint, Pronk en uiteraard de critici van de 
Wiarda-Beckman-Stichting, zoals Paul 
Scheffer. En in eerdere jaren was het idee 
van een PVP vooral populair binnen de 
CPN. Op zich prachtig voor Groen Links, 
omdat een uitnodiging van iemand als 
Pronk haar plaats in de Nederlandse poli
tiek erkent. Toch ben ik niet zo 
een,twee,drie voorstander van zo'n PVP. 
Groen Links is te zeer een unieke factor in 
de Nederlandse politiek om gemist te kun
nen worden. Ik noem onze radicaliteit en 
eigen combinatie van groen en links. Het 
pleidooi van Groen Links voor het onver
vreemdbare 'mensenrecht' op individuele 
economische zelfstandigheid, ideeën over 
radicale arbeidstijdverkorting en herver
deling van betaalde en onbetaalde arbeid. 
De start van de diskussie over een andere, 
libertaire staat. En het belang wat Groen 
Links hecht aan buitenparlementaire acti-
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viteiten en banden met sociale bewegin
gen. 
Bovendien, om maar de hand in eigen 
boezem te steken, heeft Groen Links tijd 
nodig om haar huis te versterken en het 
eigen gezicht duidelijker uit te tekenen. 

Hiermee wil ik niet zeggen dat samenwer
king met PvdA en D'66 niet belangrijk is. 
Uiteindelijk gaat het niet om gelijk heb
ben, maar gelijk krijgen. Willen we de 
samenleving in een progressieve richting 
veranderen, dan is bundeling van progres
sieve krachten noodzakelijk. Ik zie met 
name veel perspectief in samenwerking 
op concrete punten, zoals de start van 
samenwerking rond milieuheffingen 
(Groentax), die Wilbert Willems afgelo
pen zaterdag op de Groentax-conferentie 
van Groen Links aankondigde. Maar ook 
een ontwikkeling van Schiphol in de rich
ting van een rail-luchtvaartcentrum, al zal 
hiervoor bij nog heel wat water naar de 
zee moeten vloeien bij PvdA en D'66. Of 
gezamenlijke initiatieven voor het opzet
ten van een advies-en informatiecentrum 
democratisch ondernemen of een fonds 
voor maatschappelijke verandering. En 
de start van een gezamenlijke campagne 
voor migrantenkiesrecht 

Manifest 

De komende maanden zal het manifest 
handvat zijn voor diskussies met het doel 
om tot een gemeenschappelijke visie op 
politieke uitgangspunten en doelstellin
gen te komen. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat dit zal lukken. Er ligt een duidelijke 
lijn, op basis van de pijlers van een recht
vaardige milieupolitiek, sociale gelijk
heid en democratische grondrechten. Aan 
u en mij, aan iedereen binnen Groen 
Links, de uitdaging om de combinatie van 
een groene en linkse politiek te verwezen
lijken. Daarbij kan Groen Links de CPN 
niet missen. 

Marijke Vos 
Amersfoort, 15 juni 
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Milieu en inkomen 

dilemma of strategische opgave? 

'Armoede is een belangrijke oorzaak 
van ecologische problemen. De aanpak 
van milieuproblemen is nutteloos 
indien deze niet in het bredere perspec
tiefvan armoede en ongelijke verdeling 
wordt geplaatst.' 

Het bovenstaande citaat is uit 'Our com
mon future', hetrapportvan de VN-World 
Commission on Environment and Deve
lopment, beter bekend als het Brundlandt
rapport uit 1987. 
Het is precies deze kwestie, die ik aan
roerde in een interview in de Volkskrant 
d.d. 6 junij.l. naar aanleiding van het ver
schijnen van het Groen-Links-manifest. 
Ik zei daarin o.a.: 'Het milieubeleid loopt 
volgens mij onherroepelijk vast als je 
niets aan de inkomensongelijkheid doet. 
Als iedereen enorme milieuheffingen 
moet gaan betalen, dan zullen de minima 
dat op den duur niet meer kunnen opbren
gen.' En even verder: 'CPN'ers lopen niet 
warm voor een prachtig milieu waarin de 
mensen sociaal gezien geen leven heb
ben.' 

Door sommigen is de laatste zinsnede 
opgevat als een (ouderwetse) poging om 
milieu en inkomen, groen en links tegen
over elkaar te plaatsen. Men las erin dat in 
mijn visie een rechtvaardige maatschap
pij niet te combineren is met het geven 
van prioriteit aan een leefbare wereld. 
Uiteraard is dat nooit mijn inzet geweest. 
Integendeel, ik heb proberen te benadruk
ken, zowel vanuit de mondiale overwe-

gingen uit het rapport Brundlandt als van
uit een groeiende praktijk in Nederland, 
dat een juiste en ook effectieve 
milieupolitiek rechtvaardiger inkomens
verhoudingen noodzakelijk maakt op 
straffe van mislukking. 

Tal van voorbeelden zijn er inmiddels te 
geven waarin milieubeleid en inkomens
beleid elkaar lijken te bijten, en waarin 
allerlei lapmiddelen als vrijstellingen en 
kwijtscheldingen van heffingen niet meer 
helpen of niet meer hanteerbaar zijn. 
De reinigingsheffing bij het waterkwali
teitsbeheer, de defosfatering, de afvalver
werking, het energieverbruik, zelfs de 
benzine-accijns: in al die zaken inko
mensconsequenties verdisconteren is een 
uitzichtloze weg. De ene specifieke rege
ling stapelt zich op de andere, en de uit
voering en handhaving ervan leiden tot 
ondoorzichtige en bureaucratische toe
standen waarin per saldo degenen waar 
het om ging hun rechten verliezen. 

Dàt is wat ik bedoeld~ toen ik in het eerder 
genoemde interview zei dat inkomensbe
leid geen afgeleide mag zijn van het 
milieubeleid: de inkomensverhoudingen 
dienen zodanig te zijn dat iedereen de las
ten die voortvloeien uit het milieubeleid 
uit zijn inkomen kan betalen. 

Daarbij passen een aantekening en een 
daaruit voortvloeiende onderscheiding. 

• 
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Aantekening 

Volgens markteconomische opvattingen 
is de prijs van een produkt of dienst uit
drukking van schaarste: de (beperkte) 
beschikbaarheid ten opzichte van de 
(altijd grotere) vraag. 

De gevolgen van het produceren en 
gebruiken van een produkt of dienst voor 
het milieu hebben geleid tot een nieuw, 
breder schaarstebegrip: ook die gevolgen, 
in termen van minder natuurschoon, min
der schone lucht en de kosten om dat te 
voorkomen of te herstellen zouden in de 
prijs meegenomen moeten worden. Ze lei
den immers tot een toenemende schaarste 
van 'milieugoederen'? 

Nu is dat op zichzelf gemakkelijker 
gezegd dan gedaan, omdat milieukosten 
in veel gevallen (nog) geen gestandaardi
seerde kwantiteit zijn, maar de opvatting 
als zodanig wint (terecht) veld. Het idee 
van de ecotax is een poging tot praktise
ring van die opvatting. 
Hoe dat ook zij: in die opvatting is er een 
rechtstreekse relatie tussen de prijs van 
een produkt (en de heffing erop wanneer 
het niet mogelijk is bepaalde kosten direct 
in de prijs te verwerken) en de (breder 
opgevatte) kosten, die het maken ervan 
met zich meebrengt. In die benadering, 
maar ook in relatie tot de inkomenspro
blematiek, is het dus niet logisch om 
heffingen op een bepaald produkt te leg
gen, die een ander en breder doel dienen: 
dergelijke heffingen hebben veel minder 
te maken met de kosten van het maken of 
gebruiken van dat specifieke produkt, en 
de opbrengsten ervan hebben dus ook veel 
minder te maken met het opvangen van de 
gevolgen daarvan. 

Het ligt in de rede om voor bredere doelen 
van het milieubeleid niet de prijs van spe
cifieke goederen of diensten als instru
ment te hanteren, maar het instrument dat 
daarvoor geëigend is: de belastingheffing. 
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Dit klemt te meer wanneer het gaat om 
lasten die niet zijn te beïnvloeden door 
gedragsverandering: dan werkt de prijs 
niet als reguleringsinstrument, zeker als 
het om zaken gaat die iedereen gewoon 
nodig heeft (in economische termen: 
prijs-inelastische goederen). 

Driedeling 

Op grond van het bovenstaande kun je een 
driedeling maken, van waaruit per onder
deel een gedragslijn te trekken is: 

1. Wat betreft primaire levensbehoeften, 
waarin gedragsverandering geen alter
natief biedt, dienen de milieukosten via 
de (inkomensgerelateerde) belasting
middelen te worden bestreden. 
Dat laat onverlet dat, los daarvan, door 
de overheid via gerechtelijk optreden 
en verhaalsacties de vervuilers aange
pakt worden. 

2. Wat betreft primaire levensbehoeften, 
waarvoor volwaardige milieuvriende
lijke alternatieven aanwezig zijn, kun
nen de milieukosten in prijs dan wel 
heffing verdisconteerd worden, omdat 
gedragsverandering leidt tot het ontko
men aan die prijs of heffing, waarmee 
het uiteindelijke doel, verbetering van 
de milieukwaliteit, zeer gediend is. 
Wanneer milieuvriendelijke alternatie
ven qua directe kosten duurder zijn, en 
toch het overschakelen daarop van 
groot belang wordt geacht kan door 
middel van de heffing op milieu
onvriendelijke produkten overheve
ling van de opbrengst naar de milieu
vriendelijke produkten soelaas bieden. 

3. Wat betreft de secundaire en luxe
levensbehoeften: daar kunnen de 
milieukosten volop in prijs en heffing 
verdisconteerd worden, ongeacht de 
beschikbaarheid van alternatieven, 
omdat het hier, strikt genomen, om 
niet-noodzakelijk gedrag gaat, waar
van het eigenlijk volstrekt logisch is 
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dat, als men er voor kiest, de (financië
le) consequenties volledig aan die keu
ze gekoppeld worden. 

Concreet gezegd: 

- nominale, voor iedereen gelijke, en 
onbeïnvloedbare reinigingsheffingen 
en rioolrechten zijn uit den boze, 
de kosten van reiniging van drinkwater 
dienen uit de belastingen betaald te 
worden, 
overal moet natuurlijk de watermeter 
in ere hersteld worden, zodat de 
gebruikte hoeveelheid wél kan door
werken in de rekening, 

- een ons in plastic verpakte kaas mag 
best een gulden duurder zijn dan een 
afgesneden stuk van een ons, 

- wie per se een zonnebank wil moet 
daar maar ontzaglijk veel voor betalen, 
ook als er geen alternatief voor is. 

Wie tegenwerpt dat dit laatste onrecht
vaardig is, omdat zo de hogere inkomens 
zich meer kunnen permitteren dan de 
lagere, moet ik antwoorden dat dat vols
trekt juist (en trouwens niks nieuws) is, 
maar geen milieuprobleem. Dat probleem 
valt niet op te lossen door dan maar min
der milieukosten (van op zich niet nood
zakelijke goederen of diensten) aan de 
lagere inkomens door te berekenen dan 
aan de hogere. 
Dat probleem zal (indien al wenselijk!) op 
het vlak van de inkomens- en belastingpo
litiek beslecht moeten worden. 

Wie opmerkt dat de globale driedeling, 
zoals boven geschetst, onhanteerbaar is, 
wijs ik op de bestaande praktijk waarin 
een systeem van heffingen en accijnzen is 
ontstaan dat oneindig veel gecompliceer
der is, waarin de bestemming ervan soms 
wel, maar meestal helemaal niet samen
hangt met het produkt of de dienst waarop 
heffing of accijns drukt, en dat ook in de 
huidige praktijk (BTW) onderscheid 
wordt gemaakt tussen dagelijkse en luxe 
goederen en diensten. 

--------------~====~--------~--
Politiek en Cultuur 

Tegen het licht 

Er is alle reden om het milieuvraagstuk, 
en de Groen-Linkse visie daarop, nader en 
concreter tegen het licht te houden. 
Dat is nuttig, zowel om inhoudelijke, als 
om strategische redenen. 

Inhoudelijk omdat, naarmate milieupoli
tiek zich van abstract naar concreet 
beweegt, een aantal afwegingsvragen 
opdoemt, dat betrekking heeft op het 
belang en de positie van opvattingen over 
milieu-politiek ten opzichte van opvattin
gen over andere beleidsterreinen en de 
consequenties daarvan. 

Om een voorbeeld te noemen: als we vin
den dat het autorijden ontmoedigd moet 
worden, en dat dat ook (of juist) via de 
benzineprijs kan, mits het openbaar ver
voer uitgebreid wordt en betaalbaar blijft, 
zodat de primaire levensbehoefte mobili
teit niet aangetast wordt, wat doen we dan 
met voorstellen om de benzineprijs dras
tisch te verhogen, terwijl de uitbreiding 
van het openbaar vervoer achterblijft, en 
dit bovendien ook flink in prijs verhoogd 
wordt? We waren vóor het kwartje van 
Kok, maar zijn we ook voor de gulden van 
Lankhorst, als die niét gepaard gaat met 
die uitbreiding en betaaibaarheid van 
openbaar vervoer? Ik neem aan van niet, 
maar toch komen we voor dat probleem te 
staan als Kok zijn volgende en daarop vol
gende kwartje presenteert. 

Een ander voorbeeld: de afval-kwestie. 
We zijn voor preventie, hergebruik en 
gescheiden afvalinzameling, teneinde de 
afvalstroom in te dammen. We hoeven op 
zich ook niet al te huiverig te zijn voor een 
hogere afvalheffing, althans als het om dàt 
deel gaat, dat uiteindelijk de vuilverbran
ding in gaat: de kosten en risico's daarvan 
blijken veel hoger dat tot nu toe in de prijs 
tot uiting kwam. 

Maar een drastische verhoging van de 
afvalinzamelingsprijs is, zowel bezien 

• 
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vanuit milieudoelstellingen als vanuit de 
positie van de laagste inkomens, ronduit 
schadelijk, als burgers niet in staat worden 
gesteld om door middel van het aanbieden 
van minder afval een lagere prijs te beta
len. Dan word je hoe dan ook zwaar aan
geslagen, en maakt het niet uit hoeveel 
troep je aan de stoeprand zet (integendeel: 
'dan zullen ze het weten ook!'). 

Kortom, door middel van alternatie
ven, gerichte heffingen en prijsdiffe
rentiatie moet het tot een tastbaar 
belang van (groepen) burgers gemaakt 
worden om tot milieuvriendelijker 
gedrag te komen. 

Strategie 

Zoals gezegd, behalve inhoudelijke zijn er 
ook strategische redenen om de milieupo
litiek van Groen Links meer handen en 
voeten te geven. Immers met het concreter 
worden van problemen en beleidsoverwe
gingen, waarin de principes nooit op korte 
termijn ten volle overeind blijven, is de 
vraag aan de orde hoe en met wie je die 
korte termijn tegemoet treedt. 
Daarbij moeten we ervan uitgaan dat de 
concrete vertaling van milieu-opvattin
gen zoveel mogelijk anticipeert op het 
perspectief van duurzame ontwikkeling, 
verandering van produktie- en consump
tiegedrag en democratische betrokken
heid, wat evenzovele pijlers zijn van een 
fundamentele milieuvisie. 
Met andere woorden: de kleine stappen op 
de korte termijn moeten wel in de richting 
van die visie gaan. 
Uiteraard is Groen Links de partij die daar 
het meest voor staat, maar het is natuurlijk 
niet waar dat zij zich daarin exclusief 
onderscheidt van andere politieke en 
maatschappelijke stromingen. 
Evenzeer is het een misverstand gebleken 
dat door de karakterisering van Groen 
Links als een partij met een radicale 
milieupolitiek (waaraan ik niets af wil 
doen!) alleen al daardoor een betere ver
houding met de milieubeweging, en dus 
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een grotere doorwerking van haar opvat
tingen, gegarandeerd is. 
Het is dus tijd om verder te kijken dan de 
neus lang is en met organisaties en partij
en waarmee we concrete standpunten 
gemeen hebben een gemeenschappelijk 
plan-de-campagne te ontwikkelen, waar
in het niet meer gaat om algemene visies 
en uitgangspunten, maar om een taakstel
lend programma van maatregelen en stap
pen voor de komende 4 à 5 jaar. 

Ik stel dat zo nadrukkelijk omdat ik ervan 
overtuigd ben dat die concrete gemeen
schappelijkheid veel groter is dan we wil
len aannemen, en ook om te voorkomen 
dat degenen die een radicale aanpak van 
de milieukwestie voorstaan in algemeen
heden blijven steken, terwijl de behou
dende krachten ('milieu is leuk zolang het 
de economie maar niet in de weg staat') 
inmiddels hun programma tot uitvoering 
brengen; en het staat wel vast dat dat niet 
in de richting van onze visie gaat! 

Het is goed om in dit verband de discus
sienota 'De ecologische kwestie' in herin
nering te roepen die onder verantwoorde
lijkheid van de Wiardi-Beckmanstichting 
begin dit jaar verscheen als grondslag 
voor het PvdA-kongres van 2 februari j.l. 
Lezing en herlezing van dit stuk kan mijns 
inziens geen andere conclusie opleveren 
dan dat het qua benadering, redenering en 
perspectief prima aansluit bij het gedach
tengoed van Groen Links. Dat het wellicht 
her en der accenten en formuleringen 
anders kiest, maar dat echte verschillen 
zelfs met een vergrootglas niet te vinden 
ZlJn. 

Milieu als harde randvoorwaarde voor 
economische ontwikkeling, economische 
groei niet als voorwaarde, maar als resul
tante van milieubeleid, het aanvaarden 
van het principe van de eco-tax, het com
penseren van de lagere inkomens voor 
milieulasten die ze niet door gedragsver
andering kunnen beïnvloeden; het staat er 
allemaal keurig netjes in. 
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Natuurlijk, we weten dat het vertalen van 
mooie ideeën in een consistente en tastba
re bestuurspraktijk nog iets anders is, en 
het is bijna een reflex om daar, ter onder
steuning van het verschil tussen PvdA en 
Groen Links, bijna triomfantelijk op te 
wijzen. 

En de aanleidingen zijn er dan ook: wordt 
in de genoemde discussienota Schiphol 
niet als toetssteen aangemerkt voor een 
waarachtig milieubeleid (' .. het zou niet te 
verdedigen zijn als men met een beroep op 
economische groei de uitstoot van giftige 
stoffen in de omgeving van Schiphol 
gewoon maar zou laten toenemen'), en 
heeft de PvdA zowellandelijk als provin
ciaal niet ingestemd met de ondertekening 
van het Plan van Aanpak, waarin die uit
stoot inderdaad drastisch toeneemt? 

Ook zaken als de prijsverhoging voor het 
openbaar vervoer, de convenanten waarin 
het bedrijfsleven met fluwelen hand
schoenen wordt aangepakt, en het wel 
heel mondjesmaat willen denken over 
regulerende heffingen, geven aan dat er 
nog een behoorlijke kloof is tussen de 
droom in de discussienota en de daden van 
Alders. 

Maar is er niet net zo'n kloof tussen de 
dromen van Groen Links en het gebrek 
aan reële en tastbare stappen op weg daar
naartoe? 
Zo goed als de PvdA zich zorgen moet 
maken over de wijze waarop haar idealen 
afbladderen in haar bestuurspraktijk (ook 
op andere terreinen zoals inmiddels is 
gebleken!), zo goed moet ook Groen 
Links zich zorgen maken over haargebrek 
aan concrete ideeën over een ander type 
bestuurspraktijk, waarin dat euvel zich 
niet of niet zo gemakkelijk zou voordoen. 

Dat betekent dat het voor Groen Links, als 
het de verwezenlijking van haar ideeën 
even serieus neemt als die ideeën zelf, 
dringend nodig is na te denken over een 
milieupolitiek, waarin gericht gezocht 
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wordt naar strategische punten waarvan 
het aannemelijk is dat daar een brede 
mobilisatie op kan plaats vinden, dat daar
in een verbinding kan worden gevonden 
met (ook lokale) bestuurlijke ontwikke
lingen, en dat daarop concrete resultaten 
te halen zijn. 

Op die manier moet het mogelijk zijn klei
ne tekenen op te richten, die het ideaal niet 
vervangen, maar laten zien dat het dich
terbij kan worden gebracht. 
Dat zou een geweldige stimulans zijn 
voor de door Winsemius zozeer gepropa
geerde verinnerlijking van het milieube
sef (wij zouden misschien zeggen: 'het 
milieuvraagstuk moetvlees en bloed wor
den van brede lagen van de bevolking'). 
Het zou er ook toe kunnen bijdragen dat 
mensen, die wel overwegen om op Groen 
Links te stemmen, maar het uiteindelijk in 
het stemhokje niet doen omdat ze van 
Groen Links geen reëel geluid en gewicht 
in de schaal van de politieke verhoudin
gen van vandaag en morgen verwachten, 
over de streep getrokken worden. 

Dat alles vraagt nog heel wat van Groen 
Links. 
Het vraagt een vergaande mate van con
cretisering van haar programma (zie het 
eerste deel van dit artikel). 
Het vraagt een positieve inzet bij het zoe
ken naar gemeenschappelijkheid met 
andere politieke partijen en stromingen. 
Het vraagt een open en creatieve opstel
ling over mogelijke samenwerkingsvor
men die daaruit kunnen voortvloeien. 
Het vraagt begrip voor problemen die 
anderen daarmee ondervinden. 
Het vraagt vooral een instelling die niet 
alleen geïnteresseerd is in het gelijk heb
ben, maar ook in het krijgen ervan in het 
besef dat daarvoor een half ei vaak nutti
ger is dan een lege dop. 
Want lege doppen hebben alleen nut in de 
bio-bak. 

Marius Ernsting 
2 september 1991 
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Groen en Links 

het milieubeleid in de jaren negentig 

Over de ernst van het milieuprobleem 
en de noodzaak van een trendbreuk in 
de economische ontwikkeling bestaat 
brede consensus. Toch komt de invul
ling van het milieubeleid maar moei
zaam tot stand. Dit verhaal probeert 
een overzicht te geven van waar de 
milieudiscussie aan het begin van de 
jaren negentig staat, waar de knelpun
ten zitten en in welke richting oplossin
gen gezocht worden. 

Geschiedenis 

Milieuproblemen dateren niet van 
vandaag of gisteren. Reeds in de vorige 
eeuw werd een begin gemaakt met de aan
leg van waterleiding en riolering om de 
verspreiding van besmettelijke ziekten 
tegen te gaan. Al aan het begin van de 
industriële revolutie kregen industrieste
den te maken met smogvorming. De eer
ste milieuwet in Nederland is uit 1875: de 
hinderwet. Meer dan honderd jaar later is 
het nog steeds éen van de belangrijkste 
wetten om bedrijven te dwingen milieu
maatregelen te nemen. 
Aan het eind van de vorige eeuw was de 
milieuvervuiling voorallokaal zichtbaar: 
in de directe omgeving van de fabriek en 
aan de afvalbergen in de binnensteden. 
In de jaren zestig van deze eeuw werd dui
delijk dat er meer milieuproblemen zijn. 
Giftige stoffen hopen zich op in de voed
selketens. Dieren die aan de top van de 
voedselketen staan, zoals roofvogels en 
zeehonden, kunnen zich niet of nauwe-

lijksmeer voortplanten en dreigen te ver
dwijnen. De boosdoeners zijn zware 
metalen, bestrijdingsmiddelen (bijvoor
beeld DDT) en andere giftige stoffen 
zoals PCB 's. De verspreiding van deze 
stoffen loopt via de rivieren over grote 
afstanden tot in de Waddenzee toe. 
Met de ontdekking van dit probleem ont
stond een nieuwe golf van milieubewust
zijn, die in meerdere of mindere mate tot 
nu voortduurt. Het bewustzijn werd tel
kens gevoed door nieuwe ontdekkingen. 
De gifgrond onder Lekkerkerk bleek het 
begin van een lange lijst van verontreinig
de bodems. De verzuring, al in de jaren 
zeventig een ernstig probleem in Scandi
navië, bleek ook de Nederlandse bossen 
aan te tasten. En meer recent werden de 
mondiale effecten van de menselijke 
levenswijze zichtbaar: het gat in de ozon
laag en het broeikaseffect. 
De schaal van de vervuiling wordt steeds 
groter, van plaatselijk tot regionaal en nu 
dan globaal. De mogelijke oplossingen 
worden ook complexer; een plaatselijke 
aanpak is te overzien, een mondiale aan
pak vereist de medewerking van een groot 
aantal landen. 
De afgelopen decennia heeft het milieu
beleid steeds meervorm gekregen. Opval
lend daarbij is de rol van een aantal VVD
ministers, die milieu in hun portefeuille 
hadden. Ginjaar, dezelfde die vele jaren 
later het kabinet liet struikelen over een 
onderdeel van het NMP, het reiskostenfor
fait, besloot tot subsidiëring van milieu
organisaties om zo het milieu een stem te 
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geven. Winsemius bouwde een infrastruc
tuur op die het Nijpels mogelijk maakte 
om het Nationaal Miliebeleidsplan 
(NMP) te doen schrijven. 

Consensus 

Zowel in het verkiezingsprogramma uit 
1989 als in het Manifest twee jaar later 
schrijft Groen Links dat een goed milieu
beleid een verandering van produktie- en 
consumptiepatronen vereist. Hoewel 
velen dat een vergaande uitspraak vinden, 
is dat zeker niet zo. In het Nationaal 
Milieubeleidsplan (NMP) werd de con
clusie getrokken dat 'een combinatie van 
structurele aanpassingen van produktie
en consumptieprocessen en toegevoegde 
technologie noodzakelijk is om milieu
doelstellingen te realiseren' (NMP blz. 
115). Deze passage is niet per ongeluk in 
het NMP terecht gekomen. In het NMP
plus dat een jaar later uitkwam, werd het 
beleid aangescherpt. De motivatie: 'Na 
het uitkomen van hetNationaal Milieube
leidsplan (NMP) op 25 mei 1989 en bij de 
vorming van het kabinet Lubbers-Kok is 
geconstateerd dat het milieubeleid op een 
aantal punten aangescherpt moet worden 
om de doelstellingen van het NMP, 
gericht op een duurzame ontwikkeling, zo 
snel mogelijk te kunnen realiseren. De 
doelstelling, dat milieuproblemen niet 
mogen worden afgewenteld op volgende 
generaties, kan alleen worden gehaald als 
onze huidige produktie- en consumptie
patronen worden aangepast. Dat vereist 
een trendbreuk in ons gedrag, die al in 
deze kabinetsperiode tot uiting moet 
komen.' 
Op het NMP en het NMP-plus was vanuit 
milieuhoek veel kritiek. Dat betrof niet de 
analyses en de uitgangspunten, hoewel 
doelstellingen voor de milieubeweging 
natuurlijk nooit ver genoeg gaan. De kri
tiek richtte zich meer op de wijze waarop 
de doelstellingen gehaald moeten wor
den. Het beleid uit beide nota's is namelijk 
onvoldoende om de uitgangspunten te 
realiseren. 

Politiek en Cultuur 

De discussie over het milieubeleid is 
zodoende in een merkwaardige situatie 
terechtgekomen. Aan de ene kant is er een 
zeer brede consensus over de ernst van het 
milieuprobleem en de noodzaak van 
structurele veranderingen. Adviezen van 
officiële adviesraden onderschrijven de 
doelstellingen. Een mooi voorbeeld is de 
Sociaal Economische Raad (SER) waarin 
werkgevers- en werknemersorganisaties 
zijn vertegenwoordigd. Zij verklaarde 
unaniem dat 'ecologische doelstellingen 
van een hogere orde zijn dan de 'traditio
nele' economische doelstellingen'. In 
Groen-Links-termen zou dat heten dat 
milieu een harde randvoorwaarde is waar
binnen de economie moet blijven; zie bij
voorbeeld het Manifest. 
Daarmee bevinden werkgevers en Groen 
Links zich op éen lijn. 

Toekomstscenario's 

In het integratieproject van het Centrum 
voor Energiebesparing (CE) wordt een 
viertal mogelijke ontwikkelingen 
geschetst voor de toekomst: 
1 Naar een milieucatastrofe: adequate 

oplossingen blijken alle 'onhaalbaar'; 
bijsturen in een duurzame richting is 
onmogelijk. De precieze omvang en 
hoedanigheid van de optredende 
milieuramp is moeilijk te voorspellen, 
maar te vrezen valt dat het naargeestige 
'Titanic-scenario' dat door het Cen
trum voor Milieukunde Leiden is 
geschilderd werkelijkheid zou kunnen 
worden. 

2 Naar een 'Boeddhjstische' economie: 
de westerse mens neemt afstand van de 
'rat-race' naar steeds meer produktie 
en consumptie, stelt zijn behoeften 
benedenwaarts bij, en leeft- in harmo
nie met natuur en milieu -met een aan
zienlijk lager niveau van materiële 
welstand en toch gelukkig. 

3 Naar een 'ecodictatuur': een sterk van 
de ernst van de milieuproblematiek 
doordrongen machtselite, zichzelf 
legitimerend met een beroep op de- op 

• 
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r zichzelf terechte- constatering dat zon
der ingrijpende wijzigingen van het 
economische systeem een catastrofe 
dreigt, bepaalt verregaand welke mate 
en aard van produktie en consumptie is 
toegestaan. Een omvangrijk justitieel 
apparaat controleert tot in detail de 
milieugedragingen van burgers en 
bedrijven. 

4 Naar een markteconomie binnen eco
logische grenzen: alle aardigheden en 
eigenaardigheden van de huidige 
marktordening blijven in essentie 
intact, maar worden ingepast binnen de 
beperkte mogelijkheden die het aardse 
milieu biedt. Het huidige behoeftepa
troon blijft bestaan, in tegenstelling tot 
in de Boeddhistische economie, en ook 
het mechanisme waarmee schaarste 
wordt verdeeld blijft min of meer onge
wijzigd, doch er wordt aan de via het 
marktmechanisme te verdelen schaar
se goederen een nieuwe en meest fun
damentele schaarste toegevoegd: de 
milieurijkdom. 

Het zal duidelijk zijn dat het eerste en het 
derde pad verwerpelijk zijn. Het tweede 
pad sluit aan bij de visie van de Groenen, 
die de mens meer als een verstoring van de 
natuur zien. Groen Links en andere poli
tieke krachten in Nederland gaan uit van 
het vierde pad. Hoewel gezegd moet wor
den dat de discussie binnen Groen Links 
nog al eens neigt naar de 'Boeddhistische' 
economie. 
Wat nog steeds ontbreekt is een heldere 
visie op hoe een duurzame samenleving 
eruit ziet. De meeste studies die zijn ver
richt geven voor een (deel)sector aan hoe 
(deel)doelstellingen bereikt kunnen wor
den. Ze dragen voor de korte termijn een 
weg aan, maar waar de route op de lange 
termijn toe leidt is vaak niet helder. 
Vanuit de milieubeweging zijn alternatie
ve scenario's ontworpen voor de mestpro
blematiek, de biologische landbouw, het 
autoverkeer en het energiegebruik. Deze 
scenario's geven aan dat de huidige eco
nomische orde een heel eind kan worden 
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omgevormd in de richting van duurzaam
heid. 

Blokkades 

Over de ernst van het milieuprobleem en 
de gewenste vermindering van vervuiling 
bestaat een brede consensus. Wanneer het 
echter gaat om het vorm geven aan con
crete maatregelen in concrete situaties 
loopt het vaak spaak. Degenen die door 
een maatregel worden getroffen verzetten 
zich. Veelal wordt daarbij gewezen naar 
een andere sector waar een maatregel veel 
meer effect zou hebben of tegen relatief 
veel lagere kosten kan worden bereikt. 
Soms ook wordt de effectiviteit van maat
regelen aangevochten. Het gevolg is vaak 
een verlammende besluiteloosheid, want 
iedere groep wijst een andere groep als 
schuldige aan en wanneer één groep daar
mee succes heeft kunnen de anderen zich 
hierop beroepen. 
Voorbeelden van deze houding zijn er te 
over: het autoverkeer mag niet worden 
aangepakt zolang het openbaar vervoer 
niet op peil is; huishoudens willen geen 
zuiveringsheffing betalen zolang de boe
ren worden ontzien; de industrie wijst 
keer op keer naar het buitenland en haar 
concurentiepositie in Europa. 
Deelbelangen overheersen de besluitvor
ming en staan in de praktijk boven het 
gemeenschappelijke belang van een 
schoon milieu. Wanneer deze cirkel niet 
doorbroken wordt ziet de toekomst er 
somber uit. 
De beoordeling van maatregelen vanuit 
deelbelangen wordt menigmaal gevoed 
door dieper liggende en meer fundamen
tele verschillen in wereldbeelden. 
Waar liggen de oorzaken van het milieu
probleem? Is het de consument die steeds 
maar méer wil; is het de producent die 
alleen maar in geld verdienen geïnteres
seerd is, of is het een lakse overheid? 
Afhankelijk van het antwoord op deze 
vraag zal de oplossing van het milieupro
bleem op andere schouders worden 
gelegd. 
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Niet minder belangrijk is het idee dat men 
heeft van een duurzame samenleving. 
Volgens de éen past autorijden daarin wel 
(in schone auto's), volgens de ander niet. 
En hoe ziet de route naar duurzaamheid 
eruit? In hoeverre kunnen we vertrouwen 
op de technologische ontwikkeling? 
Over de antwoorden op deze vragen zal 
niet snel consensus ontstaan. De vraag is 
ook of dat belangrijk is. Een éenduidig 
heeld van een duurzame samenleving en 
de route daar naartoe leidt tot een veel te 
statische en krampachtige ideologie. Het 
is veel belangrijker om die trendbreuken 
te maken waar iedereen het over eens is en 
gaandeweg het beleid bij te stellen. 

Verinnerlijking 

Een belangrijk element om het milieube
leid vorm te geven is de verinnerlijking. 
Dat wil zo veel zeggen dat iedereen bij 
zijn eigen handelen het milieu als een 
belangrijke overweging meeneemt. Het is 
éen van de kerngedachten uit het milieu
beleid, zoals Winsemius dat vorm gaf en 
een centrale bouwsteen uit het NMP. 
Verinnerlijking is in die zin belangrijk dat 
het niet langer noodzakelijk is dat de over
heid alle verantwoordelijkheid draagt 
voor het milieubeleid, en alles van boven 
af op moet leggen. 
Binnen de industrie is veel meer kennis 
over milieu-effecten beschikbaar dan bij 
de overheid. Daarom kan het bedrijfsle
ven vaak meer dan de overheid weet. Ook 
de controle op van boven af opgelegde 
maatregelen blijkt keer op keer een pro
bleem. Verinnerlijking ontslaat de over
heid niet van het treffen van maatregelen, 
maar moet zorgen voor een breed draag
vlak voor milieubeleid. De kritiek van 
milieugroepen op verinnerlijking is vaak 
dat het slecht controleerbaar en ongrijp
baar is. Dat is echter geredeneerd vanuit 
de korte termijn. Op lange termijn is er 
wel degelijk resultaat van te verwachten. 
Een aardig voorbeeld is het beleid met 
betrekking tot nieuwe stoffen. Als een 
bedrijf een nieuwe stof op de markt wil 
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brengen is het verplicht om dit aan te mel
den bij de Europese Gemeenschap. Bij die 
aanmelding moet het bedrijf gegevens 
over de giftigheid overleggen. De EG 
stuurt deze informatie naar alle lidstaten. 
Die kunnen dan vervolgens beoordelen of 
ze die stoffen al dan niet toestaan. In de 
praktijk blijkt dat de giftigheid van de 
meeste aangemelde stoffen meevalt. 
Zwaar giftige stoffen worden niet meer 
aangemeld, omdat de bedrijven zelf al 
realiseren dat ze daar nu of later proble
men mee krijgen. 
Ook op het gebied van veiligheid worden 
bedrijven steeds bewuster. Ze weten dat 
ongelukken grote anti-reclame zijn en dus 
risico's oplevert voor de toekomst van het 
bedrijf. 

