
PC 50 JAAR 

Het symposium 

'SOCIALISME IN DE JAREN NEGENTIG' 
wordt gehouden in 

FELIX MERITIS, KEIZERSGRACHT 324, AMSTERDAM 
op ZATERDAG 31 MAART 1990 van 13.00 tot 18.00 uur 

De inleiders zijn 

Jet Bussemaker 
~oliticologe, wetenschappelijk onderzoekster op het terrein van 
feminisme en individuafisenng' op de Universiteit van Amsterdam 

Ger Verrips 
schrijver, redacteur van 'Socialisme en Democratie' (PvdA) 

Harry van den Berg 
voorzitter van het Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek (CPN). 

Na de inleiders zal een korte persoonlijke reactie worden gegeven door een 
vijftal mensen uit bewegingen en partijen. Het zijn: 
Henk Beerends (secretaris van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels), 
Rouke Broersma (PPR- onder voorbehoud), Kees Korevaar (scholings
medewerker FNV), Astrid Roemer (schrijfster) en Leonie Sipkes (PSP, 
Vrouwen tegen Kernwapens -onder voorbehoud). 

Het programma loopt als volgt: 
13.00: Welkomstwoord van Leo Molenaar, hoofdredacteur P&C. 
13.10: De inleiders: Jet Bussemaker, Ger Verrips, Harry van den Berg. 
14.15: Pauze. 
14.40: Korte "co-referaten" van de vijf daartoe uitgenodigden. 
15.30: Eerste zaaldiscussie. 
16.00: Pauze. 
16.20: Tweede zaaldiscussie. 
17.25: Afsluiting. 
17.30: Feestelijke bijeenkomst. Receptie. 

Aanmeldingen telefonisch en schriftelijk naar: 
secretariaat CPN, ter attentie van Wil Evers, Hoogte Kadijk 145, 
1018 BH Amsterdam, tel. 0 20- 262 565. Het deelnamebedrag is fl. 5,-. 
Inhoudelijke suggesties: Leo Molenaar, Noordeinde 9, 2611 KE Delft, 
tel. 0 15 - 134 131. 

Financiële ondersteuning ter bestrijding van de zaalkosten en de kosten van 
een extra-oplage voor de losse verkoop van dit jubileum-nummer is hard 
nodig. Op giro 173 127 t.n.v. Pegasus, Amsterdam o.v.v. steun nummer 
"Socialisme in de jaren negentig". We rekenen op U. 
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Socialisme in de jaren 
negentig 

bij wijze van inleiding 

Toen de redactie van dit blad een half jaar 
geleden besloot extra-werk van de 50ste 
jaargang te maken en het onderwerp 
'Socialisme in de jaren '90' koos als the
ma voor dit jubileumnummer, was nog 
niet geheel duidelijk hoe actueel dat in de 
belevenis van zeer velen zou worden. 
Daarvan getuigen ook de bijdragen in dit 
nummer, die bijna alle voorzien zijn van 
een datering. 
1989 is een revolutiejaar geworden voor 
Midden- en Oost-Europa, terwijl 1990 
reeds begonnen is met nieuwe vreugde 
om de vrijlating van Nelson Mandela en 
de !egalisering van het ANC. Uit de 
geschiedenis kennen we de revolutie
jaren1789, 1848, 1917 en de ommekeer 
-de ouderen onder ons uit eigen ervaring 
-van 1945. Nu worden we meegesleurd 
door een stroom van ontwikkelingen, 
waarbij bovendien 'socialisme' en 'com
munisme' volop in de belangstelling 
staan, zij het in Europa anders dan in 
Zuid-Afrika of Chili. 
Dit nummer zou gaan over de ontwikke
lingen met socialistisch en groen links in 
Nederland, en het zou gaan over interna
tionale ontwikkelingen, en hoe publicis
ten en politici uit verschillende linkse en 
progressieve stromingen daar tegen aan 
kijken. 
Dit blad kan daar niet afstandelijk in zijn: 
met het integratieproces van de CPN in 

Groen Links is ook de positie van dit 50-
jarige periodiek in het geding. Uit
gangspunt van dit themanummer en het 
symposium is om vanuit onze invalshoek 
bij te dragen aan het debat binnen en 
buiten Groen Links over de weg naar een 
democratisch en socialistisch Nederland. 
De CPN heeft daarbij onder meer zijn 
partijprogramma als inzet, wat door 
redacteur Pim Juffermans wordt onder
streept. 

In dit nummer zijn liefst 15 bijdragen 
opgenomen, die in drie achtereenvol
gende 'afdelingen' gescheiden zijn. Eerst 
is een aantal bijdragen aan de orde van 
politici uit een aantal bloedgroepen van 
Groen Links: PPR (Ria Beckers), PSP 
(Joop Vogt), CPN (lna Brouwer en Her
man Meijer) en de Vereniging (Astrid 
Roemer en Maviye Karaman). 

Aan Emmy van Noord (PPR), voorzitster 
van de Basisbeweging, vroegen we een 
reactie op de actuele ontwikkelingen. Dan 
volgt een aantal historische en ideologie
kritische beschouwingen, waarbij behalve 
Marius Ernsting (CPN), Pim Juffer
mans en milieudeskundige Fon ten Thij 
de bijdragen van wetenschapsmensen als 
Ger Harmsen (PvdA) en W.F. Wertheim 
speciale. vermelding verdienen. 
Tenslotte volgen twee artikelen die dieper 
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ingaan op de actuele situatie in één land: 
Henk Hoekstra schrijft over de 
ontwikkelingen in de beide Duitslanden, 
en Martin Jacques leidt het congres in 
van de Communistische Partij van Enge
land dat het nieuwe programma 'Mani
festo for New Times' aanneemt. 
De meeste van deze artikelen zijn speci
aal voor dit nummer geschreven. 
Sommige artikelen zijn met toestemming 
overgenomen of bewerkt naar een lezing. 
Dat geldt voor de verhalen van Ria Beek
ers, Astrid Roemer (bewerkt), Ger 
Darmsen (bewerkt) en Martin Jacques 
(vertaald door Jan van der Bij). 

Politiek en Cultuur 
In dit nummer bijt redacteur Jos van Dijk 
de spits af. Hij heeft gekeken naar de 
inhoud die het blad aan het begrip 'cul
tuur' geeft, waarbij hij zich beperkte tot 
zes jaargangen met steeds ertussen een 
sprong van tien jaar. 
Zijn conclusie is dat de communistische 
cultuuropvattingen erg aan een 'zuil' 
doen denken: een scherp van anderen 
onderscheiden wereldbeschouwing. 
Die invalshoek heeft Jos- ook daarom 
gekozen, omdat in 1985 (dat was de 45ste 
jaargang maar in de tijd '50 jaar') een 
omvangrijke geschiedbeschouwing van 
Politiek en Cultuur was geschreven door 
Johan Middendorp. 

Groen Links 
Er is hier slechts ruimte voor een aandui
ding van wat de verschillende politici van 
Groen Links, die hier aan het woord 
komen, naar voren brengen. 
Ina Brouwer stelt dat de kritiek op het 
westerse kapitalistische systeem geme
ten dient te worden aan wat mogelijk zou 
zijn geweest als vanuit dit welvarende 
deel van de wereldbevolking ' de 

Politiek en Cultuur 

afgelopen tien jaar een andere dan de 
gevolgde politiek ingeslagen zou zijn. Zij 
begroet Groen Links als de formatie die 
onder bepaalde voorwaarden, zoals een 
fantasievol en open integratieproces, 
nieuwe politieke verhoudingen kan 
helpen scheppen. 
De rede van Ria Beekers voor de Groen
Linkse Raad wordt hier volledig afge
drukt. Zelfkritisch maar tevens zelfbe
wust gaat ze de gelijkhebberij van rechts 
te lijf. Zij noemt de allesomvattende, 
Grote Verhalen uit de tijd, maar stelt 
nieuwe strijdtonelen, oude idealen en 
nieuwe Verhalen aan de orde. Groen 
Links maakt deel uit van een groeiende 
Internationale, die bezig is met ecologi
sche economie en democratie. 
Joop Vogt, voorzitter van de PSP, stipt 
het toenaderingsproces aan van de 
afgelopen tien jaar tussen PSP en CPN. 
Het socialisme is allerminst afgedaan, 
maar een 'rooddruk voor morgen' is er 
niet meer. CPN en PSP, twee socialisti
sche groeperingen, zijn een onomkeer
bare vaste samenwerking aangegaan met 
PPR, EVP en onafhankelijken. Hij heeft 
er het volste vertrouwen in. 
Astrid Roemer, vierde voor Groen Links 
in Den Haag, hield in november '89 een 
lezing voor de Vrouwenconferentie van 
Groen Links. Zij stelt een herbezinning 
op doel en middelen van de beweging, 
een herformulering van waarden en not
men, een bijstelling van levensdoelen en 
het ontwikkelen van nieuwe politieke 
methoden en nieuwe levensstijlen aan de 
orde. Dit artikel stond eerder in een PSP
brochure. 
Ronald Albers had een interview met 
Maviye Karaman-Ince, derde voor 
Groen Links in Amsterdam. Zij kritiseert 
het feit dat in plaats van gelijk
waardigheid en uitwisseling van gedach
ten, veelal een aanpassing van de migrant 
wordt gevraagd aan 'Nederlandse' waar-
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den en normen. Zij stelt dat democratie 
dient in te houden dat de minderheid een 
kans krijgt, gelijkwaardig wordt behan
deld en mee kan beslissen. 
Herman Meijer (CPN), mede-onderhan
delaar naar de Kamerlijst van september 
jl, laat zijn gedachten gaan over wat er bij 
de vier in Groen Links samenwerkende 
partijen speelt inzake het integratiepro
ces. Hij vindt systematische theoretische 
arbeid en onderlinge politieke discussie 
broodnodig, evenals een gemeenschap
pelijk denkbeeld omtrent de 'macht'. 
Voor hem hoeft Groen Links geen 
'gewone' partij te worden. 

Tweede groep 

Emmy van Noord begint met wat achter
gronden te schetsen bij de Basisbeweging 
binnen en naast de kerken, zoals o.a. de 
Kairos-oproep 'Road to Damascus' 
(1989). Maatschappij-analyse en con
fronterende vragen uit de Derde Wereld 
leidden tot een keuze voor het socialisme 
als een rechtvaardiger samenleving. 
Naast vreugde over de laatste maanden is 
er zorg dat de Derde Wereld, zonder 
'Berlijnse Muur', het nog harder krijgt. 
Marius Ernsting, waarnemend voorzit
ter van de CPN, stelt fundamentele vra
gen naar de filosofische en praktische 
grondslagen van het socialisme. 
Hij vindt het te gemakkelijk om te stellen 
dat het in Oost-Europa niet om socialisme 
gaat. En hij vraagt om niet te snel met het 
antwoord op die vragen te komen. Net als 
Roemer pleit hij voor een herdefiniëring 
van plaatsbepaling, doelen en strategieën 
van de socialistische beweging. 
W.F. Wertheim polemiseert tegen dege
nen die het communisme 'één grote mis
lukking' noemen. Hoe komt het dat de SU 
en China dan wereldmachten zijn? Hij 
constateert dat sinds 1900 een eigen weg 
naar industrialisering mogelijk was voor 
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landen die zich afsloten van de wereld
markt en een eigen socialistische staats
macht opbouwden. Hij trekt parallellen 
tussen 'Culturele Revolutie' en 'perestroj
ka'. Hij is bezorgd voor de Derde Wereld. 
Ger Harmsen gaat in op de ontwikkeling 
van termen zoals communisme, socia
lisme en marxisme. Het marxisme func
tioneert, net als het christendom, tegelijk 
als utopie en ideologie, als 'zout der 
aarde' en als 'keiharde repressie'. Het 
socialistische ideaal staat overeind, hoe 
ook besmeurd in bepaalde gebieden en 
landen door communistische en sociaal
democratische partijen. Het artikel is een 
bewerkte voordracht. 
FontenThij vindt dat zowel het produk
tiestelsel van het 'leninisme' als dat van 
het 'vrije ondernemerschap' onherstel
bare schade hebben aangericht. Hij wijst 
de ideologische synthese tussen Oost en 
West van de hand, en daarmee moderne 
versies van de 'convergentietheorie'. Het 
gaat om het formuleren van een nieuw, 
'groenistisch' perspectief als reële demo
cratische maatschappijvisie op weg naar 
de toekomst. 
Pim Juffermans vraagt zich af of het 
begrip 'democratie' niet een centraler 
plaats verdient dan 'socialisme', en of dat 
laatste niet beter kan worden omschreven 
als democratisering van de produktiever
houdingen. Hij vindt bij herlezing het 
CPN-programma 'radicaal-democratisch', 
en pleit voor de ontwikkeling van tal van 
vormen van sociale en directe democratie 
die aansluiten op veel dat reeds in de kiem 
aanwezig is. 

Derde groep 

Het was noodzakelijk in te gaan op de 
ontwikkelingen rond de beide Duitslan
den op weg naar de verkiezingen van 
maart a.s., hoe snel de situatie daar ook 
verandert. 
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Henk Hoekstra stond voor de taak een 
politieke plaatsbepaling te maken, die 
enkele maanden mee moest gaan. Hij 
koos voor een mengvorm van een actuele 
en een historische benadering, waarbij de 
laatste zorgt voor de stevige bodem. Hij 
doet een appèl op de progressieve mensen 
in Oost en West om door gezamenlijk 
overleg en democratische initiatieven de 
politieke agenda uit de handen van Kohl 
te trekken. Op een lezing voor Groen 
Links op 10 februari werkte Henk dit stuk 
al weer verder uit. Wij plaatsen hier het 
origineel van januari. 
Tenslotte de integrale bijdrage van Mar
tin Jacques, dagelijk bestuurder van de 
Britse Communistische Partij. Deze partij 
nam in november '89 op zijn congres een 
nieuw programma aan, dat werd ingeleid 
door Jacques. 
Wij plaatsen dit om minstens drie rede
nen. Omdat het brokstukken aanreikt van 
een wat bredere analyse, die ook in het 
kader van de programdiscussie van Groen 
Links nuttig kan zijn. Omdat het infor
matie geeft over Engeland op weg naar de 
verkiezingen van 1992. En omdat het de 
stand van zaken weergeeft in een ver
wante partij. 
Zulke documenten willen we ook in de 
volgende nummers van deze jaargang 
plaatsen. Bewegingen in Zuid-Afrika en 
de beide Duitslanden zullen de eerst 
aangewezen leveranciers zijn. 

Illustraties 

Het lag voor de hand om een aantal 
artikelen, die nu eenmaal op de verkeerde 
pagina eindigen, aan te vullen met een 
prent van een voorpagina van een oud 
nummer of een speciale uitgave van 
P&C. Het laatste symposium dateert van 
februari 1966 rond 'De uitdaging van het 
marxisme'(!) en was georganiseerd door 
de redacties van Politiek en Cultuur, 

Politiek en Cultuur 

'Kontrast' en de studentenvereniging 
'Periel es'. 
Daarnaast is aan fotograaf Bert Zijlma 
gevraagd om in de eerste weken van 1990 
een aantal staande foto's voor ons te ma
ken, die gebruikt zouden kunnen worden 
voor de voorpagina, en het begin van de 
verschillende 'afdelingen' van dit num
mer: inleiding, stuk over P&C, de poli
tieke reacties, de 'verhalen' en de buiten
landbijdragen. Bert fotografeerde de 
acties bij Hoogovens, de ambtenarenac
ties, de demonstratie op de Dam na de 
vrijlating van Mandela en de afbraak van 
kademuren langs het IJ (niet te verwarren 
met de Berlijnse Muur). 
Een sfeervolle foto van de actie bij 
Hoogovens staat op de voorpagina. 
Anders dan op de doorsnee-foto lopen de 
mensen bedachtzaam naar de vergade
ring, die gaat komen. Een goede inleiding 
naar ons Symposium. 

Symposium 

Het is verleidelijk om in deze inleiding al 
nader in te gaan op samenhangen, tegen
spraken of verschillen van benadering in 
de hierboven aangeduide artikelen. Maar 
dat is niet de bedoeling. 
Het bovenstaande wil slechts opwekken 
tot lezing. Is er een antwoord gegeven op 
de vraag wat we van onze socialistische 
gedachten, idealen en wetenschappelijke 
begrippen mee kunnen nemen naar de 
jaren negentig? 
Op het symposium geven we voor de 
beantwoording van die vraag, zij het 
natuurlijk toegespitst in een wat con
cretere vraagstelling, ruim baan aan drie 
inleiders. Zij hebben niet mee
geschreven aan de bundel, en staan dus 
'vrij' in de discussie: 
Jet Bussemaker, politicologe, weten
schappelijk onderzoekster op het terrein 
van 'feminisme en individualisering', 
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Ger Verrips, schrijver, lid van de redac
tie van 'Socialisme en Democratie' 
(PvdA), en 
Harry van den Berg, lid van de redac
tiecommissie van het CPN-programma 
(1984) en, voorzitter van het IPSO. 

Na deze inleidingen wordt in eerste 
instantie gevraagd om voorbereide reac
ties vanuit vakbeweging, derde-wereld
beweging, milieubeweging en partner(s) 
in Groen Links. Daarna discussie tussen -
vooral - de zaal en de inleiders. 
We hopen veel van onze abonnees te ont
moeten naast andere belangstellenden in 
dit onderwerp. Aan het einde van de 
bijeenkomst is er een feestelijke afslui
ting en gelukwensen voor de 50-jarige. 

Namens de redactie, 

Leo Molenaar 
20 februari 

7 
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Over de 'C' van P&C 
bij de vijftigste jaargang 

In 1935 verschijnt de eerste jaargang van een nieuw blad met de naam 
"Kommunisme, maandschrift voor politiek en cultuur". Het is de 
voortzetting van het marxistische kaderblad van de CPN "De Communist". 
Het nieuwe blad wil zich op een breder publiek richten. In de tweede jaar
gang begint het blad nog onder de titel "Communisme, maandschrift 
voor politiek en cultuur", maar bij het septembernummer wordt het 
kortweg "Politiek en Cultuur, maandschrift". De redactie schrijft dat de 
naamswijziging geen verandering van richting inhoudt. 'We zijn er toe 
overgegaan om ons blad gemakkelijker onder elks bereik te brengen'. 
In de zomer van 1940, na de inval van de Duitsers, wordt de verschijning 
van het blad gestaakt. De zesde jaargang telt slechts zes nummers. 
In 1946 wordt het blad onder dezelfde naam voortgezet. Bij het begin van 
de 'tweede'(!) jaargang in 1947 wordt Politiek en Cultuur "het Neder
landse Marxistische maandblad" genoemd en "het tijdschrift der 
Nederlandse arbeidersklasse, van vooruitstrevend Nederland". De 
officiële ondertitel wordt in de naoorlogse periode: "Tijdschrift gewijd 
aan de theorie en praktijk van het marxisme-leninisme onder leiding 
van het partijbestuur der CPN". Deze ondertitel blijft gehandhaafd tot 
maart 1980. Daarna heet het eenvoudig: "Maandblad van de CPN" en 
vanaf 1987 "Periodiek van de Communistische Partij van Nederland". 
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De inhoud van onze cultuur 

Dat P&C een politiek blad is merk je bij 
de eerste blik op de inhoudsopgave van 
een willekeurig nummer. Dat het ook 
over cultuur gaat blijkt meestal pas bij 
nader inzien. Toch is er in die vijftig jaar
gangen heel wat te vinden over de kun
sten (muziek, literatuur, beeldende kun
sten) en over meer algemene culturele en 
cultuur-politieke onderwerpen zoals 
godsdienst, wetenschap en de positie van 
intellectuelen en kunstenaars. Vele ge
dichten zijn er gepubliceerd, korte ver
halen, vooral in de oudere jaargangen, 
fotografie en afbeeldingen van kunst-

werken. En ten slotte vinden we dóor de 
jaren heen vele boekbesprekingen, niet 
alleen van politiek werk, maar ook van 
literatuur en publikaties over andere kun
stvormen. 
Welk beeld krijgen we bij het bekijken 
van het culturele deel van P&C? Hoe is 
de 'cultuur' in de loop van de tijd inge
vuld? Om daarover iets te kunnen zeggen 
heb ik steekproefsgewijs de jaargangen 
1937, 1947, 1957, 1967, 1977 en 1987 
doorgebladerd op zoek naar artikelen met 
een culturele inhoud of artikelen waarin 
iets gezegd wordt over de inhoud van 
onze cultuur. 
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De dreiging van het fascisme 

Toen P&C in september 1936 zijn defini
tieve naam kreeg, schreef de redactie (Mr. 
A.S. de Leeuw en K. Beuzemaker) dat de 
titel "Politiek en Cultuur" een nauw
keurige omschrijving was van de inhoud 
die men aan het tijdschrift wilde geven. In 
deze titel is namelijk vervat 'dat in onze 
tijd van dreigend fascisme en oorlogs
gevaar de cultuur meer dan ooit afhanke
lijk is van de politiek, omdat de cultuur in 
al haar onderdelen en in haar toekomst 
zelf door het fascisme en de oorlogen die 
het sticht wordt bedreigd en ondermijnd'. 
Het blad richt zich tot arbeiders en intel
lectuelen en roept op tot bestrijding van 
het fascisme ('Ziedaar de vijand!') 'op 
straffe van de ondergang van de cultuur 
en de maatschappij zelf'. 
Met deze inzet wordt een breed scala van 
onderwerpen aangeboden aan een zo 
breed mogelijk publiek: politiek, econo
mie, internationale betrekkingen en cul
tuur. In de laatste rubriek treffen we in 
1937 bijvoorbeeld gedichten (o.m. van 
Theun de Vries), korte verhalen met een 
sociaal-politieke inhoud over het arbei
dersleven of over de strijd voor het 
behoud van de Spaanse republiek. Er zijn 
artikelen over Multatuli (50ste sterfdag), 
Poesjkin (lOOs te sterfdag) en Van den 
Vondel (350ste geboortedag). Het laatste 
is van de hand van Theun de Vries en 
overgenomen uit de inleiding tot een 
Bloemlezing die Pegasus uitgaf. De titel 
is opmerkelijk: "Taalschoonheid bij Von
del". Van den Vondels werk heeft vol
gens de Vries een 'suggestieve, magische 
kracht'. 
Een meer orthodox-marxistische bena
dering vinden we in een artikel van Ge
rard de Waal over film. Hij schrijft over 
de ontwikkeling van de filmkunst in de 
kapitalistische maatschappij en veroor
deelt het daarin voorkomende forma
lisme, hyper-individualisme en estheti
cisme. Op dezelfde wijze bekritiseert 
Dr. P. van Noorden de subjectieve mu
ziekopvattingen van Willem Mengelberg. 

Politiek en Cultuur 

De volksfrontpolitiek, de strijd tegen het 
fascisme, klinkt in vrijwel alle artikelen 
door: over Heinrich Mann, 'de heraut 
van het volksfront' (Nico Rost); over 
Spaanse affiches; over de vervaardiging 
van een film over de Franse Revolutie 
waar de Franse arbeiders van de CGT 
aan meewerken (Margo van Rees). En 
over de samenwerking in eigen land. Ir. 
A. Struik schrijft in een artikel over 
"Communisme en Godsdienst" dat de 
CPN 'elke vorm van geloofsvervolging 
verwerpt en streeft naar gemeenschap
pelijk verweer met de gelovige Neder
landers tegen gewetensdwang, de 
gewelddaden tegen de kerken en de 
rassenvervolging waaraan het fascisme 
zich schuldig maakt'. 
In het laatste nummer van 1937 schrijft 
Ir. S.J. Rutgers over de "Maisons de la 
Culture" in Frankrijk, die ontstaan zijn 
onder het daar regerende volksfront. 
Deze "Huizen voor de Cultuur" spelen 
een belangrijke rol in de samenwerking 
tussen de arbeidersklasse en de intel
lectuelen tegen het fascisme. 'Gezien uit 
het oogpunt van den intellectueel als cul
tuur-drager, bestaat er dus een grondslag 
voor samenwerking met de arbeiders 
tegen het fascisme, dat de dadelijke 
achteruitgang en ondergang van de 
burgerlijke cultuur en de teruggang tot 
allerlei vormen van vóór-burgerlijke bar
baarsheid betekent'. Met dit uitgangs
punt wordt er gestreefd naar het behoud 
en het doen herleven van de burgerlijke 
cultuur (o.m. door monumentenzorg). 
Voorts wordt ruimte geboden aan radi
cale onafhankelijke kunstenaars en wordt 
er wetenschap bedreven. 
Het vooroorlogse P&C laat een brede 
opvatting van cultuur zien. Het gaat om 
de redding van de beschaving, het heden 
en verleden en al het goede dat de Neder
landse samenleving heeft voortgebracht. 
En daarvoor is een brede coalitie noodza
kelijk. De breedheid en openheid van 
deze cultuuropvatting worden pas goed 1 

duidelijk als je naar de inhoud van ons 
blad in de naoorlogse jaren kijkt. 
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Het isolement van de Koude 
Oorlog 
Na de oorlog vinden we al snel tekenen 
van een versmalling van het wereldbeeld 
en een toenemende, exclusieve oriëntatie 
op de Sovjet-Unie. 
Theun de Vries besteedt in 1947 twee 
artikelen aan de kritiek op schrijvers in 
de Sovjet-Unie: "Sovjetschrijvers her
zien hun positie". In 1946 was door 
Zjdanov, lid van het Centraal Comité van 
de CPSU, de aanval geopend op enkele 
Russische schrijvers, die in hun boeken 
een te weinig positief beeld gaven van 
het communisme in opbouw. De Vries 
schrijft over een noodzakelijke en ook 
door de kunstenaars zelf gewaardeerde 
discussie waarin zij samen met het pu
bliek 'hun werk aan een strenge analyse 
onderwerpen, hun tekortkomingen be
spreken en constructieve plannen voor 
een opvoering van de kwaliteit van hun 
werk en de invloed van hun literair optre
den aan de orde stellen'. Dat dit op initi
atief van de partij gebeurt strekt deze tot 
eer en is een nieuw bewijs van 'de innige 
relatie tussen volk en partij'. De nood
zaak van deze 'discussie' bleek bijvoor
beeld uit het werk van Zosjtsjenko, wiens 
werk getuigde van 'plezier in het oprake
len van menselijke driften', van 'cyni
sche platheden, immoraliteiten en sex
uele afdwalingen'. Zosjtsjenko verloor 
het lidmaatschap van de schrijversbond. 
Twee literaire tijdschriften werden ver
boden wegens het uitspreken van mis
moedige en pessimistische gevoelens 
onder invloed van decadente westerse 
stromingen die geïnspireerd werden door 
o.m. Joyce en Proust. En in het Centraal 
Comité werd een resolutie aangenomen 
waarin de taak van de literatuur duidelijk 
omschreven werd: 'het volk helpen in 
zijn geestelijke ontwikkeling, inzonder
heid de jeugd, zij moet het volk weten te 
bezielen met moed, met overtuigings
kracht, met de volharding om alle moei
lijkheden te boven te komen'. Theun de 
Vries voegt daar in een eigen commen-
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taar aan toe dat de Sovjet-literatuur af
stand moet nemen naar vorm en inhoud 
van de literatuur in de kapitalistische lan
den. In het licht van de opbouw van het 
communisme gaat het om oriëntatie 'op 
een totaal eigen inhoud en een totaal 
eigen vorm (accentuering van De Vri~s, 
JvD). Men kan die taak op de eenvoudig
ste wijze omschrijven als het scheppen 
van een literatuur, die haar uitgangspunt 
en haar einddoel vindt in het leven van 
het volk'. 
In de keuze van de besproken boeken en 
in de besprekingen zelfvinden we dit uit
gangspunt veelvuldig terug: veel (geau
toriseerde) Sovjetschrijvers en auteurs 
die een band hebben met een westerse 
communistische partij, zoals de Franse 
schrijver Louis Aragon, waarover Nico 
Rost naar aanleiding van diens 
"L'Homme Communiste" schrijft: 'Hoe 
benijden we onze franse kameraden om 
hun Louis Aragon ... en hoe vurig wensen 
wij prozaïsten in onze rijen te h~bben, 
die zó schrijven over onze nationale 
helden, over Jan Postma en Dieters, over 
de beide Jansens en zovele, zovele 
anderen.' De cultuur is op de eerste 
plaats dat wat wordt voortgebrach~. 'in 
onze rijen'. Of aansluit bij onze nJen, 
zoals 'De geestelijke nalatenschap van 
Erasmus, H. de Groot en Spinoza' door 
de redactie geïntroduceerd als erflaters 
van het marxisme, die ook laten zien 
'hoezeer het Marxisme zijn wortels heeft 
in de Nederlandse natie'. Verder schrijft 
S.J. Rutgers over de lotgevallen van Joris 
Ivens in Australië, M. van Loon over de 
beeldend kunstenaar Peter Alma, 'een 
schilder voor de gemeenschap'. Er zijn 
artikelen over socialistische zangkoren 
en over een initiatief voor een eigen 
radio-omroep: Radio Werkend Neder
land, een organisatie die zolang de zend
machtiging uitblijft, optreedt als impres
sario. Slechts in enkele artikelen, zoals 
bij het interview met danseres Florrie 
Rodrigo en in een artikel over cabaretière 
Cilly Wang, ontbreekt elke verwijzing 
naar de communistische familie. 
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Alle beschouwingen over diverse kunst
vormen hebben de leer van het marxisme 
als uitgangspunt. Maar de auteurs zijn 
niet allemaal even dogmatisch. "De 
vlucht uit de werkelijkheid in de mo
derne Franse muziek" is een rechtlijnig 
plat-materialistisch verhaal van P. van 
Noorden over Honegger en Messiaen. De 
'religieuze waanzin' van Olivier Messi
aen is volgens de schrijver 'een bewijs 
temeer, dat het stervende kapitalisme op 
ideologisch gebied de zonderlingste uit
wassen voortbrengt'. Care! Porcelijn 
doet nauwelijks voor hem onder in de 
bespreking van een boek over Toscanini. 
Deze bourgeois-kunst is doortrokken van 
pessimisme, meent hij. 'Daartegenover 
(staan) de idealen van hen die met en
thousiasme strijden voor een nieuwe cul
tuur, al ontbreekt voor de verwezenlij
king hiervan de maatschappelijke bodem 
zolang de componist geen aansluiting 
kan vinden bij de vernieuwende 
maatschappelijke kracht: de arbeiders
klasse' (september 1957). J. de Leeuwe 
schrijft iets genuanceerder over film. 'Ik 
wil pogen de samenhangen tussen 
geestelijke en materiële uitingen op 
filmgebied in het kader van de produc
tieverhoudingen, welke in de betrokken 
maatschappij heersen, zo helder mogelijk 
te beschrijven' (september 1947). Nog 
steeds lezenswaardig is J. Knuttel in 
bijvoorbeeld "Bredero, dichter van het 
volk" (april1957). 
Vergeleken bij de jaargang van 1947 is 
die van 1957 aanmerkelijk armer aan 
cultuur. Behalve Knuttels beschouwing 
over Bredero vinden we in de rubriek 
"Cultuur, geschiedenis en wetenschap" 
slechts artikelen over Clara Zetkin, 
Comenius (van de hand van de Tsjechi
sche minister van Onderwijs, n.a.v. het 
feit dat 300 jaar geleden diens verzameld 
werk in Amsterdam is verschenen) en 
een bericht uit China over een jonge 
schrijver die een discussie over bureau
cratie uitgelokt heeft met zijn boek. 
Verder zijn er historische artikelen en 
beschouwingen over de lancering van de 
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eerste kunstmaan door de Sovjet-Unie. 
Maar in de rubriek "Wetenschappelijk 
socialisme" treffen we enkele artikelen 
aan die veel zeggen over de wijze waarop 
in die tijd in de CPN over cultuur werd 
gedacht. De aanleiding voor deze artike
len vormde een beschouwing van Sonja 
Prins in het nummer van december 1956, 
getiteld "De inhoud van onze cultuur". 
Sonja Prins ageert tegen enge, recht
lijnige opvattingen van de begrippen 
'volk' en 'cultuur' en een te smalle inter
pretatie van wat waardevol is en hoog 
gehouden moet worden op de weg naar 
het socialisme. Haar betoog kenmerkt 
zich door een open benadering van de 
cultuur en van intellectuelen en kunste
naars, typerend voor de stroming die na 
het 20ste congres van de CPSU en de 
daar gedane onthullingen over Stalin, een 
vrijere, minder dogmatische invulling 
van het communisme voorstond. Sonja 
Prins schreef haar artikel in het najaar 
van 1956, toen de CPN op zijn 18de con
gres ook enkele voorzichtige vernieu
wingen introduceerde (die daarna snel 
weer teruggedraaid werden). In novem
ber was er de bloedige onderdrukking 
van de Hongaarse opstand met alle 
gevolgen ook voor de Nederlandse com
munisten, die meer dan ooit in een isole
ment terechtkwamen. Ongetwijfeld moe
ten de reacties op het verhaal van Sonja 
Prins ook in dat kader geplaatst worden. 
'De inhoud van onze cultuur bestaat uit 
meer factoren', schrijft Sonja Prins, 'die 
niet parallel hoeven te lopen met de tech
nische en economische ontwikkeling 
omdat ze van zedelijke aard zijn en de 
verhouding van mens tot mens en van 
mens tot heelal betreffen( .... ) De verhou
ding van mens tot mens en van mens tot 
heelal of tot de mensheid, en niet de 
klassenverhoudingen zijn bepalend voor 
de hoogte en rijkdom van een gegeven 
cultuur'. 
'De inhoud van onze cultuur bestrijkt de 
volledige mens, niet alleen zijn klasse
karakter'. In aansluiting hierop citeert ze 
de congresresolutie van het 18de congres 
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van de CPN over mensenrechten (die 
aansluit bij sterke nationale tradities die 
hooggehouden moeten worden): 'In het 
algemeen en onder alle omstandigheden, 
nu en in de toekomst verklaart zij (de 
CPN) zich voor de volledige ontplooiing 
en handhaving van de rechten van de 
mens'. 
In het verlengde van deze brede cultuur
opvatting bekritiseert Sonja Prins het 
sectarisme. 'Het marxisme is geen recept 
dat in zichzelf voldoende is om bepaalde 
problemen op te lossen'. Ze laakt voorts 
de zelfgenoegzaamheid die partijgenoten 
aannemen ten opzichte van niet-leden en 
bepleit een open houding tegenover 
intellectuelen die wel sympathiseren met 
de CPN maar geen lid willen worden. Ze 
citeert Gramsci: 'Orthodoxie is geen 
stroming maar de opvatting dat het marx
isme in zichzelf alle elementen bevat om 
een volledige wereldbeschouwing op te 
bouwen, een filosofie, alle wetenschap
pen én een politieke praktijk, m.a.w. om 
een totale beschaving te worden'. 
In januari 1957 lezen we in P&C twee 
reacties op het artikel van Sonja Prins. 
Jaap Wolff schrijft onder de titel "Geen 
terugtocht" dat de redactie het artikel 
beter niet had kunnen plaatsen. Hij bekri
tiseert het terugbrengen van de ideologi
sche opvattingen van de partij tot 'een 
soort mengelmoes van het marxisme met 
allerlei andere theorieën'. Verder valt hij 
haar opvatting over sectarisme aan. 
Vooral het idee dat de partij sympathi
serende intellectuelen met begrip tege
moet treedt, wijst hij af. Als het om inte
gere, eerlijke intellectuelen gaat moeten 
ze maar lid worden; angstige, laffe en 
zelfzuchtige mensen die de stap niet dur
ven te wagen hebben we ook niet nodig, 
zo is ongeveer zijn redenering. En hij 
vindt het helemaal te ver gaan als Sonja 
Prins bepleit de partij een meer Neder
lands (lees: minder Russisch) karakter te 
geven ten gerieve van 'kleinburgerlijke' 
intellectuelen 
De tweede reactie is van Ger Harmsen. 
Onder de titel "Hoe staat het met onze 
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theorie" bekritiseert hij de kleinburger
lijke opvatting van Sonja Prins, die alge
meen menselijke relaties tot uitgangs
punt neemt. Hij vindt het aanknopen bij 
nationale tradities dubieus omdat toch de 
strijd tegen het imperialisme voorop 
moet staan. Het belang van de Hollandse 
Marxistische School, waar Sonja Prins 
ook op gewezen had, acht hij betrekke
lijk. Enkele negatieve kanten van deze 
stroming waren door Lenin afdoende 
weerlegd. Ten slotte meent hij dat niet 
toegegeven moet worden aan de afkeer 
bij intellectuelen van discipline en de 
organisatorische beginselen van de partij. 
Hiermee is de discussie nog niet afge
lopen. In het nummer van maart levert 
Harry Verhey ook nog een bijdrage die 
vooral gericht is tegen Ger Harmsen. 
Deze bestrijdt in de ogen van Verhey de 
afwijkende gedachten van Sonja Prins 
onvoldoende. Beide, Prins en Harmsen, 
zijn veel te veel onder de indruk geko
men van de openbaringen tijdens het 
20ste congres van de CPSU en van de 
gebeurtenissen in Hongarije. Ze zijn 
daardoor uit het evenwicht gebracht en 
spelen reactionairen in de kaart. 'Wij 
willen de partij niet verburgerlijken en 
aanpassen aan het burgerlijk denken van 
intellectuelen die gevormd zijn door een 
burgerlijke studie. 'Wij willen van bur
gerlijke intellectuelen socialistische 
intellectuelen maken'. Dit vereist vol
strekte zuiverheid in de leer (100% marx
isme). Ger Harmsen is veel te positief 
over de Hollandse School en andere 
denkers die niet 100% marxist zijn. Dit 
standpunt richt zich tegen het derde leer
boek van de arbeidersbeweging, aldus 
Verhey, en het is daarom zeer schadelijk 
voor de partij. 
Het is na deze discussie niet verwonder
lijk dat we in de taakstelling van P&C, 
zoals vastgesteld door het partijbestuur 
in de zomer van 1957, weinig meer terug 
kunnen vinden van culturele vraag
stukken en aandacht voor de positie van 
intellectuelen en kunstenaars. 
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De vertraagde vernieuwing 
De verwachting dat we in de jaren zestig 
en zeventig geen tekenen meer vinden 
van het verstarde denken komt niet 
geheel uit. Verandering blijkt ~nder meer 
uit de publikatie van twee artikelen van 
'vernieuwers' uit die tijd: de Poolse 
filosoof Adam Schaff en de Franse 
schrijver Roger Garaudy. De laatste 
bekritiseert het mechanistische denken 
en het herleiden van de mens tot alleen 
de produktieverhoudingen waarin hij 
verkeert. Garaudy bepleit een marxis
tisch humanisme, wat beslist iets anders 
is dan het burgerlijk humanisme. 
Opmerkelijk is de grote belangstelling in 
1967 voor godsdienstige vraagstukken 
en met name de vemieuwingsbeweging 
in de Rooms-Katholieke Kerk. We tref
fen een artikel aan van Joop Wolff over 
de Nieuwe Katechismus en over de ency
cliek Populorum Progressio. Ook is er 
aandacht voor publikaties van pro
gressieve protestantse theologen. De.ze 
artikelen lezend ontkomt men toch met 
aan de indruk dat ze vooral geschreven 
zijn uit vreugde over de 'ontdekking'.van 
het marxisme als een door gelov1gen 
serieus te nemen stroming. De toon van 
het eigen gelijk ten opzichte van mensen 
'die het nu ook gaan inzien' overheerst. 
"Het veranderende denken" is de titel 
van een artikel van Joop Wolff in het 
nummer van januari 1967. Deze veran
dering slaat dan vooral op de anderen, de 
christenen; de veranderingen in eigen 
huis laten nog even op zich wachten. 
Sporen van het oude verstarde denken 
treffen we ook in twee artikelen waarin 
het anarchisme ter sprake komt. De aan
leiding hiervoor vormde het optreden 
van de provo's en de opkomst van andere 
radicale groepen aan het einde van de 
jaren zestig. Annie van O~mere?
Averink schrijft dat men welhebt m 
vroeger tijden nog wel enig begrip had 
kunnen opbrengen voor anarchisten als 
verdwaalde socialisten. Nu is deze stro
ming een belemmering voor de arbei-
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dersbeweging. Het gaat om marginale 
groepen die wel weer zullen verdwijnen 
omdat ze op drijfzand zijn gebouwd en 
geen uitzicht bieden. Fred Schoonenberg 
zet zich ook af tegen Provo, de PSP en 
andere radicalen in een artikel over Van 
der Lubbe. Er is een film gemaakt waarin 
een nieuw beeld van deze figuur wordt 
geschetst. In plaats van handlanger van 
de nazi's wordt hij daarin nu afgebeeld 
als een individueel werkende radicaal. 
Aan zijn kritiek op deze zienswijze 
knoopt Schoonenberg een beschouwing 
vast over de ontmoeting van pseudo
links met ultra-rechts in demonstraties in 
die tijd die alleen tot doel hebben het 
gezag te provoceren. Het begrip voor een 
nieuwe politieke cultuur is in de CPN 
van die tijd bepaald nog niet aanwezig. 
In 1967 treffen we weinig aandacht voor 
eigentijdse kunst. Er is een artikel van 
André de Leeuw over de Nederlandse 
film ("Groeistuipen na langdurige schijn
dood"), maar verder zijn er onder het 
kopje "Cultuur" voornamelijk histori~ 
sche beschouwingen: over Monteverd1 
("Triomf van de hartstocht" door Carel 
Porcelijn); over Jeroen Bosch (naar aan
leiding van een tentoonstelling); over de 
Wederdopers ("Omzien in schaamte" 
door Theun de Vries) en over Luther 
(door C.Klaphek). Opmerkelijk: er wordt 
geen enkele Sovjet-Russische roman 
besproken in deze jaargang. De verkla
ring daarvoor is er wel: juist in 1967 zijn 
de betrekkingen tussen de CPN en de 
CPSU tot op het nulpunt gedaald, het~ 

geen o.m. tot uiting komt in het ~esluit 
van het partijbestuur om de partiJleden 
aan te raden geen reizen meer te onderne
men naar Oost-Europa vanwege het 
gevaar van inmenging in de aangelegen
heden van de Nederlandse partij. 
Over naar 1977: een druk jaar voor de 
partij met een Nationale Conferentie, ~e 
grote verkiezingsnederlaag en de partiJ
strijd die leidde tot het terugtreden van 
Paul de Groot. In P&C zien we de weer
slag van het toetreden van nieuw.e 
groepen tot de partij: "Vrouwen vooruit 
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met de CPN" (Elly Izeboud), "Politieke 
discriminatie op de Vrije Universiteit" 
(Jeroen Saris), "Voor een progressieve 
onderwijspolitiek" (Onno Bosma). Voor 
de cultuur is er dit jaar kennelijk weinig 
tijd. Er worden gedichten gepubliceerd 
van Dik Verhaar, er is een artikel over de 
beperkte toegang tot de media (het 'drie
stromenland' op de televisie) en er wordt 
verslag gedaan van een project van neer
landici rond een gedicht van Joost van 
Den Vondel: "Lof der Zee-vaert". Het 
gaat nu niet om de taalschoonheid, zoals 
bij De Vries in 1937, maar om een 
poging tot de beoefening van historisch
materialistische literatuurwetenschap. 
Thewis Wits, de communistische cul
tuur-wethouder van Groningen, be
spreekt het proefschrift van Joost Smiers 
over cultuurpolitiek in Nederland vlak na 
de oorlog. In dit boek wordt de CPN 
geportretteerd als enige partij die opkomt 
voor vrijheid van expressie en tegen de 
bevoogding en het paternalisme zoals dat 
in die tijd in de 'volksopvoeding' tot ui
ting kwam. 'Alleen bij de communisten 
wordt vertrouwd op de kracht en de intel
ligentie van de gewone mensen'. Wat 
Smiers echter onvoldoende aangeeft vol
gens Wits, is dat bij de CPN dit 
vertrouwen niet voortkomt uit zomaar 
een keuze, maar uit de historisch-mate
rialistische benadering van de cultuur. 
Cultuur is ook strijdtoneel in de maat
schappij en verdient een marxistische 
benadering. 
Rinus Haks, de scheidende CPN-gede
puteerde voor cultuur in de provincie 
Noord-Holland laat in 1987 geen marxis
tische term meer vallen in zijn toespraak 
'Over cultuur en provinciaal beleid' 
tijdens een bijeenkomst van de CPN-cul
tuurgroep aan de vooravond van de 
Statenverkiezingen. Deze toespraak 
wordt in het eerste nummer van 1987 
afgedrukt. 'Kunst kent vele functies. Ik 
denk dat een 'progressief' cultuurbeleid 
er op gericht is alle functies tot hun recht 
te laten komen': de 'horzelfunctie' zoals 
de Griekse filosofen die zagen, de so-
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ciaal-kritische functie (zie Brandt 
Corstius), een anticiperende functie 
('kunst kan toekomstbeelden en alter
natieven creëren'). 'Kunst kan een 
andere werkelijkheid laten zien dan de 
mensen wordt voorgehouden of dan de 
zichtbare werkelijkheid. Een 'progres
sief' cultuurbeleid ontfermt zich ook 
over achterstandsituaties, ter waarbor
ging van de pluriformiteit. Geef alle stro
mingen een kans. Cultuur moet ook een 
wezenlijk element in de democratische 
strijd vormen ( ... ) Het gehalte van de 
democratie kan men meten aan de manier 
waarop men minderheden een kans 
geeft'. Voorts keert Haks zich tegen het 
toepassen van de beginselen van de 
markt op de kunsten zoals bij sponsoring 
en privatisering. Daarna gaat hij in op het 
cultuurbeleid zoals hij dat jarenlang heeft 
meegemaakt en zelf vormgegeven in zijn 
functie als gedeputeerde. Het is een 
bestuurlijk getint verhaal over regelin
gen, subsidies en instellingen. Ook de 
discussie, die in het volgende nummer 
van P&C is afgedrukt, doet erg bestuur
lijk aan na de vele theoretische beschou
wingen in voorgaande jaargangen. Cul
tuur is ook een wereld van instituties in 
onze verzorgingsstaat, de CPN heeft zich 
met Rinus Haks en andere bestuurders 
daarin ook een plaats verworven. Voor 
het eerst in haar geschiedenis en na een 
jarenlang isolement. 

Tenslotte 
Gedurende het grootste deel van de 20ste 
eeuw zijn de cultuur en de cultuurbele
ving in Nederland onderhevig geweest 
aan de verzuiling. Verschillende levens
beschouwingen vertoonden verschil
lende cultuuropvattingen. Op die levens
beschouwingen gebaseerde maatschap
pelijke instituties gaven gelegenheid 
voor de deelname aan binnen de zuil 
geautoriseerde kunstvormen. Elke zuil 
had specifieke culturele instellingen, 
waaraan kunstenaars van de eigen groep 
waren verbonden. De omroepen zijn 
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daarvan het beste voorbeeld. Communis
ten hebben zich altijd naast of tegenover 
die zuilen opgesteld. De zuilen ver
doezelden immers de klassenstrijd. Ze 
waren gebaseerd op klassensamenwer
king: arbeiders en ondernemers van het
zelfde geloof organiseerden zich binnen 
één zuil. Maar het beeld van de commu
nistische cultuuropvattingen en cultu
urbeleving doet toch wel erg aan een 
'zuil' denken: een zeer scherp van 
anderen onderscheiden wereldbeschou
wing, aan de partij verwante kunstenaars 
en intellectuelen die de eigen cultuur 
inhoud geven, de (noodgedwongen) ge
sloten gemeenschap waarin de eigen cul
tuur wordt beleefd. Is dat allemaal prin
cipieel anders? 
Als je op zoek naar de C van P&C in al 
die oude jaargangen bladert ontkom je 
niet aan de indruk van een 'communisti
sche zuil'. Er zijn echter naar mijn 
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mening twee belangrijke verschillen met 
de andere, grotere zuilen. Ten eerste valt 
het hoogtepunt van de communistische 
verzuiling niet zoals bij de anderen voor 
de Tweede Wereldoorlog. In die periode, 
toen de volksfrontgedachte overheerste, 
was er juist een grote openheid te zien in 
de richting van andere groepen. Het 
hoogtepunt van de verzuiling van de 
communisten viel in de jaren vijftig en 
zestig. Ten tweede, en daarmee samen
hangend, begon de 'ontzuiling' bij de 
communisten veel later dan bij de grote 
zuilen. De doorbraak in de jaren zestig 
bij katholieken en protestanten heeft 
geen vergelijkbare ontwikkeling te zien 
gegeven bij communisten. Pas in de jaren 
tachtig brokkelt de communistische zuil 
af en vindt er een vermenging plaats van 
communistische ideeën en instellingen 
met die van andere progressieve groepen. 

Jos van Dijk 
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Het socialisme 
als poldermodel? 

Als er iets niet eenvoudig is in deze tijd is 
het het schrijven over het socialisme in de 
jaren negentig. 
Hoezo socialisme? 
De Oktoberrevolutie van 1917 heeft zo
juist een waardige opvolger gekregen in 
de revolutie van 1989 die de regerende 
communistische partijen één voor één 
wegjoeg of dwong tot afstand van haar 
machtsmonopolie. 
Na meer dan 70 jaar reëel socialisme 
staan de mensen in de Sovjet-Unie nog 
steeds in de rij voor de meest eenvoudige 
levensmiddelen en worstelen ze zich 
dagelijks door een Kafkaïaanse bureau
cratie. Als burgers van de DDR de kans 
krijgen, wijken ze uit naar het Westduitse 
kapitalisme waar de werkloosheid welis
waar hoog is maar de levensstandaard 
desondanks hoger en de individuele vrij
heid groter dan 40 jaar socialisme hen 
heeft kunnen brengen. De vrijheid om te 
werken, de vrijheid desnoods om werk
loos te zijn, het eigen initiatief dat niet 
gesmoord wordt in een gecontroleerde en 
politiek georganiseerde economie. Dat 
alles lokt meer dan in socialistische theo
rieën wordt verondersteld. 

Dezer dagen schiet mij vaak de opmer
king te binnen van een Bulgaars par
lementslid dat, tijdens een bezoek van 
een Nederlandse parlementaire delegatie 
in 1985, mij vroeg waarom er in Neder
land nu eigenlijk nog zoiets bestond als 
een communistische partij. Hij had de 

Nederlandse inkomensverschillen bestu
deerd, de landbouw, het nationaal pro
dukt, ons systeem van volkshuisvesting 
en sociale zekerheid: 
'Maar dat is toch socialisme!', zei hij. 
En inderdaad, de Bulgaarse boer was een 
stuk armer dan zijn Nederlandse collega; 
de Bulgaarse werknemer moest harder 
werken tegen veel minder loon en met 
minder mogelijkheden tot ontspanning 
dan de gemiddelde Nederlandse werkne
mer. Vrouwen waren weliswaar allen 
werkzaam in de betaalde sector maar ze 
klaagden over het gebrek aan goede 
voorzieningen, de dubbele belasting, de 
schaarse tijd voor zichzelf. 
Maar werkloosheid bestond toch niet? 
En échte armoede toch ook niet? 
Dat waren toch in elk geval voordelen van 
het socialisme? 

Ook daar zijn vraagtekens bij te zetten, zo 
blijkt. Want wat is te prefereren? Met zijn 
tweeën één arbeidsplaats bezetten, niet 
ongebruikelijk in Oost-Europa, zodat 
arbeid geen echte inhoud meer heeft, laat 
staan een uitdaging betekent, of werkloos 
zijn met behoud van een uitkering en vrij
willigerswerk? Met de armoede is het al 
evenmin florissant gesteld. Niet alleen 
vegen bejaarden tal van Oosteuropese 
straten schoon omdat hun pensioen niet 
voldoende is om van rond te komen, nu de 
Sovjet-Unie zich meer en meer opent, 
blijken ook daar honderdduizenden dak
lozen te zijn die zwerven over straat of 
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slapen in onverwannde en onverlichte 
spoorwegwagons. 
Wat terecht als een schande bekend staat 
in het Engeland van Thatcher en het 
Amerika van Reagan en Bush, blijkt ook 
op grote schaal in het socialisme voor te 
komen. 

De socialistische produktieverhoudingen 
blijken al evenmin een garantie voor het 
sparen van het milieu, zoals door marxis
tische theoretici wel eens is beweerd die 
milieuvervuiling koppelden aan de kapi
talistische produktiewijze. 
Tsjemobyl was het angstaanjagend voor
beeld ervan, maar ook de DDR (en haar 
buren) blijken tenauwemood aan een 
kernramp te zijn ontsnapt. De milieu
problemen zijn ook in ander opzicht om
vangrijk en acuut. De werkelijkheid is 
harder, veel harder dan verwacht. 
Nederland als hét socialistisch voorbeeld 
dus voor de jaren negentig? 

Nederland heeft inderdaad niet slecht 
geboerd. Onze voordelige handelspositie 
hebben we als natie uitgebuit en uitge
baat. Handig wist onze handel in .te spelen 
op internationale gebeurtenissen. Of het 
nu milieurampen op de Noordzee waren 
dan wel een voordelige aanbieding van 
Roemeense zuivelprodukten in de tijd 
van Ceaucescu. 
De socialistische beweging, in Nederland 
voomarnelijk sociaal-democratisch en 
christelijk-sociaal met de communisten 
als aanjagers, wist op haar beurt verdeling 
van de buit te bereiken; een redelijke 
inkomensverdeling en een uitgebreide 
sociale structuur ook al wordt aan beide 
sinds het begin van de jaren tachtig 
behoorlijk geknaagd. En ook al is het 
CDA de spil van het politieke systeem, 
uiteindelijk is er geen partij die de macht 
in Nederland alleen kan uitmaken. In een 
meerpartijensysteem concurreren par
tijen met elkaar. Links heeft nog steeds 
geen kans gezien die spilfunctie te 
bereiken ook al doet de PvdA met haar 
centrum-linkse positie sterk haar best dat 
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wel te doen. Gedecentraliseerd bestuur en 
coöperatieve vormen zijn vanouds vaste 
bestanddelen van het Nederlands bestel. 
Zelfs zodanig dat de Russische perestroj
ka-aanhangers belangstelling tonen voor 
het Nederlandse model, met name in de 
landbouw. 
Het socialisme als poldermodel dus? 
Als dat de conclusie is, waarom dan niet 
allemaal lid worden van het CDA? 'The 
end of polities' in ieder geval in Neder
land? Soms lijkt de dagelijkse politieke 
werkelijkheid daar griezelig veel op. 

De Nederlandse maatschappij en poli
tieke cultuur zijn het typische resultaat 
van meerdere politieke en maatschappe
lijke stromingen. De partijen ter linker
zijde van de PvdA zijn daarvan niet uit te 
sluiten. 
Wat zou er van de emancipatie van vrou
wen en homoseksuelen terecht zijn geko
men als er niet eigenwijze communisten, 
radicalen en pacifisten waren geweest? 
Wat van de rechten van migranten en 
vluchtelingen, de Nederlandse politiek 
tegen apartheid of de positie van uitke
ringsgerechtigden? Wat was de Neder
landse bewapeningspositie geweest zon
der Hollanditis en het Nationaal Milieu
beleidsplan zonder milieubeweging? 
Als er ergens een tegenwicht is gevormd 
tegen de neo-conservatieve Friedman
aanhangers, de Koude-Oorlogdenkers 
van het eerste en het laatste uur, dan is het 
wèl door de linkse stroming die de tegen
beweging mee organiseerde en gevestig
de opvattingen aanviel. 
Als ik nuchter om me heen kijk, zie ik 
ten minste drie redenen waarom de 
noodzaak daarvoor nog lang niet is 
verdwenen: de maatschappelijke twee
deling, de ecologische crisis en de on
macht en onwil van de besturende par
tijen om werkelijk nieuwe en betrok
ken verhoudingen in de politiek te 
scheppen. Nationaal en internationaal! 

Een tweede voorbeeld van de historische 
functie van links is het volgende. De 
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naoorlogse progressieve stroming kent 
twee markante generaties: de antifascis
tische generatie voor wie 'Nooit meer fas
cisme' het doel was, en de Vietnamgene
ratie voor wie verzet samenviel met 
'Nooit meer Vietnam'. Beide generaties 
geloofden op hun manier in hét alternatief 
of tenminste in een blauwdruk daarvan. 
Voor sommigen was dat de Sovjet-Unie, 
voor anderen Cuba, Nicaragua of het 
Zuid-Afrika van ná de bevrijding. Het 
verzet was reëel; het alternatief vaak 
romantisch, een utopie, in elk geval iets 
dat ver weg was en vrijwel nooit in eigen 
land. Die romantiek maakte soms blind 
voor het ongelijk van de vriend en het 
gelijk van de vijand. Maar het verzet 
tegen de kille, arrogante, moordzuchtige 
Verenigde Staten die Vietnam wel 'even 
terug zouden bombarderen tot het stenen 
tijdperk', was- ook achteraf- volkomen 
terecht. 
'Johnson moordenaar' mocht niet wor
den geroepen van hen die 'Stalin moorde
naar' als lijfspreuk met zich meedroegen. 
Historisch gezien waren beide beschul
digingen terecht en zou het even mis
plaatst zijn de slachtoffers van Vietnam te 
vergeten als de slachtoffers van Stalin. 

Als het Bulgaarse parlementslid, waar
over ik schreef, Nederland gelijk stelt aan 
hèt socialisme (en dan ben ik er niet zo 
zeker van dat hij daar ook de rechten van 
minderheden, vrouwen en homoseksue
len onder verstaat), dan geldt dit compli
ment dus in hoge mate voor de progres
sieve stromingen in Nederland die door 
verzet en maatschappelijke strijd van het 
19de-eeuwse 'Op Hoop van Zegen'
kapitalisme een enigszins fatsoenlijk land 
hebben gemaakt. 

Een derde manier om het Nederlandse 
model als alternatief voor het verloren 
socialisme te bespreken, is te wijzen op 
de vele tekortkomingen ervan. 
Het toenemend aantal daklozen, de ver
arming in grote steden, de verzuring van 
onze bossen en onze cultuur bijvoor-
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beeld. Veel linkse of zich socialistisch 
noemende theoretici doen dat ook in het 
debat over het socialistisch debacle. Het 
socialisme is weliswaar een ramp, maar 
het kapitalisme is toch ook niet best. In 
schilderachtige termen worden de wan
toestanden beschreven die zich voordoen 
in de krottenwijk van Harlem, de mijn
streek van Wales, de binnenstad van 
Amsterdam. Ik vind dat niet zo zinvol. 
Want hoewel de kritiekjuist is, heeft deze 
in verhouding tot het bestaande socia
lisme zijn zin verloren omdat de 
genoemde wantoestanden daar zelfs in 
veelvoud voorkomen zonder dat er een 
georganiseerde traditie is en kan zijn van 
een behoorlijke tegenbeweging. 
De kritiek op het westers kapitalistisch 
systeem moet dan ook niet gemeten 
worden aan andere maatschappelijke 
systemen, maar aan hoe het geweest 
zou kunnen zijn als er in economisch en 
politiek opzicht minder beperkt en 
minder bekrompen zou zijn gehandeld 
door dit welvarende deel van de 
wereldbevolking. 

Stel bijvoorbeeld dat de NAVO tien jaar 
geleden niet met een uiterst kostbaar en 
geavanceerd wapenprogramma was 
gekomen, maar eenzijdig een moedige 
ontwapeningslijn had voorgelegd. Stel 
dat er op dat moment vergaande voor
stellen aan het Warschaupact zouden zijn 
voorgelegd tot samenwerking terwille 
van het milieu, de armoede en onderont
wikkeling, waren we dan niet veel verder 
geweest dan door te wachten op ene 
Michail Gorbatsjov die nu hetzelfde 
voorstel doet maar vanuit een veel 
zwakkere positie? 
Is de 'vijand' nu inderdaad niet op de 
knieën gedwongen door een voortdurend 
isolement en bedreiging en is het leven 
van Oosteuropese dictators daardoor niet 
onnodig gerekt? Betekent dat alles 'his
torisch gezien' niet een geweldig verlies 
aan tijd, energie en mogelijkheden? 
Het Westen heeft geen rekening gehou
den met de positie van de ander, geen em-
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stige poging gedaan tot ondersteuning 
van de democratisering van het socia
lisme. De enigen die dat deden, waren 
'wildvreemde en naïeve' vredesactivisten 
die Vaclav Havel ook al kenden toen hij 
nog in de Tsjechische gevangenis zat. 
Als er één ding deze maanden duidelijk is 
geworden, dan is het wel dat het Westen 
in moreel, economisch, politiek en mili
tair opzicht veruit de sterkste was en 
vanuit die sterke positie alleen maar 
sterker wilde worden ten koste van veel in 
eigen land en zonder wezenlijk bij te dra
gen aan de democratisering in Oost
Europa. De ontspanningsirleeën van de 
vredesbeweging waren misschien zo gek 
nog niet, al waren ze wat onuitgewerkt en 
achteraf globaal. Liberalen, conservatie
ven en christen-democraten weigerden 
echter de kans te grijpen en ze te toetsen 
aan de realiteit. 

Nederland maakt daarop geen uitzonde
ring. Het waste zijn handen in onschuld, 
maar deed geen poging zich groter te 
maken dan het was als lid van de NAVO. 
Wat had Nederland gedaan met Vietnam 
als het Frankrijk was geweest? We zullen 
het niet weten. Nederland werd niet voor 
zulke grote beslissingen gesteld als inder
tijd met Indonesië, toen ook de PvdA mi
litaire acties voorstond. Maar toen de 
Amerikaanse militairen eind 1989 Pana
ma bestormden, was de Nederlandse 
reactie lauw en daarmee veelzeggend, 
ook bij de sociaal-democraten! 
'Y.aar N_ederlandse belangen in het geding 
ZIJn, bhnkt Nederland niet uit in moedig 
optreden tegen onrecht en onder
drukking. En dat was toch het elementaire 
beginsel van socialisme? Het poldermo
del dus niet als voorbeeld van het socia
lisme? Voor het zwarte Zuid-Afrika dat 
tevergeefs Shell jarenlang opriep apart
heid te boycotten, in elk geval niet! De 
Nederlandse horizon reikte ook in dat 
opzicht niet verder dan het einde van de 
polder. De humanist en Europeaan Ems
mus zou in die kringen ook in deze tijd 
een uitzondering zijn geweest! 
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Terug naar de jaren negentig. 
Wat niet meer kan, is eerst produceren en 
dan omzien naar de schade. Wat onmo
gelijk wordt, is een rijk West-Europa op 
te bouwen (desnoods inclusief de DDR) 
en vervolgens er hoge muren omheen te 
zetten om de armen der aarde te kunnen 
weren. 
W~t niet werkt, is een Europees Veilig
hetctsstelsel met kernwapens en een plei
dooi om proliferatie van diezelfde kern
wapens naar andere delen van de wereld 
tegen te houden. 
Kortom: internationale afspraken over de 
richting van de produktie, ecologische 
voorwaarden, sociale zekerheid en een 
vreedzame conflictoplossing zijn nodig 
om heftige spanningen te voorkomen. 
Als de Verenigde Staten, Japan en West
Europa begin jaren tachtig over de vrije 
markt niet zo triomfantelijk de loftrompet 
hadden gestoken en geen spartaans 
regime hadden gevoerd over uitkerings
gerechtigden, dan zou de wereld van nu er 
misschien anders en beter hebben uit
gezien. 
Als de afspraken tussen de 'groten' des
tijds niet in de eerste plaats het marktaan
deel hadden betroffen, maar de wijze 
waarop een nieuw technologisch tijdperk 
verbonden kan worden met de belangen 
van het milieu, democratie en sociale 
vernieuwing, dan hadden we niet de 
scherven van het economisch herstel 
hoeven op te rapen. 
Trots over de technologische eri eco
nomische prestaties van de jaren tachtig is 
alleen hij die handelt uit onwetendheid 
over hoe het anders had gekund. 

Valt de benadering die ik voorsta nu 
onder het socialisme van de jaren negen
tig? 
Ik geloof niet dat het woord socialisme 
echt verheldering brengt in wat ik bedoel. 
Waar het mij om gaat, is dat het econo
mische, maatschappelijke en politieke 
handelen geleid wordt door heldere uit
gangspunten van gemeenschappelijk 
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belang, de universele rechten van de 
mens voorop. 
Het gaat om een geïntegreerde benade
ring waarbij staat en markt beide van 
belang zijn, economie en ecologie direct 
met elkaar verbonden, feministische en 
socialistische ideeën even zwaar worden 
gewogen als de noodzaak van produktie. 
Democratische zeggenschap is nodig op 
alle niveaus: van de basis tot aan de inter
nationale fora. Wellicht lijkt zo'n voor
stelling van zaken op een ratjetoe, een 
chaotisch alternatief voor de overzich
telijke strijd tussen twee overzichtelijke 
wereldbeelden.Het zij zo. 
Zonder de instelling van een wereldver
beteraar, de kennis van een realist, de 
moed van een vernieuwer en de fantasie 
van een veelzijdig kunstenaar kan je het 
inderdaad maar beter vergeten. 
Wie hiërarchisch denken (links of rechts) 
niet kan laten, komt in de knoop: want 
eerst de economie en dan de sociale 
vernieuwing levert schade op, maar eerst 
de sociale vernieuwing en dan de 
economie- een weinig tastbare utopie. 

Groen Links heeft in mijn ogen de 
mogelijkheid om als vernieuwer en aan
jager van de politieke veranderingen op te 
treden. De huidige eenzijdige oriëntatie 
op het economische proces, maakt het 
nodig een nieuw tegenwicht te bieden. 
De verbinding ecologie-economie, inter
nationalisering-democratie, en vernieu
wing-verarming staan centraal. Maar de 
pretentie om een nieuw kant en klaar 
wereldbeeld te presenteren of een blauw
druk van de samenleving, moet worden 
opgegeven. Het gaat in de jaren negentig 
niet om een allesomvattende ideologie, 
het gaat veel meer om de formulering en 
het gevecht voor universele rechten en 
politieke uitgangspunten. Wil Groen 
Links die vernieuwende functie kunnen 
waarmaken, dan zal ze aan een aantal 
voorwaarden moeten voldoen: 
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1. Een anti-sectarische houding die zich 
kenmerkt door een open discussiekli
maat, zowel naar buiten als naar bin
nen. Groen Links moet zich niet fix
eren op de PvdA of zich kunstmatig 
ontwikkelen als hét alternatief voor de 
sociaal-democratie. 
Groen Links moet zich ontwikkelen 
tot een club waarin men zich niet 
opsluit in eigen knusse kring, maar de 
sfeer van het eigen gelijk doorbreekt 
door in onverwachte combinaties de 
discussie aan te gaan. In dat verband 
is zeker ook D'66 interessant. 

2. Een professionele organisatie waarin 
gezocht wordt naar zo direct moge
lijke vormen van democratie, daar
mee papierwinkels, bureaucratie en 
baasjes vermijdend. 

3. Een serieus onderzoek van maat
schappelijke problemen, daarbij voor 
mogelijk houdend dat de oplossing 
een andere richting opgaat dan altijd 
binnen linkse kring is gedacht. 

4. Een onverstoorbare behartiging van 
de belangen van minderheden en allen 
die maatschappelijk worden gemar
ginaliseerd zonder onszelf tot de uit
eindelijk 'goeden' te bestempelen en 
de anderen tot de 'kwaden'. 
Belangenbehartiging dus met oog 
voor de niet uit discriminatie ontstane, 
maar wel reële moeilijkheden van een 
multiculturele samenleving en een sa
menleving die in sommige opzichten 
desintegreert. 

Daarbij is een fantasievolle en open inte
gratie van de Groen-Linkse partijen 
belangrijker dan een snelle maar starre 
eenheid, waarbij iedereen in één uni
forme politieke cultuur wordt geduwd, 
die net zo beperkend kan zijn als die van 
de oude partijen. Een bloeiende Groen
Linkse formatie is overigens geen 
garantie dat sommigen toch niet zullen 
overstappen naar de tragere en meer 
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bestuurlijk ingestelde PvdA. 
Zoals het ook andersom zal gebeuren. 
Er bestaat nu eenmaal een spanning tus
sen een meer maatschappelijk gerichte 
linkse stroming die haar ideeën slechts op 
zeer indirecte wijze verwezenlijkt ziet en 
een bestuurlijk gerichte linkse stroming 
die bij de knoppen van de macht zit maar 
veel van haar ideeën moet prijs geven. 
Ook voor individuele mensen geldt dat nu 
eens het één, dan weer het ander trekt. 

Politiek en Cultuur 

De opvatting dat we daarom nu toe 
zouden moeten werken naar één groot 
links samenwerkingsverband, een soort 
Labourconstructie, deel ik niet. Een één
partijstelsel is ook ter linkerzijde niet 
wenselijk omdat het niet alleen de pluri
formiteit belemmert, maar ook de 
mogelijkheden van politieke vernieu
wing. En dat is juist wat we nodig hebben 
in de jaren negentig! 

Ina Brouwer 
7 februari 1990 
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Hoezo, het gelijk van 
rechts? 
Toespraak van Ria Beekers naar aanleiding van de eerste ver
gadering van de Groen-Linkse Raad te Utrecht 

'Misschien is de aarde wel omgerold. 
Is de poolgrens verlegd toen ik sliep. 
Alles wat waar was is anders geworden. 
Wie ben ik nog?' 

Deze regels uit een eindejaarsgedicht van 
Mischa de Vreede lijken links rond de 
jaarwisseling 1989-1990 op het lijf 
geschreven. Verwarring en twijfel alom. 
Een groot debat in de Balie over 'het ge
lijk van rechts?' Collectieve boetedoe
ning. Volgend jaar, zo wordt al voorspeld, 
wil niemand meer links genoemd worden. 
Vandaag zal de Eerste Raad van Groen 
Links(!) lijnen uitzetten voor een 
toekomstig Europa-beleid. Ook bij ons is 
daar heel wat aan vooraf gegaan. Ik wil 
daar toch iets over zeggen. Het zou te 
gemakkelijk zijn het verleden nu maar te 
laten voor wat het was. Hebben we zitten 
slapen? Is alles wat waar was anders 
geworden? Wie zijn wij nog? 

Verkeerde beoordelingen 
In elk geval heeft de democratiserings
lawine in Oost-Europa ons totaal verrast. 
Ademloos keken wij toe hoe de burgers 
daar in een paar maanden tijd hebben 
gebroken met een systeem van dwang en 
repressie, met hun hele naoorlogse 
geschiedenis. We vereenzelvigen ons met 
diegenen die dat heroïsche gevecht heb
ben gevoerd. Met de tienduizenden op de 
pleinen, die wensen af te rekenen met 
communisme en socialisme. We gaan er 
naar toe om te praten met 'onze' politieke 

vrienden. De vraag die ons wordt gesteld, 
is: met welk recht? 
Hoe was jullie verhouding met de macht
hebbers daar? In hoeverre hebben jullie 
mede schuld aan het in stand houden van, 
zoals de DDR-burgers zeggen, de Grote 
Leugen? Ik kan die vraag niet voor ons 
allemaal afdoende beantwoorden. Dat zal 
ieder voor zich moeten doen, we hebben 
nu eenmaal nog geen gemeenschappelijke 
geschiedenis. Maar ik zal een poging 
doen. Er zijn verkeerde beoordelingen ge
maakt. Ook recent nog. De PPR schortte 
haar officiële contacten met Roemenië 
begin 1988 pas op, nadat een hevige dis
cussie was losgebarsten over een reis van 
partijbestuursleden. 

En de CPN was in oktober vorig jaar nog 
aanwezig bij de viering van het 40-jarig 
bestaan van de DDR. Onze partijen had
den velerlei relaties met Oost-Europa. 
Via partijen, via kerken, via niet-officiële 
groepen en individueel. De autoriteiten 
wisten dat. 
Bij elk officieel contact waar ik zelf van 
weet de afgelopen 15 jaar- en dat betreft 
niet alleen mijn eigen partij- is benadrukt 
dat ontspanning en mensenrechten niet 
zonder elkaar kunnen. Of zijn, met stille 
diplornatie en vaak met succes, indivi
duele zaken van mensenrechten aan de 
orde gesteld. 
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Kiem voor democratisering 
Met diegenen die suggereren, dat aan het 
afbreken van vijanddenken de mensen
rechten zijn geofferd, ben ik het oneens. 
Dat verwijt treft ook de miljoenen 
mensen, die aan het begin van de jaren 
tachtig in Oost en West demonstreerden 
tegen de kernwapens. Ook dat verzet 
kwam als een lawine. Bijna van dag tot 
dag liet men zich minder gelegen liggen 
aan de superioriteitsbelangen van de 
eigen grootmacht. Groeide het besef dat er 
veel meer op het spel stond dan dat: wel of 
niet een nucleair slagveld, wel of niet een 
toekomst voor Europa. Dat is een door
braak geweest. En niet alleen in de 
bewapeningswedloop. Naar mijn over
tuiging is het juist deze vredesbewe
ging, die definitief afrekend~ met het 
vijanddenken, die mee de kiem heeft 
gelegd voor de democratisering van 
vandaag. Want dertigjaar Koude Oor~?g, 
dertig jaar een gemeenschappeliJke 
vijand, betekende voor de bevo.lking van 
Oost-Europa isolement. En Isolement 
blokkeert verandering. Hoezo, het gelijk 
van rechts? 

Ideologieën failliet 

Is alles wat waar was anders geworden? 
Nee, maar 'de' Waarheid bestaat niet 
meer. De wereld is niet alleen getuige van 
het failliet van de éénpartijstaat en van de 
socialistische planeconomie. De ideolo
gieën zelf zijn failliet: de Grote Verhalen, 
de theorieën waaraan alles werd opge
hangen en waarmee alles werd verklaard. 
De geschiedenis op weg naar de Heilstaat 
betekende de heerschappij van de collec
tiviteit. En in naam van die collectiviteit 
werd het pluriforme en het creatieve ver
strikt, werden de rechten van het individu 
verkracht en de leiders verheerlijkt. Het 
heeft lang geduurd. Want wie de 
'Waarheid' in pacht heeft, graaft zich in 
tegen kritiek en verliest het zicht op de 
werkelijkheid. 
Niemand kan nog volhouden: de ideolo-
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gie is goed, maar het systeem was fout, of: 
het systeem is goed, maar de mensen 
waren fout. Dat zijn uitvluchten. Ideolo
gieën die ertoe leiden dat in naam van 
welk hoger doel dan ook de meest elemen
taire mensenrechten worden geofferd aan 
de collectiviteit, moeten gewoon dood 
worden verklaard. De bevolking van 
Oost-Europa heeft dit boek van de 
geschiedenis met één klap dichtgeslagen. 
Voor sommigen van links Nederland is dat 
te veel van het goede. Die zekerheid was 
hun leven. Ze vluchten in ontkenning. 
Anderen zijn begonnen aan een openbare 
boetedoening: de gênante striptease van 
links, zoals Breedveld het noemt. Van 
Groen Links mag een evenwichtige reac
tie worden verwacht. 
Immers, diegenen onder ons die ook met 
een Groot Verhaal hebben geleefd, 
hebben daarvan uit eigen beweging al 
jaren geleden afstand genomen. Meer dan 
dat: ze zijn inmiddels met anderen aan een 
nieuw hoofdstuk van de politieke geschie
denis begonnen. Dat afstand nemen is een 
uiterst pijnlijk proces geweest, van ont
mythologisering, democratisering, nuan
cering en vernieuwing. Van verlammende 
discussies, scheuringen, nieuwe openheid 
en uiteindelijk nieuwe samenwerking. 
Laat dat genoeg zijn. De prijs is ruim
schoots betaald. Die nieuwe politieke 
formatie is niet gebouwd op onttroonde 
ideologieën. 'Wij hebben ons zelfrespect 
nog', zegt Ina Brouwer in een interview. 
Er is zeker reden om terug te kijken, maar 
geen reden voor zelfkastijding. 

Ecoglasnost 

Ik probeer de derde vraag te beantwoor
den: wie zijn wij nog? Wat is de uit
gangspositie, wat zijn de mogelijkheden 
van Groen Links? In elk geval is de ver
klaring als zou Groen Links louter het 
gevolg zijn van electorale armoede en 
alleen een voortzetting zijn van Klein 
Links onder een andere naam, te smal. Ik 
zie Groen Links: 
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1. Als de erkenning van het falen van 
negentiende-eeuwse ideologieën -
zonder het waardevolle van bestaande 
tradities weg te poetsen - , de erken
ning van de noodzaak van nieuwe 
antwoorden. 

2. Als onderdeel van een snel groeiende 
internationale beweging, Ecoglasnost. 

3. Als vierde politieke stroming. 

Wie hierbij de wenkbrauwen fronst, leze 
Alain Touraine. In 1980 al schreef die zijn 
boek "L'après-socialisrne", dat zo begint: 
'Het socialisme is dood. Het woord fi
gureert overal, in de verkiezingsprogram
ma's, in de naam van de partijen en zelfs 
van de Staten, maar het is zonder beteke
nis .... Getuigt het werkelijk van respect 
vO?r een eeuw arbeidersbeweging een 
knteval te doen voor de prinsen, de politici 
en de technocraten die hun macht dekken 
met haar naam?' 
Touraine signaleert drie nieuwe strijd
tonelen, drie nieuwe bewegingen. De 
vrouwenbeweging, vooral als een bewe
ging voor andere sociale normen en waar
den. De beweging van het land tegen de 
staat: herlevend nationalisme, de strijd 
van de periferie tegen het centrum, tegen 
de bureaucratie. En de antitechnocrati
sche beweging, globaal de milieubewe
ging. Het gaat nog altijd om economie, én 
voor 't eerst om ecologie. Maar wat die 
bewegingen vooral gemeen hebben, is dat 
ze gericht zijn op een andere cultuur. De 
teneur van zijn boek is: het liberalisme 
hervormde de Staat, het socialisme de 
industriële economie; de nieuwe bewe
gingen eisen een hervorming van de 
samenleving, van de sociale en culturele 
~tructuren. Het socialisme hoorde bij het 
mdustriële tijdperk; het postindustriële 
tijdperk stelt ons· voor andere vragen, 
andere bedreigingen, andere uitdagingen. 
Het is een optimistisch verhaal. Maar bin
nen 10 à 20 jaar moet het wel gebeuren. 
Dat is de context waarbinnen Groen Links 
is ontstaan. Kijk maar naar wat we 
intussen zelf hebben gezegd, gedaan en 
geschreven. 
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Gelijk van rechts? 
Wat zijn onze mogelijkheden? 
De verbinding van Groen en Links zien 
wij als een noodzakelijk antwoord op de 
ecol~gische ~risis en de nog altijd 
groetende soctale ongelijkheid, nationaal 
en internationaal. Het één is niet op te 
lossen zonder het ander. Wij laten ons 
door Fukuyama geen keus opdringen 
tussen (democratisch) socialisme en 
(sociaal) kapitalisme. Die derde produk
tiefactor, natuur/milieu, is door socia
lisme en kapitalisme veronachtzaamd. We 
moeten toe naar een nieuwe formule. Een 
concept van ecologische democratie en 
democratische economie. 
Dat moet nader doordacht worden. Hoe 
komen we tot een groen BNP en groene 
groeicijfers? Hoe beïnvloeden we pro
duktie- en consumptiepatronen? Hoe ma
ken we de armenrijker en de rijken armer? 
Wat willen we concreet met zeggen
schapsverhoudingen en met de sociale en 
politieke ordening kapitaalverschaffer, 
werknemer, consument, omwonende en 
overheden; van waterschap tot gemeen
teraad, van provincie tot EG? Hoe krijgen 
mensen weer greep op hun eigen leven? 
Wat regel je collectief, wat dwing je af, 
wat doen de burgers zelf? 
Fukuyama maakt zich schuldig aan wat 
hij Marx verwijt. Zijn analyse is even 
beperkt. Milieu en Derde Wereld zijn ner
gens in zijn verhaal. Nationalisme en fun
damentalisme werpt hij ver van zich af. 
Terwijl we met eigen ogen kunnen zien -
en niet alleen in Oost-Europa - dat 
na~ionale, religieuze en culturele aspi
raties van volken een heel belangrijke rol 
kunnen spelen. Ook Fukuyama heeft een 
Groot Verhaal, een ideologie die hem 
blind maakt voor de werkelijkheid. Al 
moeten we toegeven dat de combinatie 
liberale economie met democratie het 
moeilijker maakt die ideologie, van de 
vrije markt, van het recht van de sterkste 
te ontmaskeren. ' 
De overwinning van het kapitalisme in 
Europa? Het kan best zijn. Maar de 



28 

werkelijkheid is dan wel dat driekwart 
van de wereld in armoede leeft, dat het 
milieu in ontwikkelingslanden ontoelaat
baar verslechtert, dat wij omkomen in 
auto's, afval, mest en gif; dat minderhe
den en oudere werklozen geen schijn van 
kans hebben, dat er armoede is in de rijk
ste landen van de wereld en misstanden in 
verpleegtehuizen, dat New York City 
60.000 daklozen telt en dat in Harlem de 
zwarte mannen nog minder oud worden 
dan in Bangla Desh, dat discriminatie en 
racisme aan de orde van de dag zijn. Hoe
zo het gelijk van rechts? 

Morele moed gevraagd 
Wie hierin echt verandering wil brengen, 
loopt vooralsnog stuk op de grote consen
sus. In Nederland 103 van de 150 Kamer
zetels. 'Dat kan niet, want dat gaat ten 
koste van onze groei, van onze welvaart '. 
En zo begon Jan Pronk bij de begrotings
behandeling Ontwikkelingssamenwer
king met te zeggen, dat het regeeraccoord 
op drie punten inadequaat was: de om
vang van de hulpgelden, de nog steeds 
groeiende vervuiling van de begroting -
doordat er uitgaven op staan die er niet 
horen, de opvang van asielzoekers bij
voorbeeld - èn de kwaliteit van de hulp. 
Vervolgens bleek hij uitermate bezorgd 
dat de enorme economische en financiële 
aandacht van de EG v,oor Oost-Europa de 
Derde Wereld nog verder achterop zou 
brengen. Om daarna te verzekeren dat hij 
voor de ontwikkelingslanden het tij wilde 
keren. 
Dat kán dus niet. Tenzij Nederland er heel 
anders aan gaat staan. Groen Links is de 
enige die dat geluid kan laten horen en 
daarvoor ook concrete voorstellen heeft. 

En de cultuur-politieke kant van Groen 
Links? Die ommekeer in de samenleving? 
Nog één keer Touraine: 
'Het gaat er niet alleen om een politiek te 
definiëren, maar ook over ons leven te 
denken en keuzes te maken. We vertrek
ken vanuit te vertrouwde woorden en 
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landschappen. We riskeren verloren te 
lopen, meegenomen door gebeurtenissen 
die we door de oude verhalen hebben 
afgeleerd te begrijpen. Het is dus nodig 
onze situatie helder te definiëren, om de 
moed te vinden vrij te denken en te hande
len volgens onze diepste overtuigingen ... 
een toekomst bewoonbaar te maken die 
we hebben geschapen, maar die we nau
welijks beginnen te ontdekken'. 
Ik denk dat op een directe persoonlijke, 
menselijke manier met politiek bezig zijn 
heel belangrijk is. Het is niet toevallig dat 
een soortgelijk pleidooi als dat van Tou
raine nu opklinkt in Tsjechoslowakije en 
in Israël. 

Vaclav Havel in zijn inhuldigingsrede als 
president: 'Het ergste is dat we leven in 
een verdorven morele omgeving. Moreel 
gezien zijn we ziek, want we hebben ons 
aangewend iets anders te zeggen dan we 
denken. We hebben geleerd nergens in te 
geloven, ons niet bewust te zijn van 
anderen, alleen voor onszelf te zorgen. 
Begrippen als liefde, vriendschap, mede
lijden, deemoed en vergeving hebben hun 
diepte en betekenis verloren. We kunnen 
niet alles de voorgaande regeringen in de 
schoenen schuiven, niet alleen omdat dat 
de waarheid geweld aandoet, maar ook 
omdat dat afbreuk doet aan de plicht waar 
nu elk van ons voor staat. De plicht om 
zelfstandig, in vrijheid, weloverwogen en 
snel te handelen'. 

En Amos Oz ('Israëls angst', Volkskrant, 
13 januari jl.): 
'Zowel rechts als links zie ik mensen 
koken van morele woede of beven van 
angst over wat beide kanten zien als 'een 
dreigende morele ondergang'. Uit tacti
sche overwegingen als het ware, geven ze 
er de voorkeur aan hun morele nood te 
maskeren met praatjes over 'een realisti
sche' of 'onrealistische aanpak' of 'wat 
wel of niet practisch is' .... In plaats van 
openlijk te zeggen: 'hier heb ik de grens 
bereikt van mijn morele integriteit, verder 
kan ik niet gaan', zeggen mensen: 'de 
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supermachten zullen dit niet toestaan', of 
juist: 'de buitenwacht went er wel aan en 
slikt het wel', of: 'het zalleiden tot massa
emigratie', of: 'het zal de immigratie 
bevorderen', enzovoort, enzovoort. Een 
voorbeeld: bij het idee de Arabieren te 
verjagen en te verbannen, leugenachtig 
aangeduid als overplaatsing, kun je fat
soenlijke, humane, ruimdenkende men
sen horen mompelen: 'dat is geen moge
lijkheid, want het zal tot een vreselijke 
oorlog leiden' of 'dat laat de beschaafde 
wereld niet toe'. Terwijl we met opge
heven hoofd resoluut en simpel zouden 
moeten zeggen: 'Geen sprake van. We la
ten jullie de Arabieren niet verdrijven, al 
moeten we land en leger ervoor in tweeën 
delen. Al moeten we voor de vrachtwa
gens gaan liggen. Al moeten we de 
bruggen opblazen. Je kunt een massa
deportatie wel vergeten, omdat wij die 
zullen tegenhouden'. 

Toekomst bewoonbaar maken 
Kortom, de kenmerken van groen-linkse 
politiek zouden kunnen zijn: vrij durven 
denken en handelen. Vanuit jezelf praten, 
naar je eigen morele maatstaven. Je niet 
schamen voor je politieke idealen; die heb 
je nodig als je mensen wilt inspireren. 
Vriendschap, die afstand genoeg laat voor 
faire kritiek zonder anderen in de grond te 
stampen, want macht krijg je door samen 
vorm te geven aan ideeën (Hannah 
Ahrendt). Geen navelstarende partij, maar 
een naar buiten gerichte open beweging. 
Geen allesomvattende, allesbepalende 
ideologie maar een veelkleurig en veran
derend ideeën goed. Niet opereren als Het 
Alternatief, maar werken met een hele 
reeks min of meer samenhangende, als het 
kan verrassende, alternatieven. Geen 
voorhoedepretenties, geen pretenties voor 
iedereen te moeten regelen en zorgen, 
maar mensen aanspreken op hun eigen 
verantwoordelijkheid en concrete keuzes 
bieden. Ik heb aan het begin van dit ver
haal veel gezegd over de partijen van 
Groen Links. Dat ging over het verleden. 
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Nu gaat het over vandaag en de toekomst. 
Daarbij hebben we onze onafhankelijken 
hard nodig. 
Voor de tweede keer sinds 1977 laat links 
zich in de verdediging drukken. CDA, 
PvdA en VVD gaan steeds meer op elkaar 
lijken. Buurmeyer vraagt om sancties 
tegen oudere werklozen, die weigeren een 
half jaar zoetgehouden te worden. Brink
man maakt zich zorgen om de achter
stelling van Nederlanders bij buiten
landers. De VARA houdt zich uitvoerig 
bezig met 'wijdverbreide' fraude van 
uitkeringsgerechtigden. Ien Dales gaat 
door de knieën voor Van de Broek, die niet 
wil dat de LOTA-gemeenten een voor
keursbeleid voeren tegen de apartheid. 
Dat mag niet van Van de Broek, dat is 
Rijksbeleid en het Rijk geeft het wel weg 
aan Europa. Een andere PvdA-minister 
ontraadt elke verlaging van de defensie
uitgaven voor 1990. Van Mierlo heeft op 
het kabinetsbeleid nauwelijks kritiek. Hij 
ziet meer in staatkundige hervormingen. 
Maar die lossen weinig op als de politiek 
niet verandert. 
Het moet mogelijk zijn vanuit onze woede 
te getuigen, vanuit onze idealen te inspi
reren en vanuit deskundigheid en vinding
rijkheid met precies die voorstellen te 
komen, die dat zelfgenoegzame eigen 
gelijk van rechts minder vanzelfsprekend 
maken en die de grote grijze politieke 
eensgezindheid in beweging brengen. 

Vandaag de eerste Groen-Linkse Raad, 
samengesteld uit gekozen leden van EVP, 
CPN, PSP, PPR en de Vereniging Groen 
Links. Het Vrouwenbureau is er. De eerste 
gezamenlijke krant verschijnt in maart. 
De Studiestichtingen fuseren. Groen
Links raakt de kinderziekten te boven. 
Een vierde stroming in de politiek moet de 
komende jaren zichtbaar worden. We 
gaan onze toekomst bewoonbaar maken. 

Ria Beekers 
27 januari 1990 
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De wil is aanwezig, de 
weg ligt voor ons 

Vooruitzien is nooit zo gemakkelijk als 
een terugblik. Omdat ik- net als zoveel 
mensen- altijd terugschrik voor moei
lijkheden begin ik daarom maar met 
een korte terugblik. Dat is des te 
gemakkelijker omdat ik deze woorden 
kort na de jaarwisseling op papier zet 
en we in de afgelopen weken zijn volge
goten met terugblikken op de jaren 
tachtig en ook op de eeuw. 
Ik heb begrepen dat Ger Harrnsen al 
beschouwingen vanuit een historisch 
perspectief zal geven en omdat ik me er 
niet aan waag hem tegen te spreken, 
alleen maar enkele grepen. 

Terugblik 
De socialistische beweging heeft altijd 
tegenstellingen gekend op het punt van de 
strategie, veel meer dan op het punt van de 
uiteindelijke doeleinden. 
De grote tegenstellingen die in het begin 
van deze eeuw ontstonden en steeds dui
delijker in de schijnwerpers kwamen te 
staan na de Russische revolutie en vooral 
tijdens en na de dictatuur van Stalin hoef 
ik hier niet naar voren te brengen. Maar 
ook binnen de niet-communistische par
tijen en organisaties waren verschillen in 
strategisch denken aan de orde van de 
dag. 
Het is duidelijk dat de communistische 
partijen de laatste tien jaar een weg zijn 

ingeslagen die niet meer tegengesteld is 
aan die van sociaal-democratische groe
peringen. De links-socialistische groepe
ringen, die ook bij ons altijd al aanwezig 
waren, en de CPN zijn al sedert een kleine 
acht jaar op vrijwel hetzelfde denk- en 
handelniveau aangekomen. Groen Links 
is daarvan dan ook een logische conse
quentie. 

Oost-Europa 
De stormachtige ontwikkeling die zich in 
de laatste maanden van 1989 in de Oost
europese landen heeft voorgedaan, 
behoeft natuurlijk een nadere analyse 
vanuit een socialistisch zo je wilt marxis
tisch denken. Het is te vroeg om die anal
yse nu al te kunnen geven en ik ben zeker 
niet de aangewezen persoon daarvoor. 
Toch kunnen we wel enkele conclusies nu 
al op tafel leggen. 
De felheid waarmee de bevolkingen in de 
verschillende landen in opstand kwamen 
is niet zozeer ingegeven door verzet tegen 
de socialistische gedachte, maar veel 
meer tegen de dwang en mogelijk tegen de 
Russische overheersing. De dwang die in 
die landen van staatswege is opgelegd -
ook nog in strijd met de opvatting van 
MlJIX dat de staat in de socialistische 
samenleving zou afsterven - riep een 
vanzelfsprekend verzet op. Het gebrek 
aan democratische controle heeft de 
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mogelijkheden voor leidende figuren om 
misbruik van hun macht te maken, veel te 
groot gemaakt. Maar ook- en dat lijkt me 
de belangrijkste les die wij eruit moeten 
halen - heeft het gebrek aan democratie 
tot gevolg gehad dat het systeem zelf ver
starde. Technologische ontwikkelingen 
kunnen ook inhouden dat bepaalde syste
men die in het denken vanzelfsprekend 
zijn geworden, aangepast moeten worden. 
Indien de mogelijkheid ontbreekt tot een 
kritische analyse van je systeem zelf, is 
het gevaar voor verstarring groot. Ook die 
verstarring kan een belangrijke reden 
voor het verzet zijn geweest. 

Heeft het socialisme 
afgedaan? 

Direct na de revolutionaire ontwikkeling 
in de DDR hebben bijvoorbeeld Kohl en 
Bush zich uitgesloofd om aan te tonen dat 
'dus' het socialisme afgedaan had. Het 
zou bewezen hebben niet te werken en 
alleen maar aanleiding geven tot verzet bij 
de bevolking van een socialistisch land. 
Voor ons als socialisten is het van het 
grootste belang om te analyseren of ze 
gelijk hebben. Als dat zo is, moeten we 
een ander uitgangspunt voor onze politiek 
hebben. Maar als ze ongelijk hebben, 
waarop berust hun redenering dan ? Dat ze 
geen gelijk hebben in hun bewieroking 
van het kapitalistische systeem acht ik 
bewezen uit het simpele feit dat het kapi
talistiese land bij uitstek, de V.S., afschu
welijke tegenstellingen kent tussen rijk en 
arm. Om over het aantal daklozen in de 
grote steden van dit rijkste land ter wereld 
nog maar te zwijgen. Maar de vragen blij
ven liggen of een socialistisch systeem 
betere mogelijkheden geeft voor de op
bouw van een menselijke samenleving en 
hoe dat socialisme er dan ongeveer uit 
moet gaan zien. 
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Socialisme als levens
beschouwing en dogma 

De beginjaren van het socialisme hebben 
een zekere overeenkomst met de begin
jaren van het christendom. De aanhangers 
waren voor een belangrijk deel te vinden 
onder de 'verworpenen der aarde', zij het 
dat ook anderen zich altijd al aangetrok
ken voelden. Die aanhang onder die 'ver
worpenender aarde' verwachtte heil van 
de nieuwe richting. Voordien hadden zij 
of hun ouders hun heil gezocht in een 
(andere) godsdienst. 
De nieuwe leer deed hun (de resten van) 
het oude geloof afschudden. Dat gebeurde 
in de beginjaren van het christendom, 
maar ook in de beginjaren van het socia
lisme. Voor veel arbeiders zo rond de 
eeuwwisseling bestond hun levens
beschouwing, hun geloof, uit een dogma
tisch beleden socialisme, dat uiteindelijk 
een nieuwe mens zou brengen in een 
toekomstige socialistische maatschappij. 
De vergelijking met het opstandingsirlee 
van het christendom dringt zich opnieuw 
op. Misschien moeten we zeggen 
'helaas', maar dat socialisme is inderdaad 
dood. Geen socialist verwacht vandaag 
nog een nieuwe mens te zien ontstaan in 
een socialistische samenleving. Met de 
inzichten die we vandaag in de sociologi
sche problematiek en in de menselijke 
geest hebben is een dergelijke heils
verwachting niet meer aannemelijk. Geen 
dogmatisch socialisme dus meer, geen 
socialisme als levensbeschouwing. 
Maar dat houdt dan tegelijk in dat we geen 
blauw- of (toepasselijker) geen rooddruk 
meer hebben voor morgen. Dat is jammer, 
maar het is wel een realiteit. We hebben 
onze socialistische zekerheden moeten 
prijsgeven. We hebben daar alleen onze
kerheden voor teruggekregen. Maar dat 
houdt nog niet in dat die onzekerheden 
niet evengoed socialistisch zijn. We zul-
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len af moeten van het idee van eeuwige 
waarheden, want als die er al zouden zijn, 
dan zijn ze zeker niet in de politiek te vin
den. 

Geen verachte en vernederde 
mensen meer 

Het pleit voor het genie van vele socialis
tische denkers uit het verleden, dat na bij
na anderhalve eeuw wetenschappelijk 
socialisme veel opvattingen nog actueel 
zijn. Ik beschouw ook dat soort opvattin
gen nog niet als eeuwig, maar wel als 
bruikbaar op dit ogenblik, als min of meer 
blijvend. Toen Karl Marx stelde dat het er 
om gaat om alle omstandigheden te niet te 
doen die de mens tot een vernederd en 
geknecht wezen maken, raakte hij zo'n 
blijvend ideaal aan. Een ideaal dat een 
socialist ook vandaag nog recht overeind 
moet en kan houden. Als gesteld wordt dat 
dat ideaal alleen bereikt kan worden door 
alle produktiemiddelen te centraliseren 
bij de staat, dan zie ik een dergelijke op
vatting als tijdgebonden. In de situatie die 
toen in sommige delen van de wereld 
(waar Marx rondliep) bestond, leek die 
oplossing aantrekkelijk. Nu kunnen we 
daar best veel kritiek op uitoefenen. 

Markt 

In de gehele discussie die ontstaan is na de 
omwentelingen in de Oosteuropese lan
den, speelt het begrip 'markt' een grote 
rol. Voorvechters van een onvervalste 
kapitalistische ontwikkeling houden het 
er graag op dat het percentage 'markt' dat 
we in het economisch handelen in een 
samenleving aantreffen doorslaggevend 
is voor de diagnose 'socialistisch of kapi
talistisch'. Ik denk dat dat een geheel ver
keerd uitgangspunt is. 
Toen als reactie op het gildensysteem en 
het mercantilisme de liberale opvatting 
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van Adam Smith door begon te breken, 
was dat een voor die tijd aanvaardbaar 
alternatief. De vele kleine ondernemingen 
maakten het mogelijk dat dat systeem ook 
redelijk funktioneerde. Toen de concen
tratie van de produktie begon (vooral door 
de technische ontwikkeling) bleek dat 
systeem de nodige problemen op te le
veren. 

Nationalisatie of socialisatie 

De gedachte om de vrije ondernemings
gewijze produktie - zoals het kapitalisme 
nog wel eens vriendelijk wordt getypeerd 
- aan banden te leggen, leek een aan
trekkelijke mogelijkheid om de ontstane 
problemen te lijf te gaan. De oude socia
listen dachten dat te bereiken door eerst 
een 'dictatuur van het proletariaat' te ves
tigen, een sterke staat die dan - in een 
echte socialistische samenleving - gelei
delijk zou óvergaan. In die socialistische 
samenleving zou de macht van de staat 
dan weer moeten worden teruggebracht. 
Zelfs zover moeten worden terugge
bracht, dat 'de staat uiteindelijk zal afster
ven'. Vandaag weten we dat een derge
lijke gang van zaken niet zal werken. Daar 
waar macht gegeven wordt, hetzij aan 
ambtenaren, hetzij aan particulieren, zul
len de betrokkenen er altijd naar streven 
die macht vast te houden. We weten van
daag ook meer over de kansen op verstar
ring van een dergelijk systeem, mede als 
gevolg van onvoldoende mogelijkheid tot 
democratische controle. 
De gedachte dat je de grote ondernemin
gen eerst moet nationaliseren, om ze daar
na in een gesocialiseerde versie voort te 
zetten, blijkt dus niet realiseerbaar. Toch 
zien wij als socialisten nog altijd de 
noodzaak centraal staan, dat de gehele 
economie in een 'gesocialiseerde vorm' 
wordf opgebouwd. Die gesocialiseerde 
vorm is voor ons belangrijk ,meer dan 
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alleen maar het afschaven van sociale 
onrechtvaardigheden door het opzetten 
van een goed systeem van sociale wetge
ving. Met een goede sociale wetgeving 
bouw je wel een financiële zekerheid op 
voor ieder, maar doe je in feite nog steeds 
niets aan de ongelijke verdeling van 
macht. 

'Een gesocialiseerde 
economie'? 

In de kapitalistische maatschappij hebben 
de kapitaalverschaffers het alleenrecht 
over de gehele produktie. Zij hebben het 
te zeggen over hun kapitaalgoederen, over 
'hun' arbeiders. Zij hebben daardoor 
zeggenschap over de markt, over de 
verdeling van hun goederen. De macht 
van de kapitaalverschaffers loopt op die 
manier in de multinationale maatschap
pijen op tot een hoogte die de macht van 
de nationale staten ver overtreft. Hoewel 
in de praktijk die macht vaak aan enkele 
managers wordt gedelegeerd, blijft het de 
macht die enkel ontleend is aan het bezit 
van (produktief) kapitaal en niet aan enige 
vorm van verkiezing. Die macht is dus 
allesbehalve democratisch. 
Een gesocialiseerde economie zal de 
macht van de kapitaalverschaffer aan ban
den moeten leggen. Die banden moeten 
democratisch gecontroleerd kunnen wor
den. De macht die de kapitaalverschaffer 
heeft over de arbeider wordt- zij het nog 
onvoldoende - ingeperkt door de macht 
van de vakbeweging. De macht over de 
verdeling van de produktie (via de markt) 
en over het produkt zelf (de kwaliteit, 
maar ook de omvang van de produktie) 
wordt in feite nog zo goed als niet 
ingeperkt. De 'marktdenkers' zeggen dat 
'de markt' kwaliteit en kwantiteit vol
doende in evenwicht houdt. De praktijk 
leert dat bijvoorbeeld de grote m~lti 

nationals daar weinig door beïnvloed 
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worden. In een gesocialiseerde economie 
zullen werkgevers en (georganiseerde) 
werknemers samen met democratisch 
gekozen organen daar zeggenschap over 
moeten uitvoeren. Terwille van de effi
ciëntie van die controle zal gedecen
traliseerd moeten worden gewerkt waar 
dat mogelijk is. Maar terwille van het 
inperken van de macht van multinationals 
zal vaak ook in zeer grote controle- een
heden moeten worden gedacht, mogelijk 
op wereldschaal. 

Vrijheid en verdeling 

Voor socialisten moet de vrijheid van de 
individu minstens evenveel op de voor
grond staan als voor liberalen. Ook voor 
liberalen wordt de vrijheid van de indi
vidu begrensd door de vrijheid van de 
medemens. Het verschil in de opvatting 
zit hem vooral in de interpretatie van die 
begrenzing. Voor een socialist betekent 
het, dat niemand het recht heeft zijn vrij
heid zover uit te strekken dat zijn econo
misch handelen schade zal doen aan 
anderen. Voor liberalen lijkt te gelden dat 
economisch handelen altijd goed is als het 
goed is voor diegene die iets (econo
misch) onderneemt. 
De individuele vrijheid zal regelmatig 
botsen met de vrijheid van anderen, ook 
op economisch terrein. Socialisten menen 
dat het nodig is ook de vrijheid van het 
economisch handelen aan banden te 
leggen, als dat botst met de vrijheid van 
anderen. En als een eerlijke verdeling van 
de produktie wordt aangetast, dan 
betekent dat in de ogen van socialisten 
een botsing met de vrijheid van anderen. 
Maar ook als het economisch handelen tot 
gevolg heeft dat ons leefmilieu wordt 
aangetast, betekent dat een botsing met de 
vrijheid van anderen. Ondanks dat vrij
heid en verdeling ook in een socialistische 
samenleving zullen blijven botsen, moet 
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gezocht worden naar een aanvaardbare 
weg. 
Wat ik hierboven uiteengezet heb, 
betekent natuurlijk nog niet dat Groen 
Links daar zo over moet gaan denken. Het 
betekent ook niet dat alle PSP'ers er zo 
over denken. Het geeft alleen mijn per
soonlijke opvattingen weer, hoe ik me een 
socialistische samenleving voorstel. Ik 
heb bovendien nog in het midden gelaten 
hoe we daar naar toe moeten. 

Socialisme na de jaren 
negentig ... 

Indien we vasthouden aan de uitspraak 
van Marx die ik hierboven citeerde, dat 
alle omstandigheden moeten worden uit
gebannen, die van de mens een geknecht 
en vernederd wezen maken, dan hebben 
we nog een lange weg te gaan. We moeten 
de economie zodanig organiseren dat 
geen misbruik van macht kan worden 
gemaakt. We moeten de staat en de admi
nistratie zodanig organiseren dat ook daar 
geen misbruik van macht kan worden 
gemaakt. En verder moeten we zorgen dat 
ook in de kleinste samenlevingsvormen -
voor mij geen hoekstenen maar wel 
onderdelen van de samenleving - geen 
machtsmisbruik kan optreden. 
Voor al die voorwaarden moeten in de 
eerste plaats mondige mensen kunnen 
optreden. Dat betekent direct al een 
invloed op de scholen, waar initiatieven 
en mondigheid moeten worden aange
moedigd. Dat is nog lang niet altijd het 
geval. Dat betekent ook buitenparlemen
tair werken met de mensen, daar waar 
bepaalde doeleinden moeten worden 
bevochten. Dat sterkt het zelfbewustzijn. 
Voor wat betreft de persoonlijke ver
houdingen, bijvoorbeeld tussen samen
levende partners, zullen niet veel andere 
maatregelen genomen kunnen worden. 
We zullen heel hard moeten werken om 
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bij alle mensen het bewustzijn te ver
sterken dat de huidige samenleving her
vormd moet worden in de richting van een 
samenleving waarelk misbruik van macht 
aan banden wordt gelegd. We zullen ook 
heel hard moeten werken om het 
vertrouwen in 'de politiek' op zijn minst 
niet verder te laten verdwijnen. Pas dan 
zal het mogelijk zijn om ook parlementair 
weer werkelijke successen te verwachten. 
Het parlement is belangrijk voor de 
opbouw van een socialistische samenle
ving, maar het zal nooit 'maatschappij
hervormendewetsvoorstellen' tot wet 
kunnen maken, zoals Den Uyl wel eens 
dacht, eenvoudig omdat wetten de 
maatschappij niet zullen kunnen hervor
men. De maatschappij kan alleen worden 
hervormd door de wil van een meerder
heid van de bevolking. Als het zover is 
legt de wet die hervorming wel vast. Kor
tom, in de jaren negentig moeten we aan 
bewustwording werken. Dat kunnen we 
doen op de scholen, in de lagere vertegen
woordigende lichamen, maar vooral ook 
in de bedrijven. Ieder succes dat daar 
bevochten wordt, is een stapje in de goede 
richting, mits we er voor zorgen dat die 
successen niet beperkt blijven tot uitslui
tend materiële verbeteringen. Aantasten 
van de macht van het kapitaal, zeggen
schap over produktie en milieuzaken voor 
de werkenden, zijn van minstens evenveel 
belang. 

De weg er naar toe 

Zoals al eerder is opgemerkt is de socia
listische beweging altijd veel meer 
verdeeld geweest over de weg die we 
moeten bewandelen dan over het uitein
delijke doel. 
Het uitgangspunt dat het doel de 
midde!en heiligt heeft nooit op enige 
sympathie in PSP-kringen kunnen 
bogen. De middelen mogen in onze ogen 
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nooit in strijd zijn met het doel. We 
zullen dus naar die socialistische 
samenleving moeten komen langs 
democratische weg. 
Dat houdt echter niet in dat die weg 
beperkt zou moeten worden tot een uit
sluitend parlementaire. Ook het par
lement heeft macht. leder orgaan met 
macht heeft de neiging die macht (soms) 
te misbruiken. Tegen wetten die een aan
slag inhouden van de stelregel dat de mens 
niet geknecht en vernederd mag worden, 
is burgerlijke ongehoorzaamheid, maar 
ook bestuurlijke ongehoorzaamheid van 
lagere overheden of produktieorganen 
geoorloofd. Ter voorkoming van anarchie 
op dit punt zou het misschien aanbeveling 
verdienen de Eerste Kamer om te vormen 
tot een toezichthoudend orgaan inplaats 
van een orgaan voor een in mijn ogen 
vaak nutteloze herhaling van zetten die al 
vertoond zijn in de Tweede Kamer. Al met 
al ben ik me ervan bewust dat voor het 
bereiken van een socialistische samenle
ving in de vorm zoals ik me die voorstel 
de nieuwe (in dit geval vertaald als de 
meer bewuste) mens niet voortkomt uit 
die socialistische samenleving, maar er 
een voorwaarde voor is. 

Partijvorming 

Politieke partijen zijn in een democrati
sche samenleving noodzakelijk om de 
politieke wil van de bevolking vorm te 
geven. Dat klinkt heel mooi, maar in het 
dagelijks leven is het vaak minder ideaal 
dan het wordt voorgesteld. Het ideaal 
wordt verstoord door mannetjes- (soms 
vrouwtjes-) makerij, partijvorming op 
oneigenlijke (lees godsdienstige) gronden 
enz. Als we dus willen streven naar een 
goede opbouw van een democratische 
samenleving, dan hoort daarbij een kriti
sche geest ten aanzien van de piUtij
vorming. Als socialisten zullen we de 
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negatieve kanten van de partijen aan de 
kaak moeten stellen. Niet zozeer wat ze 
voorstaan, maar vooral de manier waarop 
ze werken, de grondslag waarop ze 
gebaseerd zijn. Ik denk dat socialisten 
altijd de politieke strijd terug zullen 
moeten brengen naar de zaken waarom 
het werkelijk gaat: de verdeling van 
macht, de verdeling van welvaart en wel
zijn en de vrijheid van de individu. Dat zal 
centraal moeten staan bij het handelen van 
ons als socialisten en bij het handelen van 
de partij die voor ons onze socialistische 
idealen vorm moet geven. 

Groen Links 

We zijn als linkse partijen een avontuur 
begonnen, waarvan de uitkomst niet vast 
staat. Dat betekent dat we een groot risico 
hebben aanvaard. Omdat het leven nu 
eenmaal vol zit met risico's, moeten we 
daar niet te benauwd over doen. Integen
deel, we moeten ons realiseren dat we 
stappen hebben gedaan op een onomkeer
bare weg. We zijn met twee socialistische 
groeperingen een vaste samenwerking 
aangegaan met de PPR, de EVP en onaf
hankelijken. 
We zijn ons bewust dat de laatste twee 
partijen en zeker ook een deel van de 
onafhankelijken zich niet socialistisch 
noemen. Aan de andere kant zijn we het in 
vrij korte tijd eens geworden over een 
verkiezingsprogram, waar heel wat 
socialistische opvattingen in zijn vast
gelegd, zonder dat dat tot tegenstellingen 
aanleiding gaf. Ook in het dagelijks 
handelen van de Kamerfracties en van de 
velegemeenteraads-en Statenfracties die 
al langer bestaan, komen die socialisti
sche opvattingen voor en geven ze zelden 
reden tot ernstige meningsverschillen. 
Ten aanzien van het socialistisch gehalte 
van Groen Links heb ik dus alle 
vertrouwen dat het een prima richting uit-
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gaat, al zullen we wel voortdurend de 
vinger bij de pols moeten houden. 
De interne democratie van Groen Links 
kan naar mijn mening pas goed gestalte 
krijgen als het zogenaamde dubbele lid
maatschap is waargemaakt. Interne demo
cratie is van minstens even groot belang 
als de democratie in de samenleving. Het 
congres dient de hoogste macht te zijn: het 
partijbestuur een uitvoerende macht die 
tussentijds ook nog gecontroleerd kan en 
moet worden door een Groen-Linkse 
Raad. Daarnaast moeten ook Eerste- en 
Tweede-Kamerfractie onder controle 
komen van het congres en tussentijds van 
de Groen-Linkse Raad. Alleen die laatste 
heeft intussen vorm gekregen, zij het in 
een indirecte - getrapt gekozen - vorm. 
Ook het Groen-Links Bestuur heeft die 
getrapt gekozen vorm. We moeten daar 
binnen een jaar een eind aan maken door 
mensen in die organen- en in de toekomst 
ook die in de Kamerfracties - direct te 
kiezen op het congres van Groen Links. 
Dat congres zelf dient weer de wil van de 
afdelingen te vertegenwoordigen. Hoe dat 
moet, moet binnen enkele maanden wor
den uitgewerkt. 
Blijft als laatste de vraag liggen, wat we 
moeten met de overblijvende partijen? In 
mijn ogen heeft het weinig zin deze orga
nen een zinloos leven te laten rekken. 
Natuurlijk moet iedere denkrichting in 
Groen Links de garantie hebben dat - èn 
wetenschappelijk èn qua vorming en 
scholing - die richting voldoende 
ontwikkeling blijft houden. Ik denk dat 
het vanzelfsprekend is dat we binnen 
Groen Links blijven studeren op proble
men die te maken hebben met de opbouw 
van een socialistische samenleving. We 
zullen te maken blijven houden met vra
gen over het opzetten van geweldloze 
strijdmethoden en ontwapeningsmoge
lijkheden. Milieuvraagstukken in de 
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huidige - maar ook in een toekomstige -
samenleving zullen een groot deel van 
onze aandacht blijven vasthouden. Een 
betere belastingheffing-mede dienstbaar 
gemaakt aan die waarden die we na
streven (bijvoorbeeld een beter milieu)
heeft ook prioriteit in de zaken die we 
samen moeten bestuderen. En natuurlijk 
blijft een veel verdere feminisering van de 
samenleving van essentieel belang, ook -
en voorlopig vooral - binnen ons eigen 
Groen Links. Maar omdat we dat of alle
maal toch al willen nastreven of in ieder 
geval er niet tegen zijn dat dat binnen 
Groen Links gaat gebeuren, heb ik het 
volste vertrouwen dat ook dat de goede 
kant uitgaat. 
Als er dan voldoende vertrouwen aan
wezig is, kunnen we in heel korte tijd 
komen tot opheffing van de partijen. We 
moeten het als vanzelfsprekend gaan zien 
dat verkiezing van mensen in besturen, 
fractisch en controle-organen niet meer 
langs de weg van de oude partijen zal 
gaan. Zodra dat het geval is, zijn de oude 
partijen onnodige ballast geworden. Wat 
mij betreft heb ik dat vertrouwen nu al. De 
wil is aanwezig, de weg ligt voor ons. We 
hebben de jaren negentig niet geheel 
nodig voor de opbouw en uitbouw van 
Groen Links. Daarvoor moet één jaar 
ruim voldoende zijn. Volgend jaar met de 
Statenverkiezingen moeten we overal als 
eenheid werken. Laten we daaraan 
werken. 

Joop Vogt 

(hoewel ik Eerste-Kamerlid ben en voor
zitter van de PSP, is dit artikel uitsluitend 
op persoonlijke titel geschreven.) 
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De winst van de jaren tachtig 

Wanneer ik op dit moment, eind 1989, 
zorgvuldig bij mezelf na ga wat de 
begrippen feminisme en linkse politiek 
voor mij betekenen, kom ik tot de vol
gende notities en bijstellingen: 
Het handelen in het heden wordt veelal 
gevormd door ervaringen uit het ver
leden, een gegeven uit de psycho-analyse 
dat wij niet al te zeer hoeven te verdrin
gen. Immers, alles wat wij mensen den
ken, voelen, willen en verlangen wordt 
gevoed door het verleden en tegelijkertijd 
beïnvloeden wij er de toekomst mee. En 
zo is de cirkel rond: cultuur is mensen
werk! 
Zo'n constatering lucht op, omdat zij 
ruimte laat voor verandering en de ver
antwoordelijkheid voor het leven legt bij 
ons mensen. En, als cultuur mensenwerk 
is, kunnen wij ongestoord creatief met 
ons bestaan bezig blijven! 
Ik kan niet over de begrippen feminisme 
en linkse politiek nadenken zonder te 
stellen dat het maatschappelijke bewe
gingen zijn die de gevestigde orde aan
vallen, althans zo is het allemaal begon
nen: eerst 'links' omdat de status quo 
'rechts profilerend' was, toen feminis
tisch omdat 'rechts profilerend' en 'links 
corrigerend' te weinig vrouwvriendelijk 
waren. 
Zo'n formulering alleen al betekent, dat 
ik aan het eind van de jaren tachtig sta en 
de winst van bijvoorbeeld tien jaar linkse 
en feministische politiek heb binnenge
haald. Linkse politiek was voor mij de 

politiek die de kapitalistische machtsarde 
met zijn niets en niemand ontziende 
winstprincipes in een val probeert te 
lokken. Dat is niet gebeurd, want het 
marktmechanisme heeft de aanvallen van 
links gebruikt als impulsen om de 
'onvrede' van werknemers te minimali
seren. En de actie van links heeft winst 
voor rechts opgeleverd: min of meer 
tevreden werknemers die nota bene, 
omdat ze zelf man en 'blank' zijn, de 
waarden en normen van de kapitalistische 
machtsarde (blank, man, Westers) 
hebben geïnternaliseerd. Geruisloos en 
hecht! Daarom is het noodzakelijk dat de 
linkse politiek aan het begin van de jaren 
negentig zich afvraagt waar zij eigenlijk 
voor staat: 
Met wie identificeert zij zich? welke 
waarden en normen belijdt zij? welke 
doelen streeft zij na? en: welke methoden 
zal zij daarbij gebruiken? 
Mede geïnspireerd door militante zwarte 
activisten in de Verenigde Staten van de 
jaren zestig, die zich uit 'onvrede' 
afscheidden van de linkse politiek, zijn 
vrouwen steeds meer en duidelijker de 
analogie gaan zien tussen hun eigen posi
tie in de 'Gevestigde Orde' en de positie 
van de zwarten. De nieuwe vrouwenstrijd 
drong zich als Het Feminisme aan de 
samenleving op en op dit moment zijn 
waakzaamheid en zorgvuldige proces
analyse geboden: het feminisme in het 
Nederland van de jaren tachtig is als 
onkruid opgeschoten. 
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Eerst in potten op de vensterbanken van 
'diepgefrustreerde vrouwen', die stukjes 
plant weggaven aan vriendinnen en 
kennissen tijdens huiskamergesprekken. 
En het 'onkruid' werd als kruid in de 
achtertuinen uitgezaaid, vond de juiste 
geaardheid bij de dames die zich niet 
diepgefrustreerd voelden maar wel bereid 
waren om iets aan hun ongemakkelijke 
positie te doen: het onkruid is tot le
venselixer verwerkt, verkrijgbaar in 
diverse smaken, kwaliteiten en vormen 
en zal niet misstaan in de Sterreclame. 
De metafoor, hoe cynisch ook, wil de 
winst aangeven van tien jaar feminisme 
en tegelijkertijd het 'mechanisme' bloot
leggen waaraan de strijd in op (of ten 
onder) dreigt te gaan. 
Wat voor de linkse politiek geldt gaat 
eveneens op voor het feminisme: 
Met wie identificeert zij zich? welke 
waarden en normen belijdt zij? welke 
doelen streeft zij na? en welke methoden 
gebruikt zij? 
Merkwaardig misschien, dat ik met de 
linkse politiek en het feminisme bij het
zelfde uitkom: herbezinning, herformu
lering, strategie/stijlontwikkeling. 
Maar zo vreemd is het niet. De gevestigde 
orde die nog steeds blank, patriarchaal, 
seksistisch, neo-koloniaal, calvinistisch, 
monetair en nucleair is, wordt voortge
dreven door een marktmechanisme dat 
werkelijk voor niets staat. Alle maat
schappelijke verschijnselen kunnen 
moeiteloos worden opgenomen in dat 
systeem, omdat het systeem de 'maat
schappelijke onvrede' onmiddellijk weet 
te sussen. Soms door 'ruimte te maken 
binnen het eigen systeem' voor zoge
naamde minderheidsgroepen, soms door 
de 'onvrede' van de 'actiegroepen' over 
te nemen (zoals bij milieustandpunten). 
Beide tactieken werken verlammend op 
de agressie, de woede en het creatieve 
denkvermogen van de zogenaamde min
derheidsgroepen. Bovendien zijn de 
'ruimte' die geboden wordt en de 'on
vrede' die wordt overgenomen puur fic
tief: onwerkelijk omdat het tactische 
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maatregelen zijn die voortkomen uit 
geheel andere overtuigingen dan die van 
de zogenaamde 'minderheidsgroepen'. In 
ons geval betreft dat de linkse politiek en 
het feminisme. Een paar voorbeelden: 

Acht jaar blanke, patriarchale, seksisti
sche, neo-koloniale, calvinistische, mo
netaire, nucleaire politiek (van elk adjec
tief kan ik voorbeelden geven!) maakt 
voor de komende vier jaar wat ruimte 
voor 'links'. (Hoe links de PvdA is zal ik 
aan uw eigen verbeelding overlaten.) Is 
het u tijdens de formatiegesprekken ook 
opgevallen dat deze monsterpartijen het 
in wezen volkomen eens zijn? 
De Emancipatieraad is ingesteld als 
'overheidsorgaan' dat onder andere de 
emancipatoire impulsen in de samenle
ving moet stimuleren, begeleiden, initïe
ren en evalueren. Het laatste rapport van 
de raad laat bedroevende resultaten zien, 
zoals: 

Teveel mannen dringen door in de 
zogenaamde vrouwenberoepen, ma
ken eerder carrière en drijven 
vrouwen uit de sector. (Het omge
keerde gebeurt niet: vrouwen worden 
nog maar sporadisch toegelaten in 
zogenaamde mannenberoepen, en 
hebben daarbinnen een negatieve be
roepsprofilatie ). 
Nog steeds is er in bepaalde sectoren 
ongelijkheid in 'loonwaardering' tus
sen mannelijke en vrouwelijke werk
nemers. 
Thuiswerksters worden nog steeds 
mateloos uitgebuit door grote con
cerns. 
Positieve actie werkt, maar alleen 
daar waar de wil van werknemers dat 
toelaat; dus positieve actie is niet 
effectief (gebleken). 