Sturing 

Uit de reacties op het Brundtland-rapport, 
het NMP en het NMP-plus van een breed 
scala aan adviesorganen (zoals SER, 
CRMH, RMNO, Natuurbeschermings
raad, AER, RARO) blijkt dat er een breed 
draagvlak bestaat voor financiële en fisca
le instrumenten. 
Groen Links speelde tijdens de verkiezin
gen in 1989 met haar Groentax-voorstel 
handig op deze tendens. Groen Links was 
daarmee de eerste politieke partij die het 
belang van een lastenverschuiving naar 
milieu inzag. De andere partijen waren 
indertijd nog niet zover. Inmiddels is de 
PvdA over de streep, D'66 is vrijwel om 
en in CDA-kringen circuleert een notitie 
over de Groentax. 
De Groentax-brochu,re ging uit van een 
heffing op een reeks van produkten, waar
van de opbrengst deels moest worden 
teruggesluisd om ongewenste inkomens
effecten te voorkomen. De rest kon wor
den gebruikt voor extra milieubeleid. 
Inmiddels richt de discussie zich op een 
veel algemenere verschuiving van de col
lectieve lastendruk naar milieufactoren. 
De collectieve lastendruk rust momenteel 
voor 73 procent op arbeid, 20 procent op 
kapitaal en slechts 7 procent op grondstof-
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fen en milieu. Gezien de omvang van de 
collectieve lasten heeft de lastendruk zeer 
zeker een regulerende werking. Met de 
hoge last die op arbeid rust leidt dat tot een 
lage arbeidsinzet, maar zijn grondstoffen 
en milieu goedkoop. Om arbeid goedko
per te maken, en zo de werkgelegenheid te 
bevorderen, wordt bijna altijd gesproken 
over vermindering van de collectieve las
tendruk. Het is echter ook mogelijk om de 
lastendruk te verplaatsen van arbeid naar 
milieu en grondstoffen. Daarmee worden 
twee vliegen in éen klap geslagen: het is 
goed voor de werkgelegenheid en het is 
goed voor het milieu, omdat het gebruik 
van het milieu duurder wordt. 

Inkomens 

Inkomensbeleid en milieubeleid hangen 
nauw met elkaar samen. De verdeling van 
de inkomens bepaalt voor een groot deel 
de behoefte naar meer consumptie. Zo 
lang éen groep van de samenleving meer 
kan consumeren dan andere groepen, zul
len die andere groepen hetzelfde wel
vaartsniveau nastreven. Dit blijkt al meer 
dan tientallen jaren uit sociologisch 
onderzoek. Een meer gelijkmatige inko
mensverdeling kan dus vertragend wer
ken op de groei van de consumptie en een 
basis leggen voor 'een economie van het 
genoeg', zoals aktiegroep Strohalm dat 
noemt. 
Behalve deze hele praktische reden is er 
ook een morele reden om te streven naar 
een meer gelijke inkomensverdeling. Dan 
gaat het niet alleen om een gelijkwaardige 
verdeling van de welvaart. Hoe kunnen 
rijken tegen armeren zeggen dat ze min
der moeten consumeren om het milieu te 
redden, als ze zelf door blijven vervuilen? 
Internationaal is dit besef al door gedron
gen, mede dankzij het Brundtland-rap
port. In de internationale fora is geaccep
teerd dat rijke landen meer aan het milieu 
zullen moeten doen om de arme landen 
groeimogelijkheden te bieden. 
Groen en links kunnen daarom niet los 
van elkaar worden gezien. Groen is 
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noodzakelijk om toekomstige genera
ties mogelijkheden te geven. Links is 
nodig om groen beleid vorm te geven. 
Vanuit dit besef zijn er twee selectiecri
teria om (milieu)maatregelen te beoor
delen: zijn ze groen (dat wil zeggen 
goed voor het milieu) en zijn ze links 
(eerlijke verdeling van de welvaart). 
Het lijkt logisch dat milieumaatregelen 
groen zijn. Maar dat blijkt niet altijd het 
geval. De Woonlastenwerkgroep van 
Groen Links heeft de gemeentelijke 
milieulasten onder de loep genomen. Wat 
blijkt: veel maatregelen zijn niet groen 
omdat er geen enkele prikkel uitgaat naar 
milieuvriendelijk gedrag. Neem bijvoor
beeld de reinigingsrechten die worden 
geheven onafhankelijk van het gedrag. 
Links zijn ze al evenmin; ieder huishou
den betaalt evenveel. Zo'n beleid kan 
alleen maar verzet oproepen, met name 
ook waar die gemeentelijke heffingen met 
grote sprongen stijgen. 
Ecologisering van de belastingen leidt 
niet persé tot hogere kosten voor de huis
houdens. Er is immers sprake van een ver
schuiving van de lasten. Arbeidsintensie
ve produkten zullen goedkoper worden, 
vervuilende produkten duurder. Welke 
invloed dat heeft voor de verschillende 
inkomensgroepen is op voorhand niet pre
cies aan te geven. 

Energieheffing 

De eerste stap op weg naar een ecologise
ring van de belastingen wordt waarschijn
lijk de energieheffing. In Europees ver
band wordt aan voorstellen hiertoe 
gewerkt. Ook in Nederland wordt op seri
euze wijze de mogelijkheid van een ener
gieheffing onderzocht. Eind 1991 moet 
een commissie onder leiding van Wolfson 
met een advies aan de regering komen 
over hoe een energieheffing eruit kan 
zien. Het huidige CDA-PvdA-kabinet is 
met voorbereidingen gestart zodat een 
energieheffing begin 1993 kan worden 
ingevoerd. Minister Kok heeft al laten 
weten dat zijn interesse verder gaat dan 
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alleen een energieheffing. Wat hem 
betreft mag de belasting verder ge
ecologiseerd worden. Een integratie van 
het werk van de commissie-Wolfson en de 
commissie-Stevens, die een belasting
hervorming onderzoekt, lijkt een kwestie 
van tijd. 

Wanneer alleen een energieheffing wordt 
ingevoerd, zullen met name de lage inko
mensgroepen harder worden getroffen 
dan de hogere inkomensgroepen. Omdat 
de invloed die gezinnen op hun eigen 
aardgasverbruik kunnen uitoefenen 
beperkt is, zullen de lage inkomensgroe
pen op de éen of andere manier gecom
penseerd worden. De opbrengsten van een 
energieheffing kunnen worden terugge
sluisd naar met name deze groepen. Op 
initiatief van de Vereniging Milieudefen
sie hebben een aantal organisaties (De 
arme kant van Nederland, FNV, Kansu
menten Kontakt, het consumenten-onder
zoeksbureau SWOKA, het Centrum voor 
Energiebesparing, de Stichting Natuur en 
Milieu) een onderzoek gedaan naar 
methoden om de ongewenste inkomens
effecten te compenseren. Op hoofdlijnen 
blijkt dat mogelijk te zijn. Maar de voor
stellen van de groep gaan verder. Zij zien 
allerhande 'pijngroepen' variërend van 
huurders in slecht geïsoleerde woningen 
tot bejaarden. Voor al deze groepen wor
den oplossingen aangedragen. Maar daar
mee lijken de opstellers hun doel voorbij 
te schieten. De hele compensatie wordt zo 
complex dat het de invoer van een ener
gieheffing in de weg gaat staan, nog afge
zien van het hele uitreken- en controle
apparaat dat ervoor nodig is. 
Linkse politiek zal moeten accepteren dat 
het terugsluizen van geld niet betekent dat 
ieder huishouden afzonderlijk dezelfde 
koopkracht houdt, maar dat het globaal 
gebeurt. Huishoudens die veel milieuver
vuilende produkten gebruiken moeten nu 
eenmaal meer betalen dan huishoudens 
die schonere produkten kopen, dat is 
immers éen van de doelen van de heffing. 
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Macro-economie 

Berekeningen gedaan door het Centraal 
Planbureau voor het NMP laten zien dat 
een strak milieubeleid macro-economisch 
gezien niet nadelig hoeft te zijn voor de 
economie als geheel. De groei van het 
BNP zal iets lager zijn, maar dit effect is te 
verwaarlozen. De werkgelegenheid 
neemt echter toe. De becijferingen van het 
CPB worden ondersteund door bereke
ningen van anderen. 
Eén van de doelen van het economisch 
beleid is groei van het BNP. V óor Groen 
Links is dit niet van belang. Groei van het 
BNP zegt immers niets over de toestand 
van het milieu. In 1967 verscheen Mis
han's 'De kosten van de economische 
groei'. In 1972 verscheen het rapport van 
de Club van Rome: 'Grenzen aan de 
groei'. Het Brundtland-rapport spreekt 
twintig jaar later over duurzame ontwik
keling. Het woord groei is uit de kop ver
dwenen, maar maakt wel deel uit van de 
visie van Brundtland op duurzame ont
wikkeling. De groei zal selectief moeten
zijn: landbouw, chemische industrie en 
andere grote milieuvervuilers zullen moe
ten krimpen. Andere, schone, sectoren 
mogen groeien. Waar het om gaat is dat de 
economische ontwikkeling binnen het 
draagvlak van het milieu blijft. 
Grote verschuivingen in de economie zijn 
niet nieuw, altijd al zijn oude industrieën 
verdwenen en nieuwe ontstaan. Maar dit 
proces gaat het snelst in perioden van eco
nomische vooruitgang. Niet noodzakelijk 
groei, maar wel ontwikkeling. 

Conclusie 

Voor Groen Links betekent dit het volgen
de: 
- zonder een herverdeling van de wel

vaart is het milieuprobleem niet op te 
lossen. 

- Groen Links moet een helder verhaal 
ontwikkelen over de oorzaak van het 
milieuprobleem. 

- Vervolgens moet een pakket maatrege-
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len worden samengesteld om de oorza
ken weg te nemen. 

- Groen Links werkt naar een optimale 
milieusituatie toe en laat zich niet ver
leiden tot het behartigen van deelbelan
gen. 

- Groen Links kiest voor een markteco
nomie binnen ecologische grenzen. 
Ecologisering van de belastingen speelt 
hierin een centrale rol. 

Ronald Atbers 
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1) Een interessant rapport over consensus, 
blokkades en instrumenten is het pas ver
schenen 'Milieu en economie: sterke hand 
of onzichtbare hand; Instrumenten voor 
behoud van milieu en welvaart; Integratie
project voor milieu en economie' Van J.L. 
van Soest van het Centrum voor Energiebe
sparing en Schone Technologie in Delft, 
mei 1991. 
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Links en groen: 
wat te doen? 

In Nederland wordt een aanzienlijk deel 
van de kosten van het bestaande milieube
leid gedragen door huishoudens. Via een 
ondoorzichtig stelsel van heffingen en 
belastingen, opgelegd door verschillende 
instanties, en naar verschillende maatsta
ven. Eén ding is wel duidelijk: deze post 
in het huishoudbudget groeit, soms explo
sief. De bedragen bij elkaar vormen zo'n 
ingewikkelde lappendeken, dat ook 
minister Aiders er nog niet in geslaagd is 
de gevolgen voor de inkomens overzich
telijk in kaart te brengen. We moeten het 
nog steeds doen met schattingen: de uit
voering van het Nationaal Milieubeleids
plan zou voor het gemiddelde Nederland
se huishouden een extra financiële last 
van ongeveer 600 gulden per jaar beteke
nen. 

De woonlasten-beweging strijdt tegen de 
hoge woonlasten, die mede een gevolg 
zijn van milieuheffingen. Tegelijk stellen 
linkse mensen een schoon milieu als een 
van de hoogste prioriteiten bij hun strijd 
voor een andere maatschappij, en de 
opvatting is wijd verbreid dat 'we' daar 
ook een prijs voor moeten betalen. Zo 
bezien lijkt er sprake te zijn van een niet te 
overbruggen tegenstelling, met het risico 
dat verschillende bewegingen tegen 
elkaar uitgespeeld worden. Daarmee is 
het dilemma geschetst voor mensen en 
politieke partijen als Groen Links, die bei
de zaken belangrijk vinden. 

Milieuprobleem: structureel en 
individueel 

De hoogontwikkelde kapitalistische eco
nomie bestaat door de uitbuiting van de 
Derde Wereld, het milieu en de eigen 
bevolking. De laatste profiteert van de uit
buiting van de eerste twee in zekere mate 
mee en heeft naar verhouding een hoge 
welvaart. Binnen deze maatschappelijke 
verhoudingen gaat de strijd tussen arbeid 
en kapitaal over de verdeling van de meer
waarde, en over de bestemming daarvan. 
Met beide staat de milieuproblematiek in 
nauw verband. Een ondernemer die de 
kosten van de verwerking van zijn afval 
legaal of illegaal op de gehele maatschap
pij kan afwentelen maakt meer winst. En 
een ondernemer kan slechts in beperkte 
mate gedwongen worden produkten te 
maken die het milieu zo weinig mogelijk 
belasten, of voor gezonde arbeidsomstan
digheden te zorgen. 
Een enkel cijfer kan illustreren hoe de 
kosten van milieubeleid verdeeld worden. 
In 1988 betaalden bedrijven 1.8 miljard 
voor milieu-activiteiten, huishoudens 15 
miljard. 1

) 

Dat is de structurele kant van het milieu
vraagstuk, die ook zijn weerslag vindt in 
de milieukwaliteit van de produkten die 
de bevolking op de markt kan kopen. In 
die consumptie ligt de individuele kant 
van het milieuprobleem. 
Wat er gebeurt als op grond van hogere 
milieu-eisen de kosten van de produktie 
hoger worden, ligt in de structuur van de 
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economie besloten. Er ontstaat strijd over 
de vraag wie die hogere kosten moet dra
gen: de ondernemer, die dan een lagere 
meerwaarde realiseert, of de arbeider die 
dan zijn consumptie of besparingsmoge
lijkheden op andere gebieden ziet inge
perkt. Stromingen in de milieubeweging 
die de individuele consumptie als belang
rijkste oorzaak, en verlaging daarvan als 
oplossing van het milieuprobleem, zien, 
vinden dat de consument moet betalen, 
zonder daarvoor een hoger loon te eisen. 
Voor het structurele mechanisme maakt 
het echter geen wezenlijk verschil of 
'milieu', 'onderwijs' of een hoger loon 
voor de 'arbeidsters in Azië' die onze kle
ding produceren de oorzaak is van de 
hogere kosten van de reproduktie van de 
arbeidskracht. Steeds blijft de verdeling 
onderwerp van maatschappelijke strijd, 
van klassenstrijd. Daarin worden alle 
wapens gebruikt, ook ideologische. Dus 
moeten we 'met zijn allen een stapje terug 
doen voor het milieu'. Het ingewikkelde 
daarbij is, dat dit argument juist is voor 
wat betreft individueel gedrag, en dat op 
termijn niemand zich aan het milieupro
bleem kan onttrekken, maar dat het niette
min naar de structurele kant van het pro
bleem misbruikt wordt: in dat verband 
noem ik het ideologisch. 
Wanneer de kosten van reproduktie van de 
arbeidskracht door milieukosten toene
men, is loonstrijd de enige manier om die 
kosten bij het kapitaal neer te leggen. Het 
-om hoe belangrijke redenen ook- ach
terwege laten daarvan vergroot slechts de 
winsten van de ondernemer, zonder dat de 
maatschappelijke controle daarop een 
millimeter verandert. 

Een voorbeeld: het rioolrecht 

Het verdelingsaspeet van milieubeleid 
krijgt gelukkig steeds meer aandacht, 
want dat is één van de raakvlakken van 
structurele en individuele aspecten. Een 
voorbeeld uit de gemeentepolitiek. Daar 
worden veelal de kosten van het reinigen 
van het milieu afgerekend in voor ieder 
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huishouden gelijke bedragen, een heffing 
of recht. Dat is uitermate onrechtvaardig 
naar het aspect van inkomensverdeling. 
Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is 
het rioolrecht, waarvan de opbrengst 
wordt gebruikt voor onderhoud en ver
vanging van riolering in de gemeente. 
Veel Groenlinkse fracties- en ook PvdA
fracties - hebben de laatste jaren aan de 
orde gesteld dat dit niet klopt. Ook vanuit 
de optiek van de milieubeweging is een 
rioolrecht niet 'groen', omdat het te beta
len recht niet beïnvloed kan worden door 
de mate waarin je van het riool gebruik 
maakt. Sterker nog, het rioolrecht is hele
maal geen milieu-heffing, maar een be
taling voor het onderhoud van infrastruc
tuur. Dat blijkt ook uit het feit dat de kos
ten van eerste aanleg van een 
rioleringsstelsel altijd aan de grondeige
naar worden toegerekend via de grond
prijs. Beter verdedigbaar is daarom de 
dekking van rioleringskasten uit de alge
mene middelen vanuit de gedachte dat het 
hier gaat om infrastructuur. Regionale 
verschillen in onderhoudskosten worden 
ook meer door de bodemgesteldheid 
bepaald dan door het gedrag van de 
gebruikers. 

Dekking uit de algemene middelen is ook 
het meest 'links', omdat de progressiviteit 
in het belastingstelsel er voor zorgt dat 
dan de in de huidige nederlandse verhou
dingen meest rechtvaardige verdeling van 
lasten over kapitaal en arbeid, en naar 
inkomens van huishoudens tot stand 
komt. 
Dekking uit de algemene middelen wordt 
echter door de landelijke politiek afgewe
zen. De vraag is dan of dekking op 
gemeentelijk niveau uit de onroerend
goed-belasting, dus uit gemeentelijke 
algemene middelen, een beter alternatief 
is dan de heffing van een rioolrecht dat per 
huishouden gelijk is? 
Wettelijk is dat mogelijk. Voorstellen 
daartoe zijn door Groen Links gedaan in 
Geleen, Schiedam en Haren. Het rijk staat 
niet toe dat gemeenten de tarieven voor 
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onroerend-goed-belasting inkomensaf
hankelijk maken. Het is dus geen progres
sieve belasting, maar een soort btw op de 
consumptie van onroerend goed. Een glo
bale relatie met inkomens is er natuurlijk 
wel: wie relatief rijk is zal in het algemeen 
meer onroerend goed consumeren, en 
vaker in de kwaliteit van eigenaar-bewo
ner, dan wie arm is. 
Het resultaat van een doorrekening in 
Haren laat zien dat met dekking van de 
rioolkosten uit de onroerend-goed-belas
ting een aanzienlijke lastenverschuiving 
bereikt wordt: wat de huurders minder 
betalen wordt in ongeveer gelijke porties 
opgebracht door eigenaar-bewoners, ver
huurders en eigenaren van overig onroe
rend goed. Het jaarlijks voordeel voor 
huurders van de goedkoopste woningen is 
200 gulden per jaar. Ook eigenaar-bewo
ners met huizen beneden de 170.000 gul
den gaan er op vooruit, en wel des te meer 
naarmate hun huis goedkoper is. Het 
effect op de lastenverdeling zal per 
gemeente verschillen, atbankelijk van 
prijzen en eigendomsverhoudingen op de 
woningmarkt. 
Concluderend over dit voorbeeld: dek
king van riool uit algemene middelen van 
hetrijk is het beste, en de onroerend-goed
belasting kan een alternatief zijn. Inhou
delijk gezien is het vraagstuk eenvoudig, 
omdat gedragsregulering bij riolering niet 
aan de orde is: een gezonde doorstroming 
is technisch gesproken in dit geval zelfs 
gewenst. 

Een Groen-Links denkkader 

In algemene termen ontwikkelde onze 
Groen-Linkse werkgroep het volgende 
denkkader. 
Steeds zullen we de structurele kant van 
het probleem benadrukken: de oorzaak 
van de vervuiling, de relatie met economi
sche macht, en onrechtvaardigheid in de 
verdeling van de lasten. 
Gaat het vervolgens om concrete maatre
gelen en de daarvoor gevraagde tarieven, 
dan kijken we eerst of de lastenverdeling 
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over de vervuilers in de betreffende keten 
wel overeenkomt met ieders bijdrage in 
de op te ruimen vervuiling. Het aandeel 
dat ten laste hoort te komen van buiten
landse vervuilers en van niet te achterha
len bedrijven dient betaald te worden uit 
de algemene middelen van het rijk. Zo 
zetten we de rijksoverheid politiek en 
financieel onder druk om deze kosten 
door te berekenen aan de werkelijke ver
vuilers. 
De kosten van milieumaatregelen die niet 
door individueel gedrag te beïnvloeden 
zijn moeten gedekt worden uit algemene 
middelen. Deze kosten beschouwen we 
namelijk als kosten die horen bij de struc
tuur van onze maatschappij, zoals de kos
ten van hetkoninklijk huis, het legeren de 
politie. Over het progressieve karakter 
van dekking uit algemene middelen heb
ben we het al gehad. Dit staat haaks op het 
voornemen van de regering om algemene 
middelen voor het bekostigen van milieu
beleid vooral te vergaren door een brand
stofheffing, waarover later meer. 
Voor de kosten die reëel toegerekend en 
beïnvloedkunnen worden door het gedrag 
van huishoudens, kiezen we voor dekking 
uit een gedragsregulerende heffing. 
Voorts proberen we de marges in bestaan
de regelingen zo goed mogelijk te benut
ten, en steunen we voorstellen als van Ab 
Harrewijn over sociaal vernieuwende, 
minder technocratische bijdragen aan de 
oplossing van de milieu problematiek. 2) 

Tegenover voorstellen van rijk, provincie 
of gemeenten die onvoldoende rekening 
houden met bovenstaande ideeën stelt 
Groen Links een concreet alternatief voor 
de lastenverdeling. Wordt dit niet overge
nomen, dan kan dat voor ons een reden 
zijn om dergelijke voorstellen af te wij
zen, ook al zijn ze uit milieutechnisch 
oogpunt goed. 

Een toepassing: het reinigings
recht of de afvalstoffenheffing 

Door middel van reinigingsrecht of afval-
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stoffenheffing betaalt de feitelijke gebrui
ker van een perceel voor inzameling, 
transport en verwerking van huisvuil. De 
afvalstoffenheffing mag alleen onder
scheiden worden naar de grootte van huis
houdens en de frequentie van inzamelen. 
Reinigingsrecht mag onderscheiden wor
den naar volume en gewicht van het aan
geboden afval, en inzamelfrequentie. 
Hier is het allereerst van groot belang de 
hoeveelheid afval zo veel mogelijk te ver
minderen. Voor het afval dat resteert leidt 
toepassing van het bovengenoemde denk
kader tot het volgende. Inzamelingskas
ten zijn grotendeels vaste kosten, niet 
door gedrag te beïnvloeden. Deze moeten 
derhalve niet gedekt worden uit een afval
stoffenheffing (differentieert slecht) of 
reinigingsrecht (geen gedragsbeïnvloe
ding aan de orde!), maar uit algemene 
gemeentelijke middelen, dus de onroe
rend-goed-belasting. De verwerkingkos
ten daarentegen zouden we willen dekken 
uit een reinigingsrecht, gekoppeld aan de 
feitelijke bijdrage aan de vervuiling, en 
het gedrag van de burger. 

De toekomst: (milieu) heffing 
op water en gas? 

Drinkwater wordt schaarser in Nederland. 
Huishoudens betalen het water in veel 
gevallen nog via een vast recht, dus niet 
naar het werkelijke verbruik. Lang niet 
overal zijn watermeters aangesloten om 
dat verbruik te meten. Er komt een cam
pagne op gang om een vorm van water
heffing in te gaan voeren, ter dekking van 
de kosten van winning en transport van 
drinkwater, riolering en zuivering van 
afval water. Ook wordt wel een sowieso 
hogere prijs voorgesteld, gekoppeld aan 
bemetering, om het verbruik 'bewuster te 
maken'. 
Het rijtje te dekken kosten is zeer divers 
van aard, en verdient lang niet allemaal de 
koppeling aan het begrip gedragsregule
ring. Transport en riolering zijn infra
structuur, en staan los van het verbruik; 
deze horen uit algemene middelen van 
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rijk of gemeente betaald te worden. Riole
ring kost zelfs waarschijnlijk minder aan 
onderhoud als er meer huishoudelijk 
water (betere doorspoeling, grotere ver
dunning van schadelijke stoffen) door 
stroomt; wat dit betreft zou men dus een 
lagere prijs moeten vragen bij hoger 
waterverbruik. Winning kan inderdaad 
met recht gekoppeld worden aan verbruik. 
Maar bij zuivering gaat het wederom niet 
om het aantal liters, maar om de hoeveel
heid vervuiling die er in zit. Dat is de kant 
van de technische argumentatie. Niet om 
op alle slakken zout te leggen, maar omdat 
een heldere argumentatie van wezenlijk 
belang is voor de acceptatie van milieube
leid. De overheid laadt de verdenking op 
zich te weinig te doen en alleen op geld 
van de burger uit te zijn, en vindt mis
schien wat te gemakkelijk een bondge
noot bij dat deel van de milieubeweging 
dat denkt de problemen vooral op te kun
nen lossen door mensen meer te laten 
betalen. Uiteraard moet verspilling van 
drinkwater met alle middelen bestreden 
worden, en voor zover dat via de porte
monnee moet denk ik aan het volgende. 
Een vastrecht en een goedkope basishoe
veelheid zouden er voor kunnen zorgen 
dat een gemiddeld huishouden bij een 
reëel maar zuinig waterverbruik niet 
duurder uit is dan nu. Bij hoger verbruik 
zou de prijs progressief moeten stijgen. 
De extra opbrengsten kunnen gestoken 
worden in technische maatregelen voor 
waterbesparing in huis, en misschien in 
een watertoeslag in de kinderbijslag. 

En dan de brandstofheffing. De rijksover
heid erkent dat het hierbij gaat om het bin
nenhalen van geld voor bekostiging van 
beleid dat tot nu toe uit algemene midde
len werd of zou worden betaald, omdat het 
verband met vervuiling die specifiek door 
brandstoffen wordt veroorzaakt slechts 
zwak is. Als belangrijk voordeel zien de 
Haagse rekenmeesters dat zo'n heffing 
niet tot de collectieve lastendruk wordt 
gerekend, en dat de ontlasting van de alge
mene middelen het financieringstekort 
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verlaagt. Voor mij is dit het prostitueren 
van onze filosofie achter milieubeleid, die 
naar mijn verwachting ook zijn tol zal 
eisen op het vlak van de maatschappelijke 
acceptatie van milieubeleid. Want het 
betekent dat straks een heleboel algemene 
kosten aan de gasrekening gehangen wor
den, waarbij ieder huishouden naar tame
lijk toevallige kwaliteiten van zijn huis zal 
worden aangeslagen. 
Recente rapporten van VEGIN (Gas
bedrijven)3) en Konsumentenkontakt 4) 

leveren een goed- en verrassend- inzicht 
in de relatie tussen verschillende kenmer
ken van huishoudens en woningen en hun 
energieverbruik. De VEGIN stelt vast dat 
binnen elke inkomensgroep de variatie in 
gasverbruik zo groot is dat de relatief klei
ne verschillen in het gemiddelde gasver
buik tussen de inkomenscategorieën verre 
overschaduwd worden. Je kunt dus niet
zoals wel eens voorgesteld wordt - de 
inkomensgevolgen van een aardgas
heffing met aan inkomens gekoppelde 
belastingmaatregelen compenseren. Wel 
concludeert de VEGIN dat er bij de lage 
inkomens aanzienlijke groepen zijn met 
een hoog gasverbruik, bij de hoge inko
mens juist aanzienlijke groepen met een 
laag gasverbruik. Alleen het type woning 
(vrijstaand, twee onder een kap, hoekhuis, 
middenwoning, etage/flat) blijkt een ver
klarende factor van betekenis te zijn. 

Konsumentenkontakt heeft zich speciaal 
verdiept in de gevolgen voor mensen met 
lage inkomens. Ook in dit onderzoek 
komt de woning weer als eerste verklaring 
naar voren, en verder de aanwezigheid 
van ouderen ( 65+) en arbeidsongeschik
ten in het huishouden. In het licht van der
gelijke gegevens moet de door de regering 
overwogen verschuiving in bekostiging 
van- 'progressief' vergaarde- algemene 
middelen naar aardgasheffing als een aso
ciale maatregel aan de kaak worden 
gesteld. 
En mocht een vermindering van het gas
gebruik optreden, dan zal dit gewoon ver
taald worden in een hogere heffing per 
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kubieke meter, want de algemene kosten 
blijven immers. Ieder huis wordt een 
belastingkantoor, met het gasbedrijf als 
ontvanger. Dit aspect liet Groen-Links
voorzitter Marijke Vos buiten beschou
wing toen zij op het laatste CPN- congres 
pleitte voor een heffing op aardgas. Zij 
ontleende haar argumenten terecht aan 
milieu-overwegingen, maar volgens mij 
dient Groen Links aan de orde te stellen 
dat het regeringsvoorstel voor een aard
gasheffing die milieu-overwegingen nu 
juist op de vuilnisbelt gooit! 

Het gasgebruik in woningen is vooral een 
zaak van gedwongen winkelnering. Dat 
leidt tot de conclusie dat veel nadrukkelij
ker gezocht moet worden naar manieren 
om iets aan de huizen zélf te doen. Voor de 
hand ligt huurverlaging voor onvoldoen
de geïsoleerde woningen. De wettelijke 
eisen aan installaties en apparaten in 
woningen moeten drastisch verhoogd 
worden. 
En moeten we er maar op vertrouwen dat 
bij hogere energieprijzen alternatieve, 
duurzame vormen van energievoorzie
ning wel door de markt ontwikkeld zullen 
worden? Moet het niet eerder zo zijn, dat 
de milieubeweging zijn eigen technologi
sche centra opricht en in staat gesteld 
wordt opdrachten aan de marktsector te 
geven? Het geld hiervoor moet in de eer
ste plaats onttrokken worden aan de 
hoofdstromen van onze economie, niet 
alleen aan het besteedbaar inkomen van 
huishoudens. 
Wat de kapitalistische staat gewend is te 
doen via defensieopdrachten, namelijk 
hoogwaardige technologie door bedrijven 
laten ontwikkelen ten laste van de alge
mene middelen, kan en moet omgebatte
rijd worden naar milieutechnologie. Tech
nologie voor het milieu is een enorm sti
mulerende opgave. De mensen die 
bedacht hebben een bord met de produk
tiegegevens van het windmolenpark bij 
Lelystad langs de weg te zetten, die heb
ben er iets van begrepen. Milieuproble
men oplossen met de mensen samen is een 



politieke opgave die een gevoel van trots 
oplevert in plaats van schaamte, schuld en 
angst. We hoeven toch niet te wachten tot 
het Philips en Shell behaagt om op hun 
eigen voorwaarden duurzame technolo
gie te ontwikkelen? En wat schieten we er 
mee op als wat hier aan gas bespaard 
wordt naar het buitenland verkocht 
wordt? En zo zijn we terug bij de structuur 
van onze maatschappij en economie. Het 
formuleren en tot stand brengen van een 
programma om die te veranderen is onze 
beste krachten waard. 
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Het milieu zal ons een 
•• zorg ZIJn 

de tegenstrijdige 'common sense' 

Het milieu zal ons een zorg zijn. leder
een vindt nu wat vroeger alleen geite
wollensokken en andere linkse gekken 
riepen. 'We' zijn 'met zijn allen' te ver 
gegaan. Bijna algemeen aanvaard is nu 
het inzicht dat milieuverwoesting zijn 
oorzaak vindt in ons produktiesysteem, 
dat is niet langer de kreet van die 'dog
matische' communisten. 
Het abstracte karakter van het milieu
gevaar leidt binnen de 'common sense' 
van onze moderne hoog-technologische 
samenleving tot tegenstrijdige houdin
gen. Uitzichtloosheid versus 'redden 
wat je redden kunt'. 
In deze beschouwing wil ik nagaan wel
ke verschuivingen optraden in de 
gevoelens en houdingen bij 'de rest' 
van de Nederlandse bevolking, die bin
nen het vaak benepen blikveld van het 
'kleine' links als een amorfe, 'burger
lijke' massa werd (en soms: wordt) 
afgeschilderd. Maar de 'consument 
van morgen' is al een stapje verder, al 
loopt ze niet hard en zijn vaste vrije
tijdsbestedingspatronen hardleers. Het 
gladde ijs van de culturele veranderin
gen binnen alle ontzuilde, versplinter
de leefwerelden van de vrije-tijdsbeste
ding (de 'reproduktie van de arbeid', 
ha ha!) wordt met stalen noren bereden 
door de vakantie- en vrije-tijdsindus
trie. Die meeveranderde, ook méé in het 
groeiend milieu besef. 
Algemene cultuurveranderingen (cul
tuur opgevat als het geheel van nor
men, houdingen en levenswijzen van 

bevolkingsgroepen) zullen leiden tot 
een ander welvaartsbesef. Naast een 
forse fiscale douw heeft de luie dier
soort 'mens' een ander toerisme nodig. 
Natuur- en omgevingsgezindheid, 
naast vliegen en bruinen. 

De schadelijke gevolgen van milieuver
vuiling (ontbossing, verwoestiJning, 
broeikaseffect, zure regen, klimaatsver
andering, uitsterven van dier- en planten
soorten, bodemverontreiniging) blijven in 
het 'common sense' -bewustzijn vooral: 
abstracties. Dat wil zeggen: dreigende 
ecologische verschuivingen, mogelijke 
rampen ('ecologische holocaust') worden 
best gezien als gevolg van 'de mens' in 
zijn huidige beschavingsgedaante c.q. de 
moderne produktiewij ze, in plaats van als 
een gevolg van de dynamiek van de natuur 
zelf, zoals bij natuurrampen het geval is. 
Maar dit algemene besef, waarin een sterk 
'wij'gevoel meespeelt ('wij moeten met 
elkaar een stapje terug') laat zich heel 
moeilijk verbinden met praktische per
spectieven en met hanteerbare, eigen stap
pen op het niveau van het dagelijks leven 
waarmee verontreiniging en verspilling 
tegengegaan kunnen worden. De proble
men lijken ongrijpbaar, wegens zowel de 
veelsoortigheid en de wereldwijdsheid 
ervan, als de massiviteit waarmee de pro
blematiek via de media dagelijks in de 
huiskamer wordt geloosd -de huiskamer 
die als een veilige haven fungeert, de plek 
waar het leven nog in elk geval als 
beheersbaar wordt ervaren. 
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Al zijn de lodderig uit hun ogen starende 
dioxine-koeien in de Hollandse Likke
baardpolder een gevolg van direct 'men
selijk falen', je kunt er persoonlijk even 
weinig tegen ondernemen als voor het tot 
leven wekken van de dodo. De dodo is 
namelijk al lang geleden uitgestorven. 
Tegen de stijging van de zeespiegel bij 
Zandvoort kun je persoonlijk even weinig 
ondernemen als tegen de uitbarsting van 
de Pinatubo op de Filippijnen. Het ene is 
gevolg van de naruur zelf, het andere een 
gevolg van menselijk handelen. Beide 
zijn ze niet beheersbaar, beide leiden ze in 
de huiskamer tot een meer of minder 
latent of manifest aanwezige vorn1 van 
machteloosheid. 