Tot zover mijn interpretatie van de Eman
cipatieraad. 

Een voorbeeld waar ik zelf affiniteit mee 
heb is de literatuur. 
Het feminisme en de linkse politiek 
hebben geijverd voor het soort literatuur 
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dat niet per se, of per se niet status quo 
bevestigend is. Zo ontstonden linkse 
boekwinkels en het circuit van de 
vrouwenboekhandels. Legio anderen 
konden er eveneens hun hart ophalen. De 
vrouwenboekhandels liepen als een trein 
tot de reguliere boekhandel de status quo 
bevestigende inventaris uitbreidde met 
'vrouwen boeken'. Dit bij wijze van voor
beeld van het overnemen van de 
'onvrede'. En wat de vrouwenboekhan
dels betreft: van de zestien vrouwen
boekhandels zijn er drie blijven bestaan, 
waarvan alleen die in Amsterdam zonder 
moeite. 
Maar wat krijgen we nog genoeg signalen 
van 'onvrede' binnen! 
Ondanks de macht van de status quo en de 
tactiek van de assimilatie (invoegen en 
ruimte maken voor onvrede) reageert de 
samenleving duidelijk op die fictieve 
oplossingen, en juist op een plek waar het 
kapitalistische winstsysteem het sterkst 
en wellicht ook het kwetsbaarst is: het 
gezin. Vrouwen-en kindermishandeling 
komen los als een golf van geestelijk en 
fysiek geweld waarin mannen een 
intrigerende rol spelen. 
Echtscheidingen aan de lopende band, en 
de drang van personen naar andere 
relatievormen die misschien niet bevredi
gend zijn voor de status quo maar wel 
voor de individuen zelf; het leger van 
werklozen en de stroom van buitenlan
ders (migranten, asielzoekers en vluch
telingen); de afbraak van het natuurlijk 
leefmilieu; de gezondheidszorg die ge
confronteerd wordt met een toenemend 
aantal symptomen, van psychosomati
sche aard tot ongrijpbare dodelijke virus
sen. Allemaal signalen van 'oneven
wichtigheid' op diverse vitale niveaus 
van de samenleving. 
Uitbuiters en uitgebuitenen, machtigen 
en machtelozen, zwarten en witten, 
armen en rijken, mannen en vrouwen, 
kinderen en volwassenen, natuur en cul
tuur, alles en allen raken letterlijk en fi
guurlijk, geestelijk en lichamelijk uit
geput. Dát is de winst van de jaren 
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tachtig: de uitputting. 
Op de drempel van de jaren negentig kun
nen wij verslagen naar deze winst van de 
uitputting omzien. Wij kunnen als activis
ten in de linkse politiek en het feminisme 
de winst ook in effecten omzetten. 
Effecten die aan het eind van de jaren 
negentig een ander soort winst kunnen 
opleveren. 
Zoals bijvoorbeeld: 
Een herbezinning op doel en middelen, 
van nationaal naar mondiaal belang, van 
vrouw/man/zwart/wit naar mensbelang. 
En een herformulering van waarden en 
normen: wat is het doel van elk indi
vidueel leven, van geluk, schoonheid, 
geld; wat betekent arbeid voor het indi
vidu en niét wat betekent het individu 
voor de arbeid. 
Winst betekent het ook als de levensdoe
len worden bijgesteld, als niet langer de 
mens onderdeel is van het produktiesys
teem, maar het produktiesysteem dienst
baar wordt gemaakt aan het individueel 
menselijk geluk. Als we allerlei zaken 
meer individueel gaan benaderen en min
der met de sjablones van de gevestigde 
orde. Als we beseffen: iedereen is anders, 
niemand is gelijk, maar allen zijn gelijk
waardig. 
Bij dit alles zullen nieuwe methoden en 
stijlen worden ontwikkeld: methoden 
voor het bereiken van politieke, 
economische en staatkundige doelen; stijl 
voor een wijze van leven en levensver
vulling. 
Met deze - onvolledige - overwegingen 
hoop ik de overgang naar de jaren 
negentig in het teken te zetten van inspi
ratie, moed, kracht, creativiteit, eigen 
liefde en geluk. Geluk dat weerspiegeld 
wordt, niet alleen in ons eigen beeld, maar 
ook in de spiegeling van de natuur, de cul
tuur en in de ogen van elke willekeurige 
burger( es) waar ook ter wereld. 
Geen utopie, maar een uitdaging. 

Astrid Roemer 
november 1989 
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Macht en ongelijk
waardigheid passen 
niet bij democratie 

Interview met Maviye Karaman-lnce 

In Nederland wonen op dit moment 
600.000 migranten of allochtonen 
zoals ze met een mooi woord worden 
genoemd. Hun positie in de Neder
landse samenleving is minder mooi. 
Ze vallen nog steeds onder aparte 
regels. Hoe kan er sprake zijn van 
democratie als de positie van migran
ten, van vrouwen en van mannen 
ongelijkwaardig is en sommigen meer 
macht hebben dan anderen? 
Een interview met Maviye Karaman
Ince, bestuurslid van de HTKB, 
werkzaam bij het Amsterdams Cen
trum Buitenlanders en nummer drie 
op de lijst van Groen Links voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in Am
sterdam. 

Generaties 
De eerste generatie migranten kwam vijf
tien tot vijfentwintig jaar geleden naar 
Nederland. Zij waren niet van plan om 
hier te blijven. Hun idee was om enkele 
jaren in Nederland te werken en dan terug 
te gaan naar Turkije. Uiteindelijk zijn de 
meesten hier gebleven, ondanks de 
moeilijkheden waar ze mee geconfron
teerd werden. 

Eerst kwamen alleen de mannen hier naar 
toe. Zij woonden in fabriekskampen, ge
ïsoleerd van de rest van de bevolking. 
Hun leefomstandigheden waren slecht. 
Ze hadden weinig sociale contacten en 
ook veel psychische problemen. 
Ook de vrouwen en gezinnen die achter 
bleven kenden veel problemen. De 
vrouwen stonden alleen voor de verzor
ging van de kinderen en ze verkeerden in 
een moeilijke economische positie. 
Onder de mannen onstond verzet. Zelfor
ganisaties, zoals de HITB werden actief. 
Zij eisten goede huisvesting en wilden 
een eind maken aan de scheiding tussen 
mannen en vrouwen. Als gevolg daarvan 
kwamen vrouwen en kinderen naar Ne
derland toe. Daarmee werden de proble
men veel groter. Niet alleen de mannen, 
maar ook vrouwen en kinderen ondervon
den discriminatie. Het onderwijs sloot 
niet aan bij de behoeften van de kinderen. 
Het gevecht voor betere levensom
standigheden werd een gevecht voor het 
hele gezin. 

De beslissing om terug te keren naar 
Turkije werd moeilijker. Het hele gezin 
moest meebeslissen. Dat leverde proble
men op. De kinderen wilden niet terug. 
Zij kenden het leven, de gewoonten en de 
taal in het land van hun ouders niet. Zo 
ontstond een conflict tussen kinderen en 
ouders. 
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Van de migranten uit de eerste generatie 
die naar Nederland kwamen, willen de 
meesten nog steeds terug. De volgende 
generaties willen echter hier studeren en 
hebben geen behoefte om terug te gaan. 
Zij voelen zich hier beter thuis. Ze zijn 
gewend aan het leven hier, dat maakt het 
makkelijker om te blijven. In Turkije voe
len ze zich in een vreemd land. 
De verschillen tussen Nederland en Tur
kije zijn groot. Nederland is een indus
trieel ontwikkeld land. In Turkije komt 
het voor dat er een nacht geen elektriciteit 
is, of dat er een dag geen water is. Boven
dien lopen ze kans om te worden gediscri
mineerd: ze worden uitgescholden voor 
Duitser. 
Ondanks de problemen waar ze in Neder
land mee te maken hebben, voelen ze zich 
hier meer thuis. Hier leven en wonen ze 
en hebben ze vrienden. 

Aparte positie 
De veranderde positie van de mensen die 
naar Nederland kwamen om te werken, 
komt tot uiting in hoe ze worden aange
duid. Eerst werden ze gastarbeiders 
genoemd, dat veranderde later in buiten
landers. Inmiddels heten ze migranten, 
waarmee wordt aangegeven dat ze hier 
wonen en leven als Nederlanders. Soms 
wordt de mooie term allochtonen ge
bruikt, waarvan niemand direct weet wat 
het betekent. 

Hoewel de benaming migranten lijkt aan 
te geven dat ze volwaardig worden 
behandeld is dat zeker niet het geval. 
Hoewel ze vaak al lange tijd in Nederland 
wonen en werken, bestaan er nog steeds 
aparte maatregelen voor migranten. Dat 
dat vijftien jaar geleden zo was is mis
schien nog een beetje te begrijpen; toen 
waren migranten nog een nieuw ver
schijnsel. Dat zoveel jaren later nog 
steeds onderscheid wordt gemaakt is een 
slecht beleid. 
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Vrouwelijke migranten worden door de 
aparte maatregelen nog harder getroffen 
dan de mannen. Zij hebben minder rech
ten dan hun mannen. 
Een gezin dat terugkeert naar Turkije 
krijgt een uitkering. Die wordt uitbetaald 
aan de man. Zelfs als man en vrouw 
werken en de vrouw wil terug, krijgt ze 
nog geen uitkering. 
Vrouwen zijn afhankelijk van de man. 
Haar verblijfsvergunning is gekoppeld 
aan die van haar man. Een getrouwde 
vrouw mag niet scheiden, want dan raakt 
ze haar verblijfsvergunning kwijt. Ze 
kan geen zelfstandige verblijfsvergun
ning krijgen. 
Pas wanneer ze drie jaar samen in Neder
land leven kan de vrouw scheiden. Dat zet 
de vrouw psychologisch onder druk. 
Zelfs wanneer ze wordt mishandeld, dan 
nog moet ze drie jaar bij de man blijven 
wonen. Een straf voor de vrouw. 

Migrantenvrouwen die willen werken 
hebben bovendien nog eens te maken met 
de slechte positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt. 

Behalve het onderscheid dat wordt 
gemaakt in wetten en maatregelen, is er 
de dagelijkse realiteit die ook alles
behalve gunstig is voor migranten. In de 
praktijk kun je een Nederlands paspoort 
hebben, maar als je een zwarte kop hebt 
of de taal slecht spreekt dan word je nog 
gediscrimineerd. Ook die mentaliteit 
moet veranderen. 

Eisen 
Voor migranten is het allereerst van 
belang dat er een einde komt aan de 
aparte regels die op hen van toepassing 
zijn. De positie van migranten moet ge
lijkwaardig worden aan die van de rest 
van de Nederlanders. De wettelijke 
bescherming tegen discriminatie en 
achterstelling moet verbeteren. Mi
granten moeten daarop kunnen terug
vallen. 
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In de tweede plaats moet er ruimte komen 
voor de eigen cultuur van migranten. 
Nederland moet zich bewust worden van 
de vcrschillende talen en culturen die er in 
Nederland bestaan. In de media moet daar 
zorgvuldig mee omgegaan worden. Men
sen vertrouwen zeer sterk op wat ze op 
televisie zien of in de krant lezen. Die 
informatie wordt veel meer geloofd dan 
wat ze in een gesprek horen. 

Eigen cultuur 

Wie bepaalt welke cultuur goed is? 
Waarom zijn de Nederlandse cultuur en 
gewoonten beter of slechter dan die van 
de migranten? Culturen hebben hun eigen 
wamden. Mensen kunnen dingen van 
e\k~ars culturen overnemen, daar wordt 
de <.u! tuur rijker van. 

Vo<rr mensen die terug willen naar hun 
moederland is kennis van hun eigen taal 
en cultuur vanzelfsprekend belangrijk. 
Echter ook als in Nederland verschillende 
culturen naast elkaar moeten bestaan is 
die kennis noodzakelijk. Mensen moeten 
een eigen cultuur kunnen ontwikkelen, 
dat is menselijkheid. Ze moeten zich thuis 
kunnen voelen en zich kunnen ontwikke
len 
Ah Nederland zich een multicultureel 
land wil noemen, dan moet het wel multi
cultureel zijn en niet alleen de Neder
landse cultuur koesteren. Als we praten 
OVl'r integratie, dan betekent dat twee din
gen worden gemengd, dat ideeën worden 
uitgewisseld. Het kan niet betekenen dat 
wc de ene cultuur maar vergeten en alleen 
het Nederlands overnemen, dat is aan
passing. Integratie betekent elkaar ruimte 
geven en het betekent ook uitwisseling. 

Cc.~1tacten tussen mensen van de verschil
lertie culturen zijn heel belangrijk. 
Mensen moeten meer van elkaars cultuur 
en gewoonten weten en leren. Op school 
leren de leerlingen alleen over de Neder
landse cultuur en gewoonten. Waarom 
\ern ze bijvoorbeeld niets over Turkije? 
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Discriminatie begint al op school. 
Kinderen maken moppen over kinderen 
die anders zijn. Want anders zijn wordt 
gezien als slecht. Kinderen kunnen dit 
niet veranderen, zij zijn machteloos. 
Het is een taak van de politiek om con
tacten en uitwisseling tussen mensen te 
organiseren en om daarvoor de mogelijk
heden te scheppen. 

Onderwijs in eigen taal en 
cultuur 
Onderwijs in eigen taal en cultuur 
(OETC) is feitelijk niet meer dan een 
woordspelletje. Er wordt op een slechte 
manier mee omgegaan. Taal en cultuur 
zijn uit elkaar getrokken. Alleen het 
onderwijs in eigen taal wordt gesteund en 
ontwikkeld, onderwijs in de eigen cultuur 
wordt niet gegeven. Op de scholen wordt 
migrantenkinderen alleen de Nederlandse 
cultuur en mentaliteit bijgebracht. 
De discussie over OETC gaat de ver
keerde kant uit. De redenering is dat 
omdat kinderen van migranten achterblij
ven op school ze onderwijs in eigen taal 
en cultuur zouden moeten krijgen. Maar 
het zijn niet alleen migranten die een 
achterstand hebben. Ook grote groepen 
Nederlandse kinderen hebben een achter
standspositie. Het ontbreken van onder
wijs in eigen taal en cultuur kan voor hen 
geen oorzaak van de achterstand zijn. 

Positieve actie 

Migranten en vrouwen zitten deels in de
zelfde positie. Ook vrouwen hebben nog 
steeds een achterstandspositie. Er bestaat 
een mannencultuur waardoor de positie 
van vrouwen ongelijkwaardig is aan die 
van mannen. 
Migranten en vrouwen moeten zelf het 
heft in handen nemen. Het kan niet zo zijn 
dat anderen voor hun belangen opkomen. 
In de eerste plaats moeten ze zelf voor 
hun eigen positie opkomen. 

Vrouwen in Nederland hebben maar 

., 
.j 
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weinig gevochten, ze zijn enigszins 
passief gebleven. Vandaar dat Nederland 
een achtergebleven land is wat betreft de 
positie van de vrouw. De situatie wordt 
wel beter, maar is nog lang niet gelijk
waardig. Kijk naar het aantal vrouwelijke 
ministers in Nederland en het aantal 
instellingen dat door vrouwen wordt 
geleid. 
De meeste vrouwen werken in deeltijd, 
zodat ze thuis voor de kinderen kunnen 
zorgen, terwijl de mannen aan hun eigen 
carrière werken. Mannen moeten korter 
gaan werken zodat ook zij een deel van de 
verantwoordelijkheid voor de opvoeding 
kunnen dragen. Het zijn dan ook niet 
alleen de vrouwen die schuld hebben aan 
de achterstand. 

Zowel voor vrouwen als voor migranten 
is positieve actie belangrijk, omdat we 
ieder in een ongelijkwaardige situatie zit
ten. Je bent niet hetzelfde als je niet 
dezelfde uitgangspositie hebt. Het is het
zelfde als een tweejarig en een tienjarig 
kind dezelfde toets laten maken. 
Vrouwen hebben positieve actie nodig 
om de mannencultuur te doorbreken. 
Migranten hebben het nodig om het 
monopolie van de Nederlandse cultuur te 
doorbreken. 

Het is een goede beslissing van Groen 
Links in Amsterdam om 50 procent 
vrouwen op de lijst te zetten. Maar in de 
commissie die een voorstel voor de 
lijstvolgorde moest maken, zat maar éen 
vrouw, de rest waren mannen. Waren er 
dan geen goede vrouwen voor de com
missie? Natuurlijk wel, maar de mannen 
willen wel. Onder linkse mensen bestaat 
kennelijk ook nog zo'n cultuur. 
In theorie zijn er budgetten voor 
aktiviteiten om migranten aan werk te 
helpen, maar hoe die te gebruiken zijn, is 
niet altijd duidelijk. Een klein voorbeeld. 
Ik ken drie mensen die bij de sociale 
dienst hebben gevraagd om een project te 
beginnen. Zij wilden een café openen, 
waar Turkse culturele aktiviteiten kunnen 
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worden georganiseerd Zij kregen geen 
budget, omdat de gemeente vond dat 
beginnende Nederlandse cafés ook subsi
die zouden moeten krijgen. 
Ook in het onderwijs is meer begeleiding 
nodig. Er moet op gewezen worden welke 
vakken belangrijk zijn en waarom. Daar 
weten veel migranten nog te weinig van. 
Hetzelfde geldt voor de gezondheidszorg. 
Door taalproblemen tussen arts en patiënt 
worden veel fouten gemaakt bij de behan
deling. Er is bovendien nog steeds geen 
migrant als arts. 

Dogma's aan de kant 
De recente ontwikkelingen in de wereld 
hebben een grote schok gegeven. Het 
verdwijnen van de muren in Europa 
hebben belangrijke gevolgen voor het 
socialisme. De manier waarop daar open
lijk kritiek en zelfkritiek wordt geleverd, 
dwingt tot nadenken over de te volgen 
weg. In de Oosteuropese landen wordt 
duidelijk gezegd wat fout is gegaan. 

Het geloof is verdwenen. Communisten 
en socialisten geloofden in de theorie. 
Eerst kwam de theorie, dan pas de prak
tijk. Hoewel toch al veel vaker bleek dat 
de theorie in de praktijk niet helemaal 
werkte, omdat ze niet in deze tijd paste. 
Het vertrouwen in de theorie was het
zelfde soort vertrouwen als het geloof van 
religieuze mensen in wat God heeft 
gezegd. 
Het ideaal, het Utopia, waar we naartoe 
moeten, verandert niet, maar de theorie en 
de weg om daar te komen waren ver
keerd. De theorie was te dogmatisch. Die 
ging er vanuit dat wat Marx honderd jaar 
geleden heeft gezegd, zoveel jaar later 
nog steeds geldig is. Maar toen zag de 
wereld er anders uit dan nu. We leven in 
een hele andere tijd, er zijn veel meer 
industrieën, de positie van de arbeiders is 
anders. 
Er is een nieuwe theorie nodig. Die zullen 
we uit de praktijk moeten ontwikkelen. 
Menselijkheid is daarbij belangrijker dan 
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systemer. Een nieuwe politieke cultuur 
moet zic:n ontwikkelen. 

Altijd is gezegd dat er mensen nodig zijn 
met een trekfunctie. Zij mochten zich 
scholen en moesten aangeven wat er 
moest gebeuren. Anderen moesten maar 
vertrouwen dat de trekkers de juiste 
keuzen maakten. Dat kan niet langer. 
Iedereen moet de keuzes kunnen maken. 
Iedereen moet ook de ruimte krijgen om 
zich politiek te scholen. 

Democratisering 
De weg die we moeten volgen is die van 
democratisering van de samenleving. Er 
kan geen onderscheid worden gemaakt 
tussen socialistische democratie of kapi
talistische democratie. Democratie kan 
niet verschillen van land tot land. Onder
drukking is onderdrukking. Socialistische 
landen waar onderdrukking plaats vindt 
zijn net zo slecht als kapitalistische lan
den waar hetzelfde gebeurt. 

Wat is democratie? Dat is de centrale 
vra<~g die beantwoord moet worden. Die 
disntssie moeten we nu voeren. Mensen 
m()(·ten praten, vechten en meedoen om 
de democratie vorm te geven. 
Een basisvoorwaarde is voor democratie 
gelijkwaardigheid, zonder dat is er geen 
democratie mogelijk. In een democratie 
mag ook geen macht bestaan. Macht 
hangt samen met onderdrukking. Terwijl 
er veel wordt gesproken over democratie, 
is het stil rondom het verschijnsel macht. 
Ma~ht moet verdwijnen, daar moeten we 
du\elijk oyer zijn. 
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De regering heeft macht. Zij neemt veel 
beslissingen over zaken die voor iedereen 
belangrijk zijn, zoals onderwijs en 
gezondheidszorg. De mensen die ervan 
gebruik maken mogen dingen zeggen, er 
wordt naar geluisterd en vervolgens 
wordt toch iets anders gedaan. Waar is 
dan de democratie? Wij mogen meepra
ten, maar niet meebeslissen; in Oost
Europa mochten ze niet meepraten en niet 
meebeslissen. 

Dat heet democratie: de meerderheid 
beslist. Maar de minderheid is ook 
belangrijk. Niet alleen diegenen die de 
macht hebben moeten kunnen beslis
sen. De minderheid moet ook een kans 
krijgen en gelijkwaardig behandeld 
worden. Juist dat is democratie. 
Er moet meer respekt komen voor 
mensen die het niet met de besluiten 
eens zijn. Dat vereist een nieuwe poli
tieke cultuur. 

Links moet zich niet richten op het vero
veren van de macht maar op het aangeven 
van alternatieven. Zij moet duidelijk 
maken dat dingen anders kunnen. Zo kun
nen de mensen zelf hun eigen keuze ma
ken. 

Ronald Albers 
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Vier stromen, 
één rivier? 

Voor het samengaan van de vier kleine 
linkse partijen in Groen Links zijn zin
nige argumenten gebruikt, maar ook 
onzinnige. Eén van de onzinnige argu
menten is dat de partijen ieder voor 
zich niets voorstellen. Vier maal niets is 
immers niets. 
Wie iets van Groen Links verwacht, 
verwacht ipso facto iets van de samen
stellende delen. Het is geen schepping 
uit het niets. In de inleiding tot het 
verkiezingsprogram heet het dat de 
partijen 'hun sterke kanten inbrengen' 
in het Groen Links geheel. Dat is mooi 
gezegd en goed bedoeld. De gewettigde 
vraug is daarnaast, wat er met de 
zwakke kanten van de partijen ge
beurt. Of, anders gezegd, hoe wordt 
het samengaan in Groen Links pro
duktief en hoe wordt de contraproduk
tie geminimaliseerd? 

NeQatieve voorwaarden en 
pos1tieve keerzijden 
Het lijdt voor mij geen twijfel, dat er geen 
initiatief tot Groen Links zou zijn ge
nomen als de vier partijen niet zo in 
omvang waren teruggevallen. De elec
tordle tuimeling van 1977 en het zeer 
matige herstel daarna over de hele linie 
heeft de partijen uiteindelijk in elkaars 
annen gedreven. Deze, wat je kunt noe
men, negatieve voorwaarde veronderstelt 
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tevens een positieve, namelijk dat de par
tijen wel degelijk electoraal sterker willen 
worden. In de geschiedenis van één van 
de vier, de PSP met name, spreekt dit 
allerminst vanzelf. Het is dus het ver
melden waard. 
Evenzeer houd ik voor zeker, dat er geen 
Groen Links zou zijn geweest indien één 
van de partijen electoraal beduidend gro
ter zou zijn geweest dan de andere. De 
PPR met name heeft nog tijdens de onder
handelingen een mogelijke Alleingang in 
het veld gebracht en haar ietsepietsie 
meer positie in de lijstvolgorde tot uiting 
gekregen. De CPN zou, had ze de omvang 
van tien jaar terug en zeven Kamerzetels 
gehad, er niet over gepiekerd hebben zo'n 
samenwerking aan te gaan; ze zou zich 
met nadruk op de sociaal-democratie 
georiënteerd hebben. 
Van deze negatieve voorwaarde is het 
moeilijker een positieve keerzijde aan te 
geven. Hooguit valt te zeggen dat er enig 
realisme is omtrent de eigen positie. 

Deze twee dingen bij elkaar zeggen in 
ieder geval dat de vorming van Groen 
Links onder het voorteken staat van de 
wil tot politieke machtsvorming. Dit 
beschouw ik in het vervolg als het pro
duktieve element waartegenover die din
gen die deze machtsvorming tegen
werken als de contraproduktieve ele
meitten gelden. 

I 
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Leeft de geschiedenis nog? 
Er is moeilijk een systeem denkbaar dat 
zozeer de geschiedenis vernietigt als het 
kapitalisme van vandaag. Er is de perma
nente revolutie van de produktiekrach ten, 
die producenten, produktie en produkten 
voortdurend van aanschijn doet veran
deren, waardoor de fysieke omgeving van 
tien jaar geleden al antiek aandoet. Maar 
bovendien is er een zodanig infor
matieaanbod dat nauwelijks iemand tot 
een zinnige verwerking ervan in staat is. 
Weinig historische operaties laten zich in 
effectiviteit meten met de dagelijkse 
informatieorkaan die met windkracht 12 
ons verleden wist. Het is de 'actualiteit' 
die in onze breinen huishoudt. Lubbers 
van voor de val van het kabinet is na de 
val niet meer actueel. Heeft hij ooit 
bestaan? 
Hoe is dat met de partijen van Groen 
Links? Bestaan zij over een langere pe
riode gezien als meer dan een naam? 
Noch de PSP, noch de CPN, noch de PPR 
zijn de afgelopen dertien jaar zonder 
breuken en grote verschuivingen door
gekomen. De geschiedenis van de EVP is 
minder stormachtig, maar ook geen toon
beeld van stabiliteit. Daarom kunnen de 
sterke en zwakke kanten van de partijen 
niet simpelweg met een verwijzing naar 
hun geschiedenis worden aangegeven. 

PSP: snel uit de zorgen 
De gretigheid waarmee de PSP op ha~ 
eigen opheffing aanstuurt verbaasde miJ 
lange tijd. Hadden de zuiverheid van het 
beginsel, het ideaal en de afkeer van het 
compromis het dan zo volledig verloren? 
Was het anti-parlementarisme zo volledig 
in zijn tegendeel omgeslagen? Of waren 
wij, de anderen, zozeer op de PSP gaan 
lijken dat alle grenzen kunnen worden 
uitgewist? . . 
Het zijn slechte tijden voor de pnnci
piëlen in welke partij dan ook. De PSP 
heeft het echter, meer dan de ande~ drie, 
altijd van haar principes moeten hebben. 
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Juist de niet-realiseerbaarheid van haar 
ideaal was haar basis, omdat voor haar 
aanhang - en die is in dit land sinds 
mensenheugenis te vinden - elke poli
tieke realisering besmetting betekent. 
Geen enkele politieke werkelijkheid im
mers benadert de zuiverheid van het 
ideaal. 
Bijna alle historische wortels van de PSP 
hebben mijns inziens deze structuur. Het 
anti-militarisme van christelijke of andere 
origine ('alle wapens weg', 'totale 
geweldloosheid'), het anarchisme (af
schaffing van alle overheersing), het Bel
lamy-isme ('gelijkheid voor allen') tot en 
met het Trotskistisch concept van de 
wereldrevolutie, dragen alle een labiele 
verhouding tot meetbare resultaten in 
zich. Een laatste merkwaardig teken van 
deze politieke verhouding is de opname 
van het PSP-minderheidsstandpunt over 
de afschaffing van de monarchie in het 
verkiezingsprogram van Groen Links -
een kwestie die de komende vier jaar vol
gens menselijke berekening op geen 
enkele manier aktueel zal zijn. Het ver
melde standpunt fungeert enkel als sjib
boleth voor de zuiveren. 
Vanaf het moment dat de PSP praktische 
politiek bedrijft- in de zin van deeln~~e 
aan het beleid en dus ook in bestuurliJke 
lichamen -is zij in belangrijke mate met 
zichzelf in tegenspraak geraakt. De 
klassieke verhouding met de aanhang is 
zoek en een nieuwe niet zomaar te vin
den: een zwaai naar volstrekt parlemen
tarisme vindt plaats. 
Vanuit de PSP gezien is haar zelfophef
fing onontkoombaar. Alleen in een nieu
we vorm en onder een nieuwe naam kan 
aan een produktieve verhouding van par
tij en aanhang worden gewerkt: Na eni~e 
tijd zullen de geluiden opklmken. die 
binnen dit geheel, of anders erbmten, 
weer ruimte opeisen voor een getuigend 
geluid. 
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EVP: de innerlijke 
tegenspraak van progressief 
confessionalisme 
Zowel in de geschiedenis van de PPR als 
in die van de EVP speelt de zelfopgelegde 
historische opgave om 'confessionele 
kiezers naar links te trekken'. De PPR 
heeft ervoor gekozen dit als een niet-con
fessionele partij te doen. De EVP is uit
drukkelijk als confessionele partij en 
daarmee als progressieve tegenhanger 
van het CDA in de arena getreden. 
De EVP is niet in deze opzet geslaagd. 
Van het aantrekken van confessionele 
kiezers in enige omvang is geen sprake. 
Naar mijn idee is ze slachtoffer van een 
innerlijke tegenspraak. 
Het idee van een progressieve confes
sionele partij is van nco-gereformeerde 
snit. 'Evangelische Volks Partij' was de 
ondertitel van de ARP. De gedachte was
en is- dat het appèl van het Evangelie, als 
het goed wordt verstaan, tot een pro
gressief politiek program moet leiden en 
aldus mensen die zich door die boodschap 
voelen aangesproken, kan verenigen in 
een progressieve politieke partij resp. als 
kiezers tot zich trekt. In deze opzet gaat 
het volgende mis. De oude ARP verbond 
mensen niet op grond van een politiek 
program en ook niet primair op grond van 
het Evangelie, maar simpelweg als (syno
daal-)gereformeerden. De binding was in 
de eerste plaats sociaal; een kwestie van 
nestgeur. In de loop van de jaren zestig 
zijn de sociale binding en het gezag van 
de bijbel met elkaar in tegenspraak ge
raakt. Waar het 'Evangelie als richtsnoer' 
tot leidraad van progressieve politiek 
werd, raakte de sociale binding in het 
ongerede. De poging van de EVP om 
gezag en binding beide te behouden 
strandt hier. 
Deze onmogelijkheid heeft ook een 'bin
nenkant'. De meeste theologie die een 
progressieve politieke opstelling onder
steunt, is niet uit op het verenigen van 
christenen. Zij roept christenen juist uit 
hun confessionele verbanden en tot het 
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deelnemen in niet-specifiek-christelijke 
bewegingen. Hierin schuilt de eigenlijke 
tegenspraak: als confessionelen progres
sief worden, houden ze op confessioneel te 
zijn. Al zolang als er progressieve partijen 
in dit land zijn, zijn er christenen in te vin
den die daar met hun volle geloofs
overtuiging lid van zijn, ook zulken die in 
een confessionele partij hun politieke weg 
zijn aangevangen. 
Voor de EVP laat het opgaan in Groen 
Links zich vergelijken met de beweging 
die CDU'ers van voordeoorlog na 1945 in 
de PvdA en later in de PSP bracht; of met 
die van KVP' ers en ARP' ers die in de PPR 
terechtkwamen. Er is wellicht aanleiding 
in te vinden om het verband van evangelie 
en politiek op een nieuwe manier te thema
tiseren, niet alleen voor de EVP' ers in 
Groen Links. 

PPR: eindelijk thuis? 
Bijna vanaf de oprichting van de PPR heeft 
zij stemmen geherbergd die haar wilden 
opheffen en doen opgaan in iets groters: de 
PvdA, een Progressieve Volkspartij of een 
partij links van de PvdA. De doelstelling 
'confessionele kiezers naar links trekken' 
verdwijnt uit de discussie, maar nooit het 
electoraal succes of gebrek daaraan als 
maat van het bestaansrecht van de partij. 
De PPR is altijd een partij geweest zonder 
veel reserve tegen het parlementair bedrijf 
en ook de enige van de vier die ooit in de 
regering heeft gezeten. 
Van een 'radicale wereldbeschouwing' is 
het nooit gekomen. Er is in de PPR zelfs 
weerzin tegen iets wat op een ideologie 
lijkt. Onder de huidige omstandigheden 
lijkt dit eerder voor- dan nadelig. Alle -
ismen behalve het pragmatisme staan in 
een kwade reuk. Bovendien hebben ideo
logieën de neiging afweer te organiseren 
tegen nieuwe ontwikkelingen en vraag
stukken die er niet door begrepen kunnen 
worden. 
Toch zijn er ook nadelen. Een partij die 
geen omschreven theoretische of ideolo
gische basis heeft is eerder v.atbaar voor 
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allerlei sluipende ideologieën en voor de 
mode van het moment. De vernieuwing 
die de PPR de laatste twee jaar onderging 
was vooral kosmetisch en weinig diep
gravend. 'Vrolijk Links' als leus à la 
'Amsterdam heeft 't' gaf voedsel aan de 
gedachte dat PPR staat voor Partij voor 
Pubtic Relations. 
Groen Links is de verwerkelijking van een 
door de PPR lang gezochte mogelijkheid: 
een bredere politieke formatie die én 
milieubewust én sociaal mag heten. 
Daarom moet wat haar betreft de sa
mensmelting nu maar snel en zonder veel 
gezeur plaatsvinden; de grootste zorg bij 
de PPR is wat voor beeld naar buiten toe 
de nieuwe formatie te zien geeft. 

CPN: de geschiedenis gaat 
verder terug ... 

Voor de CPN is Groen Links op een merk
waardig moment gekomen. Achteraf 
zullen er zijn die met het oog op Oost
Europa zeggen: nog net op tijd; maar 
vanuit de partij gezien was het juist te 
vroeg of te laat. Te laat was het omdat er 
geen gezamenlijke lijst voor de Kamer
verkiezingen kon komen toen de CPN 
daartoe zelf het initiatief nam en ook nog 
in de Kamer vertegenwoordigd was. Te 
vroeg was het omdat de partij, na een 
periode van stabilisatie en herstel, haar 
kracht niet bij landelijke verkiezingen 
zelfstandig heeft kunnen bewijzen. Teza
men met het vervroegde tijdstip van de 
verkiezingen geeft dit het groen-linkse 
samengaan iets van een niet helemaal 
gelukkig toeval. 

Toch is, een langere periode- vanaf 197 7 
- in aanmerking genomen, het nauw 
samengaan met PPR en PSP voor de CPN 
iets volstrekt logisch. Samenwerking met 
anderen op voet van gelijkheid en 
duurzame coalities tot en met partijpoli
tieke hergroepering - het is alles in het 
partijprogramma van 1984 te vinden. Het 
is dus beslist niet raar dat de partij stap 
voor stap met grote eensgezindheid tot 
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verdere groen-linkse integratie besluit. 
Wat op dit moment de wil tot integratie 
nog hindert is niet het mindere - de wens 
van een zelfstandig voortbestaan -, maar 
het meerdere, namelijk het nooit verdwe
nen verlangen naar herstel van de 
scheiding met de sociaal-democratie. Dit 
verlangen krijgt met het wegvallen van 
een identificeerbare 'communistische we
reld' een nieuwe impuls, in het bijzonder 
bij de oude garde. Het kan de positieve 
vorm hebben dat aan Groen Links de eis 
wordt gesteld open te zijn voor en in staat 
tot een creatieve verhouding met PvdA en 
vakbeweging. Het kan ook de negatieve 
vorm hebben dat het groen-linkse samen
gaan al te zeer onder het teken der voor
lopigheid wordt gesteld, omdat het 'echte 
werk' nog zou moeten komen. 

Contraproduktief 

Bij alle deelnemende partijen, en uiter
aard ook bij de vereniging, zijn de posi
tieve krachten te vinden die van Groen 
Links iets kunnen maken; evenmin ont
breekt het aan ervaring en aan politiek 
inzicht. Toch komt er geen vaart in, er 
hapert iets. Het is alsof de urgentie ont
breekt, alsof de noodzaak er iets van te 
maken niet echt is. 
Hier is wel iets van aan. Er is niet één 
brandende maatschappelijke kwestie die 
Groen Links als politieke factor onmis
baar maakt omdat alleen deze groepering 
die in politiek zou kunnen omzetten. Er is 
ook niet een zodanige maatschappelijke 
constellatie of crisis waaruit enkel Groen 
Links een uitweg kan bieden. Is er vraag 
naar Groen Links behalve bij de leden van 
partijen die met zichzelf verlegen zijn? 
De verkiezingsuitslag heeft de in deze 
vraag besloten twijfel versterkt. Hierdoor 
wordt de mate waarin Groen Links vooral 
met zichzelf bezig is vergroot. Op een 
bepaalde manier weerspiegelt dit zich in 
de tamelijk eenzijdige samenstelling wat 
rassen, klassen en seksen betreft, als je 
afgaat op de spraakmakende groen-linkse 
verzamelingen. Overigens mag de Groen 
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Linkse Raad wat dit betreft een stap in de 
goede richting heten. Er is echter ook in 
de politieke samenstelling van Groen 
Links het een en ander dat contraproduk
tief werkt. Het punt is dat er wel een 
onbestemde wil is om iets nieuws te mak
en, maar dat er nogal verschillende 
voorstellingen zijn van wat dat is. Daar
door heeft de één de neiging grenzen te 
trekken waar de ander ze niet hebben wil 
en omgekeerd ruimte open te laten waar 
de ander deze wil bestemmen. Voor
beelden? Er is hier en daar de neiging om 
de EVP weg te werken, omdat ze te veel 
op haar eigen - niet door iedereen hoog 
geschatte- identiteit zou staan. 
Er is hier en daar de neiging de CPN zo 
snel mogelijk kopje onder te duwen, een 
neiging die door de ineenstorting van het 
reëel bestaande socialisme, waarmee ze 
baars ondanks geassocieerd wordt, ver
sterkt schijnt. 
Met deze beide neigingen hangt het tast
bare streven samen naar een nieuwe for
matie zonder lasnaden of kenbare onder
delen. Dit kan zowel gepaard gaan met 
een afwijzing van 'alle ideologieën', als 
met de wens zo snel mogelijk een groen
linkse ideologie vorm te geven waarin 
alle componenten zijn versmolten. In bei
de gevallen kenmerkt het nieuwe van 
Groen Links zich daardoor dat het oude er 
niet meer in te herkennen is. 
Hierin zit een behoefte aan 'zuiverheid' 
die Groen Links kleiner dreigt te houden 
dan nodig is. Het groen-linkse geheel kan 
er enkel baat bij hebben dat iedereen het 
zich op eigen wijze en langs eigen lijnen 
kan toeëigenen. Het aardige van de EVP
aanwezigheid bijvoorbeeld is, dat ze aan
geeft hoe christelijke opvattingen evo
lueren kunnen en ook in een nieuwe, 
grotere ruimte dan een confessionele par
tij politiek dienstig kunnen zijn. Dit kan 
andere christenen wellicht ook wijzer 
maken. De ruimte die de formule van het 
dubbellidmaatschap open laat voor het -
op beperkte schaal - voortbestaan van de 
partijen heeft in zulke verbanden met een 
gedifferentieerde achterban haar nut. 
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Theorie is broodnodig 
Dat de ruimte binnen Groen Links voor 
verschillende culturen zo groot mogelijk 
moet zijn is één ding. Tegelijk kan een 
politieke formatie niet zonder zoiets als 
een collectieve wil. Er moet iets zijn wat 
hoofden en harten op een doel of een 
samenhangend geheel van doeleinden 
richt. Daarvoor is het nodig dat er een 
gezamenlijk denkbeeld bestaat omtrent 
de macht: hoe macht te veroveren, met 
wie macht te veroveren en wat met die 
macht te doen. 
Het gaat hier om één van de consequen
ties van de vorming van Groen Links: dat 
we het terrein van de getuigenispolitiek 
verlaten hebben -een gedachte waarmee 
PSP' ers en EVP' ers meer moeite hebben 
dan CPN' ers en PPR'ders. 
Zo'n denkbeeld kan alleen ontstaan door 
systematische theoretische arbeid, en 
werkbaar worden door onderlinge politie
ke discussie. 
Een bruikbaar denkbeeld omtrent de 
macht moet naar mijn idee in ieder geval 
omvatten: 

- een concept van vergaande democra
tisering van alle maatschappelijke ter
reinen: economische, politieke en cul
tureel-ideologische 
een produktieve verhouding met mas
sabewegingen 
een produktieve verhouding met de 
sociaal-democratie 

Wat het eerste betreft is het aan onszelf, 
als communisten, om het eigen partijpro
gram serieus te bekijken en in de dis
cussie in te brengen. De democratische 
weg naar een rechtvaardiger maatschap
pij moet tot de gemeenschappelijke 
voorstellingswereld behoren. Concrete 
stappen naar structurele maatschap
pijverandering vinden hierin hun oor
sprong en samenhang. Ze moeten uitdruk
kelijk aan de orde zijn in de verhouding 
met sociale bewegingen en met de so
ciaal-democratie. De discussie rond 
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Oost-Europa heeft wel aangetoond dat 
her en der de bereidheid bestaat ook over 
onze maatschappijstructuur weer na te 
denken. 

Het is waarschijnlijk zo dat zo'n gecon
centreerde probleemstelling nog allerlei 
kwesties van filosofische en wereld
beschouwelijke aard meebrengt, zoals 
daar zijn: 
- de verhouding tussen individu en col

lectiviteit 
culturele identiteit en sociale gelijk
heid 
grenzen aan het eigendomsrecht? 

Mij dunkt dat Groen Links niet kinder
achtig moet zijn in het opnemen van 
zulke thema's. Het zal er in de komende 
tijd ook om gaan weer iets van een poli
tieke cultuur op te bouwen. Dat is urgen
ter en ook verstandiger en zelfs leuker dan 
te pogen om door het trekken van grenzen 
zo snel mogelijk een gewone politieke 
partij te stichten. 

Herman Meijer 
4 februari 1990 

Politiek en Cultuur 
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Werken aan 
een rechtvaardiger 
samenleving 

Een moedige daad van de redactie van 
Politiek en Cultuur om op dit moment -
nu socialisme zo in discredietis-een her
bezinning op gang te brengen wat social
isme in de jaren '90 kan betekenen. 
De vraag mij voorgelegd is welke visie de 
Basisbeweging, die voor een socialistis
che maatschappij-ordening kiest, daarop 
heeft en dat gezien ·in het licht van de 
veranderingen in Oost-Europa. 

Basisbeweging: beweging aan 
de basis 
De Beweging van Basisgroepen en Kri
tische Gemeenten in Nederland (BBN) is 
een verband van oecumenische, maat
schappij-kritische en politiek bewuste 
groepen, die vanaf de jaren zestig binnen 
de kerken ontstonden. Na samen een 
'Visie en Program' geschreven te hebben, 
waarin zowel de apostel Paulus als de 
dichter Pablo Neruada geciteerd werden, 
organiseerden ze zich in 1979 in een lan
delijk verband. Sommige groepen ope
reren binnen de kerken, andere staan met 
één been binnen en één been buiten de 
kerk en weer andere bestaan naast de 
kerken. De leden van de BBN staan 
meestal politiek links. Onder hen zijn 
socialisten, communisten, radicalen en 
pacifisten te vinden. 
Naast de BBN beweegt zich binnen en 
buiten de kerken een variëteit van basis
groepen die - hoe verschillend ook -
willen werken aan kerkelijke en maat-

schappelijke verandering. Die zich de 
vraag stellen: 'Wat voor maatschappij 
willen we eigenlijk: een patriarchale? 
kapitalistische? of een rechtvaardiger 
ordening die feministisch, democratisch, 
socialistisch zou moeten zijn?' 
Feministische theologiegroepen en 
'Vrouw-en-geloof' -groepen hebben ex
pliciet de strijd met de patriarchale strok
turen aangebonden. De 8-mei Beweging, 
het Landelijk Missionair Collectief en de 
Zevenbergse Conferentie (een beweging 
van arbeiders) streven eveneens kerke
lijke vernieuwing en maatschappijveran
dering na. 
Vanuit Christenen voor het Socialisme, 
de BBN en andere groeperingen kwamen 
er initiatieven om een Vereniging voor 
Theologie en Maatschappij (VTM) op te 
richten. Omdat bepaalde theologische 
inzichten nauw samenhangen met maat
schappelijke keuzes, organiseert de VTM 
hoger beroepsonderwijs en scholingscur
sussen over bevrijdingstheologie, femi
nistische theologie en economische theo
logie. Dit ter ondersteuning van wat in al 
die basisgroepen en in delen van de kerk 
gebeurt aan bewustwording en maat
schappij-bezinning. 
Basisgroepen ontstonden altijd daar bin
nen en naast de kerken, waar mensen tot 
de ontdekking kwamen dat de taal in de 
kerk gesproken, en de keuzes die er 
gemaakt werden, noch met hun bestaan 
noch met de wereld waarin zij leefden te 
maken hadden. En zo was het ook 
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bijvoorbeeld in Zuid-Amerika en de 
Filippijnen. Daar gingen ze in die groe
pen samen de bijbel lezen en ze analy
seerden vanuit de eigen positie de samen
leving. En begonnen te begrijpen hoe het 
zat met arm en rijk zijn. Zonder ooit van 
Marx gehoord te hebben, begrepen en 
ervoeren ze dat dat alles te maken had met 
het in handen hebben van de produktie
middelen, vaak van de grond. 
Want hoewel de christelijke kerk ooit be
gonnen is als een gemeenschap van gelij
ken, vrouwen en mannen, die samen in 
overleg beslisten over zaken van leven en 
maatschappij, leert de geschieden:s dat de 
kerk door de eeuwen heen aan de kant van 
de gevestigde macht stond en zo haar rol 
van profeet, aanklager, inleverde. Geluk
kig stonden er in die kerken altijd weer 
vrouwen en mannen op, die de kant van 
armen en verdrukten - slaven, boeren, 
arbeiders - kozen en nieuwe gemeen
schappen stichtten. In zijn boek 'De Ket
ters' vertelt Theun de Vries de geschiede
nis van die rebellen, die de voorlopers van 
de huidige sociale en revolutionaire 
bewegingen worden genoemd. 
In 'Visie en Program' verklaart de BBN 
in die traditie te willen staan. In die chris
telijke traditie én in de joodse traditie. 
Omdat geloven alles te maken heeft met 
de inrichting van de samenleving. 

De oude bronnen 
Na de Tweede Wereldoorlog groeiden er 
nieuwe verhoudingen tussen christenen 
en joden. Want voor het eerst in de 
geschiedenis hadden ook christenen mèt 
en om de joden in de concentratiekampen 
geleden. Het samen de oude bronnen 
bestuderen in 'leerhuizen' kwam op 
gang. En het besef groeide dat het niet in 
de eerste plaats om orthodoxie gaat, om 
zuiverheid in de leer, maar om de aarde 
leefbaar te houden voor allen. Dat zingen 
over 'het recht der armen en verdrukten' 
consequenties heeft. Namelijk voor de 
plaats waar de kerk wil staan. Door basis
groepen en kerken uit de Derde Wereld 
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worden de kerken in de rijke landen 
steeds weer tot het maken van die keuze 
uitgedaagd. 
In 1989 kwamen bevrijdingstheologen uit 
de Filippijnen, Guatemala, Korea, Nami
bië, Nicaragua, El Salvador en Zuid-Afri
ka met een klemmende oproep voor zo'n 
keuze in het Kairos-document 'Road to 
Damascus'. Het document is een vernie
tigende kritiek op het internationale 
economische systeem, het imperialistisch 
kapitalisme, waaronder zij lijden en ze 
vragen de kerken te breken met het op 
twee gedachten hinken, en om de strijd 
met dat goddeloze systeem aan te gaan. 
Want dat is huns inziens de roeping en de 
opdracht van de kerk. 
In de joodse traditie zijn de boeken van de 
wetgever Mozes door de eeuwen heen 
gelezen en herlezen. Ze worden Toran, 
dat wil zeggen 'weg' of 'leer' genoemd. 
Ze gaan over de inrichting van een recht
vaardige samenleving. Een samenleving 
waarin mensen, dieren en de aarde tot hun 
recht komen. Vanzelfsprekend zijn die 
voorschriften, die een nomadengemeen
schap betroffen, niet zo maar over te 
nemen voor een hooggeïndustrialiseerde 
samenleving. Maar ze wijzen wel in een 
richting. En door de eeuwen heen zijn die 
voorschriften als het ware voor elk ge
slacht opnieuw becommentarieerd. 
Het gaat in die voorschriften over men
selijke verantwoordelijkheid, over rech
ten, over zorg voor de aarde. 
Een enkel voorbeeld: 
- een dagloner moet zijn dagloon vóór 

zonsondergang ontvangen (want dat 
heeft hij nodig voor dagelijks eten) 
de jas van de arme mag slechts één 
dag als onderpand voor een geldle
ning dienen, als de avond valt moet 
die jas teruggegeven worden (want de 
arme gebruikt die jas om in te slapen, 
tegen de nachtelijke kou) 
het is verboden om akkers en wijn
gaarden na eenmaal oogsten, na te 
lezen; wat de eerste keer niet gezien 
is, moet blijven staan of hangen (want 
dat is voor de arme, die heeft het recht 
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het daar te halen; evenals de pas
serende vreemdeling, of de vogels) 

Recht in plaats van afhankelijkmakende 
liefdadigheid. 
Het is verboden zo met de aarde om te 
gaan dat die uitgeput raakt. Daarom zal de 
mens zich beperkingen opleggen. Zes 
jaar lang mag de aarde bewerkt worden. 
Het zevende jaar moet de aarde rusten, 
zich herstellen van het jarenlang geven, 
en sabbath houden. In dat jaar mag alleen 
geoogst worden wat vanzelf opkomt. En 
dat alles is nog niet genoeg, want na 7 
maal 7 sabbathsjaren, in het 50e jaar, zal 
er een jaar van verrekening, herkansing 
zijn. Gevangenen moeten dan vrijgelaten 
worden, schulden moeten worden kwijt
gescholden en van de armen geroofd land 
moet aan de oorspronkelijke bezitters 
worden teruggegeven. Op die manier 
kunnen mensen nooit voor goed verpau
peren. 
Bij het niet nakomen van die voor
schriften stonden profeten, aanklagers, 
op, die de maatschappelijke praktijken 
analyseerden en aan de kaak stelden. 
'Terwijl jullie huis aan huis, akker aan 
akker voegen, is er armoede en uitbuiting 
onder het volk' (Jesaja). 
'In plaats van de sabbath te gebruiken 
waarvoor die gegeven is (namelijk om te 
reflecteren op het eigen handelen in de 
afgelopen week - Rabbijn Soetendorp in 
'De wereld van het optimisme') liggen 
jullie volgevreten op marmeren rustbed
den te bedenken hoe je je morgen weer 
verrijken kunt' (Amos). 
Dat goed-kapitalistisch gebruik kan dus 
helemaal niet. 
Het is eigenlijk vreemd dat de christelijke 
kerken wel de Tien Geboden, de samen
vatting van dit alles, hebben over
genomen, en die bovendien meestal op 
het persoonlijke leven toepasten, maar 
dat ze met de maatschappelijke impli
caties vaak zo grote moeite hadden. Ter
wijl die Geboden in wezen betrekking 
hebben op de gehele gemeenschap, want 
de aarde en alles wat er op en er in is, is 
van alle mensen samen. In de tijd dat het 
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volk Israël als nomadenvolk door de 
woestijn trok, werd iemand die zich ten 
koste van zijn broeders verrijkte, en zich 
dus buiten de gemeenschap plaatste, 
alleen de woestijn ingestuurd, met voed
sel voor enkele dagen: 'Wil je dan zo 
graag alleen, red je dan ook maar'. Vanuit 
maatschappij-analyse, door de confron
terende vragen aan ons systeem vanuit de 
Derde Wereld én vanuit bovengenoemd 
denken, kwam de basisbeweging tot de 
conclusie dat werken aan een rechtvaardi
ger samenleving het kiezen voor een 
socialistische maatschappij-ordening 
inhoudt. 

Visie op veranderingen in 
Oost-Europa 
Nu er allerwegen geroepen wordt dat 
Marx passé is en het socialisme failliet, 
rijst de vraag: waar staat de basisbewe
ging dan? 
Ons antwoord: waar ze altijd stond. 
Als BBN hebben we altijd vol verwach
tingen die samenlevingen gevolgd die 
bezig waren het socialisme uit te pro
beren. China, waar de honderden miljoe
nen hongerigen voedsel, werk, opleiding 
en medische verzorging kregen. Het 
experiment van de integere Nyerere in 
Tanzanië om een vorm van vrij socia
lisme te ontwikkelen; Nicaragua, Zim
babwe en andere landen. We steunden 
bevrijdingsbewegingen die vochten voor 
een rechtvaardiger maatschappij-orde
ning. En vanzelfsprekend volgden we wat 
in het andere deel van Europa gebeurde. 
De meeste van onze contacten daar lagen 
inde DDR. 
Basisgroepen hadden uitwisseling met 
groepen daar of partnergemeen ten. Ande
re groepen onderhielden weer contacten 
met groepen of personen binnen de Chris
telijke Vredesconferentie (de CVC heeft 
vanaf haar oprichting in het begin van de 
jaren zestig gewerkt aan het kerk-zijn bin
nen een socialistische samenleving en 
van daaruit de dialoog marxisten-christe
nen gevoerd). Na de veranderingen in 
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Oost-Europa was er binnen de BBN 
vreugde en verwarring. Op de februari
raadsvergadering hebben de groepen zich 
daarover uitgesproken. 
Vreugde was er over bevrijding, over de 
mogelijkheden voor democratisering, 
over het pluriforme karakter van de 
samenleving, over de geweldloze omme
keer en over het stimulerende feit dat een 
politieke volksbeweging politieke macht 
heeft. Zorg was er over de leegloop uit de 
DDR en alle economische en psychische 
gevolgen daarvan. De blijvers voelen 
zich naast alle verwarring bovendien nog 
in de steek gelaten. En men maakte zich 
zorgen over het opkomend fascisme, 
racisme en anti-semitisme. Zorg was er 
ook over de opdringerige politieke en 
economische druk van buitenaf, over het 
feit dat de verschillende landen dáár geen 
tijd krijgen voor hun eigen proces. 
Er werd ook geconstateerd dat we vanuit 
onze verwachtingsvolle houding ten aan
zien van socialisme, toch te weinig kri
tisch zijn geweest. Het heeft ons weer 
eens met de neus op de harde feiten 
gedrukt dat mensen mensen blijven. Dat 
het altijd en onder alle omstandigheden 
nodig is macht te controleren, dat coun
tervailing power noodzaak is. En dat 
brengt me bij de geluiden die ons vanuit 
onze contacten in de Derde Wereld 
bereiken. 
Want daar bekijkt men de veranderingen 
in Europa met angst en zorg. Men heeft al 
geconstateerd dat sinds de toenadering 
tussen de twee blokken op gang kwam, de 
Verenigde Staten agressiever optreden in 
de Derde Wereld. 
Hoe zal het gaan met de morele en mate
riële steun aan bevrijdingsbewegingen 
die een anti-imperialistische strijd voe
ren? Trekken straks de beide delen van 
Europa de handen daarvan af? Zal de aan
dacht voor de traditionele schuldenlanden 
wegvallen tegen de aandacht voor de 
'nieuwe' schuldenlanden in Oost
Europa? Men vreest daar dat als Oost en 
West zich verenigen, de kloof tussen 
Noord en Zuid groter zal worden. 
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Ja, de Derde Wereld heeft geen 'Berlijnse 
Muur' als bescherming tegen het kapita
lisme. 

Toekomst socialisme 
Laten we beginnen met te constateren dat 
hier in Nederland door een sterk ontwik
kelde tegenmacht sociale rechten bevoch
ten zijn, en dat in harde strijd. Het rijke 
deel in Nederland heeft nooit bij elkaar 
gezeten om eens te bedenken wat voor 
leuke dingen ze nu weer eens voor de 
mensen zouden kunnen organiseren uit 
hun winsten. De verworven rechten zijn 
er altijd door verzet van onderop geko
men. 
Maar niet overal in de wereld is er tegen
macht en waar die ontbreekt wordt het 
kapitalisme nog in al zijn wreedheid 
ervaren. Vanuit die situatie schreef de 
Middenamerikaanse econoom Hinkelam
mert zijn boek 'Die ideologischen Waffen 
des Todes' waarin hij de huidige interna
tionale economische ordening verantwo
ordelijk stelt voor de dood van miljoenen. 
Ook de Nederlander Arend Th. van 
Leeuwen laat er in zijn in 1984 versch
enen boek 'De nacht van het kapitaal' 
geen enkele twijfel over bestaan hoe 
zwart die achterkant is. Bovendien, wie 
zich heeft verdiept in de tweedeling in 
Nederland, de toenemende armoede in de 
rijke landen en het verschijnsel daar dat 
groeiende persoonlijke rijkdom gepaard 
gaat met toenemende publieke armoede, 
heeft geen reden zich op de borst te slaan 
over onze vriendelijke maatschappij
inrichting. In het rijkste land ter wereld, 
de Bondsrepubliek, stijgt de verkoop van 
katten- en hondenvoer voor menselijk 
gebruik! 
Onder invloed van de programma's van 
de Wereldraad van Kerken, door con
frontaties vanuit de Derde Wereld, door te 
luisteren naar de verhalen van de 
slachtoffers van het systeem, is er in de 
kerken een groeiende aandacht voor de 
problemen van onze huidige maatschap
pelijke ordening. In het op gang gekomen 
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Conciliair Proces, waar mensen zich 
buigen over vragen van gerechtigheid, 
vrede en heelheid van de schepping, 
wordt dat versterkt. De Raad van Kerken 
organiseerde samen met de Dienst aan 
Kerk en Samenleving twee armoede-con
ferenties. Het gevolg was dat de Raad van 
Kerken een serie gesprekken begon met 
het tweede kabinet-Lubbers over de 
gevolgen van het door de regering ge
voerde sociaal-economische beleid. 
De kerken kunnen dus niet meer om het 
probleem van de armoede heen. En dat 
geldt niet alleen voor Nederland. In zijn 
zo juist verschenen boek 'De arme kant 
van Europa' met als ondertitel 'de kerken 
en het probleem van de armoede' doet 
Coen Boerma verslag van onderzoeken 
gedaan door de kerken. Wordt het zonder 
meer duidelijk dat het in deze situatie niet 
alleen gaat om een ethisch oordeel, maar 
om de vraag 'Waar staat de kerk, aan de 
kant van de armen of niet?'. 
In de vorige eeuw toen het socialisme 
opkwam stond de kerk (op enkele gun
stige uitzonderingen na) niet aan de kant 
van de armen. Socialisme werd afge
wezen, en de arbeiders verlieten de kerk, 
voorgoed. 
En hoe zal het nu gaan? 
Er zijn binnen de kerken al stemmen te 
horen, die er voor pleiten de huidige 
wereldeconomie tot geloofszaak te ma
ken.!) 
Dat kan spannend worden! 
Want wat gaat er dan in de kerken 
gebeuren als de kerk de rol van profeet 
oppakt? 

We zien nu dus het fenomeen dat het 
socialisme haar geloofwaardigheid moet 
herkrijgen, door de veranderingen in 
Oost-Europa, en gelijktijdig dat binnen 
de kerken in het Zuiden en in het Noorden 
de vraag over de tweedeling in de maat
schappij steeds klemmender wordt. 
Er zal dus een algehele bezinning op gang 
moeten komen over de inrichting van de 
samenleving. 
In armoedeconferenties, in het samen-
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gaan van bijstands- en kerkvrouwen, in 
kritische landbouwberaden, enzovoort, is 
die bezinning al begonnen. 
Het kan nog veel breder. 
Juist mensen uit de arm gehouden wereld 
die slachtoffer zijn van de economische 
orde, hebben degenen in Oost-Europa die 
ernaar verlangen door IMF en Wereld
bank geholpen te worden, iets te zeggen. 
Hoe socialisme zich ontwikkelt in de 
jaren '90 zal mede afhangen van hoe we 
met elkaar naar oplossingen zoeken. 
Uit één van onze basisgroepen kwam een 
lied dat vrij vertaald zegt: 
'nu de Berlijnse muur viel, rest er nog een 
muur, die tussen arm en rijk, tussen 
machthebbers en zij die niet meetellen, 
die monddood gemaakt, buitengesloten 
zijn.' 
Was socialisme daar niet altijd al om 
begonnen? 
Aan de slag dan! 

Emmy van Noord 

1) Ulrich Duchrow: De huidige wereldeco
nomie: uitdaging voor de kerken. 
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Communisme anno 1990: 
terug naar af? 

De communisten die niet verloren zijn 
(en waarschijnlijk nooit ten onder zullen gaan) zijn de 
communisten die zich niet aan illusies overgeven, zich 
niet laten ontmoedigen, de kracht en de soepelheid 
behouden om weer van voren af aan te beginnen, om 
zich in één van de moeilijkste taken te bijten die er bestaan. 

Lenin, Notitie van een publicist, februari 1922. 

In een hevige periode van de wereld
geschiedenis wankelt in het ene na het 
andere socialistische land de positie van 
communistische partijen. Niet zomaar op 
grond van al dan niet toegegeven fouten, 
maar omdat onder het mom van commu
nisme verrijking van de bovenlaag en 
uitzichtloze armoede van de massa niet 
langer aan het oog onttrokken konden 
worden. Er konden zelfs geen toerei
kende excuses worden bedacht. 
Als Nederlandse communist heb je on
willekeurig de neiging om je of gedeisd 
te houden, of luidkeels te roepen dat je er 
niks mee te maken hebt. En als de si
tuatie zich verscherpt, en niet alleen het 
machtsmonopolie van de communisti
sche partij bezwijkt, maar de positie als 
zodanig, zowel objectief, omdat de leden 
bij bossen weglopen, als subjectief, om
dat demonstrerende massa's hun walging 
van 'communistische' praktijken omzet
ten in verzet tegen überhaupt invloed van 
de communistische partij in regeringen, 
dan voel je allicht de aandrang om zelfs 
de schijn van verbondenheid daarmee 
demonstratief van je af te schudden. 
De wat meer secundair reagerenden on-

der ons zullen, bij het aanhoren van de 
tegoeden op Zwitserse banken en het 
aanzien van de paleizen van Ceaucescu 
niet kunnen ontkomen aan de verbijster
de vraag: 'Hoe is het in godsnaam mo
gelijk'? En hoezeer je ook met je ver
stand kunt aanwijzen wáár wát fout 
gegaan is (teveel centralisme, éénpartijs
telsel, te weinig democratie) en dat kunt 
verbinden met in toenemende mate kri
tische tot afwijzende standpunten van de 
eigen partij over de praktijken in Oost
Europa, dat overbrugt niet de kloof die 
is geslagen met het voluit aan de dag 
treden van de werkelijke toestand 
daar. Natuurlijk, je kunt je er opnieuw 
van af maken met te zeggen dat het in 
Oost-Europa helemaal niet om socialis
me, laat staan communisme, gaat. Maar 
dat gaat voorbij aan de strengheid (of 
starheid) waarmee de desbetreffende lan
den het marxisme-leninisme niet alleen 
propageerden maar ook werkelijk dach
ten te praktizeren. Bovendien lijkt een 
dergelijk argument iets te veel op dat van 
de gelovige die manmoedig volhoudt dat 
het geloof wel deugt, maar toevallig geen 
van de praktizeerders. 
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Je kunt ook zeggen dat wat nu in Oost
Europa gebeurt het ultieme bewijs is van 
de suprematie van het socialisme ('kijk 
eens wat een kritiek er mogelijk is'), 
maar dan wordt het tijd om te controleren 
of er nog enige substantie tussen de oren 
zit. 

Vragen 
Er is alle reden, gelet op de ernst en de 
omvang van de problemen, maar ook het 
fundamentele karakter ervan, om het 
communisme, de communistische over
tuiging, onszelf dus, te confronteren met 
vragen en daarbij geen vraag uit de weg 
te gaan. En laten we asjeblief niet te snel 
zijn met antwoorden! Want we moeten 
ook, of juist, voor onszelf klaarheid krij
gen. Immers, socialisme is van oudsher 
de stroming die zich richt op afschaffing 
van uitbuiting en onderdrukking met het 
oog op de volle ontplooiing van mense
lijke vermogens en interessen, en dus een 
stroming die zich letterlijk baseert op het 
draagvlak onder de mensen. Die de 
mensen perspectief biedt op grond van de 
erkenning van hun waarde en die in de 
strijd daarvoor, in de confrontatie van be
langen én meningen, zijn draagvlak ver
sterkt en zijn doelstellingen dichterbij 
brengt. 
Hoe is het dan mogelijk dat onder leiding 
van communistische partijen die elemen
taire en onontkoombare logica geblok
keerd raakte, en steeds meer werd over
woekerd door stagnatie, repressie en 
elitevorming? 
Het lijkt niet voldoende om daarvoor de 
verklaring te zoeken in de doorwerking 
en naweeën van het stalinisme, het één
partijstelsel, of in de poliepachtige ver
strengeling van partij en staat. In zekere 
zin zijn dat immers uitingen van opvat
tingen die dieper gaan. 

Voorhoede 
Het is noodzakelijk de vraag te stellen of 
het soms niet de zogenaamde voor-
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hoedeopvattingen zélf zijn die ten grond
slag liggen aan wat nu in Oost-Europa 
gebeurt: een ijzeren en gesloten ideolo
gie, waarin vanuit de belangentegen
stelling tussen arbeid en kapitaal, en de 
onderworpenheid van de arbeidersklasse 
in het kapitalisme via een revolutionaire 
omwenteling de dictatuur van het prole
tariaat wordt gevestigd, met de commu
nistische partij als voorhoede, en daarvan 
weer het Politburo het hoofd, en daarvan 
weer de leider het brein. Hoe is anders te 
verklaren de steeds starder afgesloten
heid van de partijorganisaties voor de 
toenemende onvrede onder het volk; de 
algemeen voorkomende bevoordeling 
van de partij-elites tot in het absurde en 
demonische toe zoals in Roemenië? Dat 
kan toch alleen als een partij de legi
timiteit van zijn doen en laten aan zich 
zelf ontleent? Omdat zij nu eenmaal de 
voorhoede vormt en er geen hogere 
macht is dan die voorhoede, een macht 
die met geen andere organisatie of in
stantie wordt gedeeld, zodat nimmer 
tegenspraak en correctie plaatsvindt dan 
vanuit de voorhoede zelf? Dat is in 
wezen toch ook de reden dat als er ooit 
correctie plaatsvond, daarmee meteen de 
hele partijtop en het kader op de keien 
werd (wordt?) gezet? En dat is toch ook 
ten diepste de achtergrond van de tragi
komische onbeholpenheid waarmee met 
oude leiders (in Hongarije werd steevast 
gesproken over 'the senile leadership') 
wordt omgesprongen? 
Brezjnev, Tsjernjenko, Kadar, Honecker, 
Zjivkov, Ceaucescu: als zij de ultieme 
belichaming vormen van de voorhoede 
tot de derde macht, wie kan hen dan 
vertellen dat hun tijd voorbij is, als ze dat 
zelf niet inzien? 
De uiterste consequentie van het voor
hoededenken blijkt te leiden tot een 
'pauselijk communisme': leiders, die 
omdat zij niet in God geloven, hun legiti
matie niet daaraan kunnen ontlenen, 
maar uiteindelijk alleen aan henzelf. 
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Dialectiek en materialisme 
En wat te denken van het leerstuk van de 
dialectiek? Hoe heeft het kunnen 
gebeuren dat de dynamiek van kracht ~n 
tegenkracht, die motor van de vo?ruit
gang naar het socialisme.' eenmaal I.n het 
socialisme beland, verzmpt en verstikt? 
Welke kronkel heeft geleid tot de ken
nelijke overtuiging dat dialectiek, ~e wis
selwerking tussen these en anti-these, 
wél werkzaam is tot het socialisme, maar 
dat daarna de definitieve synthese bereikt 
is, die elke anti-these overbodig, en dus 
onmogelijk maakt? Zou dat iets te maken 
kunnen hebben met dat andere leerstuk, 
dat van het materialisme, het primaat van 
de onderbouw; de produktieverhoudin
gen, die bepalend zijn v<X?r de overige 
maatschappelijke verhoudmgen en te
genstellingen? Met andere woorden: 
heeft een feitelijke praktijk van eco
nomisch determinisme misschien geleid 
tot het waandenkbeeld dat het overwin
nen van het antagonisme in de produktie
verhoudingen min of meer automatisch 
leidt tot het ontkennen, en dus onder
drukken, van tegenstellingen en strijd op 
andere terreinen? 
De CPN heeft in zijn partijprogramma de 
autonomie van verschillende inspiratie
bronnen en strijdterreinen onderkend en 
daarmee elke vorm van hiërarchie en de
terminisme afgewezen, maar de vraag is 
of dat inzicht in zijn volle consequentie is 
doorgevoerd, juist ook in de relati.e ~n de 
discussie met andere commumstlsche 
partijen, waarbinnen dergelijke opvattin
gen over autonomie werden ontkend en 
de uitingen ervan onderdrukt. 

Socialisme 
Maar de volgende vraag is natuurlijk 
deze: als opvattingen over voorhoede, 
dialectiek en materialisme kennelijk 
hebben geleid tot de uitwassen die nu in 
het onbarmhartige licht van open
baarheid en massabeweging worden ont
maskerd, wat is er dan nog over van de 
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filosofische en praktische grondslagen 
van het socialisme? Staan of vallen die 
daarmee? En als dat niet het geval is, hoe 
moeten die grondslagen dan worden 
geformuleerd om in de toekomst nog le
vensvatbaar te zijn? 
Of moeten we ons alsnog neerleggen bij 
de evenzeer ongerijmde logica dat als 
niet de tegenstelling tussen bezitters ~n 
niet-bezitters de motor van de vooruit
gang vormt, dan het bezit als ~odanig, en 
de vrije markt waarop dat bezit tot macht 
wordt, dat wel is? 
In een wereld waarin dat type machts
vraagstukken van rijk en arm op we~e.ld
schaal de uitputting van natuur en milieu 
en de nog steeds levensbedreigende 
overbewapening niet alleen niet kan op
lossen, maar door zijn aard zelf pro
duceert? Deze vraag stellen is hem beant
woorden! 
Maar dat doende rijzen onmiddellijk 
nieuwe vragen: vragen om een her
definiëring van plaatsbepaling, doelen en 
strategieën. Wanneer we socialisme om
schrijven als een politieke stroming die 
uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle 
mensen, van gemeenschapsbezit en -be
heer van de voortbrenging van goederen 
en diensten, en van maximale ontplooi
ing van individuele vermogens en inte
ressen, dan is het nodig om daarbij aan te 
geven waarom een dergelijke stroming 
de voorkeur verdient boven andere. 
De CPN heeft gekozen voor het socia
lisme als maatschappijvorm op grond 
van de overtuiging: 
- dat het socialisme beter in staat is 

mensen bescherming te bieden tegen 
calamiteiten en tekorten, zoals ziekte, 
onwetendheid en armoede 
dat het socialisme mensen meer 
kansen kan bieden op ontplooüng, 
ongeacht komaf, sekse of huidkleur 
dat het socialisme beter in staat is te 
anticiperen op toekomstige ontwikke
lingen, omdat het de beoordeling 
daatvan niet afhankelijk maakt van 
direct profijt op de markt 
dat het socialisme een ièder in staat 
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stelt mee richting te geven aan 
maatschappelijke ontwikkeling over 
de volle breedte. 

Het behoeft geen betoog meer dat het 
juist deze pretenties zijn die in de Oost
europese praktijk op geen enkele manier 
zijn waargemaakt: annoede, erbanne
lijke gezondheidszorg, coöptatie via de 
partijorganisatie bij onderwijs en ont
wikkeling, een milieuproblematiek waar
bij die in West-Europa nog mee lijkt te 
vallen, en een volstrekt gebrek aan 
democratie: dat is het schrille contrast 
met de pretenties. Pretenties kunnen 
alleen tot realiteit komen als ze in de 
praktijk uitgedaagd, bekritiseerd en 
'beconcurreerd' kunnen worden: slechts 
dan kunnen pretenties waar worden 
gemaakt en draagvlak verwerven. Wan
neer daarvoor in de plaats afscherming 
en afgeslotenheid optreden keert socia
lisme zich naar binnen en wordt een 
steeds grotere buitenwereld voorname
lijk bezien als potentiële vijand. 

Terug naar af 
Terug naar af dus. Letterlijk; want er is 
alle reden om met de ervaringen en 
lessen van vandaag terug te kijken naar 
de onzalige splitsing in de arbeidersbe
weging tussen reformisten en revolutio
nairen aan het begin van de eeuw. Ligt in 
die splitsing tussen elementen, die niet 
buiten elkaar kunnen, wellicht de kiem 
van wat in Oost-Europa zo ontspoord 
is? En als dat zo is, al was het maar 
gedeeltelijk, wordt het dan niet tijd om 
nog eens in brede kring (breder dan de 
CPN, breder dan Groen Links) een aantal 
heel kernachtige vragen aan de orde te 
stellen, en net te doen of we daar nooit 
eerder een antwoord op gegeven hebben? 

lilals die naar de voorwaarden en 
strategie voor maatschappijverande
ring: het primaat van de politiek, de 
relatie tot maatschappelijke organisa
ties en bewegingen, de rol van cul
turele en levensbeschouwelijke ele
menten. 
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lilals die naar inhoud en vormgeving 
van een internationaal concept, waar
in vrede en veiligheid én optimale 
zelfbeschikking van landen en vol
keren hand in hand gaan. 
lilals die naar ruimte én begrenzing 
voor economische bedrijvigheid, 
waarin eigen verantwoordelijkheid en 
dynamiek gepaard kunnen gaan met 
een volledige democratische controle 
en sociale rechtvaardigheid. 
lilals die naar een socialistische 
staatspolitiek, waarin vastgehouden 
wordt aan de noodzaak om vanuit de 
staat richting te geven aan maat
schappelijke ontwikkeling, en daarbij 
let op een zo groot mogelijke effec
tiviteit, zonder te vervallen in centra
lisme en bureaucratie. 

Het zijn vragen, allemaal vragen, uitin
gen van het rusteloos zoeken naar de ver
wezenlijking van idealen, waar het so
cialisme nog steeds voor staat. Uitingen 
van de onwil ons neer te leggen bij het 
idee dat bezit en kapitaalsaccumulatie de 
diepste drijfveren van maatschappelijke 
vooruitgang zijn. Dat idee immers kent 
ook te veel offers. En we bevinden ons zo 
langzamerhand in een positie dat we ons 
niet veel offers meer kunnen veroor
loven. 
De drang van overleven en ontplooiing 
voor iedereen: dat is de diepste drijfveer 
om af te rekenen met de praktijken, maar 
ook met elke schijn van verbondenheid 
daannee, in Oost-Europa. Om tegelijk 
niet te capituleren voor de schijnbare 
suprematie van het eigenbelang, en om in 
het licht van onze idealen over soli
dariteit en democratie onszelf opnieuw 
maar eens vragen te stellen. 
Want soms is het stellen van de goede 
vragen belangrijker dan antwoorden ... 

Marius Ernsting 
3 februari 1990 
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Socialisme - zieltogend 
of springlevend? 

1. Rusland en China: de staat 
als motor 

De massamedia trompetteren het dag in 
dag uit van de daken, van de televisie
antennes, van de satellieten in de stratos
feer: het communisme is één grote mis
lukking geweest. Vanmorgen, 10 januari 
1990, lees ik het nog in de Volkskrant, 
verkondigd door een, blijkbaar gezag
hebbende, mijnheer Z: 'Het is duidelijk, 
dat het jaar 1989 de geschiedenis in zal 
gaan als het begin van het einde van het 
communisme, van de Baltische landen tot 
de Chinese Zee, en van Berlijn tot Bei
jing.' En, eveneens als beginzin van een 
ander daaronder geplaatst artikel: 'Veel 
mensen in mijn omgeving heb ik met 
verve horen beweren dat de recente ont
wikkelingen in Oost-Europa aantonen dat 
het socialisme een fiasco is en dat het 
kapitalisme het beste is voor de maat
schappij'. 
De schrijver van dit artikel zet bij deze 
laatste stelling terecht veel vraagtekens. 
Maar is zelfs de eerste bewering, dat het 
communisme de geschiedenis zal ingaan 
als één grote mislukking, wel te houden? 
Ook daarbij mogen wij, juist met een 
beroep op de geschiedenis, veel vraag
tekens plaatsen. 
Als 'het communisme' één grote misluk
king is geweest, hoe komt het dan dat 
zowel de Sovjet-Unie als de Chinese 
Volksrepubliek, na een door communis
ten geleide revolutie, allebei grote 

wereldmachten zijn geworden? Waarbij 
wij ook nog zouden kunnen bedenken dat 
het veel kleinere, door communisten 
geleide Noord-Vietnam de Amerikaanse 
moloch heeft kunnen weerstaan. 
Zowel het Russische tsarenrijk als China 
onder Tsjiang Kai Sjek waren reuzen op 
lemen voeten. Rusland kon in de Eerste 
Wereldoorlog helemaal niet op tegen 
Duitsland onder keizer Wilhelm, en 
Tsjiang Kai Sjek was machteloos tegen de 
Japanse agressie onder keizer Hirohito. 
Maar de Sovjet-Unie heeft in de Tweede 
Wereldoorlog, ondanks een offer van 
zo'n 20 miljoen doden, het intussen nog 
veel sterker geworden Derde Rijk van 
Hitier kunnen weerstaan, en ten slotte 
kunnen verslaan. 
Wat hadden het Russische tsarenrijk en 
China onder Tsjiang Kai Sjek met elkaar 
gemeen? Zij waren allebei overwegend 
agrarische landen, met een nog weinig 
ontwikkelde industrie; volgens ons tegen
woordig spraakgebruik behoorden zij dus 
toen tot 'de Derde Wereld'. De door com
munisten geleide revoluties hadden in 
deze landen belangrijke ontwikkelingen 
met zich meegebracht, in het bijzonder 
ook op economisch terrein. Voor de Sov
jet-Unie werd, op basis van Vijfjaren
plannen, in de jaren dertig een versnelde 
industrialisatie mogelijk, die een belang
rijke rol speelde bij de nederlaag die 
Hitier-Duitsland uiteindelijk leed. Voor 
China werd door de revolutie en de 
daarmee gepaard gaande landhervorming 
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een belangrijke vooruitgang op agrarisch 
gebied bereikt, en op den duur ook de 
basis gelegd voor een gezonde industriële 
ontwikkeling. 
Hierbij is vooral van grote betekenis, dat 
de communistische revolutie niet alleen 
een weg opende voor die belangrijke 
economische ontwikkeling, ma;rr dat zij, 
naar de geschiedenis ons leert, hiertoe de 
enige weg was die voor grote volken als 
het Chinese en het Russische in de 
twintigste eeuw nog openstond. Om dit in 
te zien, moeten wij nog een eind verder in 
de wereldgeschiedenis teruggaan, en wel 
naar de negentiende eeuw. 
Omstreeks 1850 was Engeland de enige 
industriële mogendheid in de wereld. Het 
Britse Rijk had toen de pretentie 'the 
workshop of the world', de werkplaats 
van de wereld, te kunnen zijn en blijven -
en daarmee, door een wereldsysteem van 
vrijhandel, de industriële ontwikkeling 
voor de eigen bevolking te kunnen 
monopoliseren. Maar andere staten 
voelden er niets voor op deze manier in 
economisch opzicht als het ware een 
kolonie van het Britse Rijk te worden. 
Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Sta
ten begonnen allemaal een eigen natio
nale industriële ontwikkeling te stimu
leren - en dat kon alleen met sterke 
ondersteuning door de overheid; bij voor
beeld door kredietverlening, of nog 
belangrijker: door in afwijking van het 
Britse pleidooi voor vrijhandel invoer
rechten te heffen op industriële produkten 
uit het buitenland, met name dus uit 
Engeland. Het laatste land, dat er in de 
negentiende eeuw nog in slaagde op ka
pitalistische basis, maar met sterke 
staatssteun, een nationale industrie op te 
bouwen, was Japan. De Engelsen hadden 
van alles geprobeerd om de industriële 
ontwikkeling van Japan tegen te houden. 
In hun eigen kolonies, zoals Brits-Indië, 
waren ze erin geslaagd de bestaande 
kleine inheemse textielnijverheid vrijwel 
kapot te maken. In China hadden zij, d90r 
de Opiumoorlogen die misschien beter 
textieloorlogen genoemd zouden kunnen 
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worden, kans gezien de voornaamste 
Chinese zeehavens in hun macht te krij
gen en Britse ambtenaren in die havens er 
toezicht op te laten houden dat de van 
Britse industriële produkten geheven 
invoerrechten niet hoger zouden worden 
dan 5%. Maar in Japan lukte dit spelletje 
niet: de zogenaamde Mei-ji-restauratie 
van het Japanse keizerschap in 1868 had 
een krachtige regering in het leven 
geroepen die, ondanks alle Britse tegen
werking, toch een nationale industrie uit 
de grond wist te stampen. 
Maar omstreeks de eeuwwisseling was 
het internationale monopoliekapitaal, dat 
vanuit de westerse wereld opereerde, zo 
machtig geworden, dat voortaan de 
opkomst van nieuwe industriële naties 
met succes kon worden tegengehouden. 
Om tegen dit grootkapitaal te kunnen 
concurreren moest de overheidssteun aan 
een opkomende nationale industrie nog 
weer verder worden opgevoerd -en dit 
kon alleen via een revolutie worden 
bereikt. De vorming van een krachtig 
overheidsapparaat, dat in staat was de 
invoer van goedkope concurrerende in
dustriële waren uit de westerse wereld 
tegen te houden, en de opbouw van een 
eigen zware industrie, was dus voor de 
Sovjet-Unie een dringende economische 
noodzaak - ondanks de marxistische 
heilsboodschap van een 'afstervende 
staat' in de toekomstige socialistische 
samenleving! 
Ook de Chinese Volksrepubliek trachtte 
in de tijd waarin Mao de leiding had van 
de Communistische Partij, economische 
vooruitgang te bereiken door het land af 
te sluiten van elke beïnvloeding door het 
vreemde kapitaal - en riep met dit doel 
een machtig overheidsapparaat in het le
ven. Die staatssteun voor industrialisatie, 
en in de Sovjet-Unie ook voor een mech
anisatie van de landbouw, was dus hard 
nodig. En ook in de Chinese Volksrepu
bliek zouden zonder een sterke steun van 
de overheid de aanvankelijke economi
sche successen niet mogelijk zijn 
geweest. Deze successen werden op het 
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eind van de jaren vijftig weliswaar onder
broken door een ernstige terugslag als 
gevolg van de mislukte 'Grote Sprong 
Voorwaarts'; maar zij konden daarna in 
de jaren zestig weer worden voortgezet. 
Wat is er dan in de Sovjet-Unie, en in 
mindere mate in China, misgegaan? 

2. Rusland en China: de 
staat als rem 

Op den duur wordt een nationale staat, die 
met grote macht is bekleed, een log, bu
reaucratisch apparaat. Dit geldt in bijzon
der sterke mate, wanneer het overheids
apparaat decenniën lang beheerst wordt 
door één onaantastbare politieke partij, 
die vrijwel geen enkele speelruimte laat 
voor kritiek van onderaf en van buitenaf. 
Als de industriële ontwikkeling eenmaal 
op gang is gekomen, en een zeker niveau 
is bereikt, is het nationale economische 
bestel te ingewikkeld geworden voor een 
tot het extreme doorgevoerd dirigisme. In 
de Sovjet-Unie leidde deze verstarring tot 
ernstige stagnatie in het economische le
ven en met name in de voorziening van de 
bevolking met essentiële consumptie
goederen. Het is in wezen deze erken
ning, die ten slotte heeft geleid tot Gor
batsjovs conclusie dat een vergaande her
vorming, een 'perestrojka', van het hele 
economische apparaat dringend nodig 
was geworden. 
In China is hetverstarrings-en bureaucra
tiseringsproces nooit zo ver voort
geschreden als in de Sovjet-Unie tijdens 
het Brezjnev-tijdperk. Het stelsel van 
volkscommunes op het platteland leidde 
tot een aanzienlijke mate van decentra
lisatie, en daarmee versoepeling, van de 
besluitvorming. Daarbij ging Mao uit van 
het principe, dat alle initiatieven vanuit de 
massa moesten voortkomen, en later, na 
door de regionale overheden in een 
bepaalde vorm te zijn gegoten, weer aan 
de massa ter beoordeling dienden te wor
den voorgelegd. Dit was Mao's zoge
naamde 'massa-lijn', geformuleerd als 
'van de massa's, en weer terug naar de 
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massa's'. Het Chinese regeersysteem 
bevatte dus al van het begin af, in veel 
sterkere mate dan het onder Stalin tot 
stand gebrachte regeersysteem, een ele
ment van inspraak van het volk. 
Toch heeft Mao al in het midden van de 
jaren zestig onderkend dat de partijbu
reaucratie, evenals het overheidsappa
raat, dreigde te vervallen in een verstar
ring, in het ontstaan van een nieuwe 
bevoorrechte klasse, te vergelijken met de 
in de Sovjet-Unie toen al tot een 
maatschappelijke elite uitgegroeide 'No
menklatura' en in een onderdrukking van 
de volksmassa door partijbonzen als Liu 
Shaochi en Deng Xiaoping. Om weer 
nieuw leven in de brouwerij te brengen, 
met behulp van de Chinese jongeren, 
ontketende Mao in 1966/1967 de Cultu
rele Revolutie, als een poging om het par
tijapparaat te hervormen -een poging die 
in een aantal opzichten kan worden 
vergeleken met Gorbatsjovs 'perestroj
ka'. Ook diens 'glasnost', het recht om 
zijn mond open te doen, maakte deel uit 
van Mao's strategie, in de vorm van het 
recht om grote muurkranten, met allerlei 
klachten over de gang van zaken, aan te 
plakken. Een groot verschil is wel, dat ter
wijl Gorbatsjov juist meer ruimte willa
ten voor het privé-initiatief, vooral ook op 
het gebied van de landbouw, Mao's Cul
turele Revolutie gericht was op verster
king van het socialistische element in de 
Chinese economie. 
De Culturele Revolutie ontaardde in anar
chie, toen Mao op hoge leeftijd niet in 
staat bleek de verdere ontwikkelingen te 
beheersen. Na zijn dood in 197 6 kwam de 
tijdens de Culturele Revolutie van zijn 
macht beroofde Deng Xiaoping al 
spoedig als de machtigste figuur naar 
voren; onder zijn invloed werd de greep 
van het overheidsapparaat op de eco
nomie aanzienlijk verzwakt en werden 
belangrijke stappen gedaan in de richting 
van een meer marktgerichte economie; 
dezelfde tendentie, die niet alleen onder 
invloed van Gorbatsjov de Sovjet-Unie, 
maar in het jaar 1989 ook de overige 
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Oosteuropese landen in zijn greep heeft 
gekregen. 

3. Het Westen: kapitalisme als 
panacee? 

Is hiermee de nederlaag van het socialis
tische systeem beklonken? De volken van 
Oost-Europa, met inbegrip van die van de 
Sovjet-Unie, zijn de minst geschikte om 
over de voor- en nadelen van een markt
gerichte economie een oordeel te vellen. 
Want zij kennen die niet uit eigen erva
ring, maar alleen uit het negatieve beeld 
ervan, dat tientallen jaren lang door de 
communistische partijapparaten is ver
spreid- en deze bron heeft in hun ogen al 
sinds lang zijn geloofwaardigheid en 
overtuigingskracht verloren. 
Al enige tientallen jaren geleden vertelde 
een journalist, die voor zijn werk nogal 
eens naar Oosteuropese landen reisde, 
mij dat een Amerikaanse zakenman hem 
eens had gevraagd hoe het kwam dat de 
Amerikanen in West-Europa zo weinig 
geliefd waren. Het antwoord van de jour
nalist luidde: 'Als je op zoek bent naar 
landen, waar ze op Amerikanen gesteld 
zijn moet je achter het ijzeren gordijn 
wezen - want daar kennen ze jullie nog 
niet'! Wie over de gevolgen van het kapi
talistische systeem wèl kunnen oordelen, 
zijn de volken van West-Europa, en 
vooral niet te vergeten de volken van de 
Derde Wereld. Maar laten we ons eerst 
bezig houden met onze ervaringen in de 
jaren tachtig, waarin Nederland leefde 
onder een 'no-nonsense' beleid, de 
Verenigde Staten onder president Reagan 
die de Amerikaanse staatsschuld tot hon
derden miljarden dollars liet oplopen, en 
Engeland onder Margaret Thatcher die de 
uit de negentiende eeuw stammende uit
spraak van Disraeli weer wist te laten her
leven, narnelijk dat er in Engeland twee 
volken naast elkaar leven: de rijken en de 
armen. 
In vele toonaarden wordt bezongen: de 
overheid werkt inefficiënt; laat 'free 
enterprise' met haar bedrijfservaring de 
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overheid al die taken maar uit handen 
nemen. Dan pas zal de economie tot volle 
bloei komen. Om te overdenken of dit 
liedje van verlangen door de ervaringen 
in ons land wordt gerechtvaardigd, 
hoeven wij enkel maar een paar namen 
van grote bedrijven te noemen. 
'Ogem, kan het nog erger?' schreef de 
Volkskrant op 7 maart 1987, naar aanlei
ding van het verschijnen van een verslag 
van een door de Ogem-enquêtecom
missie ingesteld onderzoek. En in een 
recent arrest van de Hoge Raad is het 
vernietigende oordeel over het door de 
Ogem-directie en door de commissaris
sen destijds gevoerde beleid bevestigd. 
Slavenburg's Bank is een bekend voor
beeld van geknoei door de directie van 
een gerenommeerd bedrijf, in dit geval op 
het glibberige terrein van zwart geld. Ook 
hier heeft de Hoge Raad pas geleden een 
arrest gewezen, dat in wezen een volledi
ge bevestiging vormt van het indertijd 
tegen directieleden wegens valsheid in 
geschrifte uitgesproken strafvonnis. 
En dan het RSV-schandaal, dat bij de 
toenmalige Nederlandse televisiekijkers 
tot in details bekend is geworden van
wege de ingestelde parlementaire enquê
te. Wie meer voorbeelden wil, kan terecht 
bij Pieter Lakernan's in de jaren tachtig 
verschenen best-seller 'Het gaat uitste
kend: zwendel en wanbeleid in het 
Nederlandse bedrijfsleven.' En toch, 
ondanks al deze ervaringen, heeft de 
rechtse no-nonsense-coalitie van de jaren 
tachtig zich naar het voorbeeld van 
Thatcher met grote felheid ingezet voor 
de 'privatisering' van de ene na de andere 
overheidstaak, om op deze manier een 
drastische bezuiniging op de overheids
uitgaven door te drukken. Dit streven 
naar privatisering was kennelijk niet 
gebaseerd op argumentatie, maar op een 
geloofsovertuiging - en wel een irratio
neel geloof- dat een privé-bedrijf goed
koper werkt dan een overheidsdienst. 
Bewezen is deze stelling allerminst - de 
talloze miljarden guldens of dollars, in de 
afgelopen jaren in zee gesmeten, zouden 



PC 50 JAAR 

bij zulk een vergelijking dan toch óók 
meegeteld moeten worden. En voor 
zover een particulier bedrijf winstgevend 
werkt berust dit vaak niet op betere 
dienstverlening, maar op een groter 
gemak bij het doorvoeren van 'sanering', 
door fusies, mechanisatie en andere vor
men van inkrimping van de werkgelegen
heid. Het gaat dus niet alleen om een vaak 
aantoonbaar gebrek aan efficiency en om 
geld waarmee gesmeten wordt, maar ook 
om het ontbreken van waarborgen voor 
de belangen van de gewone burgers zowel 
als van de werknemers van het bedrijf. 
Intussen hebben wij kunnen zien wat er 
gebeurt wanneer een project om een 
nieuw veilig paspoort in te voeren, in 
plaats van aan de Staatsdrukkerij wordt 
gegund aan een particulier bedrijf, de 
KEP, zonder dat er enige garantie bestaat 
omtrent de bekwaamheid en fatsoensnor
men van degenen, die met de uitvoering 
van zulk een verantwoordelijk en voor 
alle staatsburgers belangrijk project wor
den belast. De knappe Canadese econo
men Frederick Clairmonte en John Cava
nagh schreven over de privatiseringsrage 
in het Brits Verenigd Koninkrijk en elders 
in de westerse wereld, in een artikel 
gepubliceerd in maart 1987, het volgende: 
'Het zou niet makkelijk vallen om in de 
publikaties over economische geschiede
nis een gemenere en meer misleidende 
term te vinden..... Al die propagandisti
sche drukte over de zogenaamde wel
daden van 'privatisering' zijn niets anders 
dan een dekmantel voor het particuliere 
bedrijfsleven om steeds grotere sectoren 
van de nationale markt en de wereldmarkt 
in de greep te krijgen: sectoren die, his
torisch gezien, altijd als een onafschei
delijk deel van het nationale erfgoed wer
den beschouwd'. 
Interessant is hierbij, dat deze twee 
economen in datzelfde artikel in het 
gezaghebbende in India verschijnende 
tijdschrift Economie and Political 
Weekly, voorzover mij bekend als de 
enige economen met een wereldreputatie, 
de enorme beurscrisis hebben voorspeld, 
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die een half jaar later is uitgebarsten. En 
zij zijn er vast van overtuigd dat nog veel 
grotere economische rampen zullen vol
gen. 
Er is dus alle reden om uiterst bezorgd te 
zijn over wat er hier in West-Europa zal 
gebeuren, wanneer straks in 1992 een 
internationaal winststreven, niet gecon
troleerd en geremd door een machtig 
Europees Parlement, over ons leven volle 
zeggenschap zal krijgen. En dan heb ik 
nog niet eens de allerbelangrijkste ter
reinen genoemd, waarop het kapitalisti
sche systeem in de afgelopen jaren le
vensgrote gevaren blijkt op te leveren. 
Allereerst de in de meeste westerse lan
den opgetreden massale werkloosheid; 
dan de mede daardoor sterk toegenomen 
criminaliteit; en tevens het daarmee nauw 
samenhangende drugsprobleem. 
Maar daar stijgt in betekenis voor het 
voortbestaan der mensheid nog ver bo
venuit de problematiek van het natuurlijk 
milieu als bestaansvoorwaarde voor ons 
nageslacht, waarvoor op winst beluste 
kapitaalbezitters en managers dikwijls 
weinig egards tonen, tenzij zij door over
heidsmaatregelen daartoe gedwongen 
worden. En dan was er nog de vooral 
onder het bewind van Reagan tot in het 
krankzinnige opgevoerde bewapenings
wedloop, waar ook het grootkapitaal grof 
aan kon verdienen. 

4. Doorbraak uit het Oosten: 
zwaarden of ploegscharen? 

En nu doet zich het merkwaardige ver
schijnsel voor, dat de stoot om de wan
hopige cirkelgang van de bewape
ningswedloop te doorbreken niet kwam 
vanuit het dynamische maar snel naar de 
ernstigste milieurampen en economische 
crises voortrennende Westen, maar vanuit 
het stagnerende en schijnbaar in een 
onherstelbare bureaucratische verstarring 
gevangen Oosten. Gorbatsjov doet op 
soortgelijke manier, steunend op zijn per
soonlijk gezag bij een brede massa, als 
ruim twintig jaar tevoren Mao Zedong, 
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een ernstige poging om als leider van een 
machtige Communistische Partij, van 
bovenaf, met de bureaucratische verstar
ring af te rekenen; daarnaast streeft hij 
ernaar de ramen zowel naar de westerse 
wereld als naar zijn eigen bevolking open 
te gooien. Opeens wordt een eind ge
maakt aan het voordien heersende sys
teem van zwijgen en verzwijgen van alle 
mislukkingen, wordt gebroken met het 
verkondigen van officiële waarheden, die 
Vaclav Havel terecht als een samenstel 
van leugens heeft ontmaskerd. 
Evenals wat Mao met de Culturele Revo
lutie wilde bereiken, is Gorbatsjovs pere
strojka een poging tot volledige hervor
ming van bovenaf, waarvoor hij zijn best 
doet massale steun van de bevolking te 
verwerven. En evenals bij Mao met zijn 
Culturele Revolutie en zijn 'glasnost' in 
de gedaante van muurkranten, waarbij de 
bevolking werd aangemoedigd om met 
haar grieven tegen de partij en de regering 
voor de draad te komen, dreigt er nu ook 
in de Sovjet-Unie en haar satellietstaten, 
met bevolkingen die niet aan 'openheid' 
gewend waren, een toestand van anarchie 
te ontstaan. Echte emancipatiebewegin
gen van onderaf waren in die landen nog 
niet op gang gekomen, en kunnen ook nu 
nog niet steunen op een bestaande tradi
tie. 
Maar zowel op het terrein van ontwape
ning op wereldschaal, als op zuiver 
humanitair terrein, zijn toch de aan Gor
batsjov te danken initiatieven in de huidi
ge wereldsituatie van geweldige vernieu
wende betekenis. Deze initiatieven, zoals 
de westerse media ze plegen te inter
preteren, af te doen als uitsluitend 
voortkomend uit een onmacht van de 
Sovjet-Unie om de bewapeningswedloop 
en de steun aan de Oosteuropese satelliet
staten economisch vol te houden, is een 
ernstige misrekening. Deze uitleg 
miskent Gorbatsjovs wereldwijde visie, 
dat doorgaan met de sfeer van vijand
schap tussen Oost en West, en doorgaan 
met de nu alle grenzen te buiten gaande 
bewapening de wereld en de hele mens-
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heid dicht bij de afgrond zou brengen. 
Heel duidelijk is deze nieuwe visie van de 
huidige Sovjet-leiders tot uitdrukking 
gebracht in de rede, die de minister van 
Buitenlandse Zaken Sjevardnadze heeft 
gehouden op de in mei/juni 1989 te Parijs 
gehouden internationale conferentie over 
mensenrechten. Hij betoogde toen, dat als 
men spreekt over mensenrechten, men 
zich niet mag beperken tot de vanouds in 
de Verklaring van de Rechten van Mens 
en Burger in de tijd van de Franse Revo
lutie overgeleverde waarden. Hij wees er 
met grote nadruk op, dat in de huidige 
wereldsituatie de zorg voor de veiligheid 
en de zorg voor het milieu minstens even 
belangrijke kanten zijn van de Rechten 
van de Mens. 
Hij stelde in zijn rede: 
'De middelen, beschikbaar voor de oor
logsvoorbereiding, scheppen ook daar
door een gevaar voor de wereld, omdat zij 
worden onttrokken aan een fonds van 
bestaansmiddelen dat volstrekt onmis
baar is voor de mensheid om de atmosfeer 
en het water schoon te krijgen, om de 
processen stil te zetten die de Aarde 
vernielen, en om te kunnen strijden tegen 
natuurrampen .... Bewapening vormt een 
deel van dit milieu, een deel van het 
menselijke landschap, van de menselijke 
dimensie. Een zeer en zeer belangrijk 
deel. Misschien begrijpen wij dit niet al
tijd, geven wij er ons niet ten einde toe 
rekenschap van; maar bewapening en de 
vrees van de mens voor zijn veiligheid, de 
verwachting van een catastrofe, hebben 
een directe uitwerking op zijn lichamelijk 
conditie en zijn psychische gezondheids
toestand. Bewapening dringt de zuurstof 
weg uit de atmosfeer van het menselijk 
leven'. 
Wij kunnen stellen, dat in het verleden 
ook de Sovjet-Unie en zijn Oosteuropese 
bondgenoten van het Warschau-Pact, 
hoewel het particuliere winststreven 
voortvloeiend uit het kapitalistisch stelsel 
in die landen ontbrak, bepaald niet 
onschuldig waren aan ernstige milieu
vervuiling- denk alleen al aan Tsjernobyl 



PC 50 JAAR 

- en aan leveranties op grote schaal van 
wapens aan arme landen van de Derde 
Wereld. Maar Gorbatsjovs initiatieven 
om deze problemen rigoureus aan te 
pakken, die hij telkens accentueert door 
eenzijdige stappen tot gedeeltelijke ont
wapening te ondernemen, zijn des te 
opmerkelijker. Hij dwingt met deze ini
tiatieven de westerse mogendheden, en 
met name ook de Verenigde Staten, om 
hierin niet te ver achter te blijven en om 
de dialoog met de landen van het 
Warschau-Pact op ernstige wijze voort te 
zetten. 
Gorbatsjov en zijn medestanders spreken 
van 'het omsmeden van zwaarden tot 
ploegscharen'. Ook in de Sovjet-Unie en 
in de andere Oosteuropese landen onder
vindt dit streven, door de starheid van het 
bureaucratische apparaat dat de nationale 
economie beheerst, ernstige moeilijkhe
den. Toch zal dit streven de Sovjet-Unie 
makkelijker vallen dan de Verenigde Sta
ten, Frankrijk en het Britse Rijk, waar 
zulke sterke grootkapitalistische belan
gen zich met kracht tegen dit omsmeden 
van hun 'zwaarden' zullen blijven verzet
ten. Juist dit 'omsmeden' is één van de 
vele factoren in de huidige wereldsituatie, 
die het kapitalistische systeem op dit 
moment in emstig gevaar brengen. 
De westerse media proberen het idee te 
verbreiden, dat 'het socialisme' zich in 
een onontkoombare neergang bevindt. 
Het tegendeel is waar: juist het kapitalis
tische stelsel is in een ernstige crisis ver
strikt geraakt. Al zo vaak is, sinds Marx 
en Engels hun Communistisch Manifest 
op papier zetten, een onvermijdelijke 
ondergang van het kapitalistische stelsel 
voorspeld. Telkens opnieuw wist het 
stelsel niettemin zijn levensvatbaarheid te 
bewijzen. Dit lukte in deze eeuw voor een 
belangrijk deel doordat bewapening op 
massale schaal voor het grootkapitaal 
telkens opnieuw een schijnbare uitweg 
bood. Op deze manier konden in tijden 
van economische crises ook telkens weer 
betrekkelijk grote groepen ontevreden 
werklozen aan het werk worden gezet. 
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Maar nu, in deze tijd van steeds verder 
voortschrijdende mechanisatie, automa
tisering van handenarbeid en vervanging 
van menselijke denkarbeid door compu
ters, zou een dwang om de bewapenings
sector zwaar in te krimpen voor het 
kapitalistische stelsel inderdaad een drei
gende ondergang met zich mee kunnen 
brengen. 
In ieder geval is het duidelijk, dat voor de 
overheid óók in de westerse wereld hoe 
dan ook een heel essentiële taak is 
weggelegd, met name óók op het terrein 
van de zorg voor het milieu, en van de 
ontwapening in de zin van het 'omsme
den van zwaarden tot ploegscharen'. Heel 
in het algemeen gezegd, dient een krach
tige overheid in stand te worden gehou
den, ter wille van 'het openbaar nut' -
vanouds een overheidstaak - zowel als 
terwille van een intensieve en doeltref
fende controle op de activiteiten van op 
winst gerichte particuliere bedrijven. 
Maar van de recente ontwikkelingen in de 
landen van Oost-Europa kunnen wij 
leren, dat de overheid niet het karakter 
mag aannemen van een log, gecen
traliseerd bureaucratisch apparaat. Parle
mentaire controle door om de zoveel jaar 
gekozen volksvertegenwoordigers is 
evenmin voldoende. Van het grootste 
belang is, dat allereerst de overheidsdien
sten gedecentraliseerd zijn en in voort
durende wisselwerking staan met van 
onderaf werkende emancipatiebewegin
gen, zoals milieu-organisaties, vredes
bewegingen, vrouwenorganisaties, vak
bonden, minderheidsgroepen, en nog 
zoveel andere met het volk nauw verbon
den groeperingen. Daarnaast is ook van 
heel groot belang, dat zich ook binnen de 
particuliere bedrijven ondernemings
raden en instanties kunnen ontwikkelen, 
die kunnen waken tegen willekeurige 
fusies, automatiseringsplannen en mani
pulaties die grote gevaren opleveren voor 
de werkgelegenheid en verder werkne
mersbelangen, en voor het milieu. 
In het bijzonder bij het wegvallen van de 
grenzen tussen lidstaten van de Europese 
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Gemeenschap in 1992 worden veel ver
der gaande democratisering en controle 
op het particuliere bedrijfsleven een eis 
van de eerste orde. 
In deze zin is en blijft alles, wat socia
lisme nog in de jaren negentig aan wezen
lijks kan beteken, voor de Westerse 
wereld een dringende opgaaf die van le
vensbelang is zowel voor de generatie 
van vandaag, als ook voor de generaties 
van morgen en overmorgen. 

5. Het Oosten: droom en 
werkelijkheid 

Het opbouwen en uitbouwen van zoda
nige emancipatiebewegingen binnen de 
westerse samenlevingen zal een zware 
taak zijn; maar nog veel zwaarder wordt 
deze taak voor de Sovjet-Unie en de 
andere landen van Oost-Europa, waar 
zulke organisaties van onderaf nog vanaf 
de bodem dienen te worden opgebouwd. 
Het burgerverzet tegen de bestaande orde 
had wel een spontaan en massaal karakter 
- maar het is nu al duidelijk dat de brede 
massa nog niet weet wat zij wèl wil. Al 
lijkt overgang naar een marktgerichte 
economie voor velen in die landen op het 
ogenblik, na hun negatieve ervaringen 
met een extreem dirigisme, een aan
trekkelijk alternatief- de betrokken vol
ken zullen gauw genoeg ondervinden, dat 
opgenomen worden in een door buiten
lands kapitaal beheerste markteconomie 
een ernstige aantasting kan gaan beteke
nen voor hun toch al niet te rooskleurig 
levenspeil. Er kan ook licht een nieuwe 
tegenstelling tussen rijk en arm ontstaan. 
De bevolking van Polen, met zijn in de 
voorgaande jaren steeds verder gegroei
de, en nu huizenhoge schuld aan het 
buitenlands kapitaal, voelt al deze winter 
aan den lijve wat onder het juk doorgaan 
van de eisen, gesteld door het Internatio
naal Monetair Fonds, in de praktijk van 
het dagelijks leven betekent. 
Verstandige en meer ervaren politici uit 
de landen van Oost-Europa waarschuwen 
nu al, dat zij wel eens een 'neo-kolonie' 
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zouden kunnen worden van de Bondsre
publiek en andere machtige westerse lan
den. Maar of hun waarschuwingen, dat de 
onder het voorgaande regime verworven 
sociale zekerheden niet zo maar mogen 
worden prijsgegeven, zullen opwegen 
tegen de 'drang naar het Westen', valt te 
betwijfelen. Voorlopig overheerst de 
honger naar 'marktgerichte economie' 
waarvan velen nu bezeten zijn, nadat zij 
een blik hebben kunnen werpen in de 
rijke en aantrekkelijke etalages van West
Berlijn en Wenen,waarschijnlijk zonder 
een kijkje te nemen in de arbeiders
buurten of de wijken waar gastarbeiders 
bijeenhokken. Een groot probleem is, dat 
binnen de 'Volksdemocratieën' van het 
Warschau-Pact de verkregen vormen van 
sociale zekerheid op het ogenblik niet als 
uit die volken zelf voortgekomen socia
listische verworvenheden worden aange
voeld, maar als van buitenaf door de 
machtige buurman opgelegde dogma's. 
Zowel de leiders van de Sovjet-Unie als 
die van de Chinese Volksrepubliek pro
beren op het ogenblik een tussenvorm te 
vinden, waarin een meer marktgericht 
socialistisch systeem kan worden gecom
bineerd met een handhaving van het poli
tieke overwicht van de Communistische 
Partij. In de Sovjet-Unie dreigt deze 
poging te stranden op de sterke etnische 
en daarmee verbonden religieuze tegen
stellingen, die de 'glasnost' aan het licht 
heeft gebracht. Ook aan de landen van 
Oost-Europa, met inbegrip van Joego
slavië, gaan gelijksoortige etnische 
tegenstellingen, vooral in samenhang met 
de tegenstelling tussen christenen en 
moslims, niet voorbij. 
In China liggen de verhoudingen enigs
zins anders. Daar is men, na nogal wat 
negatieve ervaringen met negen jaren van 
meer marktgerichte economie, weer 
bezig enige belangrijke stappen terug te 
zetten, zoals met een stopzetten van de 
bevoorrechting van de op handel met 
Hong Kong en Singapore gerichte kust
provincies, ten koste van het binnenland 
van China, en met een terugkeer in zekere 
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mate tot de collectivisatie van de land
bouw. De huidige Chinese leiders lijken 
nu toch, achteraf, enige aandacht te 
hebben geschonken aan de wensen van de 
op het Plein van de Hemelse Vrede in het 
vooijaar van 1989 demonstrerende jeugd 
- althans van de grote groep studenten 
die, soms aan de achterkant van hun 
revers, Mao-speldjes droegen en de Inter
nationale zongen I); niet van de groep die 
in de westerse media alle aandacht kre
gen: de groep die een namaak-Ameri
kaans 'Vrijheidsbeeld' op het plein neer
zette. Misschien heeft de nieuwe koers 
iets te maken met het terugtreden van 
Denk Xiaoping uit zijn machtige officiële 
functies. Want hij was degene op wiens 
last de studentenprotesten door militair 
ingrijpen werden onderdrukt. Kennelijk 
heeft hij van de gebeurtenissen in het 
midden van de jaren zestig weinig 
geleerd. Trouwens, hij heeft al omstreeks 
1980 ervoor gezorgd, dat in de nieuwe 
Chinese Grondwet elke 'glasnost' in de 
vorm van de vrijheid om muurkranten op 
te plakken, verboden werd. 

6. De Derde Wereld: 
socialisme als uitweg 

Nu wil ik weer terugkeren tot het uit
gangspunt van mijn betoog. In de loop 
van deze eeuw hebben door communisten 
geleide revoluties in overwegend agra
rische gebieden, als Rusland en China, 
een krachtige economische ontwikkeling 
op gang gebracht. Kunnen socialistische 
ideeën en socialistische regeermethoden 
ook nog een positieve betekenis hebben 
voor de Derde Wereld van vandaag? 
Voorop dient te staan de ervaring, van 
zowat de hele twintigste eeuw, dat het 
kapitalistische systeem funest is voor de 
Derde Wereld. Nog steeds zijn er 
nauwelijks overwegend agrarische lan
den te noemen, die erin geslaagd zijn 
langs kapitalistische lijnen tot echte 
industriële ontplooiing te komen. De 
multinationals doen nog steeds hun best 
om de opkomst van ernstige concurrenten 
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op industrieel terrein tegen te houden. 
Sinds de jaren zeventig is een nieuw mid
del ontdekt om een zinvolle economische 
ontwikkeling van Derde-Wereldlanden te 
belemmeren: het scheppen van de schul
dencrisis. Eerst werden aan regeringen 
van Derde-Wereldlanden leningen opge
drongen, met heel voordelige lage renten. 
Er waren heel wat regeringen, vooral die 
welke een militaire dictatuur uitoefenden, 
die erin trapten, bijvoorbeeld ten behoeve 
van de levering van alle mogelijke 
wapentuig. Maar men sloeg geen acht op 
een bepaling, die inhield dat de rentevoet 
van die leningen gelijke tred zou houden 
met de rentevoet op de wereldmarkt. Aan 
het eind van de jaren zeventig gold in de 
Verenigde Staten een rentevoet, die bin
nen korte tijd tot krankzinnige hoogte was 
gestegen. Gevolg: de Derde-Wereldlan
den die hoge schulden waren aangegaan, 
konden jaarlijkse aflossing, en vaak zelfs 
de rente, niet meer opbrengen. Zij moes
ten nieuwe leningen, weer op bezwarende 
voorwaarden, bij de banken aangaan -
totdat die ontdekten, dat zij misschien 
hun vorderingen op den duur niet meer 
zouden kunnen innen. Die regeringen 
konden nu alleen nog bij het Internatio
naal Monetair Fonds of bij de Wereld
bank terecht. En deze instellingen stelden 
voorwaarden, die niet mis waren: subsi
dies voor de eerste levensbehoeften, zoals 
voedsel, moesten worden afgeschaft. 
Elke mogelijkheid voor een gezonde 
economische ontwikkeling van zo een 
land werd afgesneden. De Braziliaanse 
vakbondsleider Luis Inacio da Silva, 
beter bekend als Lula, zei het bijzonder 
scherp: 
'Zonder radicaal te willen zijn of te over
drijven, moet ik u zeggen dat de Derde 
Wereldoorlog al is begonnen. Een stille 
oorlog, maar daarom niet minder sinister. 
In plaats van soldaten sterven nu 
kinderen. In plaats van miljoenen gewon
den zijn er miljoenen werkloos gewor
den. Er worden nu geen bruggen ver
nietigd, maar scholen, ziekenhuizen, 
bedrijven en gehele economieën om zeep 
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geholpen. Het is een oorlog tegen het 
Latijns-Amerikaanse continent en de 
gehele Derde Wereld. Het is een oorlog 
om de buitenlandse schuld. En het be
langrijkste wapen daarin is de rente, een 
wapen dodelijker dan de atoombom, 
vernietigender dan een laserstraal'. 
En dit werd gezegd door een vooraan
staand politicus in een land, dat wat 
industrialisatie betreft nog binnen de 
Derde Wereld tot de verst ontwikkelde 
behoort. Als presidentskandidaat werd 
Lula, in december, met enkele procenten 
verslagen. De reden was duidelijk: hij had 
aangekondigd dat hij de buitenlandse 
schulden zou annuleren, omdat zij in feite 
allang waren afbetaald. Het bankkapitaal 
zowel in als buiten Brazilië had er dus 
groot belang bij, door een ruime steun aan 
een op schandalige manier gevoerde 
verkiezingscampagne ten behoeve van 
zijn rechtse concurrent, er voor te zorgen 
dat hij niet zou worden gekozen. 
Hier hebben wij dan meteen een ant
woord op de vraag waarom herhaaldelijk 
revoluties nodig waren om in een Derde
Wereldland een ontwikkeling in socialis
tische richting te laten slagen. De sociaal
democraat Allende probeerde het in Chili 
langs vreedzame, parlementaire weg. Hij 
won de verkiezingen - maar wij weten 
wat er verder met hem en met Chili is 
gebeurd. Cuba en Nicaragua slaagden 
wel - langs de weg van revolutie tegen 
een rechts dictatoriaal bewind. En nog 
steeds moeten zij dit succes bekopen met 
pogingen van de Verenigde Staten om een 
slagen van hun ontwikkeling volgens 
socialistische principes tegen te houden. 
De kapitalistische landen verlenen aan de 
landen van de Derde Wereld zoge
naamde ontwikkelingshulp. Maar in 
feite zijn het die arme landen, die hun hele 
nationale inkomen aan de banken en 
instellingen van de rijke landen moeten 
inleveren, als afbetaling van hun schul
den. Nog afgezien van het feit, dat de 
neokoloniale uitbuiting van de goedkope 
arbeidskrachten en grondstoffen van de 
Derde-Wereldlanden nog steeds doorgaat 
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- en dat een proefschrift over Neder
landse 'ontwikkelingshulp' verscheen 
onder de titel: 'Geven is nemen'! 
Is er uitzicht, dat de Sovjet-Unie met zijn 
nieuwe vredespolitiek zal bijdragen tot 
echte hulp aan de landen van de Derde 
Wereld? Bijvoorbeeld door deelname te 
eisen in de Wereldbank en het Interna
tionaal Monetair Fonds? Hier vinden 
wij de zwakste kant van Gorbatsjovs 
perestrojka. Het streven van de Sovjet
Unie naar echte vrede met de Verenigde 
Staten heeft ertoe geleid dat door rechtse, 
vanuit de Verenigde Staten gesteunde, 
krachten bedreigde Derde-Wereldlanden 
met een naar socialisme tenderend 
regime, zoals Nicaragua en Angola, niet 
meer op hulp vanuit de Sovjet-Unie schij
nen te kunnen rekenen op een schaal, 
vergelijkbaar met die in het verleden. 
Zowel Fidel Castro als nu pas de Chinese 
regering beschuldigen de Sovjet-Unie 
dan ook, dat zij de Derde Wereld in de 
steek laat. 
Of mogen wij stellen, dat in de huidige 
wereldsituatie het bevorderen van een 
wereldvrede belangrijker is dan recht
streekse hulp aan revolutionaire bewegin
gen en door rechtse krachten bedreigde 
linkse regeringen in de Derde Wereld? 
In ieder geval is overleven voor de mens
heid natuurlijk de allereerste prioriteit. 
Zelfs is het denkbaar, dat de op overleven 
gerichte strategie van Gorbatsjov toch op 
langere termijn ook de emancipatiebe
wegingen in de Derde Wereld ten goede 
zal komen. Maar dan zullen zij misschien 
ook zelf een belangrijk initiatief moeten 
nemen: collectief weigeren om de schul
den, die op volstrekt onrechtmatige ma
nier zijn gestegen tot waanzinnige 
hoogte, te betalen, en zelfs om de renten 
ervan op te brengen.Hiermee kunnen zij 
de Verenigde Staten ertoe dwingen, om 
evenals de Sovjet-Unie, behalve wat hun 
bewapening betreft, op wereldniveau ook 
enige stappen terug te doen wat hun poli
tieke en economische macht betreft. 
Een opbloei van het socialisme in West en 
Oost, in Noord en Zuid, in de jaren 
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negentig is niet alleen een vrome wens. 
Het is ook een waarschijnlijke uitkomst 
van de, vaak nogal tegenstrijdige, krach
ten die op het ogenblik de wereldtoestand 
beheersen. 

W.F. Wertheim 
15 januari 1990 

1). Zie Mark M. Hager, 'Reading the tea 
leaves of protest', Monthly Review, Vol. 
41, sept '89, pp. 24 e.v., vooral p.26. 
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Socialisme bankroet? 
Socialisme een 
gevaarlijke illusie? 