Doen wat je doen kunt 

Je kunt op zijn best dan nog in ieder geval 
'doen wat je doen kunt': oude kranten in 
de papierbak, aardappelschillen in de bio
bak, glas in de glasbak. Redden wat te red
den valt, op het niveau van de laatste ver
vuilingsfase: de afvalverwerking. En dit 
vooral vanuit het gevoel dat alle kleine 
beetjes helpen. Maar het gevoel van 
machteloosheid wordt er niet minder op. 
Integendeel, die twee gevoelens lijken 
elkaar eerder te versterken. Zo hoor je 
veel mensen zeggen dat 'hogere machten, 
de politici in Den Haag en direkteuren in 
Amerika toch wel over ons lot beschik
ken'. 
Het lijkt me overbodig om hier vast te stel
len dat deze heel herkenbare gevoelens 
van machteloosheid net zo goed aanwezig 
(waren en) zijn binnen linkse kringen als 
binnen de 'common sense' van de zoge
noemde 'zwijgende meerderheid', welk 
laatste begrip trouwens in hoge mate een 
gedachtengedrocht betreft vanuit sommi
ge van die linkse kringen zelf. Hooghartig 
ofwel meewarig wordt daar, nog altijd, 
neergekeken op het 'burgermansfatsoen', 
wat meer zegt over het culturele midden
klassekarakter van die linkse kringen dan 
over de 'common sense' van die als 
monolithisch voorgestelde 'rest' van de 
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Nederlandse bevolking. 
'Links' of 'rechts', overal zijn er mensen 
die zeggen: 'doen watje doen kunt', enve
loppen apart leggen, melk in flessen 
kopen. Progressieve industrieel-technolo
gische initiatieven krijgen meer en meer 
ruimte als gevolg van deze verschuivin
gen binnen de 'cornrnon sense'. Ook is 
plaatselijke milieupolitiek op basis van 
(linkse) samenwerking al lange tijd zicht
baar en vruchtbaar, inhakend op verande
ringen binnen de 'common sense' van de 
straat. Iedereen is wel bereid om, samen 
met Groen Links, iets voor het milieu te 
doen als het hem of haar gevraagd wordt. 

Onmogelijk om zelf 'schoon' te 
leven 

Aan de andere kant ~ culturele verande
ring is een vat vol tegenstrijdigheden ~ 
blijven zekere bestaande gewoonten en 
praktijken van het dagelijks leven gewoon 
voortkabbelen. De auto blijft 'gewoon 
nodig', ook voor dat uitstapje naar Zand
voort, het plastic draagtasje blijft in de 
winkel verkrijgbaar, ondanks het histori
sche feit dat ieders eigen opa en oma er 
dagelijks in slaagden om in hun tijd een 
'boodschappentas' mee te nemen. ('Maar 
ze zijn toch afbreekbaar tegenwoordig?') 
Al is bekend dat elke vliegbeweging per 
menselijke eenheid driemaal zoveel 
schadelijke uitstoot teweeg brengt (in de 
gevoelige stratosfeer nog wel) dan de 
auto: je gaat niet meer met de trein naar 
Corfu als je voor ietsje meer geld vanaf 
Schiphol binnen tweeënhalf uur naar deze 
Griekse zon vliegt. En naar je werk: de 
trein zit 's morgens stinkend vol, boven
dien komt de trein niet waar je werkt. En 
je laat die blisterverpakkingen niet liggen, 
want je moet nu die batterijen hebben. De 
flessen melk zijn weer eens uit het schap 
verdwenen, dus: dan maar weer een pak. 
De afvalberg van luxe-apparaten rijst uit 
de pan. Daarom geen pc kopen? Er 
bestaan toch vrijwilligers die de onderde
len na afloop hergebruiken? Ga zo maar 
door. Het is zeer moeilijk, zo niet onmoge-
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lijk om op je eentje volstrekt 'schoon' te 
leven. Politici maken in de politiek vuile 
handen, maar de consument - iedereen 
dus -maakt op alle levensterreinen vuile 
handen. Voor een groot deel: gedwongen. 
Morele en praktische houdingsverande
ringen op milieugebied c.q. wijziging van 
consumptiegedrag zijn en blijven waar
schijnlijk een marginaal verschijnsel bin
nen de westerse samenleving, al vormen 
ze veelvuldig inzet van morele 'stellin
genoorlogen' binnen de huiskamer. 
Bestaande patronen binnen de leefwereld 
van de vrije tijd lijken erg 'weerbesten
dig', omdat bijvoorbeeld het uitvinden 
van een echt andere soort vakantiebeste
ding nu eenmaal gewoon minder makke
lijk is, meer energie kost, een kritischer 
geest vereist. En vakantie was toch 
bedoeld om uit te rusten, na een jaar hard 
werken? 
Nogmaals, culturele veranderingen bin
nen de leefwereld van de vrije-tijdsbeste
ding zijn tegenstrijdig: allerlei nieuwe 
vormen van vakantie vieren zijn de laatste 
decennia allang toegevoegd aan de alou
de, conformistische. De aktieve fietsva
kantie, de kanotocht en de 'culturele reis' 
zijn tegenwoordig al zowat de morele 
winnaar van het 'in de zon bakken' op de 
Costa Brava, en niet alleen ten gevolge 
van de lichaamsbewegingsrage. Oók ten 
gevolge daarvan, maar niet alleen. 

Bekende linkse sjablonen 

Het tegenstrijdige karakter van de snelle 
culturele veranderingen binnen het 
moderne dagelijks leven op het vlak van 
consumptie- en milieugedrag en van de 
veelsoortiger vrije-tijdspatronen laat zich 
allang niet meer vangen binnen de beken
de sjablonen en denkschema's van 'klein' 
links Nederland. De ideologische ballast 
waarmee het 'kleine' links behept was (en 
deels: is) voldeed allang niet meer, ster
ker: ze kenmerkte zich voor de buitenwe
reld op den duur nog slechts als een 
ondeugend, maar vooral gevaarloos, lief 
groepje van groepjes, waarvan de bevlo-
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gen leden zich meer en meer rondwentel
den in een steeds kleiner wordend, eigen 
gelijk. Terwijl die buitenwereld inmiddels 
al heel wat geëmancipeerder was dan vele 
linkse gelijkhebbers zich bewust waren. 
Ook daarom zouden deze 'communisten', 
'pacifisten' en 'radicalen' dan ook op een 
goed moment als eigenstandige, organisa
torische eenheden van het politieke toneel 
verdwijnen, om met elkaar op te gaan in 
'Groen Links'. 
Die boze buitenwereld van die' zwijgende 
meerderheid' en dat 'burgermansfatsoen' 
was al lange tijd niet meer dezelfde als die 
waarop vele linkse ideologische scherp
slijpers hun blik hadden gefixeerd: het 
verzuilde maatschappijbeeld van de jaren 
'50. De 'common sense' alsmede de 
dagelijkse leefwijzen waren ingrijpend 
geëvolueerd en geïndividualiseerd, als 
gevolg van de snelle ontwikkeling van de 
moderne maatschappij (ontzuiling, segre
gatie en 'veramerikanisering') en ook wel 
degelijk als gevolg van een morele door
werking van de bewegingen van de 'jaren 
zestig'. 
Het gegroeide milieubesef van de laatste 
twintig jaar lijkt me slechts in geringe 
mate een resultaat van linkse partijpoli
tiek (veeleer waren de milieubeweging 
en, niet te vergeten, 'Natuurmonumenten' 
wegbereiders). De milieu-mode bij de 
kleine linkse partijen was eerder een uit
drukking van groeiend milieubewustzijn 
-een soms nogal geforceerde uitdrukking 
-dat zich in de samenleving allang ont-
wikkeld had. 

Katalysatoren 

Vooral lijken me de botte, alarmerende 
cijfers zélf een katalysator te zijn geweest 
voor het gegroeide milieubesef in de 
'common sense'. Waar de milieu-organi
saties al begin jaren zestig voor waar
schuwden (ongeveer in de tijd van de 
publicatie van het rapport van de Club van 
Rome), werd door 'Zorgen voor Morgen' 
nog eens in kille getallen bevestigd. 
Milieu-activisten werden destijds voor 
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gekken met geitewallen sokken versleten, 
nu verklaarde VVD-minister Nijpels van 
Milieubeheer dat onze wijze van produce
ren diepgaand veranderd zou moeten wor
den. Voorwaar, een 'communistisch' 
standpunt van deze liberaal! Hoe het 
milieuministerie haar bewindsman revo
lutioneerde: dagelijks nieuwe gegevens 
en rapporten over nieuwe verontreiniging 
van lucht, bodem en water kon zelfs deze 
toch rechtgeaarde VVD-er niet onberoerd 
laten. Natuurlijk kenmerkte ook Nijpels' 
milieubeleid zich door tamelijke machte
loosheid, maar het inzicht in de vervui
lingsoorzaak was doorgesijpeld en dat 
werd openlijk uitgesproken: de kern van 
het leed zat 'min 'onze wijze van produ
ceren', die verspilling teweegbrengt. Nie
mand die Nijpels vanuit de samenleving 
tegensprak: marxistisch ideeëngoed bleek 
in ons polderland niet langer meer ver
dacht of gevaarlijk. Binnen de 'common 
sense' was het namelijk al- stilzwijgend 
-opgenomen in het hele scala van veran
derde gevoelens en opvattingen rond de 
verhouding tussen milieu en economie. 
En de communisten? 'Die hebben zich 
toch opgeheven?' 
Een andere katalysator in het veranderde 
milieudenken, naast de publicatie van de 
botte, alarmerende cijfers, lijkt mij het 
verschijnsel van de milieuramp. Een soci
aal-maatschappelijke 'schoktherapie' 
revolutioneert de 'common sense' vaak 
als een klap met de moker. 

Mijn dode lente 

De walgelijke werkelijkheid van dat zach
te briesje op die zonnige middag in het 
voorjaar van '86, die cesiumisotopen mijn 
neus binnen blies. Ik stond op een treinper
ron, want ik was actief in een vredesorga
nisatie tegen de plaatsing van kruisraket
ten in ons land. Dat betekende in die 
dagen veel reizen. Veel ben ik weer verge
ten van die drukke actietijd, maar dat zon
nige, zachte briesje op dat 
treinperron ... Mijn lente was een dode len
te geworden. Veel vrienden konden zich, 
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net zoals ik, nog precies herinneren waar 
ze zich bevonden, die middag. En dat de 
spinazie de winkels uit ging. En welke 
andere groenten nog wél, of toch weer 
niet, eetbaar waren. En dat de melk in elk 
geval geen gevaar liep. En dat de wind
richting voor Nederland gunstig was 
geweest. Dat Sovjet-brandweerlieden 
helden waren. Dat Tsjernobyl zich niet in 
Dodewaard bevond. 
De milieuramp lijkt wel de meest harde, 
meedogenloze katalysator voor een ver
anderende 'common sense' in het milieu
denken. Dat uitte zich ook feilloos in onze 
vaderlandse politiek en publieke opinie: 
het debat over het gebruik van kernener
gie werd na de ramp met de Russische 
kerncentrale vrijwel onmiddellijk bevro
ren. Van kernenergie zou, althans voor de 
eerstkomende tijd, worden afgezien. Wat 
de overduidelijke uitkomst van die zorg
vuldig georganiseerde 'Brede Maatschap
pelijke Diskussie' niethad weten te berei
ken - afwijzing van kernenergiegebruik
lukte na die zonnige mei-wind uit het oos
ten bijna moeiteloos, zonder veel gemor 
van rechts en van de kernenergie-lobbyis
ten. 

Een culturele benadering 

Het Nederlands Instituut voor Volksont
wikkeling en Natuurvriendenwerk 
(NIVON) startte vorigjaar een cursuspro
ject ten behoeve van haar plaatselijke 
afdelingen. Gezien de progressieve, 
'rode' achtergrond van deze culturele 
organisatie en haar affiniteit met reizen en 
natuurbeleving lag een politiek-culturele 
benadering van de milieuproblematiek 
voor de hand. 
'De milieuproblematiek moet niet, zoals 
de politiek dat doet, als technisch en eco
nomisch probleem afgedaan worden. 
Onze wijze van leven, onze cultuur, moet 
in de milieudiskussie centraal staan', 
aldus het cursusmateriaal. Onze heden
daagse manier van leven leidde tot ver
vreemding ten aanzien van de natuur. De 
natuur kreeg steeds meer een instrumente-
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le waarde als leverancier van grondstof
fen, energie, voedsel en ontspanning. Pas 
de laatste decennia wordt pas goed duide
lijk dat de vervuiling een aantal levens
voorwaarden zelf in de kern aantast. Wel
vaart en luxe waren te lang belangrijker 
dan de natuur, zodat deze nu een bedrei
ging vormen in plaats van een voordeel. 
Integrale aandacht voor de natuur zou 
weer een veel belangrijker plaats moeten 
krijgen in de 'common sense' en de dage
lijkse leefwijzen. Op het publieke terrein 
van de vrije-tijdsbesteding valt veel te 
heroveren; een terrein waar de commercie 
(reisbureaus, pretparken, luchtvaartmaat
schappijen) heer en meester is. 

Uitrusten in je doe-vakantie! 

In linkse kringen volgden uit dergelijke 
noties nogal eens moralistische opstellin
gen, waarin allerlei vertrouwde vormen 
van recreatieve vrije-tijdsbesteding (de 
caravan op het vaste stekkie, of, moder
ner, het huisje bij Centerparcs) afgedaan 
worden als 'consumptief', 'burgerlijk' 
e.d. 
In het practisch organiseren van alterna
tieve vormen van vrije-tijdsbesteding 
waarin het eigen initiatief, een kritische 
geest en een groeiend milieubesef een 
plaats hebben, is het nou juist de kunst om 
maatschappijkritische elementen ( cultu
rele reizen, excursies, aktieve natuurbele
ving) op creatieve wijze te integreren met 
'consumptieve' elementen (uitrusten, in 
de zon bakken, lekker eten). Een vakantie 
is tenslotte geen studiereis en een studie
reis is geen vakantie. Deze integratie is 
moeilijk te verwezenlijken op een manier 
waarop beide elementen goed tot hun 
recht komen. 
Terwijl er in linkse kringen nauwelijks 
aandacht bestaat voor het cruciale thema 
van de vrije-tijdsbesteding (als gevolg 
van ideeënarmoede op dit punt) treden er 
binnen de commerciële reiswereld 
belangrijke verschuivingen op, die zonder 
twijfel progressief genoemd kunnen wor
den. Je hoeft de betreffende advertentiep-
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agina's maar op te slaan ('Vakantie & 
Weekendideeën') om te zien dat aktieve 
'doe' -elementen- ook de meer kritische, 
zoals 'culturele reizen' -enorm zijn toe
genomen. Natuurlijk blijven commerciële 
overwegingen een hoofdrol spelen in de 
reis- en vakantie-industrie; 't is en blijft 
handel van vrije-tijdsprodukten. Maar 
ook, en zeker juist dáárom, wordt er steeds 
meer ingespeeld op het eigen initiatiefvan 
de vakantieganger, op sportiviteit, 
lichaamsbeweging en leergierigheid. 
Rechtlijnige verbanden tussen deze ont
wikkelingen en het groeiend milieubesef 
in de 'common sense' zijn heel moeilijk 
aan te geven; dat is tot op heden nauwe
lijks onderzocht. Een betrekkelijk nieuw 
research-landschap ligt hier braak. 

Samenhangen 

De eerder genoemde milieucursus van het 
NIVON noemt drie samenhangen tussen 
het ontstaan van onze huidige, moderne 
cultuur en de gevolgen daarvan voor het 
milieu: 

* Het bewust en efficiënt nastreven van 
een van tevoren vastgesteld doel (ratio
nalisatie); ofwel de historische ontwik
keling van kennis, wetenschap, onder
wijs en economische produktie. 

* Het opsplitsen van de totale maatschap
pij in veel delen (differentiatie); ofwel 
de historische ontwikkeling van de 
arbeidsdeling, de mobiliteit, de inrich
ting van de ruimte om ons heen, vrije
tijd en toerisme, en gezinsformatie. 

* Het (gedwongen) aanpassen van bur
gers aan de omstandigheden (discipli
nering); ofwel de historische ontwikke
ling van de bureaucratisering, gewoon
ten, normen, waarden en gebruiken, en: 
de media. 

Wellicht kunnen deze drie samenhangen 
(die ik hier niet verder uitwerk) een hand
vat bieden voor de opzet van het broodno
dige onderzoek naar de verbanden tussen 
verander(en)de vrije-tijdspatronen en 



1 groeiend milieubesef. Voor dergelijk 
onderzoek is een culturele invalshoek 
essentieel. 

Hefboom voor een ander 
welvoortsbesef 

Interessant is in dit verband de lezing die 
milieu-econoom en bioloog prof. dr. Ernst 
von Weizsäcker vorig jaar hield op het 
congres van de Naturfreunde Internatio
nale (NFI) in Königslutter (D), landelijk 
gelegen op enkele kilometers afstand van 
het toenmalige 'ijzeren gordijn', nog wel 
daags na de 'opheffing' van 'West' en 
'Oost' Duitsland. Hij pleitte voor een ont
wikkeling van 'duurzaamheid' (in het 
voetspoor van het z.g. Brundtland-rap
port), waarin de huidige welvaart (datge
ne wat we allemaal 'gewend' zijn) in een 
bepaalde vorm behouden zou kunnen blij
ven. Culturele bewustzijnsverandering 
duurt echter relatief lang en de huidige 
milieupolitiek is tot nu toe erg kortade
mig, aldus Ernst von Weizsäcker. Hij is 
voorstander van ecologische milieubelas
ting en het fors duurder maken van vervui
lende vormen van consumptie ('lawaai-, 
beton- en verspillingstoerisme'), niet 
alleen als een economische maar ook als 
culturele hefboom om veranderingen in 
het zelfbesef te versnellen. 
Ernst von Weizsäcker: 'De welvaart 
neemt verder toe, maar verandert van 
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gezicht. Waarden, gegoten in beton, auto
races en een hoge huiskamertemperatuur 
zullen aan betekenis inboeten. Waarden 
als een soortenrijke natuur, schone lucht, 
schoon water, vrije tijd en vrije tijdsactivi
teiten nemen in onze welvaartsbeleving 
weer een belangrijker plaats in. Milieu
vriendelijke vormen van toerisme zullen 
onvermijdelijk bijdragen tot een groter 
zelfbesef Lawaai-, beton- en verspil
lingstoerisme zullen meer en meer als 
vreemde dwaling worden waargenomen.' 
Natuurliefhebbers zouden in dit cultureel 
veranderingsproces een veel vooraan
staander, actievere rol kunnen spelen. 
Want de aarde kan niet zonder vrienden. 

Reinout Koperdraat 

(medewerker Neder
lands Instituut voor 
Volksontwikkeling en 
N atuurvtiendenwerk, 
NIVON) 

Gebruikte literatuur: 
- 'Hel milieu zal ons een zorg zijn', scho

lings-en discussieproject NIVON, nov. '90. 
- 'Hetseinopgroen', uitgave FNV, 1989. 
- Redevoering Ernst von Weizsäcker op con-

gres NFI (sept. '90), gepubliceerd in 
'Toorts' (ledentijdschrifl NIVON,jan. '91). 
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Drie weken die de USSR 
deden verdwijnen 

In drie bewogen weken is de Unie van 
Socialistische Sovjet-Republieken verd
wenen en is haar plaats ingenomen door 
een losse federatie van een aantal repu
blieken in Oost-Europa en Azië die de 
naam van Unie van Soevereine Staten 
(USS) heeft aangenomen. 
Met de USSR ging ook de Communisti
sche Partij van de Sovjet-Unie ten onder
het was haar in de zes jaar van de door 
Michail Gorbatsjov ingezette perestrojka 
niet gelukt zich van een super-gecentrali
seerde staatsorganisatie te hervormen tot 
een normale politieke partij die haar doel
stellingen met politieke middelen, en niet 
door middel van een monopolie op de 
macht en dwanguitoefening, tracht te 
bereiken. 
Uiterst conservatieve en reactionaire 
krachten in haar rijen die vertrouwden op 
de medewerking van machtsorganen als 
KGB, leger en ambtenarendom, zagen 
hun staatsgreep in de dagen van 19 tot 21 
augustus 1991 volledig mislukken. De 
veranderingsprocessen die zich reeds in 
de afgelopen jaren en maanden afteken
den, kwamen zo mede door hun optreden 
in een maalstroom terecht en in korte tijd 
werd een einde gemaakt aan de organen, 
de instanties en de symbolen die meer dan 
zeventig jaar het leven op een zesde deel 
van onze aardbol hebben bepaald. 
In de afgelopen jaren en maanden was 
reeds herhaaldelijk op het gevaar van een 
staatsgreep gewezen. Er is in de Sovjet
pers vele malen over geschreven; vroege
re medewerkers van Gorbatsjov als ex-

minister van buitenlandse zaken Sjevard
nadze (aan het einde van hetjaar 1990) en 
nog op 16 augustus van dit jaar Alexander 
Jakovlev (ter gelegenheid van zijn uittre
den uit de CPSU) wezen op het dreigende 
gevaar van een 'sociale revanche en een 
staatsgreep' van de reactionaire vleugel. 
Toch leek het aan het einde van de maand 
juli dat er een keer ten goede was opgetre
den. Op de toen gehouden zitting van het 
centraal comité van de CPSU was vrijwel 
zonder tegenstemmen een versie van het 
ontwerp van een nieuw partijprogramma 
aangenomen waarin op duidelijke wijze 
de conservatieve denkbeelden aan de kant 
waren gezet en de wil was geformuleerd 
om op een democratische wijze voor de 
belangen van de Sovjet-burgers in een 
vernieuwde federatie van de republieken 
op te komei<. 
Dit ontwerp, twee krantepagina's en voor 
Sovjet-begrippen dus vrij kort en over
zichtelijk, werd op 6 augustus 1991 in de 
Pravda gepubliceerd. En in deze zelfde 
dagen verklaarde Roy Medvedev- ook in 
ons land door zijn kritische boeken en arti
kelen bekend- dat dit ontwerp-program
ma grote, voorheen nog niet benutte 
mogelijkheden opende voor een democra
tisch en humaan socialisme. Hij toonde 
zich optimistisch over de toekomst en 
beloofde de tegenstanders van het socia
lisme en de CPSU 'nog vele teleurstellin
gen'. 
Net terug van vakantie en met de Pravda 
die niet zo lang voordien in ons land was 
aangekomen voor me, nam ik me voor het 
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ontwerp te vertalen. In de Nederlandse 
pers waren toen nog slechts enkele emsa
menhangende kreten over het nieuwe pro
gram geslaakt en het leek mij dat ik het 
aantal mensen die belang zouden stellen 
in dit ontwerp maar geen Russisch kunnen 
lezen, toch mogelijk moest maken er in 
volledige vorm kennis van te nemen. 
En toen - de staatsgreep. Gorbatsjov 
gevangen gehouden in een vakantiehuis 
aan de Zwarte Zee, een comité van acht 
met vice-president Janajev aan het hoofd 
dat de noodtoestand uitriep. Enkele dagen 
onzekerheid, dreiging van militair ingrij
pen, massa's op straat in Moskou met de 
Russische president Jeltsin voorop. Ook 
afwijzing van de staatsgreep in andere 
grote steden als- toen nog- Leningrad en 
in de andere republieken. Leger- en poli
tie-eenheden bleken niet van zins mede
werking te verlenen aan de coup. En enke
le dagen nadien de volledige nederlaag 
van het comité van complotteurs, de 
terugkeer van Gorbatsjov en in snelle 
opeenvolging reeksen van zittingen van 
parlementaire organen. 
Met als laatste de vergadering van het 
Congres van Volksafgevaardigden, waar 
op 5 september besloten werd tot een 
geheel gewijzigde federatie en tot de vor
ming van een reeks nieuwe organen die 
zullen optreden in de overgangsperiode 
tot het opstellen van een nieuwe grondwet 
van de Unie van Soevereine Staten. De 
USSR als eenheidsstaat is afgeschaft, de 
staatsmacht ligt bij de afzonderlijke repu
blieken en slechts enkele taken blijven 
voorbehouden aan de Unie-leiding. Met 
de afscheiding van de drie Baltische repu
blieken is bij besluit van de nieuw
gevormde Staatsraad reeds ingestemd. 
Hoe het verder zal gaan, is ongewis. De 
economische toestand is zienderogen 
slechter geworden, de industriële produk
tie is catastrofaal teruggelopen en de 
inflatie neemt hand over hand toe. Met het 
invallen van de winter kan de situatie nog 
verder achteruitgaan. Ook de uitingen van 
nationalisme van allerlei aard, van het 
groot-Russische chauvinisme af tot aan de 
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volkentwisten in de Kaukasus en in de 
door mensen van vele nationaliteiten 
bewoonde republieken, kunnen allerlei 
vreselijke gevolgen hebben. 
Of democratie onder zulke omstandighe
den ook buiten de grote steden tot ontwik
keling kan komen, is onduidelijk. Vele 
hoogwaardigheidsbekleders van dit 
moment zullen de neiging hebben zich 
meer naar in alle hevigheid ontwaakte 
nationale gevoelens te richten en anti
communistische opvattingen alle ruimte 
te geven. Een dreigende ruïnering en cha
os zal daarmee evenwel niet worden voor
komen. De in de Nederlandse kranten veel 
gebruikte en optimistische bedoelde uit
spraak dat men weer terug is in het 1917 
van voor de Oktober-revolutie is in wer
kelijkheid niet zo vreugdevol. Ook toen 
stond het land voor een afgrond die pas 
overbrugd werd door de overwinning van 
de bolsjewiki en de zegepraal in de vrese
lijke burgeroorlog die daarna volgde. 

De achtergrond van de 
perestrojka 

Het hoofdartikel van NRC-Handelsblad 
van maandag 19 augustus had als titel 
'Exit Gorbatsjov'. Erg droevig klonk het 
niet. Michail Gorbatsjov was allang geen 
geliefde figuur in dit blad, net zomin trou
wens als in de Volkskrant en de meeste 
andere Nederlandse persorganen. Men 
was bereid om zijn rol bij het beëindigen 
van de koude oorlog te erkennen, maar 
daar bleef het dan bij. Zolang Gorbatsjov 
zich evenwel bleef uitspreken voor het 
behoud van de USSR en verklaarde dat 
communisme en socialisme idealen zijn 
die het waard zijn te worden nagestreefd, 
deugde hij niet. Je moest tenminste de 
communistische partij briesend hebben 
verlaten, zoals een reeks joumalisten van 
deze kranten het heeft gedaan, om nog 
enigszins in aanzien te staan. 
Wel werd al in deze eerste commentaren 
na de staatsgreep toegegeven dat zelfs als 
deze zou slagen een terugkeer naar vroe
ger, een vroeger van voor de door Gor-



batsjov ingezette perestrojka onmogelijk 
zou zijn. Zo is ook na de mislukking van 
de coup te hopen dat de perestrojka en de 
ontwikkeling naar glasnost en democratie 
zullen voortgaan. 
Inderdaad, de in april 1985 ingeleide en 
op het partijcongres van begin 1986 
bevestigde stappen hebben de toen tot de 
Sovjet-Unie behorende republieken naar 
ingrijpende en onomkeerbare veranderin
gen geleid. Toch was toen tot deze veran
deringen werd besloten eigenlijk niet dui
delijk waartoe ze zouden leiden noch 
waaruit ze voortkwamen. 
Zelf heb ik als lid van de CPN-delegatie 
naar het CPSU -congres van februari
maart 1986 kennis kunnen nemen van de 
beraamde veranderingen. Veranderingen 
die door de CPN als uiterst positief wer
den beoordeeld. En nadien heb ik in lezin
gen en in artikelen in De Waarheid, in het 
weekblad Forum en in Politiek en Cultuur 
de diepgaande wijzigingen in de Sovjet
Unie gevolgd en besproken. 
Bij teruglezing zal wel blijken dat mijn 
mening over deze veranderingen vaak te 
optimistisch is geweest. De werkelijke 
toestand in de Sovjet-Unie (hoewel mijn 
mening daarover werkelijk niet zo roos
kleurig was) bleek nog aanzienlijk slech
ter te zijn dan het zich voordeed en de in 
de loop van de perestrojka ingezette pro
cessen van glasnost en democratisering 
ontplooiden zich op een grondslag die 
veel wankeler was dan ik me had voorge
steld. 
De perestrojka werd ingezet om noodza
kelijke vernieuwingen op economisch 
gebied tot stand te brengen en tevens de 
daartoe vereiste wijzigingen op het gebied 
van de buitenlandse politiek en in het 
eigen land door te zetten. Toen Gorbatsjov 
en de kring rondom hem deze maatrege
len beraamden, wisten ze niet waar ze 
terecht zouden komem, noch wat er alle
maal mee samenhing. Ook voor hen was 
de werkelijke toestand in de Sovjet-Unie 
blijkbaar deels een verrassing. 
Thans kunnen we zeggen dat dat de pere
strojka begon op een moment toen op eco-
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nomisch en politiek gebied de Sovjet
Unie reeds volkomen was vastgelopen. In 
de jaren 1985/86 moest, zonder dit open
lijk te verklaren, worden erkend dat de 
Sovjet-Unie de koude oorlog had verlo
ren; ze was niet meer in staat de steeds 
verdergaande bewapeningsspiraal te vol
gen en bleek de eigen economie door de 
wapenwedloop volledig in het slop te heb
ben gewerkt. Nu wordt toegegeven dat de 
bewapening en het onderhoud van een 
omvangrijke militaire macht zo'n 25 tot 
30 procent van het bruto nationaal pro
dukt opslokten. In de Verenigde Staten, 
methun veel sterkere industriële apparaat, 
was ditzo'n8 procenten ookdaarheeft de 
bewapening de economie en de staatsfi
nanciën zo onder druk geplaatst dat hun 
positie ten opzichte van de niet zo bij de 
militaire wedloop betrokken landen als 
Duitsland en Japan aanmerkelijk is ver
zwakt. Voor de Sovjet-Unie blijkt de kou
de oorlog evenwel volkomen ruïneus te 
zijn geweest. Zij is er aan ten onder 
gegaan. 
Ik ben van mening dat deze koude oorlog, 
met de Sovjet-Unie en de Verenigde Sta
ten als belangrijkste deelnemers, be
schouwd kan worden als een werkelijke 
derde wereldoorlog. Toegegeven, in deze 
beide staten zijn in de loop van zo'n veer
tig jaar naar verhouding weinig doden te 
tellen, al i:-. elk slachtoffer van militaire 
daden er éen te veel. De Verenigde Staten 
hebben in Korea en Viet-Nam gevochten 
en de Sovjet-Unie alleen in Afghanistan. 
De landen waar de gevechten woedden en 
waar het steeds mede om de positie van de 
beide grootste machten ging, hebben de 
meeste offers moeten brengen, onnoeme
lijk veel. 

De betekenis van een oorlog wordt even
wel niet alleen bepaald door het aantal 
doden, maar ook door de economische en 
politieke gevolgen. Voor de Sovjet-Unie 
zijn deze vernietigend geweest: 

een volkomen uit het lood geslagen 
produktie-apparaat, met een enorme 
onevenwichtigheid tussen de verschil-
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lende sectoren, iets wat zich nog gerui
me tijd zal doen gevoelen, 
een achterblijven op het gebied van de 
technische ontwikkeling op elk terrein 
dat niet duidelijk militaire betekenis 
had (bijvoorbeeld niet op het terrein 
van de ruimtevaart), 

~ een relatieve en zelfs absolute achter
uitgang van het levenspeil van de 
bevolking, die door het aansnoeren van 
de buikriem uiteindelijk betalen moest 
voor de militarisering, 
een onderdrukking van democratie en 
meningsuiting, omdat niet toegestaan 
wordt dat het volk zijn mogelijk afwij
zende houding ten aanzien van de mili
tarisering tot uitdrukking brengt en 
daarmee tegelijkertijd het onmondig 
maken van de mensen van wie de actie
ve medewerking voor de ontwikkeling 
op elk gebied in een moderne econo
mie juist noodzakelijk is, 

~ het met geweld verhinderen dat proble
men die uiterstreëel zijn (denk bijvoor
beeld aan de nationale vraagstukken) 
zich naar voren dringen en behandeld 
worden, 

~ een gedrag ten opzichte van de staten 
waarmee de Sovjet-Unie zich in het 
Warschaupact verbonden had, dat even 
hard was als ten aanzien van de eigen 
bevolking en bovendien in sterke mate 
een overheersend en zelfs kolonialis
tisch karakter had. 

Vernietigend was deze nederlaag in de 
koude oorlog tevens voor partijen die in 
deze oorlog gezien werden als bondgeno
ten van de Sovjet-Unie. Dat geldt voor 
alle communistische partijen, ongeacht 
hoe hun concrete politiek ten aanzien van 
de Sovjet-Unie was, ongeacht ook welke 
concrete politiek zij elk in hun eigen land 
voerden. Soms stond hun politiek, ruimer 
bezien, haaks op die van de CPSU, maar 
voor het eindresultaat maakte het geen 
verschil: alle communistische partijen 
leden verliezen in electoraal opzicht en 
liepen, in weerwil van de vernieuwingen 
die zij in uiteenlopende mate doorvoerden 
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in hun politiek, hun programma's en hun 
optreden, in ledental en invloed terug. 
De degradatie van het begrip 'socialisme' 
dat door de Sovjet-werkelijkheid in dis
crediet werd gebracht, deed zich trouwens 
niet alleen bij de communistische partijen 
gevoelen, de socialistische en sociaal
democratische partijen zijn er eveneens 
door getroffen. 
Alle groeperingen die een harde politiek 
ten aanzien van de Sovjet-Unie hadden 
voorgestaan, wonnen evenwel door deze 
uitslag van wat ik als een derde wereld
oorlog beschouw. Het begrip 'wereldoor
log' en het verliezen van zo'n oorlog geeft 
tenminste enig idee van de verschrikkelij
ke gevolgen die zo'n strijd heeft; de aan
duiding daarvan als beëindiging van een 
koude oorlog legt alleen nadruk op het 
positieve aspect. 
Tussen haakjes, ik wil geensdeels de 
indruk vestigen dat de neergang van com
munistische partijen en de verliezen die 
ook socialistische partijen lijden, alleen 
voortspruiten uit de nederlagen die de 
Sovjet-Unie heeft geleden. Zeker niet! Er 
zijn ongetwijfeld diepgaande processen in 
de maatschappij gaande die daarmee ver
band houden. De periode die wij thans 
beleven met al zijn technisch-weten
schappelijke veranderingen en de weer
slag daarvan op de verschillende klassen 
in de maatschappij eist andere benaderin
gen dan voorheen gangbaar waren. Dit 
wordt evenwel nog steeds niet volledig 
beseft door de deelnemers aan de politie
ke processen. 