Het wereldgebeuren buiten 
beeld geraakt 1) 

Een golf van berichten over de grote 
politieke veranderingen die zich in de 
Sovjet-Unie en nu ook in het ene na het 
andere Oostblokland voltrekken. De 
massa-media overspoelen ons er zozeer 
mee dat de grote wereldproblemen- de 
massale nood, honger en armoede in de 
'gekleurde' werelddelen en de drei
gende ondergang van de aarde en de 
levende natuur - buiten beeld geraakt 
zijn. De ijver waarmee nu alle hulp
acties op regeringsniveau zich op de 
Oostbloklanden richten, mits natuur
lijk de vrije-markteconomie wordt 
ingevoerd, heeft prof. Jan Tinbergen in 
de pen doen klimmen: in de Oostblok
landen heerst geen gebrek en honger 
zoals in grote delen van de Derde 
Wereld. Hij dringt er op aan dat de 
hulpverlening daar verleend wordt 
waar deze het meest nodig is. De kapi
talistische wereld ziet echter- afgezien 
van de particuliere humanitaire hulp
verlening - onbegrensde winstmoge
lijkheden in het Oostblok. 

Politieke democratisering 
Wat voltrekt zich daar? Verkalkte en 
totaal van het volk vervreemde regerin
gen en partijtoppen treden onder de druk 
van massale volksdemonstraties na enig 
tegensputteren af en zitten zelfs voor een 
deel, na uit de partij gestoten te zijn, op 

beschuldiging van machtsmisbruik, cor
ruptie en zakkenvullerij, achter slot en 
grendel in afwachting van een p~~es. 
Primair gaat het om een polltleke 
democratisering. Er is sprake van een 
politieke revolutie binnen regimes die 
door de opmars der Rode Legers een 
onvoorwaardelijk Sovjet-getrouwe rege
ring kregen en die veertig jaar aan de 
leiband van Moskou liepen. In verschil
lende van deze staten maakte de overwin
ning van het Rode Leger een einde aan 
uiterst rechtse of zelfs ronduit fascistische 
regimes. In deze landen konden de ille
gale communistische partijen slechts op 
een minieme aanhang steunen. Alleen 
Tsjechoslowakije was een parlementair
democratische republiek met een belang
rijke industrie. Pogingen in het verleden 
om achtereenvolgens in de DDR, Polen, 
Hongarije en Tsjechoslowakije tot een 
democratisch-socialistische maatschap
pij te komen, wist de Sovjet-Unie al of 
niet met geweld te verhinderen. Bureau
cratie en corruptie verstikten in toene
mende mate het economische leven. 
Trouw aan de partij woog zwaarder dan 
vakbekwaamheid en dit was op den duur 
dodelijk.2) Beslissend voor het slagen van 
de democratisering in het Oostblok is in 
de eerste plaats de houding van de Sovjet
Unie. De regering-Gorbatsjov heeft in
tern en extern de weg voordit proces vrij
gemaakt: de Sovjet-legers grijpen niet in 
de Oostbloklanden in en zullen dit zelfs 
niet doen in Sovjet-republieken die 
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politiek uit de pas lopen, heeft Gorbatsjov 
nadrukkelijk verklaard. Het is derhalve in 
de eerste plaats dank zij de Sovjet-Unie 
een vreedzame revolutie: tenslotte is de 
DDR formeel nog steeds een bezet land. 
De snelheid waarmee de politieke om
wenteling zich voltrekt heeft niet alleen te 
maken met de druk die vanuit Moskou 
wordt uitgeoefend, maar tevens met het 
niet meer in zichzelf en de gestelde doe
len geloven van een vergrijsde en ver
kalkte leiderstop. Dezelfde die er circa 
twintig jaar geleden ook al zat. Door het 
wegvallen van de steun van Moskou zonk 
haar de moed in de schoenen. De ge
schiedenis leert immers dat pas waar de 
regeringstop het vertrouwen in zichzelf 
kwijt is geraakt, volledig radeloos is, con
cessies pas doet als deze alweer een 
gepasseerd station vormen en daardoor 
voortdurend achter de feiten aanholt, een 
volksopstand succes kan boeken. De 
democratisering mondt uit in een politiek 
pluralisme, meer-partijenstelsel, vrije 
pers en vrije verkiezingen. De communis
tische partij verliest daarbij niet alleen de 
hegemonie en het machtsmonopolie, 
maar is eveneens haar prestige kwijt. Lei
ders belanden met schande overladen in 
de gevangenis en het marxisme-lenin
isme wordt afgezworen. Het Oostblok 
desintegreert. Het geloof op gezag, het 
autoriteitsgeloof gaat plaatsmaken voor 
een democratische discussie waarbij het 
op overtuigende argumenten aankomt: 
een adembenemende tijd. 

Bankroet van het socialisme? 
Bewijzen de hervormingspolitiek en het 
streven naar democratisering van de 
regering-Gorbatsjov in de Sovjet-Unie en 
het verzetten van de wet in het Oostblok 
als antwoord op de economische verstar
ring en stagnatie, het bankroet van het 
communisme, socialisme en marxis
me? De pers wil ons dit doen geloven. Al 
vanaf het begin van de jaren tachtig 
dateert de campagne tegen links dat de 
westerse vrije-markteconomie superieur 
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is aan de idee van het socialisme. Zelfs 
theoretici van de PvdA als Paul Kalma, 
Paul Scheffer en anderen dragen deze ide
ologie uit. De buitenland-secretaris van 
deze partij verklaarde zonder omwegen 
dat alle hulp geboden moet worden om in 
het Oostblok de vrije-markteconomie, dat 
wil zeggen het westerse kapitalisme, in te 
voeren. De sociaal-democratie is niet 
alleen in de politieke praktijk maar tevens 
in de theorie bezig op te schuiven in de 
richting van het liberalisme. De politieke 
crisis in het Oostblok is koren op de 
molen van de propagandisten voor een 
liberale wereld. Nu is het moment 
gekomen om het socialisme definitief te 
verslaan: eveneens dat van de sociaal
democratie in het westen met behulp van 
de crisis die het Sovjet-communisme in 
het Oosten doormaakt. 

De scheuring in de CPN ten 
tijde van Chroesjtsjov 
Laat ik echter proberen de vragen die dit 
alles voor socialisten oproept, wat sys
tematischer te behandelen. Degenen die 
in 1958 uit de CPN gezet of getreden zijn, 
vonden dat de onthullingen in de Sovjet
Unie over de massaterreur en geestelijke 
onvrijheid tevens consequenties voor de 
communisten in de kapitalistische wereld 
hadden. Zij wilden breken met het stali
nisme in de CPN en hoopten dertig jaar 
geleden vurig dat het Chroesjtsjov zou 
gelukken om in de Sovjet-Unie schoon 
schip te maken en het democratische 
socialisme een kans te geven. Acht jaar 
nog heeft hij na de onthulling van de mis
daden van Stalin-van 1956 tot 1964-
aan het roer gestaan. Miljoenen keerden 
uit de werk- en strafkampen terug. Door 
zijn toedoen kon Solzjenitsyn zijn con
centratiekampboek 'Een dag uit het leven 
van Ivan Denisovitsj' publiceren. Daarna 
brak een nieuw tijdperk van verstarring -
de Brezjnev-periode - aan. Dat was een 
bittere tijd. De invallen in Tsjechoslowa
kije en Afghanistan verbijsterden ons. De 
meesten van ons bleven trouw aan het 
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socialistische ideaal maar zagen zich wel 
gedwongen over de socialistische theorie 
na te denken. Te lang hadden we meer 
geloofd en gehoopt dan nagedacht en kri
tisch gediscussieerd. 
Alle schuld bij Stalin te leggen was te 
eenvoudig. Lenin ging evenmin vrijuit en 
zelfs Marx had bij zijn theoretisch brei
werk enige steken laten vallen. De naam 
'communistisch' was in diskrediet ge
raakt zoals in augustus 1914 de naam 
'sociaal-democratisch'. Daarbij had de 
ontmaskering van Stalin in 1956 velen 
van ons meer nog dan in een politieke in 
een morele crisis gedompeld. De omvang 
van tot systeem geworden massa-terreur, 
mede de afschuwelijke consequentie van 
de gehanteerde revolutionaire klasse
moraal, die de partij der arbeidersklasse 
verplichtte te doen wat de ijzeren wet der 
geschiedenis voorschreef, drongen pas 
TOEN goed tot ons door. De ideologi
sche, politieke en vooral militaire pola
risatie op het hoogtepunt van de Koude 
Oorlog deed communisten immers voor
dien geen enkel geloof hechten aan de 
berichtgeving in de niet-communistische 
pers. Terwijl de hardnekkigen onder ons 
bleven spreken van de fouten van Stalin 
waren het voor vele anderen echter mis
daden. Dit leidde tot uiteenlopende poli
tieke conclusies en in organisatorisch 
opzicht tot een scheiding der wegen. 

Het einde der ideologieën? 
Terug naar de termen communisme, 
socialisme en marxisme. Deze drie 
begrippen zijn niet identiek en hebben bij 
alle verwantschap een verschillende his
torische inhoud. Alle drie kunnen de 
vorm aannemen van een ideologie maar 
hebben tevens een filosofische en so
ciaal-wetenschappelijke betekenis. Het 
begrip ideologie is moeilijk te omlijnen 
en heeft bovendien een waaier van 
betekenissen gekregen. 
Principes, idealen, morele normen, we
tenschappelijke inzichten maken er deel 
van uit maar spelen eveneens op zichzelf, 
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los van een ideologie, een rol. Er zijn 
expliciet verwoorde en impliciet, d.w.z. 
onbewust blijvende ideologieën. De ideo
logie van de burgerlijke maatschappij 
bleef voor een belangrijk deel impliciet 
maar de filosofische en politieke concep
ties van liberalisme, confessionalisme en 
socialisme namen uiteindelijk de vorm 
aan van expliciet geformuleerde ideolo
gieën. Een ideologie maakt meestal 
aanspraak op algemene geldigheid en 
geeft het groeps-, klasse-, nationale of 
welk belang ook uit voor dat van het 
gehele volk en zelfs dat van de mensheid. 
Wie hebben niet allemaal de mond vol 
van het 'algemeen belang'? Wat niet weg
neemt dat er wel algemeen geldige nor
men - de rechten van de mens - en 
algemene belangen zijn. Tot de oudste en 
daarbij sterkste en hardnekkigste ideolo
gieën in ruime zin behoren het nationa
lisme en de godsdiensten. In naam van het 
christendom zijn miljoenen mensen 
afgeslacht. Massale ketterverbrandingen 
en godsdienstoorlogen hebben de vol
keren geteisterd. Niettemin is, zoals de 
geschiedenis leert, het christendom als 
moreel appèl daarmee niet van de baan. 
Het geldt zelfs niet als een argument 
tegen het christendom. Momenteel bele
ven we de opkomst van het fundamenta
lisme binnen de islam. De campagne 
tegen Rushdie confronteert het Westen 
hier rechtstreeks mee. In dit perspectief is 
gepraat over het einde van de ideologieën 
twijfelachtig, zelfs als daar alleen partij
ideologieën mee bedoeld worden. Maar 
het huidige geschrijf over 'the end of ide
ology' gaat daar niet over. Het heeft uit
sluitend betrekking op communisme en 
sociaal-democratie: een socialistische 
planningsecanomie zou een onmoge
lijkheid gebleken zijn en wat resteert, nu 
de kruitdampen optrekken, is de vrije
markteconomie van het kapitalisme en 
het liberale beginsel. Dit is volgens de 
aanhangers ervan geen ideologie, maar 
komt eenvoudig neer op het onder woor
den brtngen van de sociale werkelijkheid 
en het simpelweg uitspreken wat het 
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wezen van het menselijk gedrag is. 
De 'The end of ideology'-theorie is niet 
nieuw, evenmin als de omgekeerde op
vatting dat iedereen in een of andere ideo
logie, in een of andere vorm van gees
telijke bevangenheid gevangen zit en als 
kind van zijn tijd niet boven de vooroor
delen daarvan kan uitstijgen. Marx prikte 
in de 'Deutsche Ideologie' de ideologi
sche gebondenheid van de filosofen en de 
burgerij door en scherpte daarmee ons 
oog voor de historische en sociale be
paaldheid en daardoor de betrekke
lijkheid van standpunten en inzichten. 
Voor de Zuidamerikaanse romanschrijver 
Gabriel Marquez betekende de kennis
making met het marxisme het einde van 
zijn rooms-katholieke geloofsovertui
ging. In het licht van de alles - behalve 
zichzelf- relativerende ideologieleer van 
Marx hielden de filosofische leerstellin
gen en dogmata van het geloof geen 
stand. Voor Marquez was het marxisme 
het tegendeel van dogmatisme en gelijk 
'der Geist der stets vemeint', om met 
Goethes Faust te spreken, een geestelijke 
bevrijding. Daniel Bell werd in de jaren 
vijftig de vader van de 'the end of ideolo
gy' -gedachte en ook hij dacht zelf ideolo
gie-vrij te denken. Voor anderen kwam 
dit neer op het huzarenstukje van Baron 
von Münchhausen die zichzelf aan zijn 
haren uit het moeras trok waarin hij 
dreigde te verdrinken. De crisis die het 
sociaal-democratische en communisti
sche denken doormaakt is opnieuw een 
reden voor Francis Fukuyama, een 
Amerikaanse socioloog, om zich op de 
borst kloppend in een artikel 'The end of 
history' het einde van de ideologieën te 
verkondigen en te roepen dat we nu alle
maal liberalen zijn of spoedig worden. 
Dit einde van de strijd der politieke ideo
logieën is voor hem dan tevens in hegeli
aanse zin het einde van de geschiedenis 
der menselijke geest, dat wil zeggen van 
alle streven naar een andere maatschap
pij. Naar mijn mening is niet iedere poli
tieke situatie even ideologisch bepaald. 
Het is, nu de dooi krachtig doorzet, 
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mogelijk de Koude-Oorlogideologie in 
Oost en West te doorzien op een wijze die 
destijds vrijwel onmogelijk was. Tot op 
zekere hoogte kunnen inderdaad poli
tieke ideologieën weer wegebben en dan 
als zodanig onderkend worden. Het 
inzicht dat in een hoog-geïndustria
liseerde samenleving een stap-voor-stap
hervormingsbeleid, op basis van een 
democratische besluitvorming, de enige 
weg is naar een sociaal rechtvaardiger 
samenleving is minder ideologisch dan de 
politieke theorieën van het liberalisme in 
het Westen en het communisme in het 
Oosten. Bell verdedigt 'stap voor stap -
piecemeal - verandering in sociaal
democratische richting' en de meesten 
van ons deden en doen in de politiek van 
alledag niet anders. 

Russische revolutie geen 
marxistisch recept 

Het socialisme, maar vooral het mar
xisme, geldt als achterhaald en weerlegd. 
Zo het niet van meet af aan onjuist was 
dan toch in ieder geval nu dik verouderd. 
Een sterk argument daarbij vormen de 
verwachtingen en prognoses van Marx 
die nooit uitkwamen, waarover straks 
meer. Eerst iets over de Russische Okto
ber-revolutie van 1917. Deze verliep niet 
volgens het recept van Marx en ook niet 
volgens dat van Lenin. Overeenkomstig 
de marxistische theorie was het tsaristi
sche Rusland wel aan een burgerlijke re
volutie toe maar niet aan een prole
tarische. Marx achtte globaal - ondanks 
enkele incidentele andersgerichte uit
spraken - socialisme alleen mogelijk in 
landen waar van een hoogontwikkeld 
industrieel kapitalisme sprake was. Dit 
socialisme kon afhankelijk van de poli
tieke situatie langs vreedzame parlemen
taire of gewelddadige weg gerealiseerd 
worden. Dat moest dan wel in de belang
rijkste kapitalistische landen gelijktijdig 
gebeuren. Lenin maakte dan ook aan
vankelijk het slagen van de Oktoberrevo
lutie afhankelijk van het aan de macht 
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komen van de arbeidersklasse in Duits
land. De wereldrevolutie bleef uit en in de 
kern van de zaak betekende dit het poli
tieke en theoretische bankroet van de 
communistische politieke strategie. In 
geen van de Oostbloklanden werd trou
wens ooit beweerd dat daar van commu
nisme sprake was. Men was óf econo
misch en maatschappelijk op weg naar 
het socialisme óf als men in een opti
mistische bui was dan was dit bereikt. 
Lenin schuwde de term staatskapitalisme 
niet en trok een parallel met de Duitse 
oorlogseconomie in de jaren 1914-1918. 
Wel noemde de linkse oppositie, die, 
moreel diep geschokt door de steun van 
de sociaal-democratische partijen aan de 
volkerenslachting der imperialistische 
staten, uittrad en nieuwe partijen vormde, 
deze communistisch. Het woord sociaal
democratie was te zeer met bloed bezoe
deld, maar het communisme zou het niet 
beter vergaan. 
De geforceerde industrialisatie in de Sov
jet-Unie- oorspronkelijke accumulatie in 
de zin van Marx - vond plaats onder 
extreem ongunstige politieke omstan
digheden: economische blokkade, contra
revolutie en interventieoorlog ( 1918-
1921), Tweede Wereldoorlog die nog 
eens 20 miljoen slachtoffers eiste, Koude 
Oorlog etc. Vooral de Koude Oorlog die 
circa 40 jaar duurde, dwong de Sovjet
regering in een straatarm, verwoest en 
leeggebloed land, naast de wederopbouw 
zonder buitenlandse economische hulp, 
tot een zware bewapeningswedloop. De 
communistische ideologie nam daarbij de 
vorm aan van een verplichte staats
filosofie die in partij- en schoolleer
boeken uit het hoofd geleerd moest wor
den en in een dorre scholastiek verzan
dend niet in staat was het volk te 
inspireren. Stalin zag dat al in de jaren 
dertig in en verving voor de massa het 
marxisme-leninisme door het Sovjet
nationalisme, de traditionele gezinsmo
raal en versmaadde in de Tweede Wereld
oorlog de bindende kracht van de ortho
dox-katholieke kerk en het geloof niet. 

83 

De Sovjetstaat kenmerkte zich weldra 
door een dictatoriaal systeem, massale 
terreur en een hevelsstructuur in de 
economie. Verstarring alom. De arbeids
produktiviteit moest wel afnemen omdat 
in een staatseconomie in deze vorm, die 
geen ontslag wegens onbekwaamheid 
kende, noch de heersende bureaucratie 
noch de arbeiders veel belang hadden bij 
produktiestijging. Alleen in de wapenin
dustrie die een aparte sector vormt met 
veel hogere lonen en gunstige arbeids
voorwaarden voor een vakbekwame elite, 
lukt het wel op geplande wijze voor een 
geavanceerde technologie en hoge kwa
liteit zorg te dragen. Ook in de Verenigde 
Staten doet de wapenproduktie nadat een
maal de concessie verleend is aan één 
bepaald bedrijf, buiten het vrije-markt
mechanisme om, denken aan een ge
plande industrie: de staat draagt de kosten 
voor de research en één bepaalde onder
neming krijgt de order. Blijkbaar is 
planeconomie dus niet alleen binnen de 
multinationals zonder democratie op 
grote schaal redelijk effectief maar ook 
binnen een hele bedrijfstak. Het is van 
belang dit vast te stellen bij het opnieuw 
doordenken van de houdbaarheid van het 
socialisme. 
Binnen het Sovjetblok was echter noch 
van politieke noch van economische 
democratie sprake. Toch huldigde de leer 
van Marx en Lenin -niet hetzelfde als het 
marxisme-leninisme en de varianten die 
hiervan bestaan - het democratische 
beginsel. In principe gold elke staat als 
een vorm van dwang, maar uitgaande van 
een politieke tweedeling was de heer
schappij van de arbeidersklasse vele 
malen democratischer dan die der heer
schappij van de burgerij hoewel in beide 
gevallen van een dwang uitoefenende 
staat- dictatuur- sprake was. De Sovjet
democratie liep echter binnen een paar 
jaar op een partijdictatuur en uiteindelijk 
op de almacht van één persoon uit. De op 
bevel van Lenin en Trotski neergeslagen 
matrozenopstand in Kronstadt in 1921 
geeft de omslag op bloedig~ wi~ze aan. 
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Hoe is het echter de landen vergaan waar 
het bolsjewistische gevaar bezworen 
werd? In Hongarije, Roemenië, Italië, 
Portugal, Spanje en Duitsland kwamen 
fascistische regimes aan de macht. 
Democratie was en is nog steeds een 
zeldzaam artikel in de wereld. Nederland 
blijft in menig opzicht een bevoorrecht 
plekje. 

De 'wet' van Paul Kalma 
Paul Kalma, leidend theoreticus van de 
PvdA, directeur van de Wiardi-Beckman
Stichting, het wetenschappelijke bureau 
van deze partij, meent een belangrijke 
maatschappelijke wet ontdekt te hebben: 
het kapitalisme is voorwaarde voor vrij
heid en democratie. Uiteraard mag deze 
stelling ook volgens hem niet omgekeerd 
worden, want het is hem niet ontgaan dat 
er kapitalistische landen zijn zonder 
democratie. Met meer recht zou men 
echter kunnen vragen of de geschiedenis 
niet juist laat zien dat een sociaal
democratisering voorwaarde is voor een 
zich tot het gehele volk uitstrekkende 
democratie? In ieder geval is het alge
meen kiesrecht geen liberaal beginsel of 
verworvenheid. De socialisten hebben 
zich hier als eersten voor ingezet en hier
voor tientallen jaar strijd gevoerd. Wat dit 
betreft zou enige bescheidenheid de libe
ralen niet misstaan. De vooraanstaande 
Noordamerikaanse socioloog Daniel Bell 
is het in ieder geval met de wet-Kalma 
oneens blijkens het nawoord dat hij aan 
de herdruk van zijn boek 'The end of 
ideology' uit 1962 toevoegde: "Een 
democratisch staatsbestuur is niet het pro
dukt van een markteconomie maar heeft 
onafhankelijk daarvan wortels in de 
juridische structuren en in de traditie van 
de rechten en vrijheden der gemeen
schap". 3) 
Bovendien moet bij een democratisch 
systeem de inhoud nader bepaald worden 
door ideeën, beginselen en morele waar
den. Waar een sturend moment ontbreekt, 
kan een democratie ontaarden en, zoals in 
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1933, bij een parlementair meerderheids
besluit Hitier aan de macht brengen of, 
zoals na 1945 in Nederland, parlementair 
besluiten koloniale oorlogen te voeren. 
Dit laatste geldt voor een hele reeks kolo
niale mogendheden en in het bijzonder 
voor de Verenigde Staten die Frankrijk in 
Vietnam te hulp kwamen en daarbij 
gruwelen begingen die wat omvang en 
aard betreft wedijveren met welke massa
terreur waar ook in de wereld. De demo
cratie kan zelfs besluiten niets te doen om 
de levende natuur en het milieu te redden 
en daarmee het voortbestaan van de men
sheid bedreigen. Onze parlementaire 
democratie kent een duidelijke en funda
mentele beperking. Zij is een culturele en 
politieke democratie maar van een 
economische is daarbij geen sprake. Vak
bonden en ondernemingsraden mogen 
zich bemoeien met sociale problemen 
(arbeidsvoorwaarden en -omstandighe
den), maar dezer dagen heeft het VNO 
nog eens goed laten weten dat economi
sche beslissingen (wat en voor wie er 
geproduceerd wordt, bedrijfsreorgan
isatie, investeringen, het aantal arbeids
plaatsen) gelijk in het verleden ook in de 
toekomst even dictatoriaal genomen 
zullen worden. Althans voor zover de 
overheid deze beslissingen niet aan regels 
bindt. De vraag in hoeverre de (kapitalis
tische) economie zich laat sturen en de 
democratische· politieke macht van de 
nationale staten het kan opnemen tegen 
de dictatoriale economische macht van de 
multinationals, laat ik rusten. Wel kunnen 
we stellen dat de parlementaire demo
cratie geen einde heeft gemaakt aan de 
klassenmaatschappij, al is deze cultureel 
en politiek minder zichtbaar geworden en 
al hebben andere vormen van onder
drukking en achterstelling terecht even
eens aandacht gekregen. De afstand 
tussen rijk en arm is de laatste jaren in de 
Verenigde Staten duidelijk toegenomen 
en degenen met de laagste inkomens zijn 
er, ook wat sociale en medische voor
zieningen betreft, aanzienlijk op achter
uitgegaan. We moeten ons niet laten 
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misleiden door het welvaartsbeeld dat de 
grote warenhuizen en de uitbundige 
reclame van de massamedia oproepen. 
Democratie is meer dan vrijuit een 
mening kunnen uiten en een stem uitbren
gen, hoe belangrijk ook. Het gaat om de 
bereikbaarheid van welvaart, welzijn en 
cultuur voor allen. Dat is een onmisbaar 
onderdeel van de democratie. Nog steeds 
zijn er achter degenen op wie alle licht 
valt, de velen die in de schaduw van de 
publiciteit blijven. 

De ideologie van de vrije 
markt en de economische 
werkelijkheid 
De vrije kapitalistische markteconomie 
waar mensen als Kalma de loftrompet 
over steken, bestaat alleen in theorie. De 
sociaal-democratisering van West-Europa 
heeft een ingrijpende inperking tot gevolg 
gehad van de kapitaalsbeweging en 
ondernemersvrijheid: overheidsbedrijven, 
regelgeving voor investeringen, miljar
densteun aan het bedrijfsleven, omvang
rijke subsidies op landbouwprodukten en 
wettelijke beperkingen van de landbouw
produktie, arbeids-, veiligheids- en so
ciale wetgeving, sociale verzekerings
fondsen als institutionele beleggers, inko
mensoverdracht via belastingen, controle 
op geld- en verzekeringswezen etc. 
Verder is de democratische rechts- en ver
zorgingsstaat een compromis tussen libe
ralisme en socialisme, waarbij het ideeën
goed dat aan de politieke en maatschap
pelijke hervormingen en vernieuwingen 
ten grondslag lag, van socialistische 
herkomst is. Ook voor de politieke initia
tieven om deze verzorgingsstaat te reali
seren geldt dit. 

De communistische ideologie 
en de conceptie van Marx 
Nu keer ik weer terug tot de communisti
sche ideologie. Niet alleen maakten in 
theorie democratie, pluriformiteit en 
geestelijke vrijheid hier deel van uit maar 
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nu lijken deze eindelijk ook in het Oost
blok politieke werkelijkheid te worden. 
Voor wat de Sovjet-regering betreft: van 
belang is het loslaten van de leninistische 
klassemoraal en de nadrukkelijke erken
ning van de universele betekenis van de 
mensenrechten waar het in vele delen van 
de wereld nog zo treurig mee gesteld is. 
De mens leeft niet bij brood alleen, maar 
heeft een grote behoefte aan spiritualiteit, 
morele beginselen en idealen die deze 
boven zichzelf uittillen. De socialistische 
arbeidersbeweging heeft zich echter in 
het verleden zozeer op de strijd tegen de 
uitbuiting gericht, dat allerlei vormen 
van onrecht (miskenning van de mensen
rechten) te weinig aandacht kregen. 
Degenen voor wie die individuele en col
lectieve mensenrechten centraal stonden, 
behoorden historisch gezien tot een 
andere stroming. De 'Universele Verkla
ring van de Rechten van de Mens' werd 
door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties op lO december 1948 
aanvaard met de stemmen van Zuid-Afri
ka en zes Oosteuropese landen tegen! 
Toch verenigde deze de liberale ele
menten uit de Franse Revolutie en de 
sociale uit de Russische Revolutie - we 
hebben het er even niet over welke begin
selen waar in praktijk gebracht of juist 
verloochend werden. Het duurde even 
voor de oude aanhangers van de Commu
nistische Internationale en Amnesty 
International elkaar vonden. 
Van wereldwijde betekenis is in het licht 
van het voorgaande de erkenning van de 
Sovjetregering dat er wereldvraagstuk
ken zijn die boven de belangen van vol
keren, klassen, blokken en politieke sys
temen uitgaan. Dit geldt in de allereerste 
plaats voor de mensenrechten maar ook 
voor het bewaren van de vrede en het uit
bannen van regionale oorlogen, het 
verkleinen van de verschillen tussen de 
rijke en de arme landen, het redden van de 
aarde, de levende natuur en het fysische 
milieu. Daarom verkondigt Gorbatsjov 
met nadruk dat de beide grootmachten 
moeten samenwerken en de Koude Oor-
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log beëindigen. Dat is niet alleen van le
vensbelang voor de Sovjet-Unie maar 
voor de hele wereld. Natuurlijk is de Sov
jet-economie gebaat bij ontwapening 
maar de hele Derde Wereld nog veel meer 
(er zijn straatarme landen waar de helft 
van de staatsbegroting voor defensie 
bestemd is). Het kan echter niet van één 
kant komen. Het vergt dat de Verenigde 
Staten de ambitie van het wereldleider
schap opgeven en niet langer de onder
gang van 'het rijk van het kwaad' beogen, 
maar er is alle reden daar niet gerust op te 
zijn. De Verenigde Staten beschouwen 
nog steeds een groot deel van de wereld 
als hun 'achtertuin'. Hier gaat het even
wel in de eerste plaats om de Sovjet-Unie. 
De grote vraagstukken, die ik noemde, op 
een mondiaal niveau tillen, veronderstelt 
het opgeven van bepaalde leerstukken 
van het leninisme. Dit gebeurt terecht 
maar daarmee is nog niet gezegd dat de 
gehele conceptie van Marx en het marx
isme, en zelfs niet het gedachtengoed van 
Lenin en andere marxisten onder wie 
Rosa Luxemburg, in de prullenmand 
dient te verdwijnen. Lenins opvatting van 
het recht op nationale zelfbeschikking en 
in laatste instantie, indien een volk dat 
wenst, op nationale zelfstandigheid is van 
een bijzondere actualiteit. De geschiede
nis leert dat het niet mogelijk is nationale 
aspiraties blijvend te onderdrukken. Waar 
dat gebeurt nemen deze de vorm aan van 
een virulent nationalisme. 

Ideologie of utopie? 
Is het denken van Marx samen met de 
19de eeuw waarin het vorm kreeg 
verleden tijd en heeft het ons aan het 
einde van de 20ste eeuw niets meer te 
zeggen? De VPRO-uitzending 'Nauw
gezet en wanhopig', waarin onder meer 
op indrukwekkende wijze het leven van 
de Spaanse antifascist en communist 
Jorge Semprun en de Hongaarse schrijver 
György Konrád naar voren kwam, liet 
zien hoe fundamenteel verschillend de 
positie van het marxisme is in een land 
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waar de communistische partij de staats
macht exclusief in handen heeft en in een 
land waar de communistische partij in de 
diepste illegaliteit tegen de fascistische 
dictatuur strijdt. In het eerste geval ver
wordt het tot een staatsdogma (staats
leer), een geestelijke dwang en neemt het 
de vorm aan van een dor leerboek dat ver
plicht op een zinloze wijze uit het hoofd 
geleerd wordt. In het tweede geval blijft 
het marxisme een bron van inspiratie in 
de strijd tegen onderdrukking en uitbui
ting. 
Marxisme is dan identiek met een voort
durend ingaan tegen de heersende denk
beelden, het is het zout der aarde. Het ene 
is primair een ideologie, het andere 
vooral een ideaal en een utopie. De 
ideologie bevestigt en handhaaft de 
bestaande orde; het ideaal en de utopie is 
de opstandige droom van een maatschap
pelijke orde waar menselijkheid de hoog
ste norm is. Voor dit laatste moeten we bij 
de dromers zijn want zonder dromers 
wordt het leven te ééndimensionaaL Bei
de, ideaal en ideologie, vertekenen de 
werkelijkheid maar op een kwalitatief 
andere manier. Sociale bewegingen wor
den in de periode van hun opkomst 
gedreven door idealen en utopieën; 
gevestigde politieke systemen plegen in 
meerdere of mindere mate met behulp 
van ideologieën hun bestaan te recht
vaardigen. Het christendom functio
neerde in de loop van de geschiedenis 
tegelijk als utopie en ideologie. Dit geldt 
ook voor het marxisme. In het geval van 
de Russische Revolutie en de daar uit 
voortgekomen Sovjetstaat slaat de utopie 
om in een keiharde repressieve ideologie. 
Het verleden van de communistische 
voorlieden die zelf gevangenis, dwangar
beid en marteling aan de lijve ervaren 
hebben, kon deze omslag niet verhin
deren. De opstandige volksbeweging in 
het Oostblok handelt meer in de geest van 
Marx dan de oude bureaucratische com
munistische dictators. Deze maken plaats 
voor spontaan naar voren komende 
leiders die zich niet gecompromitteerd 
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hebben. Sterker nog, zij werden door de 
eens zelf vervolgde communistische 
dictators in het verleden op hun beurt ver
volgd. Velen van hen behoren niet tot de 
communistische partij. Zij weten op re
gionaal en nationaal niveau vertrouwen te 
wekken. Het zijn dichters, schrijvers en 
kunstenaars die het protest van het volk 
verwoorden en geen arbeiders. De Poolse 
vakhondsman Walesa vormt wat dat 
betreft een uitzondering. Ook dat is sym
bolisch voor het nieuwe tijdperk dat we 
binnentreden. 
Wat dit op langere termijn betekent is 
onzeker: strijd tegen corruptie (in Neder
land herinneren we ons nog de avonden 
voor de TV toen het Verolme-schandaal 
onderzocht werd), soepeler staatsecono
mie, marktmechanisme om behoeften 
van de kopers te toetsen, het stimuleren 
van de kleine warenproduktie etc. We 
moeten afwachten of de planeconomie op 
basis van staatsbedrijven door de dicta
tuur der communistische partij niet zo 
gecompromitteerd is dat de politieke 
revolutie tot gevolg heeft het invoeren 
van het privaat-kapitalisme en de daarbij 
behorende vrije kapitalistische markt. 
Dat zou op den duur de sociale demo
cratie in omvattende zin niet vergroten en 
nieuwe problemen scheppen. 
Met de politieke democratie accepteren 
we evenwel dat de meerderheid besluit 
wegen in te slaan die een humane samen
leving niet naderbij brengen. Zelfs wat er 
politiek gaat gebeuren is nog onzeker: 
verdere democratisering of toch na veel 
geroep om orde en gezag een sterke man 
steunend op het militaire apparaat? Zeker 
is dat historische krachten als nationa
lisme, christendom, islam (fundamenta
lisme) en individuele 'mensenrechten' na 
zeventig jaar hardhandig onderdrukt te 
zijn, nog springlevend zijn. De geschie
denis laat zich niet de mond snoeren en 
vat de draad weer op na een lange periode 
van schijnbare tijdeloosheid. Natuurlijk, 
er bestaan ook gewelddadige en bloedige 
Chinese of Roemeense 'oplossingen' 
maar deze verschuiven de politieke pro-
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biemen alleen maar naar de toekomst, 
want blijvend laat zich geen volk, hoe 
groot of klein, onderdrukken. Laten we 
hopen op een sociaal-democratisering in 
Oost en West die het mogelijk maakt één 
Europees huis te bouwen. 
De vraag waar we niet omheen kunnen is 
echter: overal waar de marxistisch-leni
nistische partijen in een revolutionaire 
strijd de macht in handen kregen, sloeg 
bevrijding om in dictatuur en massater
reur met als gruwelijk uiterste: Pol Pot. Is 
dit een 'wet' en zo ja is dit een reden om 
niet meer solidair te zijn met revolutio
naire bevrijdingsbewegingen zoals het 
ANC in Zuid-Afrika? Dit soort wetten 
kan het Westen buiten werking zetten 
door de politieke en economische ruimte 
te scheppen voor democratische en natio
nale bevrijdingsbewegingen. 

Heeft Marx ons nog iets te 
zeggen? 
Tot dusverre ging het vooral over idealen 
en ideologieën. Marx is echter behalve 
filosoof ook historicus, sociale weten
schapper en politiek econoom. Als we
tenschappelijke conceptie is het histo
risch materialisme van Marx - meer dan 
van de marxisten - niet uitgediend. De 
ideologiekritiek kwam al ter sprake. De 
stofwisseling van mens en natuur op basis 
van een ecologisch evenwicht zag Marx 
met verschillende van zijn natuurweten
schappelijke tijdgenoten als de grondslag 
van elk duurzaam maatschappelijk sys
teem. Hij voorzag de automatisering en 
de volledige eliminatie van menselijke 
arbeidskracht uit het industriële proces. 
De menselijke vrijheid situeerde hij 
buiten de dwangmatigheid van het pro
duktieproces. Benauwend gelijk krijgt hij 
met zijn prognose van het oprukken van 
de wareneconomie in alle levenssferen 
net zolang tot alles een waar - ook elke 
uiting van cultuur en wetenschap - is 
geworden en een prijskaartje heeft. De rol 
van het geld heeft hij eerder onder- dan 
overschat. De tendens van het kapita-
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!isme is geen vermenselijking maar 
verzakelijking gebleken. De moderne, 
onpersoonlijke staatsbureaucratieën ma
ken dat Marx' filosofie van de 'vervreem
ding' allerminst aan actualiteit ingeboet 
heeft. Voor het begrijpen van macro
economische processen is Marx nog 
steeds van grote betekenis zoals Joop den 
Uyl in zijn rede bij de Marx-herdenking 
in maart 1983 te Arnhem duidelijk maak
te. Marx had uiteraard ook zijn tekorten. 
Voor de waarde van het recht en de ethiek 
en voor het algemene moment van elke 
staat had hij weinig of geen oog. Zijn 
werk is een torso gebleven. Hij was nog 
bezig met de dialectiek van het kapitaal 
en kwam op theoretisch niveau aan de 
dialectiek van de arbeider niet toe. Over 
het socialisme horen we niet veel meer 
dan wat hij bij zijn grote voorgangers 
gelezen had en daaronder schuilen niet
ongevaarlijke gedachten zoals die van de 
uiteindelijke opheffing van de staat. Van 
dialectiek is daarbij geen sprake meer. Bij 
de opbouw van de Sovjet-maatschappij 
had Lenin niets aan Marx. Deze leverde 
geen blauwdruk voor een planeconomie. 

Was de communistische inzet 
voor niets? 
Tot slot de vraag of de inzet van de com
munisten voor niets is geweest en zij der
halve op verspilde jaren of een verspild 
leven terugzien. Voor wat onze commu
nistische jaren betreft hoeven we ons niet 
te schamen. Velen van ons namen deel 
aan het democratisch verzet tegen het 
Duitse fascisme en streden later tegen 
koloniale oorlogen en imperialistische 
onderdrukking. In de acties tegen kern
wapens en oorlogsgevaar gingen de com
munisten terecht vooraan. Zeker, we 
geloofden ten onrechte dat in de Sovjet
Unie democratie bestond en dat daar het 
socialisme opgebouwd werd. Dat was een 
afschuwelijke vergissing, die op onze ziel 
drukt. In Nederland zelf echter hebben we 
ons ingezet voor meer democratie en voor 
degenen die het moeilijk hadden in deze 
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kapitalistische maatschappij. Voor wat de 
toekomst betreft gaan we hier mee door, 
maar tegelijk moeten we onze idealen en 
maatschappijvisie niet opgeven maar her
formuleren. Het socialistische ideaal is 
overeind gebleven, hoe besmeurd het 
door communistische en sociaal-demo
cratische partijen in bepaalde perioden en 
landen ook is. Al bezwijkt een patiënt aan 
de medicijnen, daarom is de diagnose nog 
niet onjuist. Het kapitalisme is door het 
uitblijven van het socialisme in de zin die 
de pioniers van de arbeidersbeweging 
daaraan hechtten niets sympathieker 
geworden, al is het de verdienste van de 
sociaal-democratie er in een beperkt deel 
van de wereld iets menselijkers van ge
maakt te hebben. Hoe zit het nu met ons 
oud-communisten die ondertussen voor 
het merendeel de sociaal-democratische 
weg voorstaan en gaan? In Nederland is 
de PvdA pas voor linkse socialisten aan
vaardbaar geworden toen het door haar 
gesteunde kolonialisme verleden tijd 
was, zij de Noordamerikaanse agressie in 
Vietnam veroordeelde en de door jon
geren geïnitieerde democratiseringsbe
weging niet meer bestreed maar deze 
ondersteunde. 
Voor wat de Sovjet-Unie betreft zijn we 
niet pas opgeschrikt door de harde 
waarheden over de Sovjet-werkelijkheid 
van Gorbatsjov in de jaren na 1984: de 
onthullingen van Chroesjtsjov in 1956 
waren voor ons een bittere zaak maar de 
democratisering die hij doorzette tot zijn 
afzetting in 1964 gaf ons nieuwe hoop. 
Vrijheid en democratie nemen in ons le
ven een centrale plaats in. Velen van ons 
maakten deel uit van het antifascistische 
verzet tegen het Duitse fascisme voor en 
tijdens de oorlog. Juist voor de generatie 
die toen politiek actief werd, geldt dat zij 
in de eerste plaats anti-fascist en in de 
tweede plaats communist was. Hebben 
we misschien zelfs nog na 1956 de poli
tieke en vooral maatschappelijke werke
lijkheid in de Sovjet-Unie onvoldoende 
doorgrond? Toch de illusie dat de leiders 
in het Oostblok, hoe fout ze het ook 
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deden, in ieder geval betere mensen 
waren en dat daar een RSV-schandaal niet 
mogelijk was of in ieder geval effectiever 
afgestraft zou worden? Misschien dach
ten we ook dat ondanks alle persoonlijke 
dictatuur, bureaucratie, repressie en mas
saterreur er niettemin op economisch 
niveau iets van socialisme was blijven 
voortbestaan. Onze geschoktheid nu 
wordt niet veroorzaakt door de poli
tieke dictatuur en geestelijke terreur 
die de politieke revolutie aan het licht 
brengt, want die onderkenden we na 
1956 wel, maar door het gemak 
waarmee de mensen in de straat 
spreken over de invoering van een kap
italistische economie als enige garantie 
voor het door velen begeerde con
sumentisme. 
Opnieuw hopen wij en wensen wij Gor
batsjov succes, maar met twijfel in een 
bang hart. De loop der geschiedenis staat 
niet vast zoals wij vroeger dachten, maar 
is uiterst onzeker en vol dreiging. De 
toekomst ligt open enkrijgt pas door onze 
beslissingen en inzet vorm. Het laatste 
decennium van de 20ste eeuw lijkt beslis
send te worden voor de toekomst of de 
ondergang van de menselijke beschaving. 

GerHarmsen 
De Knipe, 20 december 1989 
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1) Inleiding gehouden op 20 december 1989 
te Amsterdam voor de contactgroep van 
degenen die in 1958 uit zichzelf of ge
dwongen buiten de CPN kwamen te staan. 

2) Hier lijkt ook Chroesjtsjov gefaald te 
hebben. Terwijl Malenkov het tech
nocratische standpunt verdedigde dat 
mensen beoordeeld, beloond en bevorderd 
dienden te worden op grond van hun 
arbeidsprestatie en niet op grond van hun 
trouw aan regime en partij, koos Chroesjt
sjov te zeer voor het laatste. 

3) 'A demoeratic polity is not the product of 
a market economy but has independent 
roots in the !ega! systems and the tradition 
of rights and liberties of societies' 
(p. 422). 
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Het begin van de 
toekomst 

Bij de synthese van leninisme 
en vrij ondernemerschap 

'J?i~gen~n ~~e geloven dat de toekomst onvermijdelijk socia
llsttsch ts, ZlJ~.meestal erg.oud, of spelen een marginale rol in 
het echte polttteke debat bmnen hun samenleving'. Francis 
Fukuyamat) 

Na de omwentelingen in Oost-Europa is 
het niet moeilijk om hetjaar 1989 als een 
revolutiejaar te beschouwen. Een jaar, 
waarin een politieke en maatschappelijke 
omwenteling van macht in Europa heeft 
plaatsgevonden, die qua omvang en inten
siteit alleen vergelijkbaar is met de Okto
berrevolutie van 1917 2). 
Veel commentatoren in de media be
schrijven de omwentelingen als de over
winning van het kapitalisme over het 
communisme dat voor het eerst aan de 
machtkwam in 1917 in Ruslandendefini
tief verslagen werd in Boekarest. 

De ontwikkelingen in Oost-Europa heb
ben voor mij bevestigd dat zowel de tradi
tionele kapitalistische ideologie van on
beperkte vrije markt en vrij onder
nemerschap, als de leninistische ideologie 
van een door een partij geleide overgang 
van revolutie naar communistische 
maatschappij, zijn achterhaald door de 
geschiedenis. Er is geen sprake van een 
ideologische overwinning omdat beide 
ideologieën het antwoord schuldig blij
ven op vraagstukken die essentieel zijn 
voor de toekomst van de maatschappij: ar
moede en milieuvernietiging. 

Leninisme 
Lenin hield in zijn publikaties 3) altijd 
strak vast aan het ook toen al achterhaalde 
wetenschappelijke karakter van de marx
istische analyse van de geschiedenis. Het 
wetenschappelijke karakter van deze 
analyse werd namelijk niet ontleend aan 
zijn evenwichtige bespreking van bron
nen, maar uit de door Marx (foutief) 
waargenomen eenduidigheid en doel
gerichtheid in de materialistische ontwik
keling van de maatschappij. 
Lenin en andere leiders van de marxisti
sche revolutionaire partijen pleitten voor 
het bereiken van een communistische 
maatschappij, waarin de vrije associatie 
van individuen gecombineerd is met zelf
beschikkingsrecht voor volkeren. De eco
nomische meerwaarde zou vertaald wor
den in welvaart voor de massa's. De ide
ologie van het leninisme is niet hetzelfde 
als dit toekomstbeeld. Het belangrijkste 
element is de overgangsstrategie die door 
de leiding van de bolsjewisten werd ont
wikkeld en die na de revolutie door leni
nisten tot op heden universeel geldig is 
verklaard. 
Het aan de macht komen van de bolsje-
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wisten betekende in de opvatting van 
Lenin namelijk, dat het heft van de 
geschiedenis in handen lag van het prole
tariaat, dat echter nog niet rijp was voor 
een communistische maatschappij. 
Het democratisch centralisme 4), de voor
hoedepartij -die zowelleiding gaf aan de 
staat als aan de maatschappelijke orga
nisaties- en de staatsplaneconomie waren 
erop gericht om zo spoedig mogelijk de 
totale proletarisering van de maatschappij 
te bereiken die volgens Marx voorwaarde 
was voor het bereiken van een communis
tische maatschappij. Het vervangen van 
de dictatuur van de communistische partij 
door die van het proletariaat als geheel 
werd door leninisten als een automatisme 
gezien en ter beoordeling overgelaten aan 
de communistische partij zelf. Het zoge
naamde wetenschappelijk socialisme be
stond na 1918 uit de klassetheorie van 
Marx en de politieke theorie met de 
daarmee verbonden organisatieprincipes 
van Lenin. Deze schematische opvatting 
over de 'objectieve' rol van de revolutio
naire partij, de doelstelling van plan
economie en de staat als overgang naar het 
'vrije' communisme is niet alleen onjuist. 
Het zogenaamde objectief-wetenschap
pelijke karakter van de overgangsstrate
gie gaf ruimte voor willekeur en onder
drukking. 
Stalin en anderen, zoals Ceaucescu, 
constateerden bijvoorbeeld dat de 
proletarisering niet volgens het door 
Lenin objectief wetenschappelijk aan
gegeven schema verliep. Vooral de tradi
ties van het platteland lieten zich slecht 
proletariseren. Zelfs een rigoreuze 
planeconomie, waarin tot in detail de 
strategie was uitgewerkt per streek, stad 
of fabriek bleek niet genoeg om de 
maatschappij in het leninistische over
gangsmodel naar het communisme te 
persen 5). 

Het waarnemen van wetenschappelijk 
geobjectiveerde klassevijanden was voor 
deze schematici een uitkomst: de klassen
strijd van het proletariaat werd over
genomen door de partij en het staatsappa-
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raat, en gericht tegen de interne 'objek
tieve' klassevijand. Naast Tsjeka en Secu
ritale bestonden er ook mildere vormen 
van heropvoeding. Het subjektieve 
slachtoffer of de etnische groep werd 
gedwongen om via scholing en training 
afstand te doen van hun door de partij 
aangegeven objectieve anti-proletarische 
doelen; in dit kader had de term klasse
verraad ook al onder Lenin een positieve 
inhoud. 
Notoire andersdenkenden konden vol
gens deze pseudo-wetenschappelijke ana
lyse niet anders worden gedefinieerd dan 
als anti-sociale elementen die hun objec
tieve klassepositie niet accepteerden en 
dus uitgesloten moesten worden van deel
name aan de socialistische overgangs
maatschappij. 
De omwentelingen in Oost Europa mar
keren daarom het einde van die stroming 
in het marxisme die zich baseert op het 
'wetenschappelijke' karakter van het so
cialisme. De politieke schema's van het 
leninistische overgangsmodel, waarmee 
een communistische toekomst versneld 
kan worden bereikt, zijn definitief achter
haald. 
Lenin heeft veel analyses gemaakt van het 
kapitalisme die ook nu nog actueel zijn, 
zoals die over het belang van het neo
kolonialisme voor het kapitalisme en de 
toenemende concentratie van kapitaal. 
Zijn naam is echter vooral verbonden aan 
de overgangsstrategie en organisatieprin
cipes en de rol van de communistische 
partijen als voorhoede, ook na de revo
lutie. 
Het revolutiejaar 1989 markeert het einde 
van het leninisme. 

Vrij ondernemerschap 
In het door Marx geanalyseerde kapita
lisme is het kapitaalbezit direct gekoppeld 
met de produktie van meerwaarde. In de 
huidige tijd is echter de vervreemding van 
het kapitaalbezit ten opzichte van het pro
dukt zover voortgeschreden dat uitslui
tend het financiële rendement op de in-
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vestering telt. Het bestaan van een geheel 
vrije markt, waarin iedereen zonderregels 
zijn produkten kan aanbieden, wordt 
gezien als anarchie. De regulering van de 
markt door een staat, gecombineerd met 
de erkenning van een zekere mate van 
strijd over de verdeling van de winst, is 
thans algemeen geaccepteerd 6). 

Dit betekent tevens dat de veel geroemde 
kapitalistische ideologie van het 'vrije on
dernemerschap' en de daarbij behorende 
opvatting dat uitsluitend via de vrije 
markt wordt bepaald welke richting de 
maatschappij op gaat, definitief is achter
haald. 
Ten eerste omdat deze, niet door een over
heid gereguleerde vrije markt, stuit op de 
grenzen van milieuvervuiling en leidt tot 
toenemende tegenstellingen met de ar
moede in vooral de Derde-Wereldlanden. 
Ten tweede omdat de ideologie van vrij 
ondernemerschap geen enkele realiteits
waarde meer heeft. 

Winstmaximalisatie 

De financieringscentra van het huidige 
kapitalisme bepalen welke ondernemer 
binnen de kaders van de doelstelling van 
de financieringscentra 'vrij' mag zijn om 
de maximale winst op de kapitaalsin
vestering te verzorgen. Voor het financie
ringscentrum is het in principe onbelang
rijk of dat windmolens voor elektriciteit 
zijn of bruinkolencentrales; het enige dat 
telt is de rente op de investering. Hierbij 
speelt de staat een belangrijke rol in het 
stellen van grenzen waarbinnen de winst
maximalisatie ten bate van de financie
ringscentra kan plaatsvinden. 
De oude ideologie van 'vrij ondernemer
schap' is in werkelijkheid vervangen door 
een nieuwe: 'democratische winstmaxi
malisatie'. 
Deze ideologie gaat ervan uit dat de 'na
tuurlijke' neiging van de mens tot het 
maximaliseren van het directe eigenbe
lang moet worden gecombineerd met een 
maatschappelijke regulering door vrije 
verkiezingen. Daardoor worden op vaste 
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tijdstippen, liefst voor een wat lange tijd, 
de politieke marges aangegeven waarbin
nen het eigenbelang in volle vrijheid kan 
worden nagestreefd. 
De staat dient binnen dit ideologisch ka
der grenzen aan te geven die vertaalbaar 
zijn in geld. Ook maatschappelijke doel
stellingen worden nu alleen serieus in 
overweging genomen als deze direct in 
langjarige financiële termen zijn te verta
len. Gezondheid, welzijn, milieubescher
ming, werkgelegenheid en armoedebe
strijding zijn volgens de huidige leidende 
maatschappelijke ideologie pas betaal
baar als de economische groei voldoende 
meerwaarde heeft opgeleverd voor deze 
investering. De jaren tachtig betekenen 
daarom tevens het einde van het 'vrije on
dernemerschap'. 
De westerse consensus over 'democrati
sche winstmaximalisatie' kent een linker
en een rechtervleugel. 

Rechtervleugel 

De rechtervleugel binnen het ideologisch 
kader van 'democratische winstmaxima
lisatie', zoals het 'Thatcherisme', wil de 
rol van de staat zo klein mogelijk houden, 
maar zeker niet afschaffen. Bij 
maatschappelijke voorzieningen dienen 
het profijtbeginsel, drempelbijdragen en 
het eigen risico ervoor om de mensen er
van bewust te maken dat de haalbaarheid 
van maatschappelijke voorzieningen en 
doelstellingen alleen bepaald wordt door 
het financieel rendement. Het ideaalbeeld 
voor de rechtervleugel is de individuële 
kapitaalverschaffer die, al dan niet gead
viseerd door een bank, volledig zelf
standig zijn maatschappelijke behoeften 
financiert en alleen in onvermijdbare 
gevallen belasting betaalt voor gemeen
schappelijke voorzieningen. 

Linkervleugel 

De linkervleugel, zoals de ideologie van 
de sociaal-democratie, pleit er sterk voor 
om maatschappelijke doelstellingen, zo-



94 

als milieubeleid en werkloosheid, te ver
talen in de financiële afroming van de 
economische meerwaarde via heffingen 
en belastingen. Een democratisch 
gekozen centraal gezag bepaalt de over
heidsmaatregelen, die overigens in parti
culiere bedrijven en lagere overheden 
vorm krijgen. Ook is, volgens de linker
vleugel, een dikke vinger van de centrale 
overheid nodig in het reguleren van de 
prijzen op de vrije markt door doel
gerichte accijnzen en heffingen. 
Het ideaalbeeld van de linkervleugel is 
dat de individuele burger toelaat dat de 
democratisch vastgestelde maatschap
pelijke investeringen worden gereguleerd 
via centrale organen. 
Niet alleen de centrale overheidsrol wordt 
versterkt, ook worden banken en pen
sioenfondsen bevoordeeld boven de indi
viduele kapitaalverschaffer, branche-or
ganisaties boven een innoverend zelf
standig bedrijf, centrale vakbonden boven 
ondernemingsraden etc. 

Verschil 

De rechtervleugel benadrukt het particu
lier initiatief gekoppeld aan individuële 
winst, de linkervleugellegt de nadruk op 
democratische centrale afspraken en ver
deling van de winst. Beiden zijn het 
erover eens dat winstmaximalisatie, indi
vidueel of maatschappelijk, voorwaarde 
is voor welvaartsverbetering en sociale 
vernieuwing: Zonder economische groei 
geen leuke dingen. Binnen het politieke 
spectrum van Europa staan de Engelse 
conservatieven rechts, de christen-demo
craten in het midden en de sociaal-demo
craten globaal links. 

Verkiezingen 

In de afgelopen tienjaar is in West-Europa 
gebleken dat in tijden van economische 
stagnatie en verarming de linkervleugel 
geen kiezerssteun krijgt en bij economi
sche groei wel. De oorzaak hiervan kan 
mijns inziens gevonden worden in de 
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aansluiting van het ideologische concept 
op de werkelijkheid. 
Beide vleugels binnen de heersende ide
ologie accepteren namelijk in tijden van 
economische stagnatie en zelfs bij een 
teruggang dat de financieringscentra, 
zoals grote multinationale banken en on
dernemingen, garanties houden voor het 
rendement op hun investeringen, even
tueel onder bedreiging van een economi
sche crisis. Door dit wegzuigen van een 
vaste meerwaarde is maatschappelijke 
verarming, tijdens economische stag
natie, binnen een land zelf onvermijdelijk. 
Dit wordt versterkt doordat de financiers 
niet-rendabele investeringen bij bedrijven 
intrekken. 
De rechtervleugel kan bij deze verslech
teringen echter nog steeds benadrukken 
dat als de overheid zich maar niet met de 
zaken bemoeit, ieder individu nog een 
kans heeft om van krantenjongen miljo
nair te worden, mits voldoende inzet en 
creativiteit wordt geleverd. De winst van 
het eigen werk en slimmigheid zal immers 
maximaal toevloeien naar het individu. 
Dit is voor de kiezers veel aantrekkelijker 
dan de boodschap die de linkervleugel 
gedwongen is om te verkopen : 'iedereen 
inleveren' en geen vernieuwing van over
heidsbeleid, zonder dat de winsten van de 
banken en multinationals worden aange
tast. 
In tijden van economische groei is het ex
act andersom. Dan komt de keuze voor 
milieu en Derde Wereld, boven eigenbe
lang, bij de Europese burgers beter over; 
ook al vliegen de winsten van de finan
cieringscentra de pan uit. 
Dit ligt mijns inziens niet aan het inzicht 
van de burgers zelf. Zij geven met hun 
stemgedrag niet weer dat zij kiezen voor 
eigenbelang. De linkervleugel -de west
europese sociaal-democratie - biedt ge
woonweg geen geloofwaardige concept 
van herstel bij economische stagnatie. Het 
rechtse verhaal dat in slechte tijden juist 
de getalenteerden moeten worden be
loond om uit de stagnatie naar ver
nieuwing te komen, sluit beter aan bij de 
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ideologie van 'democratische winstmaxi
malisatie' dan het naar rato inleveren van 
welvaart dat verdedigd wordt door de 
linkervleugel. 
Het is te verwachten dat bij de huidige 
economische groei de sociaal-democra
ten in Europa een goede kans maken op 
het krijgen van macht totdat de volgende 
stagnatie zijn intrede doet. 

Jacht op markten 
De omwentelingen in Oost-Europa wor
den door de leidende ideologie met opti
misme tegemoet gezien. Handelsreizigers 
van de grote financieringscentra, zoals de 
Nederlandse ex-Minister van Financiën, 
verkopen hun kredieten en ideologie bij 
de nog net niet gekozen regeringen en par
tijen 7). Onder het niet meer geldige vaan
del van 'vrij ondernemerschap' wordt het 
ontluikende particulier initiatief in Oost
Europa vastgenageld op de internationale 
rentevoet. Een land zonder buitenlandse 
schuld zoals Roemenië wordt spoedig be
laagd met torenhoge kredieten, die ener
zijds nodig zijn voor de economische op
bouw en anderzijds nuttig zijn voor het 
'normaliseren' van de economische ver
houdingen tussen de financieringscentra 
en individuële staten. 
De grenzeloze jacht op markten leidt 
misschien wel tot economische groei, 
echter niet tot een betere maatschappij. 

Dialectiek 
Groenen, socialisten en niet-leninistische 
communisten hebben geen ideologisch 
antwoord op de brede consensus over 
democratische winstmaximalisatie. De 
overwinning van het politiek liberalisme 
in Oost-Europa en de wens te komen tot 
een pluriforme samenleving verdient 
steun en enthousiasme, ook van links. 
Het streven naar meer particulierinitiatief 
en reële prijzen van consumptiegoederen 
is volstrekt noodzakelijk. 
Een democratische verdeling van de 
economische meerwaarde en grote inves-
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teringen in milieuvoorzieningen en ener
giebesparing in de industrie in Oost-Eu
ropa zijn hard nodig. 

Het lijkt erop dat ook radikaallinks niets 
beters weet dan een beroep te doen op de 
financieringscentra volgens het model 
van de linkervleugel binnen de heersende 
ideologie om zowel hier als daar welvaart 
en een schoon milieu te verkrijgen. Het 
traditionele wetenschappelijk socialisme 
is mijns inziens verdampt en op dialecti
sche wijze met het traditionele kapita
lisme gesynthetiseerd tot de ideologie van 
democratische winstmaximalisatie. 
Deze ideologische synthese is echter geen 
aanleiding voor doemdenken en gebrek 
aan perspectief. 

Einde of begin 
De Noordamerikaan Francis Fukuyama 
heeft geen gelijk als hij in een gerucht
makend artikel stelt: 'Aan het einde van 
de geschiedenis hoeven niet alle samen
levingen noodzakelijkerwijs succesvolle 
liberale maatschappijen te zijn geworden, 
zij moeten alleen de ideologische preten
tie opgeven andere en hogere vormen van 
menselijk samenleven te vertegenwoordi
gen' 8). 

Deze stelling heeft slechts betrekking op 
het afronden van een tijdsperiode, waarin 
de wereld werd ingedeeld in twee lei
dende tegengestelde ideologieën: het 
leninistische wetenschappelijk socialis
me en het vrij ondernemende kapitalisme. 
Fukuyama en vele andere commentatoren 
verwarren 'politiek liberalisme' met de 
overwinning van het vrij ondernemende 
kapitalisme over het socialisme in het al
gemeen. 
In mijn analyse heb ik aangegeven dat de 
huidige situatie in Europa meer lijkt op 
een dialectische synthese van twee reeds 
door de geschiedenis ingehaalde ideolo
gieën. 
Er is dus eerder sprake van het begin van 
de toekomst. 
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Tegenstelling 
De huidige heersende ideologie heeft 
alleen investeringen over voor grote 
maatschappelijke problemen bij een 
economische groei die uitgaat boven het 
financieringsrendement. De sterke accu
mulatie van kapitaal in de financiële cen
tra in West-Europa, Noord-Amerika en 
Japan na de Tweede Wereldoorlog loopt 
parallel met de toename van ~e~e~stellin
gen in de wereld. De vemiettgmg van 
natuur en milieu, toenemende armoede en 
hongersnood in vooral de Derde ~ereld 
zijn niet substantieel aan te p~en bi~nen 
een ideologie van 'democratische wmst
maximalisatie'. 
De maximalisatie van winst leidt namelijk 
automatisch tot het onttrekken van grond
stoffen, kapitaalgoederen en arbeid. 
In de tijd dat de negentiende-eeuwse ide
ologieën werden ontwikkeld was het be
sef van eindigheid op wereldschaal van 
grondstoffen en energie niet aanwezig. De 
effecten van de produktie in de vorm van 
milieuverontreiniging kunnen nu niet 
langer worden gezien als een technisch 
oplosbaar randeffekt Hetzelfde geldt 
voor het oplossen van het armoedepro
bleem in de Derde Wereld. 
De oplossing van deze vraagstukken via 
economische groei, boven een vaststaand 
financieringsrendement, zoals binnen ~e 
huidige ideologie wordt gepropageerd, IS 

onmogelijk . 

Groenistisch perspectief 
Voor het aangeven van lijnen naar de 
toekomst moeten we erg oppassen. Weifel 
en twijfel zijn op dit moment gepast. E~ is 
nog geen ideologie die èn perspectief 
geeft èn samenbundelend werkt 9). . 

Volgens Francis Fukuyama kan de emge 
uitdaging voor het huidige maatschap
pelijke systeem gevonden w~rden. in tota
litaire ideologieën zoals natiOnalisme en 
theocratie. Ook binnen sommige delen 
van de milieubeweging bestaat er moede
loosheid over een democratische oplos-
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sing voor de ecologische crisis en wordt 
soms gespeculeerd met gedachten <:ver 
een technocratische groene mensvnen
delijke dictatuur Ia). 
De taak die er ligt voor radikaal-links is 
juist om dergelijke valkuilen te vermij
den. Een eigen ideologie kan alleen reke
nen op massale steun als deze een set van 
denkbeelden hanteert, die vanuit de huidi
ge maatschappelijke praktijk herkenbaar 
zijn en daarnaast cohesiebevorderend 
werken tussen mensen van verschillende 
achtergronden en cultuur. 
Het is nog moeilijk om door de ouder
wetse schema's heen te kijken. 
Zijn de kaleidoscopische waarnemin
gen van belangrijke ontwikkelingen .i~ 
de maatschappij alleen maar voorbiJ· 
gaande trends? . 
Is er in West-Europa een bewegmg en 
tegenmacht te ontwikkelen? 

Ik herken vijf thema's die, nu ze ver
ankerd zijn in het bewustzijn van veel 
mensen, misschien de basis vormen voor 
een 'groenistisch perspectief': 

rechten van de mens 
zelfbeschikkingsrecht van volkeren 
democratische controle van de maat
schappij van beneden naar boven 
opheffen van armoede en verpaupe
ring 
behoud en verbetering van natuur en 
milieu 

De term 'groenistisch perspectief' ge
bruik ik om aan te geven dat een nieuwe 
set van denkbeelden nodig is, die niet 
alleen teruggrijpt op socialistische analy
ses en denkbeelden. Ook de waarde van 
vrijheid en initiatiefnemend ondernemer
schap dient te worden erkend. Net als met 
de termen socialisme, kapitalisme en 
communisme wijst de stam van het woord 
groenisme op het belangrijkste kenmerk 
van de maatschappij die nagestreefd 
wordt: een milieu- en mensvriendelijke 
samenleving. 
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Mensvriendelijk 
Geen enkele maatschappijvorm blijkt op 
lange termijn te overleven zonder demo
cratie, respect voor de mensenrechten en 
het zelfbeschikkingsrecht van volkeren en 
individuële landen 11 ). 

In de huidige heersende ideologie wordt 
gemakkelijk van hogere (westerse) of 
lagere (de rest) samenlevingsvormen ge
sproken, ook als er culturele en religieuze 
verschillen worden bedoeld. 
Het automatisme waarmee de westerse 
kapitalistische maatschappij zich hoger 
acht dan de rest, leidt tot cultureel impe
rialisme. 
Juist in door zichzelf benoemde 'tole
rante' samenlevingen blijkt racisme een 
grotere voedingsbodem te hebben dan 
verwacht. Het cultureel imperialisme kan 
zich soms zeer subtiel in voorkeursbeleid 
vertalen, zoals kort geleden in Nederland 
is aangetoond. 

Een ander recent voorbeeld van cultureel 
imperialisme is de inval van de Verenigde 
Staten in Panama. De dictator van een 
land waar de Noordamerikaanse finan
cieringscentra de absolute controle over 
de economie uitoefenen, handelde 
overeenkomstig de ideologie van 'vrij on
dernemerschap' in drugs. Op zijn hoogst 
is Noriega vergelijkbaar met andere maf
fia-achtige cocaïne-bazen in de VS, Eu
ropa en Colombia. Geen enkele westerse 
regering zou het in zijn hoofd halen om 
een woonwijk van Miami, New York of 
Amsterdam plat te bombarderen, honder
den doden te riskeren en voor miljarden 
aan schade te veroorzaken om zegge en 
schrijve één maffiabaas in handen te krij
gen. 
De misdaad van Noriega was niet de han
del in drugs, maar dat hij zich met de 
miljoenen dollars van de door Amerika
nen en Europeanen opgesnoven cocaïne 
onafhankelijk maakte van de financie
ringscentra; weliswaar volstrekt ten eigen 
bate, maar toch te bedreigend om te laten 
voortbestaan. 
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Noch de Noriega's, noch Bush en zijn be
gripvolle aanhangers in Europa, hebben 
voldoende respect voor de mensenrech
ten, voor democratische zeggenschap van 
de onderlaag in de maatschappij en voor 
het zelfbeschikkingsrecht van volkeren en 
individuele landen. Hun optreden en ide
ologie staan haaks op een mensvriende
lijke toekomst. 

Democratie 
Op elk niveau van de maatschappij, van 
bedrijf tot aan de overheid, is het nodig 
macht over te dragen voor de leiding en 
sturing. Elke overdracht van macht zon
der controle daarop van onderaf leidt 
echter tot dictatuur en willekeur. De on
controleerbaarheid van de financierings
centra is daarom ook één van de belang
rijkste vraagstukken voor de toekomst. De 
internationale rentevoet bepaalt zowel de 
welvaart van de pindaplanter als die van 
de yup in het gefinancierde penthou~e. 
Vanuit beide posities zijn de financte
ringscentra oncontroleerbaar. 
Zonder het internationaal onder controle 
krijgen van deze financiële bolwerken is 
de maatschappelijke vrijheid in een land 
beperkt tot het beslissingsrecht over het 
gedeelte van de meerwaardeproduktie dat 
uitgaat boven het door de financierings
centra vereiste rendement op de investe
ring. 
Democratisering van de macht is een 
voorwaarde voor een duurzame ont
wikkeling naar de toekomst. 

'Sustainable' 

Zowel het economisch produktiestelsel 
van het 'leninisme' als dat van het 'vrij 
ondernemerschap' hebben geleid tot een 
onherstelbare schade aan natuur en milieu 
en tot toenemende tegenstellingen op 
wereldschaal tussen rijk en arm. 
In het bewustzijn van veel mensen is het 
armoede- en het milieuprobleem uiter
mate belangrijk. 
De opheffing van armoede eh achter-
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stelling is niet alleen een vraagstuk van 
herverdeling van de geaccumuleerde wel
vaart in het Westen en Japan. Het 
grootschalig openbreken van de Derde
Wereldmarkt voor het huidige produktie
stelsel, gebaseerd op democratische 
winstmaximalisatie, blijkt alleen te leiden 
tot het verdelen van Coca-Colablikjes, 
Sony-walkmans en cadmiumbatterijen 
over de wereld. Er is een wezenlijk ander 
economisch stelsel nodig; een stelsel dat 
leidt tot een 'sustainable society' 12). 

De Nederlandse vertaling van deze term, 
namelijk 'duurzame maatschappij', dekt 
de lading niet. Duurzaam is in het Neder
lands een passieve term: eens gemaakt, 
nooit meer stuk. Bedoeld wordt echter (to 
sustain betekent ook handhaven) een 
maatschappij die zich steeds aanpast en 
vernieuwt zonder daarmee ecologische 
problemen te scheppen of materiële 
tegenstellingen uit de hand te laten lopen. 
Vandaar dat ik, helaas, een Engelse term 
hanteer. 

Milieuzorg 
Met name op milieugebied zijn er ont
wikkelingen aan te geven die perspectief 
bieden. 
Zowel nationaal als internationaal wordt 
erkend dat de aanpak van milieuvervui
ling door bedrijven alleen duurzaam is als 
het pakket van maatregelen op het geheel 
van de produktie is gericht. 
Een toegevoegd filter aan een schoorsteen 
helpt niet voldoende. Het 'internaliseren' 
van milieuzaken in de produktie van een 
bedrijf betekent het treffen van maatrege
len op het gebied van organisatie, infor
matie, techniek en uitvoering. Pas dan 
kunnen ook investeringsbeslissingen 
goed afgestemd worden op hun milieu
consequenties. 
De huidige trend in bedrijven om milieu
zorgsystemen te gaan toepassen verdient 
steun, en is mijns inziens een duurzaam te 
maken ontwikkeling. Belangrijk is de 
doelstelling waarmee men met milieuzorg 
werkt. Een democratische sturing binnen 
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het bedrijf dient afgestemd te worden op 
de democratisch bepaalde doelstellingen 
van het milieubeleid van de overheid. 
Blijft milieuzorg, ondanks de positieve 
houding van de managers en de werkers in 
het bedrijfsleven, echter hangen binnen de 
ideologie van democratische winstmaxi
malisatie en concurrentie op basis van 
geldelijk rendement, dan zal de uitbuiting 
van natuur en milieu weliswaar langza
mer plaatsvinden maar er vindt geen 
ombuiging plaats naar een 'sustainable 
society'. 

Milieurendement 
Radikaal-Links in Europa is traditioneel 
erg anti-bedrijfsleven en ziet onvol
doende dat de toename van het milieube
wustzijn heeft betekend dat ook in be
drijven van boven naar beneden wordt 
nagedacht over oplossingen. Te vaak rea
geert radicaal Links hierop alsof een 
slimme truc wordt bedacht om onder de 
strenge milieuvergunning uit te komen. 
De afhankelijkheid van de financierings
centra is voor bedrijven echter de nood
zaak om naar winstmaximalisatie te 
streven. De doelstelling van de bedrijf
sleider, operator, ondernemingsraad en 
ander personeel zijn veeleer verbonden 
met het produkt, de effecten, de reactie 
van de omgeving en de publiciteit. Ook bij 
hen is steun voor maatschappijverande
ring te winnen. 

Het groenistisch perspectief voor de 
economische verhoudingen is dat in een 
open, vrije markt, op basis van reële 
prijzen, de drijvende kracht in de 
economie van winstmaximalisatie kan 
worden omgebogen naar maxima
lisatie van het milieurendement, duur
zaamheid en efficiënt gebruik van ka
pitaal en arbeid. 

Conclusie 
Met dit artikel wil ik duidelijk maken dat 
mijns inziens niet alleen de ideologie van 
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het leninisme als communistische opvat
ting is achterhaald door de geschiedenis. 
Ook de ideologie van het vrije onderne
merschap binnen een door de zelfstandige 
staat gecontroleerd kapitalisme is strijdig 
met de realiteit. De huidige leidende ideo
logie, die in zowel Oost als West wordt ge
propageerd, is gebaseerd op een consen
sus over een mengeling van overheid en 
vrije markt waarbij de angel van het kapi
talisme - het individuële streven naar 
winstmaximalisatie-als 'natuurlijk' uit
gangspunt wordt genomen voor het 
creëren van welvaart en voorspoed. De 
economie is afhankelijk van financie
ringscentra. 
Deze ideologie van 'democratische winst
maximalisatie' blijkt een statisch concept 
te zijn en leidt in zijn maatschappelijke en 
economische uitwerking op wereldschaal 
tot toenemende armoede en vernietiging 
van natuur en milieu. Zoals gebruikelijk 
met een leidende ideologie worden haar 
fouten erkend, maar wordt de ideologie 
verdedigd met het gebrek aan een alter
natief. Graag werpen de ideologen de 
maatschappijcritici voor dat er uitsluitend 
anti-democratische alternatieven zijn 
voor de huidige maatschappij-inrichting. 
Nationalisme, theocratie en leninisme lei
den gezien hun voorhoedepretenties en 
pyramidale maatschappelijke organisatie 
tot dictatuur. Dit betekent niet dat met de 
huidige ideologie het einde van de 
geschiedenis is bereikt, zoals velen ons 
willen doen geloven. 

De huidige ideologische synthese en de 
economische consensus tussen Oost en 
West biedt geen perspektief voor het 
bereiken van een 'sustainable society' . 
Mijns inziens is er voldoende waar
neembaar in de maatschappij aan 
vernieuwend doen en denken om een 
'groenistisch perspektief' als reële 
democratische maatschappijvisie op 
weg naar de toekomst te formuleren. 

FontenThij 
16januaril990 
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Noten: 
1. 'Het einde van de geschiedenis', Francis 
Fuk:uyama, Groene Amsterdammer, 20 - 12 -
1989. 
2. De eerste regels van het voorwoord van 'De 
Geschiedenis der Russische Revolutie' zijn: 
"In de eerste maanden van het jaar 1917 was 
Rusland nog de monarchie der Romanovs. 
Acht maanden later reeds stonden de bolsjewi
ki aan het roer, van wie in het begin van hetjaar 
slechts weinig mensen iets afgeweten hadden 
en tegen wier leiders op het ogenblik van de 
machtsgrijping nog een aanklacht wegens 
landverraad hangende was. Er is geen tweede 
zoo krasse ommekeer in de geschiedenis te 
vinden, vooral niet wanneer men bedenkt dat 
het hier gaat om een volk van honderdvijftig 
miljoen zielen." 
Leo Trotski, 1936, Uitg. Querido (vert. J. 
Valkhoff). 
3. Een van de meest bekende is 'Staat en Re
volutie', Lenin, eerste uitgave 1918, Progress 
Moskou. 
4. Lenin' sopvatting was in beginsel niet anti
democratisch. Hij streefde naar een georga
niseerde deelname van iedereen binnen een 
democratische structuur en juist niet naar een 
controle van de massa door de minderheid. 
Alleen de pre-revolutionaire onderdrukkers 
waren tijdelijk van het democratisch proces 
uitgesloten (Staat en revolutie, op cit, p. 96). 
Juist dit laatste maakte het voor zijn opvolgers 
uiterst gemakkelijk om tegenstanders uit te 
schakelen. 
5. Zowel Stalin, Brezjnev als Ceaucescu 
hebben hun economisch bankroet te danken 
aan gedwongen collectivisatie en de mislukte 
industrialisatie van de landbouw. 
6. Zowel Fukuyama als de progressieve Noor
damerikaanse econoom Galbraith nemen een 
mix van staatsregulering en ondernemend ka
pitalisme als uitgangspunt (zoals ook velen in 
Europa). 
F. Fuk:uyama, op.cit. 
J. K. Galbraith, de Volkskrant, 16- 12- 1989. 
7. Bij de strijd om de macht over een Investe
ringsbank voor Oost-Europa zijn noch de lei
ders noch de bevolking van.de OosteuroJ)ese 
landen betrokken. Het gesjoemel over mone
taire unie leidt tot diefstal uit het loonzakje van 
de werkers in Oost-Europa. 
8. F. Fukuyama, op.cit. p. 19. 
9. Vtlor het begrip 'ideologie' hanteer ik de 
volgende door Angelie P. G. Sens 
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aangereikte definitie: 
'Binnen een bepaald kader gehanteerde set van 
denkbeelden ter uitdraging, consolidering en 
verdediging van belangen en idealen, die op 
zodanige wijze wordt geformuleerd, dat deze 
een cohesiebevorderende werking heeft.' 
10. In Nederland wordt die gedachte uitgedra
gen door de op een na hoogste milieuambte
naar Kees Zoeteman in zijn op persoonlijke ti
tel geschreven werk "Gaiasofie". 
Jacqueline Cramer, die al sinds lange tijd actief 
is in de milieubeweging, neemt in haar boek 
"De groene Golf' sterk afstand van dergelijke 
ideeën. 
'De groene Golf', J. Cramer, Ui tg. Jan van 
Arke!, Utrecht, 1989. 
11. De uitgebreide sterk emancipatorisch 
geörienteerde mensenrechten zoals wij die 
kennen zijn in de historie betrekkelijk recent 
geformuleerd. Marx en daarvoor Regel had
den het over de wat elitaire vorm zoals 
weergegeven in het boek van Thomas Paine 
'Rights of Man' uit 1792 
(Pinguïn Classics 1988). 
12. Met deze term refereer ik aan het Brundt
land Rapport 'Our Common Future', World 
Commission on Environment and Develop
ment. Uitg. Oxford University Press, 1987. 
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Socialisme of radicale 
democratie? 

Wie de afgelopen maanden de bericht
geving over de ontwikkelingen in Oost
Europa gevolgd heeft moet bijna onver
mijdelijk tot de conclusie komen dat de 
meerderheid van de bevolking in Oost- en 
West-Europa communisme (socialisme) 
vereenzelvigt met bureaucratie, ineffi
ciëntie, corruptie en wreedheid. Daarbij 
gaat het helaas niet alleen om machtspo
tentaten die het socialisme misbruikt 
hebben. Nee, veelal worden met name 
bureaucratie en ondoelmatigheid gezien 
als inherent aan een socialistische of 
communistische maatschappijordening. 
Het is dan ook niet voor niets dat bijvoor
beeld de PCI eraan denkt de C van Com
munisme uit zijn naam te schrappen. 
Maar het gaat natuurlijk niet alleen om 
naamsveranderingen. Het hoofdprobleem 
is volgens mij dat communistische par
tijen er nooit in geslaagd zijn het begrip 
democratie op een bevredigende wijze uit 
te werken en in te vullen. Meestal werd 
het als instrumenteel gezien. Een soort 
'alles voor, niet door het volk'- menta
liteit. Een uitgangspunt als de 'voor
hoederol van de communistische partij' 
ligt aan dit soort dwalingen ten grond
slag. De bureaucratie en de inefficiëntie 
van het reëel bestaande socialisme is ook 
in de hand gewerkt door rigide plan
ningsmechanismen. Hiermee is de zelf
werkzaamheid en het verantwoorde
lijkheidsgevoel van mensen voor het wel 
en wee van de samenleving ondermijnd. 
Het heeft geleid tot een volstrekt ineffi-

ciënt systeem van produktie en distributie 
van goederen en diensten. 
Dit alles (en nog veel meer) kunnen we 
dagelijks op ons televisiescherm zien. 
Uiteraard heeft dat ook bij ons zijn ideo
logische consequenties. Het socialisme 
gaat af, het liberalisme is in opkomst. In 
Oost-Europa zie je mensen smeken om de 
terugkeer van democratie en kapitalisme. 
In West-Europa krijgen de pleiters voor 
een vrije-markteconomie en het terug
dringen van de rol van de staat steeds 
meer de ruimte. 

De vraag rijst of we begrippen als com
munisme en socialisme maar niet gewoon 
moeten vergeten. Dat we met een heel 
ander begrippenkader moeten gaan 
werken. Een begrippenkader waarin het 
woord democratie centraal staat. Een 
democratie op alle terreinen, van de top 
van een multinational tot de werkplek en 
het gezin. Een democratische ordening 
die machtsposities, eigendomsverhou
dingen en patriarchale verbanden niet 
ontziet. Een democratie die ook in nieuwe 
vormen tot uiting komt. 

Wie, zoals schrijver dezes, na jaren weer 
eens het partijprogramma van de CPN 
(daterend uit 1984) leest, komt tot de ver
rassende ontdekking dat dit programma 
in wezen het best omschreven kan wor
den als 'radicaal-democratisch'. Niet het 
begrip socialisme staat centraal. Nee, het 
woord democratie komt er vele malen 
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meer in voor. Socialisme lijkt meer een 
vorm van democratie, namelijk demo
cratie in de produktieverhoudingen, in de 
particuliere bedrijven. Bij het schrijven 
van deze tekst heb ik het programma dan 
ook als uitgangspunt genomen. 

Parlementaire democratie 
De strijd voor politieke democratie heeft 
betekenis in zichzelf. De parlementaire 
democratie en de democratische rechten 
zoals wij ze in Nederland kennen moeten 
beschouwd worden als historische ver
worvenheden. Het gaat om zaken als vrij
heid van meningsuiting; vrijheid van 
organisatie en vergadering; algemeen, 
vrij en geheim actief en passief kiesrecht 
voor alle inwoners van Nederland; gelijke 
kansen voor politieke partijen in hun 
recht op oppositie; parlementaire verant
woordingsplicht van de regering; het 
principe dat iedereen dezelfde aanspraak 
kan maken op dezelfde rechtsbescher
ming van de overheid. 
Dit alles kan echter niet verhelen dat 
belangrijke besluitvormingsprocessen 
zich aan de controle van de bevolking 
onttrekken. De politieke democratie wordt 
onder andere beperkt door de macht van 
grote, kapitalistische ondernemingen. 
Daarnaast is er een historisch gegroeide, 
systematische beperking van invloed 
voor groepen van de bevolking, bijvoor
beeld vrouwen. Hun invloed wordt 
beperkt door de bestaande arbeids- en 
rolverdeling en door de door mannen 
gedomineerde politieke omgangsvormen. 
Soortgelijke beperkingen gelden onder 
andere voor migranten. 
Om deze redenen moet de parlementaire 
democratie (en het meerpartijenstelsel) 
verbonden worden met directe en sociale 
democratie. Met democratie in bedrijven, 
instellingen, buurten en regio's. Door de 
ontwikkeling van tal van vormen van 
directe democratie moeten de betrokke
nen bij een bepaald probleem op elk ni
veau en in elke fase invloed kunnen uitoe
fenen. Het is echter wel zo dat de gekozen 
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staatsorganen uiteindelijk de beslissing 
nemen. 
Liberale ideologen zijn vooral de laatste 
tijd geneigd de kapitalistische maatschap
pij en de parlementaire democratie op een 
hoop te vegen en beiden tot het toppunt 
van vrijheid voor de burgers en hun 
organisaties te verheffen. Dat is om 
tweeërlei reden onjuist. Allereerst omdat 
het kapitalisme een historisch gegroeide 
wijze van produktie is waarbij een kleine 
groep machthebbers in de bedrijven de 
dienst uitmaakt en de overigen daaraan 
ondergeschikt zijn. De parlementaire 
democratie moet daarentegen worden 
opgevat als een door strijd verworven 
recht van de bevolking. Op de tweede 
plaats is de parlementaire democratie wel 
een noodzakelijk, maar niet een vol
doende onderdeel van volwaardige 
democratie. Naast de politieke demo
cratie en in aanvulling daarop moeten 
vormen van economische, sociale en 
directe democratie ontwikkeld worden. 

Democratie in de economie 
Het belangrijkste terrein waarop demo
cratische verhoudingen veroverd moeten 
worden is dat van de produktie, distribu
tie en consumptie van goederen, diensten 
en geldstromen (inkomens). Het is tege
lijk de moeilijkste strijd, omdat het het 
hart van het kapitalisme raakt. Het tast de 
eigendomsverhoudingen en de machts
posities van het kapitaal en zijn zetbazen 
(managers) aan. De felheid waarmee 
ondernemers en hun organisaties zich 
verzetten tegen enige invloed van werk
nemers en hun organisaties op investe
ringsbeslissingen en onderdelen daarvan 
(technologie, scholing, e.d.) wijst daar 
op. Invloeden van buiten de onderneming 
- van milieugroepen, consumentenorga
nisaties, enz. - op wat ondernemingen 
zouden mogen produceren, worden dan 
ook niet getolereerd. Alleen de invloed 
van de markt en van de concurrent telt. 
Het partijprogramma stelt dat mensen in 
hun arbeidssituatie het recht moeten 
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hebben op zeggenschap over doel, inhoud 
en organisatie van de arbeid en over de 
arbeidsomstandigheden. Dat houdt in: 

1) het bevorderen van openbaarheid van 
informatie over economische besluit
vorming; 

2) het terugdringen van ondemocrati
sche hiërarchische verhoudingen in 
het werk; 

3) zeggenschap van werknemers over 
keuze en aanwending van produk
tiemethoden, zodat onder andere 
automatisering en de consequenties 
daarvan voor werkgelegenheid en 
arbeidsomstandigheden beheersbaar 
worden gemaakt; 

4) zeggenschap over ontwikkeling van 
investeringen en produktie, zodat die 
getoetst kunnen worden aan 
maatschappelijke doeleinden en zodat 
werknemersinitiatieven en -plannen 
met betrekking tot de produktie de 
ruimte krijgen. 

In concreto betekent dat dat medezeggen
schap en met name medebeslissingsrecht 
ten aanzien van economische, technolo
gische, sociale en personele besluiten 
gegarandeerd moeten zijn. De onderne
mingsraad heeft dat recht wel wat betreft 
sociale en personele beslissingen, maar 
niet wat betreft investeringsbeslissingen 
(over onder andere technologie). Daar
naast is de ruimte voor de vakbonden in 
de bedrijven beperkt. Het desbetreffende 
wetsontwerp is enkele jaren geleden door 
de vorige regering-Lubbers ingetrokken. 
Het partijprogramma eist dat het advies
recht van ondernemingsraden ten aanzien 
van investeringen, belangrijke financiële 
transacties, fusies en internationalisering 
wordt omgezet in medebeslissingsrecht. 
Het verkiezingsprogramma van Groen 
Links (voor de verkiezingen van septem
ber 1989) eist dat het aantal onderwerpen 
van bedrijfsbeleid waarvoor de instem-
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ming van de ondernemingsraad nodig is, 
drastisch moet worden uitgebreid. In 
ieder geval zou dat moeten gelden voor 
reorganisaties, ingrijpende technologi
sche vernieuwing, milieumaatregelen, 
fusies en benoemingen van het manage
ment. 

Planning 

Ondernemingen zijn geen eilandjes. Ze 
zijn onderdeel van een maatschappelijk 
bestel dat uit duizenden grote en kleine 
ondernemingen, staatsinstellingen, orga
nisaties en individuen bestaat. We zijn er 
dan ook niet als alleen maar de bedrijfs
democratie geregeld is. Er zal een zekere 
mate van nationale, regionale en bedrijfs
taksgewijze coördinatie, planning en 
sturing nodig zijn. 
Hierbij moeten de fouten van een al te 
rigide nationale planning vermeden wor
den. Of, zoals het partijprogramma stelt: 
een algemeen ontwikkelingsplan voor de 
economie moet een globaal kader vormen 
voor de omvang en richting van produktie 
en investeringen in bedrijfstakken en 
regio's. Het beleid van een onderneming 
moet getoetst worden aan maatstaven 
rond de aard van de investeringen, de aan
wending van financiële middelen, prijs
vorming en concurrentie, milieu-, 
gezondheids- en veiligheidsaspecten van 
de produktie, werkgelegenheid en arbeids
omstandigheden. Die maatstaven moeten 
in principe generiek (voor alle onderne
mingen geldend) zijn. Ze kunnen per 
bedrijfstak (bijvoorbeeld nadere regels 
rond het milieu voor chemische onderne
mingen) en regio (bijvoorbeeld extra
stimulering van door hoge werkloosheid 
getroffen regio's) worden ingevuld. En 
dat bepaalt dan het kader voor de betrok
ken ondernemingen. 
Het nationale plan mag niet als een van 
God gegeven decreet gehanteerd worden. 
De vrijheid van zelfstandig initiatief bin
nen het planningskader moet gegaran
deerd zijn en de invloed van de bevolking 
bij de totstandkoming van het plan moet 
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zo groot mogelijk zijn. De huidige 
adviesstructuur op regeringsniveau (top
ambtenaren, SER, CPB, enzovoort) vol
doet daar maar zeer ten dele aan. Vakbe
weging en andere belangenorganisaties 
moeten er veel directer en meer bij be
trokken worden. 
Het partijprogramma pleit ook voor 
planovereenkomsten tussen overheid en 
ondernemingen, waarbij werknemers
vertegenwoordiging en vakbeweging een 
wettelijk gefundeerde medezeggenschap 
krijgen. Zelfs in geval er overheidssteun 
aan een bedrijf verstrekt wordt, is dat 
momenteel niet het geval. Via zo'n plan
overeenkomst kan het ondernemings
beleid op de doeleinden van de nationale 
economische politiek worden afgestemd. 
Mijns inziens zal zo'n overeenkomst zo 
globaal mogelijk moeten zijn. 
Ook in het verkiezingsprogramma van 
Groen Links wordt gepleit voor een 'so
ciaal-economisch plan op hoofdlijnen 
met als uitgangspunten: behoud en herstel 
van het milieu, energiebesparing, inves
teringen in maatschappelijk nuttige sec
toren en herverdeling van werk en 
inkomens. Het Plan moet ruimte bieden 
aan regionale en bedrijfstaksgewijze stu
ring en invulling'. 

Multinationals 
Een van de moeilijkste problemen wat 
betreft invulling van democratie in de 
economie is de controle op multinatio
nals. Want vakbonden zijn in het alge
meen nationaal georiënteerd; het gaat om 
tientallen verschillende nationale wet
gevingen en de arbeidsvoorwaarden en de 
arbeidsverhoudingen in de landen waar 
de multinationals opereren lopen vaak 
zover uiteen dat het moeilijk is een 
gemeenschappelijke noemer voor geza
menlijk optreden te vinden. Het is dui
delijk dat het probleem internationaal -
op EG- en VN-niveau - moet worden 
aangepakt. De onderhandelingen daar
over slepen zich echter al tientallen jaren 
voort. 
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De activiteiten van multinationals kunnen 
een ernstige bedreiging betekenen voor 
de nationale soevereiniteit van landen. 
Het partijprogramma pleit daarom ook 
voor het onvervreemdbare recht op 
zeggenschap over eigen land en vei
ligheid. Er moet worden uitgegaan van de 
autonomie en gelijkberechtiging van lan
den. 
Er wordt ook gepleit voor effectieve, 
internationale regelgeving voor het 
gedrag van multinationals, ook om de 
positie van landen in de Derde Wereld 
tegenover deze giganten te versterken. 
Internationaal gecoördineerd vakbonds
optreden wordt noodzakelijk geacht. Met 
name voor Nederland is dat alles belan
grijk omdat de Nederlandse economie 
sterk van het buitenland afhankelijk is en 
gedomineerd wordt door enkele zeer 
grote multinationals. 
In het verkiezingsprogramma van Groen 
Links wordt ervoor gepleit de macht van 
de multinationals in te perken via bila
terale handels- en investeringsverdragen. 
Daarin moeten afspraken komen over 
arbeidsvoorwaarden, herinvestering van 
winsten, technologieoverdracht en inter
nationale zeggenschap van onderne
mingsraden. In de eerder genoemde plan
ningsoveree11komsten met ondernemin
gen kunnen uiteraard ook afspraken 
opgenomen worden over internationali
sering, grensoverschrijdende fusies en 
samenwerkingsverbanden, enz. 

Sociale democratie en 
bewegingen 

In de jaren zeventig en tachtig is er in 
Nederland een rijk scala aan bewegingen 
ontstaan. Die bewegingen richten zich 
meestal op een strijdpunt (milieu, solida
riteit met de bevolking van een ander 
land, enz.) en vormen op dat punt een 
welkome aanvulling op de rol van poli
tieke partijen. Veel mensen, voor wie 
democratie meer is dan eens in de zoveel 
jaar een hokje rood maken, vinden er een 
zinvolle tijdsbesteding in. 
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Dat is nog versterkt, zoals het partijpro
gramma opmerkt, omdat de band tussen 
politieke partijen enerzijds en afgeronde 
levensbeschouwingen en eenduidige 
belangenposities anderzijds losser ge
worden is. Politiek bedrijven wordt 
steeds meer het oplossen van afzonder
lijke probleemgebieden. Dat 'alles met 
a~les samenhangt' wordt voor kennisge
vmg aangenomen. De ontwikkelingen in 
Oost-Europa, en daarmee het uiteenval
len van het socialisme als allesomvatten
de leer, zullen dat alleen maar versterken. 
Het partijprogramma pleit voor sociale 
democratie en gegarandeerde mogelijk
heden voor sociale bewegingen om de 
belangen en gezichtspunten die ze verte
genwoordigen in het geding te brengen. 
Vooral op lokaal niveau kunnen vormen 
van directe democratie (buurt- en bewo
nersinitiatieven) tot ontwikkeling komen. 
Het verkiezingsprogramma van Groen 
Links wijst erop dat de mensen zelf over 
tal van organisaties beschikken die een 
belangrijke rol kunnen spelen in het pro
ces van menings- en besluitvorming over 
tal van zaken. Te denken valt aan vakbon
den, bewonersgroepen, medezeggen
schapsorganen, levensbeschouwelijke or
ganisaties, enz. Er wordt nadrukkelijk op 
gewezen dat democratie meer is dan een 
formele overheid. 
Op grond daarvan wordt gepleit voor: 

uitbreiding van democratie naar alle 
terreinen en nieuwe vormen; 
volledige openbaarheid en decentra
lisatie van bestuur; 
overdracht van bevoegdheden naar 
zelforganisaties van direct betrokke
nen; 

- versterking van de positie van con
sumenten- en patiëntenorganisaties; 
invoering van een vorm van referen
dum (dat zal nog wel de nodige dis
cussies vergen-pj) 

Het gaat om een woon- en werkomgeving 
waarin de macht tot het nemen van 
beslissingen een door alle betrokkenen 
gedeelde macht is. 
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Evolutie 
De verdere democratisering van het maat
schap~~lijk leven in Nederland zal geen 
zaak ZIJn van plotselinge omwentelingen. 
Veeleer gaat het om het stapsgewijs uit
bouwen van reeds in de kiem aanwezige 
vormen van democratie. Zo moet bijvoor
beeld de Wet op de Ondernemingsraden 
verder ontwikkeld worden in de richting 
van meer medebeslissingsrechten voor 
werknemers. Consumentenorganisaties 
en de mileubeweging moeten meer 
invloed krijgen op de aard van de produk
ten die gefabriceerd worden. Bewoners
groepen moeten meer te zeggen krijgen 
?ver de inrichting van hun woonomgev
mg. 
Ook het partijprogramma wijst erop dat 
'revolutie' niet gezien moet worden als 
een eenmalige daad, maar veeleer als een 
proces waarin drastische veranderingen 
m de machtsverhoudingen op verschil
lende niveaus niet tegelijkertijd zullen 
plaatsvinden. Dit proces hoeft geen 
kwestie te zijn van een overal gelijk
matige ontwikkeling. Periodes van strijd 
voor verdediging van bereikte verwor
venheden zullen worden afgewisseld 
door periodes van snelle veranderingen. 
Een geweldloze uitbouw van de 
democratie op alle niveaus van het 
maatschappelijk leven is het doel. Het 
partijprogramma bevat democratische 
eisen voor maatschappelijke sectoren als 
onderwijs, gezondheidszorg, wonen en 
media. 
Er moet ook op gelet worden dat men niet 
te veel voorop loopt. Met name als het 
gaat om een grotere greep van de bevol
king op de economie (de ondernemingen) 
zal er onder de bevolking overeenstem
ming moeten groeien. Dat vereist de 
nodige discussies, zeker nu het reëel 
bestaande socialisme als mogelijk voor
beeld heeft afgedaan. 

Pim Juffermans 
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Duitsland tussen 
verleden en toekomst 

In de illegale Waarheid van 5 maart 1945 
werden enige kernachtige passages 
weergegeven uit de verklaring van Jalta, 
die in februari 1945 werd opgesteld door 
Roosevelt, Churchill en Stalin. De redac
tie schreef dat nazi-Duitsland tot onder
gang is gedoemd maar dat in de decla
ratie van Jalta was geformuleerd: 'Het is 
niet onze bedoeling om het Duitse volk 
te vernietigen, maar slechts dan wanneer 
nazidom en militarisme uitgeroeid zullen 
zijn, kan er voor Duitsers hoop zijn op 
een behoorlijk leven en op een plaats in 
de broedergemeenschap der naties'. 
In het commentaar daarop betoogde de 
krant, die in die tijd van hand tot hand 
ging en behoorde tot een van de meest 
gelezen illegale uitgaven, dat het hier om 
iets anders ging dan Versailles, dat hier 
sprake was van een antwoord op de 
hartstochtelijke wens van de vrijheids
lievende volkeren om voor eens en altijd 
bevrijd te zijn van de druk 'der nazi
pest'. Het is 'in het allerhoogste belang 
van de toekomst van het Duitse volk zelf 
dat het nooit meer misbruikt kan worden 
door de ter aarde geworpen en verni
etigde reactie, die in fascisme en mili
tarisme haar hoogste uitdrukkingsvorm 
heeft gevonden'. 
Het zijn woorden die nu wellicht nogal 
gezwollen overkomen, maar in de aller
laatste fase van de verschrikking pasten. 
In die dagen was het verre van vanzelf
sprekend om het Duitse volk niet te 
vereenzelvigen met het Hitler-fascisme. 

Zo logisch als dat thans klinkt, zo ge
waagd was het in een oorlogssituatie met 
dagelijkse moordpartijen van het nazis
me te spreken over de toekomst van het 
Duitse volk en zijn plaats in de gemeen
schap der naties. 

Vijfenveertig jaar later staat de Duitse 
kwestie weer volop in het middelpunt 
van de wereldpolitiek. Wat er ook veran
derd is sinds de Tweede Wereldoorlog en 
vooral gedurende de laatste jaren, bij de 
beoordeling en verwerking van actuele 
gebeurtenissen in Duitsland spelen de 
bittere ervaringen van het verleden on
vermijdelijk een rol. Het Duitse vraag
stuk is onlosmakelijk gehecht aan het 
verleden, de Eerste en de Tweede We
reldoorlog. De verdeeldheid van Duits
land als resultaat van de Tweede Wereld
oorlog werd gezien als een waarborg 
voor vrede en bescherming tegen herle
ving van een militair, industrieel expan
sionistisch groot Duitsland. 
In de akkoorden, die tijdens de Conferen
tie van Helsinki in 1975 over Europese 
veiligheid en samenwerking tot stand 
kwamen, werden de grenzen na het ver
slaan van het Hitler-fascisme door de 
geallieerden als een te eerbiedigen on
aantastbare realiteit erkend. Daartoe 
behoorde eveneens het bestaan van twee 
staten op Duits grondgebied. De Duitse 
Bondsrepubliek kwam in september 
1949 tot stand nadat onder supervisie van 
de bezettende machten, Frankrijk, de 



110 

Verenigde Staten en Engeland, een 
grondwet was samengesteld. Kort daar
op, in oktober 1949, werd in het door de 
Sovjet-legers bezette gebied de Duitse 
Democratische Republiek geconstitueerd. 
Het is opmerkelijk dat in betrekkelijk 
korte tijd zowel de BRD als de DDR in 
resp. het Westen en het Oosten een voor
name positie wisten te verwerven. Dat 
was zeker het geval nadat in 1955 op 
basis van de Parijse Verdragen de Duitse 
Bondsrepubliek totdeNavo toetrad en de 
DDR kort daarop tot het Verdrag van 
Warschau. De BRD herbewapende zich 
en leverde generaals aan de Navo en in 
de DDR paradeerde het volksleger op 
feestdagen achter de muur als een trots 
militaristisch antwoord op de politiek 
van de BRD. 
De economie van de Bondsrepubliek 
werd met Amerikaanse steun de sterkste 
van Europa en een van de machtigste in 
de wereld. Binnen de tegenhanger van de 
EG, de Comecon in Oost-Europa, was de 
DDR geruime tijd de best georganiseerde 
staat en werd door Oost en West 
beschouwd als koploper in het reëel 
bestaande socialisme dat overigens niets 
met socialisme te maken had zoals wij 
dat voor ogen hebben. 
Het fel herleven van de Duitse kwestie 
geschiedde na het volkomen ineenstorten 
van dat reëel bestaande socialisme, nu 
ook wel in Oost-Europa monopolie
socialisme genoemd. Dit is nu door 
vriend en tegenstander bankroet ver
klaard, vernieuwers in Oost-Europa 
moeten thans letterlijk alles aan revolu
tionaire veranderingen onderwerpen. Het 
lijkt erop dat geen steen meer op de 
andere blijft; ondanks valse voorspiege
lingen bleek zeer veel rot en rijp te zijn 
voor de sloop. Dank zij deze ineenstor
ting steeg relatief het gewicht van de 
BRD in Centraal-Europa en daarbuiten. 
Dat vervult vooral de buurlanden in Oost 
en West met zorg. Er is opnieuw een 
belangrijke onzekerheidsfactor ontstaan, 
er is angst voor de stabilisatie, het nooit 
vergeten verleden komt weer boven. 
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Hoe zal het gaan met de eenheid, vereni
ging, confederatie of, zoals de regering
Modrow van de DDR voorstaat, een 
verdragsgemeenschap tussen de beide 
Duitse staten? Hereniging met herinne
ring aan het vroegere groot-Duitse rijk 
durft niemand, met uitzondering van de 
neo-nazi's, in de mond te nemen. 

In de DDR wordt koortsachtig naar een 
eigen vernieuwde identiteit gezocht. De 
noodzaak daarvan wordt in zeer brede 
kring erkend, vanaf de geheroriënteerde 
SED-PDS tot en met Neues Forum en 
andere democratische stromingen. Met 
grote haast wordt getracht achterstand in 
te halen. 
De aanhangers van de huidige rechtse 
regering in de Bondsrepubliek houden 
zich vooral bezig met het doordrammen 
van hun opvattingen inzake eenheid. De 
uitdagende toon, aangeslagen bij het 
begin van de veranderingen in de DDR, 
is ongetwijfeld onder invloed van de 
bezorgde reacties in het buitenland iets 
teruggenomen. De bedoelingen blijven 
echter dezelfde, dicteren hoe het moet 
gaan in de DDR en pogen de vraatzucht 
van het Duitse grote kapitaal te bevredi
gen en een mogelijk politiek vacuüm in 
de DDR bliksemsnel te benutten en voor 
eigen doeleinden op te vullen. 
Na de lancering van het beruchte tien
puntenplan van Kohl is duidelijk gewor
den hoe daarop internationaal wordt 
gereageerd. In december vorig jaar spra
ken Mitterrand en Gorbatsjov na een 
bijeenkomst in Kiëv met zeer veel arg
waan over eenwording van Duitsland. 
Op de Europese top, die kort daarop 
plaatsvond, werd de eenheid van Duits
land als onvermijdelijk voorgesteld, 
maar tegelijkertijd met een aantal voor
waarden verbonden: een verenigd Duits
land mag de stabiliteit in Europa niet in 
gevaar brengen en de naoorlogse grenzen 
in Europa moeten onaangetast blijven. In 
Polen bestaat juist daarover grote 
ongerustheid, die gevoed wordt door de 
onduidelijke houding van Kohl t.o.v. de 
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Oder-Neissegrens. De leiders van de 
Sovjet-Unie ontwijken de discussie over 
de eenheid van Duitsland niet. De minis
ter van Buitenlandse Zaken van de Sov
jet-Unie, Sjevardnadze, sprak in decem
ber van het vorige jaar in het Europese 
parlement en gaf als mening van zijn 
regering dat van de vereniging van Duits
land slechts sprake kan zijn als zo'n 
Duitsland neutraal en gedemilitariseerd 
is. Hij erkende het recht van beide Duits
landen op zelfbeschikking als het gaat 
om vereniging en benadrukte dat rechten 
ook plichten met zich meenemen en dat 
eveneens rechten van andere landen 
gerespecteerd moeten worden. 
Algemeen is de opvatting dat het Duitse 
vraagstuk niet alleen een aangelegenheid 
is en mag zijn van Duitsers. Een onver
hoedse en overrompelende gang van za
ken wordt afgewezen. De gereserveerde 
en bezorgde toon over mogelijke 
ontwikkelingen in Duitsland werd reeds 
gezet op de top van Malta toen zowel 
Bush als Gorbatsjov lieten weten dat een 
snelle, geforceerde vereniging van Duits
land zou leiden tot een ongewenste desta
bilisatie in Europa. Bush herinnerde 
eraan dat de Akkoorden van Helsinki in 
acht genomen moeten worden. Toch kan 
de situatie niet eindeloos voortduren of 
zolang onbeslist blijven tot revanchisten 
bij wijze van coupe de zaak in hun 
voordeel beslissen. Alarmerend is dat 
niet alleen in de Bondsrepubliek doch 
eveneens in de DDR de nazi's zich heftig 
roeren. Lessen trekkende uit de 
geschiedenis zou het uiterst dom en 
gevaarlijk zijn dit verschijnsel te onder
schatten, 
De SPD in West-Duitsland aarzelt bij 
voortduring en is zich bewust geworden 
dat haar aanvankelijke euforische stem
ming over de tien punten van Kohl mis
plaatst was. Het werd een beetje goedge
maakt met de stelling dat op z'n minst 
een elfde punt nodig is, namelijk de 
erkenning van de Oder-Neissegrens. De 
houding van de SPD geeft niet veel 
vertrouwen in het tegenvuur van de 
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grootste parlementaire oppositiepartij. 
De Groenen zijn duidelijker en directer 
in hun standpunten en wijzen alle ideeën 
over opvreterij en export van het West
duitse kapitalisme naar de DDR af. 

Er is een dubbelzinnige situatie ontstaan. 
Iedereen erkent dat door de gebeurtenis
sen in Oost-Europa internationaal een 
gunstig klimaat is geschapen, waardoor 
de kansen op verdere ontspanning en ver
mindering van bewapening groot zijn. 
De realiteit is evenzeer dat in het hart van 
Europa krachten werkzaam zijn die 
hopen op nieuwe grotere macht waarbij 
de DDR opgeslokt wordt om zich daarna 
met verenigde krachten naar alle kanten 
te versterken. Dat zal ongetwijfeld grote 
spanningen veroorzaken, die zich zullen 
laten gelden op zowel het gebied van het 
Warschau-Pact als dat van de Navo. Het 
lijkt verre van denkbeeldig dat het idee 
van de VS en de Sovjet-Unie om de 
bestaande pacten in stand te houden 
ingegeven is door de gemeenschappe
lijke zorg over Duitsland en de gang van 
zaken daar onder hun controle te houden. 
De oude anti-Hitiercoalitie werkt nog 
door. 
Een voortgaande ontspanning in Europa 
is ten zeerste verbonden met de wegen 
die in Duitsland zullen worden ingesla
gen. Het is hoopgevend dat de vernieu
wers in de DDR en de Groenen en hun 
medestanders in de BRD zich duidelijk 
met hun standpunten manifesteren. 
Uiteindelijk kan de verhouding tussen 
twee Duitse staten op één Duits grondge
bied niet alleen een aangelegenheid zijn 
van autoriteiten en diplomaten. 

Het is niet voor de eerste maal dat met 
zoveel klem de vereniging van Duitsland 
aan de orde wordt gesteld. In het begin 
van de jaren vijftig waren het vooral de 
toenmalige leiders van de DDR die het 
voortouw namen. Waarschijnlijk doelde 
de huidige voorzitter van de SED-PDS, 
Gysi, daarop toen hij op het congres van 
zijn partij in december 1989 sprak over 
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de oude ideeën van Ulbricht, die nu door 
Kohl zouden zijn overgenomen. Er wer
den in januari 1952 zeer concrete en 
uitgewerkte plannen ontvouwd om 'ge
meenschappelijk (Oost- en West-Duits
land) de grote opgave te vervullen 
teneinde de eenheid van Duitsland te her
stellen en voor ons volk een leven in rust 
en vrede te waarborgen en andere vol
keren de zekerheid te verschaffen dat hun 
vreedzaam bestaan nooit weer door 
Duitse agressie in gevaar zal worden 
gebracht'. (Dit citaat en de volgende 
gegevens zijn ontleend aan documenten, 
gepubliceerd in 'Twintig jaar DDR', 
Staatsverlag der DDR, Berlin 1969). La
ter, in september 1953, deed de eerste 
secretaris van de SED, Ulbricht, tijdens 
een zitting van het Centraal Comité een 
aantal zeer gedetailleerde voorstellen om 
te beklemtonen dat de eenheid van Duits
land, waarbinnen twee Duitse staten 
bestaan, slechts door onderhandelingen 
naderbij kan worden gebracht. Voor
gesteld werd een provisorische 'Gesamt
deutsche' regering te vormen die voor
waarden moest scheppen voor de 
doorvoering van vrije gemeenschappe
lijke verkiezingen in beide delen van 
Duitsland. Daartoe waren reeds eerder 
precieze voorstellen gedaan. Deze provi
sorische regering zou deel moeten nemen 
aan de uitwerking van een rechtvaardig 
vredesverdrag voor Duitsland. Een 
verenigd Duitsland zou niet mogen deel
nemen aan pacten en coalities die tegen 
andere volkeren gericht zijn. Dat waren 
ideeën in de DDR omstreeks 1952. 
DeNavo was toen reeds opgericht (april 
1949), de koude oorlog begonnen en de 
bewapening in ijltempo opgevoerd. 5 
mei 1955 trad de Bondsrepubliek toe tot 
deNavo en werd de herbewapening van 
Duitsland door het Westen gelegi
timeerd. 14 mei 1955 kwam het 
Warschau-Pact tot stand waarin het leger 
van de DDR z'n plaats vond. Het was 
duidelijk dat de Duitse eenheid voor 
lange tijd van de agenda zou verdwijnen. 
Het Duitse vraagstuk zeker niet. Het 
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schrille bewijs daarvan werd geleverd 
toen in 1961 de muur werd opgetrokken 
als luguber monument van koude oorlog 
en blokvorming. Duitse gezinnen, fami
lies en bekenden werden voor zeer lange 
tijd gescheiden. Het grote aantal vluch
telingen uit de DDR verergerde dit 
fenomeen. 
Het Duitse vraagstuk werd echter vooral 
gezien als onderwerp van de diplomatie 
en als ónderdeel van vooral Europese 
militaire machtsverhoudingen. De schrij
nende humanitaire aspecten waren 
onderwerp van talloze publicaties maar 
speelden in de verstarde politieke ver
houdingen nauwelijks een rol. Dit alles 
werd nog verscherpt door de opleving 
van het Duitse revanchisme en van 
neofascistische organisaties. Het interna
tionale koude-oorlogsklimaat schiep 
gunstige voorwaarden voor voortwoe
kering daarvan in de beide Duitse staten. 
In de Bondsrepubliek bloeide het onver
sneden op toenemende wereldmacht 
gespitste kapitalisme op. Het verzet 
daartegen, vooral in de BRD zelf, is 
onder het geweld van de recente gebeur
tenissen even vergeten. 
In de DDR werden jarenlang vernieuw
ers met hun ideeën verstikt. De 
explosieve openbaring van vernieu
wende gedachten op dit moment toont 
aan dat reeds lang, zij het versnipperd, 
gedacht en ondergronds gewerkt is aan 
concrete plannen tot revolutionaire 
veranderingen. 
In de Bondsrepubliek kwamen nieuwe 
generaties op van vredesstrijders en 
antifascisten, die zeer krachtig reageer
den op herleving van nazisme. 
Het zou van enorme betekenis zijn als 
zij de toon en de praktijk gingen 
bepalen inzake de vereniging. De 
vernieuwers in de DDR en de demo
cratische activisten in de Bondsrepu
bliek horen bij elkaar, zij kunnen zich 
met elkaar verenigen, plannen daartoe 
zijn reeds aan de orde gesteld door de 
vakbewegingen in de DDR en de BRD. 
In de gemeenschappelijke afwijzing 
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van de eenheid naar het modei-Kohl 
kan de mogelijkheid geschapen wor
den om een hele nieuwe richting in te 
slaan in de eenheidsdiscussie, waarbij 
uitgegaan wordt van een bondgenoot
schap van vernieuwers in Oost- en 
West-Duitsland. Daardoor kan de dia
loog over eenheid ontrukt worden aan 
het machtsdenken van theoretici van 
het kapitalisme ,en Lebensraum-zoe
kers. 
De beduchtheid voor een herenigd Duits
land in zowel Oost als West komt voor
namelijk voort uit de angst voor een 
kapitalistische oplossing van het Duitse 
vraagstuk. Deze angst kan weggenomen 
worden door overname van het initiatief 
door vernieuwers, democraten, antifas
cisten. De praktijk toont dat juist zij niet 
overhaast willen handelen. In de DDR is 
blijkens enquêtes bij de meerderheid van 
de bevolking de wens aanwezig om ein
delijk vanuit een eigen democratische 
identiteit een duurzame verhouding met 
de BRD te verwezenlijken. In de Bonds
republiek bestaat vooral bij de oppositie 
een sterke wil om met eigen ervaringen 
in de strijd tegen rechts, de DDR niet te 
dwingen tot aanvaarding van datgene, 
waarmee zijzelf dagelijks botsen. 

Beiden zoeken naar een alternatief dat 
door onderling overleg gemeenschap
pelijk zou kunnen worden. In het gun
stige politieke klimaat van dit moment 
kunnen inmiddels op velerlei gebied 
overeenkomsten en verdragen gesloten 
worden. Er kan reeds nu verenigd 
worden wat mogelijk en noodzakelijk 
is voor democratische vooruitgang in 
de DDR en de BRD. 

De veranderingen in de DDR en de 
andere landen in Oost-Europa zijn kolos
saal wat omvang en snelheid betreft. Ze 
zijn zo overrompelend dat het zich als 
een plotseling verschijnsel voordoet zon
der voorafgaande geschiedenis. Wel 
wordt een direct verband gelegd met 
perestrojka en glasnost in de Sovjet-Unie 
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en het opgeven van de Brezjnev-doc
trine. Daardoor werden voor verschil
lende landen mogelijkheden geschapen 
om diverse wegen in te slaan. Toch is er 
meer geweest dat een rol heeft gespeeld. 
De bewegingen, in West-Europa met 
name de vredesbeweging, hebben ook in 
Oost-Europa diepe sporen getrokken. 
Wellicht zal het in de naaste toekomst 
mogelijk worden alle aspecten die bij de 
veranderingen in de jaren tachtig in ge
ding zijn geweest, in beeld te brengen. 
Wat Nederland betreft weten we dat de 
brede vredesbeweging een groot uitstra
lend internationaal effect heeft gehad. In 
eigen land bracht de succesvolle samen
werking politieke partijen en groeperin
gen tot een heroriëntatie. Vanuit de prac
tische samenwerking voor concrete 
doeleinden rijpte het idee dat de 
verdeeldheid en versplintering van links 
volstrekt strijdig was aan coalitievor
ming in de acties. 
Er kwam een dialoog op gang over vrij
wel alle vraagstukken die de politieke 
vereniging van partijen van de Neder
landse arbeidersbeweging betrof. Op
merkelijk was dat de kracht niet gezocht 
moest worden in haar afzonderlijkheid 
maar vooral in het samengaan met 
anderen. Het socialisme en de weg 
daarheen kan nooit alleen de zaak van 
alwetende en de leidende rol claimende 
communisten zijn, maar van een bond
genootschap van allen die zich inzetten 
voor socialistische maatschappelijke ver
anderingen. De allang bestaande kritiek 
van de CPN op 'het reële socialisme' in 
Oost-Europa vond een positieve uitdruk
king door vanuit eigen inzicht en erva
ring te formuleren dat socialisme een 
parlementair-democratische staatsvorm 
vereist, en dat een machtsmonopolie van 
één partij daaraan strijdig is, evenals de 
vermenging van staatspolitiek met reli
gie, ideologie of partijpolitiek. 
De bewegingen van de jaren tachtig en 
de -ideeën die daarin ontstonden bij ons 
en in andere landen van West-Europa 
leidden tot de eerste . aanzetten voor 
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nieuwe politieke formaties. In Nederland 
kwam Groen Links tot stand. Het is be
kend dat de nieuwe wegen, die door de 
moderne arbeidersbeweging in Europa 
en elders werden ingeslagen, onderwerp 
waren van felle discussies tussen 
vernieuwers en dogmatici. Zeker wat 
Oost-Europa betreft bleek voor een groot 
aantal de betiteling dogmatisch eigenlijk 
te verzoenend omdat gebleken is dat we 
te maken hadden met ordinaire machts
wellustellingen, baantjesjagers en zak
kenvullers. Dat in schril contrast met 
hen, die met grote offervaardigheid en 
persoonlijke inzet voor hun idealen 
offers hebben gebracht. 
Onder invloed van vernieuwende initia
tieven werden opmerkelijke resultaten 
geboekt, die reeds jaren geleden aan
gaven dat er grote veranderingen op 
komst waren in verhoudingen tussen par
tijen. Om ons in dit geval tot Duitsland te 
beperken is het van betekenis te herin
neren aan een belangrijk moment toen in 
oktober 1986 de SPD uit de Bondsrepu
bliek en de SED uit de DDR tot een 
gemeenschappelijke verklaring kwamen 
over de noodzaak van een atoomvrije 
corridor in Midden-Europa. Ongeveer 
een jaar later, in augustus 1987, ver
scheen een gemeenschappelijke stelling
name van de Academie van Wetenschap
pen uit de DDR en een commissie van de 
SPD waarin een aantal grondregels werd 
geformuleerd om de cultuur van poli
tieke strijd te veranderen, zodat de 
dialoog het gezamenlijk optreden voor 
vrede en veiligheid zou dienen. Hoe dan 
ook moet een dialoog uitgaan van uit
sluiting van inmenging in andere staten. 
Een aantal ondertekenaars is van het 
politieke toneel verdwenen; de ideeën 
blijven van belang vooral als resultaat 
van de toen reeds plaatsvindende veran
deringen. Inmiddels is alles stormachtig 
voortgegaan, overeenkomsten tussen 
toppen van partijen uit Oost en West zijn 
door massale acties in ijltempo gçpas
seerd. In de DDR is een complete her
groepering van politieke krachten gaande 
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met alle spanningen die bij het bewerk
stelligen van een onomkeerbare her
oriëntatie onvermijdelijk zijn. Onder 
invloed daarvan worden ook linkse par
tijen in de Bondsrepubliek geactiveerd. 
Oost en West vinden nieuwe ontmoe
tingspunten. 
Ongetwijfeld zal het beeld van de 
komende jaren zeer wisselend zijn, 
met veel ongewisheden. Door demo
cratische initiatieven in Oost en West 
zal niet langer de ontwikkeling gedo
mineerd worden door rechts, gener
aals en vrije- marktfanatici, doch zal 
zonder dreiging met wapens en 
overheersing gewerkt kunnen worden 
aan oplossingen voor de vele proble
men die één Europees huis zal kennen 
en waarvan de vereniging van Duits
land een van de belangrijkste is. 

Henk Hoekstra 
12 januari 1990 
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Het manifest voor 
nieuwe tijden 

. De zes hoofduitdagingen 

We leven in een zeer bijzondere tijd. 
Alles lijkt in een staat van voortdurende 
verandering te zijn. Elke dag brengt 
nieuwe veranderingen. Als je een week 
overslaat, heb je naar alle waarschijn
lijkheid geen idee meer van de stand van 
zaken. We lijken te leven in een groots 
historisch tijdsgewricht, waar een aantal 
verschillende tijdperken hun einde 
naderen: 1917 en het tijdperk van de Rus
sische Revolutie; 1945 en het tijdperk van 
de koude oorlog; het einde van de 19e 
eeuw en het tijdperk van het georgani
seerde kapitalisme. Zo kan ik nog wel 
even doorgaan. 
Zo'n moment is het. 
Dat is ook wat het schrijven van het Ma
nifest voor Nieuwe Tijden (MNT) tot 
zo'n moeilijke opgave maakte: het analy
seren van gigantische historische veran
deringen, terwijl je er middenin staat. 
Daarom is het document ook te lang, te 
ingewikkeld. Omdat we er nog steeds 
middenin staan, worstelend om te begri
jpen wat er gebeurt. Het moest wel zo 
zijn, wat heeft het voor zin je te wentelen 
in de zekerheden van een wereld waarvan 
we weten dat hij 'passé' is. Maar dat 
maakt het er niet eenvoudiger op. 

Laten we in eigen land beginnen. Ditcon
gres wordt gekenschetst door een aardig 
wat optimistischer stemming dan het 
vorige. Toen, in 1987, hadden de Conser
vatieven (Tories) net voor de derde keer 
achter elkaar de parlementsverkiezingen 

gewonnen. Links was zwaar gedemo
raliseerd, en het zag er naar uit dat er nooit 
een eind zou komen aan het Thatcherisme. 
Wat kunnen de dingen snel veranderen. 
Ze zitten er nog maar twee jaar en ze 
hebben het zwaar. De Tories liggen flink 
achter op Labour in de opinie-peilingen. 
Het ziet ernaar uit dat Labour een 
serieuzer alternatief biedt dan op enig 
ander moment sinds 1978. Het lot van de 
Labour Partij heeft onder het leiderschap 
van Neil Kinnoch een indrukwekkende 
verandering ondergaan. Maar het belang
rijkste is dat het Thatcherisme geconfron
teerd wordt met zijn meest ingrijpende 
crisis in tien jaar. 
Kernpunt van de aantrekkingskracht van 
het Thatcherisme is altijd geweest zijn 
economische kundigheid. Het sleepte ons 
door de recessie aan het begin van de 
jaren tachtig en daarna - zo wil de argu
mentatie van de Thatcher-aanhangers -
gaf het leiding aan het economische won
der; de wedergeboorte van Engeland als 
moderne en concurrerende economische 
macht. Die argumentatie ligt nu in dui
gen. Engeland wordt geconfronteerd met 
het grootste tekort op de betalingsbalans 
uit zijn geschiedenis. De inflatie en de 
rentetarieven worden gerekend tot de 
hoogste in de westerse wereld. De econo
mische situatie is zo precair dat de Tories 
het er wel eens heel moeilijk mee zouden 
kunnen krijgen een economische 
opleving in scène te zetten voor de 
verkiezingen. 
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Maar het is niet alleen de economie. Deze 
sterk vanuit een ideologie opererende 
regering heeft zijn ideologie toegestaan 
zijn politiek te leiden in een richting die 
weinig ondersteuning vanuit de bevol
king krijgt. Privatisering van de gasvoor
ziening en de P1T was, in tegenstelling 
tot het algemene fabeltje, nooit zo popu
lair, maar in vergelijking daarmee zijn de 
privatisering van de water- en elektrici
teitsvoorziening zeer impopulair. Priva
tisering van de watervoorziening wordt 
betwist vanuit verschillende posities, 
door de arbeidersbeweging enerzijds en 
de milieubeweging anderzijds. Sinds de 
verkiezingen van 1983 waren de Torles in 
het defensief in de kwestie rond de 
National Health Service (NHS). Nu pro
beren ze de NHS te hervormen zonder dat 
ze zich daarbij op een verkiezings
programma kunnen baseren. En ze voelen 
zich belaagd, vooral door een buitenge
wone campagne van de artsen, die enkele 
jaren geleden nog onvoorstelbaar was 
geweest. Dan is er natuurlijk de belasting 
die nauwelijks enige ondersteuning krijgt 
en die het doelwit zal zijn van een toene
mende campagne vanuit d~ bevolking, 
van nu af aan tot de invoering van de 
belasting in Engeland en Wales in april. 
Wat dat betreft kunnen we veelleren van 
Schotland. 
Wat ieder van deze voorbeelden, steeds 
op zijn eigen wijze, aangeeft is de onuit
roeibaarheid van bepaalde vormen van 
collectivisme. De grenzen van de aanval 
van het Thatcherisme op de welvaarts
staat worden duidelijk. Ze dachten dat ze 
alles konden veranderen en nu is duidelijk 
dat ze dat niet kunnen; ze hebben te hoog 
gegrepen, er is een streep getrokken. 
Maar misschien nog wel het meest dui
delijk van alles is de onmacht van de 
Thatcher-aanhang om te gaan met de net 
aan de horizon verschenen politieke 
agenda van de jaren '90. Er is geen sprake 
van dat de milieucrisis kan worden 
opgelost in termen van de vrije markt
benadering. De revolutie op het, gebied 
van de internationale verhoudingen, met 
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vooral Gorbatsjov als stuwende kracht, 
haalt de scheiding van de wereld in 
machtsblokken uit de koude oorlog on
deruit en vervangt conflicten door de 
noodzaak van samenwerking. We moeten 
niet vergeten dat het Thatcherisme net als 
het Reaganisme is ontstaan in de periode 
van de tweede koude oorlog aan het eind 
van de jaren '70. 
Op deze thema's gaat het Thatcherisme 
tegen de draad in. Dat is ook het geval ten 
aanzien van Europa. Het tempo van de 
Europese integratie is de afgelopen jaren 
enorm toegenomen. Zeer velen, van links 
tot rechts, zien in toenemende mate dat de 
toekomst van Engeland ligt in een steeds 
verder geïntegreerd Europa. Hiermee 
geconfronteerd openbaart Thatcher zich 
nu als een ware behartiger van eng
nationalistisch Brits. En we kunnen daar 
ook Zuid-Afrika nog aan toevoegen, waar 
grote veranderingen aan de orde zijn, ter
wijl Thatcher de zaak tot het bittere eind 
traineert. 
Het meest saillante in deze ontwikkelin
gen is dat ze de toekomst betreffen, de 
nieuwe politieke agenda. In het midden 
van de jaren tachtig was het juist het feit 
dat het Thatcherisme het gevoel kon over
brengen dat er hedendaagse politiek ge
maakt werd, dat het een beeld had van de 
toekomst, dat het over morgen ging en dat 
links en het socialisme over gisteren gin
gen. Dat gaf het zo'n enorm gevoel van 
vertrouwen, daardoor leek het soms bijna 
onoverwinnelijk, leek er geen eind aan te 
komen. Waarschijnlijk overdreven ook 
wij de hegemonie van het Thatcherisme, 
hoewel wij het tenminste begrepen. En 
dat is meer dan gezegd kan worden van 
velen ter linkerzijde. En de fout die we 
maakten was dat we niet genoeg onder
scheid maakten tussen het Thatcherisme 
en wat we de nieuwe tijd noemden. 
Er is nu een wig gedreven tussen het 
Thatcherisme en de nieuwe tijd. Dit is 
deels een gevolg van de in hoge mate 
beperkte wereldvisie van het That
cherisme die berust op weinig meer dan 
de markt. Het is ook een gevolg van het 
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zich verder ontwikkelen van links. Links 
begon gehoor te geven aan de nieuwe 
omgeving, begon op z'n minst ten dele te 
leven in de nieuwe wereld. Het femi
nisme, de vredesbeweging, de groene be
weging deden dat natuurlijk allang gele
den, zeker in sommige opzichten zijn ze 
symbolisch voor de nieuwe tijd. Maar nu 
komt de Labour Partij in beweging. Haar 
standpunten verschillen nogal met die in 
het begin van de jaren tachtig. De recente 
herziening van haar politiek vertoont 
tekenen van de nieuwe wereld. Op de
zelfde wijze beginnen de vakbonden -
waar de aanval op de oude orde van het 
Thatcherisme zich met name op richtte -
hun weg in de nieuwe tijd te vinden. Ze 
gebruiken het middel van de geheime 
stemming, ze spreken nieuwe categorieën 
werkers aan, ze worden meer gewaar
deerd in de publieke opinie. 
Het feit dat het Thatcherisme zich meer 
en meer vervreemdt van de veranderende 
tijden komt ook doordat de nieuwe we
reld zich verder ontwikkelt, steeds nieu
we kenmerken krijgt. We blijven worste
len om de betekenis van de nieuwe tijd, 
om de massale veranderingen die nu aan 
de gang zijn bij te benen. Eens, niet zo 
lang geleden, leken nieuwe tijden een 
voomarnelijk nationaal verschijnsel, de 
afname van het fabriekswezen, het 
groeiend belang van verscheidenheid en 
van het individu. Nu kan er geen twijfel 
over bestaan dat het ook een internatio
naal fenomeen is. We zijn getuige van een 
algehele, wereldomvattende verandering 
waar vele kanten aan zitten. En het is de 
internationalisering van de nieuwe tijden 
- de ineenstorting van de koude oorlog, 
de crisis in het Oosten, Europese inte
gratie, de milieucrisis, de deining in Zuid
Afrika - die er misschien meer dan al het 
andere toe heeft geleid dat de beperkin
gen en de bekrompenheid van het That
cherisme zo worden benadrukt. De 
komende twee en een half jaar zullen in 
toenemende mate gedomineerd worden 
door het vooruitzicht van algemene 
verkiezingen. Duidelijk is dat er nu 
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verreweg de beste kans sinds 1979 bestaat 
de Tories te verslaan. Of dat al dan niet 
gebeurt hangt af van het lot van de 
economie, de water- en elektriciteits
voorziening, de NRS, de belasting, kor
tom: al die terreinen waarop de regering 
uiterst impopulair blijft en geïsoleerd 
staat met z'n eigen program. Het hangt er 
ook van af in hoeverre Labour in staat zal 
zijn te worden gezien als een geloof
waardig alternatief voor de Tori es en van 
de mate waarin zij kan beschikken over 
de steun van brede lagen van de bevol
king. Vergeleken met de situatie aan het 
begin van 1989 ziet het er nu naar uit dat 
Labour de Tories zonder verkiezingsaf
spraken kan verslaan. Maar om dat te 
doen is het nodig dat ze haar steun nog 
verder verbreedt. Een manier om dat te 
doen zou kunnen zijn het opgeven van 
haar huidige conservatieve en bekrompen 
houding ten opzichte van electorale her
vormingen. 
Maar zelfs als we ons een verkiezing van 
een Labour-regering voorstellen, moet 
duidelijk zijn dat er nog enorme proble
men voor ons liggen. Want terwijl het nu 
duidelijk is dat nieuwe tijden niet het 
domein zijn van radicaal rechts, is het 
sinds lange tijd duidelijk dat ze zeker niet 
horen bij links. Zeker, het antwoord van 
links op de nieuwe tijd is veel meer toege
spitst en pragmatisch geweest dan dat van 
rechts. Rechts heeft de toon gezet voor 
het antwoord, heeft z'n stempel op de 
nieuwe maatschappij achtergelaten, een 
onmenselijke verdeeldheid en een diep
gaande ongelijkheid. 
De positie van het Thatcherisme betekent 
voor de nieuwe tijden een twéederde-éen
derde-maatschappij, waarin een omvang
rijke minderheid is uitgesloten van de 
voordelen van de welvaart, van de hoofd
stroom van de maatschappij - de werk
lozen, eenoudergezinnen, oudere mensen 
die afhankelijk zijn van een staatspen
sioen, lager betaalden in de NRS, wer
kenden in de particuliere dienstverlening. 
Nieuwe tijden zijn niet politiek neutraal. 
Er zullen echte keuzes gemaakt moeten 
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worden. Maar als links werkelijke keuzes 
wil bieden in plaats van slechts een 
humane versie van het Thatcherisme, dan 
moet het z'n eigen plan voor nieuwe tij
den hebben en dat vergt een begrip van 
wat de ~ieuwe tijd inhoudt. Hierin ligt de 
zwakheld van de politieke visie van 
Labour. Terwijl deze visie enkele uitste
kende ideeën bevat, heeft ze geen beeld 
van wat de nieuwe tijd inhoudt. Daarmee 
ontbreekt een visie op de strategie. De 
o_ude visie, die van 1945, van de Keyne
siaanse welvaartsmaatschappij, is niet 
langer hou~baar, omdat de maatschappij 
waarop ze 1s gebaseerd er niet meer is. 
Maar wat moet daarvoor in de plaats wor
den gesteld? 
Het was precies dit probleem (de buiten
gewoon belangrijke veranderingen) 
waarmee we in de MNT-commissie wer
den geconfronteerd. Daarom ook kwa
men we snel tot de conclusie dat er hier 
geen spr~~ was van een modemisering 
van de Bnush Road to Socialism (BRS). 
Laat ik het zo zeggen. De BRS kwam tot 
stand in de tijd van de politiek van de 
sociaal-democratische consensus, van het 
Ford-tijdperk en zijn cultuur. Onze strate
gie- zoals uitgestippeld in de laatste edi
tie van de BRS -kon met enige goede wil 
worden omschreven als de groeiende ra
dicalisering van het oude sociaal-demo
cratis:he concept. Maar de feitelijke toe
stand 1s dat de veranderingen van het laat
ste decennium tussen ons en die tijd 
liggen als ware het de San-Andreas
breuklijn. Die oude wereld is in vele 
opzichten dood of in verval geraakt, 
samen met veel van de politieke analyses 
en strategieën die daarbij horen. Dat is 
waarom het dagelijks bestuur veel van de 
BRS als niet langer bruikbaar ziet als 
zijnde achterhaald door de geschied~nis. 
Wij zien het MNT, in welke vorm het dan 
ook zal worden aangenomen op ons con
gres, als ons nieuw strategisch document. 
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Zes componenten van de 
nieuwetijd 
Nieuwe tijden vormen een forse uitda
ging_ v~r li~ks. Deze pragmatisch oppak
ken 1s een dmg. Het is heel iets anders er 
gezamenlijk deel van uit te maken en er 
een progressief perspectief voor te 
bieden. Dit zal een enorme politieke en 
culturele verschuiving vergen. Er zijn zes 
hoofduitdagingen die we onder ogen 
moeten zien en die samen de essentiële 
componenten van de nieuwe tijd vormen. 

1. Nieuwe identiteiten 
Ten eerste heeft de oude wereld van 
massaproduktie voor een massamarkt in 
toenemende mate plaats gemaakt voor 
veel meer verschillen en ongelijksoor
tigheid. 
We. hebben de geleidelijke verschuiving 
gez1en van bedrijvigheid naar dienstver
lening. Er is de geleidelijke binnenkomst 
van vrouwen in het betaalde werk 
geweest, die het traditionele onderscheid 
tussen produktie door mannen en con
sumptie door vrouwen omverwerpt. Meer 
recent is er de opkomst van een meer 
flexibel produktiesysteem geweest voor 
een meer gesegmenteerde, meer gediffe
rentieerde markt, hetgeen bekend staat als 
post-Fordisme. Het is dat laatste element 
dat nu_ speerpunt van de verandering is, 
dat diepgaande veranderingen in de 
organisatie van de produktie en het werk 
regisseert. Elk van deze veranderingen 
heeft een verschillend tijdpad, maar sa
men hebben ze een revolutie in onze 
cultuur afgedwongen. 
De nieuwe werkende klasse verschilt in 
~oge mate van de witte, mannelijke, full
time, overheersend in de fabrieken werk
~nde klasse van de jaren vijftig en begin 
Jaren zestig. Bij deze nieuwe klasse is er 
sprake van full-time en part-time werken, 
van mannen en vrouwen, van zwart en 
wit. Het is niet alleen een producerende, 
maar ook een consumerende klasse die 
zich meer en meer bewust is van z'n ~on-
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sumptie-identiteit. En in de Thatcher 
wereld is deze klasse diepgaand opge
deeld in degenen die relatief goed betaald 
worden, hoog opgeleid zijn, zekerheid 
hebben en voornamelijk mannelijk zijn 
en degenen die in de periferie werken in 
ongeschoolde, onzekere en vaak part
time banen en die maar al te vaak vrouw 
en onevenredig vaak zwart zijn. 
De oude centra van de arbeidersvereni
ging zijn in verval geraakt: de nieuwe 
groeisectoren van de economie bevinden 
zich elders, langs de M4-as naar het zuid
westen, op de Mll-as naar East-Anglia. 
Veel van de oude vormen van collectieve 
identiteit vallen uiteen, van de tradi
tionele samenlevingen tot de macho vak
bondscultuur. Alles dat vaste vorm heeft 
verdampt, zei Marx toen hij het revolu
tionaire karakter van het kapitalisme 
beschreef. En inderdaad gaat deze 
?eschrijving op voor de afgelopen tien 
Jaar. 
Het is niet dat het kapitalisme op de een of 
andere manier niet meer bestaat. Ten
slott~ mag de wereld van het post
Fordisme dan gekarakteriseerd worden 
door meer flexibele en gedecentraliseerde 
vormen van produktie, maar hij wordt 
ook gekarakteriseerd door een groeiende 
niet aflatende concentratie van kapitaal. 
Internationale concerns verdwijnen en 
wereldomvattende bedrijven komen tot 
stand. En het is evenmin zo dat het klasse
onderscheid niet langer een centrale rol 
speelt in de maatschappij en de politiek. 
Maar 'klasse' is geen abstractie, het 
begrip leeft in en door mensen en vormen. 
Een klasse is niet statisch, zij verandert, 
":ordt gereproduceerd. En de hevige so
ciale veranderingen die ik heb beschreven 
hebben veel van de oude vormen van soli
darit_eit verzwakt en ondermijnd, terwijl 
de meuwe nog zwak en onderontwikkeld 
blijven. Tegelijkertijd zijn andere banden, 
andere identiteiten, gebaseerd op bijvoor
beeld geslacht of etnische afkomst of sex
ualiteit van groeiend belang. De oude so
ciale blokken zijn dood. We leven in een 
tijdperk van veranderende identiteiten. 
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2. Mondialisering 
De tweede diepgaande verandering is de 
nieuwe arbeidsdeling tussen nationaal en 
internationaal niveau. In de jaren na de 
oorlog was veel van het nationale leven in 
economisch en cultureel opzicht ook 
werkelijk nationaal. Nu is dat niet meer 
zo. Natuurlijk is deze verandering een 
geleidelijke geweest. Multinationale 
bedrijven traden in de jaren vijftig naar 
voren als invloedrijke economische fac
toren waar terdege rekening mee gehou
den moest worden. Maar dit proces heeft 
zich de laatste tien jaar versneld en heeft 
geheel nieuwe vormen aangenomen. 
Nationale markten hebben in toenemende 
mate plaats gemaakt voor internationale 
markten. Financiële markten zijn niet 
langer nationaal maar wereldomvattend. 
Er heeft een sterke internationalisering 
van economische processen plaatsgevon
den. 
De uitwerking daarvan op een middel
groot Europees land als Groot-Brittanië is 
enorm. Wat een regering eens onder con
trole had, speelt zich nu vaak af buiten 
haar invloedsfeer. Het tijdperk van 
Keynes in één land is voorbij. We moeten 
in toenemende mate Europees, zo niet 
mondiaal denken. 
De betekenis van het mondiale niveau ligt 
echter niet alleen op economisch, maar 
ook op milieugebied. Natuurlijk kan er op 
nationaal niveau veel worden gedaan. 
Wat echter in toenemende mate duidelijk 
wordt is dat als de mensheid een ecologi
sche catastrofe wil voorkomen een mon
diale actie en een mondiale samenwer
king vereist zijn. Hetzelfde geldt voor het 
vermijden van een kernoorlog en een 
nieuwe internationale rangorde ter ver
vanging van het oude twee blokken sy
steem. We zijn op weg naar een tijdperk 
van onderlinge afhankelijkheid. 
~e consequenties van mondialisering zijn 
diepgaand. Er zal letterlijk sprake zijn 
van een complete her-definiëring van 
alles. Plotseling is de wereld zoveel klein
er. Waar eens verschillende culturen 
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zelden met elkaar in aanraking kwamen, 
moeten ze nu coëxisteren. 
De Rushdie-affaire is een voorbeeld en 
een voorbode voor de toekomst. De aan
wezigheid van mensen vanuit de derde 
wereld in praktisch elke grotere Europese 
stad is een ander voorbeeld. De mondi
alisering zal de schaal van de migratie 
radicaal omvormen. 
Tegelijkertijd roept het ook een nieuw 
zoeken naar identiteit op, een zoeken naar 
een nieuw gevoel van ergens bij horen, of 
het nu nationaal, etnisch of regionaal is. 
Het gevolg van mondialisering is 'locali
sering'. En wat in deze tangbeweging is 
gevangen is het oude concept van de staat 
als natie. Dit concept is met name in 
Europees verband in meedogenloos ver
val. We zien het in Engeland, waar een 
niet geherstructureerd, ouderwets staats
systeem, een echt ancien regime, te kam
pen heeft met de Europeanisering aan de 
ene kant en het groeiend gevoel van 
nationaal bewustzijn in Schotland en tot 
op zekere hoogte in Wales aan de andere 
kant. Toch is het niet slechts een crisis van 
het concept van de staat als natie, het is 
ook een crisis van de Britse identiteit. 
Neem het voorbeeld van de zwarten. Zij 
kunnen zich identificeren met bijvoor
beeld het Brits-zijn, maar zij zien zichzelf 
ook als Caraibisch of Aziatisch of Afri
kaans. Het zijn inderdaad mondiale tij
den. Dit alles heeft grote betekenis voor 
het socialisme. Onze traditie en onze 
denkwijze zijn zeer nationaal. De 
communistische traditie is diepgaand 
beïnvloed door het uitgangspunt van het 
socialisme in één land en het beeld van 
een nationale weg naar het socialisme. 
Het naoorlogse sociaal-democratische 
model is gebaseerd op de ideeën van 
Keynes. Maar veranderingen in de echte 
wereld daarbuiten staan ons niet langer 
toe in deze termen te blijven denken. De 
gedachtengang van Keynes is te geï
soleerd, te beperkt, te bekrompen, en wij 
van Iinks-Engeland hebben meer aan 
deze kwaal geleden dan waar elders in 
West-Europa dan ook. Van ons wordt nu 
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geëist dat we op een aantal verschillende 
niveaus denken, allemaal op hetzelfde 
moment; op mondiaal, Europees, natio
naal en locaal niveau. 
Laat ik het Europese element hierin als 
volgt verduidelijken. Elke dag voelen we 
dat Europese aangelegenheden ons meer 
en meer raken. Het lot van de Thatcher
regering zal deels bepaald worden door 
mensen als Mitterand en Delors en de 
snelheid waarmee zij ervoor kiezen een 
stap te zetten naar de monetaire unie. 
Maar dat neemt niet weg dat we nog 
steeds praten over Britse politiek met een 
Europese dimensie. Ik wed dat binnen 
tien jaar de plek waar onze economische 
en politieke beslissingen worden geno
men verschoven zal zijn naar Brussel of 
Straatsburg: Engeland zal natuurlijk nog 
een soevereine staat zijn, maar in haar 
relatie met de EG zal zij in toenemende 
mate een regionaal karakter aannemen. 
Opkomende politici zullen liever naar 
Straatsburg dan naar Westminster gaan. 

3. Crisis van het 
communisme 

De derde component van nieuwe tijden is 
de crisis van het communisme. Deze crisis 
heeft zich met buitengewone snelheid en 
geografisch bereik voortbewogen. Gor
batsjov zoekt naar een nieuwe anti-stalin
istische, democratische weg in de Sovjet
Unie. China is een autoritaire weg ingesla
gen. Oost-Europa is niet langer een blok, 
de uitkomst van de huidige crisis zal zeker 
in ieder land verschillend zijn. Wat kun je 
over dit alles zeggen. Ten eerste is het het 
eind van de weg van het communistische 
systeem zoals we dat kenden: het centrale 
plan, de autoritaire staat, het eenpartij
stelsel, de onderworpen burgermaat
schappij. Het stalinisme is dood, en het 
leninisme - zijn theorie van de staat, zijn 
concept van de partij, de afwezigheid van 
een burgermaatschappij, zijn beeld van de 
revolutie- heeft eveneens zijn tijd gehad. 
Maar er is meer dan dat. 
Waar wij getuige van zijn is het falen van 
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het socialisme in één land en zeker ook in 
één blok. Het werd ondermijnd door zijn 
onbuigzaamheid, door het ontbreken van 
een mandaat van het volk en uiteindelijk 
door de wereldmarkt. Socialisme in één 
blok kon daar niet tegenop concurreren. 
In die zin zien we het einde van een pe
riode van gescheiden ontwikkeling, van 
absolute macht, het einde van het tijdperk 
van tegenstellingen. 
De traditie van de Russische revolutie 
werd de traditie van socialisme en 
kapitalisme als van elkaar gescheiden 
werelden, als volkomen van elkaar ver
vreemde, hemelsbreed verschillende 
beschavingen. Aan die periode is een eind 
gekomen. Van nu af aan zal in een zich 
steeds versnellend tempo een in elkaar 
doordringen van de twee systemen aan de 
orde zijn. De Sovjet-Unie zal over enige 
tijd markten verwerven, internationale 
firma's zullen er opereren, de roebel zal 
inwisselbaar worden, Sovjet-toeristen 
zullen een alledaags straatbeeld in Lon
den worden. 
Een zeer belangrijk deel van onze com
munistische traditie nadert daarmee zijn 
einde. Veel socialistisch gedachtengoed 
heeft zich een socialisme voorgesteld dat 
geïsoleerd was, politiek en intellectueel. 
Van nu af aan kan dat niet meer het geval 
zijn. We ontwikkelen ons in de richting 
van een veel complexere wereld, waarin 
het onderscheid tussen het Amerikaanse 
kapitalisme, de Zweedse sociaal-demo
cratie en het Sovjet-socialisme meer een 
samenhangend geheel dan een kwalita
tieve breuk in de oude stijl zullen zijn. En 
dat heeft enorme gevolgen voor een op 
marxistische basis gestoelde politiek in 
de westerse landen. Van ons wordt ver
langd dat we opnieuw doordenken wat we 
bedoelen met kapitalisme en socialisme, 
wat we bedoelen met socialistische en 
kapitalistische landen. De Berlijnse Muur 
in ons denken moet naar beneden worden 
gehaald. 
We kunnen deze gebeurtenissen bekijken 
met een gevoel van verslagenheid. En in 
zekere zin gaat het inderdaad om een ne-
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derlaag, want gedurende een historische 
periode werd onze beweging er mee 
geïdentificeerd, ondanks onze toenemen
de reserves en groeiende veroordeling. 
Maar we moeten de gebeurtenissen zeker 
ook zien als een grote kans. Het oude 
communistische blok betekende geen 
weg vooruit voor links. Het was een 
doodlopende weg en terwijl het zichzelf 
overleefde wierp het een lange schaduw 
over de perspectieven van links over de 
hele wereld. 
Waar we nu met het openen van de 
Berlijnse Muur getuige van zijn, is niets 
minder dan de hereniging van Europa en 
met het einde van de koude oorlog, het 
begin van de hereniging van de wereld. 
Wat we ook zien is het begin van de 
hereniging van de socialistische bewe
ging die sinds 1914 verdeeld is geweest 
tussen concurrerende socialistische en 
communistische tradities. 
De internationale communistische bewe
ging is nu zeker ten einde. Dat betekent 
niet dat onafhankelijke communistische 
partijen niet zullen overleven, maar ze 
zullen niet langer streven naar hetzelfde 
gezamenlijke doel en ze zullen niet langer 
bestaan als organisaties die volkomen 
afgesloten zijn van de sociaal-democra
tische tradities. De PCI is een klassiek 
voorbeeld. Zij ziet zichzelf nu als de 
dominerende sociaal-democratische par
tij in Italië, ze zal waarschijnlijk het lid
maatschap van de socialistische interna
tionale aanvragen en wat het meest ingrij
pend is, zij zal vermoedelijk haar naam 
veranderen om haar afstand tot de traditie 
van het oosten en haar band met de wes
terse traditie van socialisme te bena
drukken. 

4. De ecologische uitdaging 
Ten vierde komen we bij de milieucrisis. 
Het mensdom staat nu voor een mondiale 
uitdaging die op één lijn staat met de 
dreiging van een nucleaire oorlog, als het 
niet ernstiger is. We kunnen simpelweg 
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niet langer op de oude voet doorleven. In 
toenemende mate moet de toekomst van 
de planeet eerste prioriteit zijn. Dat houdt 
eerder behoud van het bestaande in dan 
produktie. Dat betekent het benutten van 
technologieën ten behoeve van energie 
die minder uitputtend en meer milieu
vriendelijk is. Het vereist geheel nieuwe 
vormen van mondiale samenwerking. 
Het werpt het thema op van mondiale 
gerechtigheid en gelijkheid. En daar 
hoort ook het recht van de Derde-Wereld
landen bij om zich een levensstandaard te 
verwerven van hetzelfde niveau als die 
van het westen. 
Het is overduidelijk dat de ecologische 
uitdaging diepgaande schade aan de 
kruistocht van de vrije markt heeft toege
bracht. 
Met het oog op de bedreiging van het 
milieu biedt de Thatcher-ideologie van de 
markt en enghartig individualisme de 
mensheid op geen enkele manier enige 
hoop op overleven op langere termijn. 
Maar het stelt ook links voor een veel 
grotere uitdaging dan het zich tot nu toe 
bewust was. Het is een onderwerp dat de 
communistische partij emstig genegeerd 
heeft. En de Labour Partij is tot nu toe 
pijnlijk zelfvoldaan geweest op dit punt. 
Men zag het milieu als niet veel meer dan 
een stemmentrekker tegen de Tories. 
Laat me hier twee stellingen poneren. 
Ten eerste, de ecologische uitdaging kan 
alleen tegemoet worden getreden door 
een combinatie van nationale en interna
tionale acties, samen met een verandering 
in persoonlijke gewoonten en leefstijlen. 
De nadruk op dat laatste element behoort 
niet tot de linkse tradities. Het laat het 
belang van individueel gedrag en keuzes 
bij sociale verandering gelden op een 
manier die relatief onbekend is voor de 
moderne Labour en communistische tra
ditie, hoewel niet voor de sociale bewe
gingen, noch voor de oudere traditie van 
het socialisme van William Morris. 
Ten tweede kunnen we niet ontkennen dat 
het marxisme in de grond een traditie van 
produktie kent de overwinning van de 
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natuur, de produktiekrachten, de ver
plichting tot economische groei. De eco
logische ontwikkelingen verplichten ons 
al deze dingen opnieuw te doordenken. 
Het idee van economische en sociale 
vooruitgang moet onderworpen zijn aan 
een nieuwe maatstaf, de uitwerking op de 
natuur, en die maatstaf zou weleens de 
beslissende factor kunnen worden in veel 
gevallen. Vandaar de nadruk op een ont
wikkeling die kracht geeft, die niet uitput. 
Dat vraagt een lange termijn visie, die de 
relatie tussen mensen en natuur als be
langrijkste uitgangspunt heeft. 

5. Nieuwe arbeidsindeling 
tussen de sexen 

Het vijfde punt betreft de her-definiëring 
van de op sexe-verschillen gebaseerde 
arbeidsdeling. De naoorlogse toestand 
was gebaseerd op een patriarchale deal 
tussen arbeid en kapitaal die opnieuw 
resulteerde in de handhaving van een 
strikte verdeling van werk tussen mannen 
en vrouwen, waarbij de vrouwen het 
onbetaalde huishoudelijke werk deden en 
de mannen verantwoordelijk waren voor 
het betaalde werk. De enorme instroom 
van vrouwen bij het betaalde werk 
gedurende de laatste dertig jaar heeft de 
vroegere verdeling van het betaalde werk 
diepgaand ontwricht, maar tot nu toe met 
weinig gevolgen voor de verdeling van 
het huishoudelijke werk. Maar de onge
lijkheid tussen mannen en vrouwen gaat 
veel verder dan dat. Onze cultuur blijft 
zeer mannelijk, het openbare leven wordt 
nog steeds gedomineerd door mannen. 
De inzichten van het feminisme hebben 
de aard van mannelijke macht bloot
gelegd. Ze verschaften daardoor een 
andere conceptie van de macht zelf, als 
iets dat overal uitwerking heeft, en niet 
alleen ergens anders. Kort gezegd: het 
persoonlijke is politiek. Eén van de cen
trale thema's van ons tijdperk is de nood
zaak van sexe-gelijkheid, de aanpak van 
mannelijke macht en privileges en de 
feminisering van de maatschappij. 
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Hierin ligt een grote uitdaging voor de 
traditionele opvattingen van links, omdat 
het traditionele socialisme zeer mannelijk 
is; het gaat over produktie, niet over con
sumptie; over betaald werk en niet over 
huishoudelijk werk; de macht van het 
kapitaal, niet de macht van de mens. En 
deze fixatie wordt weerspiegeld in de zeer 
mannelijke cultuur van de arbeidersbe
weging zelf. 

6. Nieuwe politieke cultuur 
Mijn zesde en laatste punt met betrekking 
tot de nieuwe tijd betreft de veranderende 
verhouding tussen de staat en de burger
maatschappij. Het proces van internatio
nalisering dat we eerder beschreven is 
bezig meedogenloos en onophoudelijk de 
macht van het concept van de staat als 
natie te verzwakken. Het gaat daarbij niet 
alleen om de natie, maar ook om de 
nationale staat. Maar internationalisering 
is niet de enige oorzaak voor de veran
derende rol van de staat. Het is ook een 
produkt van de naoorlogse verschuiving 
in het machtsevenwicht tussen de staat en 
de burgermaatschappij. 
In de naoorlogse periode heeft een ware 
transformatie plaatsgevonden in de 
omvang, de armslag en het gewicht van 
de burgermaatschappij. Denk aan het 
omvangrijke lidmaatschap van milieu
groeperingen, of de reeks culturele 
activiteiten of de sterk toegenomen rol 
van de media. We leven in een maat
schappij die in toenemende mate wordt 
gestuurd door de burgermaatschappij in 
plaats van door de staat. 
Dit betekent niet dat de staat nu onbelang
rijk is. Integendeel. Een tiental jaren 
Thatcherisme heeft laten zien hoe belang
rijk zij blijft. Maar op veel terreinen is de 
rol van de staat in toenemende mate 
genoodzaakt te veranderen. Ze moet meer 
beweeglijk zijn, meer gedecentraliseerd. 
Ze moet bestaan in deelgenootschap met 
de burgermaatschappij. De staat kan niet 
langer worden gezien als de drager van 
alle wijsheid, alsof ze alle antwoorden en 
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potentieel alle macht heeft, als ergens 
boven de maatschappij staand. 
Deze verandering is een belangrijke oor
zaak van crisis geweest voor links omdat 
zij de staat altijd heeft gezien als het mid
delpunt van politieke veranderingen. Zij 
vertegenwoordigde de politiek in een ge
concentreerde vorm. Maar de staat kan 
die rol niet langer spelen of als zodanig 
worden beschouwd. 
En dan is er nog een ander probleem. De 
centrale rol die wordt toegekend aan de 
staat heeft een bepaald idee van de poli
tiek gevoed dat is gedefinieerd in termen 
van traditionele politieke processen en 
politieke partijen. Partijen vormen de 
politiek. Denk aan de Labour Partij. Zij is 
sectarisch tegenover andere bewegin
gen .... bovenal omdat zij hen niet ziet als 
een deel van het politieke proces. Zij is 
niet wakker geschud door deze veran
deringen, ze leeft nog steeds in het 
verleden, en begrijpt de nieuwe politieke 
cultuur niet. 

Onze toekomst? 
En hoe staat het met onze eigen toe
komst? 
De gebeurtenissen van de afgelopen we
ken in Oost-Europa hebben het hoofdpunt 
van de discussie uit de periode vooraf
gaand aan het congres een nog grotere 
urgentie verleend. Het moest ook wel het 
hoofdpunt van de discussie zijn. We zijn 
getuige van een zeer diepgaande crisis die 
simpelweg betekent dat als we doorgaan 
op de oude manier we op korte termijn in 
feite te gronde gaan. Maar er is een andere 
reden waarom het van belang is. Een van 
de redenen waarom we steeds verder 
verzwakken is dat we onszelf nooit ter 
discussie stelden, in ieder geval niet op 
een serieuze manier. Het is een van de 
laatste overblijfselen van het stalinisme, 
van het besef dat we geboren zijn om te 
bestaan, dat we boven de politiek staan, 
dat we een historische opdracht hebben. 
Het ligt diep begraven in onze cultuur en 
daarmee in de individuele psyche van ons 
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allemaal. Ban het uit, denk na, zeg wat je 
denkt, want anders zullen we het niet 
overleven. 
De communistische partij is een paradox. 
Noem me één andere organisatie aan de 
traditionele linkerzijde die zich met zulke 
intellectuele snelheid en flexibiliteit heeft 
bewogen in antwoord op de veranderin
gen van het laatste decennium of zelfs de 
laatste twee decennia. 
We herkenden het Thatcherisme voor 
ieder ander. We zagen het verval van de 
arbeidersbeweging voor ieder ander. Nu 
bediscussiëren we nieuwe tijden voordat 
de Labour Partij het bestaan ervan erkent. 
We zijn een indrukwekkende culturele 
kracht geweest, trendsetters voor ieder 
ander deel van links. Maar we moeten 
erkennen dat veel van deze ideologische 
beweging ook onszelf heeft ontrafeld, 
veel van ons vroeger bestaansrecht en 
onze eigen identiteit ondermijnde. We 
moesten het doen, we konden niet stil
staan omdat dat erger zou zijn geweest. 
Kijk wat er is gebeurd met de Morning 
Star of die communistische partijen die 
weigerden in beweging te komen. 
Maar er is een andere kant van de me
daille. Wij hebben ons intellectueel 
ontwikkeld, maar we zijn niet in bewe
ging gekomen op het punt van onze eigen 
organisatie: haar cultuur, haar gewoon
ten, haar gevoel van hiërarchie, haar 
interne partijleven. Deze aspecten zijn 
hardnekkig blijven steken in het verleden. 
Ze hebben onze ideologische voortgang 
niet bijgehouden en dat op een moment 
waarop deze ideologische voortgang veel 
van de politieke veronderstellingen 
waarop onze organisatie was gebaseerd 
ondermijnde. 
En niemand mag onderschatten hoe de 
crisis in het Oosten nu een rol speelt bij 
het verergeren van de crisis van de orga
nisatie. De hele vertoning daar valt ineen 
voor onze eigen ogen. 

Ik wil hierover twee dingen zeggen. 
Ten eerste kan dit congres het probleem 
niet oplossen. Het kan wel een begin 
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maken met het proces. We hebben een 
zeer open discussie nodig, geen terug
houdendheid, geen taboes, geen verket
tering. Ik ben tegen een commissie omdat 
dat suggereert dat die het probleem kan 
oplossen. Ik ben er ook tegen het te 
verwijzen naar het dagelijks bestuur 
omdat dat suggereert dat het het probleem 
van het dagelijks bestuur is. Dat is het 
niet. Het is het probleem van de partij. 
Laten we vanaf nu een voortgaande open
bare discussie van de gehele partij heb
ben, waaronder het dagelijks bestuur en 
laten we alle mogelijkheden overwegen, 
inclusief fusie, een naamsverandering, 
afschaffing van het democratisch centra
lisme, modernisering, het hebben van 
verschillende vormen van lidmaatschap, 
eerder denken in termen van een soort 
vereniging dan in termen van een partij, 
enzovoort. 
Ik zeg niet dat ik dit alles onderschrijf, dat 
is niet het geval, maar ik geef graag aan 
welk type discussie we nodig hebben 
omdat we daadwerkelijk moeten leren 
hoe we deze zaken moeten bespreken. We 
hebben op het moment niet eens een taal. 
Wat ik wil zeggen is dat we geen 
toekomst hebben in onze huidige vorm. 
Waar we ook voor kiezen, het moet radi
caal zijn. 
Ten tweede, welke richting we ook op 
gaan, het volgende moet erbij betrokken 
worden. Ten eerste moeten we veel 
beslissender dan we ooit eerder voor
stelden breken met onze eigen traditie. De 
traditie heeft ons lemen voeten gegeven 
en nu is het een enorme bron van kwets
baarheid geworden. We zijn ingehaald 
door de geschiedenis. We moeten ons in 
een veel diepgaander dialoog begeven met 
andere krachten ter linkerzijde. We waren 
geneigd te leven in groots isolement, 
bedolven onder onze eigen traditie. Dat 
gaat niet meer. Wat onze toekomst ook zal 
zijn, ze moet worden uitgewerkt met 
anderen. Dat zal het sluiten van compro
missen inhouden. Het zal ook inhouden 
dat we onszelf op een veel bredere manier 
kwetsbaar opstellen dan zelfs onze meest 
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verhitte interne debatten tot nu toe hebben 
voorgesteld (ik denk aan debatten over 
onze electorale rol - dromenland denk ik 
-of de vraag of we een denktank zouden 
moeten zijn, wat een non-issue is). 

De groene noodzaak 
De zes processen van nieuwe tijden die ik 
heb beschreven hervormen de wereld 
voor onze ogen. Het zijn buitengewoon 
gewichtige veranderingen. Je kunt wel 
stellen dat het de meest wezenlijke veran
deringen zijn niet alleen sinds 1945 maar 
zelfs van de hele eeuw, sinds de opkomst 
van de moderne fase van de kapitalisti
sche maatschappij. Ze hebben duidelijk 
de meest diepgaande gevolgen voor links. 
De klassevorming die modem links 
voortbracht is ten einde. Het concept van 
de staat dat karakteristiek is voor alle 
moderne vormen van socialisme is in snel 
verval. De socialistische maatschappij
vorm zoals aanwezig in de communisti
sche wereld is achterhaald. De milieucri
sis zet vraagtekens bij veel van de veron
derstellingen die vroeger een wezenlijk 
onderdeel vormden van het socialistische 
idee van vooruitgang. Het naar voren tre
den van de vrouw als deel van de hoofd
stroom van de maatschappij, meer als 
deelnemer dan als onderworpene, vereist 
een andere kijk op wat gelijkheid en 
emancipatie feitelijk betekenen. En de 
staat, die voor socialisten het instituut is 
geweest waar alles om draaide, kan niet 
langer als zodanig worden beschouwd. 
Er is geen twijfel aan dat deze veranderin
gen tezamen een crisis voor het moderne 
socialisme betekenen. Overal schijnen 
we in een of andere vorm op de terugtocht 
te zijn. Marktvormen breiden zich uit, in 
Oost en West. De traditionele ideeën van 
planning zijn grotendeels op hun retour. 
Maatschappelijk eigendom heeft niet het 
welzijn opgeleverd dat ervan werd 
verwacht. Het is niet juist te stellen dat 
alle oude concepten van collectivisme in 
verval zijn, maar veel ervan zijn dat zeker. 
Is dit het einde van het socialisme? Dat is 
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wat mevrouw Thatcher en de heer Fuku
yama ons zouden willen doen geloven en 
velen hechten geloof aan dat idee. 
Maar als we nauwkeurig kijken is dat niet 
zo. Natuurlijk zijn veel van de oude vor
men van socialisme aan het eind van hun 
bestaan. Maar in de grond gaat socialisme 
niet over vormen of politiek. Gedurende 
een bepaald tijdperk werden in onze partij 
oppositie tegen de inkomenspolitiek en 
de EG door velen beschouwd als toetsste
nen van het socialisme. Wat een onzin! 
We moeten over socialisme tijdens haar 
crisis op een andere, meer fundamentele 
manier denken - niet als deze politiek of 
dat instituut, maar in termen van alomvat
tende doelen en waarden. Socialisme gaat 
over onderlinge afhankelijkheid, over so
lidariteit, over samenwerking, over ge
lijkheid. Zo beschouwd zien nieuwe tij
den er heel anders uit. 
Net als het lijkt alsof de markt en de indi
vidualisering hebben overwonnen, wat 
zien we? 
De meest buitengewone her-bevestiging 
van collectivisme in een geheel nieuwe 
vorm op zowel nationaal als mondiaal 
niveau. Want dat is precies wat de groene 
noodzaak inhoudt. Het vereist een nieuwe 
vorm van menselijke solidariteit, een 
nieuw besef van mondiale onderlinge 
afhankelijkheid. Inderdaad, het stelt het 
collectivisme onmiddellijk op een meer 
diepgaande en bredere manier aan de 
orde. 
Het spreekt over universaliteit, over 
alomvattende menselijke waarden en 
doelen. En het dwingt ons te denken over 
gelijkheid op een mondiale manier, het 
brengt het Noord-Zuid-thema op een 
nieuwe, meer democratische, door nie
mand te negeren manier naar voren. De 
ineenstorting van de koude oorlog dwingt 
ons eveneens te denken over nieuwe vor
men van mondiale samenwerking en orga
nisatie. 
Met andere woorden, terwijl veel tradi
tionele collectivistische vormen op natio
naal niveau worden belaagd, niet in de 
laatste plaats door de markt, treffen we op 
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een veel omvangrijker, mondiaal niveau 
een groeiende her-bevestiging van collec
tivisme in nieuwe vorm aan. 
Waar we getuige van zijn is de crisis van 
het socialisme in z'n nationale, Fordisti
sche vorm. Maar we zijn ook getuige van 
de wedergeboorte van collectivisme en 
socialisme op een breder niveau, rondom 
nieuwe urgente thema's die nieuwe vor
men en instituties vereisen (ook van 
maatschappelijk eigendom), zowel op na
tionaal als op mondiaal niveau. Een tradi
tie die behoorde tot een bepaald tijdperk 
mag voorbij zijn, maar dat betekent niet 
dat het socialisme als zodanig voorbij is. 
Het kan beter worden geherdefinieerd in 
termen van nieuwe omstandigheden en 
strevens. 
Maar tenslotte zou het verkeerd zijn 
over dit alles simpelweg in termen van 
socialisme te denken. Niet langer vat 
dit al onze strevens en idealen samen. 
We geloven in een feministische toe
komst en een groene toekomst. Het 
socialisme kan slechts een deel van wat 
we willen beschrijven. Het is één tradi
tie van de vele die centraal moeten 
staan om van nieuwe tijden betere tij
den te maken. 
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Het MNT is een moedig document. Het 
erkent en biedt het hoofd aan het nieuwe. 
Het denkt hardop. Het benadrukt de 
noodzaak om een progressief perspectief 
voor nieuwe tijden te hebben. Het is een 
optimistisch document. Het ontkent dat 
nieuwe tijden behoren bij radicaal rechts, 
dat het linkse alternatief wordt gevormd 
door pragmatisme en het simpelweg op 
zoek gaan naar stemmen. Het weigert 
mee te gaan met het idee dat omdat de 
oude vormen van socialisme dood zijn het 
socialisme als zodanig dat ook is. 
Het is werkelijk een document voor de 
nieuwe tijden. 

Martin Jacques 

1) De Britse Communistische Partij aan
vaardde november 1989 op zijn 41ste con
gres een nieuw programma 'Manifest 
voor Nieuwe Tijden'. Martin Jacques 
sprak bovenstaande inleiding uit bij de 
aanvang van dit congres. 
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Inleiding 

Dit nieuwe dubbelnummer is in de eerste 
plaats een verslag van het Symposium 
'Socialisme in de jaren negentig' van 31 
maart jl. Wij presenteren na het 
beginwoord van de hoofdredacteur de 
daar uitgesproken inleidingen van Jet 
Bussemaker, Ger Verrips en Harry van 
den Berg. Daarnaast ook de verhalen van 
de co-referenten - Hans Beerends, Kees 
Korevaar, Astrid Roemer en Jan Dirx
die meer 'eigen bijdragen' bleken dan 
reacties op de inleiders. De 'schuld' ligt 
bij de te vage verzoeken van de zijde van 
de redactie. Daardoor was de discussie 
tussen de 120 aanwezigen en de inleiders 
wat aan de korte kant. Marius Emsting 
maakte als afsluiter van zijn bijdrage 
zowel een reactie op de inleiders als een 
nieuwe 'eigen bijdrage'. 
Maar al met al is de redactie, al schoten 
we tekort in de afbakening, erg blij met de 
inhoud van het hele Symposium. En 
voldoen we al te graag aan de door velen 
uitgesproken wens om het geheel te 
publiceren. Wij hebben daarbij de 
inleidingen integraal afgedrukt, en de van 
aantekeningen uitgesproken 'verhalen' 
tot iets meer dan de helft teruggebracht. 
Het antwoord op de door de redactie 
gestelde vraag was verschillend. Jet 
Bussemaker zag voor de jaren negentig 
hoogstens een plaats voor op het 
socialisme geënte 'idealen'. De beide 
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andere inleiders stelden actuele vragen, 
zonder het begrip 'socialisme' als 
zodanig ter discussie te stellen. Van de co
referenten hadJan Dirx geen behoefte aan 
socialisme, terwijl de andere drie 
weliswaar aandacht vroegen voor nieuwe 
ontwikkelingen maar vanuit eigen 
socialistische overtuiging of- schrijfster 
Astrid Roemer- 'sociaal levensgevoel'. 

Op het Symposium werd in overweging 
gegeven of de redactie niet vaker op deze 
actieve manier gebruik kan maken van 
het eigen medium. Wij denken daarover 
na. Verder bedanken we de voorzitters op 
de onderdelen, te weten Marjan 
Lucassen, San Verschuuren en Jos van 
Dijk. We waren erg gelukkig met de 
bloemenhulde van Rotterdammer Teun 
Twigt, een van onze oudste lezers -
misschien zelfs vanaf 1935? -,en die van 
het CPN-bestuur. Ook kregen we uit 
handen van Sjoerd van de Veen namens 
het Progressief Overleg Roosendaal een 
fles wijn met het advies 'Ga zo door'. 
Dan hebben tientallen van U extra
bijdragen gestort voor nummer en Sym
posium. Dat zijn van die dingen, die 
maken dat een redactie van vrijwilligers 
er weer een jaar tegen kan. 

In het tweede deel van dit dubbelnummer 
opent Joop Morriën met een tweetal 
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artikelen, mede naar aanleiding van 'Mei-
1940'. 
Opmerkelijk is diens toespraak (voorzien 
van een inleidend woord van onze 
Osdorper Max van den Berg) bij de 
vernoeming van straten in de Mid
delveldsche Akerpolder (Osdorp) naar 
Nederlandse verzetsmensen - waaronder 
communisten zoals Hellendoorn, Koeje
mans en Schijveschuurder - en tevens 
naar de Indische student Irawan Soejono. 
Dan plaatsen we een interview van de 
Britse historicus Hobsbawm van februari 
jl. in Marxism Today met Achillo 
Occhetto aan de vooravond van het 
congres dat de PCI zou omvormen en van 
naam doen veranderen. Via de Rode Vaan 
werd de vertaling bewerkt door Wiky van 
Rijssel. 
Tenslotte, indachtig de opmerking van 
Hans Beerends op het Symposium dat er 
al te veel langs de Derde Wereld heen 
werd geschampt, plaatsen we een betoog 
van de Uruguayaan Eduardo Galeano dat 
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eerder in de Volkskrant stond. Het is 
ongebruikelijk voor ons uit een krant over 
te nemen, en dat moet ook zo blijven, 
maar deze ene keer waren we unaniem 
van mening dat dit betoog geheel binnen 
de 'socialisme-discussie' van deze jaar
gang past. 

Over ontwikkelingen in Nederland, 
Groen Links en de CPN gaat een belang- • 
rijk deel van het 'gewone' september
nummer. 

De foto's van het symposium en die van 
Mandela op 16 juni in Amsterdam, zijn 
van onze fotograaf Bert Zijlma. 

De redactie, 
8juni 1990 
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50 jaar 'Politiek en Cultuur' 

aanwezigen, 
U maakt de redactie van 'Politiek en 
Cultuur' gelukkig. Vooral als bedacht 
wordt dat na de twee aankondigingen in 
het tijdschrift zelf al duidelijk werd, door 
meer dan 100 aanmeldingen, dat deze 
zaal vol zou zitten. Al te uitnodigend kon 
onze publiciteit vanaf dat moment niet 
meer zijn. Uiteindelijk hebben we de 
laatste dagen enkele tientallen mensen 
moeten teleurstellen. 
Kennelijk vond U, vonden de lezers, het 
onderwerp - en tevens het jubileum
nummeren de aanpak van dit Symposium 
- de moeite waard. Dat pleit voor de 
schrijvers van de artikelen, voor de 
gevraagde inleiders en inleidsters, en dat 
pleit zelfs voor de redactie, die - in 
samenspraak met de stichting 'Scholing 
en Vorming' en het dagelijks bestuur van 
de CPN- dit onderwerp als kapstok koos 
voor haar 50ste jaargang: 'Socialisme in 
de jaren negentig'. 

Ik wilde eerst wat opmerkingen kwijt 
over de jubilaris; 'Politiek en Cultuur'. 
Het is zonder twijfel een gebeurtenis van 
betekenis dat een kaderblad van een 
politieke partij 50 jaargangen haalt. 
Het blad was al die jaren onafscheidelijk 
verbonden met de politiek van de CPN, 
en dus met de hoogtepunten, diepte
punten en het gewone dagelijkse 

politieke optreden van die partij. Als 
redactie sta je binnen zo' n traditie, en dat 
wil je ook bewust. De zeer actieve 
redactieleden van de jaren dertig - Alex 
de Leeuw, Ko Beuzemaker, Oerrit 
Kastein, Lou Jansen en Anton Struik -
gaven, zoals het eerste na-oorlogse 
nummer het zegt, 'allen hun leven in de 
strijd voor verandering van de wereld'. 
Na de oorlog werkt het blad al snel met 
betrekkelijk kleine redactiesecretariaten, 
die ervoor zorgen dat het blad actueel en 
vol is: met name Friedl Baruch, Sonja 
Prins, Harry Verheij, Annie Gelok, Jaap 
Wolff en Joop Morriën brengen het blad 
naar de jaren zeventig. En het doet ons 
veel plezier de laatste vier hier in ons 
midden te zien. Eind jaren zeventig 
ontstaat onder leiding van Marcus Bakker 
weer een 'echte' redactie, die een kleine 
tien jaar aanblijft met Wouter Warmer
dam als redactiesecretari~, en naar de 
technische kant Eric Mol en de pas 
overleden Bram IJzerman. De uitgever 
Pegasus hield het trouwens al vol vanaf 
1935, de laatste jaren in de persoon van 
Joop IJisberg. 
Het tijdschrift speelt zijn rol in de 
geschiedenis van de CPN. Als je de 
vroegere jaargangen doorneemt, ontstaat 
een redelijk betrouwbaar beeld van waar 
de partij zich op oriënteert in een 
bepaalde periode. Zelf vind ik het unieke 
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van het tijdschrift dat aan gekozen 
bestuurders en actieve leden, die be
paalde verantwoordelijkheden dragen in 
de CPN of in bewegingen, met enige 
nadruk wordt gevraagd om de eigen 
mening op papier te zetten. Zo'n verzoek 
was, met name de eerste keer, een hele 
eer. 
Die artikelen gingen dan over de 
vakbewegingspolitiek, over huurlasten, 
over Indonesië, over tal van sociale- en 
emancipatievraagstukken of over vredes
acties. Op die manier werden strijd
ervaringen op een hoger plan gebracht, 
veelal met behulp van een marxistisch 
begrippenkader, en werd gestimuleerd 
dat betrekkelijk veel mensen gingen 
'schrijven': ook zij, die dat niet van huis 
uit hadden meegekregen. De eind
redacteur, die vele jaargangen lang niet 
eens vermeld wordt, zal daar af en toe een 
behoorlijke kluif aan gehad hebben. Maar 
het resultaat was, dat aan een zelfstandig 
schrijvend, denkend en lezend kader 
werd gebouwd. 
De bestuurders leverden de analyses, de 
'politieke inleidingen', die vaak de hele 
wereld bestreken. Bij alle kritiek, die er 
achteraf op de inhoud van veel van die 
stellingnames te geven is, ging het hier 
ook om 'democratie' binnen de 
organisatie. Politici maakten hun 
opvattingen duidelijk en communi
ceerden met de leden. De geschiktheid 
van bestuurders bleek mede uit de 
kwaliteit van hun politieke verhalen. In 
ledenvergaderingen en scholingsbijeen
komsten werden die verhalen bediscus
sieerd en ook gekritiseerd, vaak in 
aanwezigheid van de schrijvers. Een 
strakke organisatie stond er borg voor dat 
kritiek ook wel 'naar boven' kwam. 
Ontdaan van de centralistische en 
autoritaire overdrijvingen van met name 
de jaren vijftig zit hierin een waardevol en 
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emanciperend aspect van het zelf 
formuleren van en reageren op politieke r 
analyses. Veel mensen- ook zij, die later 
een andere richting insloegen - hebben 
geleerd van de intensieve studie en 
discussie, die deel uitmaakte van die 
partijcultuur van de CPN. 
Eind jaren zeventig ging Politiek en 
Cultuur vernieuwen, gelijk op met de 
CPN. Er kwamen discussies over 
'cultuur', over 'feminisme', over 'ver
nieuwing van de communistische poli
tiek'. Veel mensen kwamen aan het 
woord, ook mensen van buiten de CPN, 
'coalitiepartners' - een nieuw begrip. 
Helaas werd een bredere opzet van het 
blad bemoeilijkt door een- niet langer op 
basis van argumenten gevoerde - partij
strijd rond het nieuwe programma en snel 
daarop kwam de nieuwe klap van de 
Tweede-Kamerverkiezingen van 1986. 
Het blad moest zich wel, evenals de partij, 
naar binnen richten en proberen iets te 
betekenen voor het niveau van de 
analyses en discussies over de eigen 
beweging en zijn betekenis. Marcus 
Bakker heeft toen vanuit zijn positie als 
hoofdredacteur veel voor de CPN 
betekend. Het blad werkte in de jaren 
tachtig, als daarvoor, vanuit het centrum 
van de partij. Het liet tijdens het pro- • 
grammadebat 'vleugels' aan het woord 
komen, maar diende onmiddellijk van 
repliek vanuit een politieke lijn die later 
in het programma van de CPN is 
vastgelegd. 
De laatste jaren wordt door een nieuwe 
redactie de hechte samenwerking met de 
stichting 'Vorming en Scholing' van de 
CPN voortgezet. Veel inleidingen op 
studie- en scholingsbijeenkomsten von
den hun weg naar het blad. Vaak werden 
zulke landelijke bijeenkomsten mede op 
basis van deze artikelen herhaald in 
afdelingen in het land. Ook maakten we 
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een aantal themanummers zoals naar 
aanleiding van '70 jaar Sovjet-Unie' en 
de perestrojka, '70 jaar CPN' en na het 
INP-akkoord 'Alle kernwapens weg'. Dit 
keer kozen we als thema voor de 50ste 
jaargang 'Socialisme in de jaren ne
gentig', en durfden we het aan rondom dit 
thema een eigen Symposium te 
organiseren. 

Socialisme in de jaren 
negentig. 

We hebben als Nederlandse communisten 
in de jaren tachtig een grondige discussie 
achter de rug over hoe wij ons een 
democratische weg naar een socialistisch 
Nederland voorstellen, en hoe en met wie 
wij dat willen bereiken. In ons pro
gramma van 1984 tekent zich de 
mogelijke vorming van Groen Links al af, 
en ook wat er vandaagdedag buiten de 
grenzen beweegt, of het nu de DDR is of 
Zuid-Afrika, valt binnen de lijnen van de 
analyse. 
We hoeven vanwege de grondigheid en 
de intellectuele eerlijkheid van onze 
discussies tussen 1977 en 1984 dus niet 
de bakens te verzetten. Een brochure, die 
ons programma van 1984 begeleidde, 
heet 'Voor een democratisch en vrij
heidslievend communisme', en dat geeft 
de inhoud en de positie van dat pro
gramma goed weer. 
Maar hoewel we de ontwikkelingen in 
Midden- en Oost-Europa zagen aan
komen, en er al op voorhand de con
clusies uit trokken in zinsneden als 
'socialisme zal volgens de CPN 
democratisch zijn of zal niet zijn', toch 
maken ze wellicht aanscherpingen nodig. 
De redactie heeft de inleiders gevraagd 
antwoord te geven op de volgende vraag: 
'Wat nemen we aan socialistische 
uitgangspunten, idealen, waarden en 
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begrippen mee de jaren negentig in -
mede op grond van de ervaringen van 
de laatstejaren en maanden?'. 
En ons themanummer bevat natuurlijk al 
een reeks van persoonlijke antwoorden 
op die vraag. 
De inleiders komen uit drie leeftijds
groepen, en dat vinden we goed. Ze 
hebben alle drie gemeenschappelijk dat 
ze zich vele jaren met vraagstukken van 
socialisme bezig hebben gehouden. Ze 
vertegenwoordigen de feministische, de 
sociaal-democratische en de communis
tische invalshoek in de discussie. Wij zijn 
benieuwd naar de voorzetten van de 
inleiders, naar de reacties in tweede 
instantie van de 'co-referenten' en naar de 
discussie tussen de mensen in de zaal en 
de drie inleiders. 
Ik wens U namens de redactie een 
leerzame en inspirerende middag toe. 

Leo Molenaar 
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Vragen voor de jaren 
negentig 

De vraagstelling voor deze dag: 'wat 
neem je mee aan socialistische idealen en 
begrippen naar de jaren negentig', doet 
vermoeden dat het communisme in ieder 
geval niet mee gaat. Die vraag wordt 
immers niet gesteld. Gezien de recente 
ontwikkelingen in Oost-Europa is dat niet 
vreemd; het is vandaag de dag moeilijk 
nog een positieve connotatie in het begrip 
'communisme' te zien - een dergelijke 
connotatie kan immers niet meer heen om 
de praktijken die onder de naam van het 
communisme hebben plaatsgevonden en 
zoveelleed hebben veroorzaakt. 
Maar hoe zit dat met het socialisme? Laat 
ik - voor ik de vraag stel wat ik van het 
socialisme mee zou willen nemen naar de 
jaren negentig- de vraag stellen of we het 
concept socialisme zèlf wel mee willen/ 
moeten nemen. 
Daarvoor gaat immers gedeeltelijk 
hetzelfde op als voor het communisme; de 
negatieve connotatie is door de gebeur
tenissen in Oost-Europa ook aan het 
socialisme verbonden. Dat de socialisten 
in Oost-Duitsland tijdens de verkiezingen 
pleitten voor een 'socialisme met een 
menselijk gezicht' geeft al aan dat het 
menselijke - het humane - van het 
socialisme niet meer vanzelfsprekend is. 
Ook al was het socialisme van de Stasi's 
niet 'ons socialisme', dat neemt niet weg 
dat zij hun praktijken onder dezelfde 
noemer bedreven. 
Ook in Nederland is de kracht en 
inspiratie van het socialisme niet meer 
vanzelfsprekend. Binnen de PvdA pleiten 
mensen als Paul Kalma ervoor grote af
stand te nemen van verschillende 

socialistische concepten en gedachten 
door 'het socialisme op sterk water' te 
zetten. Kalma signaleert in zijn boek dat 
het de sociaal-democratie niet is gelukt 
het traditionele sociaal-democratische 
programma te verbinden aan nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen als 
individualisering en de verhouding tussen 
ecologie en economie. Hij kritiseert de 
technocratische cultuur en een al te grote 
nadruk op het 'nieuwe realisme' van de 
PvdA en pleit voor een herbezinning op 
socialistische uitgangspunten en voor een 
herwaardering en integratie van klassiek
liberale waarden. Laat ik alvast zeggen 
dat ik het pleidooi van Kalma de moeite 
waard vind om te overdenken. Het is 
binnen de PvdA een van de zeldzame 
pogingen om serieus na te denken over 
uitgangspunten, over de plaats van de 
politiek in de maatschappij en over 
cultuurkritiek. Van de PvdA-leiding kan 
je dat niet zeggen. Kok heeft zich vooral 
bekeerd tot die ene ideologie die voor 
bijna iedereen acceptabel is: die van het 
pragmatisme en zogenaamd realisme, 
overigens onder het motto dat dit géén 
ideologie zou zijn. Critici die voor enige 
inspiratie en creativiteit zouden kunnen 
zorgen (Scheffer en Rottenberg) worden 
met armzalige metaforen uit de voetbal
wereld ('een schot voor open doel') op 
hun plaats gewezen. 
Tekenen van afscheid van het socialisme 
vinden we ook binnen Groen Links. In het 
onlangs gepubliceerde manifest, een dis
cussiestuk over de uitgangspunten van 
Groen Links, wordt onder andere in
spiratie gezocht in liberale, sociaal-demo-
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cratische en christen-democratische tra
dities, maar het socialisme blijft nagenoeg 
ongenoemd. Van het intellectuele ver
leden van de CPN is niets meer terug te 
vinden. 
In de jubileumbundel '50 jaar Politiek en 
Cultuur' wordt door sommigen gewor
steld met dit intellectuele verleden, maar 
de algemene tendens is er toch vooral een 
van afscheid nemen. Ger Harmsen 
beargumenteert dat de socialistische 
ideologie omver geworpen is, maar zoekt 
een uitweg in het socialistisch ideaal dat 
volgens hem overeind is gebleven, 
ondanks het feit dat het besmeurd is 
geraakt door communistische en sociaal
democratische partijen in bepaalde 
perioden en landen. Marius Ernsting stelt 
dat sinds socialistische opvattingen over 
voorhoede en dialectiek kennelijk hebben 
geleid tot de uitwassen die nu worden 
ontmaskerd, het de vraag is wat er nog 
over is van de filosofische en praktische 
grondslagen van het socialisme. Gaan die 
zonder meer samen? En als dat niet het 
geval is, hoe moeten die grondslagen dan 
worden geformuleerd om in de toekomst 
nog levensvatbaar te zijn? En lna 
Brouwer vraagt zich af of de ideeën die zij 
voorstaat nu onder het socialisme van de 
jaren negentig vallen. Ze beantwoordt die 
vraag ontkennend. "Ik geloof niet dat het 
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socialisme echt verheldering brengt in 
wat ik bedoel. Waar het mij om gaat is dat 
het economische, maatschappelijke en 
politieke handelen geleid wordt door 
heldere uitgangspunten van gemeen
schappelijk belang, de universele rechten 
van de mens voorop". 
Dat alles lijkt toch op een vrij definitief 
afscheid. 
Buiten linkse politieke partijen, maar in 
daaraan verwante sociale bewegingen, 
waren al eerder tekenen van een afkalving 
van socialistische idealen en grondslagen. 
Dat geldt onder andere voor de vrouwen
beweging, de kraakbeweging en de 
milieubeweging. 
Ik behoor zelf tot de generatie die nu rond 
de dertig is en die zo'n tien jaar geleden
voor zover politiek bewust en met linkse 
sympathieën - deze al lang niet meer 
omzette in vanzelfsprekende activiteiten 
in een politieke partij, de vakbeweging of 
studentenbeweging, maar voor wie een 
vrouwen- of kraakbeweging veel meer 
voor de hand lag. Dat gebeurde mij in 
ieder geval. Ik moest er tien jaar geleden 
niet aan denken in bedompte zaaltjes over 
verheven, maar enigszins ouderwetse 
socialistische idealen te oreren en met 
slecht verzorgde stencils de buurt door te 
gaan, terwijl er veel creatievere en 
directere manieren waren om politiek 
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actief te zijn in verschillende sociale 
bewegingen. 
Binnen dergelijke sociale bewegingen 
werden socialistische idealen en 
grondslagen al eerder losgelaten. Wij 
droegen ook niet zoveel ballast met ons 
mee van verheven maar vaak mislukte 
idealen. Wij behoorden tot een generatie 
die al bij onze geboorte grotendeels 
geïndividualiseerd was; waarin van 
verplicht naar de kerk gaan steeds minder 
sprake was, waarvan bijna niemand meer 
zei uit een 'echt socialistisch nest' te 
komen, maar van wie velen de problemen 
van scheidende ouders kenden en van wie 
de meesten al vroeg vertrouwd waren met 
iets als 'grenzen aan de ekonomische 
groei'. 
Kortom, mensen die weinig historische 
binding hadden met grootse klassieke 
ideologieën, dus ook niet met het socia
lisme en het om die reden waarschijnlijk 
ook makkelijker lieten vallen. Ik zat zelf 
in de redactie van het socialistisch
feministische tijdschrift Katijf - nu ter 
ziele - toen dat in 1983 het voorvoegsel 
socialistisch liet vallen en verder ging als 
'feministisch tijdschrift'. Onze redenatie 
daarvoor was dat het feminisme al lang 
niet meer alleen haar inspiratie uit het 
socialisme haalde, maar dat er evengoed 
liberale, libertaire, anarchistische en niet 
in een klassieke ideologie te passen 
elementen in te ontdekken waren. Wij 
draaiden de vraag om en vroegen ons af of 
feminisme wel een voorvoegsel nodig had 
en zo ja, wat socialistisch daaraan toe
voegde. Niet veel, was onze conclusie. 
Dat we een aantal socialistische idealen 
bleven delen, moest - zo vonden wij -
maar blijken uit de stukken die we 
publiceerden; dat hoefde niet nog eens 
expliciet aangegeven te worden. 
Hier was het de ideologie die we lieten 
vallen. In wetenschappelijke kringen -
bijv. binnen vrouwenstudies -waar altijd 
veel inspiratie was gehaald uit marxisti
sche theorievorming- werd die vanzelfs
prekende band in dezelfde tijd door-
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broken. Het wetenschappelijke socialis
me bleek ontoereikend om problemen 
over de betekenis van sekse in de 
maatschappij te benoemen. 
Ik hanteer hier voorbeelden uit femi
nistische kringen, maar ik had ook een 
ander kunnen nemen. Het probleem waar 
het om gaat is algemener. Nemen we de 
positie van migranten en etnische 
minderheden; deze is absoluut niet 
adequaat te benoemen vanuit socialis
tische grondslagen. Socialistische 
concepten als uitbuiting of onderdrukking 
- om maar te zwijgen over iets als het 
democratisch centralisme - zijn niet toe
reikend om vragen over culturele iden
titeiten en assimilatie te beantwoorden. 
Iets soortgelijks geldt voor milieu
vraagstukken. 
Waar het in zijn algemeenheid om gaat is 
dat de werkelijkheid de afgelopen jaren 
ingewikkelder is geworden en om meer 
doordachte uitgangspunten vraagt. 
Dichotome schema's en eenvoudige 
principes werken niet meer. We kunnen 
het ons niet veroorloven problemen 
waarvan we niet direct weten wat we er 
mee aan moeten en die ons voor moeilijke 
keuzes plaatsen - zoals het milieu - te 
laten liggen of te ontkennen. Evenmin 
kunnen we op zich te respecteren wensen 
en verlangens aan elkaar plakken. 
Daarvoor zijn ze te vaak tegenstrijdig. In 
dat geval leidt een optelsom van wensen 
tot we1mg inspirerende en vooral 
inconsistente visies. Dat is meer dan eens 
met feministische eisen gebeurd binnen 
linkse partijen. Het duidelijkst misschien 
wel in de CPN, toen het feminisme aan de 
klassenstrijd werd geplakt. Ik zal de 
laatste zijn om te ontkennen dat er binnen 
de CPN iets aan 'feminisering van de 
uitgangspunten' moest worden gedaan, 
maar de toenmalige tegenstanders van de 
opteloptie 'klassenstrijd + feminisme = 
goed' hadden in zoverre gelijk dat ze 
beseften dat het opnemen van het 
feminisme de klassenstrijd niet onberoerd 
zou laten. De combinatie van deze twee 
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moest welleiden tot botsende principes, 
incoherente programma's en onmogelijke 
keuzes. 
Als er in zijn algemeenheid in deze tijd 
van individualisering en fragmentatie nog 
iets zinnigs over is van politieke 
stromingen en hun ideologie, dan zou dat 
moeten zijn dat verder wordt gekeken dan 
het eigenbelang - niet alleen van 
individuen, maar ook van actiegroepen en 
bewegingen - en dat geprobeerd wordt 
een integere, heldere en zo consistent 
mogelijke visie op ontwikkelingen en 
problemen te geven. 
Ondertussen zal het wel duidelijk zijn dat 
ik de socialistische grondslagen en prin
cipes hiertoe niet toereikend acht. Maar 
wat kunnen we dan nog wel meenemen 
naar de jaren negentig van het socialisme, 
als het niet de klassieke beginselen zijn? 
Resten slechts de idealen of zelfs die niet? 
Alvorens die vraag te beantwoorden, lijkt 
het me zaak na te gaan wat belangrijke 
vragen, problemen en uitdagingen zijn 
voor de jaren negentig. 

Uitdagingen 
- Dat is natuurlijk allereerst de inter
nationale situatie, speciaal wat betreft 
Oost-Europa. Daar is her en der al veel 
over gezegd en ik wil hier niet al te diep op 
ingaan, maar één aspect wil ik niet 
achterwege laten, dat is het herlevend 
nationalisme en de positie van etnische 
minderheden. Die problematiek strekt 
zich uit tot Joegoslavië, Hongarije, 
Roemenië, de Sovjet-Unie en Tsjecho
Slowakije, om enkele voorbeelden te 
noemen. Het gaat niet alleen om een vraag 
naar hervorming van economie en staat en 
bestuur, maar ook om de positie van 
minderheden, vragen over verdraag
zaamheid, zelfbeschikking en funda
mentele mensenrechten. Daar, maar ook 
hier. De storm van woede en veront
waardiging over de Rushdie-affaire is in 
West-Europa snel geluwd. Rushdie zit 
nog steeds ondergedoken, maar de 
discussie is verstomd. Een linkse politiek 
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zou een radicale positie moeten innemen 
ten aanzien van fundamentele mensen
rechten. Toen er 200 jaar geleden werd 
gepleit voor individuele, onvervreemd
bare rechten was dat een radicale daad. 
Wellicht moet die radicaliteit er nu weerin 
gelegd worden; niet alleen als het om 
formele, politieke en economische rech
ten gaat, maar ook waar het om sociale en 
culturele rechten gaat. Het is een 
uitdaging de pluriformiteit te respecteren 
en tegelijkertijd fundamentele rechten te 
verzekeren. 

-Een tweede punt dat ik wil noemen, sluit 
hier gedeeltelijk bij aan. Dat is de wil om 
problemen serieus te overdenken, op 
praktisch én op intellectueel niveau. Met 
name dat laatste niveau krijgt de laatste 
tijd niet veel aandacht; er is weinig sprake 
meer van intellectuele, openbare debat
ten. Toch kent met name de CPN een 
sterke intellectuele traditie. Het intel
lectuele debat heeft het daar weliswaar 
meer dan eens af moeten leggen tegen een 
ideologie die weinig ruimte liet voor 
discussie en afwijkende meningen, maar 
die tijd ligt toch wel achter ons. Misschien 
is de zogenaamde crisis van links - of 
zelfs het faillissement van het socialisme 
- in deze wel een voordeel en kan er door 
links een voorsprong mee worden geno
men. Wij moeten nu immers wel 
nadenken over de toekomst. Waar ande
ren spreken over 'het einde van de 
ideologie', of van een realistische en 
pragmatische politiek en daar nog trots op 
zijn ook, zou het een taak van linkse 
politiek kunnen zijn dergelijke mythen 
door te prikken en het intellectuele debat 
weer een onderdeel van de politiek te 
laten zijn, in plaats van een hobbyisme 
voor liefhebbers in toevallige studie
gezelschappen. 
Er zou kortom een herwaardering moeten 
komen van het publieke debat als on
derdeel van politieke oordeelsvorming. 
Belangrijke vragen daarin zijn naar mijn 
idee de verhouding tussen het politieke en 
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het private; wat moet de politiek eigenlijk 
regelen en tot waar gaan we mee in de 
consequenties die dit meebrengt? (Ver
gelijk bijvoorbeeld de praktijken rond de 
bijstandswet of de WAO.) Behalve de 
verhouding tussen politiek en privé, lijkt 
het mij ook zaak om de relatie tussen de 
economische en sociale sfeer te over
denken. Er is nog steeds sprake van een 
primaat van de economie, sociale 
vernieuwing ten spijt. De grote aandacht 
voor zaken als een financieringstekort, 
bruto nationaal produkt, maar ook 
economische zelfstandigheid en integra
tie in het arbeidsproces wijzen in die 
richting. Ik wil niet zeggen dat de 
economische sfeer niet belangrijk is; ik 
wil wel aangeven dat de aandacht voor de 
economische en sociale sfeer niet 
evenwichtig is. 

- Een volgende serie vragen betreft die 
van belangrijke politieke concepten. Dat 
doen we hier gedeeltelijk al door ons af te 
vragen waar socialisme nog voor staat en 
er al dan niet opnieuw betekenis aan te 
geven. Maar hetzelfde geldt voor 
concepten als solidariteit, gelijkheid en 
rechtvaardigheid. Wat voor rechtvaar
digheid willen we: beschouwen we recht
vaardigheid als een morele categorie of 
als een referentiepunt voor politieke 
eisen? Of blijven we vasthouden aan de 
distributieve, materiële rechtvaardigheid 
die we kennen uit de verzorgingsstaat en 
waarin rechtvaardigheid vooml een ver
delingsvraagstuk is geworden? Is er een 
alternatief in een rechtvaardigheid in de 
betekenis van rechtmatige eisen of 
culturele en sociale rechtvaardigheid? En 
hoe moet daarin de verhouding tussen het 
gedrag van afzonderlijke individuen en de 
maatschappelijke orde worden gedacht? 
Hetzelfde geldt voor solidariteit. Wat voor 
solidariteit willen we? Tussen loon
arbeiders onderling, tussen huishoudens, 
tussen individuen? Is er in de huidige 
Nederlandse maatschappij waarin iede
reen een elementaire bestaanszekerheid 
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heeft en de individualisering zich doorzet, 
nog plaats voor een beroep op lots
verbondenheid met anderen? Of ligt de 
prioriteit niet bij een dergelijke (mate
riële) opvatting van solidariteit maar 
moeten we ons richten op de vraag wat 
solidariteit in ecologische zin betekent? 
Analyses en vragen over de ontwikkeling 
van dergelijke concepten zouden in een 
hernieuwd debat over de toekomst van het 
socialisme betrokken moeten worden, zo 
ze er niet aan vooraf moeten gaan. 

-Het laatste punt dat ik hier wil aanroeren 
is dat van het plezier of- als U dat liever 
heeft - van levensvreugde, kwaliteit van 
het leven of genot; kortom de vraag naar 
wat het goede leven is. In de techno
cratische politieke discussies van vandaag 
de dag wordt die vraag gemakkelijk 
'buiten de orde' geplaatst. Dat hangt 
samen met de angst om morele uitspraken 
te doen. De moraal- bij uitstek de vraag 
naar goed en kwaad - levert meer hoon
gelach op en associaties met moralisme, 
zedenprekerij en iets willen voor
schrijven, dan dat het in verband wordt 
gebracht met serieuze overdenkingen. 
Vragen over moraal passen niet in een 
gebureaucratiseerde vergadercultuur. 
Voor zover die vergadercultuur ter dis
cussie wordt gesteld, gebeurt dat meestal 
in termen van 'de cultuurvan de politiek'. 
Naar mijn idee gaat het echter verder dan 
dat; het betreft de vraag naar de inhoud 
van de politiek zèlf. Het is een beetje 
wrang om het te zeggen gezien de 
schrijnende zaken die bovenkomen in 
Oost-Europa, maar als het socialisme iets 
zou moeten zijn, zou het een politiek van 
het plezier moeten zijn. Dat wil niet 
zeggen een politiek van lolbroeken, van 
losbandigheid en laat-maar-waaien-men
taliteit. Daarmee bedoel ik vooral een 
inspirerende, uitdagende maar ook 
doordachte politiek. Een politiek waarin 
plaats is voor passie, zogezegd. Dat is 
voor een deel wat Astrid Roemer in de 
bundel '50 jaar Politiek en Cultuur' 
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omschrijft als een herwaardering van 
waarden en normen: wat is het doel van 
elk individueel leven, van geluk, schoon
heid, geld; wat betekent arbeid voor het 
individu en nfet wat betekent het individu 
voor de arbeid. Voor een ander deel is dat 
het aangaan van een debat over de waarde 
van de politiek en de grondslagen van het 
politiek handelen. Voor een houding van 
passievolle politiek moet men op~nsta.~n 
voor andere meningen en bereid ZIJn 
daarover in discussie te treden. Ik denk in 
dit verband met name aan D'66 en aan 
kringen rond de Wiardi Beckman
stichting. 

Er zijn nog meer belangrijke problemen 
en onderwerpen voor de jaren negentig te 
noemen, maar voorlopig laat ik het hier 
bij. Ik stel nadrukkelijk dat ik niet denk 
dat we voor dergelijke vragen naar snelle, 
eenduidige en volledige antwoorden 
moeten zoeken. Eerder denk ik dat het om 
het signaleren, benoemen en analyseren 
van die problemen gaat. En om er 
natuurlijk iets aan te doen. Maar niet 
vanuit een houding die de belofte inhoudt 
van volledige en absolute oplossingen. De 
politieke en maatschappelijke realiteit is 
onvoorspelbaar - dat is in Oost-Europa 
het laatste jaar weer duidelijk gebleken
en kan snel veranderen. Een doordachte, 
maar flexibele houding lijkt daarvoor een 
beter vertrekpunt dan absolute, vermeend 
heldere beginselen. Dat betekent een 
dosis realisme zonder realisme tot 
ideologie te verheffen; het betekent passie 
zonder daarin te verzwelgen; het betekent 
tolerantie en pluralisme ten aanzien van 
levenshoudingen zonder te vervallen in 
een individualistisch liberalisme waarin 
iedereen alles maar zelf uit moet zoeken; 
het betekent een herwaardering van het 
politieke en morele debat zonder morali
serend te zijn en te denken de absolute 
waarheid in pacht te hebben. Enige 
bescheidenheid kan op dit punt geen 
kwaad. 
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Andere concepten 
Wat betekent dit nu voor de hamvraag; 
wat willen we meenemen van socialisti
sche gedachten, idealen en weten
schappelijke begrippen naar de j<l!en 
negentig? Van de wetenschappeliJke 
begrippen het minst, denk ik; deze - zo 
heb ik al aangegeven - bleken al eerder 
niet adequaat om complexe maatschap
pelijke problemen in heden en to~~om~t te 
analyseren. Ze verdienen op ZIJn mmst 
nogal wat aanvulling, bijvoorbeeld om 
ongelijke machtsverhoudingen tussen 
mannen en vrouwen en tussen migranten 
en autochtonen te kunnen benoemen, 
maar ook om kwesties van recht en 
moraal/ ethiek te ondervragen. Ondanks 
het feit dat volgens sommigen verschei
dene socialistisch-wetenschappelijke be
grippen nog steeds van belang zijn - Ger 
Harmsen wijst in de bundel op de 
ideologiekritiek en de stofwisseling van 
mens en natuur op basis van een 
ecologisch evenwicht bij Marx - ben ik 
bang dat het uitgaan van de marxistisc~e 
begrippen te veel zal blijven steken m 
aanpassingen en optelsommen. Belang
rijker lijkt het me essentiële wetenschap
pelijke en politieke concepten opnieuw te 
overdenken en waar nodig opnieuw te 
definiëren. Een weloverwogen eclecticis
me dus. 
Over de socialistische gedachten die we 
mee kunnen nemen naar de jaren negentig 
ben ik ook niet zo positief. De oorzaak 
daarvan ligt voor een belangrijk deel in de 
wijze waarop socialistische gedachten 
besmeurd zijn geraakt, onder andere door 
de ontwikkelingen in Oost-Europa. We 
kunnen wat daar onder de naam van het 
socialisme is gebeurd niet afdoen als valse 
propaganda die niets met het 'werkelij~~, 
socialisme te maken heeft. De praktiJk 
heeft ook die betekenis aan socialisme 
gegeven. 
Ten slotte de socialistische idealen; ik 
denk dat we daarvan nog het meest mee 
kunnen nemen. Socialistische idealen van 
sociale gelijkheid, recht op zelfont-
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plooiïng en mondigheid zijn de moeite 
waard om te behouden, temeer daar ze 
door andere politieke stromingen gemak
kelijk afgedaan worden en geassocieerd 
worden met naïeve ideeën uit de jaren 
zestig en beginjaren zeventig. 
Maar ook socialistische idealen zullen 
zich dienen aan te passen aan nieuwe 
problemen en uitdagingen. Te véél vast
houden aan socialistische idealen zou dat 
wel eens in de weg kunnen staan. 
Dreigende milieurampen, gelijkheid en 
gelijkwaardigheid tussen mannen en 
vrouwen en tussen migranten en autoch
tonen (ik bedoel hier nadrukkelijk geen 
'gelijkheid' in de zin van aanpassing aan 
de witte, mannelijke normen) mogen en 
kunnen het niet langer afleggen tegen 
principes over het belang van loonarbeid 
en een daarop gebaseerd solida
riteitsbegrip. Kortom, het meenemen van 
socialistische idealen betekent een 
herbezinning van die idealen, die bijna 
wel zal moeten leiden tot een herde
finiëring van idealen en daarop 
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gebaseerde politieke principes. 
De vraag is of de uitkomst daarvan nog als 
'socialisme' te benoemen zal zijn. 
Persoonlijk zal ik er niet zo rouwig om 
zijn indien dit niet het geval is. 
Daarentegen zou ik het betreuren wanneer 
de juiste vragen niet gesteld worden en 
een grondige herbezinning niet mogelijk 
is. Wanneer dat wél kan- en daar ga ik van 
uit - is het minder belangrijk of dat nu 
socialisme heet of niet. Wanneer de 
uitgangspunten maar doordacht, integer 
en liefst passievol zijn. Oprechte 
socialistische idealen zullen daarin 
blijven bestaan, de radicaliteit zal niet 
verloren gaan, maar de vragen die gesteld 
worden en de concepten die gebruikt 
worden zullen anders zijn. 

Jet Bussemaker 
Politicologe, 
wetenschappelijk onderzoekster op 
terrein 
'feminisme en individualisering' 
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Geen utopie -
hervormingen 

In de eerste helft van de 20ste eeuw 
heeft het socialisme als utopie, als 
ideaal, als droom van de toekomst, als 
vorm van een maatschappij waarin de 
tegenstelling tussen kapitaal en arbeid 
en de daaruit voortvloeiende sociale 
vraagstukken waren opgelost, grote 
aantrekkingskracht gehad voor be
langrijke delen van de arbeidersklasse 
en voor vele intellectuelen - althans in 
het door economische crises en oorlog 
getroffen Europa. Nu de 2lste eeuw 
nadert is daar weinig van over. 
De aanhang van partijen die een dergelijk 
idee van socialisme als alternatief voor 
het kapitalisme propageerden, bestaat 
sedert de jaren zestig meer en meer uit 
zwevende kiezers, wier standpunt sterker 
door actuele gebeurtenissen en over
wegingen op het moment van de verkie
zingen en minder door vooruitzichten op 
de lange termijn lijkt te worden bepaald. 
In ons land ondervond de CPN dat al in de 
jaren zeventig, toen haar arbeiders
electoraat massaal op de Partij van de 
Arbeid ging stemmen, op haar beurt kon 
de Nederlandse sociaal-democratie al in 
het begin van de jaren tachtig constateren 
dat haar aanhang onder de arbeiders in de 
bedrijven niet groter was dan die van 
CDA en VVD samen -en zij is sindsdien, 
zelfs m de Randstad, het meest 
geïndustrialiseerde landsdeel, verder 

teruggelopen. Het is een trend die zich 
vrijwel overal in West-Europa voordoet. 
Voor zover de recente verkiezingen in 
Midden- en Oost-Europa op dit punt 
gegevens opleveren is deze tendens daar 
nog sterker. Zo waren het bijvoorbeeld in 
de DDR vooral de arbeiders en boeren in 
wat de Arbeiter- und Bauern Staat heette 
te zijn, die bij de Volkskammer-verkie
zingen veertien dagen geleden de 
communistische partij de rug toekeerden 
en en masse voor de conservatieve Allianz 
kozen. Alleen onder de intellectuelen en 
beambten ondervonden de communisten 
grote steun, voor de vrienden van Helm ut 
Kohl gold het omgekeerde. Niet minder 
sprekend was dat de sociale samenstelling 
van de aanhang van de jonge Oostduitse 
sociaal-democratie een opmerkelijk 
nauwkeurig spiegelbeeld gaf te zien van 
die van het gehele electoraat in de DDR. 
Er is nog een gegeven dat ik voor een 
gedachtenwisseling over Socialisme in de 
jaren negentig van fundamenteel belang 
acht. Gedurende vrijwel geheel de 20ste 
eeuw werd het wereldnieuws in Europa 
gedomineerd door de vestiging en de 
uitbreiding van de macht en de invloed 
van het communisme en door het verzet 
daartegen. Een weerstand die zich sinds 
de Tweede Wereldoorlog toespitste op 
tegenstellingen tussen de Sovjet-Unie en 
de Verenigde Staten en op de ideologieën 
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die aan de maatschappijvormen van deze 
beide grootmachten werden ontleend. In 
de Sovjet-Unie werd het particulier bezit 
van alle produktiemiddelen opgeheven en 
door middel van de staatsmacht een 
totalitaire planeconomie ingevoerd. Dit 
leidde, ook in industrieel hoger ont
wikkelde landen binnen haar machts
bereik als Tsjechoslowakije en de DDR, 
allerminst tot de verwachte superioriteit 
ten opzichte van de ontwikkelde kapita
listische landen. Integendeel, er was 
sprake van groeiende technisch-weten
schappelijke achterstanden en van sociale 
en culturele achteruitgang. Niet het 
kapitalisme is in een algemene crisis 
tenonder gegaan, zoals alle commu
nistische partijen tientallen jaren ver
wachtten en voorspelden - doorgaans op 
grond van de lichtzinnig overgenomen 
uiteenzettingen van Varga, Soeslov en 
andere theoretici van de Communistische 
Partij van de Sovjet-Unie - maar 'het 
reëel bestaande socialisme', dat door hen 
als het grote alternatief werd 
gepresenteerd, stortte in. 
Eén en ander bevestigt het historisch ge
lijk van de Russische en de Duitse sociaal
democratie tegenover de aanhangers van 
Lenin in de jaren 1917-1920 en beslist het 
voornaamste theoretische debat tussen 
communisten en reformister. - met als 
conclusie dat men zich geen reëel, 
humaan aanvaardbaar socialisme kan 
voorstellen buiten de fundamenten van de 
liberale democratie. Het betekent tevens 
het einde van het lang gekoesterde 
droombeeld van het socialisme als 
alternatief produktiestelsel voor het 
kapitalisme. 
In die zin lijkt er inderdaad zoiets als een 
einde aan de geschiedenis te zijn gekomen 
-de geschiedenis van de 20ste eeuw. De 
jaren negentig vormen de opmaat voor de 
21ste eeuw. 
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Kritische heroverweging 

Er is geen grond nu de voornaamste 
denkbeelden en doelstellingen van voor
standers van socialisme op te geven, er 
zijn wel redenen temeer tot kritische 
heroverweging ervan. Voor ik er meer 
over zeg, lijkt het me, zeker in dit 
gezelschap, geraden om duidelijk te ma
ken wat ik onder socialisme versta. 
De grote lijn in de historie van de mens 
toont, vanaf de verste ogenblikken in het 
verleden van de geïsoleerde jagers
stammen die ons bekend zijn, tot op de 
dag van vandaag, in de heel de wereld 
omspannende geïndustrialiseerde maat
schappij met haar moderne informatica 
waarin wij leven, een steeds verfijnder 
arbeidsverdeling. Zij maakt weliswaar 
voor zeer velen een vergaande indivi
dualisering mogelijk, maar leidt tegelij
kertijd, voor iedereen, en in toenemende 
mate, tot afhankelijkheid van het doen en 
laten van anderen. 
Een paar jaar geleden passeerden we al het 
punt waarop één menselijke fout in een 
kerncentrale bij Moskou ertoe leidde dat 

' 
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Joegoslavische moeders hun kinderen 
dagenlang moesten proberen uit te leggen 
dat ze binnen behoorden te blijven hoewel 
het buiten prachtig weer leek te zijn, en 
dat in Nederland en andere landen in het 
westen van Europa veel voedsel onge
schikt voor consumptie moest worden 
verklaard -om over de gevolgen voor de 
dichterbij wonenden maar te zwijgen. Dit 
jaar hebben we het punt bereikt waarop 
duidelijk is geworden dat de houtkap in 
het Amazonegebied in Brazilië de aarde 
binnen vijftig jaar van zijn belangrijkste 
groene longen dreigt te beroven en dat de 
klimatologische verschuivingen die daar 
het gevolg van zullen zijn het twij
felachtig maken of de mensheid aan het 
einde van de volgende eeuw nog zal 
kunnen voortbestaan. 
Het is aan het begin van deze jaren 
negentig een onontkoombaar feit, dat de 
veiligheid en de kwaliteit van ons aller 
bestaan, zowel op kleine als op grote 
schaal meer en meer afhangt van de vraag 
of het maatschappelijk leven, in ons land 
en in de rest van de wereld, op een 
verstandige en moreel verantwoorde 
wijze zal worden geregeld of niet. 
Socialisme is voor mij de opvatting dat 
deze onvermijdelijk toenemende ver
maatschappelijking van het menselijk 
leven zo veel mogelijk doelbewust moet 
geschieden. 
Daarbij gaat het niet alleen om een 
onbevooroordeelde, rationele aanpak die 
de bevrediging van elementaire behoeften 
als voedsel, onderdak en veiligheid 
verzekert: socialisme is voor mij ook de 
keuze voor het uitgangspunt, het 
morele beginsel en de doelstelling van 
de gelijkwaardigheid van de mensen, 
ongeacht sexe, ras, nationaliteit of 
sociale klasse. Socialisme is ten slotte 
ook de keus voor het deelnemen aan een 
brede, geschakeerde politieke bewe-
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ging, aan een niet aflatend pogen de 
maatschappelijke ontwikkeling te 
beïnvloeden in de richting van wat in de 
eerder aangegeven zin het algemeen 
belang zou kunnen heten -een algemeen 
belang dat ook altijd grote zorg voor de 
vooruitgang van onafhankelijke weten
schap en andere vormen van cultuur 
inhoudt. 
Socialisme is voor mij alleen nog een 
ideaal in de zin van het verlangen en de 
hoop dat we aan het eind van de jaren 
negentig kunnen vaststellen dat bij de 
aanpak van de grote vragen omtrent de in
richting van de samenleving, zowel in 
eigen land als op de rest van de aarde, het 
gezond verstand de overhand kreeg en we 
daardoor de 2lste eeuw met een geruster 
gemoed kunnen overlaten aan hen die na 
ons komen dan nu het geval is. 
De maatschappelijke problemen waar 
socialisten aan het begin van de jaren 
negentig voor staan zijn heel andere dan 
veertig jaar terug en zien er over veertig 
jaar zonder twijfel weer heel anders uit. 
Dat vereist een consequent afzien van 
elke alleen maar wantrouwen wekkende 
gedachte aan het socialisme als utopie, als 
blauwdruk voor een alternatief produk
tiestelseL Het vereist bovenal het afzien 
van het verouderde, gedemoniseerde 
beeld van het kapitalisme, waarin de gang 
van zaken in de wereld wordt bepaald 
door onaantastbare wetmatigheden en 
duivelse streken van ongrijpbare bezit
ters, die volledig moeten worden 
uitgeschakeld. Dergelijke opvattingen 
verduisteren het zicht op mogelijkheden 
om de kapitalistische economie daad
werkelijk meer en meer aan de banden van 
het algemeen belang te leggen. Nodig is 
een oriëntatie op compromissen tussen 
kapitaal en arbeid, op compromissen met 
wat men een open einde zou kunnen 
noemen, op compromissen die bij 
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gewijzigde omstandigheden en machts
verhoudingen telkens worden herzien. 
Nodig zijn meer en betere analyses van de 
maatschappelijke werkelijkheid, die 
wegen naar doelmatige hervormingen 
kunnen openleggen, en daarop telkens 
weer afgestemde heroriëntaties in de 
actie- en beginselprogramma's. 
In haar praktische politiek heeft de so
ciaal-democratie zich al vele decennia 
gebaseerd op het voortbestaan van het 
kapitalisme en zich ingesteld op het 
bereiken van brede maatschappelijke 
compromissen tussen kapitaal en arbeid
weliswaar niet altijd met zo veel woorden 
maar wel in feite. Het lijkt me voor de 
jaren negentig niet genoeg: het herstel en 
de groei van een zinvolle en 
geloofwaardige socialistische beweging 
is slechts denkbaar door openlijk en 
consequent te breken met elke vorm 
van geloof in een totaal andere 
maatschappelijke orde in dit deel van 
de wereld, door ondubbelzinnig te kiezen 
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voor hervormingen die bij alle 
veranderingen in wat het algemeen belang 
van de samenleving is, telkens weer de 
sociale rechtvaardigheid verzekeren en 
door dat dan ook doortastend te doen. Op 
die manier kan een socialistische 
beweging het best inspireren tot het 
blootleggen van sociale vraagstukken en 
het uitwerken van praktische oplossingen, 
op die manier kan zij het best de 
democratische macht mobiliseren die 
nodig is om de gewenste hervormingen 
door te kunnen voeren, ook wanneer de 
doeleinden niet anders dan stap voor stap 
en met vallen en opstaan kunnen worden 
bereikt. 

Europese integratie? 

Waar zou dat voor de jaren negentig, 
praktisch en programmatisch gesproken, 
voor aanhangers van het socialisme in 
Nederland naar mijn mening op neer 
moeten komen? 
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In de eerste plaats op een grondig her
overwegen van de europese integratie. 
We maken diepgaande veranderingen in 
de staatkundige verhoudingen binnen dit 
werelddeel mee door de op handen 
éénwording van de twee Duitse staten, 
door het ontstaan van nieuwe onaf
hankelijke, democratische rechtsstaten 
als Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije 
en door nieuwe meningsverschillen 
binnen enerzijds het Warschaupact en de 
Comecon en anderzijds de NAVO en de 
Europese Gemeenschap over de verder te 
volgen koers. Landen als Polen en 
Tsjechoslowakije hebben recht op steun 
en solidariteit. Zij mogen bij de 
verdieping van de europese samenwer
king niet aan de zijlijn worden gelaten. 
Dat is niet alleen een kwestie van 
gemeenschappelijke democratische tradi
ties en historische saamhorigheid - zij 
hebben een rijke cultuur, kostbare 
democratische en morele tradities en veel 
historische wijsheid te bieden. Hun 
betrokkenheid bij de Europese 
integratie kan een wezenlijke verster
king betekenen van het noodzakelijke 
tegenwicht van de kleine landen jegens 
de al te eenzijdige aspiraties, waartoe 
de zwaargewichten onder de zich 
verenigende staten zich kunnen laten 
verleiden en op korte termijn al 
belangrijk bijdragen aan het tot stand 
komen van een dusdanige regeling van de 
Duitse eenwording dat zij het gevoel van 
duurzame veiligheid zowel binnen 
Duitsland als in de omringende landen 
versterkt. 
Voorts is er alle reden op te treden voor het 
behoud en de versterking van de demo
cratie bij de europese integratie. Dat 
betreft de positie van het Europees 
parlement ten opzichte van Europese 
instellingen, maar ook een duidelijker 
afbakening van de beleidsruimten van de 
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nationale overheden en de nationale 
parlementen. Het probleem is niet eens zo 
zeer hoe de bevoegdheden worden 
afgegrensd, maar veel meer dat er tot 
dusver nauwelijks enige precisering heeft 
plaatsgevonden. Daardoor kan de 
Europese integratie tot grote rechts
onzekerheid leiden en te gemakkelijk 
zowel de supranationale als de nationale 
overheden alibi's verschaffen bij het 
aantasten van bestaande sociale, demo
cratische en culturele verworvenheden. 
Bijzondere aandacht verdient in dit 
verband de economische democratie, de 
medezeggenschap, in de bedrijven. 
Omdat deze op Europese schaal nog 
moeilijker is te realiseren dan in eigen 
land, worden initiatieven urgent. Het is 
een probleem dat ook de sociaal
democratie veel te lang heeft laten liggen 
als een vraagstuk dat alleen de vakbe
weging zou aangaan. 
Voor kleine landen in Europa als het onze 
is het van eminent belang dat kunst en 
cultuur niet worden overgeleverd aan de 
grillen van de internationale commercie, 
maar dat er royale ruimte blijft bestaan 
voor een nationaal cultuurbeleid, zeker 
waar het om kleine taalgebieden gaat. 
Nauwe samenwerking met België, met 
Vlaanderen, ligt hierbij voor de hand. Een 
cultuurpolitiek, die twintig miljoen Ne
derlandstaligen omvat, kan een niet te 
verwaarlozen factor in Europa zijn. 
De sociaal-democratie is de aangewezen 
politieke stroming om een einde te maken 
aan de afwachtende houding- in dit land 
van oudsher, van links tot en met rechts, 
gebruikelijk wanneer de krachtsver
houdingen in dit werelddeel zich wijzigen 
-en een actieve, op de nationale belangen 
afgestemde rol op zich te nemen. Zij is 
daarvoor de aangewezen stroming, niet 
alleen op grond van het feit dat haar 
aanhang bestaat uit de mensen die de 
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grootste risico's lopen dat hun belangen in 
het gedrang komen, maar ook omdat zij 
op Europese schaal tot de grootste en 
meest coherente internationale politieke 
formaties behoort die, als geen andere, in 
staat moet zijn de benodigde steun voor 
dringend noodzakelijke initiatieven te 
verwerven. 
Uitgaande van de verwachting dat de 
jaren negentig in elk geval de eerste 
aanzet voor een evenwichtige demili
tarisering van de internationale betrek
kingen te zien zullen geven, komt het 
vraagstuk van de internationale veiligheid 
meer en meer in het teken te staan van het 
behoud van de natuur. Wie dat ernstig 
neemt moet beginnen te erkennen dat dit 
een probleem is dat op wereldschaal moet 
worden aangepakt. Het zou buiten
gewoon cynisch zijn zich tevreden te 
stellen met een verbeter-de-wereld-begin
bij-jezelf en slechts de maat van groen
voorzieningen in de wijk en de vogelstand 
in de provincie te hanteren. Het inter
nationale milieuvraagstuk is onverbre
kelijk verbonden met de problematiek van 
honger en armoede op wereldschaal, met 
de verhouding tussen de rijke en de arme 
landen, met de dreigende uitroeiing van 
vele vormen van leven die voor de 
toekomst van de natuur van onver
vangbare betekenis kunnen zijn. En met 
de vraag hoe de noodzakelijke 
internationale rechtsorde tot stand kan 
worden gebracht met, bijvoorbeeld, in de 
Verenigde Naties een effectief optredende 
Veiligheidsraad voor het Behoud van de 
Natuur. Gezien de ernst van de 
problematiek schiet het bestaande inter
nationalisme van de socialistische bewe
ging emstig tekort. Er zal nog heel wat 
moeten gebeuren om tastbare resultaten te 
kunnen bereiken op het niveau dat de ernst 
van de situatie inmiddels voorschrijft. 
Ook op dit punt zou de Nederlandse so-
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daal-democratie, zowel politiek als 
intellectueel, groter gewicht in de schaal 
moeten zien te werpen, in het bijzonder 
binnen en via Europa. 
Bij de versterking van de democratie in 
eigen land gaat het de komende tijd 
primair om verwezenlijking van de 
feitelijke gelijkwaardigheid van de vrouw 
en om meer aandacht en doeltreffende 
hulp bij de sociale en politieke integratie 
van de allochtone etnische minderheden. 
Een punt dat bij de sociaal-democratie en 
alle andere linkse groeperingen veel meer 
aandacht en inzet vergt en zo langzamer
hand als het voornaamste sociale vraag
stuk behoort te worden beschouwd, is 
de zorg voor de kwaliteit van wat het 
publiek domein in de samenleving kan 
worden genoemd. In elk geval zou de 
sociaal-democratie een radicale bestrij
ding moeten garanderen van de 
verwaarlozing en de verwoesting van het 
onmiddellijke leefmilieu die zich al 
enkele decennia lang aftekent, van de 
overlast door het verkeer, van het 
schandaal van de gifbelten, de geluids
hinder en de criminaliteit. Er moet 
opgetreden worden voor degelijke open
bare voorzieningen die vanzelfsprekend 
zouden moeten zijn; voor een aanpak van 
meer preventieve gezondheidszorg, de 
kwaliteit van het volksonderwijs en 
andere soms al bijna vergeten traditionele 
doelstellingen en deugden van elk 
fatsoenlijk democratisch lokaal bestuur. 
De sociaal-democratie zou in de jaren 
negentig haar reputatie als belangrijke 
maatschappelijke hervormingsbeweging 
kunnen herstellen. Vele ·socialistische 
lokale bestuurders en enkele commu
nistische wethouders hebben op dit punt 
ervaring en krediet van belang verzameld. 
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Theoretisch onderzoek 
Het ingaan van de vijftigste jaargang van 
het blad dat deze bijeenkomst belegde, is 
een moment ook nog iets te zeggen over 
het theoretisch onderzoek dat in de jaren 
negentig met het oog op de socialistische 
doelstellingen wenselijk is. 
Het lijkt me te vroeg voor afgeronde 
nieuwe theorieën over socialisme of ka
pitalisme, het lijkt me een tijd voor het 
inventariseren en scherper in beeld 
brengen van de nieuwe vraagstukken. 
Daarbij zullen we ons zeker grondig 
moeten bezinnen op de morele problemen 
die door de ernst van de dreigende 
milieucrises zeer snel zijn verscherpt en 
zich voorlopig ongetwijfeld nog verder 
zullen toespitsen. De teksten in de Bijbel, 
de Koran, het Communistisch Manifest en 
het Handvest van de Verenigde Naties 
schieten tekort. 
Eén van onze bekende futurologen zei in 
de jaren zestig: 'De toekomst is wat ons 
toekomt'- het lijkt mij beter te stellen, dat 
de toekomst moet zijn wat toekomt aan 
hen die na ons komen. Hoe bieden we de 
aarde volgende generaties aan? Waar 
leggen we de grenzen van het plunderen 
van de natuur, waar verbeteren we onze 
zorg ervoor? Het gaat om een solidariteit 
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met komende generaties, die ons nu al 
noopt de solidariteit met de huidige 
bevolking in de arme landen te versterken 
en wegen te vinden om de Noord-Zuid
problemen veel krachtiger aan te pakken, 
een solidariteit die ons ook dwingt een 
kritische blik te slaan op de rechten 
waarop men aanspraak meent te mogen 
maken in de nabije Nederlandse en 
Europese samenlevingen waar wij in de 
jaren negentig deel van zullen zijn. 

Tot slot nog iets over Marx. Hij werd, heel 
jong al, geïnspireerd door Epicurus, over 
wie hij zijn dissertatie schreef. Deze 
Griekse filosoof stelde: 'Vrees voor de 
goden is zinloos, zij leven gelukzalig in 
een eigen wereld en bekommeren zich 
niet om de mensen'. Het lijkt mij een goed 
uitgangspunt: wat we ook willen met onze 
ideeën over socialisme in de jaren 
negentig, we zullen het allemaal zelf 
moeten doen. 

Ger Verrips 
schrijver, 
redacteur 'Socialisme en 
Democratie' (PvdA) 
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De dubbele paradox 
van de jaren tachtig 

De redactie van Politiek & Cultuur heeft 
het zich niet gemakkelijk gemaakt door 
juist op dit moment de vraag naar de 
perspectieven van het socialisme in jaren 
negentig als thema te kiezen. In elk geval 
maakt ze het inleiders niet gemakkelijk 
om in kort bestek daar enige zinnige 
dingen over te zeggen. Want juist nu is de 
twijfel over de toekomst van socialisti
sche politiek wijd verbreid. Het oplaaiend 
debat over het einde der ideologieën is 
daar een symptoom van. 
Twijfel over de perspectieven van socia
lisme wordt niet alleen van de daken 
geroepen door commentatoren in de 
media maar is ook in de verschillende 
bewegingen die onder de noemer van het 
socialisme gerekend kunnen worden, 
aanwezig. Dat geldt voor de sociaal
democratie. Het geldt ook voor 
stromingen ter linkerzijde van de sociaal
democratie, die nu samenwerken in 
Groen Links. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
de tendens om politieke vernieuwing te 
definiëren in termen van het voorvoegsel 
'post': postsocialisme, postmarxisme, 
e.d. 
Kritiek en twijfel komen dus niet alleen 
'van buiten'. Reden te meer voor een 
grondige herbezinning op traditionele 
uitgangspunten en oriëntaties die als 
'socialistisch' gelden of golden. Om 
politieke vernieuwing gestalte te geven is 

het van belang om zich in de eerste plaats 
rekenschap te geven van ervaringen met 
socialistische politiek in het meer en 
minder nabije verleden. Dat lijkt een open 
deur. Maar de manier waarop soms 
radicale breuken met het verleden worden 
bepleit, houdt vaak geen rekening met 
historische ervaringen. Het gevaar 
daarvan is dat onder het mom van radicale 
vernieuwing soms oude, versleten denk
beelden opdoemen. We mogen, met an
dere woorden, de eigen geschiedenis niet 
vergeten. Niets is riskanter dan een 
politieke beweging zonder geheugen. 
Een socialisme, dat aan dementie lijdt, zal 
de jaren negentig in elk geval ·niet 
overleven. 
De geschiedenis van de socialistische 
beweging en de verschillende stromingen 
is een zeer breed thema. Daar zal ik me in 
dit kader niet aan wagen. Ik zal me 
beperken tot het recente verleden en met 
name ingaan op twee ervaringen in de 
afgelopen tien jaar, die naar mijn mening 
van beslissende betekenis zijn voor de si
tuatie, waarin links zich op dit moment 
bevindt. 
Het gaat om twee paradoxale ervaringen 
die ik kort zal aanduiden en vervolgens zal 
ik wat uitvoeriger ingaan op de 
conclusies, die daaruit voor de toekomst 
getrokken kunnen worden. De eerste 
ervaring heeft betrekking op de 
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economische crisis in het begin van de 
jaren tachtig en de effecten daarvan. 

Paradox no. 1: 
De crisis van het westerse 
kapitalisme begin jaren 
tachtig 

Socialisten van verschillende pluimage 
hebben in de jaren zestig en zeventig 
regelmatig de illusies bestreden over een 
crisisvrij kapitalisme, dat een onge
stoorde vooruitgang van welva~ll1 en 
welzijn zou garanderen. Op het moment, 
dat deze crisis daadwerkelijk uitbrak en 
zich met name in het begin van de jaren 
tachtig verdiepte, ontstond er een 
paradox. Hoewel socialisten gelijk 
krijgen en illusies over het crisisvrije 
kapitalisme als sneeuw voor de zon 
verdwijnen, is de socialistische beweging 
niet bij machte om haar positie te 
versterken. Integendeel, het Westeuro
pese socialisme raakt in het defensief. 
Sociale verworvenheden worden aan
getast en met name de verzorgingsstaat 
wordt in toenemende mate gezien als 
obstakel voor een uitweg uit de crisis. 
Rechts slaagt er in die periode vooral in 
om de crisis te definiëren in tem1en van 
een wanverhouding tussen staatsregule
ring en vrije markt. In feite wordt socialis
tische politiek verantwoordelijk gesteld 
voor de crisis omdat socialisme geïden
tificeerd wordt met staatsregulering en 
overdreven staatsbemoeienis. En de linkse 
beweging slaagde er niet in om daar een 
bevredigend antwoord op te geven. Nog 
maar nauwelijks bekomen van deze eerste 
ervaring, wordt de linkse beweging in 
West-Europa aan het eind van de jaren 
tachtig geconfronteerd met een nieuwe 
ervaring, die eveneens een paradox met 
zich meebrengt: de uitwerking van de 
crisis van het Oosteuropese communisme. 
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Paradox no. 2: 
De crisis van het Oosteuropese 
communisme eind jaren 
tachtig 

Het socialisme in West-Europa heeft 
vanaf het begin van de Koude Oorlog 
voortdurend last gehad van het zogeheten 
reëel bestaande socialisme in Oost
Europa. De verdeling van de wereld in 
twee machtsblokken en het daarmee 
samenhangende blokdenken schiep een 
politiek klimaat, waarin links in West
Europa telkens weer geassocieerd werd 
met het Oosteuropese staatssocialisme. 
'Freiheit statt Sozialismus' was niet 
alleen de leus, die Kohl in de DDR
verkiezingen met succes lanceerde. Het 
was ook de leuze, waarmee deCDUin de 
jaren zestig en zeventig de Westduitse 
SPD te lijf ging. 
Het Oosteuropese communisme vormde 
dus een blok aan het been van het 
Westeuropese socialisme, ook al riepen 
sociaal-democraten en eurocommunisten 
om het hardst dat men er niks mee te 
maken wilde hebben. De ineenstorting 
van het Oosteuropese communisme 
betekende daarom een bevrijding ook 
voor het Westeuropese socialisme. 
Eindelijk zijn we verlost van de noodzaak 
om ons voortdurend te distantiëren van 
politieke stromingen en politieke 
praktijken die zich jarenlang ten onrechte 
bediend hebben van etiketten als 
socialisme en communisme. 
Maar nu het reëel bestaande socialisme 
als een kaartenhuis inzakt, ontstaat er een 
nieuwe paradox: Het oostblok aan ons 
linkerbeen is weliswaar verpulverd, maar 
het Westeuropese socialisme lijkt daar 
weinig profijt van te hebben. Enkele 
maanden geleden riep Lafontaine nog 
hoopvol: 'Er waart een spook door Oost
Europa: het spook van de sociaal-demo-
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eratie'. Maar inmiddels is wel duidelijk, 
dat het politieke toneel in Oost-Europa 
beheerst wordt door heel andere spoken. 
Ook in West-Europa zelf lijkt het failliet 
van het Oosteuropese communisme 
vooral te functioneren als aanleiding om 
de triomftocht van vrije-markteconomie 
en liberalisme af te kondigen en elke vorm 
van socialistische of linkse politiek als 
gevaarlijke illusiepolitiek af te doen. Het 
Westeuropese socialisme heeft een blok 
aan het been minder, maar opnieuw wordt 
ze in het defensief gedrongen. 

Etatistische tendenzen in het 
socialisme 

Een belangrijke factor die deze situatie 
verklaart, is de manier waarop in het 
Westen de ontwikkelingen in Oost
Europa worden gedefinieerd. Wederom 
wordt de boventoon gevoerd door het 
bekende schema: 'markt versus staat'. 
Daar draait alles om, als je media mag 
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geloven. Oost-Europa zou definitief 
duidelijk hebben gemaakt dat de opmars 
van de kapitalistische markteconomie 
onstuitbaar is: het einde van de geschie
denis zou in zicht zijn. 
Dat schema functioneert ook als middel 
om de verwantschap tussen verschillende 
vormen van socialisme aannemelijk te 
maken. Kortom: het Westeuropese socia
lisme is opnieuw in het defensief. En 
evenals in het begin van de jaren tachtig is 
de gelijkstelling van socialisme met 
staatsbemoeienis het belangrijkste wapen 
waarmee het Westeuropese socialisme in 
het defensief wordt gedrongen. Socia
lisme wordt dus in hoge mate 
geïdentificeerd met staatsinterventie, en 
rechts appelleert telkens weer met succes 
aan de bestaande onvrede over de 
betuttelende staat. 
De vraag is of deze gelijkstelling louter en 
alleen een kwestie is van rechtse 
propaganda of dat daar ook een kern van 
waarheid in schuilt. Het laatste is mijns 
inziens het geval. De socialistische bewe-
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ging heeft een sterke etatistische traditie: 
men verwachtte van oudsher veel van de 
mogelijkheden van de staat bij het reali
seren van socialistische doelen. Dat heeft 
ook geleid tot een bepaalde paternalisti
sche houding ten opzichte van de mensen. 
Zo wordt in verkiezingspropaganda van 
de PvdA de kiezer heel vaak 
aangesproken als object van politiek. Het 
gaatvrijwel altijd om de 'zwakkeren in de 
samenleving', waarvoor en waarover 
beleid gevoerd moet worden. Mensen 
worden niet aangesproken als subject van 
politiek: als mensen die zelf in staat zijn 
om macht te vormen en voor hun belangen 
en idealen op te treden. 
Ik denk ook dat de PvdA de kritiek op de 
manier waarop ze als bestuurlijke partij 
opereert (een kritiek, die voor de 
verkiezingen in de media sterk naar voren 
werd gebracht), ter harte zou moeten 
nemen. De stromingen ter linkerzijde van 
de PvdA zijn in dit opzicht veel minder 
éénduidig. De CPN kent enerzijds een 
sterke anti-etatistische traditie, die bij
voorbeeld tot uiting komt in haar verzet 
tegen de geleide loonpolitiek en een groot 
vertrouwen in de politieke rol van massa
bewegingen. Tegelijkertijd werd de CPN 
geïdentificeerd met het etatisme in optima 
forma, zoals dat in Oost-Europa gestalte 
kreeg. En laat er geen misverstand over 
bestaan: in verschillende perioden liet de 
partij zich daarmee ook al te graag 
identificeren. 
De PSP legde evenals de CPN een sterke 
nadruk op de mogelijkheden van buiten
parlementaire acties en sociale bewe
gingen. Tegelijkertijd stonden PSP
programma's tot medio jaren tachtig bol 
van nationalisatieplannen en andere 
verstrekkende staatsbemoeienissen. De 
PPR en de EVP leggen van oudsher sterk 
de nadruk op mogelijkheden van 
individuen om zelf initiatieven te nemen 
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voor een rechtvaardiger samenleving en 
de eigen verantwoordelijkheid die men
sen daarvoor hebben. Maar het morele 
appèl, wat daaraan gekoppeld is, kan 
soms omslaan in een paternalistisch 
opgeheven vingertje. 
In elk geval is de linkse beweging als 
geheel er tot nu toe nauwelijks in geslaagd 
zich te bevrijden van het imago van een 
bevoogdende, betweterige etatistische 
beweging. En dat is (naast allerlei andere 
factoren) ten minste een van de redenen 
waarom het socialisme telkens weer in het 
defensief gedrongen wordt. 

Afscheid van het etatisme , 
maar hoe? 