De moeilijkheden van de 
perestrojka 

De in 1985/86 ingezette perestrojka ver
wekte in de USSR aanvankelijk wel 
enthousiasme, doch dit ebde vrij snel weg. 
Vooral omdat er geen tastbare resultaten 
voelbaar werden. Eerder groeiden de 
moeilijkheden. Dit komt vooral omdat de 
ingrepen en vernieuwingen in het 
bedrijfsleven en in de maatschappij als 
geheel eigenlijk zo'n tien of misschien 



wel vijftien jaar te laat zijn ingezet, nog 
afgezien van de vraag of aan de koude 
oorlog van Sovjet-zijde niet veel eerder 
een einde had moeten worden gemaakt, 
zodat de weg zou zijn vrijgemaakt voor 
een ingrijpende democratisering. Op een 
ogenblik dat alle omstandigheden door de 
uitputtingsslag van zovele jaren enorm 
verslechterd waren, kon het haast niet 
anders of iedere stap, hoe goed op zichzelf 
ook, kreeg gevolgen die niet te voorzien 
waren. 
Zo kregen de fabrieksdirecties met losla
ting van de rigide planningsrichtlijnen 
eindelijk de vrijheid om- zonder op de 
voor ieder detail noodzakelijke ministe
riële toestemming te wachten - zelf te 
gaan bepalen wat ze aan de arbeiders en 
employés in hun bedrijven als loon zou
den uitkeren en welke prijzen ze voor hun 
produkten konden vragen. Het leek een 
logische stap, maar dit leidde onmiddel
lijk tot aanzienlijke loonstijgingen en in 
verband daarmee tot vele prijsverhogin
gen of ook wel de ommezwaai naar het 
vervaardigen van duurdere produkten. In 
de industrie van verbruiksgoederen werd 
dit direct zichtbaar, tot algehele ontevre
denheid van de kopers. Dezen moesten 
ofwel voor hetzelfde produkt meer beta
len ofwel overstappen op duurdere pro
dukten omdat de goedkopere ineens niet 
meer werden gemaakt. 
Een andere op zichzelf goede stap was het 
bevorderen van de vorming van coöpera
ties. De bedoeling was dat met name de 
dienstensector zich snel zou kunnen uit
breiden: meer winkeltjes, meer restau
rants en café's, meer reparatiewerkplaat
sen voor duurzame gebruiksgoederen. De 
werkelijkheid werd dat er wel spoedig tal 
van coöperaties ontstonden, maar dat deze 
zeer hoge prijzen gingen vragen voor hun 
diensten, streefden naar abnormaal hoge 
winsten, op allerlei vreemde en vaak ille
gale manieren grondstoffen probeerden te 
verwerven en soms zelfs onder invloed 
van misdadige gangs kwamen te staan. 
Uiteraard was dit niet het algemene beeld, 
wel trok het de meeste aandacht en maakte 
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het de coöperatiebeweging impopulair. 
De daarop volgende belastingmaatrege
len maakten de toestand niet beter; zij lie
ten de ietwat duistere coöperaties koud, 
terwijl de eerlijke coöperators ontmoe
digd werden om voort te gaan met hun 
werk. 
Zo ging het op velerlei gebied. Ook een 
maatregel met morele achtergronden als 
de anti-alcoholcampagne had consequen
ties die niet voorzien waren. Er ontstond 
grote ontevredenheid in dit land van stevi
ge drinkers, er werd op grote schaal over
gegaan tot het illegaal stoken van drank en 
de belastinginkomsten van de staat daal
den aanzienlijk. Vele stappen hadden der
gelijke vreemdsoortige gevolgen. Ze kre
gen tegenwerking van bureaucraten, von
den geen instemming onder de mensen en 
moesten dan weer door een andere maat
regel gevolgd worden die op zijn beurt 
dezelfde consequenties had. 
En tegelijkertijd verschenen er niet meer 
waren in de winkels, de schappen werden 
integendeelleger en de prijzen voor ver
koop op de zwarte markt of in de officiële 
winkels onder de toonbank bleven maar 
stijgen. 
Ondertussen werd de macht van de cen
trale apparaten wel geringer. Ambtenaren 
zochten een uitweg uit de hard aangeval
len centrale ministeries naar de in de 
afzonderlijk~ republieken fungerende 
instellingen en naar de bedrijven. Het 
totale apparaat werd niet ingekrompen, 
maar verspreidde zich. Door de hiermee 
samenhangende machtstoename van 
plaatselijke magistraten deed zich het ver
schijnsel voor dat allerlei centraal tot 
stand gebrachte wetten en regels niet uit te 
voeren vielen. Ofwel ze werden eenvou
digweg niet aanvaard en niet verwezen
lijkt ofwel er werd een andere voor het 
eigen gebied geldende regel of wet tegen
over gesteld. Dat leidde tot de wettenoor
log, waarover de pers in de Sovjet-Unie de 
afgelopen jaren veel geschreven heeft. 
Door dit alles verliep de perestrojka veel 
moeizamer dan ooit was gedacht. De oude 
leidingsmechanismen verdwenen doch 
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nieuwe mechanismen, voor een belang
rijk deel op de werking van de markt 
berustend, kwamen er slechts moeizaam 
of in het geheel niet voor in de plaats. Het 
bleef onduidelijk hoe de grote industriële 
bedrijven in een markteconomie zouden 
moeten optreden en hoe de zeggenschap 
erover kon worden gedemocratiseerd. 
Onduidelijkheid en strijd tussen overdrij
vingen aan alle zijden blokkeerden onder
tussen de dringend noodzakelijke stimu
lering van midden- en kleinbedrijf die zelf 
hun weg op de markt wel kunnen vinden. 
Er begon een economische anarchie te 
ontstaan met destructieve gevolgen. 
De moeilijkheden die de perestrojka ont
moette, verhinderden evenwel niet dat er 
verhoudingsgewijs snel een nieuw demo
cratisch bestel tot ontwikkeling kwam en 
dat er een ongekende openheid ontstond. 
Deze moeilijkheden hebben dit eigenlijk 
eerder bevorderd, want in een breed 
beraad met de bevolking hoopte men de 
wegen te vinden om de problemen op te 
lossen. 

Er kwamen verkiezingen voor de nieuwe 
wetgevende organen die werden gescha
pen en de besprekingen in deze lichamen 
trokken de algemene aandacht. Zelden 
was er zo open en vaak ook zo onbehou
wen en grof gediscussieerd. Voor de aan 
parlementaire beraadslagingen in wester
se landen gewende mensen vreemdsoor
tig om gade te slaan en een duidelijk 
bewijs dat de politieke cultuur van de 
bevolking op een laag pitje staat. Geen 
eerbewijs trouwens voor de partij die zich 
alle macht had toegeëigend en zich 
opwierp als de instantie die alles beter 
wist en beter kon. 
Bij de verkiezingen in de kiesdistricten 
ging de strijd niet tussen duidelijk tot uit
drukking komende, met programma's en 
taken- en eisenpakketten werkende partij
en. Het ging tussen personen, vaak allen 
tot de CPSU behorend, maar met wijd uit
eenlopende standpunten en niet benauwd 
voor het bedrijven van de grofste demago
gie. 
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In de grootste steden, zoals in Moskou en 
Leningrad, kwamen de veranderingen het 
snelst tot uitdrukking. Daar werd de show 
snel gestolen door degenen die opponeer
den tegen de heersende partij, ook al 
waren zij daar lang lid van, omdat deze als 
schuldige voor de crisistoestand werd 
aangewezen en tegelijkertijd als zonde
bok voor elk falen van wie dan ook kan 
worden aangemerkt. 
Voor de internationale vraagstukken die 
voortvloeiden uit de beëindiging van de 
koude oorlog en met de nederlaag daarin 
samenhangende terugtochten was in de 
Sovjet-Unie weinig belangstelling (met 
uitzondering van de met instemming 
begroete aftocht uit Afghanistan). Gor
batsjov kreeg meer in andere landen dan 
in de USSR populariteit door zijn inspan
ningen om het gevaar van een atoomoor
log terug te dringen en het aantal atoom
wapens te verkleinen, alsook door zijn 
instemming met het ongedaan maken van 
de Sovjet-heerschappij in Oost-Europa, 
samengaande met de neergang van de 
vroegere heersende partijen. Dit alles cul
rninerend in het herstel van de Duitse een
heid in het raam van de Bondsrepubliek. 
In de Sovjet-Unie zelf had de bevolking 
andere zorgen. De strijd om het dagelijkse 
bestaan werd harder en harder en de bot
sing tussen verschillende nationaliteiten 
en langzamerhand ook tussen hele repu
blieken en het centrale gezag kreeg steeds 
meer aandacht. Niet alleen de vraag of 
iemand een democraat of een hervormer 
mocht worden genoemd, of tot welke par
tij of beweging men behoorde, speelde 
een rol; daarbij kwam dan nog of deze of 
gene wel opkwam voor het nationale 
belang. En de term 'nationaal belang' 
staat dan vaak voor het eng-nationalisti
sche en chauvinistische denkbeeld dat 
daarvan wordt gevormd. 

Chaos blijft dreigen 

In de zomermaanden van dit jaar werd het 
duidelijk dat er op korte termijn grote 
beslissingen zouden moeten worden 



genomen, ook al was dat heel laat. Het 
leek erop dat deCPSUdefinitief een wen
ding naar versnelde invoering van demo
cratische structuren zou inslaan. Dit onge
twijfeld mede onder invloed van de ver
kiezingsnederlagen die met name bij de 
verkiezingen in de Russische Federatie, 
het laatst in de voorzomer bij de presi
dentsverkiezingen, waren geleden. 
Tevens werd na eindeloos touwtrekken 
een zeker akkoord bereikt over de onder
tekening op 20 augustus van een Unie
verdrag tussen de belangrijkste republie
ken. 
Er was haast geboden omdat de kencijfers 
betreffende de economische ontwikkeling 
steeds somberder en dreigender werden. 
In de eerste helft van 1991 daalde de pro
duktie, na alle achteruitgang van de laatste 
jaren, weer met tien procent (volgens 
sommige bronnen in een aantal sectoren 
van de industrie zelfs met tientallen pro
centen); de oliewinning liep in de laatste 
drie jaar met maar liefst 30 procent terug. 
De oogst zal dit jaar aanzienlijk slechter 
zijn dan in voorgaande jaren en bovendien 
is onduidelijk in welke mate en tegen wel
ke prijzen de landbouwproduktende con
sument zullen bereiken. Het inflatiecijfer 
over ditjaar stond in juni al op 95 procent 
en dreigt dit jaar tot 200 procent op te 
lopen; de export naar de westelijke landen 
daalde in de eerste helft van dit jaar met 
23,4 procent en in samenhang met deze 
achteruitgang en door de chaos in de 
staatsfinanciën en de groeiende schulden 
aan het buitenland nam de import uit deze 
landen, vereist om het leven in stand te 
houden en tot vernieuwing te geraken, 
met liefst 47 procent af. Een snelle door
voering van economische hervormingen 
dreigt tot tientallen miljoenen werklozen 
te leiden. Volgens sommige berekeningen 
zou twee derde deel van de bevolking 
beneden een toch al laag getrokken 
armoedegrens moeten leven. 
Het ziet er naar uit dat de plegers van de 
staatsgreep deze ontwikkelingen met zorg 
tegemoet zagen en door het uitroepen van 
de noodtoestand de economische ontred-
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dering wilden bestrijden. Een jammerlij
ke misrekening. En een politieke fout van 
deze orde is altijd een misdaad en zelfs 
erger dan een misdaad. 
Gelukkig is de coup op een mislukking 
uitgelopen. Wat de gevolgen van de thans 
ingetreden super-snel verlopende ontwik
kelingen zullen zijn is evenwel onzeker. 
Economische ontwrichting, met de winter 
in zicht, en dreigende uitbarsting van 
nationale spanningen kunnen toch niet 
alleen met bestuurswijzigingen en met 
een beroep op nationalisme (met name het 
Russische nationalisme) worden bestre
den. En ook een beeldenstorm- ruim vier 
eeuwen nadat deze in de Lage Landen 
heeft plaatsgehad! -is alleen in staat even 
de stoom van de ketel te halen en in de 
anti-communistische jacht op oude sym
bolen te vergeten dat allen die in de nieu
we Unie de regeringsfuncties uitoefenen 
afkomstig zijn uit de communistische par
tij. Dit heeft ongetwijfeld op dit moment 
zijn 'tegens', maar het heeft ook zijn 
'voors': ze is nu eenmaal vele tientallen 
jaren het opleidingsinstituut geweest voor 
kaders op allerlei gebied en deze kunnen 
niet zonder meer worden afgevoerd. 
Natuurlijk is de nieuwe Unie potentieel 
nog steeds machtig. Zij zal éen van de 
grootste olieproducenten ter wereld blij
ven. Ze beschikt over 40 procent van de 
wereldreser ;es aan aardgas en 20 procent 
van de kolenvoorraden en vindt vrijwel 
alle belangrijke en soms zelden voorko
mende grondstoffen binnen haar grenzen. 
Grote delen van de bevolking hebben een 
hoge ontwikkelingsgraad en moeten in 
staat worden geacht de republieken te 
moderniseren. Op politiek gebied zal op 
de duur zeker een normaler werkend par
tijenstelsel kunnen ontstaan, met als deel
nemer ook een naar sociale gerechtigheid 
strevende partij. 
Doch voor deze toekomst werkelijkheid 
wordt, moet er heel wat narigheid worden 
overwonnen. De wijsheid daartoe is niet 
te putten uit handboeken met citaten van 
Marx en Lenin. Ze is ook niet te verkrij
gen door populistische leuzen om zich 
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heen te strooien, met nieuwe vlaggen te 
zwaaien en op autoritaire wijze steeds 
weer andere decreten uit te vaardigen. 
In het oude Athene kwam het na een ver
loren oorlog en de daarmee samenhan
gende ontreddering tot de periode van de 
dertig tirannen. Het is voor de volkeren 
van de nieuwe Unie te hopen dat ze zo'n 
periode niet zullen behoeven te doorstaan. 
Te hopen is ook dat het herstelproces niet 
te langzaam zal verlopen. Verdere instor
ting, vernietiging en ruïnering in landen 
waar een grote bevolking in de uiterste 
nood zal geraken en waar bovendien nog 
steeds wapens (met inbegrip van atoom
wapens) in groten getale aanwezig zijn, 
kunnen slechts vreselijke gevolgen heb
ben. 
Internationaal wordt niet ten onrechte met 
vrees naar een in de nasleep van de verlo
ren koude oorlog in een chaos verzinken
de Unie gekeken. Ook als dit niet gebeurt, 
zijn de verschuivingen in de machtsbalans 
op wereldschaal door de instorting van de 
oude USSR trouwens enorm. Een super
mogendheid is van het toneel verdwenen 
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en de andere, de Verenigde Staten, zijn in 
deze koude, derde, wereldoorlog even
eens zwaar gehavend. Militair is hun 
macht uiteraard gigantisch groot, zoals in 
de Golfoorlog gebleken is, maar de 
invloed in de wereldeconomie is danig 
afgenomen en uiteindelijk moesten Ja pan, 
Duitsland en andere landen de oorlogsin
spanningen tegen Irak betalen. Ja pan, 
Duitsland en de andere Westeuropese lan
den nemen thans een geheel andere plaats 
in; ze zijn sterker geworden en hebben in 
het huidige Europa (met inbegrip van het 
Aziatische deel van Rusland) een leiden
de rol verworven. 
Dat stelt geheel nieuwe problemen aan de 
orde, ook voor de zich op socialistische 
idealen en andere progressieve ideeën 
beroepende partijen en groeperingen in de 
Westeuropese landen. Het vereist een her
oriëntatieproces dat veel denkkracht en 
analytisch vermogen zal vragen. 

Jaap Wolff 
11 september 1991 
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Van sociale zekerheid 
naar bijstand 

PvdA voltrekt breuk met vakbeweging 

Alleen al de wijze waarop het kabinet zijn 
voornemen presenteerde om het mes te 
zetten in ziektewet en WAO onder een 
gelijktijdige ter-aarde-bestelling van de 
koppeling heeft de afgelopen weken over
al de alarmbellen doen rinkelen. 
Allereerst natuurlijk bij de zieken en 
arbeidsongeschikten zelf. Met ontken
ning van wat bij het aantreden van dit 
kabinet was beloofd, werden zieken en 
arbeidsongeschikten - maar ook de wer
kenden die een zelfde lot kan treffen als 
hun zieke collega's overkwam- de stui
pen op het lijf gejaagd met de aankondi
ging dat vaak met jarenlange premiebe
taling onderbouwde verworven rechten 
niet langer als onaantastbaar zullen wor
den beschouwd. 

Daar was verder de schoffering van de 
vakbeweging en de belangen-organisaties 
van WAO-ers. Niet alleen dat het kabinet 
liet blijken zich niets gelegen te willen 
laten liggen aan hun mening, er wordt 
zelfs van de vakcentrales geëist dat zij 
zich bij de komende loononderhandelin
gen ook nog eens houden aan de door het 
kabinet aangegeven grens van drie 
drie/kwart procent, waarmee overheids
personeel en uitkeringsgerechtigden 
maximaal per kabinetsdecreet worden 
afgescheept. Dat wil zeggen accepteren 
dat de koopkracht achter blijft bij de ver
wachte inflatie. Bovendien wil het kabi
net wettelijk voorschrijven dat alle reeds 
in CAO's vastgelegde afspraken inzake 
aanvullingen op uitkeringen bij ziekte 

voor beëindigd verklaren bij vernieuwing 
van die CAO's. Men moet jaren in de 
geschiedenis terug gaan voor een verge
lijkbaar staaltje overheidsingrijpen in de 
vrijheid van handelen van de vakbewe
ging. 
Even leek het er in de week voor Prinsjes
dag op dat het kabinet toch nog bereid zou 
zijn tot overleg met de vakbeweging, 
maar de mislukking ervan maakte alleen 
maar duidelijk dat deze regering 
klaarblijkelijk voornamelijk uit is op de 
herinvoering van een geleide loonpoli
tiek, waarbij het de vakbeweging alleen 
maar is toegestaan te slikken of te stik
ken ... 
Daar was tenslotte de stuitende ervaring, 
dat PvdA-bewindslieden zich ertoe ver
laagdenhun 'keiharde' voorwaarden voor 
deelneming aan de regeringscoalitie 
prompt te laten vallen, zodra het CDA dat 
eiste. En dat laf gedoe bovendien nog pro
beerden goed te praten met de bewering, 
dat zij in elk geval vasthielden aan het 
beginsel van een 'eerlijke inkomensver
deling' en 'prioriteit voor de werkgele
genheid'. 

We hebben te horen gekregen dat het alle
maal moet omdat- zoals het heette -land 
en volk bedreigd worden door de ramp 
straks met wel een miljoen arbeidsonge
schikten opgescheept te zitten. Dat eist 
doortastend ingrijpen. 'Hard maar verde
digbaar'. Want dank zij een door sociaal 
mededogen geïnspireerde aanpak zullen 
de WAO-ers, en zeker de laagst betaalde-
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en grootste - groep uitkeringsgerechtig
den in de WAO er niet al te zeerop achter
uit gaan en misschien zelfs nog met wel 
zes gulden in de maand vooruit .... 
De bedenkers van deze verkooppraatjes 
moeten wel in hoge mate contactgestoord 
zijn als zij gedacht mochten hebben dat dit 
voor zoete koek zou worden geslikt. Niet 
dus! Met verslechtering van voorzienin
gen bij arbeidsongeschiktheid wordt nu 
eenmaal geen rugklacht, psychisch pro
bleem of welke andere kwaal ook gecu
reerd. En zoals inmiddels van onverdach
te zijde - nota bene de Sociale Verzeke
ringsraad zelf, topinstituut bij de 
toepassing van de WAO- is bevestigd: het 
gaat tienduizenden WAO-ers op den duur 
honderden guldens (tot zelfs duizend gul
den en meer) per maand schelen. 
Wat de initiatiefnemers tot de aantasting 
van ziektewet en WAO wérkelijk beweegt 
laat zich niet zo moeilijk raden. Uit de 
ervaringen van de afgelopen tien jaar met 
door het CDA geleide kabinetten - de 
kabinetten-van Agt, -Lubbers-I en -Lub
bers-U - dringt zich dat onontkoombaar 
op. Kernstuk op sociaal-economisch 
gebied was het garanderen aan de onder
nemers van een beleid waarin het drukken 
van de loonkosten met voorop loonmati
ging centraal stond. Lubbers-lil rekent 
zich kennelijk tot taak onverkort aan die 
lijn vast te houden. 
Als eerste vereiste daartoe wordt de vol
tooiing gezien van de 'operatie afbraak 
sociale zekerheid', die ruim tien jaar gele
den werd gestart door het kabinet-Van Agt 
en vervolgens op verschillende gebieden 
al succesvol doorgezet door de kabinetten 
Lubbers-I en -II. Het huidige kabinet wil 
dat karwei klaren door het onder schot 
nemen van een van de laatste stevige bol
werken in het gebouw van sociale zeker
heid dat de afgelopen dertig jaar werd 
opgebouwd en nog niet al te zeer al werd 
gehavend: de rechten van hen die door 
arbeidsongeschiktheid uit het arbeidspro
ces zijn gestoten. 

Vakbeweging in verzet 
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Terecht heeft de vakbeweging- de gehele 
vakbeweging, FNV, CNV en ook voor het 
eerst hierbij inhakend, de Centrale van 
Middelbaar en Hoger Personeel- eensge
zind en ondubbelzinnig verzet tegen de 
plannen van de regering aangetekend. 
Ook andere maatschappelijke groepen -
uiteraard de WAO-belangenverenigingen 
maar ook ouderenorganisaties en artsen 
bijvoorbeeld- zetten zich schrap. In jaren 
gingen de golven van de sociale actie in 
ons land niet zo hoog als zich thans aan
dient. 
Dit verzet verdient onvoorwaardelijke 
steun, ook en vooral van allen die een 
progressieve politiek voorstaan. 
Blijkens de opstelling van de top van de 
PvdA valt op deze partij, althans voorlo
pig, niet meer te rekenen. Integendeel, de 
houding van haar fractie en leiding verte
genwoordigt niet minder dan een openlij
ke breuk met de tot dusver gevolgde 
gedragslijn van verbondenheid met de 
vakbeweging. 
En hoe. "Je bent geen knip voor de neus 
waard als je je door dreigementen met 
acties van je beleid laat afbrengen", aldus 
Wim Kok in een interview op 17 juli jl. in 
een regionaal dagblad. 
Gaan we maar even voorbij aan het 
verbijsterende feit dat zoiets uit de mond 
van een oud-vakbondsleider komt; van 
een man bovendien, die toch een niet 
onbelangrijke rol in de vakbondsstrijd van 
de afgelopen jaren heeft gespeeld, juist op 
het punt ook van de verdediging van ziek
tewet en WAO. Ernstiger is nog dat in 
zo'n uitspraak een oriëntatie bij de PvdA
top op de vakbeweging doorklinkt die fei
telijk neerkomt op het terugzetten van de 
klok naar de tijd, waarin de vakbeweging 
nog werd beschouwd als ondergeschikt 
aan de politiek. Dat waren de jaren toen 
het behoren bij éen van de politieke zuilen 
nog de doorslag gaf over de vraag wat de 
vakbeweging had te doen en te laten. 
Niet zonder conflicten heeft de vakbewe
ging zich in de jaren zestig en zeventig 
ontworsteld aan het 'primaat van de poli
tiek' en koos zij ervoor zich niet langer de 



handen door politieke partij of kerk te 
laten binden. Ook bij de 'politiek' zelf 
voltrok zich een parallel proces. In elk 
geval bij de progressieve politiek. De 
opvatting won veld dat de vakbeweging 
zich autonoom behoorde op te stellen, 
zich niet de wet mocht laten stellen door 
partijpolitiek belang, maar nadrukkelijk 
haar gewicht in de schaal diende te wer
pen als zij meende dat het belang van 
leden, werkenden en uitkeringsgerechtig
den dat vereiste. 

Wöltgens 

Het wordt in sommige kringen weer mode 
om zo'n vakbandshouding te bestempe
len- net als in de jaren vijftig gebeurde
als ingegeven door 'eng groepsbelang' 
waaraan het 'algemeen belang' of althans 
wat een Tweede- Kamer-meerderheid 
daarvoor houdt, zich niet zou behoeven te 
storen. PvdA-fractieleider Wöltgens deed 
dit begin september voor de t.v. en gaf als 
commentaar dat de PvdA -ministers in '82 
opzij gingen voor de vakbondsacties 
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tegen de toenmalige plannen tot verslech
tering van het ziekengeld maar dat ze nu 
het been stijf houden: "De PvdA bewijst 
thans anders dan in 1982 dat zij haar ver
antwoordelijkheid aan kan". 
Een verbijsterende reactie, want ze mis
kent de unieke betekenis van juist een 
maatschappelijke beweging als de vakbe
weging. De:.ze vertegenwoordigt met haar 
autonome, op het besluit van haar leden 
gebaseerde stellingname een wezenlijk 
element in de democratie zoals we die 
kennen. Die democratie kenmerkt zich 
door parlementaire maar ook door buiten
parlementaire actie. Tot de laatste behoort 
vooral ook de vakbondsstrijd op de werk
vloer, de plek bij uitstek waar het mogelijk 
is macht te ontplooien in confrontatie met 
de ondernemer wanneer andere middelen 
om gehoor te krijgen falen. En tot dat 
falen behoort ook het mislukken van 
pogingen een Tweede-Kamer-meerder
heid ervan te overtuigen dat deze haar 
besluitvorming niet mag laten bepalen 
door 'het primaat van het ondernemers
belang'. 
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Wie- zoals Kok thans- die actie bij voor
baat al veroordeelt en zich zelf' geen knip 
voor de neus waard' acht als hij zich daar
aan zou storen, begaat meer dan een tragi
sche fout. Hij verloochent een fundamen
tele verworvenheid van progressieve poli
tiek, niet in de laatste plaats ook van 
sociaal-democratische politiek: de be
reidheid namelijk zich bij zijn stellingna
me te oriënteren op wat er maatschappe
lijk gaande is. 
Er is uiteraard geen enkele reden voor 
leedvermaak over wat de PvdA vandaag 
als gevolg van de houding van haar fractie 
en leiding doormaakt. In de actie voor het 
behoud van sociale zekerheid en voorzie
ningen functioneert een PvdA, die de kant 
van Lubbers en Brinkman kiest en dien
tengevolge toneel wordt van verscheurd
heid en afbrokkeling, als een rem, zo niet 
erger. De PvdA moet worden toegewenst 
zich te realiseren in welk een heilloze 
positie fractie en leiding haar hebben 
gemanoeuvreerd. 

Groen Links 

Aan Groen Links valt met dit alles een bij
zondere verantwoordelijkheid toe. Zij is 
thans op het Nederlandse politieke toneel 
nog de enige die zich onverkort met de 
strijd van vakbeweging en WAO-belan
genorganisaties solidariseert. Haar valt de 
taak toe een actieve bijdrage te leveren 
aan de verdediging van die strijd en een zo 
breed mogelijke maatschappelijke steun 
daaraan te bevorderen, overal waar maar 
even een vuist te maken is. Niet in de laat
ste plaats zullen daarbij vooral ook leden 
en kiezers van de PvdA, die zich door hun 
vertegenwoordigers verlaten voelen, 
betrokken dienen te worden. 
Met het vervullen van deze taak wordt 
intussen meer verricht dan wat de strijd 
van vandaag aan solidariteit van progres
sieve politiek vraagt. In feite wordt daar
mee immers vooral 'de fakkel brandende 
gehouden' van een doelstelling waar link
se politiek al een eeuw lang, maar vooral 
ook sinds de Tweede Wereldoorlog, voor 
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stond. Bij alle verdeeldheid waardoor 
'links' de afgelopen tijd herhaaldelijk 
werd gekenmerkt, werd er één lijn getrok
ken in het opeisen van tenminste enige 
bescherming tegen de gevolgen van 
exploitatie door de ondernemers van hen, 
die met werken hun brood moesten ver
dienen. Niet dan najarenlange moeizame 
en vaak bittere strijd gaf dat de stoot tot de 
verschillende wettelijke regelingen die in 
de loop van de tijd zekere waarborgen gin
gen bieden tegen al te desastreuze gevol
gen van ziekte, ongeval en ouderdom. 
Van die resultaten was het tot stand komen 
van de Wet Arbeidsongeschiktheid verze
kering in 1967 niet de geringste. Wel bleef 
een deel van de verantwoordelijkheid 
voor de gevolgen van uitstoot uit het 
arbeidsproces wegens ziekte of handicap 
nog steeds via premiebetaling op de werk
nemers afgewenteld, maar de wet erkende 
tenminste het recht op behoud van een 
inkomen dat verband hield met het 
arbeidsverleden. Een verband op afstand 
overigens want de uitkering betrof tachtig 
procent van het verdiende loon, inmiddels 
bij de beruchte stelselherziening van 1987 
al verlaagd tot zeventig procent. 
Met dit alles kwam in de afgelopen jaren 
een stelsel van sociale zekerheid tot stand, 
dat tenminste enige zekerheid bood dat 
een werknemer niet tot het niveau van 
behoeftige werd veroordeeld zodra de 
ondernemer in zijn almacht hem of haar 
niet langer gebruiken kon. Met nadruk: 
'enige zekerheid' want het onomstotelijke 
feit dat honderdduizenden mensen, die 
wegens ziekte of ouderdom uit het 
arbeidsproces raakten, moeten rondko
men van wat in de statistieken wordt 
gekwalificeerd als een 'sociaal mini
mum', maar in de praktijk gewoon neer
komt op pure armoe, maakt duidelijk hoe
ver we nog verwijderd zijn van een stelsel 
van sociale zekerheid dat deze naam wer
kelijk verdient. 

Waarom haast? 

Progressieve politiek kan daarom de strijd 



voor sociale zekerheid allerminst gestre
den achten. Laat staan de noodzaak dat 
wat verworven is te verdedigen. 
Daartoe behoort uiteraard allereerst het 
terugwijzen van de alsmaar- en met name 
ook vanuit de PvdA-top - verkondigde 
suggestie dat wat thans aan regelingen 
bestaat 'ons' boven het hoofd dreigt te 
groeien en daarom besnoeid zou moeten 
worden. 
Allereerst: de uitgaven in verband met 
arbeidsongeschiktheid, gemeten aan het 
nationale inkomen, vertonen een daling. 
In 1982 bedroegen die zes procent, in 
1990 5,3 procent. Bovendien vertoont ook 
het aantal volledig arbeidsongeschikten 
de laatste jaren een daling, gemeten aan 
het toenemend aantal premiebetalende 
werknemers. 
Wat kan dan toch wel de reden zijn om 
opeens alarm te slaan? De cijfers recht
vaardigen eerderde conclusie om niet al te 
overijld te werk te gaan. En - zoals van 
vakbondszijde en ook door uitvoeringsin
stanties en artsen wordt bepleit - tijd te 
nemen voor maatregelen die beogen de 
oorzaken weg te nemen van de jaarlijkse 
toestroom van werknemers naar ziekte
weten WAO. 
En daarmee stuiten we op de kern van de 
problematiek. 
Al vele jaren liggen er concrete ideeën hoe 
dataan te pakken. Al in de WAO zelfwerd 
daartoe bij het van kracht worden van de 
wet in 1967 een aanzet gegeven. Er dient 
gewerkt te worden aan het verbeteren van 
de omstandigheden, die arbeidsonge
schiktheid veroorzaken, en als werkne
mers daardoor toch getroffen worden 
dient er gezorgd te worden voor een goede 
medische en maatschappelijke begelei
ding ter voorbereiding van herintreding. 
Centraal bij vele voorstellen die hierover 
zijn gedaan staat de verantwoordelijkheid 
die bij het bedrijf gelegd moet worden, om 
ziek geworden werknemers in staat te 
stellen hun beroep of daarmee gelijkwaar
dig werk weer op te nemen maar dan op 
een wijze dat zij niet opnieuw in de pro
blemen raken (door arbeidstijdverkorting 
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en verlaging van de werkdruk bijvoor
beeld). En terecht. 

Venijnig 

De oorzaak van de aanhoudende uit
stroom van ziek geworden werknemers 
naar ziektewet en vervolgens WAO ligt 
bij het arbeidsproces op het bedrijf. Tot de 
venijnigste borreltafel-praatjes, waarmee 
getracht wordt de aanval op de WAO 
geaccepteerd te krijgen, behoort de ver
wijzing naar het buitenland waar het ziek
teverzuim veel minder zou zijn dan hier, 
gevolgd meestal door naar keuze de con
clusie dat een Nederlander zich liever ziek 
houdt dan werkt, dan wel dat de WAO 
veel te riante uitkeringen verschaft. 
Gaan we even voorbij aan de suggestie dat 
het buitenland minder goede regelingen 
voor zieke werknemers zou kennen dan 
Nederland - een bewering die tegenover 
een serieuze vergelijking vraagtekens 
verdient -, er is een vergelijking met het 
buitenland te maken die zeker verhelde
rend kan werken. Deze namelijk, dat de 
arbeidsproduktiviteit in Nederland de 
hoogste van Europa is en de één na hoog
ste van de hele wereld! 
Daar wringt de schoen. 
In de grote uitstroom van zieke en invalide 
geworden mensen uit het arbeidsproces 
weerspiegelt zich wat de Nederlandse 
ondernemer van zijn personeel gewend is 
te eisen. Er moet aangepakt worden, de 
werkdruk mag geen moment verflauwen, 
automatisering verlicht de arbeid niet 
maar legt er nog een schepje bovenop. 
De overheid blijft daarbij niet achter. 
Bezuinigingen bij de gezondheidszorg en 
het onderwijs- om maar enkele te noe
men- worden gemotiveerd met de nood
zaak van efficiency. Het gevolg is dat 
zowel in de gezondheidszorg als bij het 
onderwijs het ziekteverzuim schrikba
rend groeit. Met als gevolg een nog 
zwaardere werkdruk voor wie nog niet 
ziek geworden is. 
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Arbeidsethos 

Bij het' arbeidsethos' van de ondernemers 
is de verklaring te vinden voor de grote 
aantallen zieken en arbeidsongeschikten 
in ons land: wie niet voldoet aan het heili
ge beginsel van de alsmaar hogere 
arbeidsproduktiviteit, dat wil zeggen wie 
door leeftijd of gezondheid niet langer 
mee kan in het verlangde tempo, die haakt 
maar af. 
Wie ernst wil maken met het terugdringen 
van ziekteverzuim moet op het bedrijf en 
bij de ondernemer beginnen. Wie daaren
tegen de zieke en arbeidsongeschikt 
geworden werknemer tot doelwit kiest, 
maakt zich schuldig aan ondermijning 
van de enige bescherming waarover de 
werknemer vandaag nog enigermate 
tegen al te excessieve gevolgen van de 
ondernemerszucht tot exploitatie van 
menselijke arbeid beschikt. 
Er zijn inmiddels op 3 september door 
staatssecretaris Ter Veld wat voorstellen 
bij de Tweede Kamer ingediend, die het 
terugdringen beogen van ziekteverzuim 
en arbeidsongeschiktheid. Van de ideeën, 
die de afgelopen tijd ontwikkeld zijn om 
werkelijk effectief in te grijpen, vormen 
zij echter maar een flauwe afspiegeling. 
En voorzover zij 'prikkels' voorstaan -
zoals het invoeren van wachtdagen, het 
opgeven van het begrip 'passende arbeid' 
en inlevering op vakantiedagen bij ziekte
verzuim - die ook werknemers belasten 
zijn ze verwerpelijk. 
Intussen blijft het hoofdthema in de rege
ringsaanpak het snoeien in de WAO en de 
ziektewet zelf. Een benadering die, zoals 
gezegd, aan het aantal arbeidsongeschik
ten niets wijzigt. Zij zal er alleen maar toe 
leiden dat arbeidsongeschikten worden 
afgeschoven naar andere regelingen, naar 
de WW eerst en vervolgens de bijstand .. 
Zeker: Lubbers ontkomt daarmee aan 
inlossing van zijn belofte te verdwijnen 
alshetgetal van 1 miljoen WAO-ers wordt 
bereikt. Maar het schandaal dat er zoveel 
mensen - en straks nog meer als er niets 
gebeurt- uit het arbeidsproces zijn gesto-
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ten omdat zij het lichamelijk of geestelijk 
niet meer bij kunnen benen, wordt er geen 
moment minder schrijnend om. Dat 
schandaal wordt alleen maar groter. Want 
vele weggesaneerde arbeidsongeschikten 
moeten er met een meer dan gevoelige 
aderlating aan inkomen voor bloeden. 

Nog andere ambities 

Aan de regeringsplannen zit intussen nog 
een andere kwalijke kant. Die betreft de 
ambities die de CDA-politici in het kabi
net kennelijk koesteren met betrekking tot 
de volgende stap in hun operatie 'afbraak 
sociale zekerheid'. Iets daarvan klonk 
door in beschouwingen die zowel minis
ter van sociale zaken De Vries als minis
ter-president Lubbers de afgelopen weken 
ten beste gaven over hun plannen tot aan
tasting van ziektewet en WAO. 
De eerste motiveerde in een interview met 
de NRC op 13 augustus zijn voorkeur 
voor de aanpak van de WAO via beknot
ting van de uitkeringsduur met de verkla
ring, dat de regering wil naar een 'betere 
afstemming', misschien wel samengaan 
van alle 'loondervingsverzekeringen'. 
Maar waar komt die 'betere afstemming' 
op neer? Op niets anders dan - zoals de 
praktijk al is bij de WW- dat het hele stel
sel van sociale zekerheid en voorzienin
gen wordt vervangen door een roetsjbaan 
naar omlaag, de bijstand in, voor allen die 
om een of andere reden niet meer in het 
arbeidsproces passen. 
Lubbers zei het kort daarop na afloop van 
de ministerraad nog iets openlijker. De 
beperking van de duur noemde hij 'meer 
in lijn met een andere opzet van het stelsel 
van sociale zekerheid, waarbij de over
heid alleen een minimumuitkering garan
deert en werknemers zich voor eventuele 
extra's particulier dan wel bedrijfsgewijs 
bijverzekeren.' 
Zijn roetsjbaan kan dus naar believen uit
monden in de bijstand of bij een verzeke
ringsmaatschappij. 
'Hard maar verdedigbaar', zei Kok van de 
regeringsplannen. Hoe krijg je het over de 



.. - lippen wanneer het gaat om voornemens 
die op niets minder neerkomen dan 
afbraak van alles wat zo moeizaam aan 
sociale zekerheid werd opgebouwd, en de 
vervanging daarvan door een stelsel dat 
afwenteling van alle gevolgen van uit
stoot uit het arbeidsproces op de uitgesto
tene zelf beoogt, op het vangnet van de 
bijstand na ... Met- wie anders- de onder
nemer als grote profiteur. Van hem wordt 
bij de 'betere afstemming' geen bijdrage 
meer verlangd, behalve dan dat hij er toe 
gedwongen kan worden bij cao-onder
handelingen. 
Waarmee we terug zijn bij de jaren waarin 
naast voor het loon ook nog voor elke ver
betering op het terrein van de bescher
ming van de werknemer tegen gevolgen 
van werkloosheid, ziekte en arbeidsonge
schiktheid geknokt moest worden. 

Rekening 

Met dit alles voor ogen valt de betekenis 
van het huidige gevecht voor het onge
daan maken van de regeringsplannen 
moeilijk te onderschatten. Mocht een 
Kamermeerderheid er desondanks zijn 
fiat aan hechten dan zal het volle gewicht 
moeten worden gelegd bij wat de vakbe
weging noemt 'de derde fase': de strijd op 
de bedrijven (de eerste fase was het besto
ken van de 'politiek' met protesten: de 
tweede de acties tijdens Prinsjesdag en bij 
de behandeling in de Kamer). 
Progressieve politiek zal dan voor geen 
tweeërlei uitleg vatbaar op moeten komen 
voor de vrijheid voor de vakbonden om 
die derde fase in te gaan met de eisen 
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waartoe hun verantwoordelijkheid hen 
aanspoort. Een verantwoordelijkheid die 
niet betwist kan worden met oproepen tot 
matiging van de kant van het kabinet. Nog 
afgezien van het feit dat dit kabinet, met 
zijn aanslagen op de sociale zekerheid en 
zijn weigering de belofte tot koppeling 
gestand te doen, met zijn huurverhogin
gen, accijnsverzwaringen, bezuinigingen 
op maatschappelijk werk en gezondheids
zorg, het opdrijven van gemeentelijke 
heffingen, en zijn negeren van de mening 
van vakbeweging en andere sociale orga
nisaties, wel de laatste is die van 'verant
woord handelen' mag reppen; matiging in 
de zin zoals de regering die bepleit func
tioneert in feite alleen maar als kneveling 
van de vakbeweging. Na al die jaren waar
in de werkers al moesten aanzien hoe hun 
bonden met dit soort oproepen de handen 
werd gebonden en ambtenaren en uitke
ringsgerechtigden zich geconfronteerd 
zagen met achteruitgang van inkomen, is 
nu toch echt wel het moment gekomen om 
te zeggen dat het meer dan genoeg is 
geweest. 
Op een koers die werkenden en uitke
ringsgerechtigden andermaal tot inzet wil 
maken van afbraakbeleid past een duide
lijk antwoord: Dat is nee tegen verdere 
afbraak en voortgaande achterstelling van 
uitkeringsgerechtigden. Dat is ja voor het 
presenteren van de rekening bij de profi
teurs van tien jaar Lubbers-beleid: de 
ondernemers. 

Siep Geugjes 
11 september 1991 
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Roeterstraat omstreeks 1960/ Hans Wolf/ Nederlands Fotoarchief 

Fotograaf Hans Wolf 

In het vorige nummer somde Joop Mor
riën een reeks fotografen op die in de loop 
van de jaren hebben gewerkt voor De 
Waarheid. Omdat daar ten onrechte de 
naam van Hans Wolf ontbreekt, wil ik ter 
aanvulling het volgende stukje kwijt. 
Hans Wolf maakte deel uit van de groep 
pioniers van het nieuwe fotograferen, 
welke al voor de oorlog bestond. Na de 

Tweede Wereldoorlog vormde deze groep 
de Gebonden Kunstenfederatie (GKF), 
waarvan Hans Wolf nu erelid is. De GKF 
telde onder haar leden veel 'sociaal 
gerichte' fotografen. Hans Wolf kwam 
ook voort uit die richting getuige onder 
andere zijn lidmaatschap van de door 
Joris Ivens geïnstigeerde 'arbeidersfoto
grafen' (Arfot). Zij stelden zich als doel 
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'Skûtsje' sielen /Hans Wolf/ Nederlands Fotoarchief 

de strijd van de arbeiders door arbeiders te 
laten fotograferen, zulks in samenwer
king met vakfotografen. 
Een aparte functie van Hans Wolf was, dat 
hij jarenlang, in ieder geval tussen 1947 
en 1956, fotograaf is geweest van De 
Waarheid en van het blad Uilenspiegel. 
Het betreft dus de moeilijke jaren van de 
Koude Oorlog. 
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De negatieven van de foto's van Hans 
Wolf zijn nu ondergebracht bij het Neder
lands Fotoarchief, dat op 25 november 
1990 in Rotterdam is geopend. 

Judith Wolf-Oostenbroek 
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Mythe rond generaal 
Spoor doorgeprikt 

In de jaren 1945-50 stuurden de opeenvol
gende Nederlandse regeringen een enor
me troepenmacht naar Indonesië om een 
eind te maken aan het bestaan van de 
Indonesische Republiek, die op 17 augus
tus 1945 was uitgeroepen. Nederland was 
een oorlogvoerende mogendheid, maar 
het koloniale avontuur eindigde in een 
politieke en militaire nederlaag. Er 
bestaat groeiende historische belangstel
ling voor deze periode en inmiddels is in 
een aantal studies de kortzichtigheid van 
het politieke beleid aangetoond zonder 
dat ook maar ooit één van de toenmalige 
regeringspartijen dat later heeft willen 
erkennen. 
Deze regeringspartijen, KVP en PvdA, 
later ook VVD en CHU, onderschatten de 
kracht van de Indonesische nationale 
beweging. 
De onderschatting was niet alleen poli
tiek, maar ook militair. In sommige mili
taire kringen, vooral voormalig KNIL 
(Koninklijk Nederlands Indische Leger), 
wordt met grote hardnekkigheid volge
houden, dat 'de oorlog gewonnen had 
kunnen worden' als de regering maar naar 
de Nederlandse commandant, generaal 
Spoor, had geluisterd. De werkelijkheid is 
anders. Het militair commando in Indone
sië maakte grote fouten en de strijdmacht 
was niet opgewassen tegen de Indonesi
sche guerrilla. Dat wordt duidelijk aange
toond in een studie naar het Nederlands 
militair-strategische beleid, die door Petra 
Groen voor haar proefschrift is verricht. 
Haar studie, die als mooi verzorgd boek 

verschenen is, vult een grote leemte, want 
tot nu toe is geen wetenschappelijk onder
zoek naar dit beleid gedaan.(l). 
Petra Groen is werkzaam bij de Sectie 
Militaire Geschiedenis van de landmacht
staf, waar ook enkele andere medewer
kers de afgelopen jaren op een onbevan
gen manier geschiedenisonderzoek naar 
verschillende aspecten van het militaire 
optreden hebben gedaan. Zij geeft echter 
een totaalbeeld van het militair-strate
gisch beleid en heeft daarvoor onder meer 
notulen van legervergaderingen en 
gecombineerde stafvergaderingen en ope
ratieoverzichten doorgewerkt. Zij heeft 
daarover de afgelopen jaren al enkele fun
damentele artikelen gepubliceerd. Vier 
van deze artikelen zijn onderdeel van het 
proefschrift/boek, aangevuld met een ver
bindende en uitvoerige slotbeschouwing. 
Het is verleidelijk ruim uit de slotbe
schouwing te citeren. Bijvoorbeeld: 'De 
Nederlandse militaire strategie wierp om 
politieke, maar ook om militair-strategi
sche redenen niet de beoogde militaire 
resultaten af. De Nederlandse strategie 
was te weinig toegesneden op de guerril
laplannen van de tegenstander. Er was 
sprake van een asymmetrische strategie: 
Nederland zocht zijn heil in een snelle 
vemietigingsstrategie, de Republiek in 
een uitputtingsstrategie. Aan deze asym
metrische Nederlandse strategie lag 
zowel overschatting van de eigen militai
re vermogens als onderschatting van de 
vermogens, mogelijkheden en bereidheid 
van de tegenstander tot een guerrilla ten 



.... ... grondslag. Die onderschatting van de 
tegenstander hing zoals hiervoor werd 
betoogd, samen met het beeld dat de 
Nederlands-Indische legerleiding, en zij 
niet alleen, zich had gevormd van de poli
tieke en militaire krachten achter de 
Republiek, een beeld dat zijn wortels had 
in het Nederlandse koloniale militaire 
verleden. Dit beeld van de tegenstander 
vertoonde echter een gebrek aan inzicht in 
en aan begrip voor de politieke en sociale 
revolutie die zich in Indonesië voordeed 
en waarvan de militaire macht(en) in de 
Republiek de exponent vormde(n).' 

Superioriteitsgevoel 

De militaire strategie was in 1946/47 ont
worpen door Spoor en slechts generaal 
Schilling, enige tijd zelfs kandidaat-leger
commandant, zette uiteen dat zijn 
gevechtservaringen in West-Java en die 
van de Britten in Midden- en Oost-Java 
leerden dat de tegenstander veel sterker 
was dan ook hij aanvankelijk had ver
moed. Hij trok de conclusie, dat na uit
schakeling van de centrale verzetsleiding 
de strijd tegen guerrillagroepen nodig zou 
zijn en veel tijd en troepen zou vergen. Hij 
stond echter alleen. 
Petra Groen signaleert een superioriteits
gevoel van de Nederlands-Indische mili
taire leiders tegenover de Republikeinse 
guerrillaorganisatie en werkwijze, dat zijn 
wortels vond 'in hun koloniale militaire 
scholing en expertise'. Zij schrijft: 'Dit 
superioriteitsgevoel had niet alleen zijn 
wortels in de koloniale militaire praktijk, 
maar ook in het vooroorlogse Nederland
se koloniale denken in het algemeen. 
Sinds het einde van de 19e eeuw werd het, 
(ook) Nederlands taak genoemd de 
inheemse bevolking in materieel en gees
telijk opzicht op te heffen, waarbij het 
westers ontwikkelingsmodel als maatstaf 
werd gehanteerd. Mijn inziens beïnvloed
de dit superioriteitsictee of koloniale 
paternalisme ook het vijandbeeld en de 
daaraan gerelateerde strategie van Spoor 
en de zijnen.' Het moet voor hen 
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onvoorstelbaar zijn geweest, aldus Petra 
Groen, dat de haastig geïmproviseerde en 
improviserende, slecht opgeleide, bewa
pende en uitgeruste Republikeinse 
guerrillamacht hun professionele, relatief 
goed bewapende, uitgeruste en opgeleide 
leger de voet zou kunnen dwars zetten. 
Het wordt opvallend genoemd, dat de 
opeenvolgende Nederlandse regeringen 
steeds meer verstek lieten gaan in de dis
cussie over de militair-strategische doel
einden en de rechtervleugel steeds meer 
bij machte was zijn militair-strategische 
wil op te leggen aan de linkerv Ie u gel. Men 
liet het maar aan Spoor over. De onder
zoekster gebruikt nogal eens die term 'lin
kervleugel' zonder nadere omschrijving, 
al blijkt soms dat zij er de Partij van de 
Arbeid mee bedoelt. Er is eveneens ruim 
informatie ontleend aan de bronnenpubli
caties over Indonesië ('Officiele beschei
den'). De stenografische verslagen van 
Tweede en Eerste Kamer ('de Handelin
gen') zijn niet geraadpleegd. Dat is wel 
jammer, want daar is vastgelegd dat de 
sprekers van de CPN erop wezen, dat 
Nederland niet tegen de guerrilla op zou 
kunnen en terugtrekking van de Neder
landse troepen eisten. 
Twee aspecten zijn zijdelings aan de orde, 
waarop nadere, fundamentele studie wen
selijk zou zijn: de guerrilla in Indonesië en 
het dalende moreel van de Nederlandse 
militairen. Gegevens over de Indonesi
sche guerrilla worden als regel ontleend 
aan publicaties van de generaals Nasution 
en Simatupang. Als minister van defensie 
en premier heeft echter Amir Sjariffudin 
een belangrijke rol gespeeld in de voorbe
reiding. Maar hij wordt als communist, 
evenals communistische commandanten, 
in Indonesische artikelen buiten beschou
wing gelaten. 
Spoor had veel troepen nodig en de demo
bilisatie van militairen werd uitgesteld. 
De legercommandant stelde, dat het 
moreel van de troepen daalde door uitstel 
van demobilisatie en van militaire actie. 
Ook wordt gesproken over vermoeid
heidsverschijnselen onder de troepen. 
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Uitstel van demobilisatie (bijvoorbeeld 
voor de 7-Decemberdivisie) leidde echter 
ook tot grote onrust aan het thuisfront en 
ouders vormden protestcomité's. Daar
door ontstond een nieuw binnenlands 
politiek probleem, dat nog geen onder
werp van studie is geweest. 
Zoals gebruikelijk bevat Petra Groen's 
boek, een standaardwerk, een samenvat-
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ting. Het was een goed idee, die niet alleen 
in het Engels, maar ook in het Indonesisch 
te vertalen. 

Joop Morriën 

(1) P.M.H.Groen: Marsroutes en dwaal
sporen. Uitg. SDU, Den Haag, 1991. 
Geïll. 360 blz. Fl. 49.90. 



Inleiding 

Het laatste nummer van de 51 ste jaargang 
markeert een einde en een nieuw begin. 
Het congres heeft op 15 juni besloten per 
31 december de CPN op te heffen. Hij 
heeft zijn batig saldo in de eerste plaats 
toegekend aan Groen Links. Daarnaast 
wilde hij de voortgang van dit blad veilig 
stellen, en besloot hij bedragen van 
fl. 25.000,- uit te keren aan respectieve
lijk Verzetsmuseum, Februariherden
kingscomitee, Indonesiëcommissie en 
archiefcommissie. 
In dit nummer openen we met een artikel 
over de opzet van de nieuwe, 'onafhanke
lijke' jaargang 1992. De bijgesloten fol
der maakt tevens deel uit van dat artikel. 
Daarna drukken we een foto en wat com
mentaar af bij de afdracht van twee van de 
door het CPN-congres toegezegde bedra
gen. Dit blad is de enige plaats, waar deze 
overdracht nog in verslagen kan worden. 

In de tweede plaats gaan we in op de dis
cussiedag over 'Milieu en socialisme' van 
dit tijdschrift. In de vorige P&C-afleve
ring stond een zestal artikelen. Op 10 
oktober waren er nieuwe bijdragen van 
Ger Harmsen, PetraKet en Sible Schöne. 
De laatste twee gingen in op de vraagstel
ling of er een dilemma tussen groene en 
linkse politiek bestaat, en zo ja, hoe die 
doorbroken kan worden. Hun bijdragen 
worden hier afgedrukt. Die van PetraKet 
vanuit - niet namens - de vakbeweging 
was alarmerend genoeg. Zij beaamde dat 
er van een 'dilemma' sprake is. Dat spitste 
zich, behalve bij het autogebruik, met 
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name toe bij de energieheffingen. Op 
zichzelf is de vakbeweging overtuigd van 
de argumentatie, die tot energieheffingen 
aanleiding geeft, maar hij eist compensa
tie van de negatieve gevolgen voor de 
laagste inkomensgroepen. Het probleem 
is dat (gedeeltes van) heffingen worden 
ingevoerd, maar dat compensatiemaatre
gelen achterwege blijven. Zij haalde een 
eerdere discussie in de vakbeweging aan 
over de relatie tussen de loonhoogte ener
zijds en arbeidstijdverkorting en werkge
legenheid anderzijds. Ruud Vreeman had 
destijds gepleit voor 'gelijk oversteken'. 
Zo niet, dan kan de vakbeweging geen 
'matiging' voor zijn rekening nemen. Een 
zelfde patstelling kwam er, volgens Petra, 
nu opnieuw aan. Als er geen compensatie 
wordt gegarandeerd voor de laagste inko
mensgroepen, dan kan de vakbeweging 
niet mee blijven gaan met energieheffin
gen, ook al zijn die uit het oogpunt van 
milieubeheer gewenst. 
Sible Schöne beaamde in de discussie dat 
de regering weinig bereidheid toont de 
compensatiekant van voorstellen van de 
milieubeweging in te vullen, al is naast 
Groen Links ook de PvdA daar voorstan
der van. Het draagvlak voor milieumaat
regelen dreigt daardoor inderdaad te ver
smallen, was ook zijn mening. Mede 
omdat de fractie van Groen Links, zonder 
die - wel door hem verlangde - toezeg
ging van de compensatie, had ingestemd 
met de recente energieheffing van de 
regering, vroegen we aan Wilbert Wil
lems, deskundige en woordvoerder van de 
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fractie, commentaar te geven op de 
inhoud van het vorige P&C-nummer en 
op het dilemma van het draagvlak. Omdat 
PetraKet en Sible Schöne ook al inhaak
ten op dat P&C-nummer, ontstaat er hier 
een 'discussie' waarover kennelijk het 
laatste woord nog niet gesproken is. 
De boeiende inleiding van Ger Harmsen, 
die begon met vast te stellen dat van liefde 
of aandacht voor de 'natuur' in 5 van de 6 
artikelen in P&C over 'Milieu en socialis
me' geen sprake is, wordt bewerkt tot een 
artikel 'Is er een links en rechts natuurbe
grip?' vooronzejaargang 1992. 

De ontwikkelingen in de PvdA trekken 
veel aandacht. Twee artikelen over 'Het 
gezicht van de PvdA' in ons volgende 
nummer gaan daarover. Max van den 
Berg en Frank Biesboer gingen alvast naar 
Jan Schaefer, volop bezig met 'sociale 
vernieuwing' en initiatiefnemer van een 
beweging tot revival van de politiek. Wat 
zij in een ruim drie-uur-durend interview 
van hem los wisten te krijgen, kunt U hier 
lezen. 
Marius Ernsting ging namens Groen 
Links in op een Nota waarin Gedeputeer
de Staten van Noord-Holland zogeheten 
'kerntaken' vast willen stellen. Omdat dit 
ook hoogtij viert in andere provincies en 
in veel gemeentebesturen, plaatsen we 
hier de algemene aspecten van zijn kantte
keningen bij het 'kerntakenbeleid' van 
deze provincie. 
Tenslotte vindt U een stuk, dat Max van 
den Berg schreef naar aanleiding van het 
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door hem bijgewoonde 'Jiddisje Festival' 
in Amsterdam. Hij gaat uitgebreid in op 
de geschiedenis van het 'jiddisje', en 
denkt dat er kansen zijn dat het bij het Fes
tival niet om 'nostalgie' gaat maar om een 
Renaissance. Hij juicht dat laatste toe. Hij 
dieptenkele foto's op uit archieven van de 
jiddischecultuurgroep Sj. An-Ski en van 
een eigen joodse manifestatie tijdens de 
Februariherdenking van 1946. Hij schrijft 
joods en jiddisj met kleine letters, en dat 
hebben we - bij gebrek aan duidelijke 
regelgeving- consequent zo gelaten. 

Het nummer eindigt met de inhoudsopga
ve van 1991. 
Met de beste wensen voor een strijdbaar 
1992, en het verzoek de cadeaubon niet te 
vergeten, 
tekent namens de redactie, 

Leo Molenaar 

Omslag foto: Care! Blazer 
De Spaanse burgeroorlog is hetthema van een 
bijzondere fototentoonstelling die de komende 
maanden in het Vcrzcts Muscum Amsterdam 
te zien zal zijn. Het betreft hier ruim honderd 
unieke afdrukken uit een voorraad negatieven 
van de foto~:,'faaf Care! Blazer. Deze negatie
ven werden tijdens de tweede wereldoorlog 
verstopt onder de dakpannen van een Amster
dams huis en kwamen pas onlangs boven 
water. 

l 
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• • • 1n een n1euwe Jas 
op weg naar 1992 

Het laatste CPN-congres van juni jongst
leden heeft een bedrag van 100.000 gul
den beschikbaar gesteld ten einde ons 
blad 'Politiek en Cultuur' de financiële 
basis te bieden om op eigen kracht voort te 
bestaan. Hij had daarbij een opdracht voor 
ogen, die in de congreskrant staat ver
meld. Daarin wordt gesproken over de 
noodzaak van een voortgaand debat over 
socialisme, theoretische verwerking van 
de gebeurtenissen in Oost-Europa, verde
re uitwerking van het socialistisch 
gedachtengoed en nadere gedachtenvor
ming over een progressieve politieke cul
tuur. De redactie had dat reeds bij het 
begin van de jaargang 1991 in zijn brief 
aan de abonnees omschreven als een 
poging tot verbreding en omvorming van 
het blad tot een 'socialistisch periodiek' 
met een wat grotere pretentie. 
In dit laatste nummer willen we U voor
leggen hoe we ons de jaargang 1992 voor
stellen. Uw mening zal aan de hand van 
een schriftelijke enquête worden 
gevraagd als het eerste nieuwe nummer 
van die jaargang bij U in de bus ligt. Dat is 
eind januari 1992. 

Nieuwe opzet 

Met het opheffen van de CPN valt de poli
tiek-organisatorische basis weg waarop 
dit blad 51 jaargangen is verschenen. Dat 
heeft zijn gevolgen voor het redactionele 
beleid en het draagvlak. Pene was het 
blad waarin kaders en leden van de CPN 
de gelegenheid kregen om opvattingen, 

thema's en actualiteiten te belichten. De 
laatste 15 jaar was er in het blad in toene
mende mate sprake van discussies en het 
opnemen van bijdragen van buiten de 
eigen kring. Maar het draagvlak van het 
blad bestaat in de eerste plaats uit commu
nisten die belang stelden in redeneringen 
achter bepaalde politieke stellingnames 
van de CPN. Een dergelijke band tussen 
de CPN en haar actieve leden kan het blad 
niet meer verzorgen, nu de CPN heeft 
opgehouden te bestaan. Er is een nieuwe 
basis nodig zijn, zowel van het redactio
nele beleid als van het draagvlak. 

Uiteraard is de relatie met Groen Links in 
de discussie over die nieuwe opzet aan de 
orde geweest. Het was denkbaar dat het 
onvermijdelijk opgaan van de CPN in 
deze partij tot het overgaan van PenC in 
een Groenlinks kaderblad zou kunnen lei
den. Rond het symposium 'Socialisme in 
de jaren negentig', bij de 50ste jaargang 
van PenC, is die mogelijkheid door de 
redactie opgeworpen. De realiteit is dat 
een dergelijke overgang er niet in zit. Bin
nen Groen Links geldt de gulden regel dat 
er niets wordt overgenomen dat uitdruk
kelijk aan een van de deelnemende partij
en verbonden is geweest. En er zijn even
min plannen om - naast ledenkrant, De 
Helling en De Rode Draad- een Groen
links kaderblad op te zetten, zoals dat bin
nen de CPN functioneerde ten aanzien 
van PenC. Dat neemt niet weg dat we met 
het nieuwe PenC verwachten Groen
Linksers aan te spreken, terwijl het poli-
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tiek-inhoudelijk debat binnen Groen 
Links voor de redactie mede een aangrij
pingspunt zal vormen voor artikelen en 
discussies. Er worden de laatste jaren al 
regelmatig bijdragen geleverd door men
sen vanuit de verschillende bloedgroepen 
van Groen Links. Op de recente P&C- dis
cussiebijeenkomst over 'Milieu en socia
lisme' was er een duidelijke band met de 
discussies binnen Groen Links, zoals de 
inhoud van dit nummer laat zien. 
Maar het belangrijkste is dat de redac
tie PenC evenmin tot een blad 'van' 
Groen Links wil maken. De huidige 
politieke cultuur binnen het links
progressieve kamp is er veel meer een van 
het openen van de luiken, van het besef 
dat we allemaal voor soortgelijke vraag
stukken staan, van de behoefte om brug
gen te slaan tussen mensen die met gelijk
luidende thema's bezig zijn. We beseffen 
dat we ons hierbij laten leiden door het ris
kante 'bundelings'-ideaal, met het risico 
dat het blad in de lucht komt te hangen. 
Maar een andere weg is er eigenlijk niet. 

Redactionele formule 

Een beginpunt voor de nieuwe redactio
nele formule is wat we kunnen verzame
len onder de noemer 'socialistisch 
gedachtengoed'. Daar liggen de wortels 
van het blad. En daar ligt de uitdaging, om 
namelijk de ontwikkelingen die over ons 
heenspoelen op een creatieve manier met 
dat gedachtengoed te confronteren. We 
doen dus niet mee aan het modieuze over
boord gooien van alles waar eens in werd 
geloofd. We doen evenmin mee aan het 
koesteren van het bestaande gedachten
goed. Het gaat ons om een creatieve ver
werking, van een opnieuw doordenken 
van wat de arbeiders- en progressieve 
beweging aan ervaringen heeft opgele
verd. 
Het is een illusie te denken dat opvattin
gen die anderhalve eeuw massa's mensen 
hebben aangespoord tot progressief han
delen elke betekenis verloren zouden heb
ben. Tegelijk dwingt het failliet van het 
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socialistische model en de crisis van de 
linkse politiek in Europa tot een grondige 
bezinning en herziening. Politiek en Cul
tuur wil in Nederland een periodiek zijn 
dat zich met een dergelijke betrokken 
bezinning bezig houdt, een tijdschrift 
voor socialisme en toekomst. 
Daarbij hebben we gediscussieerd over 
een 'echte' redactieformule. En het resul
taat daarvan hebben we kort weergegeven 
op de bijgaande folder voor de nieuwe 
jaargang. Maar we hebben uiteindelijk 
besloten met een kort 'uithangbord' te 
volstaan. Elke uitwerking of nadere aan
duiding van een formule leidt onmiddel
lijk tot veel te lange, en oninteressante, 
programmatische verklaringen of defini
ties van wat precies onder 'ons' 
socialisme verstaan moet worden, en wel
ke -ismen daar vervolgens bij moeten 
worden betrokken. Dat heeft uiteraard te 
maken met de diverse functies die het 
begrip 'socialisme' heeft: verzamelnaam 
voor een geheel aan gedachtengoederen; 
parool voor progressieve verandering; 
streven naar zo omschreven idealen; prac
tijk in Oost-Europese landen, China en 
elders op de wereld. Naar al die verschil
lende betekenissen toe vinden discussies 
plaats. Uiteraard kun je dan overwegen 
om van de weeromstuit het hele begrip 
socialisme weg te laten uit een redactie
formule, en het te hebben over 'maat
schappijverandering in progressieve zin' 
of iets dergelijks. Wij voelen daar echter 
niets voor. Socialisme is er nu eenmaal, en 
valt niet weg te denken uit de cultuur van 
deze eeuw. Daarin hebben we nog tien 
jaar te gaan. Het is onze optie het over 
'socialisme' te hebben vanuit de idealen 
van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, 
emancipatie, solidariteit en zelfontplooi
ing. Dat moet maar uit de inhoud van het 
blad blijken. 

Doelgroepen 

Voor een redactieformule als hierboven 
verwachten we - overigens zonder enig 
onderzoek - een wat bredere belangstel-
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ling. Daarnaast rekenen we op de betrok
kenheid, activiteit en solidariteit van U als 
onze huidige lezerskring. De bijgesloten 
cadeaubon getuigt daarvan. 
Uit reeksen van publicaties en acties blijkt 
dat er in Nederland een behoorlijk poten
tieel is aan mensen dat zich met socialis
me bezig houdt: in radicale bewegingen, 
in de kerken, in Groen Links en de PvdA, 
in de vakbeweging, in de feministische 
beweging, op universiteiten, in de weten
schap of bij milieugroeperingen. De grote 
vraag is natuurlijk of die mensen op een 
blad zoals Pene zitten te wachten, en zo 
ja, hoe we die mensen dan kunnen berei
ken. 
Hier wordt het zonder enige twijfel inge
wikkeld. Pene is buiten eigen kring een 
relatief onbekend blad, behalve als het om 
bepaalde stukken omstreden partijge
schiedenis gaat. Een aantrekkelijke opzet 
en themakeuze zijn niet voldoende om 
belangstellenden over de streep te trek
ken. Die willen eerst zien wat het blad te 
bieden heeft. Bovendien is voor de beslis
sing van een abonnement meestal een 
persoonlijke benadering nodig. Waar
voor we op dit moment alleen U als abon
nee hebben. En de zojuist opgerichte 
Stichting, waarover straks meer. 

Daarnaast hebben we te maken met een 
behoorlijke concurrentie van bladen die 
op de een of andere manier iets doen in de 
richting van onze redactieformule: De 
Helling. De Linker Wang, Tijd en Taak, 
Socialisme en Democratie, Solidariteit, 
Zeggenschap, 't Kan Anders, Konfronta
tie, Kernwapens Weg, Achter de Zeewe
ring, Tijdschrift voor Politiek en Econo
mie, Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 
Wetenschap en Samenleving, enzovoort. 
Het gaat hier om bladen die uitdrukkelijk 
vanuit een bepaald vakgebied opereren, 
vanuit een bepaald actieterrein of vanuit 
een specifieke (sub)cultuur. Ze zijn daar
mee anders gericht dan wat ons met Pene 
voor ogen staat, maar er zijn- soms vele
raakvlakken. Daarbij functioneren die 
bladen meestal binnen een specifieke 
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kring, zoals dat met Pene ook het geval is. 
Het zal dus niet eenvoudig zijn om vanuit 
de nieuwe situatie van Pene in die andere 
kringen verzeild te raken, hoewel we daar 
in het aantrekken van medewerkers, en 
het aangaan van eventuele concrete 
samenwerkingsprojecten uitdrukkelijk 
pogingen toe zullen doen. 
Zo lijken we aan het beginpunt van de 
bekende vicieuze cirkel te staan: als Pene 
willen we onze huidige kring verbreden, 
maar anderen buiten die kring kennen het 
blad niet, zodat we na pogingen tot ver
breding weer op een lager niveau op de 
eigen kring worden teruggeworpen ... En 
zo spiraalsgewijs door tot aan de 
opheffing. 
In onze poging die cirkel te doorbreken 
kiezen we voor de volgende aanpak: in de 
sfeer van redactieleden en medewerkers 
proberen we mensen te benaderen die van 
hun kant weer raakvlakken hebben met 
andere kringen. Bij de opzet van bepaalde 
discussies in themanummers proberen we 
auteurs te benaderen binnen een opzet en 
probleemstelling die door hen als belang
wekkend wordt ervaren. Zo'n themanum
mer kan in andere kringen 'aanslaan'. Als 
derde punt stelt het blad zich ten doel om 
bij te dragen aan discussie. Hoe dat in de 
practijk uitwerkt, moet de bijgesloten 
opzet van het eerste nummer van de nieu
we jaargang aantonen. 

Opzet van het blad 

We gaan uit van een verschijningsfre
quentie van vijf keer per jaar, een 
vergrote bladspiegel (zo groot als de fol
der) en 64 pagina's per nummer. Het blad 
verschijnt om de twee maanden, vanaf 
eind januari - de zomermaanden uitge
zonderd. We noemen het dan ook 'twee
maandelijks'. 
In elk nummer komt een bepaald thema 
aan bod, waarover 5 of 6 verschillende 
auteurs schrijven. Dit thema wordt door 
de redactie afgebakend en van een vraaag
stelling voorzien. Er worden auteurs 
(m/v) benaderd, die met z'n allen een 
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zekere waarborg scheppen voor 'discus
sie'. Een 'eigen' inbreng in de discussie 
wordt van redactiezijde verzorgd. Zo'n 
thema beslaat de helft van een nummer. Er 
wordt geprobeerd hieraan een vorm van 
activiteit, bijvoorbeeld een plaatselijke 
bijeenkomst, te koppelen. Daartoe, en 
vanuit het oogpunt van werving, is het 
gewenst dat er een klein netwerk van con
tactadressen in den lande is. 
De andere helft van het blad wordt in 
beslag genomen door een aantal rubrie
ken. Er is vaste ruimte voor 'politieke 
actualiteit', voor 'cultuur', voor 'buiten
land', 'geschiedenis', voor 'boeken' en 
een fotokatern. 

Thema's voor 1992 

Voor 1992 zijn voorlopig enkele thema's 
uitgekozen. Aan de eerste drie wordt 
inhoudelijk gewerkt. Het eerste is in uit
voering. Het zijn: 
1. De verzorgingsstaat: hoe zijn de hui

dige gebreken aan te pakken, terwijl 
toch de normen van solidariteit en 
emancipatie worden waargemaakt? 

2. De vakbeweging: een kwart miljoen 
mensen op het Malieveld is niet vol
doende om politieke winst te halen. 
Staat de vakbeweging voor een nieuw 
isolement? Valt hij terug op een smalle 
taakopvatting, of zal de vernieuwing 
doorzetten? En hoe ziet die er uit? 

3. Multi-etniciteit: de verkiezingen in 
de omringende landen dringen zich 
op. Waar komt de spanning tussen 
diverse culturen vandaan? Wat vinden 
we van de discussie over aanpassing 
versus integratie? Wat gaat er om in de 
armoedewijken? Wat zijn de wortels 
van het rechtse radicalisme? Wat kun
nen we doen? 

4. Milieu en ontwikkeling: wat zijn de 
conclusies van de aanstaande wereld
conferentie waard? Wat moet er in het 
Westen gebeuren? Wat betekent mon
diale solidariteit voor ons leven hier? 
Wat bindt bewegingen in Noord en 
Zuid? 
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5. Vernieuwing van de politieke cul
tuur: wat scheelt er aan de cultuur van 
het partijenstelsel? Waarom is de poli
tieke democratie zo kwetsbaar voor 
rechtsradicalisme? Waarom laat 'de 
politiek' steeds meer mensen koud? In 
welke richting zoeken we de antwoor
den? 

Daarnaast worden thema's genoemd 
zoals: de feministische vloedlijn, 
Europa 1993, de moraal, de commerciali
sering van het sociaal-culturele leven, het 
oprukken van het nationalisme, opvattin
gen over 'de markt', vraagstukken van 
migratie, arn1oede. We vragen naar Uw 
mening hierover in de enquête van janu
an. 