Socialistische politiek zal zich moeten 
bevrijden van haar etatistische 
neigingen, dat wil zeggen van haar 
overschatting van de rol van de staat bij 
het realiseren van socialistische doelen, 
zoals de bestrijding van de verschillende 
vormen van sociale ongelijkheid en het 
scheppen van een leefbare toekomst. Dat 
is een boodschap, die langzamerhand 
begint door te dringen. 
In het Manifest van Groen Links, dat 
enkele weken gelden uitkwam wordt dat 
dan ook terecht benadrukt: 'Zo min 
mogelijk staat'. Dat is één van de belang
rijkste uitgangspunten van het Manifest. 
Maar zo'n uitgangspunt vereist wel een 
zorgvuldige uitwerking. En in dat opzicht 
schiet het manifest naar mijn mening 
tekort. 
De stelling in het manifest dat 'de over
heid voorwaardenscheppend moet zijn', 
zegt op zich natuurlijk niet zo veel. En 
elders in het manifest komt de stelling 
voor, dat 'de overheid zich zou moeten 
beperken tot het opheffen van blokkades, 
die maatschappijvernieuwing in de weg 
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staan'. Dat is voor een linkse politiek veel 
te mager. Bestrijding van sociale onge
lijkheid en van milieubedreigingen 
vereist méér dan een voorwaarden
scheppende overheid. 
De constatering, dat socialistische 
politiek in het verleden veel te veel 
verwachtingen en illusies koesterde over 
de mogelijkheden van staatsingrijpen, 
laat dus nog open welke visie op de rol van 
de staat uitgangspunt zou moeten zijn van 
linkse politiek. Met andere woorden: hoe 
zal een nieuw type socialisme of 
postsocialisme er uitzien? 
Op die vraag worden zeer uiteenlopende 
antwoorden gegeven. 

Aanpassing aan het 
liberalisme? 

Wat we in de eerste plaats zouden moeten 
vermijden, is dat links eenvoudigweg 
teruggrijpt naar liberale staatsopvattingen 
verpakt in een socialistisch lijkend jasje. 
Die neiging is er wel degelijk. Het meest 
duidelijk is dat te bespeuren in de 
opvattingen van iemand als Paul Kalma, 
die enkele jaren geleden een boekje 
schreef onder de titel 'Socialisme op sterk 
water'. De opvattingen, die daarin ver
woord staan, kan ik met de beste wil van 
de wereld niet anders zien dan als het 
overnemen van bekende liberale patro
nen, waarin markt tegenover staat gesteld 
wordt. Wanneer deze tendens bepalend 
zou worden voor het socialisme in de 
jaren negentig, dan denk ik de Fukuyama 
toch nog gelijk krijgt met zijn stelling over 
de onstuitbare opmars van het liberalisme 
op deze aardbol. Het is misschien goed 
om toch nog maar eens de bezwaren tegen 
de liberale staatsopvatting op een rijtje te 
zetten. In de hoofdzaak gaat het eigenlijk 
om twee bezwaren: 
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1. Het schema markt-staat functioneert 
als legitimatie van een vrije (dat is: 
kapitalistische) markteconomie. En 
zoals we weten brengt een dergelijke 
economie onvermijdelijk sociale 
ongelijkheid met zich mee. 

2. Het schema markt-staat is een schema 
dat een zeer versimpeld en dus 
vertekend beeld geeft van de 
maatschappelijke werkelijkheid. Daar
door worden ook bepaalde politieke 
alternatieven buiten de discussie 
geplaatst. Ten onrechte wordt markt 
gelijkgesteld met kapitalistische markt. 
Bovendien betekent minder staat niet 
automatisch méér markt. 

Een terugtredende staat kan meer 
ruimte geven aan het particuliere 
initiatief van kapitalistische onder
nemers, maar ze kan ook meer ruimte 
geven aan het particuliere initiatief van 
maatschappelijke instellingen en socia
le bewegingen. Ze kan meer ruimte 
geven aan directe vormen van 
democratie in buurten en bedrijven. Er 
is kortom meer tussen hemel en aarde dan 
de vrije markt en de bureaucratische staat, 
zoals die ons in de liberale schema's 
worden voorgetoverd. Wanneer het 
socialisme zich zou aanpassen aan de 
ideologische schema's van het 
liberalisme, dan geeft ze uiteindelijk haar 
eigen doelstellingen prijs. 

Een politieke retraite? 

Er is binnen links een andere tendens 
merkbaar als reactie op de overspannen 
verwachtingen van de rol van de staat. De 
erkenning dat de mogelijkheden van een 
staat om maatschappelijke ontwikke
lingen te beheersen en te besturen beperkt 
zijn, heeft een ontnuchterende uitwer
king. 
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Een duidelijk voorbeeld daarvan is Hans 
Magnus Enzensberger, bekend als sterk 
politiek geëngageerd schrijver, die nu 
bekeerd is tot een nogal relativerende 
houding. Het gewriemel van politici is 
eigenlijk van marginale betekenis en 
daarom minder interessant dan hetgeen in 
de levende maatschappij zelf gebeurt: 'De 
werkelijke maatschappelijke processen 
verlopen autonoom, ver verwijderd van 
het politieke circus ... ', zo stelt hij. 
Enzensberger geeft volgens mij een 
houding weer, die tamelijk sterk leeft 
binnen links. 
Het belangrijkste manco daarvan is dat 
politiek gelijk gesteld wordt met staats
politiek. Als je deze reductie van de 
politiek accepteert, dan is de conclusie 
van Enzensberger enigszins begrijpelijk. 
Maar het is niet noodzakelijk om politiek 
te beperken tot staatspolitiek. Daarom 
kunnen er ook andere lessen getrokken 
worden uit de ervaringen van socialisti
sche politiek in het afgelopen decennium. 

Voorbij de grenzen van het 
etatisme 

De aanpassingsstrategie van Kal ma en de 
terugtrekkingsstrategie van Enzensberger 
zijn niet de enige keuzen. De erkenning 
van de beperkte mogelijkheden van de 
staat in hoogontwikkelde industriële 
maatschappijen, waarin wij leven, kan 
ook leiden tot een andere conclusie, 
namelijk deze: socialistische of linkse 
politiek in de jaren negentig zou meer dan 
ooit rekening moeten houden met de 
noodzaak dat ze zich niet kan beperken tot 
staatspolitiek. 

Bestrijding van sociale ongelijkheid en 
van milieubedreigende ontwikkelingen 
vereist niet alleen bepaalde overheids-
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maatregelen maar ook een actieve politiek 
gericht op instellingen, organisaties en 
bewegingen, die een belangrijke rol 
spelen bij de instandhouding en/of de 
verandering van bestaande verhoudingen. 
Het politieke werkterrein van links in de 
jaren negentig wordt niet smaller, zoals 
Enzensberger lijkt te denken, maar juist 
breder, complexer en dus ook spannender. 
Het zal daarbij gaan om een andere manier 
van functioneren van de staat méér nog 
dan om een terugtredende staat. Dat 
vereist versterking en verdieping van de 
politieke democratie. Het zal daarbij 
gaan om verandering van machts
verhoudingen in de maatschappij. Dat 
vereist sociale en economische demo
cratie. Eigenlijk wordt nu pas duidelijk 
wat Antonio Gramsci al meer dan een 
halve eeuw geleden voorzag, namelijk dit: 
hoogontwikkelde maatschappijen wor
den gekenmerkt door een complex 
systeem van machtsverhoudingen. Een 
socialistische beweging kan daarin alleen 
maar functioneren, wanneer ze flexibel is 
en veelzijdig. 

Links in de jaren negentig 

En daarmee kom ik aan mijn laatste punt: 
de conclusies, die we kunnen trekken over 
het functioneren van de linkse beweging 
in de toekomst. 
1 In de eerste plaats een conclusie over de 

politieke strategie: gelet op de 
complexiteit van de machtsverhou
dingen in onze maatschappij, kan deze 
strategie niet anders zijn dan 
reformistisch. Ook dat is eigenlijk al 
door Gramsci geformuleerd: hij 
voorspelde dat de enige adequate 
strategie vergeleken kon worden met 
wat hij noemde: een stellingenoorlog. 
Een hoogontwikkelde complexe maat-
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schappij bestaat uit een ingewikkeld 
netwerk van stellingen en barrières die 
sociale ongelijkheid in stand houden. 
Die stellingen en barrières kunnen niet 
in één (tover)slag overwonnen worden, 
maar moeten stukje bij beetje 
opgeruimd en veroverd worden. In het 
eerder genoemde Manifest van Groen 
Links wordt dan ook terecht gesproken 
van 'radicaal reformisme'. 
De principiële scheidslijnen, die er 
vroeger waren tussen sociaal
democratie enerzijds en linkssocia
listische en eurocommunistische 
stromingen anderzijds, zijn daarmee 
verdwenen. En dat lijkt mij alleen 
maar winst. 

2 In de tweede plaats een conclusie over 
de politieke cultuur: linkse politiek in 
de jaren negentig vereist meer dan ooit 
flexibiliteit. Anders is links niet in staat 
om aansluiting te vinden bij de 
pluriformiteit, die kenmerkend is voor 
deze maatschappij. Dat betekent dat 
de socialistische beweging zelf ook 
pluriform zal moeten zijn. Wat dat 
betreft zal er nog veel moeten veran
deren. Ik noem twee voorbeelden: 
De manier waarop in parlementaire 
organen door linkse partijen soms 
fractiediscipline wordt afgedwongen, 
is langzamerhand een anachronisme. 
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Interne pluriformiteit hoeft niet 
verdoezeld te worden. 
Tweede voorbeeld: de voortdurende 
neiging van met name de PvdA om het 
alleenrecht op te eisen als politieke 
representant van links en andere linkse 
partijen als schadelijke concurrentie te 
beschouwen, miskent eveneens de 
reële pluriformiteit, waarvan de 
verschillende partijen de uitdrukking 
vormen. 

Ten slotte 

De ontwikkeling van het socialisme als 
brede en pluriforme beweging impliceert 
dat het thema 'politiek en cultuur' in de 
komende tijd veel aandacht zal vergen. 
Wat dat betreft is de keuze van deze titel 
meer dan vijftig jaar geleden bijzonder 
goed geweest voor een links blad. Al zijn 
er vele jaargangen geweest, die wat be
treft inhoud weinig te maken hadden met 
de pluriformiteit binnen links. 

Harry van den Berg 
bestuurslid wetenschappelijk 
bureau Groen Links, 
mede-opsteller partijprogramma 
CPN (1984) 
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Mondiale maatregelen 
van socialistische aard 

De regeringen van sommige socia
listische Derde-Wereldlanden hebben 
serieus gestreefd naar een samenhang, 
waarin een maximum aan sociale 
rechtvaardigheid zou be$taan. Maar veel 
van deze landen (Angola, Mozambique, 
Vietnam, Guinee-Bissao, Tanzania, Cu
ba, Nicaragua) zijn er niet in geslaagd 
hun pretenties waar te maken. De 
armoede en de honger zijn er niet veel 
minder dan in andere landen. 
Dat komt door externe factoren zoals de 
tegenwerking van met name de V.S. 
(handelsboycots), IMF, e.d. Deze be
noemden een nationaal-economische 
ontwikkeling tot anti-westers. En het 
komt door interne factoren zoals bureau
cratie en machtsmisbruik. 
De kapitalistische ontwikkelingslanden 
in de Derde Wereld waren evenmin een 
succes. De kapitalistische groeicentra 
Brazilië en Argentinië zitten met failliete 
economieën. 

Welke kansen liggen er nu na de ineen
storting van communistisch Oost-Europa 
en daarmee het einde van de Koude 
Oorlog? Het vroegere recept van 'self
reliance' (vertrouwen op eigen kracht) is 
een gepasseerd station. De Derde Wereld 
is met handen en voeten gebonden aan het 
Westen. Maar andersom is dat ook zo. 
Het Westen is gebaat bij grondstoffen en 
koopkracht in de Derde Wereld, en het 
wordt geconfronteerd met een mondiaal 
milieu- en vluchtelingenprobleem. 

Na de Koude Oorlog wordt de Noord
Zuidtegenstelling manifest. "Noord" is 
dan de V.S. + E.G. + Japan + S.U; en 
'Zuid' is Latijns-Amerika + Afrika + 
Azië. Het is onmogelijk dat het Noorden 
zich op zichzelf ontwikkelt naar steeds 
meer materiële welvaart. Dat het zijn 
eigen problemen (milieu, inkomens
verschillen, man/vrouwverhouding) zelf 
oplost en verder toekijkt. Wil het 
Noorden een stabiele economische ont
wikkeling, gepaard met een minimale 
sociale ontwikkeling, dan kan het dat niet 
zonder het Zuiden, omdat: 
1. de armoede de mensen in de Derde 
Wereld dwingt op een milieuvernie
tigende wijze te produceren, wat naar het 
Noorden doorwerkt; 
2. blijvende armoede en leed leidt tot een 
toevloed van politieke - en economische 
vluchtelingen; 
3. de verspilling in het Noorden leidt tot 
uitputting van grondstoffenvoorraden; 
4. een ziekte als Aids, die als een veen
brand door Afrika raast, niet bij de 
grenzen van dit continent stopt en 
medische apparatuur en hulp uit het 
Noorden dus dringend vereist is. 
In het Noorden heeft men de problemen 
die inherent zijn aan het particuliere 
kapitalistische systeem deels opgelost 
door maatregelen, die strijdig zijn met het 
principe van de vrije markt. Dit soort op 
zich juiste sociale correcties maakte de 
kloof tussen rijk en arm op wereldniveau 
steeds groter. De noodzaak die zich nu 
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wereldwijd voordoet, is dat er mondiale 
maatregelen genomen moeten worden ~ 
maatregelen met een socialistisch karak
ter. Dat soort maatregelen worden pas 
genomen (de Europese geschiedenis leert 
ons dat) in geval van een strijdbare 
opstelling van de armen en onderdrukten, 
en als het inzicht bij de rijken doorbreekt 
dat correcties op het vrije-marktsysteem 
ook in hun belang zijn. 

Een aanzet daartoe zie je reeds: 
~ de Wereldbank zoekt naar maatregelen 

die de schuldencrisis hanteerbaar 
maken; 
grondstoffen- en handelsovereenkom
sten worden nog steeds gesaboteerd, 
maar de noodzaak ervan dringt zich 
steeds meer op; 

~ wereldwijde milieumaatregelen kun
nen niet genomen worden zonder 
minstens ten dele het armoede
probleem op te lossen; 

~ een geboortegolf kan alleen voor
komen worden als er wereldwijd meer 
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zeggenschap en macht over het eigen 
bestaan aan vrouwen wordt geven; 
het vluchtelingenprobleem wordt 
alleen opgelost als de oorzaak van de 
economisch en politiek gemotiveêrde 
vlucht wordt weggenomen. 

Al deze 'gedwongen' maatregelen heb
ben in feite een socialistisch karakter en 
met elke wereldwijde sociale voorziening 
is weer een stukje democratisch socia
lisme toegevoegd. Dergelijke internatio
nale maatregelen zullen echter ook 
consequenties hebben voor ons leef
patroon, omdat ze gericht zullen zijn 
tegen de huidige consumptiedwang. 
Wereldwijd eerlijk delen kan alleen maar 
als ook de inkomensverschillen wereld
wijd kleiner worden. 

Hans Beerends, 
secretaris 
Landelijke Vereniging 
van Wereldwinkels 
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Vier punten voor 
de vakbeweging 

De uitdaging zoals ik die aanvoel om hier 
te reageren ligt niet zozeer in het be
wijzen van het bestaansrecht van de 
vakbeweging, maar veel meer in de 
samenhang, samenwerking en beïn
vloeding over en weer tussen vakbewe
ging en politiek. 
We hebben te maken met een steeds 
scherper wordende arbeidsdeling en -ver
deling. Dat creëert aan de ene kant 
mogelijkheden tot individualisering maar 
schept ook afhankelijkheidsrelaties. Ik 
denk dat dat een van de achtergronden is 
waarom de vakbeweging bestaat, en ook 
zal moeten blijven bestaan. Dat geeft ook 
aan waarom wij vanuit de vakbeweging 
de behoefte hebben aan een maat
schappelijke theorievorming, en voor mij 
is dat het socialisme. 

Als je vakbondsleden vraagt naar het 
socialisme dan zullen vooral de ouderen 
denken aan: bevlogenheid, gezamenlijke 
actie, de viering van de eerste mei en een 
eigen krant. Het symbool van die 
stroming in Nederland is van de Scheur, 
die afscheid neemt als vakbonds
voorzitter van de Abva/Kabo en daarbij 
een rode hamer van een zeer groot 
formaat overhandigt aan zijn opvolger en 
bevlogen in de microfoon roept: 'houdt 
het rood'. 
Ik geef zelf niet zo veel om symboliek, 
maar het is natuurlijk wel een aardig 
beeld om nieuwe mensen aan te trekken 
naar een vereniging die inderdaad 
bevlogenheid etaleert. Ik weet van heel 
nabij dat dat ook een deel van de 
jongeren heel erg aanspreekt. Je hoort 

ergens bij. Je zit in een cultuur en in een 
vereniging. 
Maar de vakbeweging zelf heeft natuur
lijk problemen. 
- Het aantal werknemers in de industrie 
zit al enige tijd onder de twintig procent 
en men moet er niet van opkijken dat dat 
verder terug zal gaan naar een procent of 
tien. Dat zie je ook in een aantal ontwik
kelde landen om ons heen. 
- De organisatiegraad daalt, in ieder ge
val in Nederland, maar ook bijvoorbeeld 
in de Verenigde Staten. We komen in 
Nederland van ongeveer veertig procent 
en we zitten al vrij ruim onder de dertig. 
Dat zou nog niet het ergste zijn, maar het 
vakbondslid of de werknemer in de 
industrie is natuurlijk ook niet meer wat 
hij of zij een aantal jaren geleden was. In 
de Nederlandse industrie, de bouw, de 
haven, de echte geschoolde arbeiders
traditie; daar doet de individualisering 
natuurlijk ook van zich spreken. Ik leg 
dat verder niet uit: dat is een waarheid als 
een koe. 
- Mensen wonen niet meer in de 
arbeidersbuurten. Er ontstaan wel weer 
nieuwe buurten die sociaal geschakeerd 
zijn, maar het fenomeen arbeidersbuurten 
waar de mensen bereikbaar waren, al dan 
niet met de radiowagen, bestaat niet 
meer. 
- De arbeidstijden zijn in hoeveelheid 
grenzeloos: van helemaal niks, helaas, tot 
enorm lange werkweken. Ze zijn 
volstrekt geflexibiliseerd, de collec
tiviteit is daar uit. 
- Dat geldt in hoge mate ook voor de 
inkomens. De inkomensverschillen in de 
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industrie, de haven en de bouw zijn 
gigantisch en nemen weer sterk toe. Om 
nog maar niet te spreken van de 
denivellering, wa1,1t dat is nog iets anders. 
- Waar de vakbeweging ook veel mee te 
maken heeft is dat de huishoudens niet 
meer de huishoudens van vroeger zijn. 
Bijna de helft van de huishoudens 
bestaan niet meer uit gezinnen of echt
paren. En dat zal nog verder gaan 
verdunnen. 

Het gaat er natuurlijk niet om of wij terug 
zouden willen naar het veilige socialisme 
en al helemaal niet of we dat zouden 
kunnen. Dat kan niet en we willen het 
helemaal niet. Het is wel belangrijk om te 
kijken welke tendenzen conjunctureel en 
welke structureel zijn. Gaat het door met 
de individualisering of is dat een tijdelijk 
verschijnsel? Is flexibilisering een begrip 
waar we over tien jaar smakelijk om 
lachen of is het dan wat het nu lijkt te 
gaan worden? 

Ik kom van daaruit op een viertal punten. 
Ik begin met het onderwerp waar ik het 
meest bij betrokken ben. De vakbewe
ging heeft een moeilijke tijd achter de rug 
aan het begin van de jaren tachtig. Men 
heeft toen geprobeerd om als een ver
dedigende maar ook een brede vakbe
weging de neergang te remmen en te 
vertragen en de armoede zo goed 
mogelijk te verdelen. Dat heeft onge
twijfeld geholpen, ook in maatschap
pelijk opzicht. 
Nederland is een vrij prettig land ge
bleven op een enkele uitwas na. Maar het 
socialistisch denken is met deze strategie 
niet veel verder gekomen. De ene 
ideologische stelling na de andere hebben 
we prijs gegeven: de stelling van de 
actief optredende overheid; de stelling 
van de economische sturing, in de tweede 
helft van de jaren zeventig nog een hot 
item voor links; en in hoge mate ook de 
stelling van de zeggenschap van de 
werknemers. Er bleef een redelijk en 
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gematigd concept van belangenbeharti
ging bestaan en dat vindt je ook nu nog 
steeds terug in de CAO-eisen: voor elk 
wat wils. 
Op dit moment is voor een steeds breder 
wordende werknemersgroep de periode 
van pijn voorbij. Wat bieden we die men
sen behalve nogal neutrale, breed 
geformuleerde, slogans. We hebben een 
aantal dingen geprobeerd. 
'Meer loon', riep mijn baas Henk Krul, 
arbeidsvoorwaardenman van de Indu
striebond begin vorig jaar: 'We zullen de 
centen eruit rammelen', verwijzend naar 
de stijgende winsten. Wat blijkt nu: daar 
is dan foei over geroepen door de 
vakcentrale, door andere vakbonden en 
vast en zeker ook door Groen Links, in 
ieder geval door de PvdA, want dat kan 
niet in Nederland, dat zou de economie 
verstoren, dat is groepsegoïsme. Maar, 
wat zie je op dit moment gebeuren? De 
meeste akkoorden die buiten de sfeer van 
de Industriebond liggen, springen vrij ver 
over het metaalakkoord heen. En die 
trend gaat door. 
Wat moet je nu volgend jaar doen? Moe
ten we looneisen verdubbelen öf moeten 
we iets heel nieuws gaan verzinnen? 
Ik denk dat we het nog heel moeilijk gaan 
krijgen, want als je kijkt naar wat 
werkelijk interessante vernieuwingen 
zijn in het CAO-beleid, kan ik wel 
vertellen waar die dan vandaan komen. 
Die komen niet van de vakbeweging. Die 
komen van de ondernemers en wel van 
de concerns. Ik ben betrokken bij de 
onderhandelingen bij AKZO die een plan 
lanceert om de arbeidstijden te laten 
variëren. Maar, die ook schermt met een 
meerjarenakkoord met een hele ideolo
gische convenant over arbeidswetgeving 
en daar zit nogal wat in. Ook begrippen 
waarvan de tranen je in de ogen springen: 
de 'wendbare onderneming' en de 'weer
bare werknemer'. Daar moeten wij dan 
op reageren. Kortom, de vakbeweging is 
juist op het punt van de maat
schappijverandering het initiatief kwijt. 
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Wat heeft de nieuwe werknemer nu voor 
behoeften als werknemer en als 
consument; denk aan vrije tijd en de 
kwaliteit van de vrije tijd. Die slag wordt 
door vrijwel niemand in onze eigen 
kringen gemaakt. En ik denk dat we op 
dat punt dus wel degelijk deflexibi
lisering als een strijdterrein moeten 
pakken. 

En dat is dan tevens mijn volgende punt. 
Pim Juffermans vat in PenC socialisme in 
hoge mate op als democratie en 
democratisering, en verwijst naar het 
beginselprogram van de CPN. Ik ga daar 
een heel eind in mee, maar met twee 
kanttekeningen. De PvdA volgt die slag 
niet. Jan Pronk heeft gezegd in "Schui
vende Panelen" en in wat toelichtingen 
daarop: het is een non-item. We hebben 
dat thema gehad in de jaren zestig en een 
stukje zeventig, nu niet meer: het is een 
vergeten punt. 
Democratisering van de economie is 
contraproduktief. Het is een sta-in-de
weg voor de wendbaarheid en het elan 
van de ondernemer. Democratisering 
refereert ook aan de bemoeizucht van de 
staat. Weer anderen zeggen dat het vraagt 
om een storende betrokkenheid, laten we 
nu een deel van de besluitvorming maar 
gewoon delegeren en niet ons overal via 
een one-man-one-vote-systeem mee 
bemoeien. De ene bloedgroep wil dan 
wel een stukje democratie en vindt dat 
socialisme, en de andere groep praat daar 
helemaal niet meer over. Al snel kom je 
dan uit op de kleine democratie. Die éne 
goed functionerende deelraad, onderne
mingsraad of beweging waar we veel tijd 
insteken. 
Ik vind het heel dom als wij mensen het 
perspectief op herstructurering ontne
men. Daar lees je niet meer zoveel over. 
Herstructurering is bijna synoniem met 
puinruimen. Puin van de economie van 
tien jaar geleden. Ik vind herstructurering 
vreselijk actueel. Ik heb vijf jaar bij de 
Bouw- en Houtbond gewerkt. Dan zie je 
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dat daar ondernemers opereren - niet 
allemaal maar toch wel een heleboel -
die helemaal geen ondernemer hadden 
moeten worden. Dat had ze moeten 
worden verboden. Die hadden geen 
vestigingsvergunning mogen krijgen en 
nu ze er wel één hebben moeten ze die 
snel weer kwijtraken. Er is een commis
sie aan het werk onder leiding van de 
tegenwoordige minister van Justitie die 
de drempels wil slopen. 
Wat doen de vakbonden, want die hebben 
uiteraard die drempels niet in de hand? 
Ze pleiten om hogere drempels op te 
bouwen, maar ze hebben op dat punt niet 
de laatste stem. Men probeert daarom op 
bedrijfstakniveau het grootste kwaad af 
te schermen. Dat leidt per definitie tot 
neocorporatistische structuren. De 
Bouwbond is ongelooflijk machtig in de 
eigen bedrijfstak en weet daar inderdaad 
heel veel te regelen. Maar veel corpo
ratistisme structuren sluiten zich af van 
de invloed van de maatschappij. Dat is 
ook altijd het oude argument van socia
listen tegen corporatisme geweest. Ik ben 
van mening dat de staat een grote mond 
moet opzetten in de bouwnijverheid. 

Ik kom op mijn derde punt: de Europese 
integratie. Ook daar zie je een beetje die 
rariteit van die kleine democratie met het 
prijsgeven van de grote democratie. 
Natuurlijk is het heel ingewikkeld en zal 
het heel veel tijd kosten om ook invloed 
te krijgen op het creëren van een socia
listisch Europa. Daar moeten we niet te 
min over doen. Maar je ziet twee 
uitersten: de optimisten en de pessi
misten. 
De optimisten verwachten dat per 
definitie de wereld beter wordt door de 
Europese integratie en de pessimisten 
denken dat alles kapot gaat, om te 
beginnen de sociale zekerheid in Neder
land. Het is heel moeilijk om vanuit die 
twee uitersten te discussiëren. De 
strategische conclusies, die daar uit 
worden getrokken, zijn tegenstrijdig. 
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Aan de ene kant wordt gezegd: 'dit 
kunnen wij hier niet meer beslissen, dat 
gaat naar Europa en daar zal men dat 
uitmaken. Nederland is maar een druppel 
op de gloeiende plaat.' Die opvatting 
leidt al heel gauw tot het prijsgeven van 
de beïnvloeding van de Nederlandse 
overheid. Want die heeft dan natuurlijk 
niets meer te vertellen. 
Aan de andere kant zeggen de 
optimisten: 'we hebben dan geen moer 
meer te vertellen, maar als de 
Nederlandse bedrijven het maar goed 
doen in Europa.' Kortom, zegt 
Stekelenburg, die fusie tussen die twee 
banken kost ontzaglijk veel arbeids
plaatsen, maar op langere termijn hebben 
we dan in Nederland toch in ieder geval 
nog een bank. Ik begrijp niet waar zo'n 
opvatting vandaan kan komen. 
Het zou aan te bevelen zijn als je die twee 
dingen om zou draaien. Er zit wel dege
lijk perspectief in een regionale politiek, 
in een Nederlandse politiek. Maar je hebt 
ook een Europese ideologie nodig: 
Europese vakbonden, het Europese 
equivalent van Groen Links, een Euro
pese sociaal-democratie. Kortom, het 
politieke debat in Europa voeren, maar 
het beleid dichter bij huis wel scherp 
houden. 

Mijn laatste punt. Wat vreselijk slecht is 
voor de democratie, is de gezagsgetrou-
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we sociale beweging. Dat was natuurlijk 
de Nederlandse vakbeweging tussen 
1948 en 1963, met uitzondering van de 
EVC. Dat was een onzelfstandige, 
nationale, paternalistische, bescheiden 
opgestelde beweging die de lakens uit 
liet delen door de politiek: de 
zusterpartij, de PvdA. 
Maar dat was ook de vakbeweging in 
Oost-Europa, zoals die de laatste 25 jaar 
heeft gedraaid. Een onzelfstandiger, tot 
verhuurder-van-vakan ti eh u isj es-ver
worden, culturele club is niet te vinden. 
Nu doet zich de vraag voor of met die 
gigantische economische sanering die we 
in Oost-Europa zullen krijgen, in 
Hongarije en in Tsjechoslowakije, een 
soort NVV uit de jaren van Roemers 
ontstaat of dat we daar iets krijgen van de 
opstandige vakbeweging zoals in 
Nederland in de jaren zestig tot pakweg 
1975 toen de economie liberaliseerde. Ik 
kan die vraag natuurlijk niet beant
woorden, maar het is verschrikkelijk 
interessant om te kijken naar welke kant 
dat evenwicht op zal schuiven. Ik denk 
dat we daar als vakhondsmensen 
geweldig veel belang bij hebben, en 
anderen ook. 

Kees Korevaar, 
beleidsmedewerker van de 
Industriebond FNV. 
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Democratie moet kleur 
betekenen 

In de week, voorafgaand aan het 
Symposium, had communiste Vera 
Wijoker haar plaats voor Groen Links 
in de Haagse gemeenteraad afgestaan 
aan de onafhankelijke kandidate 
Astrid Roemer. Zij had dat gedaan 
om een daad te stellen, mede in het 
licht van de verkiezing van drie 
racistische raadsleden. Vera' s initiatief 
werd direct ondersteund door de 
Haagse CPN-afdeling. Het eerste deel 
van Astrid Roemer's betoog gaat in op 
die daad van solidariteit. 

Eén van de inleiders heeft vanmiddag 
gezegd dat hoe vaag en vuil feiten uit de 
geschiedenis soms ook zijn, die 
geschiedenis niet weg te werken valt, 
maar dat er uit te leren is voor de toe
komst. Twee anecdotes, die te maken 
hebben met het feit dat uitgerekend 
iemand van de CPN haar zetel aan mij 
heeft afgestaan. 
Wat ik van de CPN weet uit mijn geschie
denis zijn de namen van twee promi
nenten. Een daarvan is Anton de Kom. 
Anton de Kom heeft zich in de jaren voor 
de oorlog in Den Haag aangesloten bij de 
communistische partij. Sindsdien is een 
storm van ellende over zijn gezin en hem 
losgebroken. Hij is naar Suriname 

gegaan, heeft daar geprobeerd de 
arbeiders te mobiliseren, is hardhandig op 
de boot gezet en heeft nooit meer werk 
kunnen krijgen in Den Haag of waar dan 
ook in Nederland. Is tijdens de oorlog 
opgepakt terwijl hij een tramrit maakte en 
is in een Duits kamp omgekomen. 
Nog steeds lijdt zijn familie daar op een 
bepaalde manier onder. Zijn dochter die 
heel erg zijn ideeën uitdraagt is een van 
mijn goede vriendinnen. Toen zij hoorde 
dat ik in de politiek zou stappen, heeft zij 
mij opgebeld en bijna jankend aan de 
telefoon verzocht om dat niet te doen, 
gezien de geschiedenis van haar eigen 
vader. 
Een andere relatie tot de CPN is een groot 
dichter van ons, Michael Slory. Die heeft 
zich ook, dat was in Amsterdam, 
aangesloten bij de CPN omdat hij 
geloofde dat het de enige politieke partij 
was die direct de achterstand van volken, 
bewegingen en groepen in zogenoemde 
derde wereldlanden meenam. Michael 
Slory heeft daardoor ontzettend veel 
problemen gehad met zijn werk. Hij kon 
nooit een baan krijgen, heeft Spaans en 
Nederlands gestudeerd, heeft twee 
gedichtenbundels in eigen beheer uitge
geven om zijn ideeën toch aan den volke 
te brengen, is toen terug gekomen naar 
Suriname, is daar helemaal gemargina
liseerd terwijl hij, en dat is opmerkelijk, 
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trouw is gebleven aan de principes die hij 
onder andere ook van de CPN heeft 
meegenomen. Hij wordt gelukkig een 
beetje door de jongere generatie van ons 
land geroemd om zijn standvastigheid. 

Standvastigheid is ook een van de zaken 
die mij heeft geïnspireerd om mijn ja
woord te geven aan de politiek. Standvas
tigheid in de zin dat ik vond en nog vind, 
dat de meest linkse partijen hier in 
Nederland in elk geval de enige groepen 
zijn die onmiddellijk partij kozen voor 
ons. 
Met al mijn liefde voor Joop den Uyl en 
niet twijfelend aan zijn oprechtheid wat 
het socialistische of sociale leefgevoel 
betreft, moet ik opmerken dat ik altijd 
moeite had met hoe de PvdA een 
geïntegreerde combinatie maakte van het 
belang van de arbeiders en dat van de 
minderheidsgroepen. 
Wat roepen de extreem-rechtsen die 
gekozen hebben voor CP en CD? Die 
roepen heel hard: "elke arbeidsplaats die 
naar een migrant gaat is een arbeidsplaats 
die voor ons bestemd is". Ik denk dat het 
in wezen niet iets is wat wij moeten 
ontkennen, maar iets is wat we moeten 
uitleggen. 

Om te reageren op het socialisme in de 
jaren negentig: ik noem het te6enwoordig 
het sociale levensgevoel. Ik denk name
lijk dat het sociale levensgevoel nergens 
verdwenen is. 
Het opmerkelijke en tegelijk ook 
shockerende is dat zelfs van de meest 
rechtse groepen en mensen die daarvoor 
gekozen hebben in Den Haag je ook een 
soort sociaal levensgevoel van zorg voor 
het eigene, zorg voor anderen kan terug 
vinden. Wat gebruikt men? Men gebruikt 
de argumentatie van "er wordt niet ge
noeg voor ons gezorgd, er wordt te goed 
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gezorgd voor die anderen, die buiten
landers". Daar spreekt natuurlijk ook een 
soort sociaal levensgevoel uit. Helaas is 
het ook een soort sociaallevensgevoel dat 
te maken heeft met de geschiedenis van 
West-Europa dat te egocentrisch of 
etnocentrisch is. 

Het socialisme waar hier aan de tafel over 
gesproken is en gelegitimeerd wordt, is 
ontstaan in de emancipatiegeschiedenis 
van de Westeuropese bevolking. Socia
lisme of sociaallevensgevoel is ook terug 
te vinden in niet-Westerse landen. 
Misschien in een uiterst primitieve vorm, 
namelijk de zorg voor iedereen in die 
samenleving en een extra zorg voor 
achtergestelden, denk hierbij aan oude
ren, zieken, kinderen en andere soorten 
mensen die niet zo gauw voor eerste 
levensbehoeften kunnen zorgen. 
Zo denk ik dat er grote socialisten waren 
en u kent de namen allemaal: van Gandhi 
tot de misbruikte Jezus van Nazareth, van 
Mohammed tot Martin Luther King en 
Marx. Ik zou er zoveel meer kunnen 
noemen ook in deze tijd. Gelukkig heeft 
dat sociale of socialistisch levensgevoel 
niet aan passie ingeboet. 
De weigering om naar de stembus te gaan 
van een heleboel PvdA-stemmers is daar 
een voorbeeld van. Ik denk dat de weige
ring iets te maken heeft met apathie en 
met onderdrukking van de hartstocht om 
inderdaad mee te kunnen doen aan 
besluitvorming op lokaal niveau. 
Het socialisme als levensgevoel, als doel 
voor het structureren van de maat
schappij, heeft ook spankracht gegeven 
aan maatschappelijke bewegingen. En ik 
weet dat, want ik heb mezelf geprofileerd 
in de vrouwenbeweging, in anti-racis
tische bewegingen en een beetje in de 
milieubeweging. Maar ik denk hierbij 
ook aan de homobeweging, aan allerlei 
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andere groepen. Ik moet opmerken dat 
hoewel die minderheidsstandpunten tot 
stand gekomen zijn door de werking van 
het democratische bestel, ze dikwijls 
geen socialistisch doel dienen. De laatste 
stembusuitslag is wat dat betreft een 
teken aan de wand. Want democratie 
mag dan een begerenswaardig staats
bestel zijn, als deze democratie geen 
kleur bekent, zal ze even schaamteloos 
als andere bestuurlijke systemen een 
groot deel van de samenleving buiten 
sluiten. 
Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
kwestie die nu heel aktueel is in mijn land 
van herkomst, in Suriname. Dat men nu 
weer hard roept van 'zie je die regeerders 
daar, of het nu Brunswijk of Bouterse 
betreft - het is opmerkelijk dat de namen 
allitereren -maar ze hebben allemaal iets 
met cocaïne te maken'. 
Als je mensen systematisch door de 
macht van het kapitaal in een hoek drukt, 
dan is het logisch dat ze naar andere en 
misschien laakbare middelen grijpen om 
toch aan deviezen te komen. Dus ik vind 
het getuigen van gebrek aan historisch 
inzicht als politici roepen van 'kijk eens 
aan, zie je, we moeten de ontwikkelings
gelden niet sturen je ziet toch ze zijn 
bezig met cocaïne en met wapens'. Dat 
vind ik dus grote onzin. 

Kernkwestie één is de samenhang tussen 
grote maatschappelijke veranderingen en 
de intieme omgangskring en belevings
wereld van de mensen die met elkaar die 
grote ontwikkelingen doormaken. Mijn 
referentiekader is dan onmiddellijk dat 
van de allochtonen omdat bij die cate
gorie Nederlandse burgers de overgang 
niet geleidelijk is gegaan zoals bij u. 
Waardoor wij in een soort cultuurschok 
leven. 
Dan is kernkwestie twee voortdurend 
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nagaan in welke afhankelijkheids- en 
concurrentieverhoudingen wij staan tot 
andere maatschappelijke lagen en van 
welke kansen wij uitgesloten zijn en tot 
welke stijgingsmogelijkheden wij geen 
toegang hebben. 
Dat spreekt voor zichzelf, want het is 
bijvoorbeeld werkelijk een ziekte dat 70 
procent van de jongeren hier in 
Amsterdam nooit van zijn leven een baan 
heeft gehad en waarschijnlijk ook nooit 
aan een baan zal komen. Het opmerkelijk 
hoge ziekteverzuim bij personen van 
minderheidsgroepen spreekt natuurlijk 
ook voor zich. Je kunt daar natuurlijk 
stereotypen voor gebruiken zoals onze 
zeer geachte ministerpresident dat ook 
probeert te doen door op te merken dat de 
apathie van de minderheidsgroepen waar
schijnlijk verantwoordelijk daarvoor zou 
zijn. Ik kan u verzekeren dat dat absoluut 
niet waar is. 
In Den Haag is het duidelijk dat die drie 
extreem-rechtsen in de gemeenteraad ook 
een uitingsvorm zijn van onbehagen. 
Maar ook de kracht van onbehagen bij 
allochtonen is enorm en dat is evident. 
We zijn inderdaad uitgesloten van de 
welvaart. We zijn de nieuwe slachtoffers 
van agorafobie, dat alles wat verkeerd 
gaat in deze samenleving te maken heeft 
met de aanwezigheid van mensen van wie 
men de culturele eigenaardigheden niet 
goed kent. 

Ik wil nog opmerken dat ik helemaal niet 
zo gelukkig ben met de onduidelijkheid 
van D'66. Ik denk dat het onbehagen in 
deze cultuur een hele goede uitweg vindt, 
behalve dus in extreem-rechts, in de 
onduidelijkheid van D'66. Gisteren wist 
een prominent raadslid van D'66 op te 
merken dat hij helemaal begrijpt wat er 
met etnische minderheden aan de hand is. 
Want hij kwam op de Antillen en hij ging 
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daar altijd vanuit zijn zeer luxe hotel een 
wandeling maken. Toen opeens keek hij 
om zich heen en zag hij alleen maar 
gepigmenteerde mensen en is hij koorts
achtig terug gerend naar zijn hotel. Dus 
merkte hij op dat wij ons ook zo zouden 
voelen. Ik kan u verzekeren dat wij ons zo 
niet hoeven te voelen want dan zou ik 
bijvoorbeeld hier niet kunnen zijn. 
Het is de kunst, een levenskunst bijna, 
voor ons, leden van etnische minder
heden en andere minderheidsgroepen om 
te zorgen dat wij dat niet overnemen. Dat 
ik ook niet in een tram stap en denk 
'Jezus, daar zit die Turk, ik ga niet naast 
hem zitten, want stel...'. Of op straat 
loop, omkijk wie lopen er achter mij. 0, 
het zijn buitenlanders ik moet hard 
weglopen. Dat geloof ik niet want de 
grote criminelen hier in Nederland zitten 
absoluut niet tussen de minderheden. 

We raken natuurlijk ook vervreemd van 
onze natuurlijke leefbronnen wat betreft 
leefstijl en cultuur en ik kan u vertellen 
dat de kracht die wij nodig hebben om dit 
onbehagen te verdringen zich inderdaad 
ontlaadt in excessen van een soort 'niet 
mee willen doen'. Dat is protest, dat is 
onderdrukking van hartstochten, onder
drukking van levenspassie. Het andere 
uiterste van niet-mee-willen-doen is dat 
mensen zich laten gaan wanneer er 
plotseling iets gebeurt. Wanneer je 
gevangenissen bezoekt, dan zie je dat 
daar heel veel mensen van etnische 
afkomst zitten. Logisch, het is het 'niet 
mee mogen doen' dat onderdrukt is en dat 
plotseling als een vulkaan naar boven is 
gekomen. 
Het is dus de kunst de oude woede, die 
mensen hebben, te accepteren en in iets 
constructiefs om te zetten. Die oude 
woede, een destructief levensgevoel, 
omdat niets lukt, omdat ze zich nergens 
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vertegenwoordigd weten, omdat ze het 
gevoel hebben dat hun kinderen geen 
fatsoenlijke overlevingskansen hebben, 
zit diep. Als er een gek ding gebeurt 
waarvan een Nederlander zou zeggen 'dat 
was toch gewoon een opmerking', 
ontstaat een nieuwe woede. De nieuwe 
woede van die opmerking gaat samen met 
de enorme oude woede waardoor er 
gekke dingen kunnen gebeuren. De 
woede van de frustratie dat je nooit een 
echte Nederlander zal worden en dat dat 
ook niet de bedoeling is. 

Ik heb het begrip verzorgingsstaat hier 
heel vaak horen vallen. In Suriname 
maken ze hier een grapje over en zeggen 
wanneer je daar op vakantie gaat 'je gaat 
terug naar je welvaart, wel we wensen je 
het beste toe we houden hier ons welzijn'. 
Ik weet niet hoe het met het welzijn daar 
zit, maar men bedoelt waarschijnlijk de 
waarde van het feit dat je jezelf als per
soon terug kan vinden in het narcistische 
beeld van een samenleving in wat goed is, 
wat mooi is, en wat beter kan, enzovoort. 

Het is absoluut niet waar dat het, zo 
geconcentreerd en gefixeerd bezig zijn 
met allochtonen, een nadeel zou zijn voor 
autochtonen. Dat is absoluut niet waar, 
want daardoor haal je- hoop ik- als je iets 
bereikt, bij allochtonen een hoop 
spanning, wantrouwen en negatieve 
agressie uit de verhouding tussen minder
heden en de echte Nederlanders. Want dat 
wordt door de extreem-rechtsen ook 
gebruikt. Die zeggen: "Ja maar Astrid 
Roemer kan rustig roepen dat ze daar 
voor de belangen van migranten zit, 
waarom mag ik niet roepen dat ik voor de 
belangen zit van bijvoorbeeld een hele 
groep Nederlanders?". 
Wat ik zal doen is vreselijk goed opletten 
hoe men zo meteen in gemeenteraden en 
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in de landelijke politiek omgaat met deze 
kwestie. Ik zie een tendens bij de 
gevestigde politieke partijen om niet 
scherp te kiezen voor minderheids
groepen. Ik begrijp dat het een kwestie 
van stemmenbelangen is. De macht van 
het getal is van belang. Je hoort als 
mensen praten, zeker in de raad, maar ook 
bij de prominente media, dat ze niet heel 
duidelijk willen kiezen, integendeel. In 
verhulde termen wordt dan eigenlijk 
partij gekozen voor extreem-rechts. Ik 
zal heel goed luisteren, gelukkig is taal 

mijn medium. Ik zal heel goed proberen 
te analyseren wat er gezegd wordt en ik 
zal in elk geval doorlopend mijn weer
woord geven. 
Tot slot, ik ben tenslotte schrijfster, heb ik 
een gedicht. Er komt een begrip in voor 
wat voor mij het socialisme in de jaren 
negentig is: het socialistisch levens
gevoel. Ik noem het god, verder betekent 
het niets. Het is geen christelijk begrip, 
geen joods begrip. Het is gewoon het 
sociale levensgevoel uitgaande van de 
basale rechten van de mens. 

Heel de aarde is de mens gegeven 
Tot één een lap vond om een stok 
Toen waren natiën geboren 
En sindsdien houdt geen oorlog op 

Waren ze wit, te paard, mensen met baarden 
Die 't goud vergaarden met het mes op de keel 
Van rode en gele, van bruine en zwarte 
Ontheemden die roepen wij eisen ons deel 

Een ziel onrustiger dan water 
Zoekt her en der naar liefde en rust 
Beklimt de levensboom der aarde 
Totdat een godenhand haar plukt 

Hoort naar het migrantenlied 
Dat luid klinkt langs elke keerkring 
Zoekt tot gij vindt gegroet gij vreemd' Zing 
God schiep de mens, kosmopoliet 

Heel de aarde is de mens gegeven 
Tot éen een lap vond om een stok 
Toen waren natiën geboren 
En sindsdien houdt geen oorlog op 

Astrid Roemer, 
Schrijfster en publiciste, actief in 
verschillende bewegingen, onafhanke
lijk gemeenteraadslid van Den Haag 
voor Groen Links. 
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Morgen is anders dan 
vandaag 

Ik zal in mijn bijdrage aangeven dat ik 
heel weinig wil meenemen naar de jaren 
negentig, maar ik neem aan dat u dat 
verwacht van de PPR. 
Toen ik op mijn vakantieadres het 
verzoek kreeg voorgelegd of ik wilde 
reageren op de vraag welke socialistische 
idealen en begrippen we meenemen of 
niet meenemen naar de jaren negentig, 
heb ik onmiddellijk ja gezegd. Toen ik 
thuis kwam ben ik eerst naar mijn 
boekenkast gelopen. Na flink wat stof 
weggeblazen te hebben, kwamen ze weer 
te voorschijn: Marx, Engels, Lenin, 
Kautsky, Bernstein, Kolakowski, Grams
ci, Althusser, Poulantzas en al die 
anderen die van belang konden zijn bij de 
beantwoording van de gestelde vraag. 
Ik moest weer terugdenken aan een tien
vijftien jaar geleden toen we met een 
aantal Nijmeegse PPR-leden een 
staatstheoriegroep vormden omdat de 
marxistische theorievorming in de PPR 
naar onze mening ver beneden de maat 
was. 
Het was de tijd dat Paul Scheffer nog 
trouw CPN-lid was en niet-christen zijn 
in de PPR nog erger gevonden werd dan 
willen samenwerken met PSP en CPN. 
Het was de tijd van moeizame discussies 
over niet-reëel bestaande socialistische 
werkelijkheden, overgoten met de nodige 
liters gerstenat van reëel bestaande en 
door ons hoog gewaardeerde kapitalisti
sche brouwerijen. 
Die staatstheoriegroep veranderde in de 
eerste helft van de jaren tachtig in een, in 
een deel van de PPR in ieder geval, 
wereldberoemd culinair genootschap. 

Dat had voor ons een teken moeten zijn. 
Zeker toen ook nog bleek dat de 
kerstmenu's, die ik jaarlijks schreef voor 
de Radikalenkrant, meer respons ople
verden dan mijn pogingen om als mede
werker van het wetenschappelijk bureau 
van de PPR een bijdrage te leveren aan 
het leggen van een ideologisch funda
ment onder linkse radicale politiek. 
De ervaringen in theoretisch en in prak
tisch opzicht in de politieke en de 
maatschappelijke veranderingen die ik de 
afgelopen vijfentwintig jaar zelf bewust 
heb meegemaakt, hebben mij heel be
scheiden en heel voorzichtig gemaakt. Ik 
geloof er niet meer in dat iemand ooit 
gelijk heeft. Soms heeft de één meer ge
lijk dan de ander. Ik ben overtuigd van de 
tijdsgebondenheid van de juistheid van 
maatregelen. Morgen is altijd anders dan 
vandaag. 

Ik pleit voor een verwerping van alle 
ideologieën. Ideologie leidt onver
mijdelijk tot dogma's en dus tot 
onderdrukking. Ik heb een gruwelijke 
hekel gekregen aan schone praat, aan 
allesbelovende programma's en aan met 
iedereen meepratende stemmenvergaar
ders. En ik heb vooral een hekel aan 
nietszeggende, maar duur klinkende 
schone praat, zoals de inmiddels al 
legendarische zin uit het Groen Links 
manifest: "Groen Links wil haar 
verschillende inspiratiebronnen en in
zichten, ecologisme, feminisme, mar
xisme, het libertaire denken, christelijke 
en humanistische spiritualiteit en pacifis
me aanwenden voor een benadering van 
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de werkelijkheid in termen van spannin
gen, paradoxen en dilemma's. Wat er 
staat, ik weet het niet. In dit citaat wordt 
overigens het begrip socialisme niet eens 
genoemd. Wat daar de betekenis van is 
moeten anderen maar beantwoorden. 

Ik wil het allemaal veel eenvoudiger 
houden. Geen ismen meer. Slechts een 
paar uitgangspunten formuleren. Een 
paar criteria waaraan ik mijn eigen 
handelen kan beoordelen en waaraan 
anderen mijn handelen kunnen beoor
delen. Maar ook deze uitgangspunten 
staan ter discussie. Morgen is anders dan 
vandaag. Dan toch een isme: het prag
matisme? zult u vragen. Indien u het 
wenst: het is mij best. 
Mijn belangrijkste uitgangspunt is dat de 
individuele mens met zijn vrijheden 
centraal dient te staan in het politiek 
handelen. Mijn tweede uitgangspunt is 
dat de overheid als vertegenwoordiger 
van al die afzonderlijke mensen zoveel 
als mogelijk zorg dient te dragen voor de 
waarborgen van die vrijheden voor al de 
mensen nu en de mensen na ons. 
Aan de hand van deze twee uitgangs
punten kan ik elke feitelijke politieke 
beslissing nemen. In de praktijk blijkt 
dan wel dat die feitelijke stellingnames af 
en toe flink afrekenen met de door onze 
partij gekoesterde heilige huisjes. 
Zo leiden wat mij betreft deze uitgangs
punten ertoe dat ik opteer voor een 
basispakket aan sociale voorzieningen, 
inclusief een basisinkomen. Waarbij de 
overheid ervoor zorgdraagt dat niemand 
beneden een bepaald niveau van 
bestaanszekerheid komt. Terwijl het aan 
de individuele mens wordt overgelaten 
zijn eigen risico's in te schatten en al of 
niet af te dekken. En maakt die mens een 
beoordelingsfout daarin, dan is dat 
jammer. Dat is nu eenmaal eigen aan het 
menszijn. Bestaanszekerheid blijft hem 
echter geboden. 
Het zorgdragen door de overheid voor de 
vrijheid van de mensen na ons betekent 
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natuurlijk ook het een en ander voor de 
feitelijke politieke stellingnames mi in 
aktuele zaken als de verhouding tussen 
economie en ecologie. En daarmee 
belanden we in de door Peter Lankhorst 
gestarte discussie over de verhouding 
economie-ecologie en de consistentie van 
het huidige Groen-Links-programma op 
dit punt. 
Uit die door mij geformuleerde uitgangs
punten is af te leiden dat de zorg voor 
natuur en milieu een wezenlijk onderdeel 
uitmaakt van de taak van de overheid 
omdat, zoals Roefie Hueting het zegt, het 
milieu onze fysieke omgeving is waarvan 
mensen voor 100 procent afhankelijk 
zijn. En dus is zorgdragen voor het milieu 
inherent verbonden met de zorg voor de 
menselijke vrijheid. De zorg voor het 
milieu is de zorg voor de vrijheid van 
allen. En de vrijheid van velen kan niet 
opgeofferd worden aan het vergroten van 
slechts één aspect van de vrijheid van 
weinigen, namelijk het vergroten van de 
vrijheid van materiële bestedingsmoge
lijkheden. 
Ik moet eerlijk zeggen: tot mijn verras
sing maar ook tot mijn blijdschap vond ik 
een groot deel van deze redenering terug 
in het artikel van Martin Jacques in het 
jubileumnummer van PenC. 
Het herstel van natuur en milieu en het 
zorgdragen voor een mondiaal duurzame 
ontwikkeling zal gigantische ingrepen 
met zich meebrengen in onze huidige 
maatschappelijke verhoudingen. Als je je 
alleen al realiseert dat momenteel het 
rijke Noorden met één vierde van de 
wereldbevolking verantwoordelijk is 
voor tachtig procent van alle gebruik van 
energie en grondstoffen op deze wereld, 
dan is gemakkelijk na te gaan dat zelfs 
maar een kleinere reële groei van het 
arme Zuiden alleen mogelijk is bij een 
drastische omschakeling in het Noorden. 
Natuurlijk, er zijn nog veel technische 
mogelijkheden onbenut en met groentax 
en met andere financiële sturingsmoge
lijkheden kun je ook wat doen. Maar het 
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gaat uiteindelijk om kwalitatieve stappen 
die in betekenis alleen maar kunnen 
wedijveren met het vallen van de Ber
lijnse muur. Wij staan met opgeheven 
wijsvinger klaar om de Brazilianen te 
verbieden een weg aan te leggen door het 
tropisch regenwoud, wijzend naar de 
noodzaak mondiaal te zorgen voor het 
behoud van natuur en milieu. Een weg, 
die zij, naar hun zeggen nodig hebben om 
de geringe welvaart van hun mensen wat 
op te vijzelen. Terwijl wij op datzelfde 
moment de voor een duurzame ontwik
keling noodzakelijke financiële middelen 
willen aanwenden ter vergroting van de 
welvaart van de mensen hier, met al zijn 
negatieve gevolgen voor het gebruik van 
energie en grondstoffen en milieu
belasting. Of valt dit onder de benadering 
van de werkelijkheid in termen van span
ningen, paradoxen en dilemma's zoals 
het manifest stelt? 

Kortom, voor mij zijn dit de uitdagingen 
waarmee we te maken zullen krijgen en 
die veel van ons zullen vergen. Voor mij 
betekent dat in ieder geval dat ik niet veel 
socialistische idealen en begrippen mee 
zal nemen, maar ook geen ándere idealen 
en begrippen. Slechts wat uitgangs
punten. En een daarop gebaseerde 
realistische politiek die het mogelijk 
maakt dat we in maart 2000 weer bij 
elkaar kunnen komen en dan kunnen 
zeggen: "In de jaren negentig hebben we 
onze auto moeten verkopen, onze 
skivakanties moeten vergeten en onze 
bestedingsmogelijkheden zien dalen, 
maar in ieder geval heeft driekwart van 
de wereldbevolking nu de beschikking 
over de helft van alle energie en 
grondstoffen en de Keizersgracht is zo 
schoon dat je erin kunt zwemmen." 

Jan Dirx, medewerker van het 
wetenschappelijk bureau van de 
PPR, voormalig fractie
voorzitter van Links Gelderland 
in de Provinciale Staten. 
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De discussie 

In de eerste discussieronde wordt door 
verschillende mensen de betekenis van 
het socialisme als levensgevoel en als 
bindingsfactor benadrukt. 
Bart Teulings plaatst het socialisme als 
levensgevoel tegenover het socialisme 
als (met het kapitalisme) concurrerend 
maatschappelijk stelsel. In de laatste 
betekenis heeft de geschiedenis van Oost
Europa ons geleerd dat er toch wel wat 
mis is met het socialisme en niet alleen 
vanwege het gebrek aan democratie, 
maar ook vanwege het failliet van de 
economische planning. Als je het 
socialisme in de eerste betekenis wilt 
'meenemen' naar de jaren negentig, zul je 
dat moeilijk kunnen doen zonder de 
erfenis van die mislukte concurrerende 
maatschappij-ordening. 
Teun Twigt vindt het storend dat de 
discussie over het socialisme altijd weer 
gekoppeld wordt aan de blunders in Oost
Europa. Omdat men er daar een potje van 
heeft gemaakt, hoef ik me nog niet te 
schamen om me socialist te noemen, 
meent hij. De vraag is wat het socialisme 
hier en nu moet inhouden en de discussie 
daarover had eigenlijk al veel eerder 
gevoerd moeten worden. We moeten ook 
niet vergeten dat het idee van het socia
lisme door elke nieuwe generatie weer 
anders ingevuld zal worden. "Als mijn 
vader onze levenswijze van vandaag zou 
kunnen zien, dan zou hij daarin veel van 
zijn idealen omtrent het socialisme, met 
name in de sfeer van de sociale zekerheid, 
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het ouderdomspensioen e.d., terugzien". 
Theo Lucassen meent uit de verhalen 
van de drie inleiders begrepen te hebben 
dat de linkse beweging er uiteindelijk 
naar moet streven om binnen het verband 
van de sociaal-democratie een gepas
sioneerde linkervleugel te gaan vormen 
om haar doelstellingen te bereiken. In dit 
verband vraagt Peter Versleeg meer 
duidelijkheid over het begrip 'passie' in 
de politiek, door Jet Bussemaker geïn
troduceerd met verwijzing naar D'66 als 
goed voorbeeld. 
Jet Bussemaker zegt D'66 als voorbeeld 
te hebben genoemd van een partij waar 
nog iets van hartstocht en bevlogenheid in 
de politiek te vinden is. Zij zet zich vooral 
af tegen de bureaucratische regelcultuur 
in de PvdA. In deze cultuur is de politiek 
verengd tot materiële belangenbeharti
ging. De passie wordt daar verdrongen 
door de belangenbehartiging. Zij is zeer 
pessimistisch over de mogelijkheden 
binnen de PvdA met succes een radicale 
politiek te voeren. 
Ger Verrips meent in reactie hierop dat 
het probleem van de PvdA niet zozeer zit 
in het ontbreken van een radicale lin
kervleugel, maar op de eerste plaats in het 
ontbreken van een duidelijker, simpeler 
en radicaler program. Daar moet zijns 
inziens het eerst aan gewerkt worden. 
Verrips is het eens met de discussianten 
die gewezen hebben op de positieve 
betekenis die het socialisme voor een 
grote massa mensen heeft gehad. Toch 
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meent hij dat we moeten uitkijken voor 
het al te zeer laten overheersen van de 
dromen en de idealen. Die kunnen voor 
mensen ook een rem zijn om zich aan te 
sluiten. "Ik ben erg huiverig voor die 
emotionele binding, ik vind politiek over 
het algemeen vervelend en doe het uit een 
gevoel van morele verplichting en omdat 
ik vind datje 't niet aan anderen over kunt 
laten." 
Harry van den Berg zou het politieke 
werk niet zo lang volhouden als het niet 
verbonden was met een zekere passie. Hij 
meent, reagerend op Jet Bussemaker, dat 
je belangenbehartiging en passie niet 
tegenover elkaar moet plaatsen. De 
kracht van de belangenbehartiging in de 
socialistische beweging zit 'm juist in de 
passie. Kijk vooral naar de beginperiode 
van de beweging. We zien nu dat, waar de 
vakbeweging verandert in een soort 
sociale ANWB, de aantrekkingskracht 
afneemt. 
Het idee van een radicale vleugel binnen 
de PvdA vindt hij niet opportuun. Laten 
we eerst de samenwerking binnen Groen 
Links gestalte geven. Een pluriforme 
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socialistische beweging kan ook goed 
werken met verschillende organisaties. 

Geert Lameris zegt als eerste discussiant 
in de tweede ronde dat we van het 
sectarisme en de etikettenplakkerij uit het 
verleden af moeten. De politieke discussie 
moet opengegooid worden. Er moeten 
vraagtekens gezet kunnen worden en men 
moet naar elkaar luisteren. Hij heeft met 
anderen in de inleidingen gemist wat de 
socialistische beweging bereikt heeft. De 
Vietnambeweging en de vredesbeweging 
bijvoorbeeld hebben een belangrijke 
maatschappelijke verandering teweeg 
gebracht in de internationale verhoudin
gen en in de verhouding tussen socialisten 
en communisten. Voor de toekomst lijkt 
hem vooral de kwestie van de democratie 
van belang: hoe gaan we vanuit het 
democratisch ideaal om met allerlei 
moderne ontwikkelingen in de staat? 
Ina Brouwer hoopt dat er voldoende 
betrokkenheid van mensen bij het 
politieke gebeuren blijft bestaan zodat het 
niet alleen een zaak wordt van beroeps
krachten. Dit veronderstelt dat mensen 
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ook verontwaardigd zijn over bepaalde 
misstanden in de maatschappij. Zijzelf 
werd deze middag geraakt door de 
stelling van co-referent Jan Dirx. Hij kiest 
in het centrale discussiethema 'individu 
versus collectief' duidelijk voor het 
individu. De staat zou een minimum aan 
basisvoorzieningen moeten regelen, voor 
de rest moeten de mensen het zelf maar 
uitmaken wat ze kiezen. In deze benade
ring wordt volgens Ina vergeten dat 
individuen niet allen gelijk zijn. En daar 
ging en gaat het nu juist om in de 
socialistische beweging: de structurele 
ongelijkheid in de maatschappij, de 
machtsverschillen. Zo lang die bestaan is 
de simpele keuze voor het individu de 
keuze voor het laten voortbestaan van die 
verschillen. lna is het overigens wel met 
Jet Bussemaker eens dat in het verleden in 
de socialistische beweging deze ongelijk
heid vaak te eng economisch is geïnter
preteerd. In haar visie moeten daarin alle 
vormen van machtsongelijkheid worden 
betrokken, ook de minder economische, 
het opzij zetten en uitrangeren van 
ouderen in de samenleving bijvoorbeeld. 
Hierop reagerend zegt Jan Dirx dat hij 
zich heeft willen afzetten tegen een 
bureaucratisch doelgroepenbeleid dat op 
den duur onhanteerbaar wordt. Hij kiest 
voor een model waarin de staat een 
bodem legt aan voorzieningen zodat elk 
individu aan de opheffing van zijn eigen 
ongelijkheid kan werken. Hij is zich er 
van bewust dat hij daarmee het risico 
neemt dat er mensen tussen wal en schip 
vallen. 
Saskia Poldervaart wijst er op dat er in 
de vroegste geschiedenis van het socia
lisme, in de periode van het zogenaamde 
utopisch socialisme, dus nog voor het 
ontstaan van de arbeidersbeweging, 
sprake was van een samengaan van 
socialisme en feminisme. Er waren toen, 
in het begin van de 19de eeuw, ook 
mannen die zich bezighielden met de 
kwaliteit van het bestaan in de brede zin 
en die het individualisme en bepaalde 
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Verlichtingsidealen vanuit dit oogpunt 
bekritiseerden. Misschien kunnen we 
daar nog wat van leren. Het is zo jammer 
dat het socialisme en het feminisme zo 
ver uit elkaar gegroeid zijn dat ook nu nog 
de voorplaat van het laatste P&C-num
mer, gewijd aan het 'Socialisme in de 
jaren negentig' (een stoet mannen lopend 
richting Hoogovens), de suggestie geeft 
dat socialisme alleen over arbeidsverhou
dingen gaat. 
Misschien, zegt Jet Bussemaker hierop 
aansluitend, valt dat uit elkaar groeien 
van socialisme en feminisme wel samen 
met de verenging van politiek tot die van 
de materiële belangenbehartiging. Het 
ging er haar overigens niet om de passies 
tegenover de belangen te zetten. Ze heeft 
willen wijzen op de gevaren van bureau
cratisering en professionalisering in de 
politiek en op de positieve uitwerking van 
een emotionele betrokkenheid, ook en 
juist bij het zoeken naar creatieve 
oplossingen voor allerlei maatschappe
lijke problemen. 
Ger Verrips erkent dit laatste, al blijft hij 
voorzichtig met de emotionele gehecht
heid aan droombeelden. Uiteindelijk 
dient de verstandelijke overtuiging zijns 
inziens te overheersen. 
Harry van den Berg sluit de discussie 
met de stelling dat het socialisme door 
zijn meervoudige betekenis (emoties, 
inspiratiebronnen, program, praktijk) 
noodzakelijkerwijs aan interne spannin
gen bloot staat. Je kunt die spanningen 
niet met woorden oplossen, je dient in de 
praktijk voortdurend een en ander met 
elkaar te confronteren. 

Jos van Dijk 
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Een democratische, 
actieve en 
herverdelende overheid 

Ik heb nog wat toe te voegen aan de vorm 
van ideologische recycling, waar we toch 
in zekere zin mee bezig zijn; een 
discussie die nooit ophoudt, een soort 
'perpetuum mobile'- maar het houdt ons 
in beweging. 

Ik wil eerst iets zeggen - en dan sluit ik 
maar aan bij wat Bart Teulings zei - over 
het begrip 'socialisme'. Ik denk dat het 
nuttig en nodig is onderscheid te maken 
tussen socialisme als maatschappelijk en 
economisch stelsel en socialisme als een 
onophoudelijk streven. En wellicht dat 
daar ook de begrippen bureaucratie en 
passie - en de tegenstelling daartussen -
in plaatsbaar zijn. 
Als het gaat over het socialisme als 
stelsel, waarin de maatschappij synoniem 
wordt met de staat; de staat synoniem met 
de partij; en de partij synoniem met de 
leiding; dan kunnen we daarover kort 
zijn. Voorzover we daar al niet ideo
logisch mee afgerekend hadden, doet de 
praktijk dat nu onophoudelijk. 
Het socialisme als streven -en dan noem 
ik maar even een paar steekwoorden uit 
het programma van de CPN van 1984- is 
gericht op vrijheid en mogelijkheid van 
zelfstandige ontplooiing en gebruik van 
capaciteiten door een ieder; op maat
schappelijk bezit en democratisch beheer 
van de voornaamste produktiemiddelen; 

op een in alle opzichten gelijkwaardige 
verhouding tussen mensen; op leef
baarheid van aarde, natuur en milieu; op 
een actieve vredespolitiek; en op 
mensenrechten en democratische vrij
heidsrechten. Dat streven, daar zijn wij 
van. 
En natuurlijk doet zich de vraag voor: hoe 
voorkom je dat dat streven afglijdt naar 
het stelsel, dat ik getypeerd heb. Daar 
geven we een begin van een antwoord op 
door er twee dingen over te zeggen. Dat 
streven dient te worden opgevat als een 
gezamenlijke machtsvorming, en dat is 
dus ook machtsdeling, met anderen die 
voor dezelfde doelen strijden. En in de 
tweede plaats moet dat streven worden 
ingebed in een breder optreden voor 
democratie en zeggenschap in alle as
pecten van het maatschappelijk leven. 
Dat is de garantie om te voorkomen dat 
het verwordt tot een stelsel waarin het 
streven wordt verstikt. 

Doel van dit alles is uiteindelijk de mens 
en de bevrijding van de belemmeringen 
om zich naar vermogen en interessen te 
ontplooien en deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven. Verheffing; en de 
obstakels daarvoor wegnemen. Anders 
gezegd: mensen in alle opzichten en 
betekenissen van het woord tot hun recht 
laten komen. En dat is ooit 
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socialisme genoemd, maar dat is eerlijk 
gezegd het minst interessante. 
Het gaat om die drijfveer die kan dienen 
als een moreel kader zonder dat dit stolt in 
een verstikkende verstatelijkte dwinge
landij. 

Want we kunnen wel zeggen 'weg met de 
ideologie', maar als dat tegelijk betekent 
'weg met een moreel kader voor ons 
politiek handelen', dan zijn we verder 
van huis. Want dan belanden we pas echt 
in pragmatisme in de slechtste zin van het 
woord, in modieusheid en opportunisme. 

Hoe kun je nu dat streven naar de 
actualiteit van vandaag en morgen con
cretiseren? Ik zie in elk geval twee hoofd
lijnen. 
In de eerste plaats: we moeten op zoek 
naar een nieuwe verhouding tussen 
politiek en maatschappij. Het politieke 
primaat, het idee dat de politiek een 
integratie- en afwegingskader biedt voor 
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besluitvorming, staat onder druk. Een 
voorbeeld: eind 1986 verscheen in Am
sterdam een onderzoek met als uitkomst 
dat 30% van de Amsterdamse bevolking 
betrokken was bij buurtorganisaties en 
minder dan 3% betrokken was bij een 
afdeling van een politieke partij. Het is 
mijn overtuiging, dat politiek die voor 
dat veelvoud van betrokkenheid, dat 
anders dan in politieke partijen plaats
vindt, geen ruimte maakt en daar geen 
verbinding mee legt, zichzelfisoleert en 
zijn draagvlak aantast. In dat licht bezie 
ik de uitslag van de Raadsverkiezingen 
van vorige week, en ik voeg er 
onmiddellijk aan toe : dat heeft niet alleen 
betrekking op de politiek die stedelijk is 
gevoerd, maar net zo goed op de 
afgelopen 7 jaar Lubbers-politiek waar 
maatschappelijke bewegingen knalhard 
tegen aan zijn gelopen en waarin geen 
ruimte was voor hun legitieme belangen. 
Dat is het eerste punt. 
Het tweede punt is dat aan de orde moet 
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zijn een herwaardering van het over
heidsbegrip op basis van datgene dat ik 
als eerste punt heb geformuleerd. En ik ga 
daar in discussie met Harry van den Berg, 
waar hij het heeft over etatisme, versta
telijking, dus de neiging van links om 
altijd iets met de staat te willen en van de 
staat te verwachten. Want je kunt wel 
zeggen 'er is veel meer tussen hemel en 
aarde dan markt of staat', en dat is 
absoluut waar, maar juist dat 'midden
veld', om deze beladen term maar eens te 
gebruiken, is in toenemende mate het 
domein van de markt. De markt dringt 
door in alle aspecten van het maat
schappelijk leven, ook daar waar organi
saties, zelforganisaties van mensen, zich 
de afgelopen jaren hebben gemani
festeerd. Mijn stelling is: 'Als er geen 
actieve overheid is, zal de markt steeds 
meer van dat leven usurperen, tot zich 
nemen en tot wingewest maken.'. Wat ik 
wil proclameren is een democratische, 
een actieve en een herverdelende 
overheid. Het type economische expan
sie, zoals wij dat nu meemaken, en de 
technische ontwikkeling die daarmee 
verband houdt, als motor voor maat
schappelijke ontwikkeling, heeft meer 
dan ooit stuur en rem nodig. 
Om te voorkomen dat we stikken in een 
vervuilende en benauwende ontgroende 
ruimte; om te voorkomen dat weer de 
armen daarvoor - zoals dat ook al voor 
andere problemen gold - het gelag 
moeten betalen en de rijken en de 
machtigen vrijuit en dóor kunnen gaan. In 
dat opzicht was het verhaal van Beerends 
erg duidelijk: armoede dwingt tot 
milieuvijandigheid. Dat zou ik willen 
onderstrepen richting Lankhorst en ook 
van Jan Dirx. Om te voorkomen dat 
vrouwen, nu ze nodig zijn, tegen slechte 
voorwaarden meedoen op de arbeids
markt, maar als dat voorbij is ze net zo 
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gemakkelijk van onrecht naar aanrecht 
worden verwezen. En tenslotte om te 
voorkomen dat racisme kan worden 
afgeschilderd als een produkt van de 
slechte positie en houding van minder
heden. 
Daarvoor is herverdeling aan de orde: van 
milieuvijandig naar milieuvriendelijk 
produceren en gedragen; van hoge in
komens naar lage inkomens; van betaald, 
slecht betaald en onbetaald werk; en van 
de dominante witte cultuur naar veel
kleurige en veelzijdige culturen. 
Daarover blijven denken, discussiëren, 
polemiseren, is juist in de jaren negentig 
belangrijk. Want die vragen zijn niet 
voorbij, noch zodanig dat ze met 
gemakkelijke, voor-de-hand-liggende of 
pseudo-dwarse antwoorden kunnen wor
den afgedaan. Een anagram van vragen is 
'graven'. Wij, als CPN, hebben gekozen 
voor Groen Links als het kader waarin we 
dat willen doen, en het partijbestuur heeft 
onderstreept dat dat proces onomkeerbaar 
is. Om ruimte te maken voor onze inbreng 
en die te confronteren met anderen, om op 
basis daarvan een gezamenlijke inzet tot 
kracht te maken, maar dan wel - zie Jet 
Bussemaker- inspirerend, uitdagend en 
ook doordacht. En we realiseren ons dit: 
vandaag scoren is éen ding, maar morgen 
winnen, vooruitgang boeken, stap voor 
stap soms, resultaten halen; dat is nog wel 
wat anders. 
Dat vereist diepgang, dat vereist zoeken 
en bouwen tegelijk. 
En daarom zou ik zeggen: P&C, ga nog 
even door! 

Marius Ernsting 
Waarnemend voorzitter van de CPN 
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Straatnaamborden als 
tijdsreflex 

Toen in 1950 omvangrijke bouw
programma's van stapel liepen, werden 
in veel steden straten naar gevallen ver
zetsstrijders vernoemd. Tijdens de koude 
oorlog werd het ook op dat front kil. Ver
zetsmensen, strijders tegen onderdruk
king en discriminatie kwamen niet meer 
aan bod. Of op zijn gunstigst in eenzijdi
ge, gefilterde vorm. Maar na de grote 
democratiseringsbeweging van de jaren 
zestig komt hierin weer verandering. 
Treffend voor deze ontwikkeling mag de 
Tuinstad Amsterdam-Osdorp worden 
genoemd. Zo'n tien jaar geleden werd 
eerst een wijk onder de loupe genomen, 
die de namen van leiders uit de arbei
dersbeweging omvatte. Bij de ver
dichtingsbouw werd aan een dubbele dis
criminatie een eind gemaakt. De commu
nisten David Wijnkoop en Louis de Vis
ser en de marxistische voorman Sam de 
Wolff (PvdA) trokken het politieke beeld 
weer recht. Maar, typisch voor die tijd, er 
was geen enkele vrouw in de wijk aan 
bod gekomen. Met de onthulling van de 
Roosje-de-Vos- en de Carry-Pothuis
Sruitstraat kwam ook aan die achterstel
ling een einde. 
Niet lang daarna werd elders in de tuin
stad door Mies Bouhuys het "Dwaze
Moederplein" onthuld. Haar toespraak 
was een felle aanklacht tegen de militaire 
dictatuur in het toenmalige Argentinië. 

Onlangs werd bij de verdere stadsuitbrei
ding een wijk in gebruik genomen, waar
van de straatnamen getuigen van interna
tionale strijd voor mensenrechten. Bis
schop Romero, Sandino en Mondlane, 
om maar enkelen te noemen, zijn ver
noemd. 
In de afgelopen maand kwam het verzet 
1940-45 weer aan de orde. Maar deze 
naamgeving kreeg een bijzonder accent. 
Naast Februaristakers van 1941 zoals 
Leendert Schijveschuurder en Eduard 
C.F. Hellendoorn, naast de hoofd
redacteur van de illegale Waarheid A.J. 
Koejemans, werd voor het eerst in Neder
land een straat vernoemd naar een Indo
nesische verzetsman: R.M. Irawan Soejo
no. Hij was actief in de Leidse illegaliteit, 
werd door de bezetter betrapt en op straat 
doodgeschoten. 

Nabestaanden en vrienden van de ver
zetsmensen waren in groten getale naar 
de Meervaart gekomen, waar een stijlvol
le herdenkingsplechtigheid was georga
niseerd. Sprekers belichtten verschillen
de aspecten van het verzet 1940-45. Joop 
Morriën, lid van de Indonesië-commissie 
van de CPN, sprak over het verzetswerk 
van Soejono en de rol van het Indonesi
sche verzet in Nederland tijdens de Duit
se bezetting. Hieronder zijn toespraak. 
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Indonesiërs in het verzet 

Op vele plaatsen in ons land zullen van
daag herdenkingen worden gehouden 
voor de mannen en vrouwen, die in de 
jaren 1940-1945 in de strijd tegen het fas
cisme hun leven verloren. We denken 
daarbij aan allen, die actief aan die strijd 
hebben deelgenomen. Van talrijken zul
len de namen op monumenten of op plei
nen en in straten blijven voortbestaan. 
Het is van bijzondere betekenis, dat van 
nu af aan één straat de naam draagt van de 
Indonesische student Irawan Soejono. Hij 
werd in januari 1945 in Leiden, toen hij 
met zijn fiets een stencilmachine vervoer
de, door de Duitsers neergeschoten. 
Tot nu toe is bij herdenkingen en bij de 
geschiedschrijving in het algemeen de 
deelname van in ons land wonende Suri
namers en Indonesiërs aan de strijd tegen 
het fascisme, en de offers die zij hebben 
gebracht, helaas onderbelicht gebleven. 
De Indonesiërs vormden tijdens de bezet
ting een eigen organisatorisch verband, 
voortvloeiend uit de studentenvereniging 
Perhimpunan Indonesia, waarbij ook 
schepelingen en horecapersoneel werden 
aangetrokken. Zij verzorgden een eigen 
illegaal blad, maar werkten ook samen 
met illegale bladen als De Waarheid, Het 
Parool en Trouw. 
De Perhimpunan lndonesia (P.J.) had in 
de jaren twintig en dertig reeds grote acti
viteit ontplooid en een roerig bestaan 
geleid. In 1933 werd haar voorzitter 
Rustam Effen di voor de CPN in de Twee
de Kamer gekozen: het eerste en voor de 
oorlog enige Indonesische parlementslid. 
De Perhimpunan Indonesia, strijder voor 
Indonesische onafhankelijkheid, noemde 
vanaf 1935-36 de tegenstelling fascisme
democratie de voornaamste, en had opge
roepen tot gezamenlijke weerbaarheid 
tegen het Duitse en Japanse gevaar. Zij 

Politiek en Cultuur 

trad op voor de petitie-Sutardjo (1936), 
een verzoek van de meerderheid van de 
Volksraad aan de Nederlandse regering 
om "op een conferentie op de voet van 
gelijkgerechtigheid" plannen te maken 
voor de toekomstige staatkundige status. 
De Nederlandse regering wees de petitie 
in 1938 echter af en onthield zo het Indo
nesische volk een perspectief. 
De anti-fascistische gezindheid onder de 
P.I. bleef echter onverminderd en de 
Indonesiërs trokken daaruit na mei 1940 
de consequenties. Zij streden, hielpen 
onderduikers onderbrengen en er stierven 
vrienden in concentratiekampen, op rei
zen door het land en door direct geweld, 
zoals Irawan Soejono. Irawan was een 
zoon van Pangeran - prins - Ario Soejo
no, de eerste Indonesische minister in een 
Nederlands kabinet, het emigrantenkabi
net in Londen. Deze minister drong reeds 
tijdens de oorlog aan op principiële 
erkenning van het recht op onaf
hankelijkheid van het Indonesische volk 
en de tragiek wil, zoals dr. L. de Jong in 
zijn geschiedeniswerk opmerkt, dat hij 
zich de stilzwijgende afwijzing zó aan
trok dat hij korte tijd later stierf. 
Irawan Soejono was in het verzet bekend 
als "Henk van de Bevrijding" - want de 
Indonesiërs kozen Nederlandse schuil
namen omdat anders in geval van gevaar 
een spoor te gemakkelijk na te trekken 
zou zijn. Irawan was belast met de techni
sche verzorging van het ondergrondse 
blad De Bevrijding en moest zorgen voor 
apparatuur, papier en radiotoestellen. Hij 
was lid van een Indonesische gewapende 
gevechtsgroep, die na zijn dood symbo
lisch naar hem werd genoemd. 

Kort na de bevrijding leek er erkenning 
voor de rol van de Indonesiërs. Zo werd 
Sunito, Frits de Bruin in het verzet, lid 
van de Nationale Adviescommissie en 
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werden enkele Indonesiërs tot lid van het 
Noodparlement benoemd. Maar na de 
proclamatie van de Indonesische Repu
bliek op 17 augustus 1945 en de Neder
landse militaire acties daartegen, was het 
met erkenning en waardering gedaan. 
Leden van de P.J. keerden terug naar 
Indonesië en werden soms minister of 
politicus in de Republiek. Zoals bekend 
bleef de Nederlandse Indonesië-politiek 
uit de jaren 1945-50 lange tijd een witte 
vlek in de historiografie, maar daarin 
komt tegenwoordig gelukkig verbete
ring. 
Met Irawan Soejono zijn in de Middel
veldsche Akerpolder andere namen van 
anti-fascisten van alle gezindten en uit 
alle geledingen gekomen. Onder hen ook 
Antoon Koejemans, die ik in 1945 als 
beginnendjournalist bij De Waarheid van 
nabij heb leren kennen. Koejemans had 
in de oorlog, in december 1943, de func
tie van verantwoordelijk redacteur voor 
de illegale Waarheid op zich genomen, 
toen anderen waren gearresteerd of 
geëxecuteerd. Als hoofdredacteur van de 
legale Waarheid en Eerste-Kamerlid van 
de CPN verzette hij zich na de bevrijding 
tegen de uitzending van troepen naar 
Indonesië en hij trad op voor erkenning 
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van de Indonesische Republiek. Het is 
een vorm van gerechtigheid, dat zijn 
naam thans in één wijk met een Indonesi
sche medestrijder uit de illegaliteit is ver
noemd. Midden jaren vijftig scheidden 
zich de wegen van Koejemans en de CPN 
en werd hij doopsgezind. Kort voor zijn 
dood in 1982 zocht ik met twee studentes 
geschiedenis hem en zijn vrouw nog op in 
hun verzorgingstehuis in Bergen op 
Zoom. Ons bleek zijn onverflauwde 
belangstelling voor maatschappelijke 
problemen en zijn zorg om de wereld en 
haar voortbestaan. Het is dan ook niet 
verwonderlijk, dat hij actief in het IKV is 
geweest. 
De wereld lijkt soms een heksenketel en 
er is, niet in het minst in de derde wereld, 
ook in het land van Irawan Soejono, nog 
veel onrecht. Op ons continent nemen 
racisme, onverdraagzaamheid en neo
nazisme soms verontrustende vormen 
aan. De namen van verzetsstrijders in 
deze buurt, of waar ook in welke stad van 
ons land, zijn niet alleen een eerbetoon, 
maar tevens een vermaan tot blijvende 
waakzaamheid. 

Joop Morriën 
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Vijftig jaar na de inval 

In de baaierd van publiciteit, die is gewijd 
aan de Duitse inval in Mei-1940, de daar
op volgende bezetting en aan de bevrij
ding van ons land in de Meimaand van 
1945, is een wetenschappelijk-historisch 
congres over de geschiedschrijving en de 
Tweede Wereldoorlog, dat op de Vrije 
Universiteit werd gehouden, enigszins in 
de verdrukking gekomen. Historici gin
gen onder meer in op thema's als de mei
dagen van 1940, het verslagen leger, ver
zet en collaboratie, oorlog en gezag. Een 
veelvoud aan thema's voor twee dagen, 
die daardoor niet alle even zorgvuldig of 
diepgaand konden worden behandeld, 
zoals ook uit het met ongebruikelijke 
snelheid geproduceerde congresboek 
blijkt.(*). 

In een enkel opzicht is het misschien 
maar goed, dat niet alles van dit congres 
ruim in de publiciteit kwam. Want terwijl 
er allerwegen weer veel aandacht was 
voor het verschrikkelijke bombardement 
op Rotterdam van 14 mei 1940, schrijft 
dr. H. Boog, directeur van het weten
schappelijk onderzoek en hoofd van de 
afdeling Tweede Wereldoorlog van het 
Militärgeschichtlichtes Forschungsamt te 
Freiburg im Breisgau, dat het bom
bardement 'formeel niet de bestaande 
internationale regels van de luchtoorlog 
heeft geschonden'. Het 'jammerlijke 

bombardement van Rotterdam' - aldus 
dr. Boog - 'heeft het 'Guernica-imago' 
van de Luftwaffe tot op de huidige dag 
levend gehouden, ofschoon het bombar
dement op Rotterdam, zoals dat op Guer
nica, geen terreur-aanval is geweest'. 
In de meeste beschouwingen van de afge
lopen weken, ook die over de militair
strategische en politiek-strategische as
pecten, is niet of nauwelijks aandacht 
geweest voor de strijd aan het Oostfront, 
die in feite Hitier de nek heeft gebroken. 
De grote ommekeer werd immers de slag 
bij Stalingrad (winter 1942), want tot dan 
toe was door sommige vooroorlogse lei
dende figuren - zowel in Nederland als in 
en rond het emigrantenkabinet in Londen 
- toch nog wel rekening gehouden met 
een Duitse overwinning. Het was dan ook 
in het bijzonder na 'Stalingrad', dat een 
verzetshouding aan kracht en breedte 
ging winnen. 
Het is jammer, dat de openingstoespraak 
van staatssecretaris J. Wallage niet in de 
bundel is opgenomen, omdat zij meer 
was dan een vriendelijk gelegenheids
praatje. Hij herinnerde eraan, dat de 
secretarissen-generaal van de diverse 
ministeries, die zich - na het uitwijken 
van het kabinet naar Londen - ook wel 
'waarnemende Regeeringsraad' noem
den al op 14 mei 1940 besluiten had
den genomen. Punt 1 ving aan - aldus 
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Wallage- 'met de volzin, die ook nu nog 
huiver oproept: 'De departementen en 
hun ambtenaren staan in beginsel ter 
beschikking van den bezetter'. Het zou, 
als prof. Sijes schreef, verregaande con
sequenties hebben, zeker in het begin van 
de bezettingstijd en zeker voor het syste
matisch isoleren van de Nederlandse 
joden'. 

Februaristaking 

Toch groeide er verzet, zoals uit illegale 
publicaties en uit de Februaristaking 
1941 blijkt. Pijnlijk is, dat de Engelsman 
Prof. M.R.D. Foot, hoogleraar moderne 
geschiedenis te Manchester en directeur 
van het European Discussion Centre wèl 
en de Nederlandse inleiders géén aan
dacht hebben voor deze staking. Foot her
innert daarbij eveneens aan de spoorweg
staking van 1944 en noemt de Februari
staking 1941 en de April-Mei staking 
1943 'prachtige proletarische demonstra
ties van afkeer van de bezetterspolitiek', 
die overigens geen verandering in deze 
politiek brachten. Hij is het absoluut niet 
eens met die historici, die ontkennen dat 
de verzetsbeweging van enige serieuze 
betekenis is geweest bij het verslaan van 
Hitler-Duitsland. Foot schrijft, dat het 
verzet 'werkelijk militaire, zowel als 
politieke en morele betekenis heeft 
gehad' en onderscheidt drie belangrijke 
categorieën: actief in spionage, actief bij 
ontsnappingsroutes en onderduiken èn 
actief bij subversie, waaronder sabotage, 
stakingen, aanvallen op troepen, de ille
gale pers en - soms - opstanden worden 
gerekend. 
Bob de Graaff, verbonden aan de studie
richting Japankunde van de Erasmusuni
versiteit in Rotterdam, zet collaboratie en 
verzet in een vergelijkend perspectief. 
Zijn bijdrage heeft verfrissende aspecten, 
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maar de vergelijking is meer kwantitatief 
dan kwalitatief van aard. Wat de commu
nistische partijen van Nederland, Frank
rijk en België betreft, wordt daarbij geen 
rekening gehouden met het verschil in 
omstandigheden, bijvoorbeeld dat in Bel
gië de partij tot aan de Duitse inval in de 
Sovjet-Unie officieel niet verboden werd. 
Wat teleurstellend zijn de bijdragen over 
de na-oorlogse ontwikkelingen. Zoals 
ook in vele min of meer officiële rede
voeringen- premier Lubbers in het parle
ment - wordt in twee inleidingen 
betoogd, dat 'neutraliteit' na de oorlog 
niet meer mogelijk was en niet meer is. 
Dat geeft al gauw de neiging deze inlei
dingen af te doen als 'Navo-praat'; in 
ieder geval was de situatie na de oorlog 
gecompliceerder dan wordt gezegd. Zo 
ontbreekt, dat als NAVO-strategie lange 
tijd heeft gegolden, de 'roll-back', het 
militair oprollen van de Oosteuropese 
landen. Tot zo een militair ingrijpen is het 
nooit gekomen, hetgeen niet alleen ver
band houdt met het toenmalige militaire 
potentieel in Oost-Europa, maar ook met 
de houding van grote delen van de bevol
king in de NAVO-landen zelf. 

Sovjet-krijgsgevangenen 

De NAVO-politiek was vooral gericht 
tegen de Sovjet-Unie en daarin ligt zon
der twijfel een verklaring, dat er geen 
aandacht meer is voor de rol van dit land 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dr. G. 
Hirschfeld, tot voor kort medewerker bij 
het Duits-Historisch-Instituut te Londen 
en nu directeur van de Bibhothek für 
Zeitgeschichte in Stuttgart, wijst wel op 
de wreedheid van de Duitse bezetters, 
ook van de Wehrmacht, in Polen en de 
Sovjet-Unie. Het bezettingsregiem droeg 
daar van begin af aan het stempel van een 
'racistisch-ideologische vernietigings-
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veldtocht'. 'De verknoping van Grosz
raumpolitik en rassenoorlog liet een 
beperking tot een zuiver militair optreden 
niet toe', aldus Hirschfeld, 'hetgeen 
zeker ook tot uitdrukking komt in de van
uit het volkenrecht onwettige bevelen 
van de Wehrmachtsleiding voor de 
behandeling van de Sovjet-burgers en 
krijgsgevangenen'. Het leidde tot 'een 
niets ontziend en verachtelijk optreden' 
en tot een massale sterfte onder krijgsge
vangenen. Van de tussen 22 juni 1941 en 
8 mei 1945 in Duitse gevangenschap 
geraakte 5.7 miljoen Sovjet-soldaten zijn 
ongeveer 3.3 miljoen (57%) omgeko
men, van wie bijna twee miljoen tot 
februari 1942. Racisme bepaalde ook de 
behandeling van gevangenen in andere 
Europese landen; 400.000 Poolse solda
ten werden als dwangarbeiders naar 
Duitsland gedeporteerd. Deense, Noorse, 
Nederlandse en Vlaamse krijgsgevange
nen werden echter na enige weken ont
slagen. Deze behandeling van wat de 
Duitsers 'Germaanse broedervolken' 
pleegden te noemen was ook anders dan 
die van krijgsgevangenen uit Frankrijk, 
Wallonië ('Romaanse volkeren') en Ser
vië. 

Blijdschap en rilling 

Het blijft altijd hachelijk :-.ort aandacht 
aan inleidingen of toespraken te schen
ken. Wallage zou kunnen vinden, dat 
hem niet geheel recht wordt gedaan, als 
maar een deel van zijn toespraak wordt 
geciteerd. Zeer treffend waren echter zijn 
woorden: 'Ik heb hedendaagse geschie
denis altijd allereerst beschouwd als de 
geschiedenis van je ouders en je grootou
ders. Wie niet weet, waar hij vandaan 
komt, hoe zal hij weten waar hij heen 
moet? Maar het blijft behelpen. Want de 
Tweede Wereldoorlog begon voor ons 

Politiek en Cultuur 

land dan wel een halve eeuw geleden, 
maar is daarmee geen voltooid verleden 
tijd. Ik heb dat weer scherp ervaren, als 
lid van de Kamer, tijdens de debatten 
over de vrijlating van de Twee van Breda. 
Het waren niet alleen de mensen, die de 
oorlog bewust hadden meegemaakt die 
verstrikt raakten in argumenten van 
rechtsstatelijkheid en vergelding. Er 
waren opvallend veel jongeren, die 
opeens de schaduw van de oorlog over 
zich heen voelden vallen. 
'Vroeger' hoort bij je net als 'vandaag'. 
Wie heeft niet - ondanks alle blijdschap 
over het vallen van de Berlijnse Muur -
een koude rilling gevoeld toen 'Deutsch
land, Deutschland' werd gescandeerd en 
'Wir sindein Volk'?' 
Er staat veel lezenswaardig in het con
gresboek, al dekt het niet altijd hetgeen in 
dit laatste citaat wordt betoogd. 

Joop Morriën 

(*) Vijftig jaar na de inval. Onder redac
tie van J.P.B. Jonker, A.E. Kersten, G.N. 
van der Plaat. SDU- 's Gravenhage. 238 
blz. F. 42.50. 
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De PCI op een 
historisch keerpunt 

Op het 19de congres besloten de 
Italiaanse communisten hun PCI om te 
vormen en van naam te veranderen. 
Vier dagen duurde het congres. De 
voorbereiding was een proces van 
jaren, en de besluiten als zodanig had
den niet direct van doen met de 
stormachtige ontwikkelingen in Oost
Europa. Het ging in de eerste plaats om 
een interne ontwikkeling en om een op 
de Italiaanse verhoudingen afgestemde 
koersverandering. 
Àan de vooravond van dat historische 
congres interviewde de Britse his
toricus Hobsbawm de algemeen secre
taris van de toenmalige PCI: AchiJle 
Occhetto. Het integrale interview 
drukken wij hier af, omdat het een 
goed beeld geeft van de overwegingen 
die een rol speelden. Zoals bekend 
vond op het congres uiteindelijk een 
zekere verzoening plaats tussen de 
aanvaarde lijn-Occhetto en de 
belangrijkste oppositionele vleugel met 
als éen van de woordvoerders oud
secretaris Natta. Aan een scheuring 
bleek niemand behoefte te hebben. 

Interview met Achillo 
Occhetto 

We beleven momenteel een historisch 
moment: de Oosteuropese regimes 
storten in, de situatie in de Sovjet-Unie 

is explosief, we zijn tot het bewustzijn 
gekomen dat een hele traditie waaraan 
we een deel van ons leven hebben 
gegeven, teneinde loopt. De traditie 
voortkomend uit de Oktoberrevolutie. 
Ben je het daarmee eens, dat we op een 
fundamenteel keerpunt in de geschie
denis staan? 

Achillo Occhetto: Jazeker, ik heb het 
gevoel dat we op een punt gekomen zijn 
waarop een totale verandering vereist is, 
van de praktijk èn van de theorie. We 
kunnen niet langer volstaan met het geven 
van nieuwe antwoorden, we moeten 
nieuwe vragen stellen. Ik geloof dat het 
'reëel bestaande communisme' heeft af te 
rekenen met een historische crisis van 
enorme omvang. Daarmee bedoel ik niet 
zozeer het ideeëngoed - dat zijn waarde 
trouwens behoudt -, maar de commu
nistische beweging die is ontstaan op 
basis van een specifieke visie over partij, 
staat, organisatie en maatschappij. We 
beleven de ineenstorting van het 
staatsstelsel dat daaruit is voortgekomen. 
Op dit stelsel en deze visie is ten onrechte 
het geloof gebaseerd, dat de strijd tussen 
Rechts en Links, tussen socialisme en 
kapitalisme, samenviel met de strijd 
tussen de twee blokken. Aanvankelijk 
werd dit geïdentificeerd met de strijd voor 
het 'socialisme in één land', later met de 
verdediging van het blok dat na de tweede 
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wereldoorlog rond de Sovjet Unie werd 
gevormd. Men creëerde het geloof dat dit 
te maken had met de toekomst van het 
socialisme. En hiervoor heeft de hele 
linkerzijde op internationaal vlak betaald. 
Het heeft geleid tot een historische trage
die, althans in grote delen van de wereld, 
die men nog moeilijk te boven zal komen. 

Ondanks dat bleef de Italiaanse 
Communistische Partij (PC!) de 
grootste communistische massapartij 
in de geïndustrialiseerde wereld, in 
feite is Italïe het enige land met een 
linkse meerderheid. Hoe verklaar je 
dat? 

Occhetto: Hoewel de Italiaanse Commu
nistische Partij voortkomt uit de Okto
berrevolutie, is ze in de loop van haar 
geschiedenis verschillende keren omge
vormd. Het is een misvatting om te 
denken dat de PCI van vandaag dezelfde 
is als de partij die in Livorno werd 
gesticht. Als we die weg waren blijven 
bewandelen was ons wellicht hetzelfde 
lot beschoren geweest als andere commu
nistische partijen. De PCI werd herop
gebouwd in 1926. De stellingen van Lyon 
en van Gramsci brachten de partij ertoe 
een nationale realiteit te erker.nen, die ver 
afweek van de 21 punten van de Commu
nistische Internationale. De nieuwe partij 
van Togliatti verschilde uiteraard volle
dig van de partijen van de Comintern. 
Lange tijd bestond er een dubbelzinnige 
situatie. We genoten prestige door onze 
band met de Sovjet-Unie, die als 
overwinnaar uit de tweede wereldoorlog 
was gekomen. Tegelijkertijd echter was 
ons experiment helemaal anders omdat de 
beste reformistische tradities van Italïe 
konden binnensijpelen. Deze ambiva
lentie zou hoe langer hoe meer tot 
contradicties leiden. Mijns inziens is de 
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sterkte van de PCI hieruit te verklaren, 
dat ze als partij het meest afweek van 
de basisprincipes waarop de partijen 
van de Comintern waren gevestigd. 

Maar waarom komt de PC/ zo enorm 
defensief over? Waarom voelt ze zich zo 
verantwoordelijk voor zaken waaraan 
ze geen schuld heeft? 

Occhetto: De noodzaak om te veranderen 
komt voor de PCI inderdaad niet voort uit 
een gedeelde verantwoordelijkheid voor 
wat er in het Oosten is gebeurd. Wij 
hebben eigenlijk drie stadia door
gemaakt: 
Eerst waren we de meest kritische com
ponent van de internationale communi
stische beweging. Vervolgens kwam het 
tot een openlijk meningsverschil, en ten 
slotte lieten we de beweging achter ons en 
verklaarden we onszelf tot een 
integrerend deel van de Europese linker
zijde. 
Ik denk dat het èchte probleem vandaag 
gelegen is in je eerste vraag. De wereld 
van 1945 is radicaal veranderd. lrt een 
bepaalde periode vervulden wij een 
kritische functie in een wereld die in 
blokken was verdeeld. Vandaag is de 
linkerzijde in Italië, in Europa en op inter
nationaal vlak toe aan herstructurering. 

Dat betekent dat we verder moeten 
teruggaan dan 1945. Wat ter discussie 
staat is het hele perspectief van de 
beweRingen die zich spiegelden aan de 
Oktoberrevolutie. Gebleven zijn wel
licht de tradities van de socialistische 
heweginf?en van vóór 1917, en ook de 
tradities en ervarinf?en van commu
nistische heweginf?en zoals de Ita
liaanse, die nooit geïdentificeerd zijn 
met het model van een totalitaire staat. 
Wat denkjij daarvan? 
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Occhetto: Ten eerste wil ik zeggen dat 
ook de sociaal-democratische tradities 
veranderingen hebben ondergaan. De 
Socialistische Internationale onder Willy 
Brandt is niet meer de Internationale 
beladen met de schuld van de goedkeu
ring van de oorlogseredicten van 1914, 
noch de Socialistische Internationale van 
na de tweede wereldoorlog, nauw ver
bonden met de blokkenlogica. In de jaren 
vijftig leek die vaak op een instrument 
van de Amerikaanse politiek. Er vond een 
grote ommekeer plaats, op twee belang
rijke terreinen: de Ostpolitik en de Noord
Zuid-relaties. Die ommekeer was verbon
den met twee personen: Willy Brandt en 
Olaf Palme. Je kunt stellen dat het hele 
theoretische perspectief van het interna
tionale socialisme in beweging is. Het is 
ons er niet om te doen van de ene traditie 
over te stappen op de andere. Wat we 
voorstellen is deel uit te maken van een 
internationale beweging die de positie 
van Links herdefinieert. Als commu
nistische partij met een grote traditie van 
hervormingen zijn we daartoe in staat. 
Het is niet toevallig dat we het sterkst 
staan in de twee regio's van het land met 
de rijkste reformistische traditie. Wij 
voegen daar iets nieuws en origineels aan 
toe, namelijk de communistische visie, 
niet met de bedoeling een tweederangs rol 
te vervullen, maar als woordvoerder van 
de werkende klasse als zelfstandig ele
ment, en mèt haar capaciteit om staat te 
worden. 

Maar is de PC/ niet geëvolueerd in 
reformistische richting? Wat overblijft 
lijkt meer op eenformele erkenning van 
veranderingen die toch plaatsvinden. 
Er blijven nog altijd oude tradities 
leven in de partij, maar het reformisme 
is toch al een tijdje overheersend? 
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Occhetto: Onze partij kende tegelijkertijd 
elementen van vernieuwing èn van 
dubbelzinnig denken. Daardoor waren 
we niet in staat ten volle het potentieel 
aan te wenden om onze partij voor te 
stellen als de drager van een alternatief 
voor de huidige heersende klasse. Mijns 
inziens heeft dat niets te maken met het 
keerpunt 1989-'90. Jammergenoeg gaat 
ons stemmenaantal al een jaar of tien in 
dalende lijn. Vooral onder jongeren is 
onze positie verontrustend. Dat is niet te 
wijten aan een verminderd militantisme, 
zoals sommigen beweren. Ik denk dat dat 
probleem niet zozeer te maken heeft met 
het communisme, maar met de rol van 
linkse partijen. Wij kwamen op hetzelfde 
moment in moeilijkheden als de Britse 
Labourpartij, de SPD in West-Duitsland, 
en al die partijen die niet zomaar bereid 
waren om een neo-liberale of neo-con
servatieve politiek te voeren. Er zijn 
socialistische partijen die het over een 
andere boeg gegooid hebben. Dus moet 
de linkse cultuur en het partijwezen zelf 
ge-her-definieerd worden. We moeten 
een nieuwe partij ontwikkelen, waardoor 
de hedendaagse tegenstellingen bestre
den kunnen worden, de tegenstellingen 
van het jaar 2000 en niet die van de 19de 
eeuw. Ons traditioneel idee van een 
bondgenootschap tussen arbeiders en 
boeren is bijvoorbeeld compleet achter
haald, al wordt het nog steeds in het 
embleem van de hamer en de sikkel 
weerspiegeld. Het beslissende probleem 
vandaag de dag is de verhouding tussen 
de werkende bevolking in het algemeen 
en klasse-overstijgende tegenstellingen 
als de ecologie, de vrouwenemancipatie, 
enz. We voelen aan dat de manier om aan 
politiek te doen geherdefinieerd moet 
worden, de politieke partij als entiteit, de 
linkse programma's. En niet alleen in 
Italië. We moeten onze eigen bijdrage 
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leveren om op internationaal vlak de 
linkerzijde te reorganiseren, te beginnen 
met Euro-Links. 

Ik geef toe dat het probleem van de PC! 
een nationaal aspect is van de crisis 
van de socialistische- en arbeiders
bewegingen van de laatste twintig jaar. 
Maar is er niet ook sprake van een 
crisis in het concept van de partij? 

Occhetto: De partij als middel voor vrije 
politieke associatie is een basiselement 
van de democratie. Het lijdt echter geen 
twijfel dat ook in Italië de partijen 
gedegenereerd zijn. Er is een trend om 
alle beslissingen te concentreren in de 
hoofdkwartieren van de regeringspar
tijen. Zelfs in een meerpartijenstelsel als 
het onze bestaat zoiets als de almacht van 
de partij, waardoor reëel talent, en zelfs 
zuiver ondernemerschap verstikt raken. 
De Italiaanse democratie heeft ver
geleken met die in andere delen van 
Europa, specifieke problemen. Sinds 
1945 is onze democratie gestremd door 
een permanente christen-democratische 
overheersing, met daaromheen een aantal 
satellietpartijtjes, en een belangrijke 
communistische partij die van elke macht 
wordt uitgesloten. Een politieke partij 
kan niet eeuwig doorgaan met uit
sluitend idealen prediken. We zijn de 
katholieke kerk niet. We zijn een 
politieke partij en als zodanig legt de 
Italiaanse grondwet ons de plicht op te 
proberen de leiding van het land te 
bemachtigen. Het grote politieke pro
bleem is de omstandigheden te scheppen 
voor een alternatief. We zijn begonnen 
met het door elkaar schudden van het 
politieke leven in Italië, om er alle linkse 
krachten uit te halen die niet kiezen voor 
Craxi of voor de christen-democraten, die 
geen communist zijn maar die wel de 
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kwestie van een alternatief aan de orde 
willen stellen. 

Dan zou het centrum van het alternatief 
moeten liggen in de verhouding tussen 
de communistische en de socialistische 
achterban. Zonder socialisten is geen 
links alternatief mogelijk. 

Occhetto: Natuurlijk is er geen alternatief 
mogelijk zonder de socialisten. Maar 
zolang wij op onze huidige sterkte blijven 
zeggen de socialisten dat ze geen alter
natief met ons willen. 

Waarom? 

Voor hen zijn wij onaanvaardbaar zolang 
zij zelf niet de partij zijn met de meeste 
stemmen ter linkerzijde, zoals overal 
elders in Europa. Dat is de negatieve 
houding van Craxi en dat blokkeert 
jammer genoeg de politieke toestand in 
het land. 

In dat geval is er dus niet zo'n 
alternatief. Het enige andere lijkt me 
een brede coalitie met de christen
democraten. 

Occhetto: Dat hebben we geprobeerd .... 
ik denk dat een brede coalitie mogelijk is, 
ook met de christen-democraten, voor 
een regering die een grondwetsveran
dering wil doorvoeren. Zo'n regering zou 
nuttig zijn omdat we in Italië toe zijn aan 
het herdefinïeren van de regels van het 
politieke spel, het verkiezingsstelsel, de 
relatie tussen openbare instellingen en de 
politiek, het publieke recht op kennis, de 
misdaad in het zuiden.... met andere 
woorden alle vraagstukken met betrek
king tot macht en wet. Ik kan er hier niet 
uitgebreid op ingaan, maar laat me één 
voorbeeld geven: een belangrijk deel van 



PC 50 JAAR 

ons land heeft af te rekenen met de 
georganiseerde misdaad. In een grond
wetgevende fase zou een brede coalitie 
uitzicht kunnen bieden op een alternatief. 
Dit kan alleen als de Communistische 
Partij voldoende dynamiek aan de dag 
weet te leggen. Want het huidige machts
systeem kan gemakkelijk leven met een 
communistische partij die haar eigen 
ideëen cultiveert en blijft hangen rond de 
25 of 26%, waardoor de christen-demo
craten en socialisten nog voor wie weet 
hoe lang kunnen blijven domineren. 

In de congresresolutie stellen jullie een 
nieuwe politieke formatie voor. Wan
neer een overeenkomst met de socia
listen in feite is uitgesloten, wie zal er 
dan deel uitmaken van de nieuwe 
groepering? 

Occhetto: Een overeenkomst met de 
socialisten is niet uitgesloten. De nieuwe 
formatie daagt de socialisten uit om het 
alternatief serieus te nemen. Op het mo
ment dat wij deze optie naar voren brach
ten barstte voor het eerst sinds jaren een 
discussie los in de Socialistische Partij. 
Die is op dit moment onderbroken, omdat 
de socialisten de uitkomst van ons con
gres afwachten. 

Waarom zat de PC/ zo lang in het 
isolement? Was dat haar fout, of lag het 
aan anderen? 

Occhetto: Ik denk dat het in wezen niet 
aan ons lag. De PCI stond aan de basis 
van de democratie in Italië, heeft zich 
vanaf de samenstelling van de grondwet 
in 1947 met de democratie verbonden. Ik 
denk dat onze uitsluiting in het belang 
was van de leidende klassen die hun 
machtsstructuur wilden behouden. De 
lijn was 'de communisten zijn prima 
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kerels, democratisch, voeren een excel
lente oppositie, maar als ze de macht 
veroveren zal alles veranderen. Amerika 
verzet zich ertegen en we zouden er zelf 
door in de nesten komen.' Daardoor 
hebben ze ons onder een zodanig plafond 
gehouden dat we niet in staat waren een 
gepaste coalitie te vormen. Daarmee 
bedoel ik niet dat we 51% van de stem
men zouden moeten hebben, zelfs de 
christen-democraten bereiken dat niet. 

Laten we ervan uitgaan dat de partij uit 
haar isolement breekt en de kans heeft 
deel uit te maken van een regering. Het 
volk, de publieke opinie vraagt je om 
een alternatief te vormen. Hebben de 
PC/, of andere socialistische partijen -
want dit probleem doet zich niet alleen 
voor aan de PC/ - dan een concreet 
perspectief? Iets waaromheen alle 
mannen en vrouwen van goede wil zich 
kunnen scharen: opvattingen over het 
leefmilieu, het feminisme, het zuiden, 
het liquideren van de maffia .... ? 

Occhetto: Sorry dat ik je onderbreek. 
Iedereen gaat akkoord zolang je de 
problemen niet met elkaar verbindt. 
Iedereen wenst het leefmilieu te bescher
men zolang je de wijze van produceren en 
consumeren maar niet ter discussie stelt. 
Iedereen gaat akkoord met de bevrijding 
van de vrouw zolang je geen vragen stelt 
over de specifieke onderdrukking op het 
werk of in de maatschappij. Er bestaat 
heden ten dage heel wat hypocrisie. In 
feite omhelst de mensheid voor een groot 
deel dezelfde idealen. Zelfs die waarden 
die als communistisch worden be
schouwd, worden zonder moeite door 
elke democraat onderschreven. Het pro
bleem is echter een politiek project te 
vinden en tegelijkertijd een partijfor
matie, die deze verschillende behoeften 
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kan verenigen in een geloofwaardig 
alternatief plan op regeringsniveau. Maar 
we mogen één fundamenteel element 
nooit uit het oog verliezen. De laatste 
jaren gaat de Communistische Partij dui
delijk bergafwaarts. Niet zozeer in haar 
stemmenpercentage, 27% is nog altijd 
veel. Het is echter een feit dat het 
percentage jonge kiezers blijft dalen, en 
dat beangstigt me. Sinds 1945 trokken we 
vooral jonge kiezers aan. Nu liggen die 
stemmen een stuk onder het gemiddelde. 
Hoe kunnen we de jonge mensen aan
spreken?? 

Dat is een groot probleem. In Engeland 
kampt Labour met hetzelfde. Welke 
positieve redenen heeft men om voor 
deze f?rOte partij te kiezen? Waarom 
stemt men voor de communisten? 
Mensen stemmen voor de Socialistische 
Partij van Craxi omdat die over een 
heel patronagesysteem beschikt en de 
manager is van een nieuw kapitalisme. 
Dat heeft misschien weinig te maken 
met morele overwegingen, het is wel 
een reden. 

Occhetto: Maar de positieve reden hangt 
ook samen met de veranderende situatie. 
De politieke situatie is in de loop der jaren 
gestabiliseerd. Consumptie en werk
zekerheid zijn toegenomen voor de 
meerderheid van de bevolking. De min
derheid is groot, maar het blijft een 
minderheid. Op die stemmen kun je niet 
onmiddellijk rekenen voor een alterna
tief; de minderheid is in feite erg beïn
vloedbaar door patronage. Zolang de 
interne tegenstellingen niet méér zicht
baar aan de oppervlakte komen kan het 
systeem op zijn eigen langzame ritme 
verder draaien. Zelfs als er meer leven
dige, dynamische, open politieke initia
tieven aan de dag worden gelegd, zal dat 
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niet direct en onvermijdelijk een stempel 
drukken op de gang van zaken, of die 
doorbreken. Toch is het onze strategie om 
bepaalde positieve ideeën te lanceren die 
perspectieven bieden voor een andere 
manier van leven. 
We willen dus niet méér markt, maar 
een betere staat voor een betere markt. 
Er is behoefte aan meer vaste regels voor 
alles wat in de samenleving werkzaam is: 
zowel openbare, private als vrijwillige 
entiteiten. Dat houdt in dat de staat en de 
openbare instellingen minder zouden 
moeten beheren, en iedereen de kans 
zouden moeten geven de eigen mogelijk
heden te ontwikkelen. Dit nieuwe kader 
van sociale relaties is verbonden met het 
vraagstuk van de openbare ethiek en 
criminaliteit; één van onze hoofd
problemen. 
Ik denk dat veel mensen in zijn voor een 
positief project, maar dan wel een project 
dat niet statisch is en dat meer beslis
singsmacht delegeert aan het volk. Want 
het volk moet dat wat er leeft en creatief is 
in de samenleving - en door het partij
systeem wordt verstikt - in beweging 
brengen. Zelfs de niet-traditionele manier 
waarop ik nu spreek kan een consensus 
tot stand brengen die vroeger niet 
mogelijk was. Wij zetten dus de poorten 
open voor meer steun en dat wakkert 
zowel de tegenstellingen binnen de 
Socialistische Partij aan, als nieuwe 
wegen naar eenheid. Het legt ook de 
tegenstellingen in de katholieke wereld 
bloot en vergemakkelijkt de eenheid met 
belangrijke elementen daaruit. Kortom, 
we willen beweging brengen in het 
Italiaanse politieke landschap. Natuurlijk 
gaat zoiets niet over één nacht ijs. 

Het komt mij voor dat de kwestie van de 
staat zich in Italië op een heel 
bijzondere manier stelt. Het probleem 
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is hoe de staat werkbaar te maken. 
Werkt de staat op dit moment helemaal 
niet? Of werkt de staat niet goed, 
namelijk als een patronage-systeem? 

Occhetto: De staat hoeft in Italië niet te 
worden uitgebreid, we hebben al genoeg 
staat. Maar het is ook geen kwestie van 
privatisering. Wij zijn altijd tegen privati
sering van staatseigendom geweest. Waar 
het nu op aankomt is een nieuwe relatie 
tot stand te brengen tussen het openbare 
en het private. Het centrale probleem is 
dus regulering. In mijn visie is 'staat' niet 
gelijk aan rechtstreeks beheer. 'Staat' zou 
moeten betekenen: openbare besturen en 
projecten die gescheiden zijn van de 
politieke administratie. In Italië bestaat er 
zoiets als het 'reëel bestaande socia
lisme': de politici oefenen rechtstreeks 
beheer uit, en daarom werkt er niets. 
Politici zouden daarentegen de regels 
moeten opstellen, de projecten moeten 
aanduiden en vervolgens het beheer 
overlaten aan de technici, de civiele 
maatschappij in een open verhouding tot 
de samenleving. Centraal en van groot 
belang is de verandering van het concept 
'publiek'. Herinner je de opvatting van 
Gramsci over de staat in de Westerse 
maatschappij: een civiele maatschappij 
die veel sterker is dan de politieke maat
schappij. Met andere woorden, een veel 
meer regelgevende en liberale visie op de 
maatschappelijke ontwikkeling dan in het 
Oosten is gehanteerd. Gramsci toonde 
aan dat revolutionair gradualisme 
mogelijk is, in tegenstelling tot zowel de 
kwalitatieve breuk als het reformisme, 
dat zichzelf beperkt tot het beheren 
van de moderne kapitalistische 
maatschappij. 

De kwestie van de staat brenJ?t me op 
een ander aspect: het supranationaal 
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Europees perspectief. De Italianen 
hebben altijd heel goed het perspectief 
van een Europese supranationaliteit 
ingeschat, en ik verheug me er op dat de 
PC/ begrepen heeft dat een progres
sieve politiek niet beoefend kan worden 
op nationaal niveau. Hoe zie jij de 
Europese ontwikkeling? 

Occhetto: Nationaal Keynesianisme heeft 
afgedaan. Dat betekent het einde van de 
politiek van herverdeling op het nationale 
niveau, waaraan de arbeidersbeweging 
heeft deelgenomen en die haar ook hielp 
versterken. De nationale dimensie heeft 
gefaald en we moeten een geheel Euro
pees alternatief opstellen. Als we het 
hebben over relaties met de Europese lin
kerzijde, met de groep van Europese 
socialisten, is ons probleem niet ideolo
gisch maar praktisch. Er wordt een Euro
pese natie gevormd en wij begrijpen niet 
waarom progressieve krachten in Europa 
op dit niveau niet tot uitdrukking zouden 
komen, zoals het geval was bij het ont
staan van nationale staten. Van nu af aan 
moeten we allemaal niet alleen het 
bestaan van de eigen nationale traditie 
aandragen, we moeten ook de taal en 
methodologie van onze programma's op 
elkaar afstemmen. Doen we dat niet dan 
zal rechts altijd winnen. 

Vooral wanneer je er rekening mee 
houdt dat het kapitalisme supranatio
naal is en opereert zonder grenzen, 
terwijl de bewegingen zijn opgericht 
om te opereren binnen de nationale 
J?renzen. 

Occhetto: Dit is zeker ook heel belangrijk 
omwille van de economische democratie. 
Het democratisch kleed moet worden 
verlengd, om te passen bij de supra
nationale ontwikkeling. Hier doet zich op 
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Europees niveau het probleem voor van 
de controle op de informatie, van de 
economische democratie. Dat moet nader 
worden bestudeerd. 
Als we er werkelijk in slagen de ver
schillende socialistische partijen - de 
sociaal-democraten, de communisten, 
noem ze zoals je wilt - van hun verleden 
los te rukken, en als we het grote 
probleem kunnen aansnijden hoe de 
arbeidstijdverkorting op Europees niveau 
aan te pakken, dan kunnen we Europa 
door elkaar schudden. Zoiets zou pas 
echt in staat zijn tot de verbeelding van 
jongeren te spreken. 
Er zijn ook concrete politieke projecten: 
een gemeenschappelijke bank en munt, 
de politieke integratie en een executieve 
die verantwoording schuldig is aan een 
Europees parlement, met Europese wet
ten die op een meer democratiosche 
manier tot stand komen, etc. etc. 

Welke problemen voorzie je? 

Occhetto: De inzet is hoog. In het 
algemeen denk ik dat de gebeurtenissen 
in Oost-Europa Gorbatsjovs idee van een 
Gemeenschappelijk Europees Huis, en 
ook Mitterands Nieuwsjaarsidee van een 
Europese Confederatie dichterbij bren
gen. In bepaald opzicht is dit heel 
positief, omdat het kleine Europa ten 
opzichte van het andere Europa intern 
steriel is. Als we de problemen benaderen 
vanuit het oogpunt van Europa als geheel, 
dan krijgt het een breder venster op de 
wereld dan tot nog toe het geval was. 
Want het echte Europa, met de 
Oostlanden erbij, zal verbonden zijn 
met een wijdere wereld en met het 
Zuiden. Tegelijkertijd zie ik dat het 'reëel 
bestaande socialisme' is ingestort. De 
ijskap is gebroken en we keren zelfs terug 
naar toestanden van vóór 1914, met 
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nationalisme, etnische conflicten en 
culturele achterlijkheid. De realiteit van 
de Oosteuropese landen is van dien aard -
en dat is een grote historische misdaad 
van het Stalinisme -dat de problemen er 
werden bevroren in plaats van opgelost. 
Ineens verschijnen ze nu allemaal op de 
Europese scène. 
Dat houdt een enorm gevaar in! Als de 
Duitse eenheid op de een of andere 
manier wordt gerealiseerd, wat zal er dan 
gebeuren met Gorbatsjov en zijn 
liberalisering? En wat als er in de Sovjet
Unie een reactionaire militaire coup zou 
plaatsvinden? Er is een potentieel aan
wezig, maar er zijn ook risico's. De 
manier waarop de Verenigde Staten 
reageren op de gebeurtenissen in Oost
Europa beschouw ik als uitgesproken 
negatief. De kranten in Amerika maken 
momenteel veel lawaai over de ineen
storting van de vijand, het communisme. 
Het voert hen niet naar algemene ont
wapening, maar naar de omschakeling 
van nucleaire naar conventionele wapens, 
om af te rekenen - ze gaan er zoals 
gewoonlijk met de botte bijl tegenaan -
met oorlogen in de Derde Wereld. Ze 
geloven dat tot nu toe elk lokaal conflict 
een potentieel risico met zich meebrengt 
voor een globale oorlog. Door de crisis in 
het Oosten is dat niet meer zo. Nog steeds 
beschouwen ze het als de plicht van de 
Verenigde Staten om tussen beide te 
komen in lokale conflicten. We hebben 
het gezien in Panama en nu in Columbia. 