Voorwaarden 

Het blad heet 'Politiek en Cultuur', tijd
schrift voor socialisme en toekomst. De 
vormgeving voor het eerste nummer van 
1992 is in handen van het bureau-Meltzer, 
bekend van Groen Links en van de CPN. 
Wil er een zelfstandige vom1 van promo
tie van de grond komen, dan moet daar
voor een aparte instantie aan de slag gaan. 
Dat geldt eveneens voor het organiseren 
van discussiebijeenkomsten. En het geldt 
niet minder voor het beheer van het toe
vertrouwde geld, waar de redactie zich 
niet mee wil en kan belasten. Vandaar dat 
de redactie verzocht heeft een 'stichting 
PenC' op te richten, die de zakelijke lei
ding van het blad voert evenals van de 
promotie. 
Inmiddels is een stichtingsbestuur samen
gesteld met Kees van den Berg, Truus 
Divendal, Wil Evers, Ewout van de Hoog, 
Riet van Putten, Erika Voss en Karin de 
Vré. Dit bestuur zal binnen de taakstelling 
de eigen statuten kunnen opstellen. 
Beslissingen omtrent de opzet van de jaar
gang, de promotie van het januarinum
mer, het uitgeven van een folder, het 
opstellen van een begroting,de opzet van 
een eerste discussiebijeenkomst, enz enz, 
noopten tot een snel begin. 
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Een eerste discussie betrof ook de hoogte 
van het abonnementsgeld. Wil het blad in 
staat zijn enkele jaren te blijven doorgaan, 
dan kan het éenmalig toegezegde bedrag 
niet met grote lepels worden opgesou
peerd. De inkomsten zullen dan enigszins 
in de buurt moeten komen van de uitga
ven. Dat vereist een nummerprijs, die -
met de vergrote bladspiegel en omvang, 
en inclusief porto - op tien gulden komt. 
De abonnementsprijs bedraagt dan 50 
gulden voor 5 nummers thuis in de bus. 
Dat is een groot bedrag en een forse prijs
verhoging, maar het is tevens de prijs voor 
de zelfstandigheid en de vernieuwde en 
verbeterde opzet. Voor sommigen is dat 
niet haalbaar. 
Voor studenten en voor de minimum
inkomens is er daarom door de 'stichting 
PenC' besloten tot het instellen van een 
gereduceerdjaartarief van 30 gulden. 

Dankwoord 

Een drietal redactieleden gaat niet mee 
naar de nieuwe jaargang. Pim Juffer-
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mans, de enige die met de wisseling van 
de redactie-Bakker meeging naar de 
redactie-Molenaar, stopt ermee. Hij wil 
op zijn deskundigheid - vakbeweging, 
Derde Wereld, economie, Zuid-Afrika -
blijven bijdragen. Hij wordt als langstzit
tende redacteur voor zijn altijd belangelo
ze, punctuele en bekwame inzet hier het 
meest bedankt. Die dank geldt ook Jan de 
Boo, deskundige op buitenlandgebied, die 
eveneens wil blijven bijdragen. Ronald 
Albers, de kortstzittende, kan het redac
tiewerk en zijn bestuurstaak in Groen 
Links niet langer combineren. Ook hij 
blijft medewerker. 
Max van den Berg, Jos van Dijk, Leo 
Molenaar en eindredactrice Wiky van 
Rijssel gaan mee de nieuwe jaargang in. 

Leo Molenaar 
Frank Biesboer 
5 december 1991 
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Overdracht giften aan 
Verzeismuseum en 
Februari comitie 

Dinsdag 19 november was het zo ver. Het 
besluit van het opheffingscongres van de 
CPN, om uit haar resterende middelen 
25.000 gulden aan het 'Verzetsmuseum 
Amsterdam' en opnieuw 25.000 gulden 
aan het comité 'Herdenking Februarista
king 1941' te schenken, werd waarge
maakt. 
Truus Divendal, voorzitter van de CPN, 

wees op de rol van de CPN tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en vond dan ook de 
overdracht van de gelden een logisch 
gevolg van het feit dat de CPN als enige 
politieke partij in Nederland collectief als 
een verzetsorganisatie was erkend. 
R. Haks, voorzitter van de Stichting' Ver
zetsmuseum Amsterdam' nam het geld in 
ontvangst en maakte van de gelegenheid 
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gebruik om te wijzen op de nieuw 
gebouwde vergaderruimte in het muse
um, de nieuwe ontvangstbalie en de 
gelijktijdig geopende fototentoonstelling 
over de Spaanse burgeroorlog. 
T. IJisberg, voorzitter van het comité 
'Herdenking Februaristaking 1941' wees 
op de grote verbondenheid van de CPN 
met de Februaristaking 1941 en de groei-
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ende belangstelling voor deze unieke 
gebeurtenis in de Nederlandse geschiede
nis. Van het leerlingenblad over de Febru
aristaking werden door 764 scholen ruim 
70.000 exemplaren besteld. 
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De dilemma's van de 
vakbeweging 

inleiding op discussiedag 

Al enkele maanden heb ik kunnen naden
ken over de invulling van deze lezing. Ik 
vond het niet eenvoudig een goede ingang 
te vinden. Dilemma's tussen links en 
groen; en dan vanuit de positie van de 
vakbeweging. Op dit moment ben ik 
beleidsmedewerker arbeidsomstandighe
den bij de Vervoersbond FNV, met ook 
nog wat milieu in mijn pakket, vooral 
m.b.t. gevaarlijke stoffen. 
Tot juli was ik beleidsmedewerker milieu 
bij de vakcentrale FNV. 
Vanuit mijn nieuwe baan is het iets mak
kelijker om wat afstand te nemen van 
'mileu en vakbeweging'. Daardoor voel 
ik me ook wat vrijer om kritisch te staan 
ten opzichte van de rol van de vakbewe
ging: anders zit je steeds jezelf te bekriti
seren. Ik ben ook overgestapt naar 
arbeidsomstandigheden o.a. omdat ik op 
de positie waar ik zat geen goede invul
ling kon geven aan het dilemma tussen 
groen en links. 
Ik wil hier geen verhandeling gaan geven 
over hoe het milieubeleid van de FNV 
eruit ziet. Voor geïnteresseerden heb ik dit 
wel op papier meegenomen. 
Hierin wordt in enkele hoofdlijnen 
geschetst op welke manier de FNV 
inhoud geeft aan het milieubeleid: de rela
tie milieu en inkomen, de rol van werkne
mers bij milieuzorg in bedrijven, de nood
zakelijke omvorming van onze maat
schappij tot een duurzame samenleving, 
een samenleving die rekening houdt met 
de toekomstige generaties, maar minstens 
even belangrijk ook solidair is met de rest 

van de wereld. 
Ten overvloede wil ik opmerken dat wat 
ik hier vandaag naar voren breng niet 
namens de FNV is, maar op persoonlijke 
titel. 
Het zijn enkele overdenkingen van een 
milieufreak, want zo wil ik mezelf ook 
wel noemen, binnen een club als de FNV. 

Eerste citaat 

Ik wil graag beginnen met twee citaten: 
Uit de NVV-krant 1972, special over 
milieu: 
'Binnen de vakbeweging bestaat een 
bereidheid bij de eis tot reële inkomens
verbetering rekening te houden met de 
financiering van collectieve voorzienin
gen, waaronder milieubescherming. 
Uiteraard is die bereidheid gebonden aan 
de voorwaarde dat de kosten van milieu
bescherming minder dan evenredig zwaar 
drukken op de groep van lagere inko
menstrekkers, terwijl de groep van laagst
betaalden niet getroffen mag worden. 
Daarnaast kan worden aanvaard, dat 
milieubeleid gevolgen heeft voor de 
structuur van de werkgelegenheid, op 
voorwaarde dat milieu en arbeidsmarkt
politiek worden geïntegreerd. 
De vakbeweging moet zich evenwel 
ervan bewust zijn, dat haar bereidheid 
haar loonpolitieke doelstellingen aan te 
passen aan het milieubeleid niet daadwer
kelijk behoeft te leiden tot volledige 
medewerking van ondernemingen en 
overheid aan het door de vakbeweging 
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gewenste milieubeleid. 
De vakbeweging kan daarom niet anders 
dan pessimistisch het mogelijke effect 
van haar bijdrage tot het milieubeleid 
bezien'. 
Ofwel: we kunnen allemaal mooie doelen 
stellen als vakbeweging, maardat wil nog 
niet zeggen dat de ondernemers en de 
overheid daaraan mee willen werken, en 
dat daarmee de doelen van de vakbewe
ging, ook op het gebied van milieu, gere
aliseerd worden. 
De special bevat verder een schets van de 
rol bij arbeidsvoorwaardenoverleg, 
bewustwording, bedrijvenwerk en onder
nemingsraad. Leerzaam is ook dat hier al 
gepleit wordt voor een veel krachtiger 
produktbeleid met geboden, verboden en 
heffingen. 
Op basis van de toen aanwezige milieu
wetten werd dat mogelijk geacht. Ook 
daar lijkt dus weinig van terecht gekomen 
te zijn. 

Tweede citaat 

Het tweede citaat komt uit de studiedag 
Milieu en werkgelegenheid, die Milieu
defensie in 197 5 hield. Vakbondsleider 
Cor In ja was de inleider: 
'De doelstelling, een gezond en schoon 
leefklimaat, begint geleidelijk aan gelijk
waardig te worden aan de tot dusver alge
meen aanvaarde sociaal-economische 
doelstellingen "volledige werkgelegen
heid" en "groei". 
In de verdere toekomst zal zelfs naar onze 
indrukken het streven naar een gezonde 
en schone leefbaarheidssituatie een alles
overheersende doelstelling van het beleid 
worden. 
Doeleinden als "het verminderen van de 
economische groei" of "het streven naar 
een selektieve groei" worden gemakkelijk 
geformuleerd. 
Selectieve groei is echter een gevolg van 
een goed milieubeleid, het heeft dan ook 
weinig zin om het als doelstelling te pre
senteren. 
Produktieprocessen zullen getoetst moe-
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ten worden op hun milieueffecten. Er 
moet wetgeving komen waarin elementen 
als verbieden, beperking en dwingend 
aanpassen van bepaalde produktieproces
sen een rol spelen. 
Dit betekent niets anders dan de investe
ringsbeslissingen onder controle van de 
gemeenschap brengen. 
Ook in de consumptiesfeer moeten dingen 
gebeuren, zoals: verbod van bepaalde pro
dukten, produktiebeperking, aanpassing 
van produkten. 
Voorwaarden vanuit de vakbeweging zijn 
daarbij: 
- een beleid van inkomensverdeling, met 
name. gericht op de laagstbetaalden, en 
- een actieve arbeidsmarktpolitiek.' 
Hieruit hoor je de acceptatie dat een goed 
mileubeleid minstens zo belangrijk is als 
werkgelegenheid en groei. 

Na twintig jaar 

Eerst 1972, dan 1975, we zitten nu in 
1991, wat is er in die tijd allemaal 
gebeurd? In 1984 is er een uitgebreide dis
cussie geweest over de rol vande FNV in 
het milieubeleid, over de vraag in hoever
re de FNV zich moest versmallen dan wel 
verbreden. Die discussie is nu weer actu
eel: moet de FNV aan milieubeleid doen? 
Ja, maar of we als FNV ooit uit de diverse 
dilemma's zullen komen? Ik denk het niet, 
het zal moeilijjk blijven om een goed 
milieubeleid te voeren , als vakbeweging. 
Op dit moment wordt over milieuheffin
gen een zeer ingewikkelde discussie 
gevoerd. 
Er ligt nu een voorstel om meer dan voor
heen de kosten van het milieubeleid te 
betalen uit diverse heffingen, in plaats 
van. uit de algemene middelen. 
Deze heffingen kennen als grondslag het 
energieverbruik. 
De FNV heeft zich uitgesproken voor een 
dergelijke heffing, die overigens niet 
alleen als doel heeft de hoeveelheid ver
bruikte energie te verminderen. 
Dit kan naarmate de heffing hoger wordt, 
natuurlijk wel het neveneffect zijn. De 



276 

FNV ziet dergelijke heffingen als een eer
ste stap naar een heel ander belastingstel
sel, narnelijk éen die meer heft op grond
stoffen en energie, en in mindere mate op 
arbeid. Hierdoor kan de arbeid goedkoper 
worden, en de werkgelegenheid makkelij
ker gestimuleerd. 
Eenzelfde verhaal geldt voor de regule
rende heffingen op energie en andere pro
dukten waarvan het gebruik milieuaantas
ting oplevert, bijv. de wergwerpverpak
king, de wegwerpbatterijen etc. 

Gelijk oversteken 

Vooral bij energie staat de zorg voor de 
laagstbetaalden voorop: deze moeten 
gecompenseerd worden voor de hogere 
energielasten. 
Dit moet natuurlijk wel een "gelijk-over
steken" zijn. 
Niet eerst hogere heffingen en dan maar 
wachten tot de overheid zo goed is om ook 
nog aan compenserende maatregelen te 
werken. Maar hoe sterk is de machtsposi
tie van de FNV? Zijn wij in staat ons een 
zo sterke machtspositie te verwerven, dat 
we inderdaad kunnen eisen: gelijk over
steken? In 1972 al hebben we gezegd, het 
is maar de vraag of we die machtspositie 
hebben. Ik denk dat hetzelfde nu nog 
geldt. De mobliserende kracht van de vak
beweging is groot, kijk naar het hele 
WAO-debat. Maar wat is de werkelijke 
beïnvloedende macht? 
Dit dilemma heeft eenzelfde karakter als 
een ander beroemd debat in de vakboncts
geschiedenis anno 1980. 
Hierin ging het om de discussie over loon 
en werkgelegenheid. Arie Groenevelt had 
midden in de zomer een nota gepubliceerd 
waarin de visie werd onderschreven dat 
loonmatiging leidt tot meer winst, die via 
investeringen, op langere termijn meer 
werk oplevert. 
Ruud Vreeman, mijn huidige baas, toen 
werkzaam bij de Industriebond, zette 
daarop een tegenoffensief in met de strek
king dat loonmatiging een middel kan zijn 
om de werkloosheid te bestrijden, maar 
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dat het wel gelijk oversteken moet zijn. 
Voor wat, hoort wat. Valt er geen water
dichte afspraak te maken, dan mag een 
vakbond nooit loon inleveren. Want loon
strijd is vakbondsmacht, en wie de loon
strijd op het spel zet tast onherroepelijk de 
vakbondsmacht aan. 

Dilemma 

De analogie gaat niet geheel op, maar 
schets wel het dilemma dat de vakbewe
ging eigenlijk maar op een zeer smal ter
rein een zekere machtspositie heeft, 
namelijk dat van de cao, het loon. 
Milieubeleid heeft indirect met dat terrein 
te maken: hogere lonen zullen meestallei
den tot meer consumptie, maar als er door 
de vakbeweging gematigd wordt om wel
ke reden dan ook, is alleen het bedrijfsle
ven de lachende derde. Meer winst bete
kent niet: een schoner milieu. 
Dit sluit aan bij de continu terugkerende 
vraag aan de vakbeweging om de lonen te 
matigen, voor de goede doelen. 
En natuurlijk stelt de vakbeweging in 
Nederland over de linie bekeken geen 
onredelijke looneis, en daar bedoel ik 
mee, een niet excessief hoge. 
In alle CAO-nota's van de FNV wordt 
gepleit voor het inzetten van loonruimte 
voor arbeidstijdverkorting, werkgelegen
heid, kwaliteit van de arbeid etc etc. Maar 
ook daar zie je dat de overkant van de 
onderhandelingstafel nog liever een pro
centje erbij geeft, dan dat er over dergelij
ke zaken goede afspraken gemaakt moe
ten worden. 
Overigens wil ik niet ontkennen dat een 
groot deel van onze leden ook niet 
gewoon meer geld wil, en ook niet de am1-
sten zijn, maar dat is een continuë span
ning binnen een club als een vakbond. 

Draagvlak 

Maar ik was bezig over de milieuheffin
gen. Heeft de FNV er wel goed aan 
gedaan om een voorstander te zijn van de 
diverse heffingen? 

.• 



Is het niet zo dat door onze steun het poli
tieke draagvlak om dergelijke heffingen 
in te voeren vergroot wordt, terwijl het 
politieke draagvlak om iets te doen aan 
compensatie voor de mensen die hier wer
kelijk de dupe van worden, te klein is? Dat 
er dus mensen buiten de boot vallen. Hier 
ben ik inderdaad bang voor. 
Ik ben er ook van overtuigd dat de diverse 
heffingen noodzakelijk zijn. Zowel op 
energie in huis, als de benzine. Als een 
van de instrumenten om te zorgen dat er 
weer serieus werk wordt gemaakt van 
energiebesparing, dat de trui weer wat 
eerder uit de kast gehaald wordt, dat men 
wat bewuster omspringt met de auto. 
Maar ik ben er evenzeer van overtuigd dat 
de politiek niet bereid zal zijn om de lage
re inkomensgroepen te compenseren. En 
wat moet de FNV dan doen? Stil in een 
hoekje gaan zitten en niets zeggen? De 
abstracte verhalen die ook in de SER
adviezen naar voren komen, over hoe het 
macro-economisch allemaal ronddraait, 
zijn prachtig, maar die dilemma's liggen 
keihard op tafel. Als vakbeweging is het 
heel moeilijk daarin keuzes te maken. Je 
bent nou eenmaal als vereniging opge
richt voor de directe belangenbehartiging 
van de leden. 
Ik schiet zoals jullie wel merken in dit 
artikel vrij kort door de bocht over de ver-
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schillende vormen van heffingen, en de 
mogelijkheden om deze te compenseren, 
of in hoeverre ze automatisch gecompen
seerd worden via prijsindexcijfers. Voor 
een wat nauwkeuriger analyse wil ik 
graag verwijzen naar het artikel van mijn 
collega Ferd Crone in "Wie zal dat beta
len", in de studiereeks van "De arme kant 
van Nederland". 
Het algemene dilemma lijkt me duidelijk: 
een goede machtsanalyse van de positie 
van de FNV op de diverse terreinen kan er 
toe leiden dat de FNV ter bescherming 
van de laagstbetaalden zou moeten kiezen 
tégen heffingen. 
Voor het milieu lijken ze echter onont
beerlijk. 

De auto 
Een ander onderwerp dat geregeld de 
gemoederen verhit: de auto. 
De vakbeweging kent zoals vele bedrij
ven zelf het systeem van dienstauto's. 
Overwegend zeer nuttig omdat het vak
bondswerk zich natuurlijk uitstrekt tot 
ook de met het openbaar vervoer slecht 
bereikbare delen van Nederland. Maar het 
is toch wel opvallend dat toen mijn colle
ga's erachter kwamen dat ik een rijbewijs 
heb, en toch de dienstauto "inruilde" voor 
een OV-kaart, ik moest gaan beargumen
teren waarom ik geen dienstauto wilde. 
Eigenlijk is de voornaamste reden dat ik 
een ontzettende hekel heb aan auto's. Op 
de vraag wat mijn grootste reserve was om 
bij de Vervoersbond te gaan werken, een 
vraag die mij gesteld werd bij mijn sollici
tatiegesprek, heb ik dan ook geantwoord: 
een hekel aan auto's. 
Ook binnen de vakbeweging is de auto 
nog altijd de heilige koe. De kleine man 
heeft eindelijk een auto, en nu wordt die 
hem weer afgepakt. Om met Joop Ver
roen, bondsbestuurder bij ons te spreken: 
ik vind milieubeleid best, als ze maar van 
de auto afblijven. 
In de havens heb je de Graan Elevator 
Maatschappij, de GEM. Een zeer stoffige 
omgeving waar je vooral niet moet gaan 
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werken, hoewel de lonen er vanwege het 
smerige werk vrij hoog zijn. Er is vreselijk 
veel stofoverlast, de mensen die er werken 
hebben longen alsof ze drie pakjes siga
retten per dag roken. Daar wordt niets aan 
gedaan. Maar wat de mensen wel voor 
mekaar hebben gekregen, is dat hun auto 
elke dag als ze van het terrein afkomen, 
gewassen wordt. Daarmee is de heilige 
koe wel voldoende geduid. Ook binnen de 
vakbeweging mag je niet aan de de auto 
komen, zalvende woorden over variabili
satie van de autokosten, terugdringing van 
autogebruik in het woon-werkverkeer ten 
spijt. Maar dat is vanuit milieuoogpunt 
niet voldoende. 
En wat nu? 

Bescheiden? 
Ik denk dat de vakbeweging een zeer 
bescheiden rol in het milieudebat zal spe-
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len, dat we inderdaad vaak maar beter stil 
in een hoekje kunnen gaan zitten en ande
ren de strijd voor ons laten voeren. 
Milieubeweging, consumentenbeweging, 
waarvan het vaak opvallend is dat er een 
grote overlap met ons ledenbestand is. 
Maar mensen hebben vaak tien verschil
lende petten op en het is kennelijk moei
lijk om al die petten in één sociale bewe
ging te verenigen. Ik heb het dilemma zelf 
in me, want ik ben een milieufreak en 
werk bij de Vervoersbond. Ik ben bang dat 
ik het antwoord ook niet weet. Ik weet wel 
dat de vakbeweging een achterhoedge
vecht voert op milieugebied, als ze zich 
voornamelijk richt op schoner produce
ren. Vooreen verschuiving van het accent 
naar consumentenstrijd is het de hoogste 
tijd. 

PetraKet 

., 
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Nieuwe offensieve 
ideeën dringend 
gewenst 

Enkele maanden terug heeft Groen-Links 
een speciale studiedag gewijd aan 'regu
lerende brandstofheffing'. In mijn bijdra
ge aan deze studiedag ben ik ingegaan op 
het broeikaseffect, een milieuprobleem 
dat de energieproblematiek in een nieuw 
perspectief plaatst. Binnen twee genera
ties moet het gebruik van fossiele brand
stoffen met zeker 80% terug worden 
gebracht. Dat is gigantisch. Ik heb 
geschetst hoe de eerste 60% kan worden 
gerealiseerd en wat dat betekent voor de 
ontwikkeling van produktie en consump
tie. Het beeld dat daarbij naar voren komt 
is niet dat van een anti-industriële samen
leving. Otto Ullrich heeft gelukkig bij 
Vereniging Milieudefensie geen aanhan
gers. Het gaat ons om een verandering 
binnen het industriële systeem - die uiter
aard ten koste zal gaan van bepaalde 
industrietakken. Het gaat ons daarnaast 
om een veel minder energie-intensief con
sumptiepatroom. Die twee zaken zijn niet 
te scheiden. Ik proef uit verschillende bij
dragen uit Politiek en Cultuur nog steeds 
de klassieke opvatting dat we de industrie 
moeten pakken, niet de consument. Ik 
vind dit te simpel. Produktie is consump
tie. Als we de auto-industrie dwingen om 
in te krimpen, kunnen immers ook minder 
mensen een auto kopen. 

Welk instrumentarium is er nodig om het 
enorme energiebesparingspotentieel dat 
er nog steeds is, te realiseren? Naast het 
huidige zachte instrumentarium (voor
lichting, subsidies) en de nu voor iedereen 

zichtbare activiteiten van de energiedistri
butiebedrijven is een aanvullend instru
mentarium nodig: 

meer regelgeving via de Wet Energie
besparing Toestellen 
een energiebepaling in de hinderwet 
voor het Midden- en Kleinbedrijf 
regulerende heffingen. 

We beschouwen de regulerende heffing 
zeker niet als zaligmakend instrument, 
wel als een noodzakelijke aanvulling op 
regelgeving. Een regulerende heffing is 
nodig om de gedragskant van energiebe
sparing aan te pakken. Verder zal het 
bedrijfsleven veel gemakkelijker energie
besparingsmaatregelen accepteren bij een 
hogere prijs. Tot slot is de regulerende 
heffing het meest geëigende instrument 
om de eerder bepleite rem op de groei van 
de meest energie-intensieve sectoren te 
realiseren. 
Ons voorstel is om de energieprijs, inclu
sief de heffing zo hoog te maken dat een 
duurzame energievoorziening betaalbaar 
wordt. We denken qua grootte-orde aan 
een heffing van f 30,- per GJ (en mogelijk 
het dubbele). Een heffing van f 30,- per 
barrel betekent voor de eindverbruiker: 
aardgas plus 30 cent per kuub 
elektriciteit plus 10 ct/kWh 
benzine plus 40 cent/liter 
In de EG wordt momenteel gesproken 
over een stapsgewijs in te voeren heffing 
van 10 dollar per barrel. Dat is eenderde 
van wat wij voorstellen. We zien dit als 
een eerste aanzet. 
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De keuze is dus voor een inkomensonaf
hankelijke heffing. De te betalen heffing is 
alleen afhankelijk van het gebruik. 
Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar 
de economische gevolgen van een regule
rende brandstofheffing. Die blijken erg 
mee te vallen, mits voldaan wordt aan de 
volgende voorwaarden: een geleidelijke 
en duidelijke invoering; de heffing mag 
niet leiden tot concurrentievervalsing; en 
de opbrengst van de heffing wordt groten
deels teruggesluisd via een verlaging van 
de belasting op arbeid. 
Het punt van de concurrentievervalsing 
moet genuanceerd worden benaderd. Het 
heeft weinig zin de energie-intensieve 
industrieën naar andere OECD-landen te 
jagen. Vanuit overwegingen van interna
tionale arbeidsdeling lijkt het me wel 
bespreekbaar wanneer een heffing in 
OECD-verband leidt tot een verschuiving 
van de energie-intensieve industrieën 
naar Derde-Wereldlanden. 

VMD heeft een jaar geleden het initiatief 
genomen tot een overleg over de inko
mensgevolgen van een regulerende 
brandstofheffing zoals eerder beschreven 
voor huishoudens. Deelnemers zijn 
afkomstig uit milieubeweging, FNV, 
Consumentenorganisaties en de werk
groep 'De arme kant van Nederland' van 
de Raad van Kerken. 
We zijn erin geslaagd tot een gezamenlijk 
rapport te komen waarin we zoveel moge
lijk twee uitgangspunten hebben gehan
teerd. Het eerste uitgangspunt is het prin
cipe 'de vervuiler betaalt'. Het tweede is 
dat compensatie nodig is voor die groe
pen, waarvan het meer dan gemiddelde 
energieverbruik veroorzaakt wordt door 
(a) gedragsonajhankelijke factoren, die 
(b) niet op redelijke termijn kunnen wor
den weggenomen cq niet binnen de 
invloedssfeer van de betreffende huishou
dens liggen of hebben gelegen. 
Op grond van bovenstaande criteria heb
ben we vier zgn. pijngroepen onderschei
den: 
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huurders van slecht geïsoleerde 
woningen; 
bewoners van slecht te isoleren 
woningen; 
grote gezinnen; 
bejaarden. 

Bij de laatste groep gaat het om het objec
tieve criterium van de grotere warmtebe
hoefte van ouderen. Een ander mogelijk 
criterium is 'gedwongen thuiszitten'. 
Daarbij worden ook werklozen en 
AOW' ers pijngroepen. 
Mede naar aanleiding van het recente rap
port van het Kansurnenten Kontakt wer
ken we momenteel een concreet compen
satievoorstel uit. De gedachten gaan uit 
naar het volgende: 
90% van de opbrengst van de regulerende 
heffing wordt teruggesluisd via een ver
hoging van de belastingvrije voet. De res
terende 10% wordt gebruikt om iedereen 
die onder de koppeling valt een extra bij
drage van f 100 per jaar te geven. Daar
naast willen we een flankerend beleid met 
betrekking tot energiebesparing en een 
wijziging in het puntensysteem van huur
woningen. 
Wanneer we ervan uitgaan dat de huishou
dens met het hoogste aardgasverbruik 
10% terug kunnen in verbruik leidt dit 
alles er volgens onze eerste berekeningen 
toe dat er in de ergste gevallen sprake is 
van zo'n tien gulden extra per maand. 
Daar staat voor het overgrote deel van de 
lagere inkomens een inkomstenverhoging 
tegenover. 
Het idee om iedereen die onder de koppe
ling valt een extra bijdrage te geven, is 
niet in lijn met het beginsel de vervuiler 
betaalt. Het is wel een praktische oplos
sing die werkt. 
Ons voorstel lijkt me aantrekkelijker dan 
dat van de fractie van Groen-Links. De 
fractie kiest ervoor om naast de generieke 
terugsluizing vrijstelling te geven voor de 
eerste 800 kuub resp. 1200 kuub voor 
iedereen die onder de koppeling valt. 
Ik heb bezwaren tegen de vrijstelling van 
de eerste 800 kuub. Het effect van deze 
benadering is dat de consument veel min-



der dan bij onze aanpak zijn energiereke
ning ziet stijgen. Ook is er inhoudelijk 
geen argument voor, een alleenstaande die 
800 kuub verbruikt zit ruim boven zijn 
milieugebruiksruimte. Verder vraag ik me 
af of deze vrijstelling er niet toe leidt dat 
op allerlei plaatsen extra meters worden 
geplaatst. 
Tot slot komt de extra vrijstelling voor 
iedereen die onder de koppeling valt qua 
effect grotendeels op hetzelfde neer als 
ons voorstel: 120 gulden extra voor werk
lozen, WAO-ers en AOW-ers. In het voor
stel van Groen-Links moeten echter de 
gegevensbestanden van de energiebedrij
ven en de uitkeringsinstanties worden 
gekoppeld. Dit lijkt me onnodig en uit 
overwegingen van privacy onwenselijk. 
Ronald Albers kritiseert onze aanpak in 
zijn bijdrage aan politiek en cultuur. In 
zijn ogen schieten we ons doel voorbij en 
maken we de zaak zo complex dat het de 
invoer van de energieheffing in de weg 
gaat staan. Ik bestrijd deze kritiek. Ons 
voorstel vraagt geen nieuwe beleidsins
trumenten en dus geen extra bureaucratie. 
Het gaat uitsluitend om wijzigingen in 
bestaande regelingen. 

Ik wil eindigen met de vraag, wat op dit 
moment voor Groen-Links een zinnige rol 
kan zijn in het milieudebat Groen-Links 
kan niet volstaan met de klassieke 
PPR/PSP-rol, waarin een andere visie op 
de plaats van het milieu in de economie 
centraal stond, en waarin vandaaruit werd 
gepleit voor een structurele verandering 
van ons produktie- en consumptie
patroon. In algemene termen zit dat werk 
erop. Lees Marius Emsting, die zelfs met 
een vergrootglas geen verschillen kan 
vinden tussen de opvattingen van Groen
Links en die van de PvdA in de discussie
nota 'de ecologische kwestie'. Lees 
Ronald Albers, die vaststelt dat in het 
NMP en in de stukken van de SER in feite 
scherpere uitspraken staan dan in het 
manifest van Groen-Links. Met een ande
re visie alléén komt Groen-Links er niet 
meer. 
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Groen-Links moet het mijns inziens ener
zijds hebben van nieuwe offensieve 
ideeën, anderzijds van acties. Ik zou de 
volgende suggesties willen doen: 

- Benadruk veel sterker de relatie tussen 
vervuiling en inkomen en koppel daar
aan een pleidooi voor nivellering op 
milieugronden. Daarbij kan worden 
aangesloten bij de gedachte dat iedere 
wereldbewoner een evengrote milieu
gebruiksruimte heeft. Deze gedacht 
komt naar voren in verschillende 
publikaties van de milieubeweging en 
bijvoorbeeld ook in de nota Pronk. 

- Breek met het simplistische sober
heidsdenken. Benadruk dat we op een 
aantal punten terug moeten in con
sumptie, maar dat er tal van onderde
len in het consumptiepatroon zijn, die 
helemaal het probleem niet zijn. 
Dezelfde aanpak ontwikkelen we nu 
ook binnen Milieudefensie. 
Kom naar buiten met oplossingen 
voor de sociale aspecten van een radi
kaal milieubeleid. Graag op korte ter
mijn dus ook iets over de reinigings
kosten. 

- Kom op korte termijn met een voorstel 
over verhandelbare emissierechten. 
Groen-links kan hiem1ee eenzelfde 
nuttige rol vervullen als eerder bij de 
groentaxdiscussie. 
Laat tot slot zien dat Groen-Links ook 
een actie-partij is. Kies speerpunten 
voor actie op lokaal en landelijk 
niveau. Deze speerpunten moeten 
zichtbaar maken dat het Groen-links 
gaat om een daadwerkelijke verande
ring van de huidige produktie- en con
sumptiestructuur. Het thema verkeer 
leent zich op lokaal niveau goed voor 
een dergelijke aanpak. Op landelijk 
niveau kan gedacht worden aan het 
verzet tegen de uitbreiding van Schip
hol. 

Sible Schöne 
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Milieuheffingen en 
Groen Links 

geen blauwdruk voor de praktijk 

De studiedag van Politiek en Cultuur over 
het dilemma tussen Groen en Links heeft 
een aantal nuttige ideeën en suggesties 
opgeleverd ten behoeve van het politieke 
debat dat daarover binnen Groen Links 
wordt gevoerd. Aan mij werd de vraag 
voorgelegd om vanuit de dagelijkse poli
tieke praktijk daarbij enkele kanttekenin
gen te plaatsen en zo mogelijk enige kon
klusies te trekken. Een dankbare maar niet 
gemakkelijke opgave. Temeer daar vrij
wel alle inleiders en schrijvers van de arti
kelen deel uitmaken van Groen Links en 
dus mee de uitkomst van het debat bepa
len. Het zou ook bijzonder arrogant zijn 
om te suggereren dat de Tweede Kamer
fractie het beter weet en al oplossingen 
kent. Verwacht dus geen afrondende 
beschouwing. 

Deze relativering ontslaat ons niet van de 
plicht om telkens in het actuele proces van 
beleidsvorming en wetgeving standpun
ten in te nemen en mee richting te geven 
aan dat proces. Ik ben het dan ook eens 
met Sible Schöne die vindt dat het vroege
re zendingswerk van PSP en PPR nu 
plaats moet maken voor concrete acties en 
initiatieven. En daarbij past geen eenken
nigheid: soms richt onze kritiek zich sterk 
op de PvdA die moeite heeft haar traditio
nele sociaal-economische opvattingen te 
combineren met een radicaal milieube
leid. Wöltgens illustreerde dat bijvoor
beeld door onlangs ervoor te pleiten om 
de rioolbelasting te vervangen door een 
dekking uit de algemene middelen, een 

oplossing die wij wel links maar niet 
groen vinden. Ook samenwerking met de 
conservatief-christelijke fracties SGP, 
GPV en RPF levert soms verrassende 
resultaten op waar het om milieu-maatre
gelen gaat. Zij steunden bijvoorbeeld ons 
voorstel om in Europees verband een chl
oortax te bepleiten en een cellulose
heffing die het verbruik van niet-recycled 
papier kan tegengaan. Met D '66 daarente
gen bestaat vooral overeenstemming over 
een meer preventieve aanpak van het 
afvalprobleem: verboden op kortcyclisch 
pvc en aluminium-verpakkingen zijn 
effectiever dan de door de PvdA voorge
stane statiegeldregeling en heffingen. 