Wat zijn jouw verwachtingen na de 
ineenstorting van de Oosteuropese 
regimes en de zorgwekkende toestand 
in de Sovjet Unie zelf? 

Occhetto: Ik heb al tendele geantwoord 
dat de toestand zo dynamisch is dat het 
gewaagd is om voorspellingen te doen. Ik 
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denk dat de Europese linkerzijde een 
grote verantwoordelijkheid draagt om het 
democratisch proces in het Oosten in 
overeenstemming met Gorbatsjov onder 
controle te houden. 

Zo goed en zo kwaad als het kan. 

Occhetto: In hoeverre is het mogelijk? Ik 
weet het niet. Onlangs heb ik verschil
lende ontmoetingen gehad in Polen: met 
Solidamosc, eerste minister Mazowiecki, 
Geremek, kardinaal Glemp en Jaruzelski. 
Wat me daarbij trof was dat iedereen 
gedreven werd door dezelfde wil om het 
proces in de hand te houden. Iedereen -
de eerste minister, communisten, Solidar
nosc, etc. - stemde ermee in dat ook de 
Duitse hereniging bekeken moet worden 
in het kader van de bredere Europese 
integratie. Dat is de manier om de situatie 
onder controle te houden. Maar ik heb 
bijvoorbeeld gehoord dat op dit ogenblik 
de territoriale eisen ten aanzien van Polen 
sterker leven in Oost-Duitsland dan in 
West-Duitsland, omdat de Nazi's er 
belangrijker zijn. Het Nazisme werd er 
niet uitgeschakeld, maar bevroren. 

Toch is het een positief feit dat gedu
rende tientallenjaren de nationaliteiten 
elkaar niet hebben uitgemoord. 

Occhetto: Aan de ene kant oefenden ze 
controle uit, maar aan de andere kant 
lieten ze de problemen onopgelost. 

Dat is inderdaad het grootste probleem. 
Ik wil nu het derde deel aansnijden van 
het internationale drieluik, namelijk 
het probleem van de Derde Wereld 
waarover je het al hebt gehad. Het 
contrast tussen de Derde Wereld en 
sommige delen van onze wereld wordt 
met de dag scherper. Welke ver-
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houdingen tussen de ontwikkelde 
industriële wereld en de Derde Wereld 
zouden er tot stand moeten komen? 

Occhetto: Er is maar één politieke weg, 
en dat is het veranderen van de pro
duktiewijze en het consumptiepatroon in 
het rijkere deel van de wereld. Ik denk dat 
dat niet zomaar in een handomdraai te 
verwezenlijken is. 

Welke vooruitzichten zie je op lange en 
middellange termijn? 

Occhetto: Ik denk dat de spanning op 
middellange termijn zal toenemen, maar 
zolang de welvarende regio's geen gevaar 
lopen zal het moeilijk zijn om de nood
zakelijke veranderingen door te voeren. 
Het is een goede zaak dat internationale 
organisaties dit probleem beginnen aan te 
pakken. In feite moeten de bestaande 
internationale organisaties doeltreffend 
worden gemaakt door hen een supra
nationale functie te geven. Maar daar zijn 
we nog ver van verwijderd. Op eco
logisch terrein is er bijvoorbeeld het werk 
geweest van de Commissie-Brundtland, 
die heel duideiijk de Noord-Zuid
verhoudingen heeft blootgelegd. Maar 
het was niet meer dan een commissie, en 
er was geen sprake van echte verplich
tingen van de nationale staten om in die 
richting te werken. Materialistisch beke
ken denk ik dat het heel moeilijk zal zijn 
om concrete resultaten te bereiken zolang 
men in het Noorden niet wordt gecon
fronteerd met de bevolkingsexplosie. Na
tuurlijk is het de taak van een oppositie 
die verder kijkt dan haar neus lang is om 
dit probleem voortdurend in de belang
stelling te houden, en om het op hetjuiste 
moment aan te pakken. 
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Toch is er wel één concreet probleem, 
namelijk de immigranten uit de Derde 
Wereld. Het racisme, dat de grote 
emotionele golfvan het einde van deze 
eeuw dreigt te worden, creëert een 
vijandige houding ten opzichte van de 
armen die willen uitwijken om hun 
situatie te verbeteren. Tot nu toe is de 
Verenigde Staten - zij het de facto en 
niet de jure - het enige land dat dit 
fenomeen werkelijk heeft aanvaard. Ik 
beschouw dat als een zeer positieve 
kant van deze beschaving, die ondanks 
alles echt multicultureel is. Wat denkjij 
over deze explosieve situatie? 

Occhetto: We hebben gestreden voor een 
multiraciaal Europa en voor een volledige 
integratie. Maar het is een tegenstelling, 
die bewijst dat de ontwikkeling van het 
Zuiden onontbeerlijk is. Het probleem 
van het Zuiden kan niet, zoals in de 
Bijbel, worden opgelost door massale 
volksverhuizing. Het hele Zuiden kan 
moeilijk naar hier komen, dat zou een 
enorme catastrofe betekenen. Daarom 
denk ik dat we dit probleem op twee 
manieren moeten bekijken: een anti
racistische opvoeding en een solidair 
onthaal van degenen die hier naartoe 
komen, maar tegelijkertijd een serieuze 
aanpak van de ontwikkeling in de Derde 
Wereld. Niet door het vaststellen van een 
plafond, zoals sommigen suggereren, 
maar door een politiek van coöperatie met 
ontwikkelingslanden. Hierdoor kan te
vens het emigratieprobleem worden gere
geld. Men kan met een bepaald land een 
samenwerkingsverband aangaan, waarbij 
men tegelijkertijd afspraken maakt over 
een aantal immigranten, en - vooral -
over hulp en ontwikkeling door middel 
van technologische uitwisselingen. 
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Een ander onderwerp: er is sprake van 
de partij van naam te laten veranderen. 
Op grond waarvan wil je dat? 

Occhetto: Het gaat ons er niet om de 
naam van de partij te veranderen, al is dat 
door de media wel zo geïnterpreteerd. We 
hoeven ons te te schamen voor onze 
naam. Het voorstel had betrekking op een 
constituante voor de vorming van een 
bredere politieke formatie. Met de andere 
krachten die daar deel van zouden uit
maken zouden vervolgens alle kwesties 
worden besproken: het programma, en 
indien noodzakelijk ook de naam. Het is 
niet voor het eerst in onze geschiedenis 
dat we een andere formatie voorstellen. 
Togliatti heeft dat nog gedaan vóór de 
koude oorlog, Longo had het over een 
arbeiderspartij die de hele Italiaanse 
linkerzijde zou bundelen. Nadien stelden 
Longo en Amendola de kwestie opnieuw 
aan de orde, uiteraard op een andere 
manier dan vandaag de dag gebeurt. 
Momenteel ligt het heel gevoelig, vooral 
bij degenen die het niet eens zijn met de 
politieke voorstellen. Dat laat me zeker 
niet koud. Ik ben opgegroeid als com
munist en ik ben het altijd gebleven. Ik 
heb verschillende keren gezegd dat ik als 
communist opteer voor een nieuwe 
politieke formatie. Ik ben niet plotseling 
iemand anders geworden. Het probleem 
is de waarde in te schatten van deze 
verbreding en van een andere manier van 
politiek bedrijven. Je kunt uitgaan van 
een democratische eenheid met verschil
lende krachten, waarin de Communis
tische Partij een doorslaggevende com
ponent blijft, zelfs wanneer die eenheids
formatie als zodanig deelneemt aan de 
verkiezingen op lokaal, nationaal of 
Europees vlak. Er zijn ook andere mo
gelijkheden die met de andere compo
nenten besproken kunnen worden. Dit 
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politieke initiatief is bedoeld om de 
impasse in de Italiaanse politiek te door
breken. 
Het gaat erom de dynamiek van het 
politieke voorstel te begrijpen, dus in te 
schatten hoeveel mensen erdoor in bewe
ging komen. In feite hebben we een 
definitieve keuze gemaakt die er op neer
komt dat het komende PCI-congres het 
mandaat moet geven om de consti
tuerende fase te starten. We moeten bekij
ken wat er in de loop van die fase gebeurt, 
welke krachten we kunnen verenigen, 
welke dynamische elementen we kunnen 
brengen in de nationale politiek, tot welke 
eenheid van krachten dit alles leidt. En 
dan zal de hele partij moeten beslissen of 
de tijd wel of niet rijp is. Dit politieke 
initiatief heeft ons in het centrum van de 
belangstelling gebracht en de discussie 
losgemaakt, niet alleen tussen commu
nisten maar in alle Italiaanse families. Als 
de partij het opvat als een ramp, uitver
koop, verraad, etc., dan werkt het zeker 
niet. 

Het probleem is niet zozeer dat de naam 
als zodanig verandert. Onder bepaalde 
omstandigheden is men vast en zeker 

J bereid om die prijs te betalen. Het zou 
prachtig zijn als je zo'n machtige 
progressieve formatie zou kunnen 
vormen. Het lijkt mij echter dat de 
reactie buiten de partij niet geheel 
positief genoemd kan worden. En 
binnen de partij lijkt het congres zich 
daarop te zullen vastpinnen, in plaats 
van op het nieuwe perspectief. Ik maak 
me bezorgd om de defensieve indruk die 
dat maakt. Velen zullen uiteindelijk 
zeggen: 'Oh, ze hebhen eindelijk 
erkend dat Craxi en de anderen gelijk 
hadden. Het communisme heeft afge
daan, ze hebben hun fout ingezien.' 
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Maar de PC/ heeft een bewonderens
waardige traditie. Wat men beoordeelt 
is de inhoud van de fles, en niet de fles. 
Kortom, wat zal er gebeuren als het 
congres jouw meerderheidsrapport niet 
aanvaardt omwille van dit mijns inziens 
perifeer element? 

Occhetto: Je moet er in de eerste plaats 
van uit gaan dat we redenen hadden om 
ons zorgen te maken. We zaten al in een 
defensieve en gevaarlijke situatie. In 
sommige recente verkiezingen hebben 
we tussen de 10 en 20% van de stemmen 
verloren. Dat op zich is al een probleem, 
om nog maar te zwijgen over de stemmen 
van de jongeren. Wat wil dat zeggen? We 
behouden een kiezerscorps dat dit alle
maal weet, maar we winnen geen nieuwe 
kiezers. Bij de jongeren haalt de partij in 
sommige streken amper 22%. 

Dat is erg verontrustend. 

Occhetto: Het houdt ons al jaren bezig. 
We hebben de laatste jaren miljoenen 
stemmen verloren. Zo is de situatie en 
daarin moet verbetering komen. We 
zullen zien. De keuze voor vernieuwing 
houdt nog geen onmiddellijke ver
betering in. We moeten de moed 
hebben om voor vernieuwing te kiezen 
en een donkere tunnel in te gaan 
vóórdat er zicht is op vooruitgang. Ik 
denk dat de communisten en hun 
aanhang veel intelligenter zijn dan men 
over het algemeen aanneemt. Wanneer 
er zich aan de top geen buitensporig 
drama afspeelt, dan zal het politieke 
idee ingang vinden dat we kunnen 
winnen, dat we niet geïsoleerd zijn, en 
dat we een nieuwe fase ingaan. 
Hoe dan ook, ik zeg en blijf zeggen dat 
ons voorstel geen terugtocht is. Tijdens de 
Europese verkiezingen kwam de kwestie 
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van de naam aan de orde. Ik heb toen 
gezegd dat we ons nergens voor hoeven te 
schamen en dat we de naam pas zullen 
veranderen als we tot de conclusie komen 
dat de politieke gebeurtenissen dit nuttig 
maken. Als bepaalde tegenvoorstellen de 
meerderheid halen betekent dat nog niet 
het einde van de wereld, maar ik denk dat 
we daar weinig bij zullen winnen. Een 
zeer dynamisch deel van Italië zou ons 
kunnen verlaten, of ons met moeite vol
gen. Het is een dynamisch voorstel in 
omstandigheden die al bijzonder moeilijk 
zijn. We moeten er doorheen. Dit is onge
twijfeld een van de moeilijke momenten 
in ons politieke leven, en de andere weg 
zou gemakkelijker zijn. Maar ik ben van 
mening dat het voorstel in staat is krach
ten te bundelen die elkaar op dit moment 
niet vinden, ook niet binnen de partij zelf. 
In plaats van de linkerzijde uit elkaar 
te trekken, denk ik dat we moeten 
kiezen voor bundeling van onze energie 
in de breedste zin, en zien of we die 
bijeen kunnen houden in een 
pluralistische partij. Maar dan wel een 
partij die de zaken naar links trekt. 

Welke vooruitzichten zie je voor 
socialisten in de brede betekenis van 
het woord in het komende decennium 
van deze eeuw? 
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Occhetto: Ik denk dat in wezen alle 
socialisten hun visie moeten herzien, en 
niet alleen de communisten. Ik zeg dat 
heel beslist, we staan voor een uitdaging. 
Craxi heeft geen gelijk. Wij staan op
nieuw in de voorhoede. Door daaraaan te 
werken laten we zien dat wij opnieuw de 
strijd leiden. De socialisten daarentegen 
zitten nog vast in de 19de eeuw; ze spre
ken over Proudhon maar ondertussen 
beheren ze het Italiaanse kapitalisme op 
een werkelijk middelmatig niveau. Wij 
moeten het debat heropenen over het 
socialisme in het algemeen. 
Zoals ik al eerder zei, we moeten 
nieuwe vragen stellen en niet alleen 
antwoorden zoeken op oude vragen. 
Tenslotte denk ik dat de ineenstorting 
in Oost-Europa kan uitmonden in een 
sterkere Europese Linkerzijde, en zelfs 
aan de basis kan liggen van een 
Amerikaanse Linkerzijde, die kapot 
is gegaan door de verdeling van de 
wereld. Het kan een nieuw experiment 
vormen voor Links. 

Eric Hobsbawm 
Vertaling van Filip Delmotte, 
bewerkt door Wiky van Rijssel 
(Uit Marxism Today, februari 1990) 
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Zelfs de woorden 
ontstelen ze ons 

Eduardo Galeano, Uruguayaan, is een van de grote schrijvers van Latijns
Amerika. Hij schreef een epos over het continent. Hij was destijds een van 
de sprekers op de grote manifestatie in West-Berlijn tegen de aldaar 
vergaderende bankiers, waarbij de eis van de tienduizenden was: 
kwijtschelding van de schuldenlast van de Derde Wereld. In De Volkskrant 
verscheen dit artikel onder de titel "Socialisme is geen dinosaurus". 

In Boekarest haalt een kraanwagen het 
standbeeld van Lenin weg. In Moskou 
staat een gretige menigte in de rij voor de 
deur van MacDonald's. De verfoeilijke 
Berlijnse muur wordt in stukken ver
kocht en Oost-Berlijn bevestigt dat het 
rechts van West-Berlijn ligt. In Warschau 
en in Boedapest praten de ministers van 
Economische Zaken precies als Margaret 
Thatcher. En in Peking ook, terwijl tanks 
de studenten vermorzelen. De Italiaanse 
Communistische Partij, de grootste in het 
westen, kondigt haar komende zelfmoord 

• aan. De Sovjet-hulp aan Ethiopië wordt 
besnoeid en kolonel Mengistu ontdekt 
plotseling dat het kapitalisme goed is. De 
Sandinisten, makers van de mooiste 
revolutie ter wereld, verliezen de 
verkiezingen: 'De revolutie in Nicaragua 
is gevallen', roepen de kranten. 

Het lijkt erop dat er geen ruimte meer is 
voor revoluties, behalve in de vitrines 
van het Archeologisch Museum, en dat er 
geen plaats meer is voor links, behalve 
voor een berouwvol links dat er mee 
instemt naast de bankiers te gaan zitten. 
Wij worden allemaal uitgenodigd voor de 

begrafenis van het socialisme. Volgens 
zeggen loopt de hele mensheid in de 
rouwstoet mee. Ik beken dat ik er niets 
van geloof. Deze plechtige uitvaart 
draagt de verkeerde dode ten grave. 

De perestrojka en de zucht naar vrijheid 
die de perestrojka losmaakte, hebben 
overal de naden van een verstikkend 
dwangbuis laten springen. De mensen 
konden niet meer, de mensen hadden 
genoeg van een even machtige als nutte
loze bureaucratie, die hen in naam van 
Marx verbood te zeggen wat zij dachten 
en te leven wat zij voelden. Iedere 
spontaniteit maakte zich schuldig aan 
verraad of krankzinnigheid. 
Socialisme, communisme? Of was het 
eigenlijk allemaal een historische zwen
del? Ik schrijf vanuit een Latijnsameri
kaans gezichtspunt en vraag mij af: als 
dat zo was, waarom moeten wij dan de 
prijs voor die zwendel betalen? Ons 
gezicht is in die spiegel nooit te zien 
geweest. 
In de recente verkiezingen in Nicaragua 
heeft de nationale waardigheid het ge
vecht verloren. Op onrechtvaardige wijze 
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moesten de rechtvaardigen boeten voor 
de zondaars. De Sandinisten zijn niet 
verantwoordelijk voor de oorlog of voor 
de honger, net zo min als je ze de schuld 
kunt geven van wat er in het Oostblok is 
gebeurd. Paradox der paradoxen: deze 
democratische, pluralistische, onafhan
kelijke revolutie, die noch de Russen, 
noch de Chinezen, noch de Cubanen, 
noch wie dan ook navolgde, heeft het ser
viesgoed betaald dat anderen gebroken 
hebben, terwijl de lokale communistische 
partij op Violeta Chamorro stemde. 

Nu vieren de aanstichters van de oorlog 
en de honger het verkiezingsresultaat, dat 
de slachtoffers straft. De volgende dag 
kondigde de regering van de Verenigde 
Staten het einde van het handelsembargo 
aan. Hetzelfde had zich, jaren eerder, bij 
de militaire staatsgreep in Chili voor
gedaan. De dag na de dood van president 
Allende steeg als bij toverslag de inter
nationale koperprijs. 
De revolutie, die de dictatuur van de 
familie Somoza verjoeg, heeft in die tien 
lange jaren in feite geen minuut respijt 
gekregen. Iedere dag werd zij binnen
gevallen door een buitenlandse macht en 
diens huurmoordenaars en werd zij 
onderworpen aan een voortdurende staat 
van beleg door bankiers en zakenlieden, 
de eigenaren van de wereld. En ondanks 
dat alles slaagde zij erin een gecivili
seerder revolutie te zijn dan de Franse, 
want zij heeft niemand naar de guillotine 
gevoerd of gefusilleerd, en een meer 
tolerante dan de Noord-amerikaanse, 
want in volle oorlogstijd stond zij met 
enkele beperkingen de vrije menings
uiting toe van de plaatselijke spreek
buizen van de koloniale meester. De 
Sandinisten alfabetiseerden Nicaragua, 
brachten de kindersterfte aanzienlijk 
omlaag en gaven de boeren stukken land. 

Politiek en Cultuur 

Maar de oorlog deed het land leeg
bloeden. Slechts zelden vielen de 
indringers militaire doelen aan. Hun 
favoriete doelwitten waren de landbouw
coöperaties. 
De rechters van het Internationale Hof 
van Justitie te Den Haag veroordeelden 
in een vonnis de Noordamerikaanse 
agressie, en het hielp niets. De geluk
wensen van de speciale organen van de 
Verenigde Naties voor onderwijs, voor 
voeding en voor gezondheid hielpen al 
evenmin iets. Applaus kun je niet eten. 
En Cuba dan? Treedt daar niet, net als in 
het Oostblok, een scheiding op tussen de 
macht en de mensen? Hebben de mensen 
ook daar niet genoeg van de enige partij 
en de enige pers en de enige waarheid? 
'Als ik StaJin ben, genieten mijn doden 
een goede gezondheid,' heeft Fidel 
Castra gezegd, en dat is zeker niet het 
enige verschil. Cuba importeerde niet een 
geprefabriceerd model van verticale 
macht uit Moskou, maar werd gedwon
gen in een vesting te veranderen om te 
voorkomen dat het met huid en haar door 
zijn almachtige vijand werd opgegeten. 
En het was onder deze omstandigheden 
dat dit onderontwikkelde landje een paar 
verbazingwekkende wapenfeiten tot 
stand bracht: vandaag de dag is er in 
Cuba minder analfabetisme en minder 
kindersterfte dan in de Verenigde Staten. 

Overigens werd het Cubaanse socia
lisme, in tegenstelling tot verschillende 
landen van het Oostblok, niet langs 
orthopedische weg van boven af en van 
buiten af opgelegd, maar ontstond het 
geheel van binnen uit en groeide het 
geheel van onderen af. De vele Cubanen 
die voor Angola gestorven of het beste 
van zichzelf voor Nicaragua hebben 
gegeven, voerden niet gedwee en met 
tegenzin de bevelen van een politiestaat 
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uit. Als dat zo was geweest, zou het 
volgende niet te verklaren zijn: nooit 
waren er deserties en altijd was er veel 
overgave. 
Momenteel maakt Cuba uren van tragi
sche eenzaamheid door. Gevaarlijke 
uren: ik ben bang dat de invasie van Pa
nama en de desintegratie van het zoge
heten socialistische kamp op de meest 
negatieve manier van invloed zullen zijn 
op het interne proces doordat zij de nei
ging tot bureaucratische geslotenheid, 
ideologische starheid en militairisering 
van de maatschappij zullen bevorderen. 

Tegenover Panama, Nicaragua of Cuba 
roepen de Verenigde Staten de democra
tie in, zoals de regeringen in het Oostblok 
het socialisme inriepen: bij wijze van 
alibi. In de loop van deze eeuw zijn de 
Verenigde Staten Latijns-Amerika meer 
dan honderd keer binnengevallen. Altijd 
in naam van de democratie en altijd om er 
een militaire dictatuur of een marionet
tenregering te vestigen, die het bedreigde 
geld in veiligheid stelde. Het machts
systeem van het imperium wil geen 
democratische landen. Het wil verne
derde landen. 
De invasie in Panama was schandalig 
met zijn zevenduizend slachtoffers tus
sen de puinhopen van de gebombar
deerde armenwijken. Maar schandaliger 
dan de invasie was de straffeloosheid 
waarmee ze werd uitgevoerd. De 
straffeloosheid, die aanzet tot herhaling 
van het misdrijf, moedigt de misdadiger 
aan. Tegenover deze misdaad van opper
macht liet president Mitterrand zijn 
discrete applaus horen en hield de hele 
wereld de armen over elkaar na betaling 
van een geringe cijns in de vorm van 
enkele verklaringen. 
In dit verband is de stilte, en zelfs de 
slecht geveinsde voldoening, van ver-
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schillende landen in het Oostblok 
veelzeggend. Betekent de bevrijding van 
het Oosten het groene licht voor de 
onderdrukking van het Westen? 

Ik heb nooit de houding gedeeld van 
degenen die het imperialisme in het 
Caribisch gebied veroordeelden, maar 
juichten of hun mond hielden wanneer de 
nationale soevereiniteit in Hongarije, 
Polen, Tsjechoslowakije of Afghanistan 
met voeten werd getreden. Het zelf
beschikkingsrecht van de volken is 
heilig, op elke plaats en op elk moment. 
Gelijk hebben zij, die zeggen dat de 
democratische hervormingen van Gor
batsjov mogelijk zijn geweest omdat de 
Sovjet-Unie niet het gevaar loopt door de 
Sovjet-Unie te worden binnengevallen. 
En even gelijk hebben zij, die zeggen dat 
de Verenigde Staten gespaard blijven 
voor militaire staatsgrepen en dictaturen 
omdat er in de Verenigde Staten geen 
ambassade van de Verenigde Staten is. 

Het lijdt geen enkele twijfel dat vrijheid 
altijd goed nieuws is. Voor het Oostblok, 
waar zij met terechte vreugde wordt 
binnengehaald, en voor de hele wereld. 
Maar is het prijzen van het geld en van de 
deugden van de markt wel goed nieuws? 
De blinde verering van de American way 
of life? De naïeve illusies om in de 
Internationale Club van Rijken te worden 
opgenomen? 
Vanuit het gezichtspunt van Latijns
Amerika en van wat de Derde Wereld 
heet moet worden erkend dat wijlen het 
Sovjet-blok op zijn minst een deugd had: 
het voedde zich niet met de armoede van 
de armen, het nam niet deel aan de 
plundering op de internationale kapita
listische markt, en anderzijds hielp het de 
rechtvaardigheid in Cuba, in Nicaragua 
en in vele andere landen te financieren. Ik 
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vermoed dat hieraan over niet al te lange 
tijd met heimwee zal worden terug
gedacht. 

Voor ons is het kapitalisme niet een nog 
te verwezenlijken droom, maar een reeds 
verwezenlijkte nachtmerrie. Onze uitda
ging bestaat niet in het privatiseren van 
de staat, maar in het deprivatiseren 
ervan. Onze staten zijn tegen uitver
koopprijs gekocht door de eigenaren van 
de grond en van de banken en van al het 
andere. En voor ons is de markt niets 
anders dan een kaperschip: hoe vrijer, 
hoe erger. Zowel de nationale als de 
internationale markt. De laatste besteelt 
ons met beide armen. De commerciële 
arm verkoopt steeds duurder aan ons en 
koopt steeds goedkoper van ons. De 
financiële arm, die ons ons eigen geld 
leent, betaalt steeds minder en int steeds 
meer. Wij leven in een gebied met Euro
pese prijzen en Afrikaanse lonen, waar 
het kapitalisme net zo handelt als de man 
die zei: 'Ik houd zoveel van de armen dat 
ik altijd vind dat er niet genoeg zijn.' 
Alleen al in Brazilië, om maar iets te 
noemen, doodt het systeem duizend kin
deren per dag door ziekte of honger. 

In Latijns-Amerika is het kapitalisme 
antidemocratisch, met of zonder ver
kiezingen: de meeste mensen zitten 
gevangen in armoede en zijn veroordeeld 
tot eenzaamheid en geweld. De honger 
liegt, het geweld liegt: zij zeggen dat zij 
tot de natuur horen, zij geven voor dat zij 
deel uitmaken van de natuurlijke orden 
der dingen. Wanneer deze 'natuurlijke 
orde' in wanorde geraakt, verschijnen de 
militairen op het toneel, vermomd of met 
open vizier. Zoals ze in Colombia 
zeggen: 'De kosten van levensonderhoud 
worden steeds hoger en de waarde van 
het leven wordt steeds lager.' 

Politiek en Cultuur 

Soms heb ik het gevoel dat ze ons zelfs 
de woorden ontstolen hebben. Het woord 
socialisme wordt in het Westen gebruikt 
om de onrechtvaardigheid weg te 
schminken: het Oostblok roept het vage
vuur op of misschien wel de hel. Het 
woord imperialisme is uit de mode en 
komt niet meer voor in het dominante 
politieke woordenboek, hoewel het 
imperialisme wel degelijk bestaat en 
rooft en doodt. En het woord strijdbaar
heid? En het gegeven zelf van de 
strijdbare hartstocht? Voor de theoretici 
van de desillusie is het een belachelijke 
antiquiteit. Voor de berouwvollen een 
knagende herinnering. 
In enkele maanden tijds zijn wij getuige 
geweest van de spectaculaire schipbreuk 
van een het socialisme misbruikend sys
teem, dat het volk als een eeuwige 
mindeijarige behandelde en het aan het 
handje leidde. Maar drie of vier eeuwen 
geleden belasterden de inquisiteurs God 
wanneer zij zeiden dat zij Zijn bevelen 
uitvoerden. En ik denk dat het christen
dom niet de Heilige Inquisitie is. In onze 
tijd hebben de bureaucraten de hoop in 
discrediet gebracht en het mooiste 
avontuur van de mens bezoedeld. Maar 
ik denk ook dat het socialisme niet het 
stalinisme is. 
Wij moeten opnieuw beginnen. Stap 
voor stap, zonder ander schild dan wat 
uit ons eigen lichaam groeit. Wij moeten 
de weg gaan van de ontdekking, van de 
creatie, van de verbeelding. In de rede 
die Jesse Jackson kort nadat hij verslagen 
was in de Verenigde Staten uitsprak, eiste 
hij het recht op om te dromen: 'Dat recht 
zullen wij verdedigen,' zei hij. 'Wij 
zullen niet toestaan dat wie dan ook ons 
dat recht ontneemt.' En het is nu meer 
dan ooit nodig om te dromen. Samen 
dromen dromen die zich materialiseren 
en sterfelijk vlees worden, zoals een 
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andere dichter zei. Strijdend voor dat 
recht leven mijn beste vrienden; en voor 
dat recht gaven verscheidene van hen het 
leven. 

Dit is mijn getuigenis. De bekentenissen 
van een dinosaurus? Het is in ieder geval 
het getuigenis van iemand die gelooft dat 
het menselijk lot niet is veroordeeld tot 
het egoïsme en de obscene jacht op geld 
en dat het socialisme niet dood is omdat 
het er nog niet is geweest: dat vandaag de 
eerste dag is van het lange leven dat het 
voor zich heeft. 

Eduardo Galeano 
Vertaling Dick Bloemraad 
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r----------------------------------, 
Word tientieslid van ~ 

H 

Radio Freedom, omdat RA · 

gekleurd nieuws van • R • 

het verzet beter klinkt 
dan geen nieuws van 
wit Zuid-Afrika. Ja, ik word tientjeslid 

van Radio Freedom; 

naam: ________________________ __ 

adres: -------------------------

postkode: -----------------------

plaats: -----------------------

handtekening:-------------------

Ik geef f l 0,- per jaar I half jaar I kwartaal I maand 

In enveloppe naar Antwoordnr. 11019 
' 1000 PB Amsterdam 1sta 

L----------------------------------~ 
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Congres 'Gedeelde 
Veiligheid 2000' 
Onder dat motto organiseert Groen Links op 28 en 29 september van dit jaar een 
Congres in de Rembrandtzaal en acht commissie-kamers van het Nederlands 
Congresgebouw te Den Haag. 
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Voor de lezers van Politiek en Cultuur is het leuk om te weten dat de oorsprong van dit 
congres ligt in het speciale vredesnummer "Alle kernwapens weg!" van december 
1988. In een artikel "De Kernbom en het 'Nieuwe denken'" schreef Leo Molenaar over 
de beweging tegen kernwapens vanaf 6 augustus 1945. Daarbij besteedde hij ruim 
aandacht aan de doctrine van "gedeelde veiligheid" die de commissie-Palroe begin 

( jaren tachtig introduceerde en kwam hij tot de conclusie "Het is zaak om hier politiek 
mee te maken". En in een artikel "Nog veel meer mogelijk op het gebied van 
ontwapening" schreef In a Brouwer over het Palme-rapport: "Kortom, het scenario 
voor een alomvattende ontwapening, waarbij rekening wordt gehouden met het 
noodzakelijke machtsevenwicht ligt al meer dan 6 jaar klaar". 
Subsidie-aanvragen voor een congres "Gedeelde veiligheid" bij het KKN van de 
werkgroep "Vrede en veiligheid" van de CPN (twee maal afgewezen) en vanaf juni 
1989 van Groen Links (twee maal voorwaardelijk afgewezen) leidden uiteindelijk in 
december 1989 tot groen licht voor het organiseren van dit congres. 
Op dat moment is een werkgroep van Groen Links ingesteld met thans als leden Ron 
Rote (PPR), Oerrit Pas (Wetenschappelijk Bureau Groen Links), Leoni Sipkes (PSP), 
Hans Feddema (EVP), Cor Ofman (Groen-Links Bestuur), Jaap van den Berg 
(Vereniging GL), Fred Rietkerk (Coördinator; Stop de Wapenwedloop) en Leo 
Molenaar (CPN). Die presenteert het voorlopige programma voor dit congres op de 
volgende bladzijde. 

~ Op het congres zullen vragen aan de orde zijn zoals: 
Hoe nu verder met Europa waaraan tot en met ditjaar de helft van alle 
bewapeningsuitgaven in de wereld zijn verslingerd? Hoe moet onze veiligheid worden 
geregeld nu Oost en West de strijdbijl hebben begraven? Met of zonder de NAVO? 
Kunnen we nu definitief van de kernwapens verlost worden? Hoe scheppen we een 
nieuw Europa dat rekening houdt met de rechtvaardige eisen van de Derde Wereld? 
Hoe gaan we de milieuproblemen te lijf? Hoe gaan we om met de vraagstukken van de 
etnische minderheden in Europa? Wat kunnen we er als Groen Links aan doen? 
De uitdaging van deze tijd is te komen tot een nieuw Europa, in de termen van 
Gorbatsjov het "gemeenschappelijke europese huis", dat haar deuren wijd openstelt 
voor de Derde Wereld. Kortom, een Europa in een wereld waarin afschrikking wordt 
vervangen door "gedeelde veiligheid". 
Het thema, de inleid(st)ers en de werkgroepen staan garant voor een veelbelovend 
congres, dat een eigen bijdrage zal worden van Groen Links aan de politieke wending 
die in de wereld en Europa noodzakelijk is. 
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Programma Congres "Gedeelde Veiligheid 2000" 

Vrijdag: 

19.00: Opening door Ria Beckers, fractievoorzitter voor Groen Links Tweede Kamer. 
19.10: Openingstoespraak door Anders Ferm (Zweden, voormalig uitvoerend secretaris van de 

Palme-Commissie, ambassadeur van Zweden in Kopenhagen). 

19.30: Toespraak van James F. Leonard (V.S., wetenschappelijk adviseur voor de VS in de 

Palme-Commissie, voormalig plaatsvervangend permancnet vertegenwoordiger van de 
VS bij de VN). 

20.00: Toespraak door Giorgi Arbatov (SU, lid van de Palme-Commissie, directeur van het 

Instituut voor VS&Canada-studies). 

20.30: Toespraak door C.B. Muthamma (India, lid van de Palme-Commissie, voormalig 

ambassadrice van India in Nederland, Ghana en Hongarije). 

21.00: Koffiepauze. 

21.20: Paneldiscussie met de sprekers. Voorzitter: Hylke Tromp (hoogleraar polemologie 

Groningen, voorzitter Pugwash-Nederland). Panel-leden: dr. Bemd Löwe (DDR, 

Universiteitscentrum voor Vredes- en Conflictonderzoek), Waltraud Soppe (BRD, 

Bondsdaglid voor de Grunen), Daniel Plesch (GB, directeur van het British American 

Sccurity Information Council, BASIC) en Ria Beckers. 

23.00: Einde. 

Zaterdag: 
9.30: Toespraak Nel van Dijk, lid Europarlement voor Groen Links. 

10.00: Koffiepauze. 

10.30: Start van acht werkgroepen, elk geconcentreerd op een ander deelterrein van het 

Vredes- en Veiligheidsvraagstuk. Discussies aan de hand van door Groen Links 

ontwikkelde stellingen. Reacties daarop van co-referenten waaronder Arie 

OostJander (CDA), Marlies ter Borg, W.L. Brugsma, Ingrid Schippers, Christien 

Merkel, Thijs de la Court enGreetje Witte-de Rang. 

12.30: Lunchpauze. 

13.15: Optreden van Eva-Maria Hagen met liederen Biermann, Brecht, Hagen, e.a. 

14.15: Plenaire rapportage van de werkgroepdiscussies. Zeer gestructureerd. 

14.45: Panel-reactie op de rapportage. Voorzitter: M.H. von Meyenfeldt (generaal b.d.). 

Leden: Wouter van Dieren (directeur Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse), 

Amir H. Jamal (ambassadeur van Tanzania in Zwitserland, lid van de commissie

Brandt), Jirzji Dienstbier (minister van Buitenlandse Zaken Tsjechoslowakije). 

NB: Als Dienstbier komt, extra-ruimte voor speech op de ochtend. 

16.45: Toespraak door Jan Pronk (minister van Ontwikkelingssamenwerking). 

17.00: Slot toespraak door Andrée van Es, lid Tweede Kamer voor Groen Links. 

Inschrijven voor fl. 15,- waarna conferentiemap wordt toegestuurd. We werken aan slaap-adres
sen en andere zaken. Aanmelding met naam, adres, postcode, plaatsnaam en telefoon naar: 

Gedeelde Veiligheid 2000, postbus 700, 1000 AS Amsterdam. 
Nadere mededelingen en inschrijfformulier in het ledenblad van Groen Links. 
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Inleiding 

Dit nummer begint met een artikel over de 
Golf-crisis van Jan de Boo. Hoewel het 
altijd een hachelijke zaak is om over zich 
dagelijks ontwikkelende zaken te schrij
ven voor een maandblad, gaat het hier om 
de grote lijnen in de benadering van deze 
kwestie. Op het eind gaat hij in op de eer
ste stellingname van Groen Links in het 
parlement. 

Ton van Hoek heeft een doordacht per
soonlijk artikel geschreven over de ont
wikkelingen bij Groen Links in het afge
lopen jaar en de wenselijkheden voor de 
toekomst. Verplichte leeskost voor een 
ieder die bij de ontwikkeling van Groen 
Links betrokken is. Hij haalt de project
gewijze aanpak weer uit de mottenballen. 
In het volgende nummer gaat onder ande
re redacteur Ronald Albers hier verder op 
in. 

Redactielid Pim Juffermans heeft zich 
gestort op de achtergronden van het com
puterdebacle bij Philips. Hij schreef een 
overzicht van de hallucinerende ontwik
kelingen bij de produktie van nieuwe 

·- soorten computers, en maakt duidelijk dat 
de relatieve achterstand dan wel voor
sprong van het Natuurkundig Laboratori
um waarachtig niet de enige factor is die 
in het geding is. Een bijzonder artikel, dat 
hem veel werk heeft gekost. 
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Kees Urnkers schreef kanttekeningen bij 
de veranderingen in Oost-Europa. Hij 
pleit ervoor om de economische en demo
cratische misslagen te analyseren, en niet 
net te doen alsof ons neus bloedt. In het 
volgende nummer zal Hans van Zon dit 
onderwerp voortzetten. 

Vijf auteurs schreven een gezamenlijke 
brochure 'Gedeelde Veiligheid 2000' 
voor de gelijknamige conferentie van 
Groen Links op 28 en 29 september. Wij 
nemen hier het middelste hoofdstuk over, 
dat voorstellen doet voor een collectief 
veiligheidsstelsel voor Europa dat NAVO 
en Warschau-Pact dient te vervangen. Het 
bevat een polemiek met andere opvat
tingen, zoals die bij PvdA, D' 66 of CDA 
leven. 

Joop Morriën had samen met Joop IJis
berg inzage in het CPN-archief zoals dat 
in Moskou ligt opgeslagen. Hij schrijft 
over de reeks telegrammen die aan het 
begin van de oorlog uitgewisseld is over 
de wenselijkheid van het uitwijken van 
(delen van) de CPN-leiding naar de Sov
jet-Unie. Deingeziene telegrammen wer
pen een ander licht op sommige 'feiten'. 
In fotocopie is de eerste richtlijn van het 
Caminternsecretariaat van 8 juni 1940 
opgenomen. 

il 
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Jaap Wolffbericht in het kader van de aan
dacht in dit blad voor buitenlandse ont
wikkelingen - in de vorige nummers aan 
de CPGB en de PCI - over het 28ste con
gres van de CPSU. Hij las er de inleidin
gen en de discussiebijdragen op na, en 
geeft commentaar. 

De actrice Judith de Kom schreef een 
reactie op een passage uit de toespraak 
van Astrid Roemer op het symposium 
'Socialisme in de jaren negentig'. Een 
onzorgvuldigheid van onze kant, waar
voor excuses. 

Tenslotte had fotograaf Bert Zijlma nog 
een persoonlijke visie op West- en Oost
Berlijn in archief. De foto op de voorpagi
na is er een van de Teufelsberg, waaronder 
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het puin van de beide stadshelften van 
1945 ligt opgeslagen. Het beeld roept de 
aanleiding op van de 44-jarige tweede
ling: het vanuit deze stad ontketenen van 
de Tweede Wereldoorlog. Dan staan door 
dit nummer verspreid enkele foto' s: het 
inmiddels opgeheven Checkpoint, de 
brug waar de spionnen uitgewisseld wer
den, een keurige kinderspeelplaats in 
Oost, het ghetto Kreuzberg in West en de 
grote gaten van 1945 dicht bij de muur. 

Meer aandacht voor cultuur en tevens 
voor bijdragen van de andere sexe zouden 1 

ons blad niet misstaan. We doen ons best. 

De redactie, 
2 oktober 1990 
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De Golf-crisis 

De crisis in en rond de Golf beheerst - op 
het moment dat deze woorden aan het 
papier worden toevertrouwd- nog steeds 
de internationale politiek. Vanaf het 
moment dat de Iraakse heerser Saddam 
Hoessein het buurland Koeweit gewapen
derhand binnenviel, en dit gebied tot 
negentiende provincie van Irak uitriep, 
heeft zich een keten van gebeurtenissen 
ontwikkeld. Het einde daarvan is voorals
nog niet in zicht. 
Op het politiek-diplomatieke vlak zijn 
een reeks initiatieven op gang gekomen: 
de reis naar Amman van Perez de Cuellar, 
de top Bush-Gorbatsjow in Helsinki en 
daar omheen de besprekingen van tal van 
ministers van Buitenlandse Zaken in 
elkaars hoofdsteden. De ministers Baker 
en Sjevardnadze kunnen niet zeggen dat 
zij zich vervelen. Integendeel. Nu er in de 
verhoudingen tussen Oost en West grote 
veranderingen zijn ingetreden, nemen de 
verantwoordelijkheden toe en kan een 
terugval naar oude patronen, naar situ
aties van confrontatie en aanscherping 
van conflicten, niet meer worden geac
cepteerd. 
Allengs wint de gedachte terrein, dat de 
crisis in het Midden-Oosten niet met mili
taire middelen tot een oplossing kan wor
den gebracht en dat alleen de weg van 
onderhandelingen en effectieve politieke 
en economische druk Saddam Hoessein 

op de terugtocht kan dwingen. Ontrui
ming door Irak van Koeweit en vrijlating 
van alle gijzelaars blijven daarbij voorop 
staan. 

Gendarme 

De Golf-crisis is zonder twijfel van een 
geheel ander formaat dan crises die eerder 
wereldwijde repercussies hadden. Het is 
het eerste conflict dat sinds het einde van 
de Koude Oorlog feitelijk door de grote 
mogendheden werd geproclameerd. Dit 
betekent dat de mogelijkheden om regio
nale conflicten langs vreedzame weg op te 
lossen, zijn vergroot. 
De Amerikaanse reactie op de handelin
gen van het Iraakse bewind droeg het 
stempel van de oude politiek van achter
eenvolgende Amerikaanse regeringen. 
Bush deed het voorkomen alsof de Y.S. 
opnieuw de rol van gendarme zou kunnen 
spelen en stuurde in ijltempo een grote 
troepenmacht naar de Golf en naar Saoe
di-Arabië. De bondgenoten van de Y.S. 
moesten volgen, omdat ook voor hen 
'vitale belangen' -met name de olie -op 
het spel zouden staan. Bush wilde verder 
gaan dan het terugtrekken van Irak uit 
Koeweit en het vrijlaten van de gijzelaars, 
en stelde ook de eis van het vertrek van 
Saddam Hoessein. Deze reactie riep her
inneringen op aan het eenzijdige optreden 
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van de V.S. in Panama en Grenada. Er 
werd gespierde taal gebezigd aan het 
adres van Irak en de indruk gevestigd dat 
alleen militair ingrijpen mogelijk was. 
Ook in commentaren in een deel van de 
Nederlandse pers klonk dit wapen
gekletter sterk door. 
Het leek er af en toe op alsof er in de inter
nationale verhoudingen niets veranderd 
was, terwijl het toch voor een ieder duide
lijk moest zijn dat er een grote kentering is 
ingetreden en de toepassing van militair 
geweld niet als het eerste - en zeker niet 
het enige - middel kan worden be
schouwd om een situatie als in de Golf 
tegemoet te treden. 
De besprekingen en onderhandelingen 
binnen het raam van de Verenigde Naties 
hebben enige tijd in beslag genomen, 
maar gelukkig uiteindelijk geleid tot een 
handvol resoluties van de Veilig
heidsraad, met name om een zeeblokkade 
tegen Irak in te stellen. 

Paradoxen 

In de vele analyses die allerwegen aan de 
Golf-crisis worden gewijd, vült op dat het 
om een paradoxale situatie gaat. Irak 
bedrijft agressie, mede dank zij de finan
ciële en wapensteun die het in de loop der 
jaren van de V.S., de Sovjet-Unie, Frank
rijk, Engeland en andere landen heeft 
gekregen. Daardoor was Irak in staat een 
jarenlange oorlog tegen het buurland Iran 
te voeren. Een oorlog die aan beide zijden 
miljoenen slachtoffers heeft gekost en 
beide landen in velerlei opzicht aan de 
rand van de afgrond heeft gebracht. 
De olie en de oliedollars van Koeweit 
moesten in de redenering· van Saddam 
Hoessein Irak in staat stellen de opgelo
pen averij enigszins te herstellen. Waar
schijnlijk is in Bagdad de neiging tot 
avonturisme ook toegenomen toen het 
duidelijk werd dat door de verbeterde 
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relatie tussen Washington en Moskou het 
niet langer vanzelfsprekend zou zijn dat 
de landen in het Midden-Oosten zouden 
kunnen terugvallen op de aan hen gelieer
de grote mogendheden. In het verleden 
konden landen als Irak, Syrië - en in 
ander verband ook bijvoorbeeld de PLO
zich in sterke mate gedekt voelen door de 
Sovjet-Unie. Maar die koers wordt 
allengs losgelaten, omdat de Sovjet-Unie 
in haar internationale opstelling uit een 
geheel ander vaatje is gaan tappen. 
Een ander element is ongetwijfeld dat de 
Iraakse heersers zich door de inval in Koe
weit in een positie willen brengen dat zij 
dé centrale rol spelen in de 'Arabische 
wereld'. Vandaar de uitvallen aan het 
adres van Moebarak (Egypte) en het 
bewind van (het steenrijke) Saoedi-Ara
bië. Daarin past ook de koppeling van 
andere problemen, zoals de Iraakse eis dat 
pas over ontruiming van Koeweit gespro
ken kan worden als Syrië zich uit Libanon 
en Israël zich uit de bezette gebieden 
terugtrekt. Intussen is wel gebleken dat 
Moebarak-en ook iemand als Gaddafi -
de aanspraken van Saddam Hoessein op 
het 'leiderschap' heftig betwisten. De vele 
honderdduizenden mensen, die thans Irak 
en Koeweit moeten verlaten en naar 
Egypte, Pakistan en andere landen terug
keren, zullen minder gevoelig zijn voor 
Saddam Hoesseins retoriek. Alleen in Jor
danië - dat zoals bekend op goede voet 
met Irak staat- ligt dat anders. 
Intussen doet de Jordaanse vorst Hoessein 
vertwijfelde pogingen zich een bemidde
laarsrol aan te meten in de hoop dat zijn 
bewind de crisis zal overleven. En wordt 
er rond de olieproduktie het bekende spel 
gespeeld: door het uitvallen van de olie 
van Irak en van het bezette Koeweit op de 
wereldmarkt zet Saoedi-Arabië de olie
kranen wijder open en is daardoor in staat 
de financiering van de Noordamerikaanse 
troepenmacht op zijn grondgebied in 
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belangrijke mate te regelen. Egypte krijgt 
van Washington een schuld van miljarden 
dollars kwijtgescholden; Japan strooit 
met forse dollarcheques en de Sovjet
Unie wenst forse technologische steun 
van de V.S. en andere landen om de eigen 
olieproduktie drastisch te kunnen verho
gen. 
Wanneer de opgeschroefde prijs van een 
vat olie (vóór de crisis 16 dollar, inmid
dels 30 dollar) nog geruime tijd wordt 
aangehouden, kunnen de landen van de 
Derde Wereld en van Oost-Europa het 
gelag betalen. Om over Cuba nog maar 
niet te spreken. 

Verenigde Naties 

In het Midden-Oosten- en zeker ook in de 
afzonderlijke landen - zijn democrati
scher situaties gewenst en moet er einde
lijk een eind komen aan een ontwikkeling 
waarbij wapengeweld voorop staat. Het 
Midden-Oosten heeft eigenlijk nooit vre
de gekend, hetgeen een eerste voorwaarde 
is - ook voor de bevolkingen in dit 
immense gebied - om sociale en econo
mische vooruitgang te bereiken. Sociale 
welvaart is thans slechts voorbehouden 
aan enkekbevoorrechten. 
Het tegen elkaar uitspelen van regimes is 
nu al tientallen jaren doorgegaan, zoals 
ook het toelaten en feitelijk steunen van 
gewapende conflicten. Dat geldt voor een 
aantal grote mogendheden, zeker als men 
uitgaat van een conceptie van invloeds
sferen, waarin slechts plaats is voor 
machtsstrijd. Dat in het Midden-Oosten 
de problemen veel ingewikkelder zijn 
heeft de geschiedenis wel bewezen. Wie 
de beelden ziet, beseft de omvang en de 
diepgang van wat zich in decennia aan 
conflictstof heeft opgehoopt. 
Juist in de huidige situatie is het 
derhalve van groot belang dat de rol 
van de Verenigde Naties wordt ver-
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groot en dat in het kader van de volke
renorganisatie alles in het werk wordt 
gesteld om het hoofd te bieden aan deze 
crisis. Een alleengang van de VS., waar
bij 'bondgenoten' worden gesommeerd 
naar de Golf te stomen, is onaanvaard
baar. Dit draagt grote risico's in zich en is 
ook niet in overeenstemming met de dank 
zij de ontspanning in de wereld ontstane 
mogelijkheden om langs vreedzame weg 
Irak ertoe te brengen zich uit Koeweit 
terug te trekken en de duizenden gijze
laars vrij te laten. 
Daarom is de enige weg om de druk op 
Irak te vergroten die in het kader van de 
Verenigde Naties. Dan pas kan een boycot 
effectief worden doorgevoerd en kunnen 
te zelfder tijd alle andere middelen op 
politiek en diplomatiek niveau worden 
aangewend om Iraks schendingen onge
daan te maken. De besluiten van de Vei
ligheidsraad zijn daarom van grote bete
kenis en maken het mogelijk om op ter
mijn, ook met steun van Arabische en 
andere geïnteresseerde landen, Irak op de 
terugtocht te dwingen. 
Daarbij is het van belang eraan te herinne
ren, dat de Verenigde Naties - mede op 
voorstel en op initiatief van de Veilig
heidsraad -de laatste jaren een meer toon
aangevende rol is gaan spelen bij het 
beslechten van conflicten. Gewezen kan 
worden op de totstandkoming van de 
onafhankelijkheid van Namibië, waar uit
eindelijk onder toezicht van de Verenigde 
Naties vrije verkiezingen zijn gehouden. 
Daarmee kwam een eind aan een vele 
jaren slepend conflict en werd tevens de 
weg geëffend voor een regeling binnen de 
landsgrenzen van Angola, waar al sinds 
1974 een uitzichtloze strijd wordt 
gevoerd. De oplossing in Namibië heeft er 
in sterke mate toe bijgedragen dat De 
Klerk in Zuid-Afrika een andere koers is 
gaan varen. Alle tekenen wijzen er op, dat 
Zuid-Afrika op een keerpunt is aangeland 
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en dat er dank zij de steun van de interna
tionale gemeenschap een geheel nieuwe 
situatie is ontstaan, waarin de democrati
sche krachten zich sterk kunnen doen gel
den. 
Een tweede voorbeeld is Cambodja. Ook 
hier speelt de Verenigde Naties een toon
aangevende rol. De recente plannen van 
de Veiligheidsraad zijn vérstrekkend. De 
V.S. heeft haar steun aan de Rode Khmer 
moeten opzeggen en ook China heeft haar 
houding ingrijpend gewijzigd. Veelzeg
gend is wel, dat ten tijde van de Golf-crisis 
dit VN-plan werd gepresenteerd en naar 
het zich laat aanzien ertoe zalleiden dat er 
in Zuid-Oost-Azië, en dan met name in 
Cambodja, een einde komt aan het bloed
vergieten. De soepeler houding van China 
in deze kwestie heeft ongetwijfeld te 
maken met het streven van de regering in 
Peking om haar danig geschonden inter
nationale positie weer wat op te vijzelen, 
dat vorig jaar - met het neerslaan van de 
democratische revolte - danig in discre
diet was geraakt. 
Ook andere gebeurtenissen op het interna
tionale toneel hebben laten zien dat het 
mogelijk is conflicten op te !ossen en tot 
andere internationale verhoudingen te 
komen. Afghanistan is daarvan het meest 
sprekende voorbeeld. De vérgaande stap
pen om tot atoomontwapening en tot ver
mindering van de conventionele bewape
ning te komen, zijn hoopgevend. Zij zijn 
in belangrijke mate tot stand gekomen 
doordat in de relatie Moskou-Washington 
de confrontatiekoers is losgelaten en heeft 
plaatsgemaakt voor overleg, maar mede 
omdat de Verenigde Naties ook daarin 
actief en in positieve zin heeft bijgedra
gen. 

Gezichtsverlies 

Zowel de Tweede-Kamerfractie als het 
bestuur van Groen Links hèbben terecht 
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de argumentatie, zoals die door Van den 
Broek en Ter Beek werd gehanteerd, ont
zenuwd. Zij benadrukten dat er eerst en 
voorallangs diplomatieke weg- met een 
leidende rol van de Verenigde Naties 
daarin - naar een oplossing moet worden 
gewerkt. 
De-escalatie moet voorop staan. 

Het gaat daarbij om effectieve maatrege
len, waarbij een internationale vredes
macht van de Verenigde Naties toezicht 
moet houden op het voorkomen van ont
duiking van de economische boycot van 
de VN. Bemiddelingspogingen van de 
VN met als doel de vrijlating van de gijze
laars te bewerkstelligen moeten krachtig 
worden ondersteund. De terugtrekking 
van Iraakse troepen uit Koeweit zijn 
essentiële doelstellingen. 
Groen Links heeft zich bij monde van 
Wilbert Willerus in de Kamerdebatten 
gekeerd tegen allerlei escalerende maatre
gelen, zoals het sturen van fregatten, die 
'op afroep' van de Verenigde Staten naar 
het Golfgebied zijn vertrokken. De fractie 
van Groen Links heeft met deze stand
puntbepaling een geheel andere positie 
ingenomen dan alle andere politieke par
tijen in de Tweede Kamer. Zij heeft ook 
duidelijk gemaakt dat het wel degelijk 
nodig is om Saddam Hoessein terug te 
fluiten en dat er een einde komt aan de 
bezetting van Koeweit. 

In deze stellingname staat de-escalatie 
voorop, onder gebruikmaking van alle 
vreedzame politieke middelen, en niet 
door voort te blijven hollen achter allerlei 
WEU-schema's met mistige commando
structuren. Groen Links maakt ook wat 
dat betreft duidelijk dat de opbouw van 
een internationale vredesmacht onder 
opperbevel van het militaire stafcomité 
van de Verenigde Naties het alternatief is 
om de situatie in en rond de Golf contro-
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leerbaar en beheersbaar te maken. 
Welke risico's er zich kunnen voordoen 
als afzonderlijke landen hun eigen gang 
gaan blijkt wel uit recente Britse en Franse 
reacties. Frankrijk stuurde 4000 man 
grondtroepen naar Saoedi-Arabië en ook 
Engeland heeft zijn troepenmacht uitge
breid, nadat in het chaotische Koeweit de 
ambassades van deze landen door Iraakse 
militairen aan huiszoekingen werden 
onderworpen. In het algemeen moet daar
bij ook stelling worden genomen tegen 
diegenen die in de opbouw en aanwezig
heid van grote Noordamerikaan se, Franse 
en Britse troepenmachten de belangrijkste 
voorwaarde zien om buiten de VN om 
militaire acties te gaan ontketenen onder 
het mom dat bij het achterwege blijven 
daarvan te veel gezichtsverlies zou wor
den geleden. Een geluid dat ook in de 
Nederlandse media voortdurend blijft 
doorklinken, alsof een militair ingrijpen 
een vanzelfsprekende zaak zou zijn! 

Helsinki 

Tot slot nog even de top Bush-Gorbatsjov 
in Helsinki. De door beide regeringslei
ders uitgegeven verklaring sluit volledig 
aan op de door de Veiligheidsraad aange
nomen sancties. 
Zowel Bush als Gorbatsjov hebben 
beklemtoond dat Irak een einde moet 
maken aan zijn agressiedaden. Eerder had 
de Sovjet-Unie al verklaard zelf niet in de 
vorm van een 'militaire aanwezigheid' in 
de Golf een actieve bijdrage aan de zee
blokkade te zullen geven. Bush en Gor
batsjov laten de sanctiecommissie van de 
VN uitzoeken in hoeverre het mogelijk is 
bepaalde vormen van humanitaire hulp 
(voedsel en medicijnen) aan de bevolking 
van Irak te geven. 
Zeker is wel dat achter de schermen de 
Sovjet-Unie doorgaat met het uitoefenen 
van druk op het bewind in Bagdad om op 
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zijn schreden terug te keren. Tot een breuk 
in de contacten tussen Moskou en Bagdad 
is het vooralsnog niet gekomen; ook de 
militaire adviseurs van de Sovjet-Unie 
zijn niet teruggetrokken. Washington 
schijnt zich hierbij neer te leggen en Mos
kou op beide punten op dit moment niet 
voor de voeten te willen lopen. 
De Amerikaanse regering houdt - mede 
gezien latere uitlatingen van minister 
Baker - de eigen opties open, kennelijk 
ook de eenzijdig militaire, in het geval de 
internationale pressie op lrak op den duur 
geen resultaat zou hebben. De al genoem
de reacties van Thatcher en Mitterrand 
wijzen in dezelfde richting. Een oorlog is 
en blijft echter uit den boze. Bovendien 
kan een eenmaal begonnen oorlog in het 
Midden-Oosten onvoorspelbare reacties 
uitlokken, waarop niemand zit te wach
ten. 
Juist tegen deze achtergrond is het nodig 
te blijven ijveren voor een vreedzame, 
politieke oplossing. 

Jan de Boo 
17 september 1990 
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Groen Links : 
organisatie en cultuur 

Op 24 november 1990 komt Groen Links 
voor haar eerste congres bijeen. Hét 
moment om te weten te komen wat voor 
club er nu schuil gaat achter die paar 
gezichten in de Tweede Kamer en achter 
die prikkelende woordencombinatie 
Groen Links. Welk beeld zal Groen Links 
van zichzelflaten zien? 
Een bijdrage aan de discussie overorgani
satie en cultuur van Groen Links. 

Revolutionairen? 

"Meerderheid bevolking tevreden met het 
bestaan", kopt de Volkskrant van 4 sep
tember jl. boven een artikd dat een 
samenvatting geeft van het rapport van 
het Sociaal Cultureel Planbureau 1990. 
Zowel de teneur van dat verhaal als de 
naam van het publicerend instituut zou
den de nietsvermoedende kosmonaut die 
vijftien jaar geleden gelanceerd werd bij 
terugkomst doen vermoeden dat het 
socialisme dan toch nog werkelijkheid is 
geworden .... achter de dijken langs de 
Noordzee. 1) 

De welvaart in Nederland is sterk verbreid 
en gespreid, zo kunnen we leren. Het is 
wel pijnlijk dat een iets groeiende minder
heid - er wordt gesproken over tien pro
cent - rond de armoedegrens leeft, of 
zoals het rapport zegt: tot de bestaanson
zekeren hoort. Maar deze ongelukkigen 
zijn nog steeds heel wat beter af dan de 

armen in de Verenigde Staten, laat staan 
die in Afrika, Azië of Latijns-Amerika; en 
dat zal ook wel gelden voor de voormalig 
socialistische landen. 
Eén antwoord op de vraag of Groen Links 
uit revolutionairen bestaat, zouden we dus 
kunnen krijgen door een realistisch onder
zoek te doen onder Groen-Linksleden en
-kiezers om te zien of die afwijkend den
ken over het 'paradijs' Nederland. Het 
SCP hanteert overigens die term paradijs 
nog niet omdat het niet goed gaat met de 
criminaliteit (die neemt toe) en het aantal 
gevangenen (dat stijgt): we worden lang
zaam maar zeker een gemiddeld Europees 
land. 
In NRC Handelsblad werd de ware revo
lutionair van deze tijd ontdekt en aange
wezen: de moderne beleidsambtenaar. 
Die stelt zich immers verandering van de 
samenleving overeenkomstig het pro
gramma van de actieve overheid ten 
doel?) 

Fundamenten 

Zonder omwegen nu de vraag gesteld: is 
de nieuwe politieke formatie Groen Links 
revolutionair, wil zij dat zijn? 
In elk geval is het denken in termen van 
'radicale omwenteling van de maatschap
pelijke verhoudingen' of 'fundamentele 
maatschappijverandering' aan de Groen 
Linksen niet vreemd. De recente publica-

I 
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tie van een manifest voor Groen Links 
onder de titel "Het begin van de Toe
komst" getuigt ervan?) 
Maar waar gaat dat welbeschouwd om? 

Een wezenlijk fundament van onze maat
schappij, het parlementair politiek sys
teem, wordt in Groen Links meestal als 
voldoende beoordeeld en komt niet in 
aanmerking voor omwenteling. Wel moet 
er meer democratie komen, onder andere 
op het economische gebied. 
Het fundament van de economische orde, 
voor zover dat de vrije ondernemingsge
wijze produktie is, roept bij Groen Links 
veel commentaar op; het wordt als veroor
zaker gezien van uitbuiting, maatschap
pelijke ongelijkheid, van onbeperkt groei
streven en milieuvernietiging. 
Tegelijkertijd is de vorm die de economi
sche orde in Nederland heeft aangenomen 
geen reden tot fundamenteel verzet, zelfs 
niet bij Groen Links. En dit niet zozeer 
omdat het Oosteuropese alternatief van 
totalitair staatssocialisme en Gosplan
economieën een compleet faillisement 
opleverde.4

) 

Nee, fundamenteel verzet tegen de econo
mische orde in ons land is er niet, omdat 
de hier geproduceerde welvaart - in ver
gelijking met veel buitenland over een 
groot deel van de bevolking gespreid -
zeer op prijs wordt gesteld. 
Zeker, de genoemde negatieve kanten van 
het stelsel krijgen veel kritisch commen
taar; zij dienen te worden veranderd. Maar 
van een radicale omwenteling of een ver
andering van fundament in concrete ter
men is geen sprake, niet in het aangehaal
de manifest van Groen Links, maar 
eigenlijk ook niet in het CPN-program 
van 1984.5) 

Wat tegenwoordig wel de sociale markt
economie of gemengde economie wordt 
genoemd, lijkt ook in het Groen Links 
denken uitgangspunt te zijn. 
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Daarmee is het er niet eenvoudiger op 
geworden om Groen Links als stroming te 
typeren. Zij lijkt zich immers te bewegen 
binnen de brede consensus die in de 
Nederlandse politiek bestaat tussen de 
grote politieke partijen over de grondsla
gen van onze samenleving. 
Natuurlijk zijn allerlei andere betekenis
sen van het woord revolutionair te beden
ken die wel op Groen Links van toepas
sing zijn, zoals dat het geval is op de 
ambtenaar van de heer Van der Hoeven. 
Maar indien de grondslagen van het parle
mentair politiek systeem en van de econo
mische orde in de Groen-Linksfilosofié) 
in tact worden gelaten, is wat mij betreft 
het gebruik van termen als 'radicale 
omwenteling' en 'fundamentele verande
ring' meer een uiting van zekere gevoels
stemmingen die voortspruiten uit een pro
testhouding (waarvoor ik respect heb), 
dan een aanduiding van het type verande
ring dat men wenst-7) 

Klokkeluiders 

Geert Mak had zelfs een vleiend beeld in 
petto toen hij onlangs - uitgedaagd om 
een feestrede te houden over politieke cul
tuur en Groen Links8

) - de nieuwe for
matie binnen de politiek als geheel zag 
fungeren als een 'klokkeluider'. Klokke
luiders zijn mensen die 'om des gewetens 
wille uit het keurslijf van de organisatie 
waarbinnen ze werken breken en de fou
ten en gebreken openlijk aan de orde dur
ven stellen. .... Hun dissident-zijn is 
meestal juist niet gebaseerd op de-loyali
teit, maar op loyaliteit. Loyaliteit alleen 
aan hogere doeleinden dan die van geld of 
succes of de mode van de dag. Loyaliteit, 
vaak ook, aan juist de diepste uitgangs
punten van de organisatie zelf. Klokkelui
ders schudden een organisatie wakker, 
doorbreken de geslotenheid van mensen 
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die alleen nog maar elkaar zien en spreken 
en nauwelijks meer een ander geluid laten 
horen.' Mak voegt er nog aan toe dat hier 
niet alleen inzicht, maar ook moed voor 
nodig is, want je kunt soms behoorlijk 
alleen komen te staan. 
In zijn ogen maakt Groen Links een kans 
die functie in de politiek te vervullen, 
zoals ook de oude partijen die aan de wieg 
van Groen Links staan, dat in hun betere 
momenten hebben gedaan. Dat sluit een 
beetje aan bij hetgeen op andere dan de 
betere momenten werd aangeduid met 
protesthouding, getuigenispolitiek. Op 
een sympathieke wijze daagt Mak met 
zijn klokkeluidersbeeld Groen Links uit 
om die broodnodige kritische functie van
uit een ongecorrumpeerde positie 
opnieuw vorm te geven. 

Kritiek 

Als we dit klokkeluidersbeeld eens als uit
gangspunt nemen voor de typering van 
Groen Links, wat kunnen we daar dan aan 
toevoegen om het beeld te completeren? 
De kritiek van Groen Links mag dan vol
gens bovenstaande niet revolt;tionair zijn, 
hij is zeker ook niet mals. Het betreft de 
armoede of 'bestaansonzekerheid' waarin 
bij alle welvaart steeds meer mensen 
komen te verkeren; en ieder is er één te 
veel. Het betreft de onwaardige en gevaar
lijke welvaartskloof die bestaat en groeit 
tussen de samenlevingen in de Derde 
Wereld en het rijke Westen, waarvan de 
landen van de EG zich tot een'Fort Euro
pa' aaneensmeden met hoog opgeworpen 
muren tegen ongewenste mensen en goe
deren van buiten.9) 
Het betreft de zeggenschap die niet 
bestaat op belangrijke economische 
beslissingen die zeer velen raken maar 
privaat genomen worden, hoe groot de 
regulerende invloed van de overheid ook 
moge zijn. 

Politiek en Cultuur 

Het betreft het gevaar van een vervlak
kende cultuur, van verdunning van nor
men en waarden tot slechts datgene wat 
goed is voor het ego.1o) 
Het betreft het bestaan en wellicht toene
men van discriminatie, vooral tegenover 
migranten en zwarten. 
Het betreft de weerstanden tegen ontwa
pening, de gevaarlijke haarden van milita
risme die plotsklaps bij de Golf-crisis 
uitbarstten in een oorlogszuchtig trom
geroffel dat je niet meer voor mogelijk 
hield11 ) 

En bovenal gaat het om de bedreiging van 
het menselijk (dus ook dierlijk, plantaar
dig etc.) leefmilieu dat zoals het er nu naar 
uitziet als probleem waarschijnlijk toch 
wel de beleidsmode van de dag zal overle
ven.12) 

Klokkeluiden, uitgewerkte kritiekpunten; 
akkoord, daar begint een nadere typering 
van Groen Links. Maar klokkeluiden is 
één ding. Waar de kritiek toe leidt, in 
welke richting er wat moet veranderen, 
dat zou je ook graag willen horen; dat is 
dus een ander ding. Anders gezegd: Groen 
Links kiest voor méér dan te getuigen, 
méér dan te protesteren. Na de beelden
storm: de reformatie; na het klokkenlui
den: het hervom1ingsprogram. We nemen 
het al eerder genoemde manifest "Het 
begin van de Toekomst" om te bezien 
waarheen we dan worden geleid. Enkele 
kanttekeningen bij deze poging tot inhou
delijke uitwerking.13) 

Na de beeldenstorm 

Groen Links streeft veranderingen na die 
tegemoet komen aan haar kritiek op de 
huidige samenleving, veranderingen die 
weliswaar niet fundamenteel zijn, maar 
dan toch wellicht 'structureel'. Het blijkt 
echter niet eenvoudig te zijn de gewenste 
veranderingen te omschrijven. 
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Wat betekent bijvoorbeeld in het manifest 
de doelstelling van een 'voorwaarde
scheppende overheid' die niet zorgt maar 
garanties biedt?14

) De suggestie wordt 
gewekt dat Groen Links daarmee wil aan
sluiten bij het denken over het terugtreden 
van de staat. Die suggestie wordt versterkt 
door het begrip 'zelfordening' dat plots
klaps opduikt. 15

) Het uitgangspunt is 
blijkbaar het individu dat voor zichzelf 
leeft en eigenlijk ook zelf voorzienend 
zou moeten kunnen zijn. Dit wordt haastig 
gerelativeerd door te zeggen dat 'het 
afzonderlijk individu slim genoeg is om te 
weten dat volstrekte zelfvoorziening 
onmogelijk is en dat men aangewezen is 
op anderen. Het is zijn of haar eigenbe
lang zich verantwoordelijk te weten voor 
collectieve belangen. Daarmee is de 
grondslag voor een solidaire samenleving 
gegeven'. 
Het is de vraag of die grondslag zo ook 
solide genoeg is. Wat als het individu niet 
slim genoeg is? Mij dunkt, we kennen 
voorbeelden genoeg waarin het welbegre
pen eigenbelang niet tot maatschappelijke 
verantwoordelijkheid leidt. In cultuurhis
torisch opzicht is de stelling zeker kwesti
eus: het individu is eerder het produkt van 
de gemeenschap dan omgekeerd. 
Het gaat mij hier echter niet om de filoso
fische discussie over de grondslag van de 
staat, als wel om de onderschatting in het 
manifest van de grote betekenis van het 
overheidsoptreden in een Groen-Linkse 
strategie. 
Zo is het duidelijk dat bijvoorbeeld de 
rigoureuze Groen-Linkse doelstelling van 
een duurzaam produktie-consumptiesys
teem niet bereikt kan worden door alleen 
een mentaliteitsverandering die het mani
fest overigens terecht aan de orde stelt, 
maar tevens vraagt om een vérgaand over
heidsoptreden zowel naar industriële en 
agrarische producenten en dienstverle
ners als naar consumenten. Concreter gaat 
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het om vérboden, géboden, direct eigen 
economisch optreden in produktie en dis
tributie (denk bijvoorbeeld aan de ener
gievoorziening en waterhuishouding). 
Natuurlijk kun je dat alles voorwaarden
scheppend noemen, maar dat verduistert 
het zicht op de enorme taak die daar ligt en 
op de grote kansen die de overheid nu laat 
liggen. 
Niemand wil de staat als 'albedil', behal
ve misschien de voorstanders van de eco
logische dictatuur. Het particulier initia
tief van bedrijven, instellingen, 
verenigingen, bewegingen, individuen, 
dat alles is zout in de samenlevingspap. 
Het gaat er dus om een idee te vormen van 
het samenspel of tegenspel van deze 
maatschappelijke krachten en de gemeen
schap als geheel waarvan de overheid een 
poging tot vertegenwoordiging vormt. 
Vanuit de doelstellingen van Groen-Link
se politiek is soms een terugtreden van de 
staat, vaak zeker ook een versterkt, maar 
anders of beter gericht optreden, gewenst. 

Mentaliteitsverandering 

Wat betreft de mentaliteitsverandering die 
vereist is voor bijvoorbeeld een duurzaam 
produktie-consumptiesysteem stelt het 
manifest dat individuen en maatschappe
lijke organisaties op hun maatschappelij
ke verantwoordelijkheid moeten worden 
aangesproken. Prima. Vreemd is dan wel 
dat mensen 'pas moreel mogen worden 
aangesproken als zij verantwoordelijk
heid dragen voor hun bedrijf of omgeving, 
als zij er zeggenschap over hebben'. Dat 
lijkt te zeer op de vaak bekritiseerde stel
lingname uit het verleden, dat de positie 
van de vrouw pas kan verbeteren zodra het 
socialisme er is en er dus tot die tijd geen 
prioriteit aan gegeven hoeft te worden. 
Een moreel appel op individu en organisa
ties dient juist hier en nu reeds uit te gaan. 
Groen Links als politieke formatie kan 
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daarin zelf een rol spelen, zoals haar voor
lopers en bevriende bewegingen lieten 
zien in de periode van het succesvolle 
kernwapenverzet in Nederland. Zonder 
het leerstuk van de persoonlijke verant
woordelijkheid ten aanzien van massaver
nietiging was de omwenteling in de bewa
peningswedloop wellicht nooit tot stand 
gebracht, hoe groot ook het belang is 
geweest van het 'nieuwe denken' op dit 
gebied van Gorbatsjov en de zijnen. Het 
manifest erkent overigens de betekenis 
van dit morele en politiek debat en geeft er 
goede voorbeelden van. Maar wordt dan 
bedoeld dat de overheid zich van het 
moreel appel moet onthouden? Dan rijst 
toch de vraag of de gewenste mentaliteits
verandering zonder actief optreden van en 
via de overheid kan worden bereikt. Mis
schien plaatst het manifest zich wel te veel 
tegenover de overheid als een te overwin
nen vijand. Wellicht moet Groen Links 
nog wennen aan het idee, dat de overheid 
ook voor haar een van de voertuigen kan 
zijn van sleutelen aan de samenleving in 
de gewenste richting. 
Wanneer de gewenste verandering slechts 
wordt verwacht van 'het ind:vidu' en de 
overheid slechts 'blokkades opheft', lijkt 
mij te worden uitgegaan van een iets te 
positief mensbeeld. Ongewild kom je dan 
dicht in de buurt van het 'vrijheid-blij
heid-denken' dat de VVD in de oppositie 
graag hanteert met de hoge-midden-klas
ser-autoforens als overheersend mens
beeld. 
Daartegenover opteren andere groenen 
dan Groen Links voor een semi-totalitaire 
oplossing van de ecologische crisis, waar
in het tegengaan van milieuvernietiging 
bereikt wordt door een vergaand inperken 
van de vrijheid van (economisch) gedrag. 
Ook dat is geen alternatief. 
Wat dus in het manifest mankeert is een 
concretere stellingname die positie kiest 
in de schimmenstrijd tussen consumen-

Politiek en Cultuur 

tenpopulisme en ecologische dictatuur. 
Op verschillende terreinen zal dit een toe
genomen rol van de overheid laten zien, 
tot en met regulerende, gebiedende en 
verbiedende bedilzucht, uit naam van ons 
allen ofte wel het collectief, of het 
gemeenschappelijk belang, mede dat van 
toekomstige generaties. Bewegingen die 
dit belang voorop hebben staan, zullen 
hun eisen stellen, zowel aan het individu 
ten aanzien van individueel gedrag, als 
aan de overheid, eisen dat zij haar verant
woordelijkheid neemt. 
Groen Links moet opteren voor een staat, 
een overheid die dat gemeenschappelijk 
belang belichaamt en van daaruit ook nor
men zal stellen. Tegelijk moet Groen 
Links meedoen aan de grote operatie die 
nodig is om de overheidsapparaten effec
tiever te maken en onder andere veel 
regelgeving die zijn doel voorbijschiet te 
saneren. 

Het hierboven aangehaalde voorbeeld 
illustreert, dat Groen Links ook in dit 
manifest de neiging heeft om haar grondi
ge kritiek op de samenleving te vertalen in 
wat het manifest zelf een utopie noemt, 
maar wat ook gezien kan worden als 'de 
cultuur van gemakkelijk links'of 'radi
caal-links populisme'(Geert Mak), waar
in nare consequenties van principebeslui
ten niet aan de orde komen. 

• 

I 

Het blijft van belang om, in de woorden 
van het manifest, 'de wenselijkheid en 
mogelijkheid van een meer ideale samen
leving' aan te geven door het formuleren 
van richtinggevende doelstellingen. Die 
winnen aan kracht en invloed als Groen 
Links ook concretere uitwerkingen biedt 
en vooral de spanning die er tussen ver
schillende doelstellingen bestaat, niet 
wegpraat maar tracht tot een oplossing te 1 
brengen, hetzij door prioriteiten in doel
stellingen aan te geven, hetzij door nieu
we oplossingen aan te dragen die op een 
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geloofwaardige wijze doelstellingen ver
enigen. 16) 

Management 

Een inhoudelijke uitwerking op het raak
vlak van richtinggevende doelstellingen 
en praktisch politiek beleid is dus 
nodig·17) 

Het schrikbeeld dat echter opdoemt bij 
inhoudelijke uitwerking en programmati
sche vernieuwing, is dat van 'het schrij
ven en amenderen van vingerdikke pro
gramma's' (W. de Boer). 18) Hoe kan een 
schijndemocratische cultuur voorkomen 
worden die bij de oude partijen van Groen 
Links soms heeft geleid tot amendeercir
cussen en één-minutendemocratie, velen 
heeft verjaagd en afgestoten én produkten 
van dubieuze kwaliteit opleverde met 
soms een geringe relatie met de werkelijk
heid? 
Kortom, wij naderen het organisatie
vraagstuk. Hoe managet Groen Links 
zichzelf? Ik wil daar enkele losse opmer
kingen over maken. 

Het leven van Groen-Linksbestuurders 
gaat niet over rozen. Enerzijds moet men 
de omvangrijke problemen oplossen die 
samenhangen met de 'integratie' van de 
'oude' partijen, het altijd moeizame en 
vaak pijnlijke proces van samenvoegen 
van organisaties. Anderzijds gaat het 
meteen om de vraag hoe de nieuwe orga
nisatie gaat functioneren, bijvoorbeeld 
over de verhouding tussen parlementaire 
fracties, besturen en leden. En men moet 
vorm geven aan de nieuwe Groen-Linkse 
politiek, samenhang brengen in opvattin
gen en liefst nog wat vernieuwend bezig 
zijn, dus inhoudelijk leiding geven. 
Het verdient daarom sterk aanbeveling 
wanneer Groen Links vanaf het komende 
congres zichzelf in staat stelt dit 'organi
satieprobleem' professioneel aan te pak-
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ken. Bij de selectie van bestuurders is hun 
kwaliteit als organisator en bestuurder 
belangrijker dan hun politieke mening 
over het een en ander. En professioneel 
wil ook zeggen, dat het dus wel enig geld 
mag kosten. Een bestuur geheel bestaande 
uit vrijwilligers is met alle goede bedoe
lingen die ongetwijfeld ruim of overmatig 
aanwezig zijn, niet opgewassen tegen zijn 
taak. 
Is dit een pleidooi voor een sterk centrum 
in de Groen-Links-organisatie? Ja en nee. 
Nee: er zullen méérdere centra zijn en 
moeten zijn, naast het Groen-Links
Bestuuren zijn apparaat. Zo is de Tweede
Kamerfractie er een. Logischerwijze, 
omdat daar voortdurend 'politiek' moet 
worden gemaakt, standpunten ingeno
men. Dat vereist een eigen handelings
ruimte en een leidinggevende positie bin
nen Groen-Links. Kijkend naar het eerste 
jaar van de nieuwe parlementaire fractie 
kan zelfs gesteld worden dat er meer ini
tiatief is vereist, kwalitatief sterker onder
bouwd en in presentatie meer uitgekiend 
erop gericht om Groen-Linkse visies over 
het mediavoetlicht te krijgen naast de 
overheersende middelmaat van drie-en
een-half-stromenland. Ook op lokaal 
niveau vormen de fracties en besturen 
centra die de Groen Linkse politiek han
den en voeten moeten geven. Ook zij ken
nen daarom hun eigen vrijheid van hande
len die lokaal verantwoord worden. 
Naast het nee staat een ja: om samenhang 
aan te brengen in de politiek vanuit de ver
schillende centra gevoerd, om ontwikke
lingen op langere termijn te stimuleren, 
om een adekwaat imago van Groen Links 
op te bouwen is een sterk organisatorisch 
en bestuurlijk centrum nodig in en rond 
het Groen Links Bestuur. 

De wijze van werken die dat centrum kiest 
is sterk medebepalend voor het welslagen 
van de poging om Groen Links bij de 
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bevolking te presenteren als een vernieu
wende en betrouwbare formatie. Een cen
tralistische werkwijze, in de zin van dat op 
centraal niveau wordt vastgesteld wat 
ieder in de organisatie dient te doen, is 
onwenselijk, onbegonnen werk en leidt 
tot bureaucratie en inefficiency. Een 
decentralistische werkwijze die een over
maat aan initiatiefrecht bij de 'basis' legt, 
leidt tot verbrokkeling, kwaliteitsarmoe
de en zal per saldo ook teveel improduk
tieve bureaucratie met zich brengen. 

Themaprojecten 

Om een goede stijl van werken te vinden 
bij de inhoudelijke, programmatische uit
werking verdient het eerder gelanceerde 
idee van 'projectmatig werken' een seri
euze kans in Groen Links·19) 

Bijvoorbeeld: men besluit de eerste helft 
van 1991 in het teken te zetten van het 
milieu. Dan worden daarop de activiteiten 
van allerlei niveaus, organen, besturen, 
fracties en werkgroepen afgestemd. Een 
centrale werkgroep is een half jaar met 
voorbereiding bezig en legt de nodige 
contacten met deskundigen van milieube
weging, departementen, universiteiten, 
gemeentelijke diensten. Een intern 
Groen-Links netwerk wordt opgezet. 
Onderzoek wordt geëntameerd waarvan 
de resultaten in 1991 benut kunnen wor
den voor onthullingen en presentatie van 
alternatieve beleidsrapporten, maar ook 
voor handzame ideeën voor de gewone 
burger hoe ieder als consument een bijdra
ge kan leveren. Schriftelijk en audiovisu
eel materiaal wordt voorbereid. En in de 
eerste helft van 1991 kan het mitrailleur
vuur van Groen-Linksinitiatieven naar het 
publiek toe, in de Kamer, Gemeenteraden 
en Provinciale Staten ertoe leiden dat het 
algemene milieuongenoegen onder de 
bevolking concrete instrumenten krijgt 
om druk uit te oefenen op politiek en 
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bedrijfsleven en tevens tot een verbeterd 
consumentenbewustzijn en gedrag leidt. 
Prachtig resultaat toch? 

In de huidige werkwijze (we doen altijd 
alles en niets goed!) zullen we zo'n resul
taat nooit bereiken. Met de voorgestelde 
aanpak creëren we voor ons zelf een kans 
op de bekende deuk in het pakje boter en 
een scherper profilering zowel in inhoud 
als in werkwijze. 
Door de concentratie van aandacht die 
anders verdeeld is, kan deze projectmati
ge aanpak sprongetjes in kwaliteit van 
ideeën en hun praktische uitwerking ople
veren. Intern operationele netwerken en 
extern nieuwe verbindingen die in het 
project ontstaan, blijven hun waarde 
behouden. 

) 

Naast deze centrale projecten (die ieders 
aandacht vereisen) zijn kleinere projecten 
denkbaar die door het bestuur worden 
geëntameerd en die meer bedoeld zijn om 
bepaalde problemen uit te werken en 
standpunten voor te bereiden. 

Voorlopig heeft Groen Links wel meer 
mogelijkheden dan de oude partijen waar
uit zij is ontstaan, maar zij heeft nog niet 
de netwerkverbindingen met deskundi
gen, creatieven en bestuurders die een 
moderne politieke partij eigenlijk nodig 
heeft om voldoende invloed op de poli
tiek, aanwezigheid in de media en gezag 
onder de bevolking te bereiken. Door een 
projectgewijze aanpak van belangrijke 
thema's kan de wel aanwezige kwaliteit 
van gekozenen, bestuurders, deskundigen 
en andere actieve leden beter tot rende
ment komen en de hele organisatie een 
stap vooruit zetten. 
Natuurlijk is de selectie van het thema van 
groot belang. Het Groen Links Bestuur 1 

heeft daarbij een belangrijke taak. Wat mij 
betreft besluit dat bestuur zelfs, als ze het 
durft en aankan. En natuurlijk moet dat in 
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goed overleg geschieden. Maar wellicht is 
het nog belangrijker dát er geselecteerd 
wordt! 

Door projectmatig werken kan een welbe
wuste poging worden ondernomen om te 
zoeken naar nieuwe vormen van politiek 
bedrijven en van relatie tussen partij en 
aanhang/burger/kiezer. 

Politieke vernieuwing 

Kan Groen Links van de gelegenheid dat 
zij nog niet totaal georganiseerd is, 
gebruik maken om een bijdrage te leveren 
aan vernieuwing van de politiek? De bete
kenis van die vraagstelling ligt in de 
afkeer van politiek en politieke partijen 
die het thema van vele beschouwingen is 
(geweest) en die verondersteld wordt bij 
een groot aantal kiezers. Functie en aan
zien van politieke partijen zijn met het 
afbrokkelen van de verzuiling onherroe
pelijk veranderd; hun rol van gezagsdra
gende en moreel leidinggevende instel
ling in de samenleving (ieder voor de 
eigen parochie en een beetje eromheen) is 
verloren gegaan 20). Het relatieve gemak 
waarmee de 'oude' partijen van Groen 
Links hebben besloten om de voor een 
politieke partij wezenlijke bevoegdheden 
af te staan dan wel de eigen opheffing op 
de agenda te zetten, was niet denkbaar 
geweest zonder het aanvoelen van dit 
functie- en identiteitsverlies door de leden 
van de partijen zelf. 
Daarom gaat het bij de opbouw van Groen 
Links en haar cultuur en organisatie niet 
om het terugvinden en weer oppoetsen 
van een beeld van politieke partij dat 
slechts tijdelijk door de politieke conjunc
tuur is verzwakt. Het gaat er ook niet om 
dat Groen Links nog iets kan worden wat 
de andere partijen niet meer kunnen zijn. 
Groen Links onttrekt zich niet aan de alge
mene veranderingen in de (politieke) cul-
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tuur; dus ook niet aan de verminderde of 
minder centrale functie van 'de politiek' 
en 'de partij'. 
Het gaat er wel om voor Groen Links een 
voor haar geëigende plaats te vinden in het 
bestel, bijvoorbeeld door - sterker dan 
andere partijen dat gezien hun plaats en 
cultuur kunnen - de onvrede onder de 
bevolking met politici en het gevoerde 
beleid te articuleren en te vertalen in poli
tieke kritiek. 
Daarom is er inderdaad veel aan gelegen 
om nu in organisatie en cultuur vernieu
wingen door te voeren en te durven expe
rimenteren met structuren, werkwijzen en 
vormen die burgers op een nieuwe wijze 
bij de politiek betrekken. 
In dit verband heeft Wim de Boer gewe
zen op 'bij het kader volop aanwezig con
servatisme' En 'veel mensen die al jaren 
een plek hebben in de inner circle van het 
politieke circuit kunnen zich onvoldoende 
voorstellen dat werkwijze en mores nau
welijks uitnodigend zijn en in elk geval 
niet stimuleren tot meedoen'. 21

) 

Het is voor Groen Links van levensbelang 
dat door een eigentijdse aanpak nieuw 
bloed wordt aangetrokken. 
Naast de suggestie van professionalise
ring van het bestuur en een projectgewijze 
aanpak wil ik daarom de structuur van 
Groen Links niet onbesproken laten. 
In de commissie die met structuurvoor
stellen is gekomen, heeft een pittige dis
cussie gewoed over vormen van interne 
directe democratie voor Groen Links. Het 
scherpst kwam die naar voren bij de keuze 
voor een 'ledencongres' dan wel een 
'afgevaardigdencongres'. Het laatste 
model sluit aan bij de praktijk van de 
'oude' partijen: ledenvergaderingen in 
afdelingen beraadslagen over de zaken 
die op het congres aan de orde komen, 
stellen mandaten vast en kiezen delegaties 
naar het congres. 
Er is al voldoende gezegd en geschreven 
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over de manco's van deze naar binnen 
gekeerde congresmachinerieën. Puur 
organisatorisch is er al veel te verbeteren 
aan voorbereiding, aan vaststelling en 
beperking van thema's om zo te trachten 
congressen een politieker verloop te 
geven en ook voor de buitenwacht en 
media aantrekkelijker en invloedrijker te 
maken. 
Maar daarmee wordt nog niet tegemoet 
gekomen aan een ander bezwaar tegen het 
afgevaardigdencongres. Achterliggende 
gedachte is namelijk dat de afdelingen de 
basis van de partij vormen waarin alle 
leden hun inbreng in de politiek kunnen 
hebben en idealiter ook de hele politiek 
van de partij bespreken. Dit is allang niet 
meer waar (zo ooit) en ook voor de toe
komst illusoir. In afdelingen en hun leden
vergaderingen zijn voornamelijk die men
sen actief en present die betrokken zijn bij 
lokale politiek, vooral in gemeente- en 
deelraden. 
Vele leden en sympathisanten die zich bij 
de Groen-Linkse politiek voelen betrok
ken en die vaak hun eigen deskundigheid 
hebben op grond van activiteit in hun 
werk of in bewegingen, behore:1 eveneens 
tot de Groen-Linkse basis. Zij worden niet 
langs de 'afdelingslijn' bij politieke dis
cussie en besluitvorming betrokken. Hun 
inbreng is wel gewenst. Eén van de moge
lijkheden om dat te organiseren is het 
'ledencongres', waarop alle geïnteres
seerde leden zelf een bijdrage kunnen 
leveren en zelf een stem hebben; een vorm 
dus van directe democratie. De kans zo'n 
congres tot een aandachttrekkende en opi
niebeïnvloedende gebeurtenis te maken 
waarbij mensen zich betrokken voelen, 
ook al zijn ze er niet bij, is zeker voldoen
de groot om het experiment aan te gaan. 

Natuurlijk vereisen deze en andere voor
stellen voor vernieuwing in het politiek 
bedrijf 22) de nodige uitwerking en een 
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goede vindingrijke organisatie. Het 
belangrijkste is echter dat Groen Links het 
gevaar van een nieuwe afgeslotenheid 
onderkent, dat ook naar leden en kiezers 
toe duidelijk maakt en welbewust vormen 
uitprobeert die openheid mogelijk maken, 
die nieuwe betrokkenheid uitlokken. Op 
die manier kan Groen Links een partij 
worden die (in) beweging blijft en zo een 
bijdrage levert aan maatschappelijke en 
politieke vernieuwing. 

Noten 

Ton van Hoek 
September 1990 

1. Zie ook "Het Socialisme als Poldermodel?", 
Ina Brouwer, !n het jubileumnummer van 
P&C, maart 1990. 
2. Erik van der Hoeven, in de artikelenserie 
over De Partijstaat Nederland, 9 april 1990. 
Trouwens, deze stroom van artikelen- over de 
politiek in Nederland, de kwaliteit van het 
bestuur, de democratie en de politieke partijen 
- deed eerder genoemde kosmonaut al sterk 
vem10cdcn, dat het Nederlandse socialisme 
ook zijn nomenclatoera, zijn gesloten kaste 
van bestuurders kent die in het Oosteuropese 
socialisme zo hard aan zijn einde is gekomen. 
3. Zie diverse paragrafen. "Het begin van de 
Toekomst" draagt de ondertitel 'Een discussie
stuk over Uitgangspunten en idealen van 
Groenlinkse politiek' en is uitgegeven door het 
Groen Links Bestuur, Amsterdam, maart 
1990. In dit artikel zal er regelmatig naar gere
fereerd worden. Het nodigt dus inderdaad uit 
tot discussie. Uitstekend! 
4. Dat einde werd al voorspeld in de eerste ont
werpen van het CPN-program uit 1981/1982, 
maar revoluties hebben nu eenmaal als ken
merk dat ze een grote mate van onvoorspel
baarheid in zich bergen, zeker wat betreft 
moment, vorm en uitkomst. Ook de CPN
voorspellers stonden versteld bij de bloedstol
lende revolutionaire praktijk van de radicale 
omwenteling van de Oosteuropese maatschap
pijen. 
5. De term die het Groen Links Manifest voor 
Groen Links hanteert, 'radicaal reformistisch', 
is eigenlijk sterker van toepassing op het CPN-
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program van 1984 dan op het manifest zelf. 
Dat bevat namelijk nauwelijks hervormings
ideeën. In het CPN-program lees je een con
cretere aanduiding van hervormingsvoorstel
len (reformistisch). Die beogen de 
markteconomie grondiger te reguleren en te 
democratiseren dan waarvan nu in de praktijk 
of in de PvdA-opvattingen sprake is (radicaal). 
Dat past op zich wel in de CPN-traditie zoals ik 
die heb meegemaakt: weinig praten over eind
doelen zoals socialisme, meer over kritiek op 
het bestaande en ideeën hoc dat door ingrijpen 
van de mensen zelf te veranderen. Wcll icht dat 
door die houding ook de confrontatie werd ont
weken met het reëel bestaande socialisme 
waarvan de CPN niet veel goeds verwachtte, 
niet voor Nederland, maar ook niet voor de 
Oosteuropeanen, behoudens dan de rol in 
internationale (vredes)politick. In elk geval 
kwam er uit Oost-Europa regelmatig de kritiek 
dat de Nederlandse communisten (CPN-leden) 
te reformatisch waren. 
6. 'Utopie' in de woorden van "Het begin van 
de Toekomst". 
7. Sommigen bepleiten een culturele revolutie 
die noodzakelijk zou zijn om de houding van 
produktiegroei en consumentenverslaving te 
kunnen veranderen. Ik zal niet ontkennen dat 
onze samenleving in dit opzicht grote verande
ringen tegemoet gaat, wil zij althans redelijk 
overleven met gezonde internationale verhou
dingen. Maar ook in dit geval pleit ik ervoor 
goed te bezien of we werkelijk de fundamenten 
van onze cultuur willen omverwerpen of veel
eer mede op basis van die fundamenten een 
andere richting willen inslaan. Nog afgezien 
van de voorbeeldwerking van experimenten 
met culturele revolutie in de reëel bestaande 
geschiedenis. 
8. Bij het afscheid van Wim de Boer als voor
zitter van de Stichting Groen Links in de EG 
(Zie het blad Groen Links, julinummer 1990, 
pag. 6 en 7). Geert Mak is journalist, ooit 
medewerker van de PSP-Tweede-Kamerfrac
tie, vaker door Groen Links uitgenodigd voor 
prikkelende bijdragen, zoals ook door de 
PvdA. 
9. Dit is natuurlijk een grof beeld, zeker sinds 
we door de Golfcrisis gedrukt worden op de 
grote verschillen tussen en in de Derde
Wereldlanden. Maar dat doet niets af aan het 
belangrijke feit waar het hier om gaat. De kloof 
tussen Noord en Zuid valt sterk samen met die 
tussen rijk en arm. Daar komen bij de jarenlang 
onopgeloste dan wel instandgehouden natio-
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naliteitenproblcmcn. Gestimuleerd door de 
voor het Noorden profijtelijke bewapcnings
wedlopen in het Zuiden, is die kloof een bron 
van internationale spanning en oorlog gewor
den, die de Oost-West-verhouding als oorlogs
haard inderdaad naar de achtergrond dringt, 
zoals sommige klokkeluiders al heel lang 
voorspellen. 
10. Naar mijn mening dient Groen Links terug 
te komen van de neiging om doordravend op 
het pad van de individualisering de betekenis 
te veronachtzamen van het gemeenschappelij
kc als normatief uitgangspunt voor individu
eel, maatschappelijk en politiek handelen. Dat 
wij het collectivisme van het staatssocialisme 
niet willen, is voldoende duidelijk. Dat wij 
voor de vrijheid van het individu zijn en 
respect eisen voor clcmcntai re mensenrechten, 
eveneens. Maar met dat te stellen is de vraag 
naar de normatieve t,rrondslag van politiek 
handelen nog niet eens gesteld, laat staan 
beantwoord. Vcrgelijk in "Het begin van de 
Toekomst", pag. I 0: 'Individu of collectief'. 
IJ. Goed dus dat er Groen Links is, de enige 
klokkeluider die een ander toontje luidde en 
luidt in de Tweede Kamer. En schande komc 
over het overgrote deel van de Nederlandse 
journalistiek dat blijkbaar die ene klok niet 
eens hoorde; zo verdoofd was men door het 
tromgeroffel dat men zelfmee versterkte. 
12. Groen Links staat in zijn kritiek niet alleen. 
Soms wordt de klok welluidender door ande
ren geluid. Dat verwijst naar de noodzaak van 
coaliticpolitick, het zoeken van samenwerking 
met maatschappelijke en politieke krachten. 
Het stelt zelfs de vraag naar het waarom van 
Groen Links naast andere politieke partijen. Ik 
ga daar in deze context niet verder op in. Een 
vcrwijzing naar de Golfcrisis is voor dit 
moment genoeg om aan te geven hoc belang
rijk een zelfstandig kritisch geluid van Groen 
Links kan zijn. Dat blijft zo, zolang het zicht op 
een progressieve partijensamenwerking tot en 
met federatie of een progressieve volkspartij al 
snel dreigt uit te lopen op een één-partij-van
links-stelsel met bijbehorende dood in de pot 
en uniformiteit. 
13. Er is al de nodige kritiek geuit op de wat 
slordige manier waarop het manifest met vcr
schillende tradities omspringt. Ik ga daar hier 
verder niet op in. In het kader van dit artikel 
beperk ik me tot enkele noties in het manifest 
die Groen Links trachten te typeren in haar 
maatschappijkritiek en in haar visie op richting 
en strategie van verandering. 
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14. Pag. 11 van het manifest. 
15. Pag. 10 van het manifest. 
16. Zie bijvoorbeeld ook het interview met Jet 
Bussemakcr in "De Helling" van zomer 1990: 
'Groen Links doet nogal ongecompliceerd 
over individualisering'. 
17. Die inhoudelijke uitwerking is ook nodig 
om de optie van Groen Links als medebestu
rende politieke formatic mogelijk te maken. 
Die optie is in de korte periode van het bestaan 
van Groen Links het duidelijkst uitgewerkt 
door de keuzes die in de gcmcenten zijn 
gemaakt na de raadsverkiezingen. De wil om 
een grotere invloed in de politiek en in het 
bestuur te verkrijgen, was overigens al vcrvat 
in het tot stand brengen van Groen Links in het 
voorjaar van 1989. 
18. Zie het blad Groen Links, juli 1990, pag. 7, 
waar vijf stellingen over de cultuur van Groen 
Links van de afscheid nemende W. de Boer 
zijn weergegeven. 
19. In haar bock "Tussentijds", (Amsterdam, 
maart 1988), pag. 207 e.v., doet Ina Brouwer 
een uitgewerkt voorstel om via halfjaarlijkse 
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projecten te werken. Dan gaat het nog om 
CPN, PSP en PPR die een voortrekkersrol in 
partijpolitieke vernieuwing zouden moeten 
spelen. Het voorstel kan zonder meer op Groen 
Links worden overgeplant. Ook Wim de Boer 
stelt voor 'de noodzakelijke, inhoudelijke ver
dieping van Groen Links (niet te zoeken) in het 
schrijven en amenderen van vingerdikke pro
gramma's, maar in het opzetten van veel kort
lopende, vaak gespecialiseerde projecten 
volgens de formule: doel, kwaliteitscritcria, 
oplcvcrdatum, productie-eisen, bruikbaar, 
concreet, resultaat' (Groen Links, juli 1990). 
20. Deze constatering is in vele beschouwin
gen terug te vinden, onder andere in de in noot 
2 genoemde artikelenserie in NRC Handels
blad. Zij woekert ook door, nu eens boven
huicts dan weer onderhuids, in de discussies in 
de PvdA van de laatste jaren. 
21. Groen Links, juli 1990, pag. 7. 
22. lk denk bijvoorbeeld aan voorstellen in het 
manifest en het rapport van de genoemde 
structuurcommissie zoals de 'werkplaatsen', 
ledenreferendum e.d. 
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De computerindustrie 
onder druk 

Achtergronden bij de Philips-perikelen 

Het gaat slecht met het Philipsconcern. 
Dat hebben we de laatste maanden in alle 
toonaarden kunnen lezen. Belangrijke 
onderdelen van het bedrijf worden afge
stoten, andere gesloten en weer andere 
ingrijpend gereorganiseerd. 
Tot de onderdelen die dicht gaan behoort 
een belangrijk deel van de computer
produktie en van de produktie van chips. 
De produktie van minicomputers wordt 
gestaakt evenals de produktie van geheu
genchips. Deze laatste zullen voortaan 
betrokken moeten worden van de Japanse 
concurrentie. 
Men kan zich afvragen of deze gang van 
zaken geheel te wijten is aan verkeerde 
beslissingen van het management van 
Philips of dat er toch ook meer factoren 
een rol spelen. Is het bijvoorbeeld niet ook 
te wijten aan een naderende recessie, waar 
sommige economen de mond vol van heb
ben? Of zijn er in het geheel genomen 
belangrijke wijzigingen gaande in de 
computerbranche waar Philips slachtoffer 
van geworden is of verkeerd op heeft 
ingespeeld? 

Mijns inziens spelen de ontwikkelingen in 
de computerbranche inderdaad een 
belangrijke rol bij de ingrijpende verande
ringen bij Philips. Het lijkt dus zinvol 
deze branche eens nader te bekijken. Ook 
omdat computers vooraan staan in de 
informatietechnologiesector en deze 

beschouwd kan worden als de motor van 
de economieën in de jaren '80. 
In de computerindustrie kan men diverse 
marktsegmenten onderscheiden. Dat 
loopt van razendsnelle supercomputers 
tot de kleine personal computer (pc). 
Daarnaast heeft de ontwikkeling in de 
computerindustrie grote invloed op de 
produktie van chips, want het is er verre
weg de grootste afnemer van. 
In dit artikel zullen we ingaan op een aan
tal tendenzen op de diverse markt
segmenten van de computerindustrie en 
de chipssector. 

Computers 

De trend in de jaren '80 was een duidelijke 
verschuiving van grote en middelgrote 
computers naar personal computers. 
Tegelijk was er een trend naar open syste
men (de onderlinge koppelbaarheid van 
computermodellen, -merken en -soor
ten). Bij computers gaat het ook steeds 
meer om standaardprodukten waaraan 
alleen de allergrootsten kunnen meedoen. 
Daarbij moeten hardware (de computer 
zelf) en software (computerprogramma's) 
steeds meer in éen pakket verkocht 
worden. 
Met name in de VS zijn momenteel verza
digingsverschijselen op de markt voor 
computers (of delen ervan) waarneem
baar. Wereldwijd lijkt de markt echter nog 
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niet fundamenteel verzadigd. In de VS 
staan de uitgaven voor gegevensverwer
king bijna stil. In Europa en Zuid-Oost 
Azie nemen ze nog met 10% per jaar toe. 
De Japanse computermarkt groeit ook 
nog sterk, ondanks dat er problemen zijn 
met niet-gestandaardiseerde apparatuur 
en niet op elkaar aansluitende besturings
systemen. 
De verkopen van computers in de VS (nog 
altijd de grootste markt) worden voor 
1990 op ca. f. 150 miljard geraamd. Meer 
dan 50% van dit bedrag zal besteed wor
den aan pc's die minder dan f. 9.000,- per 
stuk kosten. Ten opzichte van 1989 is dat 
een groei van 9%. 
Hoewel het wereldwijd met de omzetont
wikkeling van de computerindustrie de 
komende jaren nog wel meevalt is er wel 
sprake van scherp dalende winstmarges. 
Dat komt vooral door de felle concureen
tiestrijd die momenteel op alle marktseg
menten van de sector gaande is. 
In een dergelijke concurrentieslag is het 
zaak tijdig de nieuwe trends te ontdekken 
en er snel op in te spelen. Dat is onderne
mingen als Philips, Nixdorfen Wang niet 
gelukt. Ze onderkenden onder andere te 
laat de verdringing van de minicomputer 
door de pc en de roep om open systemen. 
Tal van Amerikaanse ondernemingen 
trokken zich de laatste jaren uit de compu
termarkt terug, andere faalden. En dat 
gebeurde allemaal nog in de hausseperio
de. 
Zelfs IBM werd geconfronteerd met een 
forse daling van zijn winstvoet IBM 
streeft nu in de VS naar gezamenlijk 
onderzoek en ontwikkeling (o&o) met 
andere Amerikaanse COJ11puteronderne
mingen en men wil daar ook belastingfa
ciliteiten van de overheid voor. Tegelijk 
werkt IBM aan een klantvriendelijker 
benadering. Dat betekent meer nadruk op 
software dan op hardware. Desondanks 
zullen er ook bij IBM ontslàgen vallen, 
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evenals bij concurrent Digital Equipment 
Company (DEC). 
Er zijn ook nogal wat klachten van gebrui
kers van Amerikaanse computersyste
men. De systemen zouden niet klantvrien
delijk zijn (moeilijk te gebruiken), niet 
eenvoudig met elkaar te verbinden zijn, en 
aangepaste software blijkt moeilijk te ont
wikkelen. IBM wil daarom meer software 
gaan aanbieden. 
De laatste jaren verdwenen er ca. 40.000 
banen in de Amerikaanse computerindus
trie. Men verloor terrein op de Japanse 
concurrentie. Van 1984-1988 groeiden de 
opbrengsten van de Japanse ondernemin
gen met gemiddeld 45% per jaar; die van 
Amerikaanse ondernemingen met gemid
deld 10% per jaar. De Japanse onderne
mingen in de computerindustrie bereikten 
in 1988 een omzet van ca. f. 90 miljard, de 
Amerikaanse ondernemingen (met IBM 
als veruit de grootste) kwamen uit op ca. 
f. 280 miljard. 
Japanse ondernemingen kopen zich 
steeds meer in in Amerikaanse onderne
mingen om zo de nieuwste technologie te 
verkrijgen of om zich op nieuwe markten 
te begeven. Met hun controle over de 
componenten (geheugenchips, enz.) heb
ben ze een grote macht over de Ameri
kaanse computerfabrikanten (exclusief 
IBM want die maakt zijn eigen chips). De 
Japanse chipsfabrikanten passen hun 
chips eerst in hun eigen computers toe. 
Pas daarna komen de andere afnemers 
(voornamelijk de computerindustrie in de 
VS en Europa) aan de beurt. Daardoor 
kunnen ze vaak ook het eerst met nieuwe 
computersystemen komen (bijvoorbeeld 
in 1990 met de zakagendacomputers). 

Concurrentie 

Overigens worden de Japanse computer
fabrikanten zelf weer bedreigd door opko
mende concurrentie uit Zuid-Korea, Tai-

·' 
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wan, Singapore en Thailand. Daardoor 
worden ze gedwongen computers met een 
hogere toegevoegde waarde en hoger 
technologisch gehalte te produceren. 
Ook wordt de Japanse computerindustrie 
al vanaf 1959 door de overheid (m.n. het 
exportbevorderingsorgaan MITI) ge
steund. Van 1970-1985 werd alleen al ca. 
f.14 miljard aan leningen en subsidies ver
strekt. In de jaren '70 ging het daarbij 
vooral om componenten. 
De grootste namen in de Japanse compu
terindustrie zijn: NEC, Fujitsu, Toshiba, 
Sony en Hitachi. In het merendeel van de 
gevallen gaat het om gëintegreerde 
elektronicaondernemingen. 

De Europese computerfabrikanten berei
ken met moeite de critische omvang die 
nodig is om de schaalvoordelen mée te 
behalen om zodoende de hoge ontwikke
lingskosten in de computerindustrie terug 
te verdienen. Ze zullen hun invloed buiten 
hun thuismarkten moeten uitbreiden en 
dat zal, gezien de Ja pan se en Amerikaanse 
concurrentie, niet eenvoudig zijn. Via 
samenwerking en overheidssteun moeten 
de hoge ontwikkelingskosten opgebracht 
worden. 
De grootste Europese computerfabrikant 
is, sinds de overname van Nixdorf begin 
1990, Siemens. Nixdorf kwam in de pro
blemen omdat het op te weinig markten 
opereerde en omdat het zich niet snel 
genoeg kon aanpassen aan veranderingen 
op de markt. Siemens/Nixdorfis nu - na 
IBM - de grootste in Europa. De omzet is 
echter nog altijd slechts 40% van die van 
IBM in Europa. 
Het Italiaanse Olivetti is een van de meest 
succesvolle Europese fabrikanten van 
kleine computers. Het maakte, tezamen 
met ICL (eigenlijk meer een systeem
huis), in 1989 als enige winst in Europa. 
Olivetti herstructureerde flink in 1988. 
Verticale integratie (een produktie keten, 
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van grondstof tot eindprodukt) werd ver
vangen door een veel meer door de markt 
bepaalde organisatie. Er vielen ook ont
slagen. Olivetti produceert pc's, mini
computers en lokale netwerken. Het zet 
veel van zijn produkten af bij banken en 
overheidsorgansaties. 
Het Franse Bull is de zevende computer
fabrikant in de wereld. Het was een de 
vele computerondernemingen in de VS en 
Europa die in 1989 verlies leden. Dat 
kwam door problemen in zijn chipsfa
briek, de kracht van de dollar (waardoor 
Bull meer moest betalen voor ingekochte 
chips en randapparatuur) en door hoge 
herstructureringskosten. 
Naast deze drie grote Europese computer
fabrikanten zijn er nog veel kleinere die 
zich toeleggen op produktie voor seg
menten van de computermarkt Bijvoor
beeld het reeds genoemde ICL. Voor de 
komende jaren wordt een golf van overna
mes en fusies in de Europese computerin
dustrie verwacht. De Europese Commis
sie moedigt dat ook aan. Uiteindelijk zal 
de Europese computerindustrie gedomi
neerd worden door een klein aantal onder
nemingen die gericht zijn op specialisti
sche terreinen en enkele wereldwijd ope
rerende giganten, waaronder Siemens. 

Hoe past Philips nu in dit beeld? Philips 
produceert(de) minicomputers, pc's en 
componenten. Met de minicomputers 
kwam men in een stagnerende markt 
terecht en de produktie daarvan (o.a .. in 
Apeldoorn) wordt dan ook stop gezet. Op 
de andere terreinen in de computermarkt 
is Philips te klein om op langere termijn de 
vereiste schaalvoordelen te behalen. 
Sinds Philips in 1963 met computers 
begon is op deze activiteit in totaal een 
verlies van f. 3,5-4 miljard geleden. Bij de 
divisie werken nu nog 17.000 mensen, 
w.v. 2.300 in Nederland. Men wil zich met 
de rest van de activiteiten concentreren op 
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gebieden waar men goed in is (o.a. pc's 
voor banken en opslagsystemen). Op die 
terreinen zoekt men samenwerking. Een 
zelfstandig voortbestaan van de resteren
de computeractiviteiten acht men op lan
gere termijn niet haalbaar. 

De markt voor grote 
computers 

In de VS nemen grote computers nog 
altijd 25% van de omzet van de totale 
computermarkt voor hun rekening. Men 
raamt dat dit marktsegment in de eerste 
helft van de jaren '90 met 3% per jaar zal 
groeien wat betekent dat het aandeel van 
grote computers in de totale computer
markt afneemt, want in de overige katego
rieën (pc's met name) is er een veel snelle
re groei. 
De wereldmarkt voor grote computers 
(die meer dan f. 1,5 miljoen per stuk kos
ten) bedroeg in 1989 ca. f. 38 miljard. In 
1993 zal dat ca. f. 40 miljard zijn. In ter
men van waardeomzetten werd het markt
segment voor grote computers veel klei
ner dan de pc-markt en die trend zet zich 
door. 
Eindjaren '50/beginjaren '60hadiBMop 
dit segment nog een wereldmarktaandeel 
van 70%. De rest was in handen van ande
re Amerikaanse ondernemingen. Fujitsu 
(nu de grootste Japanse computerfabri
kant) was toen een onbetekenende 
telecommunicatiefabrikant Dat is nu ver
anderd, hoewel de Japanse ondernemin
gen nog wel veel kleiner zijn dan IBM. In 
Japan is Fujitsu nu marktleider bij middel
grote computers, terwijl Hitachi snel 
opkomt. In het algemeen wordt IBM op 
het marktsegment voor grote computers 
ook steeds meer uitgedaagd door kloon fa
brikanten, die van IBM-apparatuur afge
leide computers maken. Door dit alles 
werd de prijsconcurrentie bij grote com
puters in 1989 zeer fel. 
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IBM heeft bij grote computers nog altijd 
een wereldmarktaandeel van 60%. Via het 
geven van kortingen probeert men zich de 
(Japanse) concurrentie van het lijf te hou
den. In oktober betrad ook DEC de markt 
voor grote computers. DEC produceert er 
éen met hetzelfde prestatievermogen als 
die van IBM, maar veel goedkoper. Het 
bedrijf stapte over naar dit segment van de 
markt om zo te voorkomen dat gebruikers 
van zijn minicomputer die meer prestatie
vermogen (= aantal functies + snelheid) 
willen naar IBM overstappen. 
IBM ondervindt ook concurrentie van 
ondernemingen als Tandem, dat tegen 
fouten beveiligde computers maakt. Die 
worden veel gebruikt in financiële instel
lingen omdat een computerfout daar een 
ramp kan betekenen. 
Met de opkomst van concernbrede com
puternetwerken (zie verderop) verandert 
de rol van de grote computer in de onder
neming van die van centrale gastheer in 
die van dienstverlener voor zo'n netwerk. 
Het gaat hierbij om decentralisatie van 
computereenheden naar afdelingen van 
een onderneming, waarbij de centrale 
computerafdelingen diensten verlenen 
aan lokale netwerken. 
De opkomst van deze netwerken (met 
pc's, minicomputers en grote computers) 
kan midden jaren '90 tot een heropleving 
voor grote computers leiden. De grote 
computer wordt dan ontvanger van een 
enorme hoeveelheid gegevens. Het wor
den databanken in plaats van op uitvoe
ring gerichte uitvoerders. Hiervoor wordt 
door grote Amerikaanse fabrikanten al 
nieuwe software ontwikkeld. 

De markt voor mini/microcom
puters 

Het marktsegment van de minicomputers 
(mini's) kenmerkt zich door een wereld
wijde neergang. De oorzaak hiervan ligt 
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in de opkomst van de pc. Die heeft 
momenteel een rekenkracht en opslagca
paciteit die vergelijkbaar is met die van 
een grote computer van 10 jaar geleden. 
Ook de opkomst van werkstations (zie 
verderop) betekent een aantasting van de 
positie van mini's. 
Alleen Olivetti en ICL maken nog winst 
op de mini's. De rest in Europa (Nokia, 
Bull, Norskdata, Nixdorfen Philips) leed 
er verlies op. IBM en DEC (beide VS) 
doen er nog wel redelijk zaken mee. De 
Japanse ondernemingen sloegen dit 
marktsegment over. DEC is nog steeds de 
marktleider, maar het is zich aan het 
omvormen tot producent van werksta
tions. 
Dit is ook het marktsegment waar Philips 
een groot deel van zijn energie in stak. 
Met de nodige verliezen. Voor 1990 alleen 
alf. 500 miljoen op een omzet van ca. f. 1 
miljard. Afgezien van de wereldwijde 
recessie in dit marktsegment had Philips 
er ook nog specifieke problemen mee. 
Zijn mini's waren niet van het nieuwste 
model, niet aan andere apparatuur koppel
baar (en derhalve niet bruikbaar in een 
netwerk) en de erbij behorende software 
was niet klantvriendelijk genoeg. 
VoorzoverPhilipsmet de produktie door
gaat zal voortaan het merendeel van de 
onderdelen voor de minicomputer worden 
ingekocht. Zo stapt men over van het 
eigen besturingssysteem naar Unix (een 
standaardbesturingssyteem van AT &T), 
dat koppeling aan computers van andere 
merken mogelijk maakt. 
Men gaat door met de mini-serie P9000. 
Deze is voornamelijk in gebruik bij het 
bank- en verzekeringswezen. De meeste 
eenheden in deze serie worden geassem
bleerd en daarna als kant-en-klare eenhe
den met Philipsembleem aangeboden. 
Uiteindelijk zullen er geen mini's meer 
van Philips zelf verkocht worden. 

De markt voor 
personelcomputers 
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De fabricage van personal computers 
(pc's) vindt plaats op een zeer concurre
rende markt met lage winstmarges en 
waar schaalvoordelen een grote rol spe
len. De wereldverkopen van pc's worden 
voor 1990 op ca. f. 80 miljard geraamd. 
Het gaat om bureau- en (kleinere) schoot
computers. Meer dan de helft van alle in 
gebruik zijnde pc's is gekoppeld aan net-· 
werken. Dat heeft de rol van de pc in kan
toorcomputersystemen danig veranderd. 
Het maakte ze tot een alternatief voor de 
traditionele minicomputer met terminal. 
De laatste jaren is er een grote opkomst 
van de (draagbare) schoot-pc. Ze worden 
steeds kleiner en lichter. De pc's kunnen 
ook steeds meer taken verrichten en vaak 
tegelijkertijd. Ze zijn in het algemeen 
gebruikersvriendelijk. Krachtige bestu
ringssystemen als Unix, oorspronkelijk 
alleen toegepast in mini's, vinden hun 
weg naar de pc. 
In de VS werd de groei van de pc-markt in 
1989 geremd door een verslechtering van 
de algemene economische toestand en 
door een zekere verzadiging op de pc
markt. Daarnaast ging er van het gehan·e
war over softwarestandaards onder com
puterfabrikanten (zie verderop) een rem
mende werking uit. De markten voor pc's 
in Europa en Azië groeien nu veel sneller 
dan die in de VS en zullen dat nog enkele 
jaren blijven doen. Maar sommige waar
nemers verwachten toch een algehele ver
traging in de groei van de pc-markt. 
Gezien de onstuimige groei van gemid
deld meer dan 20% per jaar in het afgelo
pen decennium is dat niet zo 
verwonderlijk. Voor 1990 wordt de groei 
wereldwijd op ca. 10% geraamd. De ver
tragende groei doet zwakke concurrenten 
verdwijnen. 
De verkoop vanpc's met een groot pre sta-
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tievermogen-concurrenten voor werksta
tions - neemt nog wel snel toe, omdat ze 
nog steeds de mini's vervangen. 
De verkoop van schootcomputers groeit 
met 40% per jaar. In 1989 werden ook de 
zakagendacomputers geïntroduceerd. Ze 
maken gebruik van de meest recente 
chipstechnologie, waarbij alle functies 
van een gekloonde IBM-computer op 
zakagendaformaat zijn samengeperst. 