Energieheffing 

Hieruit blijkt al dat er in het milieubeleid 
een scala aan onderwerpen aan de orde is, 
waarbij telkens een afweging moet wor
den gemaakt tussen al de betrokken belan
gen en mogelijkheden. Laat ik dat toespit
sen op de zeer actuele discussie over de 
verhoging van de brandstofheffing in het 
kader van de WABM. Een verhoging met 
zo'n 600miljoen in 1992, oplopend tot2,2 
miljard in 1994 waar de VVD zich samen 
met de ondernemers sterk tegen verzet 
omdat het de concurrentiepositie van het 
bedrijfsleven ernstig zou aantasten. Ook 
voor Groen Links was deze verhoging 
geen vanzelfsprekendheid. Al ging het om 
een nobel doel - de opbrengst werd 
geheel gebruikt voor financiering van het 
milieubeleid - het instrument is wel erg 



grof. Het levert vrijwel geen prikkel tot 
besparing op, belast huishoudens zonder 
dat er compensatie wordt gegeven behou
dens de normale prijscompensatie zoals 
die in lonen en uitkeringen wordt toege
past en voldoet ook niet echt aan het ada
gium dat de vervuiler betaalt. Waarom 
moet de bewoner in een slecht geïsoleerd 
huis bijdragen aan de betaling van de 
ammoniakbestrijding? Kortom, het is 
geen voorbeeld van een groentax op ener
gie zoals die door de Tweede Kamerfrac
tie werd bepleit tijdens de laatst gehouden 
algemene beschouwingen over de begro
ting 1992. I) 

Ondanks deze bezwaren heeft de fractie 
ingestemd met deze verhoging, in navol
ging overigens van onder andere Natuur 
en Milieu en de Vereniging Milieudefen
sie. 'De accijns op tabak wordt toch ook 
niet alleen aan kankerbestrijding 
besteed?' schreef Milieudefensie in haar 
redactioneel commentaar op de milieu
heffingen in haar november/december
nummer. En zo is het maar net. Willen we 
het extra-milieubeleid financieren uit de 
algemene middelen, c.q. de loon- en 
inkomstenbelasting, dan drukt dat wel op 
de factor arbeid maar niet op de factor 
energie en grondstoffen. Terecht konsta
teerde Groen-Links-bestuurder Ronald 
Albers in zijn artikel 'Groen en Links' dat 
de collectieve lastendruk momenteel voor 
73% op arbeid, 20% op kapitaal en slechts 
7% op grondstoffen en milieu rust. Dat is 
wellicht wellinks in die zin dat de belas
tingen meer drukken op de hogere inko
mens dan op de lagere, maar zeker niet 
groen. De voorgestelde WARM-verho
ging is dus te beschouwen als een geringe 
verschuiving van de lastendruk van arbeid 
naar energie en hebben we daarom niet 
afgewezen. Wel hebben we de regering 
erop aangesproken dat dit slechts een eer
ste bescheiden stapje op die weg is en 
zeker niet voldoende om ook invloed te 
hebben op het verbruik. Volgende stap
pen, mede naar aanleiding van het binnen
kort verschijnende advies van de Com-
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missie-Wolfson over de energieheffing, 
zullen veel forser dienen te zijn en ook 
voorzien moeten worden van een aan -
zienlijke terugsluizing naar de 
h u i s ho u den s om inkomenseffecten te 
compenseren. Overigens kan ik de rede
nering van Marlus Ernsting in zijn bijdra
ge aan het vorige themanummer over 
Groen en Links niet helemaal volgen in 
zijn driedeling van de milieuheffingen. 
Milieukosten voor primaire levensbe
hoeften waarin gedragsverandering geen 
alternatief biedt, dienen door de inko
mensgerelateerde belastingmiddelen te 
worden bestreden, schrijft hij. Waarom 
moet dat eigenlijk? Waarschijnlijk gaat 
hij er vanuit dat dergelijke milieukosten 
wel denivellerend werken en de belastin
gen niet. Dat is maar de vraag. Sommige 
milieukosten, bijvoorbeeld op autobrand
stof, treffen met name hogere inkomens 
(en bedrijven) omdat die meer gebruik 
maken van de auto. Of vallen die volgens 
hem onder secundaire en luxe-levensbe
hoeften: zijn derde categorie? Of wellicht 
onder de tweede soort: primaire levensbe
hoeften waarvoor volwaardige alternatie
ven zoals de fiets beschikbaar zijn? Een 
moeizame exercitie. Nog afgezien van de 
vraag of belastingverhoging altijd gunsti
ger uitpakt voor de lagere en laagste inko
mens, een moeilijk houdbare stelling gelet 
op het beleid van de laatste 10 jaar. Als 
algemeen-theoretisch kader heeft zijn 
driedeling wel enige waarde maar in de 
dagelijkse praktijk kom je er niet zover 
mee. 

laagste inkomens ontzien? 

Wanneer we erkennen, zoals vrijwel alle 
schrijvers en sprekers doen, dat milieu
heffingen onvermijdelijk zijn om effectief 
aan te zetten tot een milieuvriendelijker 
consumptie- en produktiepatroon, komt 
de essentiële vraag aan de orde hoever we 
met eventuele inkomenscompensaties 
willen gaan. En welke bijdrage willen we 
daarbij aan de laagste en lagere inkomens
groepen vragen, of moeten die wellicht 
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geheel worden ontzien? In het licht van de 
uitspraak in ons verkiezingsprogramma 
dat de minima recht hebben op 15% erbij, 
lijkt dat laatste het meest voor de hand te 
liggen. Sommige deelnemers aan het 
debat zoals Marius Emsting en Sjors de 
Kam lijken die positie ook te kiezen. Toch 
zijn daarbij de nodige vraagtekens te zet
ten. We hoeven niet af te dingen op de 
armoedepositie van veel mensen die in de 
bijstand of de AOW zitten, hun recht op 
een menswaardiger bestaan staat voor 
Groen Links buiten kijf. En dat de midde
len daarvoor moeten worden gevonden bij 
de inkomens die zich wel de nodige luxe 
kunnen permitteren, is onomstreden. Wel 
moet worden bezien of een generieke 
compensatie van hogere prijzen door 
milieuheffingen voorde laagste inkomens 
verantwoord is, omdat hierdoor het hele 
loongebouw omhoog wordt gedrukt en de 
consumptie-mogelijkheden van de hoge
re, dus meest vervuilende inkomens, ook 
toenemen. Een meer selectief instrument 
is daarom gewenst. In een nu in-de-maak 
zijnde-nota van de Tweede-Kamerfractie 
over milieu, werk en inkomen 2), wordt 
gesuggereerd om de prijscompensatie in 
ieder geval niet toe te passen voor regule
rende heffingen die vermijdbaar zijn door 
gedragsverandering. Dat zou voor de vak
beweging toch ook een begaanbare weg 
moeten zijn, al lijkt Petra Ket ook daar 
nog een zwaar hoofd in te hebben. En ver
der moet inderdaad creatief worden nage
dacht over selectieve maar eenvoudig toe 
te passen vormen van terugsluizing van de 
opbrengst van regulerende milieuheffin
gen naar de mensen aan de onderkant van 
de samenleving. De bijdrage van Sible 
Schöne spreekt me daarom zeker aan. Het 
is best denkbaar dat zijn methode: een 
soort eenmalige uitkering van FllOO,- per 
jaar naast een forse verhoging van de 
belastingvrije voet makkelijker uitvoer
baar is dan de door Groen Links voorge
stelde quotumvrijstelling en een Groen
kostenforfait dat afneemt naarmate het 
inkomen hoger is. Daarover hoeven we 
geen messen te trekken. Er leiden meer 
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wegen naar Rome. Maar we moeten er 
wel voor oppassen dat de huidige onge
lijkheid van inkomens ons ervan weer
houdt om noodzakelijke milieumaatrege
len te bepleiten. Dan wordt groene poli
tiek de gegijzelde van linkse politiek. 
Beiden vragen om voortdurende actie en 
initiatieven. Ook het verbieden van 
bepaalde produkten of activiteiten (een 
autoloze zondag of goedkope asbest
vloerbedekking) leidt tot inkomensgevol
gen voor lagere inkomens of bijvoorbeeld 
tot werkloosheid voor werknemers in ver
vuilende produktiesectoren. Een parallel 
met de in de jaren '60 gevoerde discussie 
over het dilemma tussen werkgelegenheid 
en ontwapening dringt zich op. Ook ons 
veiligheidsbeleid hebben we niet de gegij
zelde van het werknemersbelang willen 
maken, hoe pijnlijk dat ook kan zijn. De 
recente regeringscrisis in België over de 
steun aan de nationale wapenindustrie 
leverde voor onze Agalev/Ecolo-vrien
den desondanks geen verkiezingsneder
laag op. 

Internationale dimensie 

Wat mij is opgevallen in de verschillende 
bijdragen aan het debat is de weinig inter
nationale oriëntatie. Vrijwel nergens komt 
de EG of het ontwikkelingsvraagstuk ter 
sprake. Dat is een ernstige omissie. 
Immers, zowel milieubeleid als de inko
mensverhoudingen hebben veel interna
tionale dimensies. Concreet doet zich nu 
bijvoorbeeld de vraag voor of Nederland 
wil pleiten voor een heffing op olie, van 1 
dollar per vat, die bestemd wordt voor 
milieu-investeringen in de Derde Wereld. 
Dit voorstel van een groot aantal experts 
uit de hele wereld moet besproken worden 
op de VN-conferentie over Milieu en Ont
wikkeling welke in juni in Rio de Janeiro 
wordt gehouden. En ook de concurrentie
positie van multinationals die wereldwijd 
hun produkten afzetten en zich dus ook 
weinig aantrekken van de Europese bui
tengrenzen behoort in onze afwegingen te 
worden betrokken. Wat is het mondiale 



milieu ermee gebaat als die bedrijven met 
dezelfde vervuilende technologie naar 
elders verhuizen waar ze wegens hun 
deviezen met open armen worden ontvan
gen? Ik sluit niet uit dat we dat in bepaalde 
gevallen zelfs zouden moeten stimuleren, 
bijvoorbeeld voor energie-intensieve 
bedrijven zoals aluminiumsmelters, maar 
dan zou het toch goed zijn om wereldwijd 
enige greep te hebben op de technologie 
die elders wordt ingezet. Anders 
exporteren we weer een westers probleem 
(water, bodem- en luchtverontreiniging) 
naar de Derde Wereld. Ook de binnen
grenzen van de EG leveren nog wel de 
nodige dilemma's op: de aardig ogende 
anti-verpakkingsmaatregelen van de 
Duitse milieuminister Töpfner leiden in 
ons land tot massale stort van herverwerk
baar papier en tot sluiting van kunststofre
cyclingbedrijven. Open grenzen binnen 
Europa leiden niet alleen tot een enorme 
vergroting van de (auto)mobiliteit van 
europesemensen en goederen, maar daar
mee ook tot een verergering van de 
milieuproblemen. Moeten die grenzen 
dan maar weer dicht, of is het enige ant
woord een communautaire aanpak van de 
milieuproblemen? Afvalstortplaats 
Schönberg ligt nu niet meer in Oost-Euro
pa maar binnen de EG en dat biedt op ter
mijn wellicht een betere waarborg voor 
een verantwoord stortbeleid van de auto
riteiten daar dan vóór de Wende. Wordt 
daarom nu naarstig in Tsjechoslowakije 
en Polen gezocht naar plaatsen waar 
Nederland zijn overtollig huisvuil kwijt 
kan? 

Zo maar enkele thema's die aantonen dat 
Nederland als meest vervuilde land van de 
EG wel het voortouw dient te nemen maar 
het niet op zijn eentje kan klaren. Datzelf
de geldt in zekere mate ook voor de inko
mensverhoudingen en de sociale zeker
heid. Ook zaken die blijven voorbehou
den aan nationale wetgeving ondergaan 
meer en meer de invloed van buurlanden 
en wisselkoersen. Voor Groen Links bete
kent dat een extra aansporing om zich in 
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internationaal verband te oriënteren en te 
organiseren. 

Macht organiseren 

Hiermee ben ik terecht gekomen bij de 
hoofdvraag die in de diskussie van Poli
tiek en Cultuur boven kwam drijven: die 
van de te voeren strategie. Hoe kunnen we 
macht organiseren om de gewenste kop
peling tussen een radicaal milieubeleid en 
een verkleining van de armoedekloof, 
nationaal én internationaal, af te dwin
gen? Kiezen voor een milieubeleid, waar
mee we uitkeringsgerechtigden en werk
nemers van ons vervreemden is even 
onwenselijk als kiezen voor een inko
mensbeleid waarmee we de zorgen voor 
het behoud van de aarde negeren. Groen 
Links realiseert zich best dat zij noch het 
een noch het ander in haar eentje kan for
ceren, laat staan allebei de doelstellingen 
tegelijk. Concrete bondgenootschappen 
met maatschappelijke groeperingen en 
andere politieke organisaties, zoals meer
deren hebben voorgesteld, zijn dan ook 
noodzakelijk. En soms zullen moeilijke 
keuzes gemaakt moeten worden. Dat 
geldt zowel voor de discussie over arbeid 
en inkomen als voor het debat over milieu 
en werk en dat over milieu en inkomen. 
De politieke agenda van alledag wordt 
niet door ons bepaald, net zo min als de 
milieuproblemen door ons zijn ontstaan. 
Blauwdrukken vanachter de politieke 
tekentafel kunnen een nuttig houvast bie
den om ons einddoel helder voor ogen te 
krijgen, maar leveren bijna nooit antwoor
den op voor de weerbarstige realiteit. Een 
algemene aanpak daarvan is daarom 
moeilijk te geven. Soms kies je voor een 
milieumaatregel omdat de inkomensge
volgen, alhoewel onwenselijk, toch nog 
aanvaardbaar zijn; een andere keer steun 
je een inkomensmaatregel die de laagste 
inkomens ten goede komt alhoewel je 
moet onderkennen dat het generieke 
karakter ervan ook negatieve milieu
effecten kan opleveren. Natuurlijk moet 
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Groen Links, zoals Schöne, Ernsting en 
De Kam vragen, zelf met acties en voor
stellen komen of goede plannen van ande
ren in de politieke discussie inbrengen, 
een garantie dat ze ook op die manier ver
wezenlijkt zullen worden, kun je nooit 
geven. Maar niets doen omdat tegen iede
re maatregel wel bezwaren zijn in te bren
gen, past ook niet echt bij een zelfbewuste 
politieke partij. Een belangrijke functie 
voor Groen Links blijft daarom om de 
aanval te zoeken: anderen aan te spreken 
op de gevolgen van hun beleid en zelf 
alternatieven aanbieden. Deze steeple
chase vergt wel een lange adem en een 
goede voorbereiding. Die is gebaat bij een 
maximale openheid ten opzichte van 
ieders inbreng in die diskussie. Deze 
openheid en onderlinge solidariteit biedt 
de beste kansen op overleving. Laten we 
beginnen met daarin te blijven geloven, 
zeker waar het de verbinding van groene 
en linkse idealen betreft. 

Wilbert Willerus 
Tweede-Kamerlid Groen Links 

Politiek en Cultuur 

Noten: 
1) 'Op weg naar een groene belasting
heffing', een voorstel om een begin te maken 
met ecologische belastingheffing ten gunste 
van milieu en werkgelegenheid. Tweede
kamerfractie Groen Links, oktober 1991. 

2) 'Naar een ecologische markteconomie', 
een Groen-Links-nota over milieu, werk en 
inkomen; Tweede Kamerfractie Groen Links, 
december 1991 
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Politieke vernieuwing 
à la Schaeter 

Een beweging maken die het functioneren 
van de politiek zelf tot aanvalspunt kiest 
en wil proberen de kloof tussen de kiezers 
en het democratische systeem te dichten? 
Er zijn gemakkelijker en meer aanspre
kende onderwerpen te bedenken. Toch 
heeft Jan Schaefer de handschoen opge
nomen, inmiddels ondersteund door een 
veertigtal geïnteresseerden. Bij de kiezers 
lijkt het thema ook aan te slaan, getuige de 
verbluffende resultaten van een opinie
onderzoek door de VARA. 'De mensen 
moeten het gevoel hebben dat het zin 
heeft zich met de politiek te bemoeien. De 
verandering van onderop moet een kans 
krijgen, meer invloed van het lokale 
niveau op de grote beslissingen.' Zal het 
Schaefer hiermee lukken de vastgeroeste 
patronen in het politieke systeem los te 
wrikken? Een interview. 

Vanaf de tiende verdieping van het Minis
terie van Justitie heeft Schaefer een prach
tig uitzicht over 's lands residentie. Die 
plek heeft hij te danken aan RaRa: de ver
dieping op het Ministerie van Binnen
landse Zaken waar Schaefer als voorzitter 
van de Projectgroep Sociale Vernieuwing 
eerst was gehuisvest, is door de bomaan
slag in een puinhoop veranderd. Het uit
zicht dat Schaefer zelf biedt op de contou
ren van een nieuw politiek systeem, waar
in de kiezer zich weer thuis voelt en een 
echte stem heeft, blijft nog erg vaag, 
wordt nauwelijks zichtbaar. 'Dat moeten 
we nog uitwerken', of' daarvoor gaan we 
juist de kiezer benaderen om met ideeën te 

komen' zijn de meest gehoorde antwoor
den op de vraag wat hem nu precies voor 
ogen staat. Handigheid van een doorge
winterde politicus die het antwoord achter 
z'n kiezen houdt tot de volgende TV-uit
zending? Waarschijnlijk niet. Het signale
ren van het probleem is immers een stuk 
eenvoudiger dan het aangeven van een 
oplossing. Het is een beetje als de voetbal
club die steeds minder publiek trekt: 
iedereen is het er over eens dat er beter 
gevoetbald moet worden, maar hoe je dat 
voor elkaar moet zien te krijgen ... en of 
Schaefer dan de nieuwe trainer moet wor
den? 
De steeds afstandelijker relatie tussen het 
democratisch systeem en de kiezer is al 
eerder gesignaleerd. Bij de vorming van 
Groen Links was vernieuwing van de 
politieke cultuur een hoofdthema, met 
Groen Links zou een trein met frisse 
ideeën en aanpak door de Tweede Kamer 
denderen. Zo'n vaart loopt het helaas nog 
niet. Na de Kamerverkiezingen kwam er 
een commissie-Deetman die zou zorgen 
voor een grotere betrokkenheid van de 
kiezer: over het kunstwerk dat bij het 
nieuwe gebouw van de Kamer moet 
komen is de politiek zelfs nog slagvaardi
ger. Schaefer heeft nu de trom geroerd: 
het grote voordeel van zijn aanpak is dat 
die niet wordt opgesloten achter de deu
ren van politiek Den Haag, maar publiek 
plaatsvindt, met handig gebruik van de 
media. Hij denkt er over na, praat met veel 
mensen en komt met ideeën aanzetten hoe 
een verandering van het politieke systeem 
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eruit zou moeten zien. 

Kankeren 

Eerst het beginpunt, de kritiek op het hui
dige democratische systeem waarin de 
kloof tussen de burger en het bestuur 
alleen maar groter aan het worden is. 
Schaefer: 'Even als Amsterdammer. Als 
er veel op de politiek gekankerd wordt, 
dan gaat het niet slecht, dan zijn de men
sen er mee bezig. Die toon begon al te wij
zigen op het moment dat er helemaal niet 
meer over gesproken werd. De politiek is 
geen factor meer, dan kom je in gevaarlijk 
vaarwater. Daar hoort iedere democraat 
van wakker te liggen.' Waar liggen de oor
zaken? 'De eerste partijen waar we het 
over hebben zijn honderd jaar oud, nieu
we partijen die zijn ontstaan hebben zich 
vaak aangesloten bij de organisatievor
men die er nu eenmaal waren. Wanneer 
die organisatievormen uit de tijd beginnen 
te raken, of je er op z'n minst twijfels bij 
hebt, dan moet je dat toch ter discussie 
stellen?' Hoofdpunt van kritiek is dat dat 
systeem werkt met een uiterst geringe par
ticipatie van de kiezer. 'Je kan toch niet 
volhouden dat je kiezers alleen eens in de 
vier jaar serieus neemt? Democratie is een 
maniervan leven, mensen zjn niet gek, die 
hebben dat best door.' Wie tenminste nog 
de stap neemt om zich politiek te organi
seren, en dat is al een heel selecte groep, 
wordt ook nauwelijks bij de besluitvor
ming betrokken. In zijn eigen partij heeft 
Schaefer wel eens uitgezocht dat niet 
meer dan vijf procent van de leden bij de 
discussie is betrokken. Die discussie zelf 
is vaak helemaal toegespitst op het al of 
niet goedkeuren van amendementen, met 
een tweeminutendemocratie tijdens con
gressen. Meestal krijgen de leden op ver
gaderingen mededelingen, in een heellaat 
stadium, wanneer de zaken al in achterka
mertjes zijn beklonken. Er wordt niet echt 
gediscussieerd, er wordt een al vastgelegd 
standpunt verdedigd. 'Neem als voor
beeldde WAO. Toen ik daarover in augus
tus de kranten nasloeg was het enige waar-
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over het ging: wanneer houden we een 
partijraad, of moet het een congres wor
den? Ik zat te wachten: wanneer gaan we 
nu eindelijk eens over de WAO praten, 
over de inhoud? Daar zit een mechanisme 
waarvan ik denk: door die manier van 
werken keert de politiek zich af van waar
voor ze bedoeld is'. Schaefer herinnert 
aan zijn voorstel, samen met Klaas de 
Vries, om nog eens met alle betrokkenen 
om de tafel te gaan zitten; er was best veel 
overeenstemming, maar geen overleg 
meer. Maar de politiek nam dat initiatief 
niet op. 

Eindmodel 

Het is een vast terugkerend thema bij 
Schaefer: het doorbreken van de hokjes
geest, het weghalen van schotten. In het 
werk voor de sociale vernieuwing is hem 
gebleken dat er vaak veel meer overeen
stemming is dan op het eerste gezicht lijkt. 
Als mensen maar bereid zijn uit hun loop
graven te kruipen, eerst willen vaststellen 
waar de overeenstemming bestaat en waar 
er nog verschillen zijn. Dan kan je ook op 
een heldere manier compromissen slui
ten. Dan is het ook voor de burgers duide
lijk waar het over gaat, kunnen zij er ook 
hun mening over vormen. 'Mensen op de 
pont hebben vaak eerder door waar het op 
aan komt dan menig politicus. Maar de 
manier waarop de politiek nu met het plan 
Simons bezig is, hoe ze het zicht volledig 
weten weg te werken, daar zou de politiek 
zich toch voor moeten schamen.' 
Met dit soort kritiek is het natuurlijk 
gemakkelijk scoren, maar wat stelt Scha
efer er zelf voor in de plaats? 'Het eindre
sultaat schrijf ik niet voor. Je hebt dan 
alleen maar kans mensen af te splitsen 
waarvan ik niet weet of dat wel moet. Het 
enige wat ik wel weet is dat die politieke 
vernieuwing noodzakelijk is.' Uiteraard 
nemen de interviewers met zo'n vaag ant
woord geen genoegen. Waar wil Schaefer 
op uit komen? 'Ik ga niet met een eindmo
del werken. Het is de kracht van bestaande 
organisaties dat ze jou altijd dwingen je 
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eindbeeld te laten zien, terwijl ze hun 
eigen smoel niet laten zien. Ik verdom het 
in die truc te stappen. De arbeidersklasse 
heeft allang geleerd dat je zo niet moet 
beginnen, daar ben ik in opgevoed.' 
Geen eindmodel, maar is er dan wel een 
startmodel? Vooralsnog is het 'manifest' 
waarmee Schaefer in de publiciteit kwam 
het enige. Inmiddels zijn er wat werkgroe
pen gevormd die dingen gaan uitwerken, 
voorstellen zullen doen. Schaefer wijst op 
een stapel bierviltjes waarop de deelne
mers aan een eerste bijeenkomst hun 
ideeën moesten schrijven. We krijgen ze 
niet te zien. 'Ik ga geen ideeën la opentrek
ken, dat moet eerst uitgewerkt worden.' 
Het idee om met politici rond de tafel te 
gaan zitten is vooralsnog afgewezen 
'Gelukkig zijn er mensen bij die van bui
ten komen. Die zeggen: waarom nou weer 
gelijk met die politici, laten we eerst met 
gewone mensen praten.' De groep wil dat 
op moderne manier organiseren via een 
video, directeur Pier Boef van de ASN 
heeft al sponsoring toegezegd. 'Met die 
video willen we voorbeelden geven hoe 
het anders zou kunnen. Dan moet je ook 
laten zien: als we het op de ene manier 
doen dan zijn dàt de consequenties, enzo
voorts. Dingen zichtbaar maken. En 
natuurlijk vooral mensen uitlokken zelf 
met ideeën te komen, daar gaat het om. 
Dan kun je er in de huiskamer over praten. 
We denken aan een TV-uitzending, waar
bij mensen op centrale punten met ideeën 
kunnen komen, zoals Mies Bouwman dat 
wel eens heeft gedaan. Laat iedereen maar 
eens zeggen welke politici ze vertrouwen. 
Als we dat allemaal verzameld hebben 
dan kun je breed in het land een discussie 
krijgen: welke kant moet het op, wat moet 
er veranderen in het systeem. Dan kun je 
kijken waarvoor steun bestaat.' 
De werkwijze, die Schaefer volgt, ligt 
volledig in lijn met wat hij wil bereiken: 
zorgen dat mensen meer bij de politiek 
worden betrokken, dat mensen wanneer 
ze zich met de politiek willen bemoeien 
dat ook kunnen, of ze nu lid zijn van een 
partij of niet. Zonder in allerhande nieuwe 
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bureaucratie te vervallen. Waar belemme
ringen bestaan moeten die maar opge
ruimd worden. 'Hoeveel instituten zijn er 
niet die indertijd door de mensen zelf zijn 
opgericht maar waar ze nu geen donder 
meer over hebben te vertellen? Laat men
sen zelf beslissen waar ze kunnen, waar 
dat niet kan daar moet je ze beschermen. 
De overheid moet opdonderen waar ze in 
de weg zit, een stimulerende rol vervul
len, er zijn manieren genoeg om dat voor 
elkaar te krijgen. Ik weet zeker datje dan 
heel wat betere regelingen zult krijgen. 
Want de politiek zal dan mensen moeten 
overtuigen in plaats van eerst binnenska
mers een deal te sluiten.' Hij vergelijkt het 
graag met thuisbankieren. 'Je moet zor
gen dat de mensen in de huiskamer zich 
met de politiek kunnen bemoeien, dat ze 
het gevoel hebben dat dat zin heeft. Er is 
een enorme interesse bij mensen, ze heb
ben zinnige ideeën, die moet je gebrui
ken.' 

Stadsdeelraden 

Eén van de ideeën die wordt uitgewerkt is 
het referendum. 'Ik ben daar helemaal niet 
zo'n grote voorstander van geweest want 
ik zag niks in dat 'ja/nee' op een vraag. 
Door de nieuwe technieken kan je zo'n 
vraag breder maken. Het is trouwens 
onbegrijpelijk waarom de politiek het 
medium TV niet gebruikt als communica
tiemiddel. Dat is zo strijdig met de 
geschiedenis; toen partijen werden opge
richt begonnen ze met kranten te werken.' 
In 'zijn' stad is zo'n referendum inmddels 
in aantocht, over het autoverkeer in de 
binnenstad. 'Mag ik het zo zeggen: als je 
ziet hoe ze daar mee bezig zijn, dat zorgt 
er al voor dat ik in de Amsterdamse café 's 
en op straat hoor: de groeten. Het onder
werp gaat over de binnenstad, maar daar 
zal iemand die in Buitenvelden woont 
anders over praten dan iemand in de bin
nenstad.' 
'Laten we eerlijk zijn. In Amsterdam zijn 
de stadsdeelraden tot stand gekomen, daar 
heb ik aan meegewerkt. Daar zat een idee 
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achter. Als er iets is waar de Amsterdam
mers het over willen hebben dan zijn het 
die deelraden, maar dan wordt er gezegd: 
dat is een politieke beslissing geweest, 
daar komt geen referendum over. Wat is 
dat voor een lulsmoes. Het ging er toch 
niet om overal stadhuisje te spelen, macht 
te verdelen, zeteltjes te veroveren, máar: 
hoe kunnen we de burger er meer bij 
betrekken, hoe kan de dienstverlening 
verbeterd worden? Dat vind ik nu echt iets 
voor een referendum. Dan hoeft het geen 
ja/nee vraag te zijn, maar je kan zeggen: 
zijn de taken goed verdeeld, functioneert 
het goed, dan maak je volksraadpleging 
serieus.' 
Schaefer zet ook de nodige vraagtekens 
bij verkiezingsprogramma's. Mensen kie
zen partijen toch niet omdat ze dat pro
gram uit hun hoofd hebben geleerd, maar 
omdat ze wel vertrouwen hebben in de 
richting die een partij kiest, of in de per
soon die kandidaat staat. 'Je moet zorgen 
dat de kiezer meer invloed kan hebben op 
wie er gekozen wordt. Ik heb wel discus
sies meegemaakt in mijn partij, waar 
gezegd werd: de partij stelt de lijst samen. 
Nee, helemaal niet, de kiezer stelt de 
Kamer vast.' Hij pleit voor afspraken op 
hoofdpunten. 'Je bent dan tenminste af 
van die fractiediscipline, je krijgt discus
sie, mensen kunnen elkaar weer overtui
gen. Het leuke is dan dat bestuurders weer 
moeten overtuigen in plaats van te roepen: 
zo staat het in ons program, wie ben je 
wel? De politiek wordt er niet onduidelijk 
door, je krijgt discussie over waar het echt 
om gaat. Dan kan het best zijn dat de poli
tiek er niet uit komt. Dan is dat het 
moment waarop een minderheid in het 
parlement moet kunnen zeggen: dat leg
gen we aan de kiezers voor.' 
Is het geen vruchteloos gevecht? Haast 
geen materie is zo taai als bestuurlijke ver
nieuwing, van partijen kun je niet ver
wachten dat ze over hun eigen schaduw 
heen springen. De ervaring met de sociale 
vernieuwing heeft Schaefer vertrouwen 
gegeven; het doorbreken van de Haagse 
verkokering werd ook al een sisyfuskar-
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wei genoemd. 'Als je het zonder de men
sen wilt doen dan lukt het niet. Maar heb 
je ze mee, hebben ze door wat er aan de 
hand is, dan heb je een kans. Het moet van 
onderop komen. Dan heb je kans op ver
andering.' 

Meerderheid 
Bij de discussie over politieke vernieu
wing komt regelmatig het idee van een 
nieuwe partijformatie om de hoek kijken. 
In haar boek 'Tussentijds' koppelde !na 
Brouwer die vernieuwing aan een samen
gaan van CPN, PPR en PSP, het recente 
rapport Van Kemenade noemt samenwer
king tussen D66, Groen Links en PvdA. 
Schaefer heeft in eerdere interviews al 
gezegd weinig voor een Progressieve 
Volkspartij te voelen. 'Drie maal oud is 
ook oud.' Vroeger was hij er wel een voor
stander van. 'Dat was toen ingegeven 
door het idee: links in de meerderheid, 
zonder coalitie gaan regeren. Dat is een 
doelstellling die de Nederlandse bevol
king niet aanspreekt. We hebben hier een 
overlegdemocratie. Ik heb voortdurend in 
Amsterdam mijn mensen gewaarschuwd: 
ga je nu niet net gedragen als het CDA op 
landelijk niveau waar je zoveel kritiek op 
hebt. Wees altijd bereid je zo te organise
ren dat je ook in de oppositie terecht kan 
komen. Je moet in principe bereid zijn met 
anderen samen te werken, er naar te luiste
ren en er rekening mee te houden. Anders 
werkt het niet meer, dan gaan mensen zich 
van je afkeren. In Amsterdam hebben we 
dat meegemaakt.' 
Schaefer kijkt al enkele keren op z'n klok. 
'Na deze vraag sodemieter ik jullie m'n 
kamer uit.' Zijn analyses, voorstellen, 
gedachten zijn doordrenkt van een ver
trouwen in de basis: van onderop, decen
traal, de huiskamer. De politicus die de 
man in de straat aanspreekt blijft bij zijn 
leest. Inmiddels ligt de decentralisatiege
dachte onder vuur: er gaan bevoegdheden 
naar de euroeratie in Brussel, er wordt 
gesproken over de vorming van één rand
stadprovincie, in een artikel in NRC-Han-
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deisblad noemde Herman Vuijsje de 
decentralisatie voer voor calculerende 
bestuurders op plaatselijk niveau. Schaef
er reageert furieus. 'Vuijsje creëert tegen
stellingen alsof het ene juist is en het ande
re goed. Dat betwijfel ik. Je moet kijken 
naar het soort besluiten dat je neemt. Ik 
zeg niet dat de rijksoverheid weg moet. 
Laatst verweet oud-minister Van Dijk me 
dat ik de gemeenten heilig verklaar. Als ik 
ergens een hekel aan heb dan is het heilig
verklaring, daar ben ik nog nooit op 
betrapt. Waar het wel om gaat is: hoe ver
der het grote besluit van de gewone men
sen af komt, des te meer moet je de dage
lijkse dingen vlak bij de mensen laten 
gebeuren. Op die manier kan je zorgen dat 
er invloed van dat locale niveau uitgaat op 
die grote beslissingen. Apparaten zullen 
de neiging hebben om dingen hier te hou
den, want daar kunnen ze de blits mee 
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maken, daar kunnen ze mee scoren. Van 
een gemeentebestuur dat de straat veegt, 
de tram laat rijden en zorgt dat de school 
open is zegt iedere Nederlander: dat is je 
geraden. Maar het is wel een prestatie. Die 
discussie van Vuijsje verdoezelt: want 
voor elke regel die hier bestaat heb je 
beschermers die zeggen dat het bij hen 
niet kan. Daar moeten we doorheen prik
ken. Mijn prioriteit is dan niet het bestuur 
van het ziekenfonds, maar de mensen, die 
moeten aan de beurt komen. Je hebt een 
omgekeerde bewijslast. Vu ijsje moet aan
tonen waarom iets niet gedecentraliseerd 
kan worden. De verhalen dat dingen niet 
gedecentraliseerd kunnen worden zitten 
hier in depc's opgeslagen, al jaren. Het is 
een taak van de politiek dat te doorbre
ken.' 

Max van den Berg/Frank Biesboer 
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De kerntaken van de 
overheid 

een Groenlinkse visie 

Missie, kerntaken, strategie: wie dit soort 
sleutelwoorden uit de op gang gekomen 
discussie in gemeenten en provincies over 
de wezenlijke taken van de overheid 
hoort, denkt onwillekeurig aan een mili
taire operatie. Je vraagt je af: wat is er aan 
de hand, waar komt die paniek vandaan? 
Zonder twijfel is die verbonden met ver
schuivingen in de opvattingen over poli
tiek en overheid als zodanig.* 

Verschuivingen in de opvattingen over 
politiek en overheid vormen de achter
grond voor het driftige zoeken naar kern
taken. 
Dat is aan de orde, en niet zonder reden, 
maar ook niet zonder risico. Het ingewik
kelde daarbij is dat die verschuivingen 
niet eenduidig zijn, en dat het debat over 
de overheid en haar bestuur als zodanig 
gaat, dat wil zeggen over de overheidsni
vo's samen. Als je dat laatste niet doet, als 
elke bestuurslaag op zoek gaat naar zijn 
eigen kerntaken, gekoppeld aan een ook 
anderszins gevoelde noodzaak om taken 
af te stoten, dan is het voorspelbaar dat er 
belangrijke taken tussen de wal en het 
schip terecht komen. 
Ik zei dat de verschuivingen in de opvat
ting over de overheidsrol niet eenduidig 
zijn, en dat is nog zwak uitgedrukt. 
Feitelijk is sprake van een grote spanning, 
van tegengestelde krachten: ideologisch, 
financieel-economisch, sociaal en cultu
reel. Enerzijds is sprake van een ideolo
gisch en financieel-economisch gelegiti
meerde terugtred: je kan niet alles rege-

!en, de overheid is overbelast, de burger is 
mondig en wil zelf kiezen, de markt en de 
maatschappelijke verbanden moeten 
meer tot hun recht komen, er is teveel 
belasting- en premiedruk en dat zet de 
solidariteit op de tocht, etc, etc. Ander
zijds is er uitgerekend nu (en dat komt 
voor die eerste legitimering wel heel 
slecht uit!) in de maatschappij een kwali
tatieve omslag aan de orde en een daarn1ee 
gepaard gaande intensivering van diezelf
de overheidsrol. 

Want de geschiedenis kwam dus niet tot 
een einde, kwam in een hoog tempo in een 
nieuwe bedding en stelt die overheidsrol 
voor nieuwe, existentiële uitdagingen. 
- Het wegvallen van oude grenzen en 
het naarstig optrekken van (nog meer) 
nieuwe grenzen in het Europa van na de 
Koude Oorlog wijst in ieder geval, ook in 
een tijdperk waarin politieke en economi
sche schaalvergroting mondiale dimen
sies heeft gekregen, op de blijvende 
behoefte aan kleinschalige identiteit en 
herkenning. 
Bij het ontbreken van geëigende (dus cul
turele, sociale en bestuurlijke) belevings
vormen statelijke en militaire aspiraties al 
snel daarvoor in de plaats, met alle risico's 
voor veiligheid en stabiliteit van dien. 

- Het milieuvraagstuk is langzaam maar 
zeker zo omvattend geworden dat de 
erkenning groeit dat technische oplossin
gen (schonere auto's, mestregistratie en
opslag, emissiereducties) geen uitzicht 



• 

bieden op een duurzame ontwikkeling 
(wat volgens het officiële beleid binnen 
een generatie bereikt moet zijn), omdat ze 
gepasseerd worden door de doorgaande 
groei van de aantallen als zodanig: auto's, 
koeien, energieverbruik. 
We zullen dus toe moeten (zie Zorgen 
voor Morgen 11 en de oratie 'De illusie 
voorbij' van prof. Cramer), tenminste 
selectief, naar volumebeleid: het terug
dringen van automobiliteit, van vliegver
keer, van de veestapel, van bepaalde soor
ten industriële activiteit. 
In essentie gaat het om een ingrijpende 
verlegging van bestedingen van individu
ele consumptie naar collectieve, duurza
me goederen: schone lucht, schoon water, 
natuur en leefomstandigheden voor toe
komstige generaties, waarop niet langer 
ingeteerd wordt. 

- Op het sociale vlak wreekt zich een 
merkwaardige tegenstrijdigheid: we kie
zen (althans in meerderheid) voor een 
hoog niveau van produktiviteit, rationali
satie in tal van arbeidssectoren (tot in de 
zorg toe) en technologie, constateren dat 
steeds grotere groepen mensen op uiteen
lopende manieren buiten de boot vallen, 
en willen dat dan terugdringen. We wen
sen het kennelijk niet te beschouwen als 
de prijs die we betalen voor die eerste keu
ze. 
Het resultaat daarvan is niet dat het pro
bleem opgelost wordt, maar dat het als 
specifiek, met het produktie- en arbeids
proces verbonden, probleem aan het zicht 
onttrokken wordt, en toegevoegd aan de 
amorfe categorie, die via ww, ziektewet 
en wao in een minimum-bijstandssfeer 
komen. Daar beland bekommert de poli
tiek zich niet langer om de vraag of een 
groeiende groep mensen, die niet meer als 
werkloos of als arbeidsongeschikt 
beschouwd worden, maar als mensen die 
niet op een andere wijze in hun levenson
derhoud kunnen voorzien, nog kans heb
ben om zinvol maatschappelijk te funktio
neren. 
Ik vat samen: 
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Het zoeken en wellicht hervinden van 
sociale en culturele identiteiten en samen
hangen in een geïnternationaliseerde, oot
ideologiseerde en geïndividualiseerde 
samenleving, 
- Het terugdringen van maatschappelij
ke en economische ontwikkelingen die 
een te grote aanslag doen op onze toe
komstmogelijkheden 
- Het maken van ruimte en mogelijkhe
den om volop in de maatschappij te kun
nen participeren, ook door mensen die 
door welke oorzaak dan ook in de marge 
dreigen te komen: 
ziedaar een aantal kerntaken voor een 
actieve overheid zoals Groen Links die 
voor ogen heeft, waaraan elke overheids
laag vanuit zijn eigen aard en schaal een 
bijdrage kan en moet leveren. 
Dat betekent dus niet bij voorbaat afsto
ten, inkrimpen of verzelfstandigen; het 
kan heel wel betekenen intensiveren, 
ombuigen en het oppakken van nieuwe 
taken. 
Uiteraard betekent dat ook afweging 
tegen taken die in het licht van het boven
staande minder urgent of zelfs ongewenst 
zijn. Maardie afweging zou op grond van 
het bovenstaande wel eens heel anders 
kunnen uitpakken dan in de meeste dis
cussies totnutoe. 

In dit licht bezien is de inzet van de kern
takendiskussie, zoals die in diverse 
gemeenten en provincies gevoerd wordt, 
tamelijk smal, en voor een deel ook pre
matuur: 

De kerntaken-discussie is qua pro
bleemstelling en terminologie teveel een 
copie van discussies in de marktsector. 
Elementaire en relevante verschillen tus
sen markt en overheid zijn: 
- de overheid heeft van oudsher te 
maken met een veelheid van uiteenlopen
de taken, waarvan ooit is vastgesteld dat 
die beter collectief als individueel behar
tigd kunnen worden (solidariteits-princi
pe, merit-good) 
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- de overheid beweegt zich op een 
'markt' waar niet de de afname van goe
deren of diensten (gereguleerd door kos
ten, prijzen en winsten) bepaalt of ze het 
goed doet, maar waar de uitspraak van 
kiezers bepalend is voor haar keuzes, en 
uiteindelijk haar lot. 
Zo bezien noopt een kerntaken-discussie 
van/over de overheid tot voorzichtigheid, 
want: 
-je kan niet vanuit een nulsituatie redene
ren: er zijn meerdere taken in het verleden 
op goede gronden tot stand gekomen, en 
voor een deel in grondwet en wetten vast
gelegd 
-kiezers bepalen uiteindelijk wat zij kern
taken vinden en spreken de overheid daar
op aan, ongeacht of de overheid dat nu 
zelf kerntaken vindt. 
Dat laatste is ook al belangrijk, omdat kie
zerslegitimatie veronderstelt: 
-zichtbaarheid en beoordeelbaarheid van 
taak-uitoefening 
-keuzemogelijkheid (dus politieke afwe
ging) in de wijze van taak-uitoefening. 

2 Er is reden om enige terughoudend
heid in acht te nemen: we zitten volop in 
een discussie over en gelijktijdige ontwik
keling van bestuurlijke vormgeving in het 
gebied tussen locale verzorgingstaken en 
(ook al inkrimpende cq decentraliseren
de) rijkstaken. 
Er is een onmiskenbare tendens van con
crete planning en globale uitvoering van 
taken op bovenlokale (regio) schaal, en 
van meer afstemming en coördinatie op 
bovenprovinciale (landsdeel)schaal. 
Voor Groen Links staat het buiten kijf dat 
een zelfstandig bestuur op bovenlokaal 
gewenst is: 
- uit een oogpunt van rechtsbescher
ming: heroverweging op een hoger nivo 
(en in een breder kader) dan het directe 
lokale belang; 
- uit een oogpunt van (tijdelijke) stimu
lering en ontwikkeling van nieuwe initia
tieven en inzichten; 
- uit een oogpunt van dié belangen, die 
lokaal zo dun gespreid cq ongelijk ver-
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deeld zijn, dat bundeling op een hoger 
bestuursnivo nodig is om ze überhaupt te 
kunnen behartigen. 
Die overwegingen zeggen op zich niets 
over de vraag of dat bovenlokale nivo de 
provincie moet zijn, laat staan dat de uit
komst daarvan altijd tot de formulering 
van kerntaken leidt. 
Kortom: elke discussie over kerntaken is 
in zekere zin een overgangsdiscussie, op 
weg naar nieuwe bestuurlijke verhoudin
gen. 

3 Er is nog een andere reden om deze 
kerntakendiscussie met enige scepsis te 
bezien: zoals eerder aangegeven is een 
discussie over taken van de overheid 
alleen goed te voeren in optimale wissel
werking met de omgeving die haar lot 
bepaalt: maatschappelijke organisaties, 
belangengroepen, kiezers. 
Wisselwerking wil zeggen: optimale 
openheid en doorzichtigheid over en 
weer. 
En juist daaraan lijkt het wel steeds meer 
te gaan schorten bij het functioneren van 
de overheidsorganisatie. 
Het scherp en selectief kijken naar 
(kern)taken die je wilt uitoefenen, en het 
veronachtzamen van de praktische wijze 
waarop die taakuitoefening nu geschiedt, 
is een val waarin je heel makkelijk terecht 
komt. 
Een kraandrijver die een heel zware 
vracht wil gaan tillen kijkt toch ook eerst 
of de machine wel in goede staat is? 

Marius Ernsting 

*Bovenstaande tekst is een bewerking van de 
algemene beschouwing voor de bq,'Toting 
1992 van de provincie Noord-Holland. 
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De revival van de 
jiddisje cultuur 

Zondag 24 november 1991. 
De Belgen in Brussel en Antwerpen hel
pen het racistisch Vlaamse Blok aan een 
forse stembusoverwinning. In Amster
dam opent Minister d'Ancona het Jiddisj 
festival. Het wordt een week vol muziek 
en dansuitvoeringen, toneel van Sjolem 
Aleichem, film, literatuuravonden en 
forumdiscussies. De belangstelling is 
overweldigend. Het enthousiasme even
eens. De ruim vijftig bijeenkomsten zijn 
tot de laatste plaats uitverkocht. 
Jiddische taal en cultuur. Is het festival 
een eenmalige nostalgische terugblik op 
een verloren verleden? Is het een eerste 
signaal in Nederland van een revival, die 
zich ook elders gaat ontwikkelen? 
Is het beiden? Een eenduidig antwoord 
bestaat niet. Het is al even gecompliceerd 
als de gehele ontwikkeling van hetjiddisj, 
een taal die de geschiedenis van de meer
derheid van de joodse wereldbevolking 
weerspiegelt. Een geschiedenis van onge
kende grilligheid, bizarre tegenstellingen 
en bezien door onze ogen vol onverwach
te wendingen. 

Nomaden, landbouw en 
handel 

De joodse jaartelling is 3761 jaar ouder 
dan de christelijke, hetgeen al duidt op 
een zeer lange levensgeschiedenis. 
Oorspronkelijk als nomaden zwervend 
door alle vruchtbare dalen in het Nabije 
Oosten, van de Tigris tot de Nijl, begon 
hetjoodse volk zich geleidelijk in de stre-

ken van het tegenwoordige Israël op de 
landbouw toe te leggen. Stammen ver
enigden zich tot een monarchie en het cen
tralistisch bestuur bevorderde de ontwik
keling van een sterke handelsklasse. De 
eerste omzwerving van joden wordt dan 
ook wel de handelsdiaspora genoemd. 
Geen vlucht maar bewuste vestiging van 
handelsposten in enkele streken van het 
oostelijke Middellandse Zeegebied. 
Dit door David gestichte koninkrijk werd 
in 587 v.C. door de Babyloniërs onder de 
voet gelopen, waarbij de heilige tempel in 
Jeruzalem werd verwoest. Vele joden 
vluchtten naar Egypte; de meesten wer
den als slaaf naar Babylonië gedepor
teerd. Reeds in die tijd werden de joden 
overeen gebied van duizenden kilometers 
verspreid, zonder een eigen territorium te 
bezitten. De Perzische koning Cyrus 
bevrijdde de joden. Velen keerden naar 
Jeruzalem terug, anderen bleven in Perzië 
en trokken verder naar het Oosten. 
Noch de Perzen, noch later de Grieken 
bemoeiden zich met de interne godsdien
stige en sociale activiteiten van de joden, 
die zich langs de groeiende handelsrouten 
vestigden. 
De opkomst van het Romeinse Rijk heeft 
voor de joden vele gevolgen gehad. De 
eeuwenlange Romeinse overheersing van 
Palestina heeft een afwisselend karakter 
gehad. In 66 n. C. kwam het tot een joodse 
opstand tegen het militair bewind die in 70 
met een nederlaag en de verwoesting van 
Jeruzalem eindigde. Vanaf die datum is er 
bijna 2000 jaar geen sprake meer van een 
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echt joods grondgebied. Toch hebben de 
Romeinse heersers over het algemeen de 
joodse minderheden in de honderden han
delscentra langs de gehele Middellandse 
Zee met rust gelaten. Op een totale 
wereldbevolking van 170 miljoen wordt 
het aantal joden in die tijd geschat op 8 
miljoen, waarvan hoogstens 2 miljoen in 
Palestina en één miljoen in Egypte, Syrië 
en Babylon. Alexandrië was de belang
rijkste joodse stad in die tijd. Via Italië 
vestigden joden zich in Frankrijk, langs de 
Rijn en in Engeland. Anderen trokken via 
Noord- Afrika naar Spanje en Portugal. In 
het midden van de 7e eeuw komt een 
einde aan de Romeinse macht door de 
opkomst van de islam en het Arabische 
Rijk. 

Sefardische en Asjkenazische 
joden 
De ondergang van het Romeinse Rijk 
vormde tevens een dieptepunt in het jood
se bestaan. Fanatieke christelijke keizers 
verscherpten de verhouding met de joden, 
gedwongen bekeringen waren aan de orde 
van de dag, en menige synagoge werd tot 
christelijke kerk verheven. Anders verliep 
het in het steeds machtiger wordende Ara
bische Rijk. Tegen het einde van de 7e 
eeuw leefde 90% van alle joden onder een 
islamitisch bewind dat een redelijke mate 
van tolerantie vertoonde. In het zoge
naamde verdrag van Omar werden de 
rechten en plichten van de joden vastge
legd en over het algemeen geëerbiedigd. 
Van de geweldige Arabische opbloei heb
ben de joden meegeprofiteerd. In het bij
zonder in Spanje (Sefardien in het 
Hebreeuws). 
Geheel anders verging het de joden in 
Engeland, Frankrijk en het Rijnland. Het 
christelijke geloof, tot staatsgodsdienst 
verheven, voelde zich door de islam 
bedreigd. De kruistochten namen een aan
vang en gingen gepaard met heftige aan
vallen op de joden. In de dertiende eeuw 
werd Engeland verboden voor joden, in de 
veertiende eeuw volgde Frankrijk en na 

Politiek en Cultuur 

de spaans-katholieke overwinning op de 
Moren in Andalusië werden in 1492 alle 
joden uit Spanje verjaagd of gedwongen 
tot het katholieke geloof over te gaan. De 
afgrijselijke inquisitie bleef de bekeerde 
joden ook binnen de roomse kerk vervol
gen en op de pijnbank leggen. Tot op 
heden worden deze bekeerde joden in 
Spanje 'nieuwe christenen' genoemd. 
Met de teruggekeerde kruisridders werd 
de pest in Europa geïntroduceerd. In 
Duitsland (Asjekenaz in het Hebreeuws) 
sloeg de ziekte bijzonder zwaar toe en 
ging gepaard met een golf van pogroms. 
De tijd van de grote diaspora's (gedwon
gen volksverhuizingen) brak aan. 

De houding van de niet-joodse 
godsdiensten 
Er zijn geen algemene conclusies te trek
ken over de houding van de verschillende 
godsdienstige stromingen en filosofische 
opvattingen en handelswijzen ten opzich
te van het jodendom. 
In de christelijke wereld werden de joden 
vaak als de moordenaars van Jezus ver
oordeeld. Katholieke geestelijken hebben 
zeker in de middeleeuwen actief deelge
nomen aan jodenvervolging. Maar merk
waardig genoeg hebben de pausen op het 
Vaticaanse grondgebied een vrij tolerante 
houding aangenomen. Zo is de joodse 
gemeenschap in Rome de oudste van 
Europa! Het omgekeerde zien we bij de 
Islam. Bij de ontwikkeling van het 
Mohammedanisme heeft Mohammed er 
niet tegenop gezien om een belangrijk 
deel van de joodse bevolking uit zijn 
geboortestad Medina om het leven te 
brengen. Daar staat tegenover bijna zeven 
eeuwen van een vrij tolerante houding 
tegenover de joden in de uitgestrekte isla
mitische wereld. Misschien wel de aller
oudste joodse gemeenschap, die bijna 
2500 jaar geschiedenis achter de rug 
heeft, moet gevonden worden in het 
tegenwoordige Bochara, een religieuze 
islamitische stad in Oezbekistan. En waar 
gingen de sefardische joden, die Spanje 



moesten verlaten massaal naar toe? Naar 
het Osmaanse Rijk, gelegen in het tegen
woordige Turkije. Byzantium (thans 
Istanboel), Saloniki en Smyrna werden de 
voornaamste joodse steden aan het eind 
van de l5e eeuw. 
Ook de oorspronkelijk niet-islamitische 
Mongolen waren tolerant en er is zelfs een 
Khanaat geweest, dat in zijn geheel tot het 
joodse geloof over ging. Toen de joden 
lang de beroemde zijde-route van Marco 
Polo naar China trokken werden ze 
geconfronteerd met de voor hen tolerante 
confuciaanse staatstheorien. In China zijn 
duizenden joden volkomen in de Chinese 
gemeenschap opgelost. De laatste sporen 
van joods-chinees leven zijn teruggevon
den in de handelsstad Kaifeng. 
Luther trachtte met zijn kerkhervorming 
aanvankelijk de joden voor zijn standpunt 
te winnen maar toen dat niet opging werd 
zijn optreden met vele anti-semitische uit
spraken gelardeerd. 

Diaspora's 

Langs twee hoofdrichtingen zijn de joden 
massaal gevlucht. De sefardische joden 
uit Spanje trokken naar het Osmaanse 
Rijk. Een klein deel trachtte in Portugal 
het vege lijf te redden, maar vijf jaar na het 
beruchte decreet van 1492 moesten ze ook 
Portugal uit. Velen vestigden zich in 
Amsterdam, waar tot op de dag van van
daag een sefardische (Portugese) synago
ge functioneert. 
De asjkenazische joden uit Duitsland en 
omgeving, uitEngeland en Frankrijk trok
ken in massa's verder naar het oosten, 
naar Polen. 
Daardeelden ze in de culturele rijkdom en 
de welvaart van de Poolse Renaissance 
van de 16e en l7e eeuw. Het Poolse Rijk 
omvatte het huidige Poolse grondgebied, 
delen van de Oekraïne, het Baltische 
gebied en Wit-Rusland. 
Gehele streken stonden onder joods zelf
bestuur, met eigen joodse wetten, gods
dienstige regelingen overkoepeld door 
een soortjoods parlement. De handel was 
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grotendeels in joodse handen en de taal, 
het jiddisj, de algemene voertaal in uitge
strekte gebieden. 
Hetjiddisj bevat vele taalelementen. Van
uit Palestina kwam het Hebreeuws mee, 
via het Romeinse Rijk vele verbasterde 
Iatijnse woorden, in Duitsland, waar de 
asjkenazische joden eeuwen hadden 
gewoond werden veel duitse woorden 
meegenomen en bij de massale vestiging 
in Polen werd het jiddisj doorspekt met 
Slavische taalelementen. Hetjiddisj werd, 
het kan ook niet anders, gekenmerkt door 
een groot aantal dialecten. De West-Euro
pese joden spraken het jiddisj met een 
sterk duits accent, terwijl de Oost-Europe
se joden veel meer Slavisch in hun taal 
verwerkt hadden. 
Plotseling kwam aan dit gouden Poolse 
tijdperk een einde. In 1648 brak in de Oek
raïne een kozakkenopstand uit onder lei
ding van Bogdan Chmielnicki. Een van 
zijn hoofddoelen was de uitroeiing van 
het jodendom. Meer dan 100.000 joden 
werden afgeslacht, ruim 300 sjettels 
(joodse dorpen) werden vernietigd. Ter
wijl de overgrote meerderheid van de 
joden in Polen bleef wonen, ontstond toch 
geleidelijk een omgekeerde vlucht, nu 
weer naar het Westen. Dat werd mogelijk 
gemaakt door het liberale klimaat in Hol
land, waar Amsterdam in de gouden eeuw 
uitgroeide tot het grootste joodse centrum 
ter wereld, maar ook de duitse 'Kleinsta
terei' met zijn talrijke luxe hofhoudingen, 
en zijn onderlinge conflicten bood de 
joden mogelijkheden in de wapenhandel 
en de verkoop van luxe artikelen. En zo 
ontstonden in Midden-Europa de verpau
perde 'Judengasse' en de schatrijke 'hof
joden": een klassentegenstelling die later 
vele joden naar het socialisme deed over
gaan. Toch woont aan het eind van de 18e 
eeuw de helft van alle joden in de wereld 
nog steeds in het Poolse gebied. 

Verlichting 

De Franse revolutie, de verlichting in 
Europa, was voor de joden van grote bete-
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kenis. In West-Europa brak de volledige 
gelijkberechtiging overal door. In Neder
land bijvoorbeeld werd in 1795 in de 
Bataafse republiek de gelijkberechtiging 
per decreet vastgelegd en in de staatsver
gadering werden twee joodse afgevaar
digden van Amsterdam gekozen. De troe
pen van Garibaldi haalden in Italië de 
ghettomuren omver, in West-Duitsland 
werden de ghetto's opgeheven, in Pruisen 
kwam de gelijkberechtiging in 1826 tot 
stand. In Amerika, waar een constante 
stroom van joodse en niet-joodse immi
gratie op gang kwam, was de gelijkbe
rechtiging eigenlijk iets vanzelfspre
kends. Alleen het Habsburgse Oostenrijk 
hield de anti-joodse discriminatie in 
stand. 
Polen was intussen verdeeld tussen Duits
land, Oostenrijk en Rusland. De overwel
digende meerderheid van de joden woon
den vanaf dat moment in het westelijke 
gebied van het Tsarenrijk. Dit gebied (de 
Tsjerta) liep van Odessa over Warschau 
tot ver in de Baltische gebieden. Alleen 
daar mochten de joden zich in ghetto 'sen 
sjettels vestigen. Maar ook in Rusland 
drong het liberalisme door en dat leidde 
tot een joodse trek naar Moskou, Peters
burg, Kiev en Charkow. 
De Verlichting ging ook gepaard met 
interne joodse problemen. Orthodoxe 
joden waren bevreesd voor het verlies van 
de joodse identiteit als gevolg van assimi
latie en gemengde huwelijken. 
De scheiding van kerk en staat bracht ook 
een gevoelige slag toe aan de wereldlijke 
invloed van rabbijnen. Scherpe klassete
genstellingen binnen de joodse gemeen
schap introduceerden een sterke socialis
tische stroming. Maar in het algemeen 
heerste er na 1848 een optimistische stem
ming, die echter van korte duur was. 
In 1881 vond de moord plaats op de libe
rale tsaar Alexander 11. Dit werd gevolgd 
door een golf van pogroms en de discrimi
nerende Meiwetten van 1882. In hetzelfde 
jaar werd in Dresden het eerste internatio
nale anti-semitische congres georgani
seerd en werd besloten tot het uitgeven 
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van anti-semitische kranten. Vond de mid
deleeuwse anti-joodse discriminatie 
plaats op godsdienstige grondslag (de 
moord op Jezus), na 1882 werd het racisti
sche element van een vermeende biologi
sche minderwaardigheid geïntroduceerd. 
In 1903 werd in Rusland een nieuw ele
ment aan het anti-semitisme toegevoegd. 
Een vervalst document, de protocollen 
van de wijzen van Sion, moesten bewijzen 
dat de joden uit waren op de wereldheer
schappij. Dit schotschrift werd over de 
gehele wereld vertaald en speelde nog een 
rol bij de anti-semitische politiek van Hit
Ier. Deze publicatie had opnieuw hevige 
pogroms tot gevolg. 
Tussen 1880 en 1914 verlieten 2,6 miljoen 
joden Oost-Europa en vestigden zich 
hoofdzakelijk in de Verenigde Staten, 
tezamen met miljoenen Ieren, Italianen, 
Polen en Russen. Tussen 1915 en 1933 ves
tigden zich nog eens 700.000 joden in de 
USA. Sinds 1914, toen New York ruim I 
miljoen joden telde, is deze stad uitge
groeid tot de grootste joodse gemeen
schap ter wereld. Een stad met tientallen 
jiddische scholen, hogere scholen en een 
rijk jiddisch cultureel leven. Vele emi
granten bleven bij hun trek naar het wes
ten in West-Europa steken. Ook in Neder
land bleven honderden 'Oost-joden' ach
ter, die hoogst verbaasd waren te 
ontdekken dat de joden in Nederland geen 
jiddisch spraken. 
In ons land verscheen aan het eind van de 
17e eeuw een jiddische krant, die een 
betrekkelijk kort leven was beschoren. 
Door koning Willem I werd onderinvloed 
van de liberale wetgeving het jiddisch op 
school en ook in de synagoge verboden. 
De meeste Nederlandse joden werden in 
het algemeen maatschappelijk verkeer 
opgenomen en de Nederlandse taal werd 
de enige. Wel bleven speciaal in het 
Amsterdams dialect veel jiddische woor
den en uitdrukkingen hangen. Verschil
lende daarvan zijn thans in Van Dale terug 
te vinden. 
Evenals in andere Westeuropese landen is 
de joodse betrokkenheid bij het opkomen-



de socialisme sterk. Voormannen als 
Henri Polak en David Wijnkoop hebben 
daarbij een belangrijke rol gespeeld. Op 
internationaal nivo deden Rosa Luxem
burg, Bemstein, Lassalie en later Trotski 
en Jacob Swerdlow hun invloed op het 
joodse proletariaat gelden. 

Wereldoorlog I 

De mensenslachting van 1914-1918 trof 
jood en niet-jood in gelijke mate. Toch 
moet niet uit het oog worden verloren dat 
de langdurige en bloedige oorlog in Oost
Europa zich vooral afspeelde in de joodse 
grensgebieden van Polen en Rusland en 
ook de daarop volgende revolutie en inter
ventie lieten hun spoor van verwoesting 
achter. Na de vrede van Versailles ont
stonden vele nieuwe staten. 
Terwijl in West-Europa tot de lijn Duits
land- Zwitserland- Italië de gelijkberech
tiging als vanzelfsprekend werd vastge
legd, kwamen de staten uit het voormalige 
Habsburgse Rijk niet verder dan minder
heictsrechten voor joden, die trouwens in 
Polen pas in 1931 gerealiseerd werden. Er 
zijn twee extreme uitzonderingen. Alleen 
Letland en Litauen kenden van 1919 tot 
1939 de joden geen gelijke rechten toe en 
hanteerden discriminerende wetten. 
De Februari- en Oktoberrevolutie van 1917 
in Rusland hadden een enorme indruk 
gemaakt op de joodse bevolking van 
Oost-Europa. 
Al in 1897 werd in Vil na een socialistische 
joodse arbeiderspartij opgericht de 
Boend. De Boendisten hebben een perma
nente liefde-haat verhouding gehad met 
de sociaal-democraten van Lenin. In 
zwarte tijden sloten ze zich collectief aan 
bij de RSDAP, in liberalere tijden over
heerste de joodse culturele autonomie en 
traden ze weer uit. 
Na 1917 stroomden honderdduizenden 
joden in de CPSU. Er ontstond enige tijd 
een communistische Boend. De opbloei 
van de jiddische cultuur, die eigenlijk al 
vlak voor de eerste wereldoorlog in Rus
land begon, zette zich na 1917 met onge-
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kende kracht voort. Op de congressen van 
de· CPSU vormde de joodse nationaliteit 
achter de Russen en Oekraïners de groot
ste groep. Grote aantallen joden uit Polen 
en de Baltische staten trokken naar de 
Sowjet-Unie en verrijkten het culturele 
leven. Zionistische, Boendistische en 
godsdienstige groeperingen verwierven 
veel aanhang. Voor het eerste leek een 
reële vooruitgang in het verschiet. Dat 
nam niet weg, dat als gevolg van de bezet
ting van de Oekraïne door de interventie
troepen enorme pogroms konden worden 
georganiseerd, die alleen daar al 200.000 
slachtoffers eisten. Dit versterkte later de 
joodse trek naar Moskou en Leningrad. 
Aan de opbloei van het joodse leven 
kwam een abrupt einde in 1927 toen de 
StaJinterreur zich begon in te zetten. De 
officiële politiek van de Sovjet-Unie ten 
opzichte vanjoden heeft altijd iets schizo
freens gehad. Enerzijds stonden de 
communisten op het standpunt van volle
dige assimilatie, anderzijds werd de joden 
met grote nadruk een eigen nationaliteit 
opgelegd, compleet met eenJin het inter
ne paspoort. Als antwoord op het verfoei
lijk geachte Zionisme werd in 1926 de 
joodse autonome republiek Birobidzjan 
opgericht, een moerasachtig stuk grond in 
het verre Siberië, tegen de grens van 
China. Daar zou de joodse identiteit tot 
leven moeten worden gebracht. Het voor
stel werd met redelijk optimisme ontvan
gen, maar het werd een grote mislukking. 
Terwijl het de bedoeling was dat zich daar 
honderdduizenden joden zouden gaan 
vestigen is de totale joodse bevolking 
nooit boven de 20.000 uitgekomen: op dit 
moment nog geen 7% van de lokale bevol
king. 
Door de bezetting van Oost-Polen, de Bal
tische republieken, Moldavie en de Buka
vina bevond zich aan de vooravond van de 
tweede wereldoorlog de overgrote meer
derheid van de joodse wereldbevolking in 
de Sovjet-Unie. Toch was in de periode 
1928-1941 het joodse culturele leven sterk 
ineengeschrompeld tengevolge van vele 
anti-joodse maatregelen. Het jiddisch 
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werd op de scholen afgeschaft, er bestond 
geen mogelijkheid meer voor het opleiden 
van rabbijnen en onder het mom van 
bestrijding van het Zionisme werd in het 
kader van de atheïstische campagne tegen 
godsdienst menige anti-semitische han
deling geïntroduceerd. 
Dat alles mag niet verhelen dat de aller
grootste slag aan de joodse bevolking in 
Europa werd toegebracht door de Duitse 
Nazi's. 
De moderne, industriële vernietiging van 
miljoenen volkomen onschuldige man
nen, vrouwen en kinderen zal een eeuwig
durend spoor van afgrijzen en onbegrip in 
de geschiedenis achter laten. 
Mogen in West-Europa Auschwitz en 
Sobibor als Holocaust-symbolen geregis
treerd staan, in Oost-Europa zijn deze oor
den van verschrikking met honderden aan 
te vullen. Deze massamoord heeft zich in 
het bijzonder in Polen, de Baltische sta
ten, Wit-Rusland en de Oekraïne afge
speeld. Het heeft naast onpeilbaar mense
lijk leed ook een vernietigende slag toe ge
bracht aan de jiddische taal en cultuur. 

Na 1945 

Wie denkt dat aan het onpeilbare leed van 
de joden in Oost-Europa een einde kwam 
vergist zich. Feldhandler was de zoon van 
een Poolse rabbi. Na 3 jaar verschrikking 
van Sobibor organiseerde hij samen met 
de Sovjet-luitenant Perscheski een ge
slaagde opstand en wist te ontvluchten. 
Een half jaar na de bevrijding werd hij tij
dens een pogrom in Lublin vermoord. En 
met hem nog eens duizenden joden die het 
slachtoffer werden van eeuwenoud anti
semitisme. 
In 1944 zond Stalin een aantal vooraan
staande Russische joden naar de V. S. om 
geld in te zamelen voor oorlogsmateriaal. 
Er werden door hun activiteiten miljoenen 
dollars bijeengebracht. 
In het kader van de strijd tegen het 'cos
mopolitisme' werden de 140 leden van het 
nationale joodse comité in de periode van 
1946 tot 1953 door de StaJinterreur om het 
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leven gebracht. Een groots proces tegen 
een groep joodse artsen in Leningrad, 
genoemd 'de moordenaars in doktersjas', 
kon gelukkig geen doorgang vinden door 
de dood van StaJin en de daarop volgende 
betrekkelijke dooi. 
Sinds de perestroika van 1985 komt er 
meer openheid in de joodse geschiedenis 
van de Sovjet-Unie. In de eerste plaats 
zien we opnieuween opleving van hetjid
disj als taal en als cultuur. 
In allerlei steden worden groepen opge
richt, taalcursussen gegeven, kranten en 
boeken gedrukt. Tegelijkertijd neemt het 
ondergronds sluimerende anti-semitisme 
weer openlijke vormen aan en verkrijgt 
hij een beangstigende invloed. 
In de joodse pers (Sowjettisj Heimland en 
de Birobidzjaner Stern) vallen drie dingen 
op. In de eerste plaats de telkens terugke
rende rubriek 'Wie kan er inlichtingen 
verschaffen over Mosje ... het laatst gesig
naleerd in Kiev 1952' enz. enz. In de twee
de plaats een overzicht van steeds meer 
nieuwe jiddische groepen, theaters en 
scholen. En in de derde plaats een groei
ende angst voor nieuwe pogroms en de 
daaraan gekoppelde mogelijkheden voor 
emigratie. 
Het eerherstel van Nazibeulen in de Balti
sche republieken, de brutale invallen van 
Pamjat in bijeenkomsten van joodse kun
stenaars en intellectuelen, de zwakke 
bescherming daartegen van de overheden 
in de verschillende republieken, stimu
leert de emigratie. Er zijn honderdduizen
denjoden uit Oost-Europa naar de V.S. en 
Israël vertrokken. De meeste namen hun 
jiddischebagage mee. In de USA kan men 
daarmee terecht. Maar de immigratie is er 
aan banden gelegd. In Israël nemen de 
problemen toe. Hetjiddisch is daar sinds 
1945 afgedaan als een Oosteuropees 
arrnentaaltje. Het Ivriet, het moderne 
Hebreeuws, werd verplicht. Het is een 
onderdeel van een zekere discriminatie 
van Oosteuropese emigranten, die de laat
ste jaren nog versterkt wordt door de nieu
we stromen vluchtelingen uit de Sovjet
Unie, waar geen banen en woningen voor 
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De Jiddisjer koeltoer farajn An-Ski. Leden van de vereniging tijdens een wandeltocht naar 
het Vliegenbos in Amsterdam-Noord. Het kleine meisje voor in het midden, Mirjam 
Ohringer, is met haar vader een van de weinige overlevenden. Mirjam is thans medewerk
ster van het Verzets Museum Amsterdam. 

zijn. Toch ontkomt ook Israël niet aan een 
sterkere invloed van het jiddisch als 
gevolg van deze immigratie, die de laatste 
maanden echter weer afneemt. 
In Nederland is het jiddisch als gesproken 
taal verdwenen. De in 1921 in Amsterdam 
opgerichte vereniging An-Ski gaf onder
dak aan enkele honderden joodse emi
granten uit Polen en Rusland. Er werd 
onderling jiddisj gesproken, er werden 
cultuurgroepen opgericht en er werden 
heftige discussies gevoerd tussen commu
nistisch en Boendistisch georiënteerde 
leden. In 1937 werd door An-Ski geld 
ingezameld voor de anti-Franco strijd in 
Spanje en er werd hulp geboden aan jood
se vluchtelingen uit Duitsland. De jeugd
groep van An-Ski die sterk georiënteerd 
was op de CPN, werd praktisch in zijn 
geheel in de illegaliteit en het verzet opge
nomen. De leden werden betrokken bij de 
geldinzamelingen van het sol-fonds en 
speelden ook een rol bij de ontsnapping 
van joodse kinderen uit de Hollandse 
Schouwburg. Na 1945 heeft An-Ski nog 

getracht een jiddisj stukje cultuur vast te 
houden, maar de meeste leden hadden de 
oorlog niet overleefd. De overgeblevenen 
waren gevestigde zakenlieden geworden. 
In 1979 werd de vereniging opgeheven. 

Eenjiddisch festival in Amsterdam, anno 
1991. Nostalgie? Natuurlijk. Wie kan de 
Holocaust, de tragische gebeurtenissen 
uit de laatste decennia, uit het culturele 
patroon verwijderen? Een revival? Niet 
uitgesloten als we de opleving van alle 
mogelijke nationale stromingen in bijna 
alle continenten waarnemen. Jiddisj, een 
levende werkelijkheid? Het is mogelijk, 
als we zien wat in Amsterdam aan eigen
tijdse liederen, verhalen, voordrachten en 
theaterbewerkingen naar voren werd 
gebracht. Een revival, ook als weerbare 
stroming tegen racistische sentimenten, 
zoals die in Wenen, Brussel en Antwerpen 
en in de Duitse steden op ons afkomen? 
Mogelijk en wenselijk! 

Max van den Berg 
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Joods Historisch Museum, Amsterdam foto: B. Kowadlo 

De eerste herdenking van de Februaristaking in 1946. Onder de tienduizenden deelnemers 
een groep overlevenden van dejiddische Oost-Europa-migrantenorganisatie An-Ski, 
waarvan vele leden tijdens de Duitse bezetting actiefbij het verzet betrokken raakten. 
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