De Japanse ondernemingen staan sterk op 
de schootcomputermarkt, omdat ze daarin 
hun voorsprong in beeldschermtechnolo
gie, miniaturisering en precisiefabricage 
kunnen toepassen. De vijf grootste fabri
kanten van schootcomputers hebben in de 
VS op dit segment een marktaandeel van 
43%. 
Het Japanse aandeel in alle pc-verkopen 
in de VS steeg van 5,8% in 1985 naar 13% 
in 1989. De Japanse ondernemingen ver
leggen de produktie van pc's steeds meer 
naar de VS. Het ontwerpen gebeurt nog 
wel in Japan, maar de produktspecifica
ties worden steeds meer in de VS vastge
legd. 
In de VS merken met name de kleinere 
Amerikaanse producenten de afnemende 
groei van de pc-markt in totaliteit nog het 
meest. De groten- IBM, Apple, Compaq
winnen daarentegen marktaandeel. 
De top-5 fabrikanten in de VS hebben nu 
40% van de wereldmarkt van pc's. Het 
aandeel van IBM stabiliseert zich rond 
20%, nadat het in 1988 en 1989 fors daal
de. Compaq gingvan 6% in 1988 naar 8% 
in 1990. Apple gingvan 9% naar 10%. 
IBM kwam in 1986 met een schootcom
puter op de markt. Deze had echter een 
slecht beeldscherm, waardoor het door 
Toshiba (met een veel leesbaarder 
scherm) kon worden verslagen. 
In Japan is de leidende pc-fabrikant NEC 
gevolgd door Sharp, Toshiba, Mitsubishi 
en IBM. Op de pc-markt in Japan treft 
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men een keur aan variëteiten. Men kan 
kiezen uit vele besturingssystemen. Om 
NEC te beconcurreren kozen 10 Japansen 
ondernemingen voor eenzelfde bestu
ringssysteem, dat hun pc's onderling kop
pelbaar maakt. 
Op de Japanse markt voor schootcompu
ters is Toshiba de pionier, maar het wordt 
sterk beconcurreerd door Sony. Deze pc is 
zo groot als een A-Sje en weegt slechts 1,4 
kilogram. 
Wat de Eropese fabrikanten betreft is Oli
vetti de grootste. In 1989 was het de twee
de grootste fabrikant in de wereld. In 
waardetermen stond het op de vierde 
plaats. 

Voor depc's komen er steeds geavanceer
dere besturingssystemen op de markt. Zo 
kwam de combinatie IBM/Microsoft 
onlangs met het OS2-systeem, dat ten 
volle gebruik maakt van regelchips met 
een groot prestatievermogen. Op een chip 
zitten diverse taken/functies, waardoor 
een pc in staat is diverse handelingen tege
lijk te verrichten. Het systeem is nog 
gebruikersvriendelijker dan de vorige 
generatie. Er is nog wel te weinig toepas
singssoftware voor. U nix wordt steeds 
meer gebruikt in pc's die werken binnen 
netwerken en het wordt dominant op de 
markt voor werkstations. Er zijn nu tus
senschakelingen voor grafisch gebruik 
voor, wat het systeem veel toegankelijker 
maakt. 
Voor de jaren '90 wordt een snelle groei 
van de markt voor zakagenda-pc's ver
wacht. Daarin zullen alle functies van de 
huidige bureau-pc zijn opgenomen teza
men met het vermogen om videobeelden 
af te spelen, geluidsboodschappen op te 
slaan en handschriften te vertalen. De 
bureau-pc zal verder worden opgenomen 
in bedrijfsnetwerken. Het gebruik ervan 
zal steeds makkelijker te leren zijn. Het 
zal multimediamogelijkheden bevatten 
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zoals beeldtelefoon, TV-toestel en faxap
paraat. Het kan rekenen op toevoer vanuit 
het netwerk, zodat het de prestatievermo
gens van supercomputers kan benaderen. 

De verkopen van pc's van Philips stegen 
in 1989 met 70%, maar dat kwam o.a. 
door een overname. De pc's van Philips 
worden gefabriceerd in een fabriek in 
Canada en die leed in 1989 verlies. Ook 
hier omdat er te traag op veranderingen in 
de markt gereageerd werd, waardoor de 
fabriek met onverkoopbare voorraden 
kwam te zitten. 

De markt voor supercomputers 

Supercomputers zijn enorm snel en wor
den o.a. gebruikt bij het ontwerpen van 
vliegtuigen, wapens, medicijnen, compu
ters en auto's. 

Er is nog slechts éen Amerikaanse fabri
kant van supercomputers over, n.l. Cray. 
Die beschikt niet over veel financiële 
hulpbronnen. In mei 1989 splitste het de 
helft van zijn produktontwikkeling af naar 
een nieuwe onderneming. In oktober 1989 
kondigde het zijn eerste ontslagen aan. 
Cray heeft 2/3 van de wereldmarkt voor 
supercomputers in handen. Maar NEC en 
Fujitsu kondigden al de fabricage van 's 
werelds snelste supercomputers aan. 
Deze Japanse ondernemingen kunnen de 
ontwikkelingskosten over vele produkt
lijnen (produkten) uitsmeren en daarmee 
de prijzen op de wereldmarkt onderbie
den. Cray heeft slechts éen produktlijn 
(supercomputers). 
Daar komt bij dat er in Ja pan veel minder 
druk komt van beleggers om op korte ter
mijn hoge winsten te behalen zodat de 
Japanse ondernemingen veel meer geld in 
onderzoek en ontwikkeling kunnen ste
ken. 
Sinds kort is IBM begonnen met de pro-
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duktie van supercomputers. Het concern 
beschouwde de ontwikkelingskosten 
voor supercomputers tot voor kort als veel 
te hoog. Maar sinds 1986 is men begon
nen met de ontwikkeling van iets dat lijkt 
op een supercomputer. Die kost ca. f. 18 
miljoen (een computer van Cray f.25-40 
miljoen). IBM mikt op een netwerksys
teem gekoppeld aan een supercomputer. 

De laatste jaren is er de opkomst van de 
mini-supercomputer en parallelle mini
supercomputers van ondernemingen als 
Convex en Variant. Deze systemen heb
ben, tegen een veellagere prijs, bijna het
zelfde prestatievennogen als een super
computer. 
In het algemeen wordt de markt voor 
supercomputers steeds meer opgedeeld in 
een aantal segmenten met elk een speci
fieke technologie en prijsniveau. De 
opkomst van de mini-supercomputer 
opende de grenzen voor het gebruik van 
supercomputers door een bredere reeks 
klanten. Veel ondernemingen hebben 
taken te verrichten die een bijna-super
computer vereisen, maar ze kunnen de 
prijs van minimaal f. 25 miljoen niet 
opbrengen. Met een mini-supercomputer 
kan men o.a. pijpleidingen en architec
tuurstructuren ontwerpen, mechanische 
simulaties verrichten, enz. 
Technisch rekenwerk, waarvoor de super
computers gemaakt worden, zal in 1993 
23% van de wereldmarkt voor gegevens
verwerkende apparatuur van ca. f. 180 
miljard uitmaken. Technisch rekenwerk 
groeit wereldwijd met 18% per jaar (in 
Europa met 23% per jaar). 
Zeer krachtige werkstations vormen ook 
een bedreiging voor supercomputers. 
Onder andere IBM produceert ze. Ze kun
nen sneller werken dan een mini-super
computer, maar minder snel dan een 
supercamp u ter. 
Er zijn ook gespecialiseerde bedrijven die 



226 

parallel-supercomputers produceren. Ze 
zijn opgebouwd uit honderden regelchips. 

Netwerken 
De markt voor netwerken groeit met 85% 
per jaar. Netwerken vereisen niet zozeer 
technische snufjes dan wel goede soft
ware, klantenbinding en service. De ver
binding van werkstations en pc's leidde 
tot de noodzaak van lokale (afdelings) 
netwerken die de computers, e.d. op de 
bureaus met elkaar verbinden om zo gege
vens uit te wisselen. Momenteel breidt de 
werkingssfeer van netwerken zich snel uit 
tot alle computersystemen in een onder
neming, de zgn. ondernemingsbrede net
werken. 
In de afgelopen 30 jaar lag de nadruk in de 
computerindustrie op technologie. Nu 
gaat men zich meer richten op toename 
van de produktiviteit en het oplossen van 
bedrijfsproblemen bij de gebruiker. De 
jaren '60 waren voor de grote computers, 
de jaren '70 voor de mini's en de jaren '80 
voor de pc's. Nu staan de netwerken (op 
de klant afgestemd) voor de deur. 
Netwerkcomputers koppelen alle compu
ters in een onderneming of afdeling aan 
elkaar. Daardoor worden eerdere investe
ringen in hardware en software in stand 
gehouden en nieuwe prestatievermogens 
aan een computer toegevoegd die de 
ruimte voor informatiediensten sterk uit
breiden. In netwerken biedt de pc op het 
bureau toegang tot alle computerfacilitei
ten in een onderneming. Voor de gebrui
kers maakt het niets meer uit waar de 
gegevens of toepassingen zich in feite 
bevinden. Het lijkt alsof de computer op 
het eigen bureau direct verbonden is met 
opslagsystemen in de onderneming, inter
ne en externe databanken, electronische 
pmtbussen, regelchips met grote presta
tievermogens en andere faciliteiten. 
Er zijn klant- en dienstverlenende netwer-
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ken. De eerste bestaan uit pc's, terminals 
of werkstations op een bureau. Dienstver
lenende computernetwerken omvatten 
een brede reeks van typen computers en 
kunnen ruwweg omschreven worden als 
systemen die diensten leveren aan het 
totale netwerksysteem. Ze kunnen grote 
en microcomputers omvatten. In vele 
gevallen zullen het systemen voor gespe
cificeerde doelen zijn (bijv. printen of 
gegevensopslag). De dienstverleners 
coördineren het gegevensverkeer op een 
netwerk en ze leveren distributiediensten 
(zoals gedeelde opslag van gegevens) en 
besturingsdiensten. 
Via netwerken kan randapparatuur met 
grote prestatievermogens (bijv. zeer snel
le printers) door vele gebruikers gedeeld 
worden,wat de kosten reduceert en de 
computer op het bureau ontlast. Hoewel 
bestaande computers vaak de rol van 
dienstverlener in een nieuw netwerk zul
len vervullen zijn er recentelijk ook speci
aal voor dit doel computers op de markt 
verschenen. Men verwacht dat de markt 
voor deze dienstverleners de komende 4 
jaar zal groeien van ca. f.7 miljard tot ca. 
f. 20 miljard. Dienstverleners op het ter
rein van opslag van gegevens zijn het 
verst gevorderd. Deze systemen stellen 
netwerkgebruikers in staat om gegevens, 
printers en andere randapparatuur samen 
te delen. Het merendeel van deze dienst
verleners zijn bestaande computers die 
aangepast zijn aan hun besturingsfunctie 
in een netwerk, maar er komen ook spe
ciale computers voor. 
Dienstverleners in de toepassing komen 
ook steeds meer op. Het zijn computers 
die geschikt gemaakt worden voor een 
enkele toepassing (bijv. beheer van een 
gegevensbestand). Ze vervullen een soort 
'achterkamertaken' in een netwerk. 
Dienstverleners in communicatie brengen 
de koppelingen tot stand tussen compu
ters in een lokaal netwerk en tussen het 
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lokale netwerk en de bredere netwerken. 
Computers die speciaal ontworpen wor
den voor het functioneren in een netwerk
systeem vormen een nieuw concurrentie·· 
terrein op het gebied van middelgrote en 
mini-computers. De traditionele fabrikan
ten in dit segment (IBM, DEC) liggen in 
een nek-aan-nekrace met de fabrikanten 
van werkstations (o.a. Sun Microsystems) 
en die van pc's (o.a. Compaq). Zij allen 
introduceerden de laatste jaren dienstver
leners voor netwerken. 
Er komt ook een nieuwe generatie gespe
cialiseerde computerserviceondernemin
gen op. Ze maken o.a. dienstverleners die 
op een speciaal doel gericht zijn. 

Werkstations 

Onder werkstations verstaat men het op 
elkaar aansluiten van electronische appa
ratuur (computers, telefoon, fax, e.d.) in 
een afdeling van een onderneming en het 
werken ermee op een bureau. Men kan 
dan verschillende taken (tekstverwerken, 
telefoneren, faxen, e.d.) tegelijk via 
dezelfde computer verrichten. 
Op de markt voor werkstations verwacht 
men vanaf 1992 een groei van 32% per 
jaar. Met name in Japan groeit deze markt 
zeer snel. De werkstations zijn krachtiger 
dan pc's en zitten een fase beneden de 
mini's. Ze worden veel gebruikt in kanto
ren. Ze worden steeds populairder door 
hun lage prijzen en hoge prestatievermo
gens. 
Op de Amerikaanse markt voor werksta
tions zal de groei zich in 1990 op 25% sta
biliseren. Het gaat om een markt van ca. f. 
7 miljard. Deze markt ontstond midden 
jaren '80. De druk in de richting van werk
stations komt grotendeels van de gebrui
kers. In de jaren '80 bood de trend naar 
gedecentraliseerde activiteiten aan vele 
grote gebruikers van computers de gele
genheid hun computeractivteiten aan te 
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passen. Ze ontdekten dat vele toepassin
gen slechts een kleine groep samenwer
kende mensen betrof. Het concept van de 
werkgroep werd geboren en dat vereiste 
een ander soort computers. Centrale con
trole en hiërarchische systemen moesten 
verdwijnen. Dat vergde meer lokale 
(=afdelingsniveau) informatie en autono
mie en een ander soort gegevensverwer
king. Gegevensverwerkende afdelingen 
werden omgevormd tot informatiecentra 
of informatiesysteemafdelingen. Ze on
dersteunen nu gebruikers van werksta
tions in plaats van hen te dicteren wat ze 
moeten doen. 
Aanvankelijk werden de werkgroepen 
uitgerust met netwerken van pc's of met 
dure eigen systemen. Maar vooruitgang in 
de pc-technologie en een grotere aanvaar
ding van softwarestandaards als Unix 
schiepen een markt voor werkstationpro
ducten. Theoretisch had dit kunnen bete
ken dat ondernemingen, e.d. een werk
staion bij de ene fabrikant zouden aan
schaffen, de netwerksoftware bij een 
andere en de centrale databankdienstver
lener bij weer een andere. Iedereen zou 
zich conformeren aan standaardschake
lingen, hetgeen onderlinge communicatie 
eenvoudig zou maken. De praktijk ziet er 
wat anders uit (zie het stukje over Open 
Systemen). De afdelingen "Centrale 
Informatiesystemen" bleven wel bestaan. 
Dit vanwege schaalvoordelen in de ver
koop, de versterking van standaards, de 
veiligheid van het systeem en een waar
borg voor de juistheid van gegevens. 
De marktleiders bij werkstations zijn Sun 
Microsystems, Hewlett-Packard en DEC. 
Ze zijn momenteel verwikkeld in een prij
zenslag wat de winstmarges drukt. IBM 
betrad eind 1989 dit segment. Men ver
wacht dat IBM in 1990 een marktaandeel 
van 10% op de wereldmarkt voor werk
stations (ca. f. I 0 miljard) zal veroveren. 
In Europa heeft m.n. Olivetti zich op deze 
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markt begeven. 
Vanwege de opkomst van netwerken en 
werkstations nemen de verkopen van 
grote computers nauwelijks toe. Dat 
bracht IBM en DEC in de problemen en 
deed Unisys besluiten deze markt te verla
ten. 
IBM is nu gekomen met een groep van 
werkstations, die met elkaar en met een 
centrale databank of opslagdienstverlener 
via netwerksoftware verbonden zijn. De 
verwerking wordt zoveel mogelijk lokaal 
verricht en alleen als gegevens worden 
toegevoegd of gemoderniseerd is het 
noodzakelijk met de opslagdienstverlener 
in contact te treden. Het IBM-werksta
tionsysteem kan 34,5 miljoen instructies 
per seconden geven. Tien jaar geleden 
werd een grote computer die 10 miljoen 
instructies per seconden kon geven als 
snel beschouwd. 
Ook pc-fabrikanten als Compaq en Oli
vetti werpen zich op de markt voor werk
stations. De betrokken Ja pan se onderne
mingen hebben het voordeel dat ze over 
een standaard beschikken. 

Het werkstation zal de wereld van de com
puters gaan veranderen. Het gevolg zal 
zijn meer prestatievermogen voor eindge
bruikers en een beweging weg van de 
technologie-intensieve systemen uit het 
verleden. 

Open systemen 

Er is momenteel ook een duidelijke trend 
bij de computergebruikers richting open 
systemen; dat zijn systemen die te koppe
len zijn aan systemen van andere fabri
kanten en waarop elke software toegepast 
kan worden. Zo maakt bijv. het Unix
besturingssysteem het mogelijk software 
van de ene soort computer naar de andere 
over te brengen. 
Het ineenschuiven van bestaande en nieu-
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we computers van verschillende typen en 
merken is aan de orde. Als het goed 
gedaan wordt zou het resultaat kunnen 
zijn dat er een systeem tot stand komt dat 
veel van zijn centrale computervermogen 
gebruikt om gegevens zo te vertalen dat ze 
verwerkt kunnen worden door elk van de 
computers in een netwerk. 
De trend naar open systemen is een onder
deel van de eerder beschreven trend naar 
decentralisatie van het computerwerk op 
basis van het klantbedieningsmodel (zie 
Netwerken), waarbij pc's van gebruikers 
de randapparatuur (printers, gegevensop
slagsystemen en snel rekenende eenhe
den) samen delen. 

Alle grote Amerikaanse fabrikanten van 
computers hebben het basisidee van open 
systemen overgenomen. Een groot aantal 
baseert zich op Unix. In Europa doet Sie
mens dat ook. Maar IBM en DEC blijven 
hun eigen systemen naar voren brengen. 
Daardoor kunnen Unix-systemen niet 
gekoppeld worden aan apparatuur van 
IBM of DEC. De scherpe concurrentie
verhoudingen op vele segmenten van de 
computermarkt maakt de aanvaarding van 
een standaard voor hardware en software 
voorlopig niet waarschijnlijk. De druk 
van gebruikers in die richting kan echter 
zo groot worden dat zelfs IBM en DEC 
zich het niet meer kunnen veroorloven 
dwars te blijven liggen. 

Software 

De introduktie van standaards voor soft
ware (en hardware) zorgde voor de enor
me groei van de pc-markt in de jaren '80. 
Het werd het grootste marktsegment in de 
computerindustrie. Het grootste voordeel 
van deze standaards was dat het de stoot 
gaf tot een enorme hoeveelheid toepas
singsprogramma's voor pc's. 
De Japanse ondernemingen zijn zwak in 
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het ontwikkelen van software. Ameri
kaanse ondernemingen hebben 70% van 
de wereldmarkt voor software (van ca. f. 
100 miljard) in handen. 
Leidende computerfabrikanten als IBM 
en DEC proberen steeds de concurrentie 
af te troeven met eigen software. Samen 
met Hewlett-Packard richtten ze de 
"Open Software Foundation" (OSF) op 
om een eigen concurrerende versie van 
het Unix-besturingssysteem te ontwikke
len. Microsoft (de partner van IBM) ont
wikkelde in dit kader OS2, een bestu
ringssysteem dat volledig voordeel tracht 
te trekken uit de geavanceerde kenmerken 
van de nieuwste regelchips. 

Chips 

De chipsindustrie bereikte in de zomer 
van dit jaar een nieuw dieptepunt. Voor 
chips gelden heftige conjunctuurcycli. 
Overschotten en tekorten wisselen elkaar 
met grote regelmaat af. De problemen 
ontstaan steeds aan de vraagzijde. 
Chips - met name bulkprodukten als 
geheugenchips - worden voornamelijk 
gekocht door computerproducenten. De 
techniek en het prestatievermogen van 
computers zijn sterk in beweging en het 
succes van een computerfabrikant is 
onder andere afhankelijk van zijn inkoop
beleid in chips. Heeft men verkeerde of 
onvoldoende chips in huis dan legt men 
het af tegen de concurrentie. Daarom 
vindt er steeds te grote voorraadvorming 
plaats. Als de markt weer wat overzichte
lijker wordt worden de voorraden afge
bouwd wat tot prijsbederf leidt. Als de 
voorraden voldoende verminderd zijn 
herstellen de prijzen zich. 
Er ontstaat ook extra-vraag naar chips 
door het opschroeven van het prestatie
vermogen van computers. Zo heeft een 
standaard-pc momenteel een geheugenca
paciteit van 1 miljoen tekens. Maar de 
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aankomende 4 megabitgeheugenchip ( 4 
miljoen tekens) zal de vraag naar geheu
genchips sterk doen toenemen. 
De vraag naar chips is in Europa veel 
geringer dan in Japan en de VS. De EG 
neemt slechts 17% van het wereldver
bruik voor zijn rekening, Japan en de VS 
resp. 38% en 35%. 

De Europese chipsfabrikanten werken al 
samen op het gebied van onderzoek. 
Mogelijk wordt dat uitgebreid tot produk
tie. 
Het marktaandeel van de Europese fabri
kanten van halfgeleiders daalde van 
12,7% in 1982 tot 9,7% in 1989, dat van 
Japan ging van 35% naar 52%. De trage 
ontwikkeling van de Europese markt, de 
versnippering van onderzoeksactiviteiten 
(ondanks enkele bestaande samenwer
kingsvormen) en een gebrek aan coördi
natie tussen chipsproducenten en indus
triële verbruikers werken in het nadeel 
van de Europese chipsindustrie. 

Japanse ondernemingen hebben enkele 
chipsmarkten geheel gemonopoliseerd. 
Soms kunnen ze zelfs als enigen de 
machines en kennis om bepaalde chips te 
produceren leveren. Maar Japanse chips
producenten kunnen nog steeds geen 
baanbrekende regelchip (microprocessor) 
ontwerpen. 
In de jaren '70 ontwikkelden de Japanners 
de machines om chips te maken en vervol
gens werden ze de overheersende aanbie
ders van fundamentele halffabrikaten als 
siliconschijfjes. In 1989 werd 1 a pan de 
grootste producent in de wereld van appa
ratuur om halfgeleiders te maken. Ameri
kaanse en Europese chipsfabrikanten zijn 
daarvan afhankelijk geworden. 
Eveneens in de jaren '70 werd de produk
tie capaciteit in Japan voor geheugenchips 
op het niveau van dat in de VS gebracht. In 
de jaren '80 verbeterden de Japanse 
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ondernemingen de kwaliteit, verlaagden 
ze de prijzen beneden de kosten en namen 
ze 70% van de Amerikaanse markt van 
geheugenchips in handen. Daam1ee derf
den ze wel ca. f. 6 miljard aan inkomsten. 
Dat gebeurde vauit de gedachte dat als je 
de markt voor componenten beheerst, je 
in feite de computerindustrie en grote 
delen van de electronische industrie in 
handen hebt. 
Dat bleek bijv. eind 1987. Toen overtrof 
de vraag naar geheugenchips het aanbod. 
De prijzen voor sommige chips verdub
belden. De twee overgebleven Ameri
kaanse fabrikanten konden aan slechts 
25% van de vraag in de VS voldoen. De 
rest moest dus uit Japan komen en wel van 
de concurrenten van de Amerikaanse 
computerfabrikanten. De Japanners hiel
den toen leveringen op. Een chipkartel 
dreigde. 
IBM is zeer bezorgd over de macht van 
Japanse chipsondernemingen over elec
tronische componenten. Voor de VS acht 
men een eigen halfgeleiderindustrie 
eigenlijk onontbeerlijk. 

Philips wil de activiteiten op het terrein 
van geheugenchips stop zetten. Men zou 
er internationaal gezien een te zwakke 
positie in hebben. Het bedrijf blijft wel 
andere dan statische geheugenchips pro
duceren. Op de produktie van chips, 
waarin vanaf 1984 f. 2 miljard geïnves
teerd is, worden vele honderden miljoe
nen guldens afgeschreven. 
Tot eind 1991 verdwijnen in de Divisie 
"Componenten" 4.000 arbeidsplaatsen, 
waarvan 1.200 in Nederland (op een totaal 
van 7.000 in deze divisie). In een keer 
wordt f. 600 miljoen afgeschreven op de 
fabriek voor statische geheugenchips in 
Nijmegen. De sluiting van de proeffabriek 
in Eindhoven levert f. 137 miljoen op. Het 
zich gedeeltelijk temgtrekken uit het 
Europese onderzoeksprogramma Jessi 
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levert f. 400 miljoen op. 
Philips wil chips blijven ontwerpen voor 
toepassingen in de consumenten- en pro
fessionele electronica, met de nadruk op 
eigen produkten. 
Maar de meeste chips voor toekomstige 
produkten zullen bij de Japanse concur
rentie worden ingekocht. Men loopt dan 
wel het risico dat de Japanners, in geval 
van tekorten, eerst de eigen fabrieken zul
len bevoorraden. 
Zoals gezegd trekt Philips zich ook deels 
terug uit Jessi. Het betreft een samenwer
kingsproject van de Europese chipsindus
trie met een investering van f. 1 miljard 
per jaar. Het doel is onderzoek en ontwik
keling van standaards om de Japanners 
van de markt af te houden. Er zit ook een 
afspraak 0ver marktverdeling in. Philips 
had er tot 1996 f. 1 ,2 miljard voor ui tge
trokken. 
In totaal vergt Jes si f. 8 miljard. Naast Phi
lips zitten Siemens, SGS (ltalie) en 
Thomson erin. Philips trekt zich alleen 
terug uit het project voor statische geheu
genchips. 
In totaal gaat het bijJes si om 50 projecten. 
Het onderdeel voor statische geheugen
chips omvat 6% van het totale project. 
Philips blijft wel deelnemen in de verdere 
ontwikkeling van sub-microntechnologie 
(chips met afmetingen van minder dan 
1/1000 millimeter). 

Conclusies 

Het zal duidelijk zijn dat de wereldcom
puter- en chipsmarkten momenteel volop 
in beweging zijn. Hele marktsegmenten 
(bijv. dat van de minicomputers) staan op 
het punt te verdwijnen, andere dreigen 
verzadigd te raken, weer andere worden 
verder opgedeeld en tenslotte zijn er ten
densen om de marktsegmenten juist meer 
met elkaar te verbinden. 
Kan men dit alles overziende nu spreken 



PC 50 JAAR 

van een naderende recessic in deze sec
tor? Dat is moeilijk te zeggen. Zeker is dat 
er de komende jaren nog een verder her
structurering zal plaats vinden. Dat zal 
gepaard gaan met overnames, fusies en 
ontslagen. Maar tegelijkertijd duiken er 
op allerlei onderdelen van de markt nieu
we technieken en ondernemingen op. Dat 
geldt voor de netwerktechnologie en de 
werkstations, maar ook voor de hier niet 
besproken markten voor randapparatuur, 
onderhoud en service. Ook aan het ont
staan van steeds weer nieuwe softwareon
dernemingen lijkt nog geen einde te 
komen. 
Het staat wel vast dat het karakter van de 
computermarkt in de loop van de jaren' 80 
sterk is veranderd. Van een markt waar de 
computerfabrikanten met hun alsmaar 
nieuwe technische snufjes de dienst uit
maakten is het geworden tot een markt 
waar de gebruikers van computers (en 
chips) het steeds meer voor het zeggen 
krijgen. In die zin was het ontstaan van de 
vraag naar netwerken en werkstations 
zeker niet de wens van de fabrikanten. Zij 
kwamen met onverkoopbare verouderde 
apparatuur en technieken te zitten. 
Wat de chips betreft kunnen we wel stel
len dat de bulkmarkt van de geheugen
chips een Japanse aangelegenheid is 
geworden, Dat geldt niet voor regelchips 
(microprocessors) en voor chips op maat 
(aangepast aan de behoeften van de 
gebruiker). De chipsmarkt zal een cycli
sche markt blijven. 

En tenslotte Philips. Het is duidelijk dat 
het management van Philips er in de jaren 
'80 in geslaagd om in zijn computer- en 
chipsproduktie juist die marktsegmenten 
uit te kiezen die hopeloos in de problemen 
gekomen zijn of inmiddels door Japanse 
ondernemingen gemonopoliseerd zijn. 
Natuurlijk is het niet mogelijk om op een 
zo dynamische markt als die van compu-
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tersen chips alles te voorzien, maar er kan 
wel gesteld worden dat de Philipsdirectie 
op zich aandienende ontwikkelingen zeer 
traag gereageerd heeft. De technologische 
achterstand die men nu heeft opgelopen 
lijkt niet meer in te halen. In die zin lijkt 
het afstoten van delen van de computer
en componentenactiviteiten zinvol. 
Maar het zou wel eens kunnen zijn dat een 
bedrijf als Philips te hiërarchisch in elkaar 
steekt, waardoor het ook in de toekomst 
mogelijk blijft dat de 'geluiden uit de 
markt' te laat tot de top doordringen. 
Decentralisatie van bevoegdheden en een 
meer democratische cultuur zijn daarop 
het antwoord. Of dat ook zal worden door
gevoerd moeten we maar afwachten. 

Pim Juffermans 
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Verandering in 
Oost-Europa 

In de twee laatste maanden van 1989 viel 
het systeem van het 'reëel bestaande' 
socialisme in elkaar. Zelfs voor de 
niet-ingewijde critische toeschouwer 
was het duidelijk dat het systeem aan 
ernstige crises onderhevig was. Dat het 
echter zo snel en ook betrekkelijk 
geweldloos ten onder ging werd niet 
direct verwacht. 

Nadat Gorbatsjov de teugels met de Oos
teuropese staten had gevierd, kon het 
democratiseringsproces in Polen door 
Solidamosc worden afgedwongen. In 
Hongarije nam de voormalige commu
nistische partij zelf het initiatief. De ove
rige staten van het Warschaupact werden 
door vreedzame massademonstraties tot 
diepgaande veranderingen gedwongen. 

Voor communisten, die binnen het kapi
talistische stelsel moeten opereren, 
bestaat de noodzaak na te gaan hoe deze 
toestand kon ontstaan. Temeer daar de 
media in het westen- met die in de BRD 
voorop - het willen doen voorkomen 
alsof het kapitalisme definitief het socia
lisme heeft verslagen. Is het kapitalisme 
plotseling beter geworden nu het Oosteu
ropese socialisme is teloor gegaan? Een 
antwoord kan slechts ontkennend zijn. 
Het kapitalisme denkt er wel beter van te 
worden, zie alleen maar het ijltempo 
waarin de DDR wordt ingelijfd. 

Ook in 1990 hebben de analyses van Kar! 
Marx over het kapitalisme hun waarde 
behouden. Kapitalisme en economische 
crises zijn nog steeds onafscheidelijk, en 
kapitalisme gaat gepaard met massa
werkloosheid, achterstelling van econo
misch zwakkere groepen en staten. Uit
buiting van mens en natuur zijn nog 
steeds de drijfveren. 

Ogenschijnlijk lijkt de tegenstelling 
arm-rijk niet zo schrijnend als 50 of 100 
jaar geleden. De 'stille' armoede is ech
ter groot (zie de beweging tegen armoede 
in Nederland) en de daklozen behoren tot 
een 'gewoon' beeld in de rijke kapitalis
tische landen. De schijnbare materiële 
welvaart in het westen berust voorname
lijk op de uitbuiting van het milieu en de 
derde wereld. De objectieve noodzaak 
voor een betere - niet op uitbuiting en 
overheersing van de een door de ander 
berustende - maatschappij blijft aanwe
zig. 

Omdat dat perspectief levend te houden 
is het noodzakelijk na te gaan waarom de 
partijen in Oost-Europa niet de kansen 
hebben weten te benutten om een maat
schappij te scheppen, die een voorbeeld 
voor miljoenen had kunnen zijn. In het 
kader van dit artikel wil ik pogen een 
aantal mogelijke problemen aan te dui
den. Ofschoon er tussen de landen onge
twijfeld verschillen bestaan, zijn er zeer 
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veel gemeenschappelijke raakvlakken. 
Alleen al de wijze waarop de macht ver
kregen en weer verloren werd is vrijwel 
identiek. 

De ontwikkeling in de Sovjet-Unie laat 
ik hier buiten beschouwing ofschoon 
voor een groot deel de problemen het
zelfde zijn. 

Eerste fase 

Wat heeft zich na 1945 in Oost-Europa 
voltrokken? 

Na de nederlaag van het Duitse fascisme 
was de politiek van Stalin er op gericht 
de Sovjet-Unie te omringen met staten, 
die niet bedreigend voor het bestaan van 
het Sovjetsysteem zouden zijn. Daartoe 
werden met behulp van het Rode Leger 
en het ontstane machtsvacuüm de com
munistische partijen aan de macht gehol
pen. De bevolking van die landen is niet 
naar hun mening gevraagd. Laat staan bij 
dit overgangsproces betrokken. 

De betreffende landen behoorden in 1945 
tot de economisch zwak ontwikkelden, 
hadden door de tweede wereldoorlog 
grote materiële verliezen geleden en 
moesten voor een deel ook nog herstel
betalingen aan de Sovjet-Unie verrich
ten. De arbeidersbeweging was - op de 
DDR en Tsjechoslowakije na- zwak ont
wikkeld en heeft tussen de beide wereld
oorlogen hoofdzakelijk een illegaal 
bestaan geleid. 
De opbouw van een socialistische maat
schappij geschiedde dan ook niet op 
basis van de mogelijkheden, die in de 
landen zelf voorhanden waren, maar op 
centrale aanwijzingen van buiten af, 
geheel naar het voorbeeld van het Sovjet
model, met inbegrip van zijn economi
sche en politieke fouten. 
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Onder druk van Stalin moesten de staten 
afzien van de Marshallhulp, die voor de 
westerse (kapitalistische) economie een 
grote impuls is geweest. Eveneens onder 
druk van Stalin werden deze staten van 
de wereldhandel geïsoleerd door de 
stichting van een eigen markt met de 
transferroebel als wisselmunt 

Ondanks deze remmende maatregelen 
werd toch belangrijke vooruitgang 
geboekt. De nationalisatie van grond en 
industrie gaven een impuls aan economi
sche groei en welvaart. Tot in de jaren 
zestig was er onder delen van de bevol
king enthousiasme aanwezig over de 
mogelijkheden die het socialisme hen 
bood. De bureaucratie en de zogenaamde 
planeconomie bleken echter een verdere 
ontplooiing in de weg te staan. Een reeks 
opstandige bewegingen van arbeiders en 
intellectuelen konden slechts met militair 
geweld onderdrukt worden (DDR 1953, 
Hongarije 1956, Polen meerdere malen, 
Tsjechoslowakije 1968, om er maar 
enkele te noemen). 

Vastgesteld moet worden dat de heersen
de partijen er niet in zijn geslaagd de 
meerderheid voor hun politiek te winnen. 
Daardoor zou een neiging kunnen ont
staan om alles wat tot stand is gebracht 
als negatief te beoordelen. Er zijn echter 
een reeks positieve voorzieningen tot 
stand gekomen, die het waard zijn om in 
stand te worden gehouden. 
De sociale zekerheid is over het alge
meen beter geregeld dan in het kapitalis
tische systeem. Recht op arbeid en geen 
overdreven jaagtempo in de industrie 
zijn net zo belangrijk voor de levenskwa
liteit als de lage prijzen van woningen, 
levensmiddelen, energie en openbaar 
vervoer. 
Het systeem van kinderopvang kan als 
voorbeeld voor het westen dienen. Goed-
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kope vacanties via vakbond en bedrijf 
alsmede gratis onderwijs en gezond
heidszorg en stabiele prijzen bieden een 
grote mate aan sociale en maatschappe
lijke zekerheid. 

De landhervorming heeft (uitgezonderd 
Polen) de positie van arme boeren en 
landarbeiders aanzienlijk verbeterd. In de 
DDR en Tsjechoslowakije willen de boe
ren het systeem dan ook handhaven (in 
tegenstelling tot de Sovjet-Unie, waar de 
collectivisatie nooit is aangeslagen, en 
waar nu een weg terug naar het individu
ele bedrijf wordt ingezet). 

Tweede markt 

Eén van de grote fouten, die op econo
misch gebied is begaan, zou wel eens het 
negeren van de economische wetmatig
heden kunnen zijn. Rendabiliteit van 
bedrijven schijnt een probleem te zijn 
waar men in Oost-Europa (inclusief 
Joegoslavië, dat een zelfstandige weg 
tracht te begaan) nooit is uitgekomen. En 
dat zou wel eens de hoofdoorzaak van de 
economische achteruitgang kunnen zijn. 
Van bovenaf werd bepaald wàt en hoe
veel en tegen welke prijs een bedrijf 
moest produceren. Daarnaast werden die 
bedrijven gedwongen overtollige 
arbeidskrachten in dienst te houden en 
reeksen van voorzieningen te financie
ren. Het gevolg is dan dat de meeste 
bedrijven beneden de kostprijs produce
ren, waardoor geen geld vrijkomt voor de 
zo broodnodige innovatie. 

Het algemene Oosteuropese beeld is dan 
ook een sterk verouderd produktieappa
raat en achterlijke infrastructuur, hetgeen 
leidt tot daling van de produktie. Omdat 
gelijktijdig meer produkten uitgevoerd 
moesten worden om schulden af te los
sen, werden de winkels steeds leger. Dat 
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werkte een verdere demotivatie van 
arbeiders in de hand, hetgeen een verdere 
negatieve uitwerking op de produktiviteit 
had. De neergaande spiraal werd nog 
versterkt doordat de staat steeds meer 
geld moest bijleggen om de bankroete 
bedrijven in stand te houden waardoor 
nog minder in nieuwe produktietechnie
ken kon worden geïnvesteerd. Dit alles 
nog afgezien van de militaire uitgaven. 

Het uitschakelen van de middenstand en 
de concentratie op steeds grotere bedrij
ven heeft het proces verder negatief beïn
vloed. Kenmerkend voor Oost-Europa is 
dah ook het ontstaan van een 'tweede 
markt' naast de staatsmarkt Arbeiders 
spannen zich op hun werk niet in (zo zij 
überhaupt aanwezig zijn) om in hun vrije 
tijd met materiaal van het bedrijf klusjes 
voor eigen rekening uit te kunnen voe
ren. Daardoor is een heel systeem ont
staan, dat berust op het wederzijds elkaar 
ondersteunen daar waar de staatsdienst
verlening te kort schiet. Onduidelijk is of 
dit circuit oogluikend is toegelaten. In 
ieder geval was het voor de produktiviteit 
van de industrie funest. 

Politieke fouten 

Niet los te maken van de economische 
fouten die zijn begaan, en in wezen de 
kern van het vraagstuk, zijn de politieke 
fouten waarvan het onthouden van 
democratische rechten aan de bevolking 
de sleutel vormt. 
De Stalinistische partijorganisatie is 
gewoon blijven voortbestaan. Het Polit
buro heeft daarin meer macht dan de 
regering en beslist over alles. Binnen het 
Politburo wordt door enkelen de dienst 
uitgemaakt, die over verregaande be
voegdheden beschikken of die zich toeëi
genen. De leidende rol van de partij ver
onderstelt dat kritiek op de partijpolitiek 
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gelijk staat aan landverraad, en wordt 
dienovereenkomstig met gevangenisstraf 
of verbanning afgedaan. 
Het partijapparaat was er op uit haar 
machtspositie te handhaven om van de 
persoonlijke privileges te kunnen blijven 
genieten. Daardoor raakte de partij poli
tiek en materieel steeds verder van de 
massa geïsoleerd. Geldverslindende 
geheime diensten moesten het volk 
bespioneren; met de verkregen informa
tie werd echter niets gedaan om de oorza
ken van de ontevredenheid weg te 
nemen. Men heeft zelfs de omwenteling 
niet zien aankomen! 

Het ontbreken van democratie is door de 
CPN in de jaren zeventig openlijk aan de 
orde gesteld. Toen al is de stelling ont
wikkeld dat een socialistische maat
schappij democratisch moest zijn, of 
anders niet kon zijn. De Oosteuropese 
partijen hebben daar niet aan gewild, met 
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alle gevolgen vandien. 

In de Sovjetpartij is een felle meningen
strijd gaande àf en hoé de democratise
ring en de omvorming van de democrati
sering en de omvorming van de econo
mie moet plaatsvinden. De Joodzware 
partijbureaucratie met zijn vele geprivi
legieerden vormt een ernstige hindernis. 
De Sovjet-Unie zal om te kunnen voort
bestaan aan democratische hervormingen 
ruimbaan moeten geven. Ook zij zai 
lering moeten trekken uit de ontwikke
lingen in Oost-Europa. 

Indien de Sovjet-Unie er in slaagt dit pro
ces te volvoeren, kan zij opnieuw een 
inspiratiebron voor miljoenen zijn, zoals 
zij dat ook was na het voltrekken van de 
Oktoberrevolutie in 1917. 

Kees Urnkers 
3 juli 1990 
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Een collectief 
veiligheidsstelsel 
voor Europa 

Ter gelegenheid van de conferentie 'Gedeelde Veiligheid' presenteerde een 

door het bestuur van Groen Links ingestelde werkgroep een discussiestuk 
ten behoeve van de standpuntbepaling in kwesties van vrede en veiligheid. 
De werkgroepleden, die uit de vijf 'bloedgroepen' van Groen Links afkom

stig zijn, konden een gezamenlijke visie op tafelleggen in vijf hoofdstuk
ken: 'Gedeelde Veiligheid 2000'. Elk van hen nam een hoofdstuk voor zijn 
rekening. We nemen voor Politiek en Cultuur het derde hoofdstuk integraal 

over met voorstellen voor standpunten van Groen Links ten aanzien van de 
ontwikkelingen in Europa: 'Een collectief veiligheidsstelsel in Europa'. 

Dit hoofdstuk werd in eerste concept geschreven door Hans Feddema 

(EVP). De eindredactie lag in handen van Oerrit Pas (PSP, wetenschappelijk 

bureau Groen Links) en de journalistieke bijschaving in die van Bram 
Hoeksema (Forum). 

In 1989 is de na-oorlogse ordening van 
Europa, de orde van het Oost-West-con
flict ineengestort. De kaart van Europa is 
veranderd. Boedapest en Praag zijn in het 
hart van Europa komen te liggen. Grenzen 
zijn in alle richtingen opengegaan. De 
'vijand' bestaat niet meer; het Warschau
pact en de Comecon verbrokkelen. Oost
Europa maakt zich op voor de invoering 
van een markteconomie en politiek plura
lisme is reeds praktijk in de meeste lan
den. De EG maakt zich economisch en 
politiek sterk. Nieuwe problemen doemen 
op die alleen via samenwerking opgelost 
kunnen worden. Europa staat op een 
kruispunt. Wordt de deling definitief 
overwonnen of ontstaan er nieuwe tegen
stellingen? Wordt vastgehouden aan het 
oude blokdenken of gekozen voor gedeel
de veiligheid? 

Europa: één rechtsgebied met 
vergelijkbare economieën 
Alle staten van Midden- en Oost-Europa 
hebben zich het afgelopen jaar uitgespro
ken voor de rechtsstaat, politiek pluralis
me, respect voor de burgerrechten en de 
invoering van een vrije-markteconomie. 
Langs de weg van vrije verkiezingen wer
den vele oude communistische machtheb
bers naar de oppositiebanken verwezen. 
Voormalige dissidenten bekleden nu 
ministersposten. Zij moeten de overgang 
realiseren naar een pluralistische maat
schappij met een vrije-markteconomie. 
Zij trachten aansluiting te vinden bij de 
wereldeconomie en oriënteren zich daar
bij in sterke mate op de EG. Niet alleen 
moet een einde gemaakt worden aan de 
oude economische en politieke praktijken 
(staatshandel, prijssubsidies, éénpartij
stelsel, bureaucratie), een volledig nieuw 
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economisch, politiek, juridisch en sociaal 
systeem moet in de steigers gezet worden. 
Deze overgang leidt tot allerlei proble
men: economische chaos, massale werk
loosheid, gebrek aan consumptiegoede
ren, ontmanteling van allerlei over
heidsvoorzieningen en grote sociale 
spanningen. Tegelijk steken oude proble
men als nationalisme en anti-semitisme 
de kop op. Kortom, de regeringen staan 
voor een immense problematiek, die zij 
alleen niet aankunnen. Om het hervor
mingsproces te doen slagen, is daadwer
kelijke steun vanuit het Westen nodig; 
louter 'puur kapitalisme' adviseren biedt 
hier geen oplossing. 
De Sovjet-Unie ondergaat een gelijksoor
tig veranderingsproces en wordt gecon
fronteerd met besluiten tot afscheiding 
van deelrepublieken en gewelddadige 
botsingen tussen bevolkingsgroepen. De 
leiding in het Kremlin staat voor de taak 
dit ongecontroleerde ontmantelingspro
ces om te buigen in een vreedzame dia
loog over nieuwe verhoudingen; een 
interne aangelegenheid met verstrekken
de internationale gevolgen. Mogelijk kan 
internationale bemiddeling, door bijvoor
beeld internationale organisaties of niet
gouvernementele instellingen, verdere 
radicalisering en bloedvergieten voorko
men. 

De vijand bestaat niet meer 

Niet alleen de politieke en ideologische 
verschillen tussen Oost en West zijn weg
gevallen, ook de militaire dreiging (in de 
vorm van een massale verrassingsaanval 
op West-Europa) bestaat nu zelfs volgens 
de Westerse inlichtingendiensten niet 
meer. De Sovjet-troepen worden de 
komende jaren teruggetrokken uit Polen, 
Hongarije, Tsjechoslowakije en de DDR. 
De nieuwe regeringen van de Warschau
pactstaten voeren een zelfstandig buiten-

237 

lands beleid. Als militair verbond onder 
leiding van de Sovjet-Unie, bestaat het 
Warschaupact de facto niet meer. In juni 
1990 besloten de leden het pact te trans
formeren tot een louter politiek samen
werkingsorgaan van 'soevereine staten 
met gelijke rechten op democratische 
basis'. Alle Warschaupactstaten zijn 
bezig hun strijdkrachten met tientallen 
percentages in te krimpen. Zij geven abso
lute prioriteit aan het economisch herstel. 
Van het Westen verlangen zij daarbij 
vooral hoogwaardige technologie. De 
zogenaamde Cocom-lij st, waarop de goe
deren staan die Westerse landen uit veilig
heidsoverwegingen niet aan Oost-Europa 
willen leveren, vormt daarbij - ondanks 
de recente versoepeling- nog steeds een 
obstakel. De Warschaupactstaten willen 
afschaffing van deze handelsbeperkingen 
en goede exportovereen komsten. 
Over de toekomst van het Warschaupact 
wordt verschillend gedacht. Hongarije 
lijkt het pact eind 1991 te willen verlaten. 
De andere lidstaten zijn van mening dat de 
beide oude (militaire) blokken moeten 
worden afgeschaft en er een collectief 
Europees veiligheidssysteem moet 
komen. Zij wensen er echter niet eenzijdig 
afstand van te doen, althans zolang dit 
alternatief nog niet in het leven is geroe
pen. Overlegstructuren als Warschaupact 
en Comecon zijn nu namelijk ook voor 
andere doelen te gebruiken: het verbete
ren van de onderlinge (regionale) politie
ke en economische samenwerking. Er 
blijkt in deze tijd van zoveel problemen en 
instabiliteit een grote behoefte aan inte
grerende structuren. De Tsjechoslowaak
se regering wees in april 1990, in een 
memorandum waarin zij de oprichting 
van een CVSE-veiligheidsraad bepleitte, 
op de noodzaak hiervan: 'Sourees of con
tliets are more diverse than assumed in the 
bipolar alliance system that we have 
known up till now. The necessity of deve-
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loping a more comprehensive view of 
European security requires that we consi
der economie, ecological and humanita
rian aspectsas wellas politica! and milita
ry ones. Only an all-European structure of 
peace, stability and confidence can assure 
this braader vision'. 

Duitsland 

Waren de deling van Duitsland en van 
Europa een gevolg van de afloop van de 
Tweede Wereldoorlog, de recente veran
deringen in Oost-Europa hebben niet 
alleen een eind gemaakt aan de deling van 
het continent, maar ook de trein van de 
Duitse eenwording weer aan het rollen 
gebracht. Een groot en machtig land in het 
hart van Europa dat in het verleden nogal 
eens haar grenzen heeft verlegd en veel 
leed heeft veroorzaakt, boezemt velen 
vrees in. 
Met alle macht heeft het Westen getracht 
om het verenigde Duitsland binnen de 
politieke en militaire kaders vandeNavo 
te krijgen. Het Navo-lidmaatschap stuitte 
op grote bezwaren in Moskou, waar men 
met dezelfde historische angst voor Duits
land zit en na de eis van een neutraal 
Duitsland te hebben laten vallen, het liefst 
zag dat Duitsland lid zou worden van 
zowel Navo als Warschaupact. Het Wes
ten wees dit categorisch van de hand en 
eiste een volwaardig Duits lidmaatschap 
van de Navo. Het had alleen oog voor de 
eigen veiligheidsbelangen; inclusieve 
politiek was dit bepaald niet. Het negen
puntenplan van Bush en het aanbod van 
Kohl en Milterrand om de Sovjet-Unie 
grootscheepse economische hulp aan te 
bieden, waren bedoeld om de ongerust
heid in Moskou weg te nemen. Een terri
toriale uitbreiding vandeNavo draagt niet 
bij aan de veiligheid van de Sovjet-Unie, 
ook al heeft Gorbatsjov de Duitse soeve
reiniteit in deze uiteindelijk geaccepteerd 
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in ruil voor Duitse economische en tech
nologische steun. Het is munitie voor de 
conservatieve tegenstanders van Gorbats
jov die na het 'verlies van Oost-Europa', 
het 'verlies van Duitsland' als een ver
zwakking van de veiligheid van de Sov
jet-Unie kunnen voorstellen. Het is 
gewenst dat het binnenkort verenigde 
Duitsland besluit tot het lidmaatschap van 
beide organisaties, Navo en Warschau
pact, om op die wijze het scharnierpunt te 
worden naar een paneuropese vredesorde
ning. 

Navo, vredesduif? 

Op de Navo-top in Londen (juli 1990) 
werden de ontwikkelingen in de landen 
van Midden- en Oost-Europa toegejuicht. 
'Europa is een nieuw veel belovend tijd
perk binnengetreden', heette het. Het ein
de der vijandschap werd uitgeroepen en 
een non-aggressieverklaring voorgesteld 
waarin beloofd wordt af te zien van de 
dreiging met of het gebruik van geweld 
tegen welke staat dan ook. De Sovjetunie 
werd de hand toegestoken en de War
schaupactstaten werden uitgenodigd 
diplomatieke banden met de Navo aan te 
knopen. 
De toon ten opzichte van Moskou is ver
anderd, maar van een nieuwe militaire 
opstelling kan nog niet gesproken wor
den. De Navo blijft vasthouden aan haar 
eigen voortbestaan en afschrikkingspoli
tiek: de 'koppeling' tussen de VS en West
Europa en de combinatie van conventio
nele en nucleaire strijdkrachten. Als argu
ment hiervoor wordt gebruikt het feit dat 
de Sovjet-Unie de grootste militaire 
macht in Europa blijft en de instabiliteit 
van het ingrijpende veranderingsproces in 
Oost-Europa. Op militair gebied is hoog
uit sprake van aanpassingen. Zo is beslo
ten de kernwapens voor de korte dracht 
(Lance) niet te moderniseren, de nucleaire 
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artillerie te reduceren en tot onderhande
lingen over een 'derde nul-optie'. Ook de 
aangekondigde aanpassing van de strate
gie van de 'voorwaartse verdediging' is 
een logisch gevolg van de veranderingen 
in Midden-Europa. Deze strategie ging tot 
nu toe uit van een verrassingsaanval door 
het Warschaupact die aan de Elbe 
(desnoods met kernwapens) tot staan 
gebracht moest worden, maar die Elbe is 
nu midden in het verenigde Duitsland 
komen te liggen. 
De verklaring doordeN avo-ministers, dat 
de kernwapens op het 'substrategische 
niveau' nu belangrijker worden, is 
bepaald geen positief signaal. Het gaat 
hierbij om de plaatsing van 389 TASM
raketten (Tactical Air to Surface Missiles) 
die door een vliegtuig gelanceerd kunnen 
worden en doelen in de Sovjet-Unie kun
nen bereiken. In 1991 moeten militaire 
bases in Groot-Brittannië, Nederland, 
België, Italië, Griekenland, Turkije en de 
Bondsrepubliek (!) daarvoor gereed zijn. 
Frankrijk en Groot-Brittannië zijn bezig 
een soortgelijk wapensysteem te ontwik
kelen. Dergelijke plannen versterken de 
nucleaire afschrikking en de betrokken
heid van de VS bij de militaire defensie 
van Europa, nu de terugtrekking van 
Amerikaanse troepen uit Europa nog 
slechts een kwestie van tijd lijkt. Tevens 
wordt de Sovjet-Unie hierdoor weer in de 
rol gedrukt van de potentiële agressor en 
geïsoleerd van andere Oosteuropese sta
ten, weggeschoven naar de rand van Euro
pa en het wereldtoneel. Dit is in tegen
spraak met de noodzaak te komen tot een 
brede - mondiale en Europese - samen
werking. 

Door de ontspanning in Europa, achten 
ook Westerse regeringen inkrimping van 
d~ strijdkrachten mogelijk. Met name is 
de betekenis afgenomen van staande 
legers, bedoeld om een grootscheepse 
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aanval tegen te houden. Tegelijk wordt 
aan de marine een groter gewicht toege
kend, zowel om de koppeling met de VS 
te waarborgen als om in andere gebieden 
op te kunnen treden. Zo kondigde de Brit
se regering eind juli aan haar strijdkrach
ten met bijna een vijfde terug te brengen 
en tevens nieuwe amfibievaartuigen te 
zullen bestellen. De zeestrijdkrachten zijn 
tot nu toe buiten de besprekingen over 
wapenbeheersing gehouden. 
Binnen de defensieplanning verschuift de 
aandacht naar kleine mobiele (multinatio
nale) strijdkrachten. De laatste tien jaar is 
in de Navo voortdurend gediscussieerd 
óver optreden buiten het verdragsgebied. 
De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot
Brittannië hebben snelle interventie
machten opgebouwd en ingezet (de VS in 
Grenada en Panama; Frankrijk in Zaïre en 
Tsjaad). In 1987 voeren Westeuropese 
marineschepen naar de Perzische Golf om 
de olietoevoer te garanderen en ook in de 
huidige crisis in het Midden-Oosten zien 
we deze ontwikkeling. Het oude centrale 
front in Europa lijkt nu naar het Zuiden te 
verschuiven. Naast de verwijzing naar de 
militaire macht van de Sovjet-Unie, wor
den nieuwe gevaren genoemd die de 
defensie-inspanning moeten rechtvaardi
gen: het moslim-fundamentalisme, het 
internationale terrorisme, het drugspro
bleem, nationalistische en etnische con
flicten in Oost-Europa. Op al deze geva
ren worden militaire antwoorden van toe
passing geacht. Dat is een uiterst dubieuze 
benadering. Autoritaire en militaire mid
delen dragen niet bij aan het oplossen van 
sociale problemen. Een dergelijke ten
dens vormt een ernstige bedreiging voor 
landen in de Derde Wereld. Ze leidt tot 
confrontatie en staat haaks op gedeelde 
veiligheid. 
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Blokdenken doorbreken 

Het oude antagonistische blokdenken, dat 
veertig jaar lang de verhouding tussen 
Oost en West heeft beheerst, dient te wor
den afgebroken. Dat vereist verdergaande 
maatregelen dan waartoedeNavo in juli 
heeft besloten. Constructieve samenwer
kingsvormen, met name tussen de Ver
enigde Staten en de Sovjet-Unie zijn 
nodig. Hiervan zal een positieve uitstra
ling op de rest van de wereld uitgaan en 
het zal zeker ook de rol van de Verenigde 
Naties versterken. Het belang daarvan 
wordt onderstreept door de huidige crisis 
in het Midden-Oosten. 

Op dit moment is de vredesrol van de VN 
beperkt, terwijl toch in het Handvest de 
volkerenorganisatie de taak kreeg toebe
deeld 'doeltreffende collectieve maatre
gelen' te treffen 'tot het voorkomen en uit 
de weg ruimen van bedreigingen van de 
vrede en tot het onderdrukken van daden 
van agressie'. In de artikelen 39 tot 51 van 
het Handvest en ook in het rapport van het 
Militaire Staf Comité uit 1947 wordt aan 
de VN een actieve rol inzake collectieve 
veiligheid gegeven en krijgt deze de 
beschikking over voldoende en speciaal 
opgeleide eenheden die kunnen worden 
ingezet. Het al snel na de Tweede Wereld
oorlog opkomende blokdenken tussen 
Oost en West stond echter een doel
treffend optreden conform de intentie van 
het Handvest in de weg. 
Aan de VN was ook de doelstelling toege
dacht 'internationale samenwerking tot 
stand te brengen bij het oplossen van 
vraagstukken van economische, sociale, 
culturele of humanitaire aard'. In Europa 
zou men nu de draad van het Handvest 
moeten opnemen door een regionale 
structuur voor collectieve veiligheid uit te 
werken. Een dergelijke structuur zou het 
logische gevolg zijn van het feit dat beide 
blokken verklaard hebben elkaar niet 
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meer als vijand te beschouwen en te wil
len samenwerken. Zo'n organisatie biedt 
een beter kader voor het aanpakken van de 
actuele problemen in Europa dan het 
bestaande militaire veiligheidssysteem. 
De vraag is hoe dit moet. Vooropgesteld 
wordt hierdat de Sovjet-Unie, alsmede de 
Verenigde Staten en Canada erbij betrok
ken worden. De historische banden recht
vaardigen dit. Uitsluiting van de Sovjet
Unie zou een voortzetting van de Koude 
Oorlog betekenen. 

Naar een paneuropees veilig
heidsstelsel 

Een eerste aanzet voor een regionale 
structuur van samenwerking wordt reeds 
gegeven door de afspraken in het kader 
van de Conferentie over Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (CVSE) waar
van de eerste plaatsvond in 1975 in Hel
sinki. Deze lijn moet worden doorgetrok
ken. Maar het lijkt er thans nog op dat 
hiervoor bij de politieke elites van West
Europa geen meerderheid bestaat. In de 
discussie over de nieuwe veiligheids
structuur voor Europa worden ook andere 
opties genoemd, zoals de Raad van Euro
pa, de WEU, deNavoende EG. Laten we 
deze opties onder de loep nemen: 

Raad van Europa 

De Raad van Europa is in het leven geroe
pen in 1949 en richt zich op de naleving 
van de mensenrechten in Europa. In 1950 
tekenden vijftien Europese landen te 
Rome de Europese Conventie voor de 
rechten van de mens. Thans is het aantal 
lidstaten uitgebreid tot drieëntwintig. De 
toelatingsdrempel tot de Raad is hoog, de 
Westeuropese rechtsstelsels vormen min 
of meer het criterium. Met uitzondering 
van die in Oost-Europa, behoren alle 
Europese landen (van Malta totIJslanden 
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van Griekenland tot Finland) tot de Raad. 
Zelfs Turkije, waar de situatie van de 
mensenrechten veel te wensen laat, is toe
gelaten als lid. In de optiek van de Raad 
moeten alle Oosteuropese landen inclu
sief Joegoslavië nog een lange weg gaan 
alvorens als volwaardige medebeheerders 
van de Europese erfenis te kunnen worden 
aanvaard. Ondanks lofwaardige doelstel
lingen en haar goede staat van dienst op 
het terrein van de rechten van de mens is 
de Raad van Europa, ook in het licht van 
de geschiedenis, zowel materieel als psy
chologisch een verlengstuk van het 
Westerse blok. Daarom lijkt het geen goe
de gedachte een paneuropeseconfederatie 
te formeren rondom de Raad van Europa, 
zoals begin dit jaar door haar secretaris
generaal Catherine Lalumière is voorge
steld. 

WEU 
De Westeuropese Unie (WEU) werd in 
1948 opgericht als uitvloeisel van het Ver
drag van Brussel en is de voorloper van de 
Navo. Het is een overlegorgaan van een 
klein aantal (negen) Westeuropese landen 
voor militair-politieke vraagstukken. 
Haar betekenis en wapenfeiten zijn, met 
uitzondering van het zenden van marine
schepen naar de Perzische Golf in 1987, 
gering. D'66-leider Van Mierlo lijkt wel 
wat te zien in deze optie. De WEU zou 
volgens hem een 'minder beladen struc
tuur' hebben dan de Navo. Dat mag zo 
zijn, zij is echter een duidelijke exponent 
van het Westelijke blok. Echte blokdoor
breking op basis van gedeelde veiligheid 
vraagt om een ander instrument voor het 
bereiken van paneuropese samenwerking 
en veiligheidsordening. 

Navo 
De Navo-optie gooit nog hoge ogen. Het 
zal geen verrassing zijn, dat secretaris
generaal Manfred Wörner van het ophef-
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fen vandeNavo absoluut niet wil weten: 
'We zijn het sterkste bondgenootschap dat 
ooit heeft bestaan. DeNavo is de stabilise
rende factor in Europa'. 
In sociaal-democratische kring (althans in 
Nederland) is men die mening eveneens 
toegedaan. In het rapport 'Een verenigd 
Duitsland en de toekomst van Europa' 
van de onlangs opgerichte Alfred-Mozer 
Stichting, die de PvdA adviseert over de 
ontwikkelingen in Midden- en Oost
Europa, komen we een analoog geluid 
tegen. Daarin wordt de Navo gezien als 
een 'verworvenheid van gemeenschappe
lijke veiligheid', die 'niet op het spel 
(mag) worden gezet'. In het rapport wordt 
de Navo zelfs min of meer aangeprezen 
als een pacificatie-instrument voor de 
minderheden- en nationalismeproblema
tiek in Oost-Europa. Een belangrijk argu
ment voor het vasthouden aan de Navo 
lijkt te zijn: 'het duurzaam deelnemen van 
de VS aan de veiligheidsstructuur'. 
PvdA-leider en vice-premier Kok liet dat 
met zoveel woorden weten in een lezing te 
Bonn begin mei: 'Zonder de VS zouden 
de Europese structuren op veiligheidsge
bied aan het wankelen raken'. Daarom 
wordt in genoemd PvdA-rapport een blij
vende stationering van ongeveer 100.000 
man Amerikaanse troepen op Westeuro
pese bodem bepleit. Haar Duitse zuster
partij SPD heeft een andere visie en denkt 
meer in de richting van een Europees vei
ligheidsstelsel in het kader van de CVSE 
(zie het plan van Egon Bahr, getiteld 'Ein 
geeintes Deutschland in einem neuen 
Europa'). 
Ook de Nederlandse minister voor Bui
tenlandse Zaken Van den Broek houdt 
vast aan het standpunt, dat de Navo moet 
blijven en de VS militair aanwezig moe
ten blijven in. West-Europa. Het bezwaar 
tegen deze keuze is, dat hierin niets is 
terug te vinden van het concept van 
gedeelde veiligheid, maar voortgebouwd 
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wordt op de verouderde tweedeling van 
Europa. Voor ons zou het immers ook te 
dwaas zijn indien het Warschaupact start
punt voor een nieuw Europa zou moeten 
worden. 

EG 
De EG-optie wordt vooral bepleit door 
Frankrijk, Spanje en België. Zo maakten 
president Mitterrand en premier Martens 
zich begin juli in Londen sterk voor het 
noemen van de EG in de Navo-verklaring 
over de nieuwe Europese architectuur. De 
beoogde Politieke Unie tussen de EG-lid
staten zou volgens hen uitdrukkelijk ook 
een veiligheidscomponent moeten heb
ben. Eerder al had ook de Britse Europese 
Commissaris Leon Brittan gepleit voor 
het totstandkomen van een Europese Vei
ligheidsgemeenschap, die zou kunnen 
fungeren als de Europese tak van de Navo. 
Gedacht wordt aan een herrijzenis van de 
in de jaren vijftig in het Franse parlement 
gesneuvelde Europese Defensie Gemeen
schap, maar dan als onderdeel van de 
Atlantische militaire organisatie. Het idee 
bevindt zich nog niet in een afgerond sta
dium, maar de Navo-verklaring van Lon
den heeft onder druk van genoemde drie 
landen lovende woorden gewijd aan het 
streven van de EG om te komen tot een 
Politieke Unie 'inclusief de ontwikkeling 
van een Europese identiteit op het terrein 
van de veiligheid'. Secretaris-generaal 
Wörner bracht hier tegenin dat de EG, hoe 
belangrijk ook op zich, deNavo nooit kan 
vervangen, omdat bijvoorbeeld de Navo
lidstaten Turkije en Noorwegen niet in de 
EG zitten. Dit is niet het meest relevante 
bezwaar. Meer doorslaggevend lijkt dat 
de EG, ook al komt dat niet tot uiting in 
haar naam, een Westeuropees blok is, dat 
niet de eenheid van Europa symboliseert. 
Zo'n Europese Defensiegemeenschap 
past volstrekt niet in het kader van gedeel
de veiligheid met de rest van Europa en 
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zeker niet naar de Sovjet-Unie toe, temeer 
als het de bedoeling is deze een regionaal 
onderdeel te doen zijn van de Navo. 

CVSE 
De CVSE is het enige forum waarin alle 
Europese staten (Albanië vooralsnog uit
gezonderd), de Verenigde Staten en Cana
da praten over politieke, militaire, econo
mische en culturele aspecten van hun 
onderlinge betrekkingen. Op de CVSE
conferenties zijn de bilaterale contacten 
toegenomen, met name tussen de Verenig
de Staten en de Sovjet-Unie. Neutrale en 
niet-gebonden landen nemen deel aan het 
CVSE-proces. De inbreng van de kleine 
landen is gegarandeerd. De CVSE-optie 
lijkt het meest op samenwerking gericht 
en is minder historisch beladen. Er zijn 
echter ook nadelen. Men hanteert het con
sensusbeginseL De CVSE-documenten 
hebben geen volkenrechtelijke betekenis: 
het zijn politieke documenten. Sancties 
zijn onmogelijk. De vele onderdelen en 
verschillende conferenties in het CVSE
proces kunnen tot versnippering leiden. 
Om de eenheid van het proces te bewaren, 
is een verdere institutionalisering nodig. 
Om een paneuropees veiligheidsstelsel in 
het leven te roepen, waarbij zowel de 
Navo als het Warschaupact worden ver
vangen, respectievelijk samengevoegd, 
dient de besluitvormingsstructuur van de 
CVSE te worden aangepast. Op zijn minst 
dient het vetorecht afgeschaft te worden. 
In beginsel moeten besluiten bij gewone 
meerderheid worden genomen. In de 
beginfase zal voor belangrijke beslissin
gen wellicht een tweederde meerderheid 
vereist zijn. 
Via een in CVSE-verband te sluiten vre
desverdrag (eventueel ook in de vorm van 
een bekrachtiging van een reeds gesloten 
bilateraal verdrag) kunnen zowel de gren
zen van Duitsland definitief worden vast
gesteld alsook de legering van Ameri-
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kaanse en Russische troepen worden 
beëindigd. Iedere lidstaat behoudt voors
hands een beperkte eigen militaire macht. 
De omvang van de troepen en bewape
ning in het eigen land wordt in gezamen
lijk overleg aan een maximumgrens 
gebonden, afhankelijk van of in evenre
digheid met het inwoneraantal der staten. 
Er is in die zin echter geen vastgestelde 
minimum-grens. Dat is ter beoordeling 
van ieder land afzonderlijk. Eventuele 
afschaffing van het nationale leger dan 
wel omschakeling op sociale of geweldlo
ze verdediging staat de individuele naties 
vrij. Wel zijn alle landen verplicht een 
evenredige bijdrage te leveren aan een 
multinationale CVSE- brigade. Deze dient 
defensief en niet-nucleair van aard te zijn. 
Wat er moet gebeuren met de bestaande 
kernwapens van Frankrijk en Groot Brit
tannië, met andere woorden hoe ze op kor
te of langere termijn kunnen worden afge
bouwd, wordt na een overgangsfase van 
vijf jaar een zaak van gezamenlijk overleg 
in CVSE-verband volgens de nieuwe 
beslui tvormingsstructuren. Amerikaanse 
en Russische kernwapens kunnen niet op 
Europees grondgebied gestationeerd blij
ven. Niet-gouvernementele vredesorgani
saties uit heel Europa zullen de besprekin
gen als waarnemer bijwonen. 
De taken van de multinationale CVSE
brigade worden gezamenlijk vastgesteld. 
Toezicht op de gemaakte afspraken, bij
voorbeeld inzake de maximumhoogte van 
de troepen en bewapening in de aangeslo
ten landen, is uiteraard één van deze 
taken. Ze kan ook een vredestaak uitoefe
nen in geval van een conflict tussen twee 
staten van het CVSE-veiligheidsstelsel al 
of niet verband houdend met het nationa
liteitenvraagstuk. De vredestaak dient 
zich overigens uitdrukkelijk te beperken 
tot het CVSE-gebied; interventies daar
buiten zijn het terrein van de Verenigde 
Naties. 

Politiek en Cultuur 

Geen lippendienst; een con
creet voorstel 
Op de laatste Navo-top in Londen zijn 
voorstellen gedaan tot versterking van de 
rol van de CVSE met onder meer een 
'klein secretariaat, dat ontmoetingen en 
conferenties coördineert' en het instellen 
van 'een forum voor het uitwisselen van 
militaire informatie'. Dit lijkt een conces
sie te zijn naar buiten (de Sovjet-Unie en 
de andere Warschaupactstaten) en een 
compromis naar binnen. Niet een ieder in 
de Navo is geheel afwijzend (Genscher), 
maar groot enthousiasme is er niet. Het 
gaat dan ook niet om een eerste stap naar 
een alternatief veiligheidsstelsel, maar 
om een aanvulling op de Navo. Lippen
dienst bewijzen aan de CVSE heeft wei
nig zin indien de bereidverklaring van een 
van beide pdcten ontbreekt om zichzelf op 
te heffen. Een werkbare structuur is niet 
van de ene op de andere dag te realiseren. 
Er zijn tussenliggende fasen nodig voor
dat beide opgaan in een gezamenlijk alter
natief. Dit laatste is, indien de politieke 
bereidheid daartoe nu wederzijds wordt 
uitgesproken, te realiseren binnen een 
tijdsbestek van vijf jaar. 

Het is van belang dat op de CVSE-topcon
ferentie (Helsinki-U), die eind november 
in Parijs gehouden wordt en die gaat over 
de toekomstige structuur in Europa, een 
strakke route wordt vastgesteld, hoe te 
komen tot een collectief veiligheidssys
teem. Nederland dient daartoe, eventueel 
in samenwerking met andere landen in 
Oost- en West-Europa, het initiatief te 
nemen en voorstellen te doen. Om de 
gedachten te bepalen, volgt hier een stap
penplan, waarbij het voor de hand ligt de 
stappen 1 tot en met 4 in een korte tijds
spanne te zetten. 
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Fase 1 

Navo en Warschaupact nemen voorberei
dende vertrouwenwekkende initiatieven, 
zoals 
a. het herroepen van de strategie van het 

'aangepaste antwoord' en van de stra
tegie van de 'voorwaartse verdedi
ging'; 

b. het afleggen van een wederzijdse ver
klaring niet als eerste nucleaire 
wapens te gebruiken ('no first use'); 

c. het afzien van de invoering van nieuwe 
nucleaire wapensystemen zoals de 
TASM, het vernietigen van alle chemi
sche en biologische wapens in Europa, 
het denucleariseren van Midden-Euro
pa en het stopzetten van vernieuwings
programma's van de Britse en Franse 
kernwapens; 

d. het instellen van een moratorium op de 
ontwikkeling van nieuwe wapen syste
men; 

e. het overgaan tot een vergaande troe
penvermindering, beperking van de 
offensieve vermogens en reductie van 
de zeestrijdkrachten binnen zowel de 
Navo als het Warschaupact in het 
kadervan CFE-11; 

f. het instellen van een conversiecom
missie; 

g. het afleggen van een intentieverkla
ring, voorzover nog niet geschied, 
bereid te zijn zich in principe in 1995 te 
ontbinden om op te gaan in een geza
menlijk CVSE-veiligheidssysteem. 

Fase2 
Het in het leven roepen van een Raad van 
Ministers van Defensie en een Raad van 
Ministers van Buitenlandse Zaken van de 
CVSE-landen, welke beide drie of vier 
maal per jaar bijeenkomen en van wie een 
der eerste taken is het instellen van CV SE
centra. 
Te denken valt hierbij aan: 
a. een CVSE-Verificatie-centrum, dat als 
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taak heeft de overeengekomen wapen
en troepenreducties te controleren en 
te verifiëren; 

b. een CVSE-Bemiddelingscentrum, dat 
zich richt op het proberen weg te 
nemen van de diepere wortels van 
potentiële conflicten in het CVSE
gebied en dat bij het uitbreken van ern
stige conflicten, als het ware plaatsver
vangend voor de VN probeert bemid
delend te interveniëren, eventueel ook 
in de rol van een soort arbitragehoL 

c. een CVSE-centrum, dat zich bezig
houdt met concrete militaire bedrei
gingen van buiten het CVSE-gebied 
op een der lidstaten en collectieve actie 
in strikt defensieve zin coördineert, 
zolang deze niet door de VN wordt 
ondernomen. 

d. een CVSE-crisiscentrum, dat zich 
bezighoudt met ontwikkelingen buiten 
het CVSE-gebied die een bedreiging 
kunnen vormen voor de veiligheid van 
de lidstaten en deelname aan eventuele 
economischeen/of militaire VN-sanc
ties coördineert. 

Fase3 
Het instellen van een Comité van Perma
nente Ambassadeurs uit de CV SE-landen, 
dat genoemde centra coördineert, de in 
fase 1 begonnen demilitarisering van 
Europa krachtig stimuleert en initiërend 
werk doet voor het creëren van een multi
nationale 'Peace-keeping' -brigade en 
voor de verdere uitbouw van de CVSE
structuur. 

Fase4 
Het oprichten van een permanent en voor 
zijn taken berekend CVSE-Secretariaat 
dat ten dienste staat van zowel de raden 
van ministers als het Comité van Ambas" 
sadeurs, maar ook zelf via eigen initiatie
ven en voorstellen de voltooiing van het 
CVSE-veiligheidssysteem ter hand neemt 
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en ook de leiding heeft van de multinatio
nale brigade. 
De functie van een secretaris-generaal 
met hoge status is daarbij van belang. 
Kunnen de raden van ministers nog beur
telings in de verschillende hoofdsteden 
bijeenkomen, hier is dat niet mogelijk. 
Evenals bij het Comité van Ambassadeurs 
zal voor het CVSE-Secretariaat sprake 
zijn van een vaste vestigingsplaats, bij 
voorkeur buiten het gebied van de huidige 
blokken, bijvoorbeeld Helsinki, Wenen of 
Genève. 

FaseS 
Het via een verdrag in het leven roepen 
van een aan de VN verbonden CVSE-vei
ligheidsstelsel, waarbij de aangesloten 
landen bepaalde bevoegdheden overdra
gen en Navo en Warschaupact zich tege
lijkertijd ontbinden. 

Politiek en Cultuur 

Fase6 
Het instellen van een CVSE-parlement. 
De totstandkoming hiervan hangt mede af 
van de snelheid, waarmee andere CVSE
samenwerkingsvormen (op economisch, 
ecologisch en humanitair terrein) gestalte 
krijgen. Indien we ons echter voorlopig 
concentreren op de eerste vijf fasen, dan 
kunnen eind 1995 de beide militaire bond
genootschappen zijn vervangen door een 
collectief veiligheidssysteem en zal vanaf 
dat moment ook de gemeenschappelijke 
brigade functioneren. 

Jaap van den Bergh, Hans Feddema, 
Leo Molenaar, Gerrit Pas en Ron Rote 

augustus 1990 
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Telegrammen uit 
Tweede Wereldoorlog 
in Caminternarchief 

Een van de ontwikkelingen in het pro
ces van de glasnost in de Sovjet-Unie is 
de toenemende toegankelijkheid van 
archieven voor historisch-wetenschap
pelijk onderzoek. Voor de geschied
schrijving van communistische en ar
beiderspartijen is daarbij van belang 
dat communistische partijen thans toe
gang kunnen verkrijgen tot de docu
menten betreffende hun eigen partij en 
de relatie met de Communistische 
Internationale (Comintern 1919-1943), 
die in het archief bewaard zijn geble
ven. Dit Cuminternarchief wordt 
namens het Centraal Comité van de 
CPSU beheerd door het Instituut van 
Marxisme-Leninisme in Moskou. Joop 
IJisberg, voorzitter van de commissie 
voor het beheer van het CPN-archief in 
Nederland en Joop Morriën, auteur 
van enkele boeken en tal van artikelen 
over de geschiedenis van de CPN en de 
arbeidersbeweging, waren in de gele
genheid een inzicht te verkrijgen in de 
omvang van het CPN-gedeelte van het 
archief en de aard van de documenten. 
Joop Morriën geeft hier een, in het 
kader van een tijdschriftartikel uiter
aard beknopt, relaas van een aantal 
bevindingen. 1) . 

Aan het oprichtingscangres van de 
Camintern in maart 1919 werd deelgeno-

men door Ir. Sebald Rutgers, lid van de 
CPN en door zijn contacten met de linkse 
en socialistische bewegingen in Indone
sië, Japan en de Verenigde Staten een 
internationaal bekend communist. 2) Van
af het ontstaan van de Camintern is dus al 
sprake van een relatie tussen de CPN en de 
Comintern, waarvan men in ons land spo
ren kan terugvinden in publikaties van de 
CPN (dagblad, theoretische orgaan, con
gresboeken), in Camintern-congresver
slagen en tijdschriften (Protokollen, In
prekorr e.a.) en in een enkel geval in 
memoires (De Kadt, Paul de Groot bijv.) 
of biografieën (Sneevliet, Wijnkoop 
bijv.). Correspondentie tussen de CPN en 
de Comintern, rapportages over interne 
discussies en conflicten, over ontwikke
lingen in ledenbestand of lezersbestand 
zijn hier echter niet, omdat geen vooroor
logs CPN -archief meer aanwezig is. In het 
Caminternarchief blijken echter nog tien
tallen mappen met duizenden vellen 
papier over de vooroorlogse betrekkingen 
te zijn. Maar nog veel verrassender is de 
aanwezigheid van telegrammen, die tij
dens de oorlog tussen de Caminternlei
ding en het zendapparaat in Nederland 
zijn gewisseld. 

Het was tot nu toe niet mogelijk meer dan 
een globaal inzicht in het aanwezige 
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materiaal te verkrijgen. Een groot nadeel 
is namelijk, dat er geen beschrijving van 
de archieven bestaat, ze zijn niet geïnven
tariseerd en er is geen catalogus. In 1959, 
zes jaar na de dood van Stalin, werden de 
archieven aan het Instituut overgedragen 
en er was toen zelfs nog geen sprake van 
een ruwe ordening. Nu hebben Instituut
medewerkers van materialen betreffende 
de CPN zoveel mogelijk een indeling naar 
tijdsperiode en soms naar onderwerp 
gemaakt. De toegankelijkheid zou er 
zeker mee zijn gediend, als de documen
ten in fotokopie of op microfilm na een 
goede inventarisatie onderdeel van het 
CPN-archief worden. De inventarisatie
lijst zou een waardevolle aanvulling zijn 
voor "Van bron tot boek" 3) 

De openstelling van de Caminternarchie
ven is vele jaren een onderwerp van dis
cussie geweest onder historici. In 1973 
merkte de bekende Britse historicus E. J. 
Hobsbawm op, dat het archief van de 
Comintern 'slechts langzaamaan ter 
beschikking wordt gesteld aan buitenge
woon officiële onderzoekers'. In 1972 was 
uit een artikel over de CPN en haar toen
malige erelid van het partijbestuur, Paul de 
Groot, in het blad "Vraagstukken van de 
geschiedenis van de CPSU", al gebleken 
dat Sovjet-historici naar Caminternstuk
ken verwezen. 4

) Twee historici verweten 
De Groot, sinds 1938 algemeen secretaris 
van de CPN, via het Camintern-zendka
naal op 5 mei 1940 een verzoek tot vertrek 
naar Moskou te hebben gedaan. 5) Neder
land had geen diplomatieke betrekkingen 
met de Sovjet-Unie, ergo was er in Den 
Haag ook geen ambassade. Eigen zend
contact bestond er al, voor zover na te 
gaan, vanaf 1935. Vanaf 1936 tot 1943 
werd het onderhouden onder leiding van 
Daan Goulooze. 6) . De telegrammen, die 
gecodeerd werden verzonden, lijken van 
deze aanvraag tot vertrek een genuanceer
der beeld te geven dan in het artikel werd 

Politiek en Cultuur 

gesteld. Het moge blijken uit de volgende 
teksten: 
Op 4 mei 1940 werd naar Moskou ge
seind: 
'Aan secretariaat 
Staat van Beleg in eerste stadium. Inper
king van openbare optreden van de partij 
en controle op pers. Bij verscherping van 
toestand, dreiging van internering leiden
de functionarissen. Werk gaat verder. Par
tij groeit. Optreden bij regering voor 
democratische rechten zeker resultaat. 
Werken aan bescherming kaders en aan 
vrije pers'. 

Secretariaat 

Op 4 mei 1940 nog een telegram: 
'Aan secretariaat 
We stellen voor toestemming te verlenen 
voor reis naar huis van De Visser, De 
Groot, Dieters, Jansen. Onder de voor
waarde, dat al naar gelang van de situatie 
twee zullen reizen'. 

Secretariaat 

Op 7 mei werd vanuit Moskou een tele
gram naar Nederland gestuurd: 
'Deel mee, waarheen we het visum voor 
de vier leidende kameraden van het Cen
traal Comité en voor Musso moeten zen
den'. 

Varga (= Dimitrov) 

Deze telegramwisseling had dus nog 
plaats voor de Duitse inval op 10 mei 
1940. Louis de Visser was voorzitter van 
de Tweede-Kamerfractie van de CPN en 
vanaf 1928 lid van de Executieve van de 
Comitern. Paul de Groot, Lou Jansen en 
Jan Dierers vormden het secretariaat van 
de CPN, zoals dat tijdens een zitting van 
het partijbestuur in januari 1940 was 
samengesteld. Ko Beuzeroaker en Cees 
Scha1ker hadden toen hun functie als 
secretaris verloren, maar dat was niet 
openbaar gemaakt. 7) Musso was een van 
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de leiders van de Indonesische Commu
nistische Partij, die na de mislukte 
opstand van 1926 asiel in de Sovjet-Unie 
verkreeg en enkele keren missies daarbui
ten vervulde. Na deelname aan activitei
ten tegen Franco zou hij in een Frans con
centratiekamp en een Belgische gevange
nis hebben gezeten en hij zou na zijn 
vrijlating via Nederland naar Moskou 
terugkeren. 

Op 16 mei, een dag na de capitulatie van 
het Nederlandse leger en het begin van de 
Duitse bezetting, ging het volgende tele
gram naar Moskou: 

'Aan secretariaat 
Indien mogelijk emigratiemogelijkheid 
organiseren voor De Visser, De Groot en 
families via Berlijn en exportchleb 
Amsterdam. 

Goulos 
Op 16 mei ging ook het telegram: 
'Tot nu toe geen arrestaties. Politiek 
Bureau in veiligheid'. 

Goulos 

Op 21 mei volgde een antwoordtelegram 
naar Nederland: 
'Onderneem alle noodzakelijke maatre
gelen, opdat de leidende kameraden in het 
land blijven en verder onder nieuwe 
omstandigheden het partijwerk kunnen 
voortzetten'. 

D. 

Dit telegram kan worden beschouwd als 
een terugkomen op de mededeling in het 
telegram van 7 mei. Wel werd gezorgd 
voorde terugreis van Musso, al of niet met 
visum. Hij bracht de oorlog door in de 
Sovjet-Unie. Goulooze plaatste in een 
brief van 26 november 1940, die hij via 
eigen contacten naar Moskou zond, nog 
de opmerking: 'Hoe gaat het met mijn 
bruine vriend?'. 
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In enkele naoorlogse publikatiesis gewe
zen op meningsverschillen tussen het 
CPN-driemanschap (De Groot, Di eters en 
Jansen) dat leiding aan de strijd van de 
illegale CPN tegen de Duitse bezetters 
ging geven, en Goulooze, die via het zend
apparaat contact met Moskou onderhield 
en daarbij ook verbindingen naar Duits
land en de Cominternvertegenwoordiger 
Clement in België had. 8

) De telegram
men zullen nader onderzoek en nadere 
precisering op dit terrein en op meerdere 
momenten in het verloop van de oorlog 
mogelijk maken. Of de kwestie van de reis 
naar Moskou vanuit Nederland verder aan 
de orde kwam is (nog?) niet duidelijk. 
Maar op 25 september 1940 was er een 
telegram vanuit Moskou aan 'de Neder
landse partij': 
'Leden partijleiding moeten in het land 
blijven en werken in de produktie. 
Terzelfder tijd een illegale organisatie 
bouwen. Zijn akkoord beperkte onder
steuning te geven voor uitgave illegale 
krant en voor literatuur.' 

Ercoli (= Togliatti) 

Eerste richtlijn 

Er viel nog niet na te gaan of alle tele
grammen bewaard zijn gebleven en zich 
in het archief bevinden. Uit de telegram
men valt op te maken dat het Camintern
secretariaat meerdere keren de situatie 
besprak, die na de overval op West-Euro
pa was ontstaan. Op 8 juni 1940 werd naar 
Nederland het volgende telegram gezon
den, dat als een eerste richtlijn, overigens 
met tal van opties, kan worden opgevat: 

'De lijn dient te zijn: opheldering van het 
Nederlandse volk over de verantwoorde
lijken voor de huidige rampspoed. Schuld 
dragen zowel het Engelse als het Duitse 
imperialisme, alsook de politiek van de 
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Nederlandse bourgeoisie en de sociaal
democratie. Strijd tegen uitplundering 
van het land door de bezetter, tegen 
afwentelen gevolgen van de bezetting op 
de massa's, voor eisen op sociaal en eco
nomisch gebied, tegen politieke reactie en 
ontrechting van het volk, voor het herstel 
van de politieke onafhankelijkheid van 
het land. Geen samenwerking met Neder
landse elementen die met de bezetter 
samenwerken, tegelijkertijd scherpe 
afbakening van de Nederlandse regering 
en de dynastie. Op elk gebied zelfstandige 
politiek van partij. Zwaartepunt voor de 
partij ligt in bedrijven en vakbonden. 
Strijd tegen eventuele poging tot 
opheffing vakbonden. Eenheidsfront en 
volksfront van onderop in de strijd voor 
de dagelijkse eisen van de massa's en voor 
de nationale bevrijding van het Neder
landse volk. Overweeg of door samen
voeging van de bedrijfscommissies of 
door verkiezingen bedrijfsdelegaties niet 
mogelijk is legale vertegenwoordigings
organen van de arbeiders tegenover de 
bezetters te scheppen. Van bijzonder 
belang is dat onder de Duitse soldaten 
geest van solidariteit met het Nederlandse 
volk wordt wakkergeroepen. Alle legale 
mogelijkheden ten volle benutten, maar 
onvoorwaardelijk met illegale arbeid ver
binden. In legaal optreden alles vermijden 
wat als solidarisering met de bezetter kan 
worden uitgelegd. Intensieve propaganda 
voor grondbeginselen van het communis
me en popularisering van de socialisti
sche opbouw en de vredespolitiek van de 
Sovjet-Unie. Partij moet met verscherpte 
terreur rekenen, daarom alle maatregelen 
tot bescherming van de kaders en daarbij 
dat partij onder alle omstandigheden tot 
actie in staat blijft. Laat weten of U 
akkoord gaat met onze raadgevingen.' 
Getekend door: Gottwald, Manuilsky, 
Dolores Ibarruri, Marty, Dimitrov, Ercoli, 
Florin. 9) 

Politiek en Cultuur 

Op 20 juni 1941 overviel Hitier de Sovjet
Unie en ontstond een geheel nieuwe situ
atie. Vanuit de Cominternleiding werd de 
oorlog nu ook als een bevrijdingsoorlog 
beschouwd. Opmerkelijk kan worden 
genoemd een telegram van 24 juli 1941 uit 
Nederland. Er kan uit worden opgemaakt 
dat contact tot stand was gekomen tussen 
de illegale communisten (CPN-leiding 
en/of Goulooze-apparaat) met vertegen
woordigers van de regering in Londen. 
Tekst van het telegram: 'Hebben verbin
ding met door in Londen verblijvende 
Nederlandse regering aangewezen ver
binding. Coördineren onze aktie met hen 
op Uw verzoek. Nemen deel aan mobili
sering. Krijgen materiaal voor verdere 
aktie. Secretariaat. G.' Nog niet eerder is 
zo een contact vermeld in publikaties, 
noch bijvoorbeeld bij dr. L. de Jong, rioch 
in de Sovjet-Unie. 
De telegramwisseling tussen het Gou
looze-apparaat en Moskou duurde tot 
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juni-juli 1943. Toen de Gestapo het zend
apparaat op het spoor kwam en arrestaties 
volgden, kwamer-door omstandigheden 
gedwongen- een eind aan. Het was onge
veer in dezelfde tijd, dat de Comintern 
werd opgeheven. 
Zendcontact van de Camintern was er met 
meerdere partijen. De Communistische 
Partij van Tsjechoslowakije beschikte na 
de oorlog kennelijk zelf over de telegram
men. Zij is de enige, die- in 1967 onder 
invloed van de Praagse lente onder Dub
eek- de telegramwisseling tussen haar en 
de Camintern over de periode 1939-1941 
publiceerde. 10

) 

Als de telegramteksten op fotokopie of 
microfiche aan het CPN-archiefzijn over
gedragen kan een belangrijke episode uit 
de geschiedenis van de Tweede Wereld
oorlog voor een breder publiek toeganke
lijk worden. Zeker ook als Pegasus, zoals 
dan zal worden overwogen, tot publikatie 
zal overgaan. 

Wijnkoopgroep 

Zoals gezegd, in het Cominternarchief 
bevinden zich veel meer documenten dan 
alleen de gewisselde telegrammen uit de 
oorlogsjaren. Zij betreffen belangrijke 
episodes uit de jaren twintig en dertig. De 
Cominternleiding was of werd betrokken 
bij discussies en conflicten in de leiding 
van de CPN, die zowel de politieke lijn als 
persoonlijke ambities betroffen. De Kadt 
richtte zich in 1924 een paar keer tot de 
Internationale om als de vertegenwoordi
ger in Nederland te worden erkend. Later 
was er het royement van Wijnkoop en Van 
Ravesteijn (1926) en bestonden er enige 
tijd twee communistische partijen in ons 
land. In 1930 volgde de terugkeer van de 
ene, de zogenoemde Wijnkoopgroep, 
naar de CPN. Ook daarover zijn er nogal 
wat stukken. 
Bij het Instituut voor Marxisme-Leninis-
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me bevindt zich het archiefvan Wijnkoop, 
dat in de jaren zestig door zijn vrouw was 
overgedragen. Aannemelijk is, dat ook in 
dit Wijnkooparchief brieven of documen
ten over de periode van royement en her
eniging aanwezig zijn. In 1981 bereikte 
het IPSO (Instituut voor Politiek en Soci
aal Onderzoek) overeenstemming met de 
toenmalige leiding van het Instituut voor 
Marxisme-Leninisme om alle documen
ten uit het archief te reproduceren en naar 
Nederland te laten komen. Zoveel is wel 
zeker, dat hetgeen zich thans in Amster
dam bevindt bij lange na niet 'het' Wijn
kooparchief is. Voor kennis van de ge
schiedenis van de Nederlandse arbeiders
beweging zou bestudering van het totale 
archief ook van grote betekenis zijn. 11

) 

Uit tal van documenten blijkt dat de CPN 
vanaf eind jaren twintig regelmatig door 
een partijbestuurslid bij de Comintern 
werd vertegenwoordigd. Enkele keren 
was dit Mr. A.S. de Leeuw (in de jaren 
twintig onder het pseudoniem A. de 
Vries). Hij heeft - zoals uit een aantal 
documenten blijkt - een belangrijke rol 
gespeeld bij het tot stand komen van de 
partijconferentie in 1929, die de samen
stelling van een nieuwe leiding (bolsjewi
sering) en een oriëntering op de moderne 
vakbeweging moest inluiden. 12) In 
februari 1930 kwam tijdens een congres 
die nieuwe leiding tot stand en werd een 
koers gericht op de moderne vakbewe
ging ingeslagen. Tot secretaris voor vak
verenigingsvraagstukken werd toen De 
Groot gekozen. De Leeuw drong er daar
na Uuni 1930) vanuit Moskou meerdere 
malen op aan De Groot naar een congres 
van de Rode Vakboncts Internationale in 
Moskou af te vaardigen. Hij ging daar uit
eindelijk heen. 
De toenemende centralisatie van en in het 
Cominternapparaat, waardoor het steeds 
vaker ook tot een instrument van de bui
tenlandse politiek van de Sovjet-Unie of 
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tot het gedwongen partijkiezen in de inter
ne meningenstrijd in de Sovjet-partij 
werd, schiep een spanningsveld met het 
optreden van nationale communistische 
partijen. Bij gemeenschappelijke interna
tionale belangen was toch de situatie in 
elk afzonderlijk land niet gelijk. In dit ver
band is frappant te noemen dat tijdens een 
zitting van het Cominternsecretariaat, 28 
november 1935, met als rapporteur Beu
zemaker, de noodzaak werd uitgesproken 
op het CPN-congres in 1935 'een speciaal 
punt over de strijd tegen het Trotzkisme' 
op te nemen. Ercoli, Manuilsky en Beuze
maker kregen opdracht op grond van de 
gedachtenwisseling een korte brief als 
richtsnoer op te stellen. Dezelfde kamera
den moesten nagaan onder welke omstan
digheden de CPN in hetjaar 1934 'onder
handelingen met de Trotzkisten over her
stel van het eenheidsfront had gevoerd'. 
Het politiek bureau van de CPN werd ver
plicht een permanente vertegenwoordiger 
bij het Ekki (de executieve) te benoemen. 
De 'korte brief' is (nog?) niet teruggevon
den, maar de verwijzing naar onderhande
lingen zou kunnen slaan op een debatver
gadering die De Groot met Sneevliet in 
december 1934 had gehouden. De met 
Trotzki bevriende Sneevliet was voorzit
ter van het NAS en van de RSP. 13

) 

Indonesië 

Eén belangrijk thema speelt in de docu
menten ook door alle jaren heen en het is 
daarom zeker op zijn plaats hier enige 
aandacht aan te schenken: de strijd tegen 
het kolonialisme en de solidariteit met de 
Indonesische communistische en nationa
le beweging. In de marxi~tische Indische 
Sociaal Democratische Vereeniging 
(1914) werkten Nederlanders en Indone
siërs samen. Als uitvloeisel daarvan kwa
men er aanvankelijk na de naamsverande
ring in PKI in mei 1920 naast Indonesi-
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sche ook Nederlandse communisten in het 
bestuur van de Indonesische partij. 14

) De 
Indonesische partij was op het Tweede 
Caminterncongres door Sneevliet verte
genwoordigd. Tot nu toe onbekend was de 
brief van Ir. S. J. Rutgers, medeonderte
kend door Henriëtte Roland-Holst en 
Sneevliet zelf, ter introductie van Snee
vliet bij dit congres. Zij bevindt zich in het 
archief. De brief, gedateerd Amersfoort 
26/6/1920, was gericht aan de Executieve 
der Internationale. Er werd op gewezen, 
dat Sneevliet 'een vertegenwoordiger van 
de Indonesische Communistische Partij in 
Nederlands-Indië' was en zesjaar 'aan de 
beweging in Nederlands-Indië had deel
genomen'. Hij was door de Nederlands
Indische regering vervolgd en ten slotte 
uitgewezen. 'Daar het koloniale vraag
stuk op de agenda van het Tweede Cernin
terncongres staat', aldus onder meer de 
brief, 'achten wij zijn aanwezigheid op 
het congres in Moskou zeer belangrijk. 
Ofschoon hij geen schriftelijk mandaat 
voor dit congres heeft, omdat daarvoor 
geen tijd genoeg was, bevestigen wij dat 
kameraad Sneevliet de LC.P. (Neder
lands-Indië) in Europa vertegenwoordigt 
en volledig gerechtigd is haar ook in Mos
kou te vertegenwoordigen. 
Zijn aanwezigheid in Moskou zou boven
dien ten nutte kunnen worden gemaakt, 
ten eerste vanwege zijn gedetailleerde 
kennis van de Indische beweging, ten 
tweede vanwege de verbindingen tussen 
Nederlands-Indië en andere Oostaziati
sche en Middenaziatische bewegingen en 
ten derde, omdat kameraad Sneevliet 
graag weer zijn krachten aan de Aziati
sche beweging zou willen wijden en daar
toe verbindingen met Moskou zeer 
gewenst zijn. Wij hebben kameraad Snee
vliet onze medewerking gegeven naar 
Moskou te gaan en hopen dat U hem ver
der behulpzaam zult zijn het grootste nut 
uit zijn reis te halen. Sneevliet is bereid 
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naar Ja pan of waarheen ook te gaan waar 
zijn kennis en grote energie het beste 
gebruikt kunnen worden. U kunt kame
raad Sneevliet Uw volle vertrouwen 
geven en wij zijn ervan overtuigd, dat 
iedere steun de beste vruchten zal dragen.' 
Sneevliet werd op het Tweede Comintem
congres secretaris van de koloniale com
missie en ging vervolgens enkele jaren 
naar China. In 1927 verliet hij de CPN. 

In 1926 was er in Indonesië een nationale 
opstand van de PKI, die door gebrek aan 
ervaring en doeltreffende voorbereiding 
snel door het Nederlandse kolonialisme 
kon worden onderdrukt. De PKI werd ver
boden en honderden leden en sympathi
santen verbannen naar Boven-Digoel. De 
CPN volgde de situatie in Indonesië 
nauwgezet en had regelmatig contact met 
de Indonesische communisten Musso, 
Semaun, Darsono en Alimin, die in de 
Sovjet-Unie verbleven en van wie de eer
ste drie meerdere keren naar Nederland 
kwamen. In 1929 schreef Gijs van Mun
ster, toen secretaris van de koloniale com
missie van de CPN, een uitvoerige brief 
aan de afdeling 'Verre Oosten' met de 
opmerking: 'Een buitengewoon belang
rijke vraag is de verbinding met Indone
sië. Daar moeten we ons mee bezig hou
den. Sinds het neerslaan van de opstand 
eind 1926-begin 1927 zijn alle verbindin
gen verbroken.' In 1929 voldeed de 
Comintern aan het verzoek een grammo
foonplaat - kosten 500 roebel - met de 
stemmen van Musso en Alimin te maken, 
opdat die in de verkiezingscampagne in 
Nederland kon worden gebruikt. Het zou 
bijzonder interessant zijn als ook nog 
maar ergens één zo een plaat te vinden zou 
zijn. 
Er was, onvermijdelijk natuurlijk, even
eens sprake van perikelen tussen Neder
landse en Indonesische communisten, 
soms ook leidend tot wederzijds ernstige 
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verwijten zoals in het geval van Semaun 
en later Darsono, maar de samenwerking 
en solidariteit tussen PKI en CPN bleven 
overeind. De CPN kreeg meer oog voor de 
studentenvereniging Perhimpunan Indo
nesia, waarmee vormen van samenwer
king werden gevonden. Indonesiërs in 
Nederland werden al of niet openlijk lid 
van de CPN. De Caminternleiding was 
betrokken bij de resolutie over Indonesië 
op het CPN-Kerstcongres in 1932. Tij-. 
dens een besloten zitting van het politiek 
secretariaat op 21 januari 1933 deed 
Anton Struik verslag van dit congres. Het 
secretariaat besloot o.a. om 1' Humanité 
(Frankrijk), de Britse en de Amerikaanse 
Daily Workeren de Berlijnse 'Rote Fah
ne' te verplichten de resolutie over Indo
nesië te publiceren. Het ging eveneens 
akkoord met de kandidatenlijst voor de 
parlementsverkiezing die in april 1933 
werd gehouden. Op de lijst stonden op de 
eerste acht plaatsen om en om een Neder
landse en een Indonesische communist. 
Rustam Effendi kwam als eerste Indone
siër in de Tweede Kamer, hij was tot 1938 
ook lid van het Politiek Bureau van de 
CPN. 
Tot slot kan nog opgemerkt worden, dat 
niet alleen vertegenwoordigers van de 
CPN, maar ook vertegenwoordigers van 
andere communistische partijen gebruik 
hebben gemaakt van de mogelijkheid zich 
op de hoogte te stellen van documenten 
van hun partij, die zich in het Camintern
archief bevinden. Het is te hopen dat dit 
leidt tot grotere mogelijkheden voor his
torisch onderzoek, zodat een nieuwe 
dimensie kan worden gegeven aan de 
geschiedschrijving van de arbeidsbewe
ging en de communistische partijen. 15

) 

Joop Morriën 
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Noten 
1. In dit artikel gaat het om kanttekeningen en 
wordt geen geschiedenis van de Camintern of 
van de betrekkingen tussen CPN en Camintern 
beschreven. 
2. In 'Der I. Kongrcss der Kommunistischen 
Internationale- Protokall der Verhandlungcn 
in Moskou vom 2. bis zum 19. März 1919' 
wordt vermeld dat Rutgers de SDP en de Ame
rikaanse Liga voor Socialistische Propaganda 
vertegenwoordigde. De SDP had haar naam 
echter al in november 1918 in CPN gewijzigd, 
maar dat was de samenstellers wellicht ont
gaan. 
3. 'Van bron tot bock - Apparaat voor de 
geschiedschrijving van het communisme in 
Nederland.' Het betreft publikaties en doku
mcntcn, die in het archief van de CPN en het 
IISG zijn. 
4. A.P. Dimitrijcw enK. K. Sjirinja: 'In strijd 
met de historische waarheid'. Vraagstukken 
van de Geschiedenis van de CPSU. Januari 
1972. Dit artikel werd onder andere geschre
ven naar aanleiding van de memoires van De 
Groot (deel I 1965, deel II 1967), waarin in re
trospectief een kritische beschouwing aan de 
gevolgen van het Molotov-Ribbcntrop Pact 
van 1939 was gewijd 
5. De passage luidde: 'Op 5 mei 1940, vijf 
dagen vóór de aanval van het fascistische 
Duitsland op Nederland, wendde De Groot 
zich tot de Comintcm met het vcrzoek het land 
te mogen verlaten. Dit vcrzoek werd daarna 
herhaald. In antwoord op dit vcrzoek werd op 
21 mei 1940eendoorG. Dimitrovondcrtckcn
de aanbeveling gestuurd aan de leiding van de 
CPN, om alle vcreiste maatregelen te nemen 
opdat de leidinggevende kameraden op hun 
plaats zouden blijven en in de nieuwe omstan
digheden het partijwerk zouden kunnen voort
zetten'. 
6. Over het zendapparaat: Ger Harmsen: 
'Rondom Daan Goulooze- Uit het leven van 
kommunisten' en W. F. S. Pelt.: 'Vrede door 
revolutie- De CPN tijdens het Molotov-Rib
bentrop Pact (1939-1941 )'. 
7. Meer bijzonderheden over deze wijziging in 
het secretariaat in artikel Joop Morriën: 
'Nederland en het begin 'van de Tweede 
Wereldoorlog. Voormobilisering ging buiten 
premier De Geer om'. De Waarheid 19 augus
tus 1989. 
8. G. Harmsen en W. Pelt. Ook: Hansje Galc
sloot/Susan Legêne: 'Partij in het vcrzet - De 
CPN in de Tweede Wereldoorlog'. 
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9. Manuilsky was lid van het Centraal Comité 
van de CPSU. De anderen waren leiders van 
communistische partijen, die als Camintern
functionarissen in Moskou in de emigratie ver
bleven: Gottwald (Tsjechoslowakijc), Dolorcs 
lbarruri (Spanje), Marty (Frankrijk), Dimitrov 
(Bulgarije), Ercoli (Italië) en Florin (Duits
land). 
10. W. Pelt. 
11. Van het Wijnkooparchief bij het IML 
bestaat geen catalogus of precieze inventarisa
tie. Ons is echter gebleken dat het vele honder
den brieven (bijvoorbeeld van Van Ravesteijn 
meer dan 700, van Gorter meer dan 400, van 
Rutgers meer dan 150) en soms een enkele 
brief (van De Groot in 1923 uit Antwerpen) 
bevat. Er zijn ook brochures en manifesten, 
waarvan zich dan in reproduktie een gedeelte 
in het Wijnkooparchief bij IPSO en IISG 
bevindt. 
12. In 'Cahiers over de geschiedenis van de 
CPN' no. 2 wijdde Dik Verhaar een 
beschouwing aan de 'Paasconfcrcntie van 
1929'. 
13. Van de debatvergadering werd een brochu
re uitgegeven: Paul de Groot: 'De vredespoli
tiek van de Sovjet-Unie en het eenhcidsfront. 
Stenografisch vcrslag van de rede, replick en 
dupliek op de debatvergadering te Amsterdam 
op 21 Dcc. 1934 belegd door de CPN eener
zijcts en door het NAS, de RSP en de OSP 
anderzijds'. 
14. Daarover o.a.: Joop Morriën: 'Indonesië 
los van Holland - De CPN en de PKI in hun 
strijd tegen het Nederlandse kolonialisme'. 
15. Vcrtegenwoordigers van de Britse CP bij
voorbeeld troffen de notulen aan van de zittin
gen van het Centraal Comité over het Molotov
Ribbentrop Pact van 1939, waarbij algemeen 
secretaris Harry Pollitt tijdelijk van zijn funk
tie werd ontheven. De publikatie van deze 
notulen is in voorbereiding. Ook andere partij
en- bijvoorbeeld in Duitsland- publiceerden 
artikelen of boeken op basis van in het Camin
ternarchief aangetroffen documenten. 
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Over het 28ste congres 
van de CPSU 

Partijvernieuwing belangrijk deel van 
perestrojka-proces 

Het 28ste congres van de communisti
sche partij van de Sowjet-Unie ligt al 
weer enkele maanden achter ons. Gehou
den in de eerste weken van juli kreeg het 
in die dagen veel belangstelling in de 
media. Minder aandacht is daarna even
wel besteed aan pogingen om de beteke
nis van dit congres vast te stellen en het 
verloop en de uitkomsten ervan te analy
seren. 
Wat er ook alles van gezegd kan worden, 
zeker is dat het sterk afweek van de con
gressen zoals die over een lange periode 
in de USSR zijn gehouden. Het verliep 
stormachtig, er deden zich scherpe bots
ingen voor en het was niet ontdaan van 
dramatische ogenblikken. Er waren 
tegenstellingen in opvattingen en van 
persoonlijke aard zichtbaar. Het congres 
toonde in alle openlijkheid zowel de 
mogelijkheden als de moeilijkheden van 
het vernieuwingsproces dat vijf jaar gele
den in de Sowjet-Unie is ingezet, een 
proces dat nog lang niet ten einde is en 
onder de omstandigheden van een diepe, 
alle aspecten van het maatschappelijke 
leven rakende crisis met ups en downs 
voortgaat. 
De vroeger gehouden congressen hadden 
meestal een parade-achtig karakter. Er 
werden plechtige redevoeringen gehou
den van de zijde van de partijleiders die 
daarna ondersteuning kregen van de 
zijde van de afgevaardigden, meestal in 
de vorm van gekleurde verslagen van de 

secretarissen uit de verschillende delen 
van het reusachtige land. Daarna stem
den de congressen eenstemmig voor de 
lang van te voren opgestelde besluiten en 
resoluties. Ook het voorgaande congres
gehouden in februari/maart 1986 - toon
de nog in overwegende mate dit beeld, 
ofschoon toen de beraadslagingen al iets 
vrijer aandeden en er ook, zij het 
gedempt gehouden, meningsverschillen 
op te merken waren. 
Op het congres van juli van dit jaar deden 
partijleiding noch afgevaardigden meer 
moeite om het bestaan van geschillen en 
contrasten te verbergen. Ze traden van 
het eerste moment af in alle scherpte aan 
de orde en de commentators in de media 
-niet alleen in het westen maar ook in de 
Sowjet-Unie zelf - hadden de grootste 
moeite om de verschuivingen in de 
meningen van het congres en de wisse
ling in de krachtsverhoudingen tussen de 
diverse stromingen te volgen. Verrassin
gen waren zelfs voor de meest deskundi
ge Kremlin-watchers niet van de lucht. 

Overwinning van Gorbatsjow
koers 

Uiteindelijk heeft de perestrojka-koers 
zoals deze door Gorbatsjow in zijn con
gresrede en in het verdere verloop van 
het congres is uiteengezet en tegen aan
vallen is verdedigd, een duidelijke over
winning behaald. Dit uitte zich vooral in 



256 

de grote meerderheid waarmee Gorbats
jow tot secretaris-generaal werd herko
zen en misschien nog sterker in de stem
verhouding, waarmee de door hem voor
gestelde vice-secretaris-generaal werd 
aangewezen. 
Dit betekende tegelijkertijd, dat de aan
val die van rechts-conservatieve zijde 
was ingezet op de perestrojka en de 
meest-bekende dragers daarvan - met 
Gorbatsjow aan het hoofd - met succes 
was afgeslagen. Ligatsjow die zich kan
didaat had gesteld voor de post van vice
secretaris-generaal en zich als zodanig 
door de rechts-conservatieve vleugel 
gesteund voelde, werd met grote cijfers 
verslagen en trok zich daarna ook terug 
als kandidaat voor het centraal comité. 
Hij gaf te kennen naar zijn geboortedorp 
in Siberië terug te keren en zich met het 
schrijven van zijn memoires te zullen 
bezighouden. 
Voordien reeds had het congres - daartoe 
opgeroepen door Gorbatsjow - een van 
conservatieve zijde ingediend voorstel 
om over elk lid van het tot het congres in 
zitting zijnde politieke bureau een afzon
derlijk debat te houden, na enige verwar
ring afgewezen. Dit debat zou hebben 
moeten dienen om een vonnis te vellen 
over deze politieke leiders en daarmee 
tevens over de perestrojka als zodanig. 
Deze beide besluiten toonden duidelijk 
aan dat het 28ste congres zich niet heeft 
willen laten gebruiken om het perestroj
ka-proces te verwerpen of stop te zetten. 
Anderzijds heeft het congres, hoe bevre
digend uiteindelijk de uitslag voor Gor
batsjow en zijn naaste medestanders was, 
zich ook niet bijster enthousiast getoond 
voor het proces van veranäeringen en 
vernieuwingen. De grote middenmoot op 
het congres die volgens de waarnemers 
geschat kan worden op ruim een derde 
deel, heeft zich uiteindelijk wel aan de 
zijde van Gorbatsjow geschaard en de 
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eisen van conservatieve zijde afgewezen, 
maar deze congresafgevaardigden toon
den in hun optreden hoezeer zij de vrij 
algemeen in de Sowjet-Unie heersende 
stemming over de perestrojka kenden en 
daardoor zelf ook beïnvloed zijn. Onge
twijfeld kan daaraan de vaststelling 
gekoppeld worden dat dit deel van de 
congresgangers politiek nog vrij onerva
ren was, meestal pas sinds kort in allerlei 
functies gekozen en zich nog moeizaam 
bewegend in het thans zo gecompliceer
de politieke leven in de Sowjet-Unie. 

Weg naar coalities geopend 

In geen geval kan daaruit evenwel de 
conclusie getrokken worden dat het 28ste 
CPSU-congres niets heeft opgeleverd 
voor de perestrojka. Eerder kan men zeg
gen dat door het congres juist mogelijk
heden zijn geopend om te komen tot een 
misschien niet gezamenlijk maar wel te 
zamen verlopend optreden voor het ver
der doorzetten van de perestrojka. Dit 
kan de vorm aannemen van een lang
zaamaan rijpende coalitie van de in het 
centrum van de perestrojka staande poli
tieke krachten met de meer radicaal 
gezinden die reeds geruime tijd optraden 
voor een aanmerkelijke versnelling - in 
de Sowjet-Unie vaak links-radicaal of in 
het slechtste geval extreem-radicaal 
genoemden. Ongetwijfeld zal dit, als een 
meer-partijenstelsel in de komende 
periode meer vorm gaat krijgen, de basis 
kunnen zijn van een zekere samenwer
king - zonder de kritiek uit het oog te 
verliezen - tussen de CPSU en partijen 
die eveneens de perestrojka als program
ma voor socialistische vernieuwing wen
sen te beschouwen. Een samenwerking 
die zich ook zal kunnen uiten in een 
gezamenlijk optreden op parlementair 
gebied, bij het tot stand komen van een 
meer geregeld en minder tumultueus 
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werken van de hoogste wetgevende orga
nen als Congressen van volksafgevaar
digden en Opperste Sowjets. 
De mogelijkheden hiertoe zijn mede ver
groot door de scheiding die in feite door 
de besluiten van het 28ste CPSU-congres 
tot stand is gebracht tussen de leidende 
partij-organen en de staatsmacht. Met 
uitzondering van Gorbatsjow bezet nie
mand van de leden van het na het congres 
in functie zijnde politieke bureau of par
tijsecretariaat meer een post in het rege
ringsapparaat. Enkele vooraanstaande 
politieke leiders die tot het vroegere poli
tieke bureau behoorden, treden nu alleen 
op als leden van de presidentiële raad. 
Deze wijzigingen die voor de Sowjet
Unie een unieke situatie hebben gescha
pen, maken een reëel optreden van ande
re partijen en van fracties daarvan in de 
Sowjets en een samenwerking tussen 
partijen mogelijk. En ook vereist - want 
het is duidelijk dat de CPSU, en niet 
alleen door de desbetreffende grondwets
wijziging maar ook door de verandering 
van haar feitelijke positie in de Sowjet
samenleving, het monopolie op de macht 
heeft opgegeven. 

Overgang naar merktecocmie 

In de eerste dagen van het congres zag 
het er niet direct naar uit dat het uiteinde
lijk tot zulke positieve resultaten zou 
geraken. Uit allerlei in de pers gepubli
ceerde gesprekken met afgevaardigden 
en uit (anoniem gegeven) antwoorden op 
vragen van onderzoekers van de openba
re mening bleek dat de crisis die in de 
Sowjet-Unie heerst, hoog werd opgeno
men en er grote kritiek bestond op vele 
van de tot dusverre in het kader van de 
perestrojka genomen maatregelen. Meer 
twijfel bestond er nog aan de thans aan 
de orde zijnde overschakeling op een 
marktmechanisme, ter vervanging van de 
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hyper-centraal geleide (en meer en meer 
inefficiënt gebleken) economische pro
cessen en de invoering van andere eigen
domsvormen dan de tot dusverre gelden
de centrale staatseigendom. De verwar
ring over de internationale ontwikkelin
gen, met name over de ineenstorting van 
de regiems in de andere Oosteuropese 
landen en de onverwacht snelle nadering 
van de Duitse vereniging in het kader van 
de opheffing van de DDR, deed zich 
eveneens zwaar gevoelen. Dit alles uitte 
zich in een uiterst kritische houding en 
achterdochtigheid tegen vrijwel alle 
standpunten die van de zijde van de par
tijleiding naar voren werden gebracht. 
Het leek bij de aanvang van het congres 
niet uitgesloten dat het dezelfde geluiden 
zou doen horen als het pas daarvoor 
gehouden oprichtingscangres van de 
Russische communistische partij, waar 
uiterst onvriendelijk was gereageerd op 
de uiteenzettingen die Gorbatsjow er ter 
verdediging van de perestrojka had gege
ven. Deze afwijzende houding had vele 
meer radicaal gestemde kaderleden zeer 
verontrust, evenals de verkiezing van een 
vrij onbekende - en als conservatief 
bestempelde gebiedssecretaris tot 
secretaris van de nieuwe organisatie. In 
steden waar radicaal en soms ultra-radi
caal gestemde vleugels de overhand heb
ben, met name Moskou, is zelfs door hele 
partij-afdelingen besloten in afwachting 
van het in september 1) te houden ver
volg-congres van de Russsische partij 
nog niet toe te treden en zich alleen als 
directe organisatie van de CPSU te 
beschouwen. Gorbatsjow heeft met deze 
onder de congresafgevaardigden heers
ende stemming terdege rekening gehou
den. Zijn inleidende rede behandelde de 
perestrojka op een kritische wijze, met 
erkenning van de bij de uitvoering 
gemaakte fouten, verdedigde deze tege
lijkertijd evenwel door er op te wijzen 
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dat de oorzaken van de crisis in de Sow
jet-Unie diep geworteld zijn en dat deze 
crisis lang voor het inzetten van de pere
strojka reeds voelbaar was geworden. Hij 
week evenwel geen duimbreed terug 
voor de aanvallen en maakte met grote 
vastberadenheid duidelijk dat er geen 
andere weg voor de Sowjet-maatschappij 
is dan het voortzetten van de hervormin
gen en vernieuwingen in een als het ware 
"tweede golf' van de perestrojka die niet 
lang op zich kan laten wachten. 
Niet voor niets is bij de bespreking van 
Gorbatsjows optreden tijdens het congres 
door waarnemers herinnerd aan Gromy
ko's uitspraak over hem: "Hij glimlacht 
beminnelijk, maar hij heeft ijzeren tan
den". Op het congres bleek dat duidelijk; 
Gorbatsjow antwoordde op vrijwel elke 
opmerking en kritiek maar zette keihard 
door en weigerde concessies aan conser
vatieve opvattingen te doen. Dit heeft 
grote indruk gemaakt en naar alle waar
schijnlijkheid een belangrijk deel van de 
weifelende middenmoot uiteindelijk doen 
besluiten zich aan zijn zijde te scharen. 
Opvallend was dat Gorbatsjow wel uit
voerig in debat ging met de critici van de 
rechterzijde, maar betrekkelijk weinig 
aandacht besteedde aan het debat met de 
vaak als ultra-radicalen aangeduiden, 
voor wie het allemaal te langzaam gaat 
en van wie een aantal denkt met "schok
methoden" als in Polen worden toege
past, snelle resultaten te kunnen behalen. 
Ook op de dreiging met scheuring ging 
Gorbatsjow ternauwernood in. Hij toon
de zich er ook niet bijster verontrust over 
en wees er herhaaldelijk op dat de CPSU 
bereid moet zijn coalities te sluiten en 
samenwerking aan te gaan met andere 
democratische krachten. Deze term 
"democratische krachten" gebruikte hij 
enkele malen, blijkbaar om te benadruk
ken dat de CPSU afstand moet nemen 
van en strijd dient te leveren tegen aller-
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lei niet-democratische krachten- chauvi
nisten en ultra-nationalisten, anti-com
munisten van allerlei aard, groepen die 
terug willen naar verhoudingen van voor 
de Oktoberrevolutie en die een "zwarte 
honderd"-mentaliteit hebben zoals dat in 
de Sowjet-Unie heet en hun anti-semitis
me niet verborgen houden. 
Ook de aan het einde van het congres 
door Boris leltsin - president van de 
Russische Federatie, verreweg de groot
ste van de Unie-republieken - gedane 
mededeling dat hij voor de CPSU 
bedankte, spoedig daarin bijgevallen 
door de burgemeesters van Moskou en 
Leningrad, leek hem niet zozeer te deren. 
Waarschijnlijk vooral niet omdat leltsin 
eraan toevoegde van geen enkele partij 
lid te zullen worden en als een soort 
boven de partijen staande figuur zijn 
functie te zullen uitoefenen en bij 
komende verkiezingen te zullen optre
den. Een voor ons ietwat vreemd aan
doende houding die (gezien vanuit West
europese optiek) naar het gaullisme riekt 
en wel wordt gebruikt door politici die 
daardoor brede steun denken te kunnen 
krijgen, zich baserend op een persoonlij
ke populariteit. Vrij snel na het congres is 
gebleken dat de bereidheid om coalities 
en overeenkomsten te sluiten in praktisch 
handelen tot uiting wordt gebracht en dat 
daarbij over politieke meningsverschil
len en persoonlijke tegenstellingen wordt 
heengestapt. In zijn functie van president 
van de USSR heeft Gorbatsjow een over
eenkomst gesloten met leltsin als presi
dent van de Russische Federatie teneinde 
een gezamenlijke werkgroep te vormen 
ter voorbereiding van een programma 
voor de overgang naar een marktecono
mie. Economische deskundigen uit bei
der kring - die elkaar tot dusverre in de 
pers scherp aanvielen en kritiseerden -
zijn als leden van de commissie aange
wezen die bovendien vertegenwoordi-
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gers van de andere Unie-republieken zal 
omvatten. 

Bondgenootschap voor 
hervorming 

In een door de bekende econoom Jegor 
Gaidar in de Prawda gepubliceerd com
mentaar (7 augustus 1990) wordt deze 
stap geprezen als een "bondgenootschap 
ten dienste van de hervorming" dat het 
mogelijk zal maken in de loop van sep
tember te beschikken over "een goed uit
gewerkt, serieus, omvattend document 
dat uitzicht zal geven op een radicale her
vorming en een stabilisatie van de econo
mie". Gaidar is vooral verheugd over 
deze ontwikkeling omdat zonder een 
gemeenschappelijk optreden van de Unie 
en de Russische Federatie een verdere 
verdieping van de economische crisis 
vrijwel onontkoombaar is geworden. De 
Unie-regering heeft in de laatste zeven 
maanden al drie maal een hervormings
programma ingediend dat steeds weer na 
scherpe kritiek opnieuw in behandeling 
moest worden genomen en in de Russi
sche Federatie werd gewerkt aan een 
eigen hervormingsprogramma. Uit de 
eerste publicaties daarover was reeds 
gebleken dat dit laatste plan toch samen
werking met de Unie-organen zou verei
sen; als dit niet zou geschieden, was 
alleen scherpe - en vrij uitziehtsloze -
strijd over bevoegdheden te verwachten, 
zoals deze zich half juli al aankondigde 
in een groot meningsverschil over de 
beheersing van het bankwezen. Blijkbaar 
is van beide zijden beseft dat een voort
gaande confrontatie noodlottige gevol
gen zou kunnen hebben en dat daarom 
het sluiten van een politiek verbond voor 
het doorzetten van meer-ingrijpende her
vormingen, met name het tot stand bren
gen van een gereguleerde marktecono
mie, noodzakelijk is. 2

) 

Op het 28ste congres zag het er in de aan-
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vang zelfs niet naar uit dat het zou lukken 
de term "markteconomie", met hoeveel 
beperkende woorden ook omgeven, in de 
uiteindelijk te nemen besluiten te hand
haven. Reeds op de tweede congresdag 
werd op voorstel van de partijsecretaris 
van een fabriek in Krasnogorsk besloten 
bij het instellen van de commissie die een 
ontwerp-resolutie moest voorbereiden de 
term "overgang naar een gereguleerde 
markteconomie" nog niet te gebruiken. 
Aan het slot van het congres, toen werd 
voorgesteld de resolutie toch deze titel te 
geven, stemden daarvoor 2655 gedele
geerden, ofwel 1736 meer dan acht 
dagen voordien bij de stemming op de 
tweede congresdag. Ongeveer een derde 
van de afgevaardigden bleef echter tegen 
het gebruik van de term "marktecono
mie", ofschoon toen de vraag aan de orde 
kwam of de opvatting van deze minder
heid als bijzondere mening in de resolu
tie zou moeten worden genoemd, nog 
eens ruim driehonderd gedelegeerden uit 
deze groep dit niet nodig achtten. Veron
dersteld kan worden dat ook onder dege
nen die de term met alle beslistheid ble
ven afwijzen, er toch nog een groot aan
tal is geweest dat hoofdzakelijk uit onte
vredenheid over h~::t woord en mogelijk 
een zekere onkunde, meer dan uit over
tuiging, dit stemgedrag heeft aangeno
men. 
Opvallend was dat bij de bespreking van 
de markt-problematiek een reeks tegen
standers van een markt-economie zich 
meer gedroegen of ze op straat stonden te 
oreren dan als verantwoordelijke politici. 
Zelfs een speciaal door deze tegenstan
ders te hulp geroepen econoom wist wei
nig overtuigends te zeggen en beperkte 
zich tot demagogische opmerkingen met 
als belangrijkste inhoud dat je geen oude 
broek moet weggooien voor je een nieu
we hebt om aan te trekken. In het alge
meen was trouwens aan de vaak grove, 
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scheldenge en onhebbelijke debatten en 
woordenwisselingen op het congres te 
merken dat onder de nieuwe omstandig
heden, waarin alles kan en mag worden 
gezegd, een duidelijk gebrek aan politie
ke cultuur is waar te nemen. In zijn 
samenvattende opmerkingen naar aanlei
ding van de discussie merkte Gorbatsjow 
daarover op dat het feit dat in het debat 
zoveel oppervlakkige, niet ter zake doen
de en vaak zuiver emotionele opmerkin
gen werden gemaakt, soms uit onmacht 
om te argumenteren, een weerspiegeling 
vormde van de geestesgesteldheid die 
thans in de Sowjet-Unie heerst en van de 
spanningen die de perestrojka in de Sow
jet-maatschappij heeft opgeroepen. 

Kluisters van koude oorlog 

Het is gebleken dat het zich bevrijden 
van de kluisters die zijn opgelegd door 
wat men in de Sowjet-Unie gewoon is in 
de economie het administratieve hevels
systeem te noemen en wat in politieke 
zin meestal wordt aangeduid als stalinis
me of stagnatie, neergelegd in reeksen 
dogma's en ingeroeste gewoonten, geen 
gemakkelijke zaak is. De regels die in de 
economie golden, kunnen waarschijnlijk 
beter worden aangeduid als passend bij 
een oorlogseconomie en deze heeft, zoals 
langzamerhand tot uiting is gekomen, de 
uitgangspositie van de perestrojka veel 
moeilijker gemaakt dan het er in april 
1985 - toen het startschot werd gelost -
en ook op het vorige congres van febru
ari-maart 1986 naar uitzag. Nu is bekend 
geworden dat de militaire uitgaven vele 
jaren lang vrijwel een kwart deel van het 
nationale inkomen hebben opgeëist en 
dat mede in samenhang daarmee slechts 
een kwart deel van de industriële produk
tie uit verbruiksgoederen bestond. In de 
industrieel ontwikkelde kapitalistische 
landen bestaat bijna de helft van de 
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industriële produktie uit verbruiksgoede
ren. 
De toenemende moeilijkheden die de 
Sowjet-Unie ondervond bij het financie
ren van haar militaire uitgaven hebben 
zich - zoals in de laatste periode is mee
gedeeld - reeds in de periode voor het 
aan de macht komen van Gorbatsjow 
doen gevoelen. De overheid werkte met 
steeds grotere tekorten; deze konden 
evenwel nog geruime tijd gedeeltelijk 
gedekt worden door de stijgende inkom
sten uit de energie-uitvoer. Slechts in 
verhulde formuleringen - er werd dan 
gesproken over "financiële dispropor
ties" -klonk toen iets door van de toene
mende moeilijkheden. 
In dezelfde periode dat de nieuwe leiding 
in de USSR een begin maakte met de 
perestrojka-maatregelen liepen de 
inkomsten uit de olieverkopen als gevolg 
van de dalende prijzen dramatisch terug. 
In 1984 had de Sowjet-Unie nog 13,6 
miljard roebel in inwisselbare valuta ont
vangen voor haar olie en aardgas; in 
1986 was dit bedrag reeds gedaald tot 5,5 
miljard roebel! In samenhang hiermee 
maar tevens door een reeks andere 
omstandigheden (de daling van de 
inkomsten uit alcoholaccijnzen als 
gevolg van de ondoordacht doorgevoerde 
anti-alcoholcampagne enerzijds en 
anderzijds vooral door de nog toenemen
de stroom van investeringen) steeg het 
tekort op de staatsbegroting snel, van 
1985 tot 1987 van 18 tot 57, l miljard 
roebel. Dit bevorderde de versnelling van 
het inflatieproces dat ook al veroorzaakt 
werd door een enorme stijging van de 
lonen (mogelijk geworden door de grote
re vrijheid van de bedrijven om te beslui
ten tot loonsverhogingen). Op het con
gres wees premier Ryzjkow erop dat bij
voorbeeld in de afgelopen twee jaar de 
looninkomsten van de bevolking stegen 
met 105 miljard roebel, dat wil zeggen 
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met liefst 23 procent... 
In de loop van de periode 1985-1990 
heeft de perestrojka steeds meer facetten 
gekregen. Het ging niet alleen om veran
deringen op economisch gebied, maar 
ook om het tot stand brengen van veran
deringen in de eigendomsstructuren (het 
afstappen van een stelsel met vrijwel uit
sluitend staatseigendom dat ten grond
slag lag aan het super-centralisme, in de 
richting van een veel genuanceerder stel
sel waarbij de eigendom zich tevens in 
talrijke andere collectieve vom1en en ook 
als privé-eigendom kan uiten), om het 
veranderen in democratische zin van de 
staatsstructuren en de overgang van een 
uiterst unitaire eenheidsstaat naar een op 
een nieuw verdrag tussen de Unie-repu
blieken gebaseerde federatie. 
Daarnaast had de perestrojka een belang
rijke internationale zijde. Opgegeven 
werden de vele jaren toegepaste metho
den waarbij de nadruk lag op het voort
durend verder meegaan met de spiraal 
van de bewapeningswedloop, met het 
handhaven van de militaire pariteit als 
hoogste doel en zoals het heette als enige 
middel om de vrede te handhaven. 
Erkend werd - en dat is de basis van het 
"nieuwe denken" dat onder leiding van 
Michail Gorbatsjow ten grondslag van 
het nieuwe beleid is gemaakt - dat de 
nadruk die lang was gelegd op het 
bestaan van "twee kampen" en op hun 
onverzoenlijke strijd niet kon leiden tot 
oplossing van de vele brandende kwes
ties die zich op internationaal terrein had
den opgehoopt. De internationale poli
tiek werd in het kader van dit denken 
"gedeïdeologiseerd". 
De materiële kosten die deze zo lang 
gevoerde politiek eiste, waren niet langer 
op te brengen, zoals gebleken is, en had
den reeds geleid tot een diepe crisis, ook 
al was deze nog gecamoufleerd en lang 
verborgen gebleven. De koude oorlog die 
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naar de omvang van de kosten die ze met 
zich meebracht, ruim de vergelijking ver
dient met een wereldoorlog - en als een 
"derde wereldoorlog" kan worden 
beschouwd, waarbij tussen de voornaam
ste tegenstanders niet geschoten is maar 
de strijd zich veelal in andere delen van 
de wereld afspeelde en de economische 
macht van beide kampen werd beproefd 
- moest beëindigd worden en het kwam 
tot allerlei regelingen om dit einde vast te 
leggen. De terugtrekking van Sowjet
troepen uit Afghanistan was daar een ele
ment van en eveneens het loslaten van de 
dwangbuis die aan de Oosteuropese lan
den, met inbegrip van de DDR, was 
opgelegd. 

Verbijstering over snelle 
ontwikkeling 

De stormachtige ontwikkelingen die 
hieruit zijn voortgekomen, met de snelle 
vereniging van Duitsland als een van de 
belangrijkste gevolgen, hebben in de 
Sowjet-Unie velen verbijsterd en veront
ruste vragen opgeroepen. Op het 28ste 
congres zijn deze in allerlei toonaarden 
aan de orde gesteld, mede in verband met 
de vraag of de veiligheid van de USSR 
nog wel verzekerd zou zijn onder de 
nieuwe omstandigheden. 
Wat dit laatste betreft, kon de chef van de 
generale staf Moisejew het congres ver
zekeren dat de veiligheid van het land 
werkelijk niet in gevaar is gekomen door 
de vermindering van de bewapening; wat 
er overblijft, is genoeg voor een goede 
verdediging en, zo voegde hij er nog 
cynisch aan toe, ook "voldoende voor 
een wereldcatastrofe". 
Over de ontwikkelingen in Oost-Europa 
werd in de uiteenzettingen van verschil
lende leiders geen omvattende analyse 
gegeven. Het bleef bij de constatering dat 
er een breuk was ontstaan tussen de daar 
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vroeger heersende partijen en de bevol
king en dat de Sowjet-leiding van voor
heen daartoe heeft bijgedragen, onder 
andere door in het verleden met militaire 
middelen in te grijpen in deze landen. 
Alexander Jakowlew voegde daaraan toe 
dat hij zelf in 1968 in Tsjechoslowakije 
had moeten meewerken aan "zoals het 
heette, het herstel van de grondslagen 
van het socialisme" en dat hij zich 
beroerd voelde als hij daaraan terug
dacht. En Gorbatsjow zei tot degenen die 
ontevreden waren over het verlies van 
bondgenoten: "Welnu, hadden we weer 
tanks moeten sturen? Moeten wij deze 
volken leren hoe ze moeten leven?" De 
volkeren moeten zelf hun lot bepalen, zo 
werd herhaaldelijk gezegd en dat gold 
ook voor de bevolking van de DDR. 
Deze heeft zich uitgesproken voor ver
eniging en de Sowjet-Unie kon slechts 
kiezen tussen een zodanige vorm daar
van dat haar veiligheid geen schade zou 
ondervinden en een ingrijpen met haar 
strijdkrachten, met haar bijna een half 
miljoen manschappen in de DDR. Deze 
weg is afgewezen, er is ingestemd met de 
Duitse vereniging, en, aldus Sjewardnad
ze, "alle redelijk denkende mensen, allen 
die geen catastrofe over Europa willen 
oproepen, ook het Sowjet-volk, zullen 
daaraan hun ondersteuning geven". 
Onmiddellijk na het congres zijn in 
onderhandelingen tussen Gorbatsjow en 
Kohl de regelingen omtrent de Duitse 
vereniging wat de Sowjet-Unie betreft in 
hoofdzaak overeengekomen. Grote te
vredenheid is er vooral getoond over de 
afgesproken beperking van de omvang 
en de bewapening van de Bundeswehr in 
het verenigde Duitsland. 

Vernieuwing 

En, ten slotte, het 28ste congres gaf ant
woord op de vraag hoe het met de CPSU 
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zelf verder moet. Van een "staatspartij in 
een partijstaat" (zoals iemand het eens 
mooi formuleerde) moet zij zichzelf 
moderniseren tot een partij die kan optre
den in de USSR van nu en die betrokken 
is in een volledig veranderingsproces. 
Alle vroegere ideeën over deze partij 
moesten kritisch bezien worden en aan 
een diepgaande wijziging worden onder
worpen. De discussie toonde hoe moei
lijk dit is en hoeveel weerstand daartegen 
nog bestaat, vooral tegen het loslaten van 
de beslissingsmacht die de CPSU aan 
zich had getrokken en die in wezen toek
wam aan de Sowjets en aan de door deze 
gevormde bestuursorganen. 
Daaraan is nu een einde gekomen. Mak
kelijk zijn de verhoudingen onder de 
nieuwe omstandigheden evenwel zeker 
nog niet. Veie partij-organisaties weten -
zo bleek op het congres -nog niet hoe ze 
thans moeten handelen, hoe ze door het 
optreden van communisten in vertegen
woordigende lichamen, door Dvertui
gingswerk en door een juiste stellingna
me kunnen bijdragen tot het oplossen van 
de grote problemen in deze crisisperiode. 
Er zijn ook organisaties die zich volledig 
bleken te hebben teruggetrokken van 
ieder contact met de Sowjets - in de i 

oogstperiode ontbrak het toen ineens aan 
een leiding (die voorheen altijd geheel in 
handen van de partij-organisaties was en 
die niet onmiddellijk door de Sowjets 
bleek te kunnen worden overgenomen). 
Anderzijds is er in een reeks Sowjets 
onder vaak een meerderheid van hun 
leden een diep wantrouwen tegen de 
CPSU, met verwijzing naar het verleden 
en met verwijten dat zij schuldig is aan 
alle fouten en misdaden uit die tijd. Een 
reeks partij-organisaties heeft zich onder 
indruk van deze kritiek als het ware in 
haar schild teruggetrokken en durft nog 
niet naar te buiten komen. 
Het congres heeft ongetwijfeld bijgedra-
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gen tot het overwinnen van zulke com
plexen en voorwaarden geschapen voor 
het verlevendigen van het werk van de 
communisten onder de nieuwe omstan
digheden. Duidelijk werd ook uitgespro
ken dat generaties communisten veel 
positiefs hebben verricht en dat de 
CPSU-leden van nu niet verantwoorde
lijkheid kunnen worden gesteld voor de 
misdaden van Stalin en zijn handlangers 

en voor de verstarring in de stagnatieja
ren van Brezjnew, vooral niet omdat 
dezen zelf het voortouw hebben geno
men om de gemaakte fouten en gepleeg
de misdaden aan het daglicht te brengen 
en te veroordelen. Gorbatsjow vatte het 
aan het einde van het congres samen in 
de woorden dat de mensen de communis
tische partij van de Sowjet-Unie zullen 
gaan beoordelen naar haar daden en dat 

in ieder geval een ieder die dacht dat het 
congres tot de begrafenis van deze partij 
zou leiden, zich zwaar heeft vergist. Juist 
door de vernieuwing, ook van de partij 
zelf, met kracht door te voeren, kan zij 
haar prestige - dat ongetwijfeld zwaar 
heeft geleden- herstellen, aldus Gorbats
jow in zijn slotwoord. 

Een congres - hoe belangrijk het moge 
zijn en hoe zwaarwegend de genomen 
besluiten ook - is altijd slechts een 
momentopname. Na een congres gaat het 
leven door, de tegenstellingen die zich 
hebben getoond, zijn niet onmiddellijk 
opgelost. De op het congres verslagen 
tegenstanders van de perestrojka, waar
van de positie ongetwijfeld ernstig is ver
zwakt, zullen er echt niet als enthousias
telingen voor gaan optreden. Uiteindelijk 
zal alleen door het praktische optreden in 
de Sowjet-Unie blijken, welke resultaten 
het vernieuwingswerk van het 28ste con
gres zal hebben gehad. 

Jaap Wolff 
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Noten: 

1. Dit congres zou eerst pas later in de herfst 
worden bijeengeroepen, maar is onder druk 
van het debat over de markteconomie ver
vroegd. Het is reeds begin september gehou
den en toonde eigenlijk ongeveer hetzelfde 
verloop als het CPSU-congres. In weerwil 
van veel ontevredenheid schaarde het RCP
congres zich met grote meerderheid achter de 
besluiten van het CPSU-congres. Een met 
veel rumoer gevoerd debat over een ontwerp
acticprogramma werd uiteindelijk beëindigd 
met het besluit het nog eens aan een nader 
onderzoek te onderwerpen en het pas aan het 
einde van het jaar vast te stellen. Mogelijk in 
weer een zitting van het congres of in een bij
zondere bijeenkomst van het op het conb'TCS 
gekozen bestuur. Opvallend was dat de secre
taris van de RCP, !wan Polozkow, zich uiterst 
gematigd opstelde en te zamcn met de Mos
kouse secretaris Prokoljcw handig manoeu
vreerde om geen van het CPSU-congres 
afwijkende beslissingen te laten vallen. 

2. Over het hervormingsplan is veel en fel 
gesproken. Overeenstemming over een tekst 
ervan kon uiteindelijk niet worden bereikt. In 
feite zijn er uiteindelijk twee voorstellen naar 
voren gekomen: een plan van de door Gor
batsjow en leltsin ingestelde commissie, naar 
de voorzitter ervan het Sjatalin-plan 
genoemd, en een opnieuw aanzienlijk gewij
zigde versic van het plan van de USSR-rege
ring dat verdedigd is door premier Ryzjkow. 
Het debat vlamde daardoor opnieuw op. Dit 
heeft reeds geleid tot het aanvaarden van het 
Sjatalin-plan door de Opperste Sowjet van de 
Russsischc Federatie, terwijl daar ook het 
aftreden van Ryzjkow werd verlangd. Gor
batsjow bleek genoopt te zijn zelf in te grijpen 
en heeft zich in dit kader gedistancieerd van 
een programma van gematigde stappen en 
zich uitgesproken voor radicalere hervormin
gen. Bij het afsluiten van dit artikel op 14 sep
tember was het nog niet duidelijk hoe de 
debatten zullen eindigen. 
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Reactie 
Geachte redactie, 
als dochter van Anton de Kom wil ik 
reageren op de speech van Astrid 
Roemer, uitgesproken op het Symposium 
'Socialisme in de jaren negentig', en gepu
bliceerd in uw blad Politiek en Cultuur, 
50e jaargang nr. 3/4, juni/juli 1990. 
Astrid Roemer begint met twee anecdo
tes, die te maken hebben met het feit dat 
uitgerekend iemand van de CPN haar 
zetel aan haar afstaat. 
Het woord anecdote is zeer slecht geko
zen met betrekking tot de twee grote Suri
namers: Anton de Kom en Michael Slory. 
Maar het meest kwetsend voor mij is wel 
het verhaal over ons telefonisch onder
houd voor haar benoeming, want volgens 
Astrid zou ik bijna jankend haar verzocht 
hebben niet in de politiek te gaan, gezien 
de geschiedenis van mijn vader. 

Van Dale zegt over het woord janken: 
1. klagelijk in gerekte hoge tonen 

schreeuwen (inz. honden en vossen) 
2. schreeuwen, krijten, huilen van kinde

ren 
3. zaniken, lastig aanhouden om iets, 

dwingen van kinderen. 
Ik heb dus niet gejankt. Ik heb als vriendin 
gezegd: 
Politiek bedrijven is keihard en slokt je 
helemaal op, kun je dat met het schrijven 
combineren? Je bent een creatieve vrouw 
en daardoor kwetsbaar, je politieke tegen
standers zijn fascisten en racisten, die 
erop uit zijn om je kapot te maken (hierbij 
heb ik mijn vader, ook een zeer creatieve 
man, aangehaald; hij werd door fascisten 
en racisten verraden en vermoord). 
Nadat haar benoeming rond was, heb ik 
haar opgebeld, gefeliciteerd, succes en 
sterkte toegewenst en gezegd dat ik trots 
op haar was. 
Dat ik nog steeds op een bepaalde manier 
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zou lijden onder mijn vaders communisti
sche ideeën en sympathieën is beslist 
onjuist, dat heeft niets met de CPN te 
maken. 
Mijn vader Anton de Kom ging op 7 
augustus 1944 's morgens de deur uit en is 
niet meer thuis gekomen. 
Jaren later na onderzoek en speuren werd 
hij in 1960 in een massagraf in Duitsland 
gevonden, en de stoffelijke resten werden 
naar Nederland gebracht en bijgezet op de 
Erebegraafplaats in Loenen. 
Vanaf dat moment ben ik mij met zijn 
werk en ideeën bezig gaan houden. Anton 
de Kom streed tegen het kolonialisme, 
fascisme, onderdrukking en uitbuiting 
van de arbeiders, werkloosheid. 
Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zat hij samen met tientallen mannen en 
vrouwen in het verzet tegen het fascisme, 
hij schreef in de ondergrondse pers: het 
blad 'De Vonk'. 
Mijn bezorgdheid en soms verdriet heb
ben te maken met het niet goed verwerkt 
hebben van mijn vaders dood. 
Met vriendelijke groet, 

Judith de Kom 
Naschrift: 
Toen Astrid Roemer haar bijdrage aan het sympo

sium gaf, speelde de eventuele benoeming als 

gemeenteraadslid voor Groen Links in Den Haag 

pas enkele dagen. Zij begon haar verhaal voor de 

vuist weg, en ging later over op schriftelijk voor

bereide tekst. Wij hebben de banden letterlijk uit

gewerkt en daarna het betoog ingekort en in een 

anikei omgezet. Daarbij hebben we onvoldoende 

gelet op de omzetting van gesproken naar 

geschreven tekst van de door Judith de Kom aan

gehaalde passage, en ook hebben wc verzuimd de 

te publiceren bijdrage aan Astrid Roemer ter 

goedkeuring voor te leggen. Over dat laatste lie

pen overigens geen afspraken. 

Onze excuses aan Judith en Astrid, 

redactie 
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Inleiding 

Dit nummer start met een tweetal 
bijdragen aan het Groen-Links-congres 
'Gedeelde Veiligheid 2000' van eind 
september. De inhoud van dat congres zal 
voorjaar 1991 worden gepubliceerd door 
het Wetenschappelijk Bureau van Groen 
Links. Twee woordvoersters hielden 
echter een verhaal, waarbij zij de (nog 
steeds) actuele dreiging van een oorlog 
tegen Irak centraal stelden. Dat gebeurde 
in het openingswoord van Ria Beekers en 
in het slotwoord van Andrée van Es. Die 
twee bijdragen nemen we hier op. Het 
was een van de laatste 'grote' speeches 
van Andrée van Es als Kamerlid, en ook 
daarom nemen we dit artikel graag op als 
blijk van waardering (achteraf). 

Op ons verzoek schreef Ab Harre wijn, als 
predikant nauw betrokken bij het 
kerkelijk bedrijfspastmaat (DISK), een 
artikel over de relatie tussen armoede en 
milieu(beleid). Op dit punt kruisten 
Brouwer en Lankhorst al eerder de 
degens. Op het recente congres van 
Groen Links, waar over aspecten van 
deze relatie werd gepraat, waren 
meerdere sprekers van mening dat het op 
voorhand met elkaar verbinden van die 
vraagstukken oneigenlijk was. Eerst 
zouden de milieudoelstellingen ont
wikkeld moeten worden, en dan moest er 
een inkomenspolitiek prijskaartje aan 
opgehangen worden. Dat klinkt minder 
ongenuanceerd dan het afwijzen van elke 
inkomensverbetering van de 'onderkant 
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van de samenleving', maar het blijft de 
vraag of na rijp beraad de conclusie dan 
niet dezelfde zal zijn. 
Harrewijn denkt daar in 'Groen Links kan 
niet zonder de armen' anders over. Hij 
lanceert tevens het idee van de 'groen
sociale buurtcomitees'. Wat de redactie 
betreft is zijn artikel na de eerdere 
artikelen over milieubeleid in dit blad 
(Molenaar, Albers en Ten Thij) een 
aanloop naar een studiedag ' Socialisme 
en milieu'. Een themanummer van P&C 
zal in de loop van maart rond dit 
onderwerp verschijnen. Verdere 
informatie volgt in het eerste nummer van 
1991. 

In Rotterdam werd tussen september 
1989 en september 1990 een felle strijd 
gevoerd rond de voorgenomen sloop van 
een dorp ten gunste van uitbreiding van 
containeroverslag. De Groen-Links
fractie van Rotterdam, die er daar zoals te 
doen gebruikelijk wat anders uitziet als 
in de rest van Nederland en 'Links 
Rotterdam' is blijven heten, maakte zich 
(Van der Vos en Meijer) sterk voor 
behoud van dit tuindorp Heijplaat. De 
2000 bewoners deden dat eveneens en 
kwamen bij verschillende gelegenheden 
als collectief in actie. Bij het overstag 
gaan van B en W voor de acties en 
argumenten van de Heijplaters en voor de 
maatschappelijke en (partij)politieke 
instemming die deze kregen, vond 
Herman Meijer dat het nodig was om de 
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achterliggende benaderingswijze te ana
lyseren en 'lering te trekken'. Gedurende 
zijn betoog kon men een speld in de 
raadszaal horen vallen. De redactie drukt 
die rede hier af, en illustreert die met 
materiaal van de actiegroep (het 
'crisisteam') en de plaatselijke pers. 

Onze redacteur Ronald Albers, sinds het 
congres verantwoordelijk voor 'milieu' 
in het bestuur van Groen Links waarvoor 
onze felicitaties, zet het debat over 
politieke cultuur voort dat Ton van Hoek 
in het vorige nummer is gestart. Hij pleit 
voor het herstel van 'normen en waarden' 
in de politiek, en voor een grotere 
toegankelijkheid van politieke partijen 
voor gewone actieve mensen. Hij haakt in 
op discussies hierover binnen de PvdA, 
waar ook Ger Verrips al zijn mening over 
gaf aan het begin van deze jaargang. 

Tenslotte schrijft Pim Juffermans over de 
GATT-onderhandelingen in een artikel 
'Geen hulp maar handel'. Zijn verhaal 
geeft veel informatie over de wijze van 
onderhandelen van de belangrijkste 
kapitalistische landen, en maakt duidelijk 
waarom de resultaten mager zijn en 
blijven. Hij stipt een traditioneel 
kritiekpunt aan van de socialistische 
beweging, namelijk de monopolisering 
van patenten en verwante 'intellectuele 
eigendomsrechten' door de concerns. 
Pim beziet de nota-Pronk, en komt tot de 
conclusie dat op dit terrein in 'Wereld van 
Verschil' de rechtse krachten in het 
kabinet-Lubbers de overwinning hebben 
behaald. 

Enkele bijdragen zijn wegens de 
overschrijding van het paginabudget naar 
1991 geschoven. 
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Van Bert Zijlma zijn de meeste foto' s in • 
dit nummer. Op de voorpagina een grijper 
in het afval. De symboliek moet in zoverre 
overkomen, dat er het afgelopen jaar en 
het komende decennium zowel letterlijk 
als figuurlijk veel puin geruimd zal 
moeten worden. Bij andere artikelen gaat 
het om het beeld van de 'wereldmarkt' 
(het World Trade Centre) tegenover 
beelden van de gewone markt en het 
gewone leven. 

P&C gaat volgend jaar zijn 51 ste 
jaargang in. De lezers zullen aandacht 
verwachten voor politieke en culturele 
kanten van de herdenking van 50 jaar 
Februaristaking, en die zal er zijn. 
De redactie kiest - hangende de ontwik
kelingen met en rond de CPN - voor een 
formule die interessant is voor de CPN, 
voor socialisten en voor mensen van en 
rondom Groen Links. Wij zien voor 
onszelfvooralsnog de taak weggelegd om 
met name de socialistische zienswijze 
alle ruimte te geven: vandaar het thema 
'Socialisme in de jaren negentig' voor 
deze jaargang en vandaar ons voornemen 
om op 20 april 1991 een studiedag 
'Socialisme en milieu' te organiseren. 
Wij hopen dat onze lezers dit beleid, net 
als bij de jaargang 1990, willen 
ondersteunen met de vernieuwing van 
hun abonnement. 

De redactie, 
12 december 1990 
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Gedeelde 
Veiligheid 2000 

De gedachtenwisseling over de uitwer
king door Groen Links van het concept 
'Gedeelde Veiligheid' wordt, hoop ik, 
spannend en interessant. In Europa 
immers is een heel nieuwe situatie ont
staan, die een vergaande positieve uitstra
ling kan hebben naar de rest van de 
wereld. Het denken in blokken is defini
tief achterhaald. Achterhaald was het 
eigenlijk al eerder. De combinatie van een 
oncontroleerbare wapenwedloop, nucle
aire afschrikking en vijanddenken werd 
de afgelopen tien jaar door samenleving 
en politiek meer en meer als absurd erva
ren. En dat proces heeft nu ook zijn poli
tieke bevestiging gekregen. De deling van 
Europa sinds de Tweede Wereldoorlog is 
ongedaan gemaakt. De wederzijdse 
afschrikking wordt verminderd. De Oost
europese staten zijn begonnen aan hun 
eigen democratische ontwikkeling. 
In deze geheel nieuwe situatie mag je van 
de politiek een open en onbevangen hou
ding verwachten, een nieuwe oriëntatie 
van waaruit de situatie in de wereld tege
moet wordt getreden. Groen Links heeft 
op dit punt haar eigen gedachten en stelt 
die ook op deze conferentie ter discussie. 

De tijd dringt overigens voor een funda
menteel debat. Want <erwijl de situatie 
anno 1990 een ideale nieuwe start biedt 
om anders met problemen en conflicten in 
de wereld om te gaan- geen eigenmachtig 
en polariserend optreden van grootmach
ten, maar gezamenlijke conflictbeheer-

singen conflictoplossing, en gezamenlij
ke ecologische veiligheid, te bereiken via 
de Verenigde Na ties- zie je, als er werke
lijk iets gebeurt, iedereen terugvallen op 
het oude denken en de oude instrumenten. 

De Pavlov-reactie van de Verenigde Sta
ten, én van Nederland als het ijverigste 
jongetje van de klas, werd gelukkig 
gevolgd door uitspraken van de Veilig
heidsRaad over een economische boycot. 
Maar die uitspraken betekenen niet dat 
militair geweld- ook al blijft het beperkt 
-de enige mogelijkheid is om een boycot 
te effectueren. Die uitspraken sluiten 
eigenmachtig optreden van Westerse 
mogendheden niet uit. Zij voorkomen niet 
dat er veel meer troepen en materieel wor
den aangevoerd dan voor het effectueren 
van de boycot nodig is. Alle risico's van 
escalatie en oorlog blijven aanwezig. De 
resoluties van de Veiligheids Raad kun
nen evenmin voorkomen dat er openlijk 
gesproken wordt over en vooruitgelopen 
wordt op de uitbreiding van het NAVO
verdragsgebied. Daar komt nog bij dat de 
militaire versterkingen en wapenleveran
ties van de Verenigde Staten voor Saudi
Arabië niet alleen Irak bang maken maar 
ook Israël. Ook Israël gaat daarom over 
tot miljarden aan wapenaankopen bij die
zelfde Verenigde Staten. En zo is al weer 
een nieuwe wapenwedloop begonnen in 
het Midden Oosten, die goed is voor de 
Amerikaanse wapenindustrie, maar slecht 
voor de ontwikkeling van de bevolking en 
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die op termijn nieuwe conflicten en oorlo
gen kan oproepen. 

De Westerse politiek speelt met vuur rond 
de Golf. Ook al zouden we een oorlog nu 
kunnen voorkomen - wat nog maar de 
vraagis-deze gang van zaken leert in elk 
geval hoe het niet moet. Ook de Neder
landse politiek zou veel fundamenteler 
moeten debatteren over de vraag langs 
welke procedures en in welke structuren 
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onze gemeenschappelijke veiligheid het 
best vorm kan krijgen. De bereidheid om 
zonodig de eigen kaders en organisaties 
uit het verleden in te ruilen voor gezamen
lijke structuren zou daarbij veel meer van
zelfsprekend moeten zijn. Aan deze dis
cussie kan en wil Groen Links een interes
sante bijdrage leveren. 

Ria Beekers 

Foto: Johan Elings 

I 
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Gedeelde veiligheid 
in een verscheurde 
wereld 

Naast de directe dreiging van een oorlog 
in het Midden-Oosten zijn er twee ont
wikkelingen gaande, die grote conse
quenties zullen hebben voor het toekom
stige internationale veiligheidssysteem. 
Enerzijds worden in het Westen plannen 
uitgevoerd om de nationale strijdkrachten 
om te vormen tot multinationale strijd
krachten die in staat worden geacht om 
binnen en buiten Europa te gaan opereren 
in geval van crisis, spanning of oorlog. 
Anderzijds ontwikkelt zich in een zeer 
hoog tempo een nieuwe wapenwedloop in 
het Midden-Oosten in het bijzonder en de 
rest van de wereld in het algemeen, die in 
de toekomst voor nieuwe crises, niet in de 
laatste plaats in de Noord-Zuid-verhou
dingen zal zorgen. Vooral als deze twee 
ontwikkelingen elkaar tegenkomen. 

'Out of Area' operaties 

Al vóór de invasie van de Iraakse troepen 
in Koeweit zijn binnen de Navoplannen 
ontwikkeld over een uitbreiding van het 
operatiegebied van de Atlantische organi
satie om ook 'out of area' te kunnen 
ingrijpen bij conflicten. Zo moet de Navo, 
het kind van de Koude Oorlog, langza
merhand omgevormd worden tot de vol
wassene van de Noord-Zuid-conflicten. 
Onder het motto van het beschermen van 
'vitale' westerse belangen worden de 
defensie-inspanningen gerechtvaardigd 
door ze in andere delen van de wereld een 
'Lebensraum' te geven. 

Zo is de Nederlandse regering in Navo
verband bezig met het herstructureren van 
de Nederlandse strijdkrachten om de 
nieuwe internationale constellatie tege
moet te gaan. Termen als flexibele, 
mobiele en multinationale strijdkrachten 
zijn aan de orde van de dag. De filosofie 
hierachter is dat op dit moment een snel 
inzetbaar leger in het kader van crisisbe
heersing ook op andere plaatsen dan in het 
huidige Navo-operatiegebied moet gaan 
opereren. En daarbij wordt gedacht aan 
etnische conflicten in Oost-Europa en .... 
natuurlijk het Midden-Oosten. 
Deze plannen zijn door de Golfcrisis 
zowel binnendeN avo als binnen de Euro
pese Gemeenschap hedendaagse werke
lijkheid geworden. De laatste weken spre
ken hooggeplaatste eurofunctionarissen 
zich steeds nadrukkelijker uit voor een 
militaire arm van de Twaalf. Het is de 
grote vraag of een dergelijke militaire 
dimensie van de Europese Gemeenschap 
beperkingen zou kennen, zoals de Navo 
die dan tenminste nog kent. Dit proces 
heeft onder andere te maken met het onge
noegen onder de Amerikaanse bevolking 
over de terughoudendheid van de Europe
se bondgenoten in de internationale poli
tiek. De roep om 'burden sharing' wordt 
steeds luider onder druk van een econo
mie die zich op de rand van een ravijn 
bevindt. Het enthousiasme om jonge 
Amerikaanse soldaten te offeren wordt 
steeds kleiner. 'Wordt het mijn zoon of 
Uw carrière, mijnheer de president', luid-
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de de kop van een geruchtmakende inge
zonden brief. De kritiek op de rol van de 
VS als 'politieagent' van het Westen komt 
tegenwoordig niet alleen van buiten af. 
Al langer leeft in de EG de wens om ook 
defensiepolitiek te kunnen voeren. De 
gerevitaliseerde WEU biedt daarvoor de 
opstap. Het WEU-verdrag kent geen 
bepaling die verbiedt buiten het verdrags
gebied te opereren. Daarmee zou men in 
EG-verband overeen vrijbriefbeschikken 
om buiten Europa te opereren om toekom
stige Saddam Hoesseins te lijf te gaan. En 
de toekomst zal steeds meer Saddam 
Hoesseins brengen mede als gevolg van 
het wapen-exportbeleid van de Westerse 
landen. 

Nieuwe Wapenwedloop 

De huidige crisis in het Midden-Oosten 
presenteert de rekening aan de internatio
nale gemeenschap voor een onverant
woordelijk wapen-exportbeleid. De Golf
crisis vormt het directe resultaat van de 
verplaatsing van de wapenwedloop van 
Europa naar het Midden-Oosten en de 
Derde Wereld. Wat betreft het Midden
Oosten zijn er in de afgelopen tien jaar 
meer dan zeshonderd miljard dollar aan 
wapens uitgegeven. Deze defensie-uitga
ven bedroegen in die periode 20 procent 
van het bruto nationaal produkt van de 
hele regio. 
Veertien Derde-Wereldlanden beschikken 
over ballistische raketten. Ongeveer twin
tig landen zijn bezig met de uitvoering van 
offensieve chemische wapenprogramma's, 
en meer dan tien landen hebben concrete 
plannen om biologische wapens te ont
wikkelen. Vijftien landen, waarvan zes in 
het Midden-Oosten, doen onderzoek naar 
kernwapens en/of ondernemen pogingen 
om dit soort wapens aan te schaffen. 
De wapenwedloop in het Midden-Oosten 
heeft een nieuwe dynamiek gekregen 
door de invasie van de Iraakse troepen in 
Koeweit. Zo vernamen we de laatste 
dagen het bericht dat de Verenigde Staten 
voor 18 miljard dollar aan wapens aan 
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Saoedi-Arabië zullen leveren. Voor het 
eerst in de geschiedenis wordt een land 
met zoveel wapens opgezadeld, dat het 
gedwongen is zijn leger uit te breiden. Om 
vervolgens de 'balance of power' in de 
regio te garanderen, krijgt Israël van de 
VS voor een symbolisch bedrag de 
modernste wapens uit het Amerikaans 
wapenarsenaal. De nieuwe wapenexpor
terende landen zoals Brazilië trekken er 
ook profijt van. Het wegvallen van Irak 
als een van de belangrijkste Braziliaanse 
klanten is al goedgemaakt door orders 
afkomstig uit Saoedi-Arabië. Zo hebben 
we op dit moment slechts één zekerheid: 
als er oorlog komt dan zal deze voorname
lijk uitgevochten worden met Westerse en 
Oosteuropese wapens. De Fransen zullen 
moeten vechten tegen hun eigen Exocet
raketten; de Nederlanders tegen de eigen 
nachtzichtkijkers en niet te vergeten het 
Iraakse superkanon. En laatst is gebleken 
dat Nederlandse wapenproducenten met 
medeweten van ambtenaren van Econo
mische Zaken jarenlang verkenningsap
paratuur aan Saddam Hoessein hebben 
geleverd. 
Sovjet-minister Sjevardnadze uit zijn ver
ontschuldigingen tegenover de Saoedi
sche diplomaat prins Bandar bin Sultan: 
'De tanks waarmee Saddam Hoessein 
Koeweit is binnengetrokken zijn van ons.' 
'Och ja', antwoordde de prins, 'en wij 
hebben ze betaald'. De Golfcrisis blijkt 
zelfs goed te zijn voor het oplossen van 
interne problemen zoals in Argentinië. De 
Argentijnse regering besloot onlangs 
schepen naar de Golf te sturen om daar
mee de militairen bezig te houden en 
zodoende het risico van een militaire coup 
te verminderen. In het Midden-Oosten 
krijgt de oorlogslogica het dagelijks leven 
steeds meer in haar greep. De beelden van 
Palestijnse vrouwen die hun sieraden, hun 
enig bezit, inleverden om de militaire 
inspanningen van Saddam Hoessein te 
steunen deden mij de rillingen over de rug 
lopen: hoe klassiek, hoe succesvol nog 
steeds, die mobilisatie van vrouwen voor 
de oorlogsmachine. 

• 

I 



r 

PC 50 JAAR 

En niet te vergeten: de Nederlandse minis
ter Van den Broek heeft afgelopen week in 
de Algemene Vergadering van de VN al 
een stap verder gedaan dan zijn collega's 
en voor het eerst openlijk gezinspeeld op 
oorlog. Een diplomatieke oplossing krijgt 
steeds minder kans en daar lijkt iedereen 
al aan te wennen. 
Saddam Hoessein vormde voor het Wes
ten een tegenwicht tegen het bewind in 
Teheran. Volgens westerse regeringslei
ders zorgde hij voor de stabiliteit in de 
regio. De stabiliteit wordt nu, in de woor
den van de Amerikaanse ministervan bui
tenlandse zaken, James Baker, gewaar
borgd door de massale Amerikaanse mili
taire aanwezigheid in de regio. En andere 
tirannieke Arabische leiders worden nu 
bewapend, zodat ze een tegenwicht vor
men tegen het regime in Bagdad. Het 
bewijs hiervan is de nieuwe bondgenoot 
van het Westen: de Syrische president 
Hafez al-Assad die niet minder tiranniek 
is dan Sadam Hoessein. Bewapening als 
middel om stabiliteit in het Midden-Oos
ten te brengen houdt dictatoriale regimes 
in het zadel. Het overbekende recept van 
de Amerikaanse president Johnson is in 
het Midden-Oosten nog steeds de reme
die: 'it's a son of a bitch, but it's our son of 
a bitch'. 

In de Arabische wereld heeft geen enkel 
land een gekozen regering. Van een totaal 
van 17 landen kennen er 12 een vorm van 
dictatuur of absolute monarchie. De men
senrechten worden in het Midden-Oosten 
dagelijks geschonden. En juist eerbiedi
ging van mensenrechten is één van de 
voorwaarden die van essentieel belang 
zijn om in de toekomst een Gedeelde Vei
ligheid met de Arabische wereld te berei
ken. 

Gedeelde Veiligheid? 

Deze week hebben de Spaanse en Itali
aanse ministers van buitenlandse zaken 
het plan gelanceerd om op korte termijn te 
komen tot de oprichting van een overleg-
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orgaan voor de Zuideuropese landen, de 
zogenaamde nieuwe 'frontlijnstaten', 
Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het 
zou een 'Conferentie voor Veiligheid en 
Samenwerking in het Middellandse Zee
gebied' moeten worden, geïnspireerd 
door de CVSE, met als doel het tegengaan 
van de wapenwedloop in de regio, het sti
muleren van economische samenwer
king, het oplossen van regionale conflic
ten, het beschermen van het milieu, gods
dienstvrijheid en mensenrechten. 
Beide ministers constateren terecht dat de 
verschillen in ontwikkeling tussen de 
noordelijke en zuidelijke oevers van de 
Middellandse Zee razend snel toenemen. 
Beide ministers constateren eveneens 
terecht dat het verschil in ontwikkeling tot 
spanningen zou kunnen leiden, en dat eco
nomische samenwerking en Europese 
investeringen in Noord-Afrika een pas
send antwoord daarop zouden moeten 
zijn. De Conferentie voor Veiligheid en 
Samenwerking in het Middellandse-Zee
gebied zou ook een forum moeten worden 
voor conflicten als de huidige in de Perzi
sche Golf en voor het Palestijnse vraag
stuk. Een dergelijke Conferentie zou 
ongetwijfeld een positieve bijdrage leve
ren aan de opbouw van een Gedeelde Vei
ligheid met Noord-Afrika en het Midden
Oosten. Hoewel mijn wantrouwen ogen
blikkelijk gewekt wordt, als in het rijtje 
mooie doelstellingen ook het tegengaan 
van migratie wordt genoemd: het zal er 
wel op uit draaien, dat die doelstelling de 
absolute voorrang krijgt en de enige is die 
de zuidelijke staten door de strot geduwd 
krijgen. 
Het concept van Gedeelde Veiligheid ver
onderstelt het ontbreken van een belan
gentegenstelling of op zijn minst de 
bereidheid bij twee gelijkwaardige partij
en om die belangentegenstelling beheers
baar te maken. Dat was als concept voor 
het verzachten van de Oost-West-tegen
stelling vooral belangrijk in het kader van 
de massale vredesbeweging, die gewoon, 
zoals het hoort, om eenzijdige ontwape
ningsstappen vroeg. Terwijl een jaar gele-
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den nog grote patstellingen ontstonden 
over de wederzijdse troepenreducties, 
worden deze dagen toch vooral de afge
sproken plafonds achterhaald door de fei
telijke terugtrekking van troepen. Kleine 
berichtjes daarover in de krant. Grote kop
pen de volgende dag over het verplaatsen 
van diezelfde troepen naar nieuwe brand
haarden. Wie wil met wie veiligheid 
delen? 

De Oost-West-tegenstelling is door de 
revolutionaire ontwikkelingen in Oost
Europa en de Sowjet-Unie als een pud
ding ingezakt. Een front van Oost en West 
tegenover nieuwe oorlogshitsers. Mooi. 
Maar het zou aardig geweest zijn, als nu 
geheel onverwacht en verrassend had 
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kunnen blijken dat de ongebonden landen 
hun bestaansrecht niet uitsluitend te dan
ken hebben gehad aan de Oost-West
tegenstelling. 
Want een directorium van de grote 
mogendheden, met de Sovjet-Unie en 
zeker ook Japan, opererend onder de dek
mantel van de VN, is op korte termijn dan 
misschien aantrekkelijk, verrassend en 
ogenschijnlijk vrede-bevorderend; op 
langere termijn lijkt een dergelijke con
structie absoluut niet geschikt om de anti
westerse gevoelens in veel Derde
Wereldlanden om te buigen in de richting 
van samenwerking en dus .... gedeelde 
veiligheid. 

Andrée van Es 
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Groen kan niet 
zonder de armen 
' ' 

Het lijkt zo buiten elke realiteit te staan 
om te pleiten voor zowel een verbete
ring van uitkeringen en minimumloon 
met zo'n 15 % als voor drastische 
milieumaatregelen. Voor beiden wordt 
er naar de overheidsfinanciën gekeken. 
En, zo konkludeert men al snel, dit is 
een onmogelijkheid. Niet betaalbaar. 

Ook rij st snel de vraag hoe om te gaan met 
milieuheffingen, prijsverhogingen van
wege milieumaatregelen, e.d. Willen en 
moeten we die gecompenseerd krijgen in 
hogere lonen of uitkeringen? Een niet 
zomaar interessant probleem, maar een 
wezensvraag voor zowel milieu-aktivis
ten, als mensen uit de sociale bewegingen. 
Gaarne wil ik het mijne bijdragen aan 
deze discussie; dit vanuit een praktische 
betrokkenheid bij de beweging tegen de 
verarming in Nederland en mede-voor
vechter voor de 15%-eis. 

Bagage 
Als predikant bij het kerkelijke bedrijfs
pastoraat (DISK) in Amsterdam heb ik de 
sluiting van de scheepswerven NSM en 
ADM in 1984 en 1985 van dichtbij mee
gemaakt. De ontslagenen zijn op initiatief 
van het bedrijfspastoraat bij elkaar blijven 
komen. Nog steeds is er een werkplaats 
waar een aantal van hen dagelijks -met 
behoud van uitkering- werkt. Verder zijn 
zo'n 300 werkloze en arbeidsongeschikte 
ex-scheepsbouwers lid van een belangen-

vereniging die nog wekelijks ontmoe
tings- en themabijeenkomsten organi
seert. Al die jaren heb ik meegemaakt hoe 
zij in inkomen teruggevallen zijn. De pijn 
die dat gaf en de noodzaak het leefpatroon 
te veranderen. Verder ben ik als coördina
tor van het comité Amsterdam Tegen Ver
arming bij vele andere uitkeringsgerech
tigden en hun akties betrokken. Vooral 
bijstandsvrouwen kom ik hierbij veelvul
dig tegen. 
Dit is de bagage die ik meedraag als ik 
mijn mening in de armoede-milieu dis
cussie geef. 

15% 

Het zal dan ook niet verwonderlijk zijn dat 
ik nogal hecht aan de 15%-eis. 
Die 15% is de achterstand in koopkracht 
die tussen 1982 en 1989 ontstaan is door 
ontkoppeling van de uitkeringen en het 
minimumloon en zelfs eenmaal een verla
gingvan 3%. 
Met die 15% wordt niet meer of minder 
geëist dan herstel van de verhoudingen 
zoals ze in 1982 waren. Wat er nu gebeurt 
met de huidige koppelingsdiscussies gaat 
alleen nog maar om het niet groter laten 
worden van het gat tussen uitkeringen en 
lonen. Over het inlopen van de opgelopen 
achterstand horen we weinig. 
Toch is dat bitter nodig, omdat elke nor
male verhouding werkelijk zoek is. Men
sen die jaren achtereen van een minimum 
moeten leven raken in een sociaal isole-
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ment. In vergelijking met de samenleving 
om hen heen kunnen ze absoluut niet mee
komen met wat als normaal wordt erva
ren. Geen abonnementen, weinig reizen, 
op alles bezuinigen, zelfs op eten, kleden 
en verwarming. Kortom het hele verhaal, 
dat al vaker verteld is. 
Ik zal er hier niet verder over uitwijden, 
maar meende het toch even te moeten 
ophalen omdat de milieudiscussie soms 
net iets te gemakkelijk aan dit soort con
crete situaties voorbijgaat. Het lijkt vaak 
om afweging van 'principes': inkomen of 
milieu, die deels los staan van de realiteit. 

Want hoe je het ook wendt of keert, in een 
samenleving waarin zich zoveel rijkdom 
laat zien, gaat het niet aan de armsten als 
eersten de milieurekening te presenteren 
door de koppeling op de tocht te zetten; of 
door met een forse haal hun achte'rstand 
achter de milieuhorizon te vegen. Alles 
zal in het werk gesteld moeten worden om 
bij de presentatie van de onvermijdelijke 
milieurekening -aan ook de consumen
ten- het armere deel van de bevolking te 
ontzien. Sterker nog, het zou goed zijn 
milieumaatregelen vergezeld te laten 
gaan van verbeteringen in het leefniveau 
van deze groep. Natuurlijk is het -zeker 
tegen de afschuwelijke realiteit van ons 
beschadigde milieu- theoretisch goed te 
verdedigen dat ook de armen gevolgen 
zullen merken van noodzakelijke milieu
maatregelen. Maar niet nu; na hen jaren 
op achterstand gezet te hebben en zonder 
die achterstand goed te maken. Dat goed
maken is geen luxe of ereschuld, waar we 
om zwaarwichtige redenen nu maar even 
vanaf mogen zien. Dat inlopen van de 
achterstand is een financiële bijdrage aan 
het opwerpen van een dam tegen een 
gigantische verpaupering en verloedering 
waarmee delen van onze samenleving 
geconfronteerd worden en die overal 
voelbaar zijn. Honderdduizenden in ons 
land voelen zich in de steek gelaten, zijn 
verbitterd en voelen zich al snel bedreigd 
als er weer eens Haagse wijsneuzen hun 
uitkering ter discussie stellen; ook al is het 

Politiek en Cultuur 

met edele motieven als het milieu. We 
weten hoe moeilijk het is mensen in het 
algemeen te confronteren met financiële 
gevolgen van een milieupolitiek; onder de 
armen ontbreekt dan nog veel sterker een 
draagvlak als hun terechte sociale eisen 
worden genegeerd. 
Voor de wat beter gesitueerde groepen 
worden inkomensconsequenties van 
milieumaatregelen al snel te veel, maar 
men heeft nog de mogelijkheid zich hard 
te maken voor beter loon (hetgeen van te 
voren al een rem is voor de overheid om 
niet te hard van stapel te lopen ten aanzien 
van die groepen). Bij mensen met een uit- ~ 

kering bestaat die rem niet. Zij dreigen tel
kens weer het slachtoffer te worden van de 
onmacht van welke regering dan ook de 
pressie te weerstaan van bedrijfsleven, rij-
ken en ook een groot deel van de redelijk 
verdienende werknemers, tegen hen 
beperkende maatregelen. Om toch nog 
wat te kunnen doen voor in dit geval het 
milieu wordt dan al snel weer gekeken 
naar de wat minder weerbare groep uitke
ringsgerechtigden. 
Belasting- en premiedruk schijnen abso
luut niet te mogen stijgen, terwijl onge
veer dagelijks getornd wordt aan de uitke
ringen en er om de haverklap sluipende 
verslechteringen worden doorgevoerd; 
als het niet voor de hele groep uitkerings
gerechtigden is dan voor een deelgroep, 
zodat de 'algemene' of 'gemiddelde' cij
fers niet worden aangetast. 
Opvallend bij de begrotingsbesprekingen 
voor 1991 is echter dat juist de inkomsten 
uit belasting (en dan met name vennoot
schaps- en inkomstenbelasting ! !) met 
miljarden tegenvallen en dat het ministe
rie van sociale zaken dit jaar zo'n 500 mil
joen terug zal storten naar de minister van 
financiën. Oftewel de belasting- en pre
miedruk is met name voor de rijkeren in 
de praktijk aanzienlijk minder geweest 
dan op papier en aan sociale uitkeringen is 
minder uitgegeven dan geraamd. Mijn 
redenering zou dan zijn die 500 miljoen in 
ieder geval in te zetten voor een stapje in 
de richting van het inlopen van de achter-
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stand van 15% en via gerichte maatrege
len in de belastingsfeer die miljarden 
boven tafel te krijgen die nu blijven zitten; 
om zo een dreigend gat in de begroting 
tegen te gaan, wat weer terugslaat op de 
financiële ruimte voor milieumaatregelen 
of uitkeringen. 

Met dit voorbeeld wil ik aangeven, dat het 
in de praktijk niet zomaar gaat om princi
pes betreffende inkomen of milieu, maar 
om keiharde belangenposities, waarin de 
zwaksten sowieso telkens aan het kortste 
eind trekken. De keus is dan niet geweest 
15% of milieu, maar een mogelijk klein 
stukje van die 15% waar in principe geld 
voor was is weer gestort in het gat van 
belastingtegenvallers, ten gunste van de 
rijkeren in ons land. De in principe moedi
ge discussie binnen Groen Links over de 
vraag of die 15% nog wel realistisch is bij 
alle milieu-eisen slaat in de praktijk ner
gens op, omdat Groen Links in deze niets 
te vertellen heeft. Zo'n discussie wordt 
alleen maar dankbaar aangegrepen om de 
hele noodzaak tot verbetering van het 
leefniveau van de armsten van tafel te 
vegen. 
De armoede stond net prominent op de 
politieke agenda; het ging er eindelijk 
over dat er nog wat meer nodig zou zijn 
dan alleen de koppeling op een achter
standsniveau. Na een jaartje koppeling lij
ken we weer terug te vallen tot het oude 
punt waarop alles weer teruggeworpen 
wordt op de verdediging van die koppe
ling en elke inhaalmanoeuvre weg is. Het 
lijkt er wel op dat sommigen binnen 
Groen Links de strijd al opgeven voordat 
die goed begonnen is. De eerlijkheid 
gebiedt me ook te zeggen dat op de mani
festatie "Nederland Tegen Verarming" op 
19 mei j.l. de inzet van Groen Links me is 
tegengevallen. Dan niet alleen wat betreft 
deelname, maar ook in de voorbereiding. 
In Amsterdam bijvoorbeeld was er bij een 
demonstratie in 1988 nog duidelijk een 
redelijke inzet van Groen Links-partijen 
te merken, die in 1990 over het algemeen 
verdwenen was. 
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Ik denk dat het heel slecht zou zijn als 
Groen Links zich zo vervreemdt van het 
armere deel van onze bevolking, waarin 
ze tot op heden nog op aanhang kon reke
nen. Men dreigt dan afhankelijk te worden 
van het groene 'geweten' van progressie
ve middenklassers, die best bereid zijn 
wat minder in het autootje te stappen of af 
te zien van een tweede auto en tevens wat 
meer neer te tellen voor bepaalde milieu
vriendelijke produkten. Groen-zijn wordt 
dan een welvaartshobby, die snel over kan 
zijn als het zoveel gaat kosten dat men de 
werkster ("toch een leuke bijverdienste 
voor een bijstandsvrouw") niet meer kan 
betalen of als men teveel tijd kwijt is aan 
het openbaar vervoer ("wel leuk die 
reductiekaarten voor senioren, maar ze 
zitten wel in de weg als de automobilisten 
eens met de trein willen"). 
Ik meen dat Groen Links er beter aan doet 
zich op de armere laag van de bevolking te 
oriënteren bij het zoeken van een strategie 
die zowel de milieudoelstellingen als de 
sociale doelstellingen dichterbij brengen. 
Ik denk dat Groen Links niet anders kan. 
Zo niet, dan belandt zij in het door alle 
partijen bedreven gedrang om de midden
groepen; Groen Links zal daarbij altijd 
wel wat aanhang krijgen vanwege iets 
radicalere milieustandpunten dan de 
andere partijen; het geweten vereist nu 
eenmaal wel eens een proteststem. Maar 
een wezenlijke basis voor een eigen 
geluid en strategie zal dan ontbreken. 

Juist de armere lagen van de bevolking 
zijn amper vertegenwoordigd in de poli
tiek. Zij zijn ook moeilijk te winnen voor 
een groene politiek omdat ze -terecht
vermoeden dat de gevolgen daarvan, 
zoals gewoonlijk, wel op hen afgewenteld 
zullen worden. Groen Links heeft in prin
cipe standpunten die het mogelijk maken 
het vertrouwen te winnen bij armere delen 
van de bevolking, mits uitgewerkt in een 
herkenbare dicht bij huis gebrachte prak
tische politiek. Groen Links zou bij uit
stek de partij kunnen zijn die een milieu
beleid kracht bij kan zetten vanuit een 
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geworteld zijn in deze groepen. Men zal 
dan echter wel werk moeten maken van 
een integratie van milieubeleid met de 
terechte sociale eisen van de armeren in 
ons land. 

Ik denk dus dat niet de gewetensvolle 
middengroepen of jonge intellectuelen de 
voornaamste dragers van een milieu- en 
sociaal beleid zullen zijn (alhoewel we 
hun betekenis niet moeten onderschat
ten), maar juist de pakweg 40% huishou
dens die leven van een inkomen beneden 
modaal. (In de grote steden leeft trouwens 
zo'n 40% van de huishoudens van een 
officieel inkomen beneden het minimum
loon; zo'n f1600,- á 1700,- netto in de 
maand) 
Voor die stelling is een aantal factoren aan 
te wijzen in omstandigheden ofleefpatro
nen van die groepen. Maar het vereist 
daarnaast een aktief beleid van gesprek, 
verbondenheid en sociale aktie wil het 
wederzijds vertrouwen voldoende zijn om 
ook het milieuperspectief ten volle tot zijn 
recht te laten komen. 

De armen als milieubond
genoot 

Als ik het heb over de -naar inkomen 
gemeten- onderste 40% van de huishou
dens in onze samenleving moge het dui
delijk zijn dat ik die niet allemaal voor 
arm aanzie. Maar in het gedrag van het 
armste deel van hen is een aantal zaken 
waar te nemen die interessant zijn voor 
een milieustrategie als het de verandering 
van consumptie, energieverbruik of inko
menskonsekwenties van maatregelen, 
e.d. betreft. 
Een aantal constateringen: 
1 Waar we in de discussies over gedrags
beïnvloeding telkens horen d''.: prijsver
hogingen van milieuvervuilende produk
ten (bv. door Ecotax) of forse accijnsver
hogingen op bijv. benzine amper zullen 
werken omdat men die prijs voor het 
milieu gewoon betaalt en vervolgens 
gewoon doorconsumeert en doorrijdt. 
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Daar merk ik uit ervaring dat juist de men
sen met de mindere inkomens zeer snel 
reageren op financiële prikkels. Het zoge
naamde "prijskopen" (de suiker hier, de 
groente daar, enz. kopen waar het het 
goedkoopst is) van veel armere mensen is 
daar een voorbeeld van. Men kent ook de 
prijzen. 
2 Er is bij deze groep relatief weinig auto
bezit. Zeker afgezet tegen de wat hogere 
inkomens en de huishoudens met twee 
redelijke salarissen, waar het bezit van 
meer dan een auto al bijna een gewoonte 
lijkt te worden. 
3 Bij veel uitkeringsgerechtigden consta
teer ik een (soms uit noodzaak geboren) 
bereidheid tijd te steken in zaken die als 
noodzakelijk gevoeld worden, zeker als 
het financieel gunstiger uitpakt. Bij de 
baanloze scheepsbouwers zie ik een opti
maal gebruik van de auto's die er nog zijn. 
Elkaar ophalen is gewoonte. Het gebruik 
van elkaars gereedschappen i.p.v. de aan
schaf van iets nieuws. Meer reparatie 
i.p.v. vervanging. 
Dit is een beeld dat ik ook bij niet-uitke
ringsgerechtigden met een lager inkomen 
z1e. 
4 Er bestaat een grote behoefte aan een 
positief zelfbeeld, aan eigenwaarde 
tegenover het gevoel afgedankt te zijn 
door de samenleving of tegen het gevoel 
een onbelangrijk vervangbaar iemand te 
zijn. Hoewel eerst wantrouwig en afwach
tend zal mijns inziens vervolgens blijken 
dat het armere deel van de bevolking 
graag de rol op zich zal nemen de redders 
van het milieu te zijn, als ze daar op de 
juiste wijze op aangesproken worden. 
Velen snakken ook naar een zinvolle tijds
besteding. 
5 Men heeft verhoudingen feilloos in de 
gaten. Het verschil tussen wie wekelijks 
één en wie twee of meer vuilniszakken 
buiten zet als stilzwijgende graadmeter 
voor inkomensverschillen. Het besef dat 
doorgaans minder reizen ook minder ver
vuilen is. 
Honderden voorbeelden weet men te 
geven van het gegeven dat wie meer te 
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besteden heeft doorgaans ook meer ver
vuilt, energie verbruikt e.d. 

Bij dit soort constateringen zou Groen 
Links moeten aansluiten in een milieu
strategie. Dat betekent inderdaad dat het 
duurder maken van milieuschadelijke 
produkten gepaard moet gaan met een 
compensatie voor de (duurdere) milieu
vriendelijke alternatieven. Als dat gebeurt 
schakelt deze groep onmiddellijk om op 
die alternatieve produkten. 
Milieuheffingen en belastingen moeten 
gekoppeld worden aan de mate van ver
vuiling of anders aan het inkomen. 
Allemaal bekende voorstellen, maar vaak 
nog amper met betrokkenen zelf bespro
ken. 
Want ik denk dat Groen Links daarnaast 
nog verdergaande zaken aan de orde mag 
stellen in de besprekingen met betrokke
nen zelf. Er zou een soort positief milieu
scenario moeten komen. Hetgeen inhoudt 
dat diverse milieumaatregelen positief 
bijdragen aan de leefmogelijkheden van 
mensen. 

Bijvoorbeeld de mobiliteit van mensen. 
Het is zo langzaamaan wel bekend dat het 
lage inkomensniveau negatiefuitwerkt op 
de mobiliteit. Bus, trein, e.d. zijn te duur. 
Men kan de 15%-eis nu op twee manieren 
vertalen. De eerste is een verhoging van 
de netto inkomens, zodat men het vervoer 
iets gemakkelijker kan betalen. De tweede 
wijze zou kunnen zijn, dat de tarieven van 
het openbaar vervoer verlaagd worden, 
zodat het reizen goedkoper wordt. Aan 
deze tweede manier kleven zeker nadelen. 
Een algemene verlaging van de tarieven 
holt de exploitatie van het openbaar ver
voer uit terwijl ook velen, die zo'n verla
ging amper nodig hebben daarvan profite
ren. Daardoor zal zo'n verlaging in prak
tijk nooit plaatsvinden of slechts 
marginaal, wat de mobiliteit van armeren 
amper bevordert. Een gericht beleid, met 
"kortingspasjes voor armen" werkt stig
matiserend. Wellicht dat een tussenvorm 
gevonden kan worden waarin men, net als 
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bij de huursubsidie, op basis van het 
belastbaar inkomen van het vorige jaar (of 
bij forse inkomensterugval op basis van 
het huidige inkomen) aanspraak kan 
maken op de gratis verstrekking van 
bestaande door iedereen gebruikte kor
tingsvoorzieningen in het openbaar ver
voer, zoals de rail-aktiefkaart voor het 
spoor en de goedkope strippenkaarten of 
abonnementen voor de bus. Dit zou nog 
uitgebreid kunnen worden met geredu
ceerde tarieven voor fietsenstallingen, 
e.d. Dit werkt niet stigmatiserend en heeft 
ongetwijfeld een positieve uitwerking op 
de mobiliteit van de armeren en een ont
lasting van hun overige bestedingsruimte. 

De keerzijde hiervan is dat het inderdaad 
niet aan de mensen zelf overgelaten wordt 
of ze koste wat het kost toch nog aan hun 
autootje vasthouden hetgeen wel moge
lijk is wanneer de 15% (deels) vertaald 
wordt in directe inkomensverbetering. Ik 
ken diverse mensen, die van een mini
mum leven en toch nog een auto willen 
houden. Ik weet wat ze er allemaal voor 
laten staan. Maar zeker voor ouderen is 
het vaak nog het laatste restje "luxe en 
vrijheid" wat hen herinnert aan hun jaren
lange arbeidzaam leven. Het zou een hard 
gelag zijn hen dat ook nog af te pakken. 
Daarom ben ik er voorstander van dat 
voor bijzondere gevallen speciale aut
overgoedingen gegeven kunnen worden. 
Ik denk dan niet alleen aan minder
validen, maar ook aan mensen met een 
laag inkomen in plaatsen met slecht open
baar vervoer, aan mensen met massa
vrees, e.d. 
In principe moet er een goed alternatief 
voor de auto voorhanden zijn. Is dat er, 
dan zou ik graag de discussie met uitke
ringsgerechtigden aangaan of die forse 
kortingen op het openbaar vervoer niet 
een deel van de in te lopen 15% mogen 
zijn. 

Voor alle duidelijkheid wil ik wel zeggen 
dat dit los staat van de algemene inko
menspolitiek ten aanzien van milieu. Als 
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men de auto duurder maakt en dat com
penseert in de lonen moet dat ook gewoon 
via de koppeling in de uitkeringen gekom
penseerd worden. Compenseert men het 
niet in de lonen, dan ook niet in de uitke
ringen. Oftewel: de positie van de uitke
ringsgerechtigde met auto ten opzichte 
van de wat beter gesitueerde medeburger 
verandert verhoudingsgewijs niet. Verbe
tert dus ook niet, wat wel het geval is met 
uitkeringsgerechtigden die van het open
baar vervoer gebruik maken. 

De juiste volgorde voor milieumaatrege
len is wat mij betreft: 
Verbeter milieuontlastende alternatieven 
en maak die aantrekkelijk zeker voor 
mensen met een laag inkomen (voor
beeld: openbaar vervoer); de eventuele 
kosten worden verhaald door milieube
zwarende aktiviteiten te belasten; waarbij 
het principe geldt dat wie meer vervuilt, 
meer betaalt (voorbeeld: extra heffingen 
op tweede auto's, verschuiven van de druk 
van vaste autokosten naar de variabele, 
e.d.); is er sprake van algemene lastenver
hogingen ten behoeve van het milieu die 
gecompenseerd worden in de inkomens
sfeer, dan profiteren de lagere inkomens 
ook onverkort van die compensatie via de 
koppeling (mocht de compensatie bijv. 
het duurdere autorijden betreffen dan pro
fiteren via de koppeling de niet autorij
dende uitkeringsgerechtigden dubbel: én 
compensatie; én openbaar vervoer met 
korting; dit lijkt me een mooie kombinatie 
van een groen en sociaal standpunt). 
Wanneer er geen sprake is van algemene 
compensatie in de inkomens en dus ook 
niet in de inkomens van uitkeringsgerech
tigden, dan is het gevolg uiteraard dat de 
armste gebruikers eerder gedwongen zul
len worden een milieuvervuilend gedrag 
te stoppen dan de rijkere. In het geval van 
de auto wordt de armere dan eerder uit de 
auto gejaagd dan de rijkere. En dat is een 
hard gelag als je uit een onmogelijk oord 
een paar uur onderweg moet met onbe
taalbaar open baar vervoer om een verjaar
dag te bezoeken, terwijl de rijkere in z'n 
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weliswaar wat duurdere auto eventjes op 
bezoek gaat. Dat moet voorkomen wor
den. En dat kan als niet langer de auto cen
traal staat in de discussie, maar de mobili
teit. Als iemand met een lager inkomen 
met gereduceerd openbaar vervoer niet al 
te ingewikkeld onderweg kan, dan is het 
een aanvaardbare konsekwentie dat dege
ne die toch een auto wil hebben niet profi
teert van een koopkrachtverbetering. 

Hierbij moet trouwens aangetekend wor
den dat het overgrote deel van de uitke
ringsgerechtigden die ik in Amsterdam 
ken geen auto bezit, dus hier amper van 
wakker ligt, maar wel direkt gebaat is bij 
kortingsmogelijkheden in het openbaar 
vervoer. 

Meer voorbeelden zijn te geven van koop
krachtbevorderende maatregelen in de 
milieusfeer. 
Zoals het grootscheeps isoleren van 
woningwetwoningen met volledige com
pensatie van huurgevolgen in de huursub
sidie. 
De eventuele verhoging van de huur (het 
nadeel) wordt gekompenseerd, terwijl 
men zelf het voordeel van de mindere 
stookkosten mag houden. 
Ook mag er een materiële beloning zijn 
voor milieuvriendelijk en afvalbeperkend 
handelen. Zoals het gescheiden inleveren 
van afval of er meer tijd insteken door 
papier op te halen, glas in te zamelen, e.d. 
Vanuit de constatering dat juist armere 
mensen bereid zijn ergens tijd in te steken, 
als er een noodzaak toe is of er voordeel 
mee te behalen is, zou dit soort aktief 
milieugedrag met beloningen gestimu
leerd moeten worden. Die inzamelbakken 
voor oud papier in ondermeer Amsterdam 
lijken wel leuk, maar maken het milieuge
drag nog anoniemer. Beter ware het overal 
de kiloprijs oud papier aan te vullen als de 
papierprijs laag is, om zo verenigingen en 
individuen aan te sporen in hun omgeving 
hier aktief wat aan te doen. Wil men toch 
met containers werken, geef die dan in 
beheer van een vereniging. Ook met glas-
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inzameling is een hoger rendement te 
halen als mensen er zelf achteraan zitten 
en er mogelijk belang bij hebben. 
Uiteraard moeten de baten van de milieu
handeling in het geval van individuele 
personen dan niet gekort worden op de 
uitkering. 
Ook kan gedacht worden aan het invoeren 
van "milieuzegels" op milieuvriendelijke 
produkten; vergelijkbaar met de zegels op 
pakjes boter of de koffie. Een vol boekje 
levert geld of produkten op (uit een 
milieustimuleringsfonds van de over
heid?). 
Kortom, het gaat om het vinden van di ver
se vormen van positief handelen, die aan
sluiten bij koop- of leefgedrag van vooral 
de armere mensen in ons land. 
Het mag niet zo zijn dat het positieve aan 
het milieubeleid alleen maar te meten is in 
het minder groeien van afvalbergen, het 
gat in de ozonlaag of meer van die op zich 
juiste, maar verder van huis zichtbare 
doelstellingen. Willen mensen gemo
tiveerd raken voor een milieupolitiek, dan 
moeten ze ook dichtbij iets positiefs in 
handen krijgen. Iets waar ze soms baat bij 
hebben of iets waar ze hun eer in kunnen 
leggen. Dan staat men ook opener voor 
milieudoelstellingen die wat verder van 
huis liggen. 
De huidige milieustrijd is voor velen een 
berg informatiefolders waar ze niet door
heen komen, een macro-denken wat met 
de collectebus voor de zeehondjes even 
wat concreter wordt, Greenpeace-akties 
die door de meerderheid worden gesteund 
maar wel vanuit een passieve positie. 

Groen sociale buurtcomité's 

Het lijkt mij dan ook een goede zaak dat 
Groen Links niet alleen sociale en mil
lieudoelstellingen gaat integreren, maar 
er ook de buurt mee ingaat. Het zou heel 
goed zijn als er groen-sociale buurtco
mité 's gevormd zouden worden, die de 
volgende doelstellingen hebben. 

1 Het door voorlichting en aktie winnen 

van de buurtbewoners voor een combina
tie van groene en sociale politiek. 

2 Het aanzetten tot praktisch handelen 
wat daarbij aansluit. 

3 Het daartoe vormgeven aan een voor
lichtingspunt, waar mensen terecht kun
nen met milieuvragen. Produktalternatie
ven, subsidiemogelijkheden voor isolatie 
e.d. en vele andere tips kunnen daar ver
kregen worden. Adviezen die rekening 
houden met de financiële speelruimte van 
mensen. 

4 Gerichte campagnes kunnen opgezet 
worden. Bijv. een 'verminder het plastic'
aktie onder de middenstand, een aktie 
voor eigen inzamelpunten voor divers te 
hergebruiken afval, e.d. 

5 Duurzame voorzieningen kunnen wor
den opgezet, zoals bijvoorbeeld buurtuit
leenmagazijnen voor gereedschap. Dit 
om te voorkomen dat ieder zelf spullen 
moet aanschaffen, die voor 90% onge
bruikt blijven. Reparatie wordt gestimu
leerd op een betaalbare manier. 

6 Het meedoen in landelijke campagnes 
voor gerichte milieudoelen. 

Uiteraard is dit lijstje doelstellingen uit te 
breiden. Het is slechts een voorzetje. 
Maar het principe is dat milieudoelen 
dichter bij de mensen zelf gebracht wor
den en gekoppeld worden aan eigen socia
le doelen. Daarom moet het opgezet wor
den vanuit eigen comité's en niet vanuit 
overheidsorganen of opbouwinstellingen. 
Alhoewel dat laatste in eerste instantie 
efficiënter lijkt, zou het gevolg zijn, dat de 
buurtbewoners niet de dragers van zo'n 
aktie zijn, maar vrijwilligers in het projekt 
van beroepskrachten. Dan schiet het z'n 
doel voorbij. 
Het zou een initiatief kunnen zijn van 
Groen Links en wellicht andere partijen 
(SAP, SP, lokale partijen? D'66, PvdA?), 
samen met maatschappelijke groepen, 
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buurtverenigingen en kerken. Dit onder 
de voorwaarde dat het geen groepen zijn 
die verdacht kunnen worden van "centen
klopperij" onder een groen jasje. Mensen 
moeten weten dat ze niet sociaal een oor 
aangenaaid worden. 
Er zouden teams gevormd kunnen worden 
die dit in diverse buurten en gemeenten 
gaan opzetten. Om de buurtbewoners die 
aktief willen worden niet met hun eigen 
onkosten hiervoor te laten zitten, kan een 
beroep gedaan worden op gelden uit de 
sociale vernieuwing. Want van de opzet af 
aan zal men moeten mikken op die men
sen die het normaal amper kunnen beta
len. Wordt dit veronachtzaamd dan zal 
blijken dat men vooral die mensen in de 
buurt bereikt die zich nevenaktiviteiten 
financieel kunnen veroorloven. De kloof 
naar de armeren is dan later weer moeilijk 
te dichten. De opzet zal dan ook heel prak
tisch van aard moeten zijn. Al vrij snel 
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moet er iets te doen zijn. Niet eindeloos 
ideologisch praten over de doelstellingen. 

Uiteraard zijn er ongetwijfeld her en der 
groepen die zo werken; zoals hergebruik
centra en andere praktische milieu-initia
tieven. Wat mij betreft mag dat op veel 
meer plaatsen en systematischer. 
Zo niet dan vrees ik dat milieu en armoede 
wat verre neven blijven, waarbij de arme 
zich ergert aan de financiële gevolgen van 
al die milieumaatregelen, en de milieu
aktivist zich ergert aan de remmende 
invloed van de verbeteringseisen van de 
armen op een drastische milieupolitiek. 
Dat het samen moet gaan heb ik wel 
genoeg betoogd; dat het samen kán gaan, 
daar geloof ik ook heilig in. 

Ab Harrewijn 
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Heijplaat blijftl 

Inleiding 

Vorig jaar september verscheen een rap
port van het Gemeentelijk Havenbedrijf 
en van Stadsontwikkeling Rotterdam. Het 
heette 'Toekomstvisies Waal-Bernhaven
gebied'. In die visies moest het tuindorp 
Heijplaat verdwijnen, en daarmee een 
leefgemeenschap van 2000 mensen te 
midden van RDM en containeroverslag
bedrijven. Ook de Droogdokmaatschap
pij werd trouwens van de kaart geveegd. 
In de maanden na deze publicatie stelden 
zowel de Dienst Ruimtelijke Ordening en 
Stadsvernieuwing (DROS) als het Colle
ge van B en W zich achter de strekking 
van dit rapport. De partijen in de gemeen
teraad voelden zich overvallen. Links 
Rotterdam, de plaatselijke variant van 
Groen Links, stelde zich op het standpunt 
dat de Heijplaat moest blijven. De andere 
partijen twijfelden, wilden bezien wat de 
voors en tegens waren, plaatsten kantte
keningen, vroegen om nader onderzoek ... 
De mensen van Heijplaat begonnen een 
voorbeeldige actie, waarin ze een grote 
inzet paarden aan het produceren van 
kwalitatief hoogstaande tegen-rapporten 
zoals de uitgave 'Heijplaat- een histori
sche keuze' (juni 1990). In deze uitgave 
vulden zij het begrip 'sociale vernieu
wing' in en bestreden zij aldus het College 
met het eigen nieuwe wapen: 'sociale ver
nieuwing uit zich in het erkennen van het 
belang dat de burger heeft bij wijk en 
buurt, het ontwikkelen van en bescher
men van sociale netwerken op menselijke 
schaal, informatie op een niveau dat voor 

mensen begrijpbaar is en gelijkwaardig
heid in de discussie tussen bestuurders en 
bestuurden .... Historisch tenslotte mag dit 
moment ook heten, omdat blijkt dat de 
bewoners van Heijplaat, hun groepen en 
organisaties, zo vitaal zijn dat ze het op 
willen nemen tegen technocratische 
besluitvorming en rigide toepassing van 
bestaande regels. De kwaliteit van· het 
bestaan is in dit geval in het gedrang! 
Daarom willen zij duidelijk maken dat de 
buurt in harmonie kan blijven leven met 
haven en industrie! Heijplaat is een begin; 
hier worden trends neergezet hoe bestuur
ders in de negentiger jaren omgaan met de 
mens en zijn omgeving' (voorwoord van 
Hans Weterman, lid van de voormalige 
commissie-Sociale Vernieuwing). 
In Rotterdam wordt het gemeentebestuur 
nog steeds beschouwd als een 'rood' 
bestuur, terwijl de Heijplaat een typisch 
sociaal-democratisch dorp is. Uiteraard 
werd het voortbestaan van het dorp daar
mee ook een omstreden kwestie binnen 
met name de PvdA. Wethouder Vernleu
len, die achter het rapport van zijn dien
sten had gestaan, besloot niettemin tot het 
starten van een democratische besluit- en 
inspraakprocedure. Dat leidde tot bewo
gen commissievergaderingen, waarvan er 
een- in de Energiehal-werd bijgewoond 
door 1000 dorpsbewoners, dus het halve 
dorp. 

De Rotterdamse gemeenteraad, in eerste 
instantie hooghartig bejegend door de 
betreffende diensten, stelde zich kritisch 
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op. Meer dan 100 vragen werden gesteld 
aan de Wethouder. De twijfel nam toe, 
mede door de actiebereidheid en de argu
mentaties van de Heijplaters zelf en ver
volgens door de inhoud van externe rap
porten. Uiteindelijk trok het College haar 
aanvankelijke beleidsvoornemens in op 
deraadsvergaderiungvan 13 septemberjl. 
De Heijplaters hadden de overwinning 
behaald. Ze brachten een gedenkboek uit 
- 'Heijplaat blijft' - met daarin een 
gedicht uit die benauwde juni-maand dat 
we hier afdrukken. 
Herman Meijer, gemeenteraadslid voor 
de tweemansfractie van Links Rotterdam, 
hield in die raadsvergadering een betoog 
dat sterk de aandacht trok. Hij ging naar 
aanleiding van de Heijplaatkwestie in het 
algemeen in op vraagstukken van techno
cratie in het beleid, op zeggenschap en 
zelfs op vandalismebestrijding. Ook stel
de hij indringend aan de orde dat Rotter
dam zijn historie beter moet bewaren, en 
een onvervangbaar dorp als de Heijplaat 
niet kan opofferen aan het Gouden Kalf. 
In de Rotterdamse situatie wees deze frac
tie er vanaf het begin op dat het voortbe
staan van de Heijplaat een politieke kwes
tie was. Als de gemeenteraad zulks wilde, 
dan zou het dorp kunnen blijven. Dat poli
tieke standpunt is uiteindelijk door alle 
fracties van de raad overgenomen. 
In gemeenteraden gebeurt het al te vaak 
dat belangrijke besluiten als onontkoom
baar worden gepresenteerd. De neiging 
om de eigen politieke verantwoordelijk
heid te verstoppen achter quasi-onafhan
kelijk onderzoek van interne en externe 
bureaus neemt hand over hand toe. In 
dezelfde mate neemt de geloofwaardig·· 
heid van de politieke besluitvorming af. 
Onze Rotterdamse fractie leverde hier 
goed werk. In de opdracht op de eerste 
pagina van 'Heijplaat blijtt' - een 
geschenk aan de fractie- staat het zo: 
'Beschouwt U dit boekje als onze per
soonlijke waardering voor de wijze waar
op Links Rotterdam zich heeft ingezet 
voor het belang van ons dorp en zijn 
bewoners'. (LM) 
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Bijdrage Herman Meijer: 

Voor ons ligt een ontwerp-besluit met een 
curieuze strekking, namelijk dat iets blijft 
zoals het is, en wij hebben te maken met 
een voorgeschiedenis die het tegendeel 
deed vermoeden en daarom het besluit zin 
geeft. Wij hebben ons derhalve de vraag te 
stellen hoe een en ander heeft kunnen 
gebeuren, wat dit voor de toekomst kan 
inhouden en welke lessen wij zullen moe
ten trekken. Ik ben van mening dat dit 
bedrijfsongeval, mits goed ontleed, ons 
wijzer kan maken. Wij zullen echter niet 
moeten schromen verbanden te leggen -
ik zal dat straks ook doen- met uiteenlo
pende aspecten, zoals de maakbaarheid 
van de samenleving, de geschiedenis van 
de stad, het collectieve geheugen van haar 
inwoners, de technocratische logica en het 
vandalisme. U zult begrijpen dat dit enige 
geestelijke lenigheid zal vergen, maar 
mijns inziens is dat niet teveel gevraagd. 
Voor zover het de voorgeschiedenis 
betreft, werd in februari duidelijk dat het 
college het groene licht had gegeven voor 
een studie naar de sloopvariant van 
Heijplaat. Vóór die tijd was er wel sprake 
van dat Heijplaat door allerlei bij het 
Havenbedrijf levende ideeën werd 
bedreigd, maar het was tot die tijd taboe 
groen licht te geven voor een studie waar
in de sloop van Heijplaat sowieso een 
optie zou zijn. Van een bepaald moment af 
kon dat wel. Het is ons niet precies duide
lijk van welk tijdstip af dat mogelijk was, 
maar het is wel duidelijk dat daarvoor het 
college het groene licht heeft moeten 
geven. Het college is er op basis van de 
informatie van de dienst kennelijk van 
overtuigd geraakt dat Heijplaat door de 
ontwikkeling van de haven klem zou 
komen te zitten en heeft daarom op een 
eenstemmigheid die bij de diensten leef
de, 'ja' gezegd. Bij de diensten bestond 
inmiddels blijkbaar eenstemmigheid over 
de kwestie van de onhoudbaarheid van de 
positie van Heijplaat als woongemeen
schap. Dat is ook de strekking van de ant
woorden die wij in eerste instantie op onze 
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eerste vragen hebben gekregen. De vraag 
die ik onmiddelijk wil stellen, is waarom 
het college indertijd het groene licht heeft 
gegeven voor studies naar varianten van 
de havenontwikkeling waarbij Heijplaat 
als woongemeenschap zou verdwijnen. 
Waarom heeft het college op dat moment 
niet gezegd dat van verdwijning geen 
sprake kon zijn, zoals het in het verleden 
ook heeft gedaan en wij in die tijd even
eens deden? Wij hebben direct gezegd dat 
Heijplaat gewoon zou moeten blijven 
bestaan en dat een ontwikkelingsweg zou 
moeten worden gezocht waarbij Heijplaat 
behouden zou blijven. Het is duidelijk dat 
dit consequenties voor de ontwikkeling in 
de haven heeft, maar het behoud van 
Heijplaat zou men als vaststaand politiek 
uitgangspunt kunnen nemen. 

Door de raadscommissies zijn later kriti
sche vragen gesteld, die alle de strekking 
hadden hoe het college erbij kwam dat 
Heijplaat niet te handhaven zou zijn, of 
alles serieus was overwogen en of het col
lege met alles rekening had gehouden. 
Waarom zijn die kritische door de raads
commissies gestelde vragen door het col
lege destijds niet aan de diensten gesteld? 
Dit is een zeer wezenlijke vraag, omdat 
deze iets zegt over de manier waarop het 
dagelijks bestuur van deze gemeente met 
ambtelijke advisering omgaat. 
Voor wat de voorbereiding van de dien
sten betreft, merk ik op dat één conclusie 
in het rapport van dr. Peterse mij in het 
geheel niet heeft verbaasd, namelijk dat er 
een onderlinge territoriumverdeling door 
Stadsontwikkeling en Havenbedrijf was 
gemaakt, welke verdeling inhield dat men 
zich niet op elkaars erf zou bewegen, in 
die zin dat Heijplaat zou worden geofferd 
en onder de arcering haven zou vallen en 
aan de oostgrens van de Waalhaven de 
grens met de stad zou worden gelegd en de 
arcering stad zou krijgen. Ik had die 
indruk al gekregen uit gesprekken met 
ambtenaren en door de tegenstrijdigheden 
waarin de dienst van Stadsontwikkeling 
zichzelf moest begeven om dit beleids-
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voornemen te staven. Mijn indruk werd 
later bevestigd door de toon van de ant
woorden op de eerste reeks door ons 
gestelde vragen, in welke antwoorden 
onder andere staat dat Heijplaat eenvou
digweg verkeerd ligt. Dit is in de traditie 
van de dienst van Stadsontwikkeling een 
volstrekt krankzinnige uitspraak als wij 
zien hoe op andere plekken de historische 
ontstaansgeschiedenis van gebieden en de 
eerder bestaande culturen van een gebied 
worden geschetst. De door mij genoemde 
zin uit de mond van een ambtenaar van de 
dienst van Stadsontwikkeling is een ano
malie, een abnormaliteit, die erop wees 
dat er iets aan de hand was. 

Ik heb mij afgevraagd of wij hier te maken 
hebben met de naweeën van de DROS
oude stijl of met de DROS-nieuwe stijl. Je 
hoopt natuurlijk het eerste, maar vreest 
tegelijkertijd het laatste. Voor die vrees 
bestaat wel enige grond: aan de herstruc
turering van de DROS zijn enige centra
listische tendensen niet vreemd en bij de 
reorganisatie is het spreken door één 
mond van de dienst als geheel een uitge
sproken verlangen. Het is mogelijk dat dit 
verlangen leidt tot een druk op de ambte
naren om vroegtijdig en voortijdig tot 
overeenstemming te komen. Ik vind dit 
een linke ontwikkeling, omdat deze tech
nocratische tendensen in de hand werkt. 
Als men op korte termijn iets van een 
dienst vraagt en het gaat om een antwoord 
op een vraag die uiteindelijk uitzonderlijk 
complex is, leidt dit tot technocratische 
opzetjes, waarbij men op een zodanige 
manier te werk gaat dat men inderdaad 
een woonwijk van de kaart veegt. Naar 
mijn mening dient dit aspect onze aan
dacht te hebben. 
Vervolgens zijn de Heijplaters in actie 
gekomen, met niet geringe steun van de 
corporatie 'Onze Woning'. Ik wil met 
nadruk vaststellen dat dit veel werk, moei
te, zenuwen en geld heeft gekost, en 
tevens zeggen dat het college hiervoor 
verantwoordelijk is, omdat uitsluitend het 
collegevoornemen de Heijplaters tot die 
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actie heeft gebracht en hen hiertoe heeft 
gedwongen. Ik zou graag van het college 
willen horen of het enig gebaar in de rich
ting van Heijplaat wil maken dat het dit 
feit erkent. De actie van de Heijplaters 
heeft argumenten geleverd en tot politieke 
druk geleid. De raadscommissies hebben 
vervolgens hun plicht gedaan en de vra
gen die zij in de gezamenlijke vergaderin
gen hebben gesteld, waren ter zake en 
scherp. Ik moet zeggen dat ik dit erg ver
heugend heb gevonden. Er bestond dus 
een grote eenheid van actie van binnen- en 
buitenparlementaire clubs. De binnen- en 
buitenparlementaire acties, zoals deze 
vroeger werden genoemd, zijn bijzonder 
succesvol gebleken. Ik wil hieraan toe
voegen dat de grote openheid waarin een 
en ander kon gebeuren -de vraagstelling 
door de raadscommissies, met de Heijpla
ters op de tribune-, een verdienste is van 
wethouder Verroeuien en dat hij daarmee 
de beste tradities van de Rotterdamse 
democratie heeft vertegenwoordigd. Ten 
slotte is het college van zijn heilloze weg 
teruggekomen. Ik beschouw dit als een 
overwinning van de democratie. Het was 
ook al te zien in de antwoorden van de 
diensten op de tweede reeks vragen. Deze 
antwoorden hadden een aanmerkelijk 
zakelijker strekking dan die op de eerste 
reeks vragen. Uit sommige van de eerste 
antwoorden konden wij tussen de regels 
door lezen dat wij als raadsleden voor 
halve zolen werden uitgemaakt. Het gaat 
er mij nu niet om dat wij beledigd zijn, 
maar wel dat de ernst in de beantwoording 
toenam. 

leefgemeenschap 

Het ontwerp-besluit heeft als strekking 
prioriteit van de haven, voorts behoud van 
Heijplaat in de huidige omvang, vervol
gens het binnen de perken blijven van de 
milieusituatie en tot slot de interpretatie 
van de Wet op de Geluidhinder. Voor ons 
is de kern van het raadsbesluit dat de poli
tieke wil aanwezig is - als raad spreken 
wij die wil ook uit- Heijplaat als leefge-
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meenschap te behouden en dat wij dit niet 
halfhartig maar voluit willen doen. Dit 
betekent voor ons méér dan in het besluit 
is opgenomen. Als wij van mening zijn 
dat Heijplaat als leefgemeenschap behou
den moet blijven, zal dit naar ons oordeel 
in aanvaardbare milieu-omstandigheden 
moeten gebeuren. Dat wil zeggen dat wij 
er alles aan willen doen om het woonkli
maat van Heijplaat te beschermen. De zin 
dat de geluidruimte zoveel mogelijk voor 
de ontwikkeling van havenindustriële 
activiteiten zal moeten worden benut, is 
dubbelzinnig. Wij begrijpen de havenin
dustriële functie van het gebied en gaan 
ook akkoord met een blijvende havenin
dustriële functie, maar kunnen ons voor
stellen dat het oprekken van normen en 
van interpretatie van de Wet op de Geluid
hinder er uiteindelijk sluipenderwijze toe 
zal leiden dat de geluidbelasting in 
Heijplaat toeneemt, ook toeneemt boven 
de huidige normen, maar dan zo dat een 
ruimere interpretatie een hogere feitelijke 
geluidbelasting tot gevolg zal hebben. Wij 
zijn er dan ook voor dat blijvend wordt 
geprobeerd bestrijding en beperking van 
de lawaaiproduktie aan de bron te stimu
leren. Bij afzonderlijke bedrijven - het 
verhaal van de heer Van Middelkoop in 
dezen was uitstekend- is er op dit gebied 
nog van alles mogelijk. Een en ander bete
kent ook het feitelijk handhaven van de 
Hinderwet. Dit kan niet vaak genoeg wor
den gezegd; het vraagt inderdaad om 
actieve milieu-inspecteurs. Ook wat dit 
betreft, kan ik mij volledig in het verhaal 
van de heer Van Middelkoop vinden. 

Ik wil voorts een opmerking maken op een 
iets ander vlak, maar die wel betrekking 
heeft op onze politieke wil Heijplaat als 
leefgemeenschap te behouden. Wij heb
ben het voorstel gedaan bij de indeling 
van deelgemeentegebieden ook de indus
trieterreinen binnen het gebied van de 
deelgemeente te brengen, opdat het moge
lijk zal zijn dat de normale, bestuurlijke 
besluitvorming zich tevens uitstrekt over 
datgene wat in aanpalende industrie-
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Aan het College van Burge.neester en Wethouders en de leden 
van de Gemeenteraad van Rotterdam 

Geacht College, 

De bewoners van He ij plaat en de medewerkers van de 
Woningstichting "Onze woning" willen met deze petit~e aan u 
duidelijk maken, dat u met uw voornemen om Heijplaat in de 
nabije toekomst te doen verdwijnen, een weg bent ingeslagen 
die niet alleen voor onze woonwijk rampzalige gevolgen heeft, 
maar ook voor de bewoners. 

Met het slopen van Heijplaat vA-rdwijnt er een tuindorp dat in 
architectonisch opzicht uniek genoemd mag worden! Daar moet 
je bloedzuinig op zijn! Dat breek jê niet af. Bovendien huist 
er in ons dorp een hechte woongemeenschap, die naar 
Rotterdamse begrippen iets bijzonders mag heten! Ook dat moet 
je koesteren. 

U, bestuurders van Rotterdam beseffen niet wat een gedwongen 
verhuizing voor zo'n gemeenschap betekent! Voor veel 
bewoners, in het bijzonder de ouderen, zal het een totale 
ontwrichting van hun leven ten gevolge hebben! Je kunt dat 
niet voorkomen door hen waar dan ook de mooiste woning aan te 
bieden! Voor de jeugd is Heijplaat een ideale woonplek waar 
ze onbekommerd kunnen opgroeien, waar alle voorzieningen 
aanwezig z1jn om zich als kind te kunnen ontplooien. 

De bewoners van Heijplaat z~jn zeer teleurgesteld over de 
houding van het College en zijn woedend dat er zelfs maar 
over gedacht wordt om hun dorp te slopen, ze vragen zich 
terecht af wat de term "Sociale Vernieuwing" eigenlijk 
betekent! 

Bovendien is het een niet te verteren gedachte, dat ons dorp 
opgeofferd moet worden omwille van bouwplannen elders in 
Rotterdam. Het gevoel dat we er niet echt bij horen, een 
gevoel dat de laatste jaren eigenlijk aan het veranderen was, 
is hiermede weer opgelaaid! 

Bestuurders van Rotterdam, zijn wij dan geen Rotterdammers 
met het recht op een woonplaats in een gebied waar Heijplaat 
al jaren bestond en er van industrie-overlast geen sprake 
was; die bedrijven waren er namelijk niet!! Wij eisen dat 
recht dat voor iedereen bestaat, ook op voor Heijplaat. 
Nu bent u doende een stuk levensgel uk van veel mensen te 
vernietigen! Daar kunt u geen sociaal plan voor maken. 

In de loop der jaren hebben tal van wethouders gezegd dat 
Heijplaat zijn woonfunctie moet behouden. Wij bewoners vinden 
dat het hoog tijd wordt dat die uitspraken nu eens definitief 
worden omgezet in een plan waarin voor eens en voor al tijd 
wordt besloten dat de Heijplaters zich niet bij elke 
Collegewisseling behoeven af te vragen wat hen nu weer boven 
het hoofd hangt. 

Voor de bewoners van HeiJpldat is de maat meer dan vol. U, 
bestuurders van Rotterdam, heeft een grens overschreden van 
wat een Heijplater nog slikken kan!! U moet er ernstig 
rekening mee houden dat er aan de coulante en welwillende 
houding van de Heijplaat bewoners een einde is gekomen. Zij 
willen niet langer toestaan dat er nog verdere aanslagen op 
hun dorp worden gepleegd, ook niet door 8 & W ! ! Het meest 
strijdbare deel van onze woongemeenschap is nu al van mening 
dat de huidige wijze van actievoeren niet hard genoeg is. Zij 
wijzen daarbij op de acties die destijds gevoerd werden voor 
het behouden van de Rotterdamscha Droogdok Maatschappij. 
Acties die wij bewoners van Heijplaat eigenlijk niet willen!! 
We zijn echter bang, dat ons geen andere keus wordt gelaten. 

Als we bovenstaand verhaal samenvatten, dan wil dit voor de 
Heijplaters zeggen dat: 

1. Heijplaat niet gesloopt mag worden 

2. Renovatieplannen en nieuwbouwplannen moeten doorgaan 

.3. Er zich geen bedrijven in de omgeving van Heijplaat mogen 
vestigen die het woon- en leefklimaat voor ons dorp 
verslechteren 

4. Bestaande bedrijven aan hun verplichtingen met betrekking 
tot de hinderwet moeten voldoen 

De bewoners van Heijplaat 
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gebieden gebeurt. Hierbij gaat het om het 
zich uitspreken over de voorwaarden 
waaronder de eigen leefgemeenschap 
bestaat. Ik wil dat voorstel thans herhalen. 
Wij vinden dat de politieke wil om 
Heijplaat als leefgemeenschap te behou
den, tevens zal moeten inhouden dat wij 
de indeling van de deelgemeentegebieden 
zodanig doen plaatsvinden dat ook de 
industriegebieden tot het deelgemeente
gebied behoren. Dit betekent dat de inwo
ners zich ook over de industriegebieden 
kunnen uitspreken. 

Handhaving van Heijplaat als leefge
meenschap wil tevens zeggen dat natuur
lijke uitbreiding mogelijk moet blijven. 
Dit betekent dat de daling van de gemid
delde woningbezetting en daarmee de 
groeiende behoefte aan woningen van de 
huidige 2.000 inwoners moeten kunnen 
worden bijgehouden, en dat wat ons 
betreft een fixatie op de 879 woningen uit 
den boze is. Wij zullen het door de heer 
Van Middelkoop ingediende amendement 
dan ook van harte steunen. 

Ten aanzien van de toekomstige ontwik
keling van het gebied is er sprake van een 
blijvende menging van haven en stad, van 
werken en wonen. Wij zien positieve 
mogelijkheden in het gebied in die zin dat 
wij het zouden kunnen beschouwen als 
een proefgebied voor milieuvriendelijke 
bedrijvigheid. Als het ergens nauw luis
tert, is het daar, maar als ergens kan wor
den aangetoond dat een dergelijke bedrij
vigheid mogelijk is, is het óók daar. Indien 
dus ergens pogingen moeten worden 
ondernomen om wonen en werken op een 
goede manier gemengd te houden, is het 
in dat gebied. 
Wij vinden de containersector niet zo'n 
slecht voorbeeld van een industriële sec
tor die milieuvriendelijker- deze is name
lijk schoon- en ook stiller wordt. De heer 
Van Middelkoop heeft erop gewezen dat 
elke volgende generatie van containerkra
nen stiller is dan de voorafgaande en dat 
bij de bedrijven zelf de bereidheid bestaat 

289 

stilller te werken. De lawaaiproduktie van 
bedrijven zou in het vervolg een maatstaf 
moeten zijn bij de allocatie van bedrijven 
en bedrijfsonderdelen. Dit houdt in dat 
een uitgekiende terreininrichting in het 
gebied van de Waal-lEemhaven nog 
steeds iets is wat moet worden nage
streefd. Dit alles betekent dat wij er niet 
per se voor zijn dat een strenge ontmen
ging van stad en haven plaatsvindt, niet in 
dit gebied, maar ook niet noodzakelijker
wijze in andere gebieden van de stad. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor het gebied van de 
Schiehaven, delen van de Kop van Zuid 
en Katendrecht Indien het inderdaad 
mogelijk zou zijn via milieumaatregelen 
geluidoverlast terug te dringen, verdient 
dit zeker de voorkeur. In sommige geval
len zal dat niet eens nodig zijn, omdat er 
nog steeds voor verplaatsing bestemde 
bedrijven zijn die een dergelijke milieu
overlast in het geheel niet leveren en 
alleen worden verplaatst op grond van de 
gedachte dat men aan stadsopbouw wil 
doen vanuit een tabula rasa. Wij vinden 
dat niet nodig en, sterker nog, ongewenst, 
mede gelet op aspecten als verlenging van 
woon-werkverkeerslijnen. 

Milieu 

Wij vragen voor het gebied om een inte
grale aanpak, die uiteindelijk zou moeten 
uitmonden in een bestemmingsplan voor 
het gebied waarin milieuvoorwaarden 
zijn geïntegreerd en een beperkte groei 
van de woonkern mogelijk is. Dit zou bin
nen een plausibele geluictscontour ook 
kunnen plaatsvinden. In de richting van de 
rivier zou Heijplaat, gelet op de contouren 
van de bijgeleverde kaartjes, wel degelijk 
nog kunnen groeien. Dit is door middel 
van gedeeltelijke demping en dergelijke 
denkbaar. Het is, zoals gezegd, wel nodig 
dat de wil daartoe aanwezig is. De haven 
van Rotterdam zou wat ons betreft een 
voorbeeld van een goede milieu-aanpak 
kunnen zijn. Ik heb begrepen dat daarvoor 
binnen het Havenbedrijf ook stemmen 
opgaan. 
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"WAAROM?" 

Ons huis stond aan het water, wat woonden wij daar vrij 
Totdat de vijand landde, 't was op de tiende mei 
Waar wij gelukkig waren, dat stond nu in de brand 
Maar mij kon niets gebeuren, 
'k Liep aan mijn moeders hand 
Een kind zal niet lang treuren, maar het vraagt wel waarom 
En met betraande ogen 
Zie je nog eenmaal om! 

Ons huis staat aan het water 
Lief dorpje in het groen 
Het dorp waar wij van houden, wat gaan ze met je doen? 
Mochten wij de strijd verliezen, dan moeten wij weer gaan 
Want een onzichtbare vijand, die kunnen wij niet aan 
Dan heb je weer diezelfde vraag, je vraagt je af waarom? 
't Is meer dan ik verdragen kan 
En zie nog eenmaal om! 

Ons huis staat aan het water, niet heel ver van de stad 
En als ze je gaan slopen, dan walsen zij het plat 
De wil om hier te wonen, dat is toch ons goed recht! 
En daarom is dus jong en oud, klaar voor het gevecht. 
Toch in ons hart weten wij allemaal 
De macht rust bij het kapitaal 
Eens zal ik moeten gaan, ik vraag dan niet waarom? 
Wie reikt mij dan zijn hand 
En ik zie nooit meer om! 

Nel Loendersloot, juni 1990. 
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Vervangbaar? 

Ik kom nu toe aan de lessen en eindig dus 
op klassieke wijze met de moraal van het 
verhaal. Als fractie van Links Rotterdam 
zijn wij van het begin af aan tegen de 
sloop van Heijplaat geweest, wij hebben 
ons over het college verbaasd en met 
name over de rol van de wethouder van 
Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting, 
de heer Vermeulen, en ons afgevraagd hoe 
het mogelijk is dat het is gegaan zoals het 
is gegaan. Ik wil deze vraag wat minder op 
de persoon gericht beantwoorden dan zij 
wordt gesteld, want het gaat mij namelijk 
niet om wethouder Vermeulen in zijn spe
cifieke rol, maar om de vraag hoe het 
mogelijk is dat zoiets kan gebeuren, 
gedeeltelijk geïllustreerd aan wethouder 
Vermeulen. 
De vraag is hoe het mogelijk is dat een 
wethouder van Stadsvernieuwing en 
Volkshuisvesting en bovendien een wet
houder van Sociale Vernieuwing met de 
sloop van Heijplaat akkoord gaat en daar
voor ook argumenten weet te vinden. De 
sleutel tot het antwoord op die vraag heb 
ik gevonden in de vergelijking die de heer 
Vermeulen in zijn hoedanigheid van lijst
trekker destijds met het Witte Dorp maak
te. Hij heeft in een discussie op de televi
sie gezegd dat het met Heijplaat wellicht 
op dezelfde manier zou kunnen gaan als 
met het Witte Dorp, in die zin dat het 
gehele dorp Heijplaat zou worden vervan
gen en dat de mensen er naderhand zou
den terugkeren. Er is derhalve sprake van 
een technische vervanging en van soCiale 
continuïteit. Uiteraard is er een essentieel 
verschil tussen Heijplaat en het Witte 
Dorp. Het Witte Dorp wordt op dezelfde 
plek herbouwd, het gaat hierbij om sloop
rijpe noodwoningen en voor wat betreft 
de vorm waarin het Witte Dorp zal terug
komen, zal ongeveer het vo,.,rbeeld van 
Oud worden gevolgd. Als wij de sociale 
continuïteit die dit voorbeeld legitimeert, 
even vergeten, komen wij tot de volgende 
redenering, namelijk dat technische 
oplossingen voor technische problemen 
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zijn gevonden, maar dat bij uitbreiding 
technische oplossingen ook met betrek
king tot sociale problemen kunnen wor
den toegepast. Dat is de kern van de tech
nocratische logica, waarin het absoluut 
essentieel is dat dingen vervangbaar zijn. 
De vervangbaarheid van dingen is de 
vooronderstelling bij elke vorm van tech
nocratische logica. Op die manier kunnen 
wij een sociaal probleem tot een technisch 
probleem reduceren, omdat de maakbaar
heid van de samenleving in de praktijk als 
een technische operatie wordt uitgevoerd. 
Als dit op dat moment de opvatting van 
het college zou zijn geweest en de techno
cratie, de manier van denken, van het col
lege en die van de diensten glad langs 
elkaar zouden zijn te leggen, wekt het 
geen verbazing dat het college op het 
moment waarop de diensten met het voor
stel tot de sloop van Heijplaat kwamen, 
geen kritische vragen heeft gesteld. Ik 
moet hieraan toevoegen dat de geschiede
nis van deze stad daaraan voor een deel 
debet is. Mevrouw Ravesrein heeft het 
voorbeeld van het verdwijnen van 
Katendrecht genoemd. Wij hebben te 
maken met een stad die na 1870 qua inwo
nertal tot driemaal toe bijna per decenni
um is verdubbeld. Dat is een gewelddadi
ge geschiedenis geweest. De 700 wonin
gen die in de Maashaven zijn verdwenen 
en de 3.500 inwoners die zijn geëva
cueerd, zoals het toen werd genoemd, zijn 
een deel van die geschiedenis. De 
geschiedenis is altijd gepaard gegaan met 
het opruimen van hetgeen er was, en dit is 
versterkt door het bombardement van 
1940 en de wederopbouw. De wederop
bouw bewijst als het ware dat wij ook van
uit een tabula rasa - een gladgeschoren 
gebied - weer een stad kunnen bouwen. 
Dit levert in het bewustzijn van de Rotter
dammer een koppeling van vooruitgang 
en vernietiging op. Het zegt dat alles ver
vangbaar is en betekent in de praktijk dat 
er geen norm voor behoud is. Het oor
spronkelijk Rotterdam bestaat niet meer, 
zodat men nooit ergens naar kan verwij
zen. Het betekent in de praktijk eveneens 
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Ordinair spelletje 
landje-pik dreigde 
Heijplaat weg te vagen 

OSSI 
0 P DIN S D A G 

0 
0> 
0) 

De vraag over Heijplaat ja ol nee ia de eerale tientallen jaren niet meer aan de orde. 
De woonwijk Heijplaal ia 75 jaar en blijft. Heijplaat blijft, maar zal ook ingeklemd blij
ven tullen de lawaai-activiteiten van wereldhaven nummer één. Politiek onvermogen 
leidde er een week geleden plotaaiing toe dal een creatieve oplossing voor de strijdi
ge belangen van wonen en werken uitbleef. 
Heijplaal ia blij. Maar de kwaliteit van de politieke baaluitvorming laat veel Ie wenaan 
over, concludeerde tagelijkerlijd een wetenachappelijk rapport alkomatig van de 
Rijkauniveraileit Leiden. Door het baaluit Heijplaat niet te alopen ontkwam het Rotter
dame& collage van B en W op het nippertje aan de harde beschuldiging de eigen 
ambtenaren niet in de hand te kunnen houden. 
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Ambtelijke dienaten die het volgene het Leidse onderzoek onderling op een akkoordje 
hadden gegooid: voor jullie dit oude atuk haventerrein voor de bouw van kantoren en 
woningen, dan wij dia oude woonwijk Heijpiaat voor uitbreiding van de haven. Daar 
heelt hal collage op het laatale moment een stokje voor geatoken. 
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Niemand weet hoe verantwoord wonen te combineren ia met vernieuwing van de ha
van. De alkaar bevechtende ambtelijke dienaten zwijgen nu. De beslissing tegen 
aloop van Heijplaat ia dua eigenlijk gün bealiaaing. Het Leidse rapport ia belangwek
kend, maar onleesbaar. Daarom een poging tot journalistieke vertaling. 
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Raad smult van 
betoog Meijer 
Rotterdam - PvdA-fractieleider Jan 
J anse verwoordde gisteren de gevoe
lens van veel raadsleden 'én burgemees
ter Peper, toen hij Herman Meijer, 
raadslid van Links Rotterdam, compli
menteerde met diens bijdrage aan de 
discussie over Heyplaat. 

"Ik heb ervan gesmuld", zei Janse, recht uit 
zijn hart. Het betoog van Meijer werd alom 
gekwalificeerd als helder, beschouwend en 
moraliserend. Meijer was er zelf beduusd 
van . .,De gemeenteraad lijkt 1nij een juist 
podium om gedachten in wat breder ver
band kwijt te kunnen. Ik zal dit beslist meer 

gaan doen. Door inbreng van ideeën kan zo
wel de directe politiek als de lange-termijn· 
planning gunstig worden beïnvloed". 
Meljer had gefilosofeerd over wat het bete
kend had voor de geest van een vandaal, als 
de gemeenteraad besloten zou hebben om 
Deyplaat toch te slopen. "Het Is Impliciet 
aan de technocratische maatschappij, dat al· 
les vervangbaar Is. In zo'n maatschapp~ 
worden sociale problemen gereduceerd tot 
technische problemen. In zo'n maatschapp~ 
is ook een woongemeenschap van 2000 zie
len vervangbaar. Wat moet een vandaal 
daar niet van denken? Als een woongemeen· 
schap van 2000 zielen mag verdwijnen, dan 
mag een tramhuisje of een lantaarnpaal 
toch helemaal kapot?" 
De moraal van zijn verhaal was dat de dis· 
cussie over het al dan niet voortbestaan van 
een heel dorp niet ethisch genoeg was verlo
pen. Juist het beleid van sociale vernieu· 
wing vraagt volgens hem een andere bena· 
derin~. met meer moraliteit. 

Excuusvan 
BenW 
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dat er sprake is van een snelle, mijns 
inziens te snelle, acceptatie, ook bij de 
bevolking, van verlies dat op grond van 
vermeende noodzakelijkheid plaatsvindt. 

Ik wil wijzen op een verband, dat zelden 
wordt genoemd, slecht bewijsbaar of 
kwantificeerbaar is en dus speculatief is, te 
weten het verband tussen het slopen van 
overheidswege en vandalisme. Stel dat tot 
de sloop van Heijplaat zou zijn besloten. 
Welk teken zou het gemeentebestuur in dat 
geval hebben gesteld? Het teken dat ook 
een woongemeenschap van 2.000 mensen 
vervangbaar is. Dit betekent voor de geest 
van een potentiële vandaal dat, als een 
woongemeenschap van 2.000 zielen al 
vervangbaar is, een tramhuisje of een tele
fooncel dat zoveel te meer is. Men kan 
natuurlijk tegenwerpen dat aan het vernie
tingen van een tramhuisje of een telefoon
cel geen politieke besluitvorming vooraf
gaat, maar dat is wel het laatste waarover 
een vandaal zich zorgen maakt. 

Het bovenstaande is ook belangrijk voor 
onze positie. De opmerkingen die ik heb 
gemaakt naar aanleiding van de vraag 
waarom wij van het begin af aan tegen de 
sloop van Heijplaat zijn geweest, hebben 
mede deze achtergrond. Dingen met een 
historie zijn niet vervangbaar, omdat hun 
geschiedenis onherhaalbaar is. Rotterdam 
ontleent natuurlijk in schijn wel haar iden
titeit aan een proces - 'Rotterdam, dyna
mische stad', en 'Rotterdam maakt het' 
zijn daarvoor kenmerkende uitdrukkingen 
- maar wij willen beklemtonen dat ·niet 
alleen het maken van belang is doch dat 
ook de maaksels dat zijn. Het belang van 
de maaksels is dat zij tastbaar en zichtbaar 
zijn en ankerplaatsen kunnen zijn voor het 
collectieve en individuele geheugen. Dat 
is ook hetgeen Herman Moscoviter met 
enorme hartstocht bijna dagelijks in Het 
Vrije Volk probeert duidelijk te maken als 
hij voor het behoud van de Hef en het 
luchtspoor pleit. 
Bij de Rotterdamse bevolking bestaat in 
dergelijke gevallen de neiging te denken 
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dat, aangezien er een nieuwe tunnel, een 
nieuw metrostelsel en dergelijke zullen 
komen, dit uiteraard betekent dat de oude 
troep verdwijnt. Men zal echter op een te 
laat tijdstip vaststellen dat men iets heeft 
verloren, omdat men een verlies natuurlijk 
pas vaststelt nadat en niet voordat dit heeft 
plaatsgevonden. Ik heb, als een afgeleide 
van de Rotterdamse geschiedenis, al 
gezegd dat men de neiging heeft te snel tot 
acceptatie te komen. Het besef van de 
onvervangbaarheid van Heijplaat is voor 
ons zeer wezenlijk geweest in ons verzet 
tegen de sloop. Wij zijn op die gronden wel 
vaker- u zult dat in de toekomst ook wel 
merken - aan de kant van het behoud te 
vinden. Wat wij principieel met betrekking 
tot Heijplaat zeggen, geldt ook voor 60-
jarige vleugelnoten voor een blok van Oud 
in Spangen en zelfs voor lelijke dingen, 
waarvoor mijn fractiegenoot in de com
missie voor Kunstzaken heeft gepleit, din
gen die weliswaar lelijk zijn maar toch een 
geschiedenis hebben. 

Ten slotte noem ik als achtergrond van ons 
verzet het feit dat wij niet willen dat ons 
handelen aan de zinloosheid wordt 
prijsgegeven. Heijplaat als leefgemeen
schap is in zekere zin een voorbeeld van 
het doel van onze algehele politiek. 
Heijplaat is een plek waar mensen met ple
zier en aandacht voor elkaar wonen. Voor 
zo'n vreedzaam leven willen wij ook de 
economische ontwikkeling bevorderen. 
Dat is de eigenlijke zin van ons handelen. 
Wij zouden ons handelen aan de zinloos
heid prijsgeven indien wij een leefge
meenschap als Heijplaat aan de economi
sche ontwikkeling zouden hebben 
geofferd. 
Voorzitter! Heijplaat blijft, de gemeen
schap op Heijplaat is versterkt, de actie 
heeft gewonnen, de raad heeft zijn demo
cratische plicht gedaan en naar ik hoop is 
het college van burgemeester en wethou
ders op een hardhandige maar rechtvaardi
ge manier wijzer geworden. 

Herman Meijer 
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Groen Links: 
verstarring of beweging? 

Politiek is uit. De afkeer van politiek, en 
met name van politieke partijen, wordt 
steeds groter. Bij de laatste gemeente
raadsverkiezingen bleef 38 procent van 
de kiezers thuis. Het maatschappelijke 
draagvlak van politieke besluiten slinkt. 
In de huidige cultuur is het persoonlijke 
belangrijker geworden dan het politieke, 
zo lijkt het althans. 
Groen Links kan zich niet onttrekken aan 
de veranderingen in de (politieke) cultuur, 
schreef Ton van Hoek in de vorige PenC. 
Groen Links moet een plaats zoeken in de 
nieuwe (politieke) cultuur om zo de 
onvrede onder de bevolking met politici 
en het gevoerde beleid te vertalen in poli
tieke termen, zo verklaarde hij. 

Voor Groen Links is het van het grootste 
belang om in te spelen op de veranderde 
omstandigheden. Al is het alleen maar uit 
lijfsbehoud. De Tweede-Kamerverkie
zingen in 1989 leverden weliswaar een 
verdubbeling van het zetelaantal op voor 
de nieuwe formatie. Maar het aantal van 
zes zetels is minder dan de afzonderlijke 
partijen (PSP, PPR, CPN en EVP) voor 
1986 hadden. De oude partijen kregen in 
de jaren tachtig zware electorale klappen 
te verwerken. Wil Groen Links niet 
dezelfde weg opgaan, dan zal zij zich ter
dege moeten afvragen wat de oorzaak van 
het verval van de afzonderlijke partijen is 
geweest. Want de oude partijen slaagden 
er kennelijk niet in om zich aan de veran
derende tijden aan te passen. 
Echter niet alleen het verleden, maar ook 

het heden zou Groen Links tot nadenken 
moeten aanzetten. Bij de afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen slaagde de 
formatie er niet in om ontevreden PvdA
stemmers aan te trekken. Die bleven lie
ver thuis of, nog erger, ze stemden op de 
CD en aanverwante clubs. 

Naast de maatschappij 

In de PvdA woedteen (besloten) discussie 
over de positie van de partij in de verande
rende politieke cultuur. Niet alleen nota's 
als Schuivende Panelen en Bewogen 
Beweging gingen in op de gewijzigde ver
houdingen. Na de grote nederlaag van de 
sociaal-democraten is die discussie alleen 
maar verhevigd. In zijn bijdrage aan de 
discussie schrijft de Rotterdamse burge
meester Bram Peper in Socialisme en 
Democratie: 'De PvdA heeft zich niet 
georganiseerd in de maatschappij, maar 
naast de maatschappij.' De PvdA heeft 
zich volgens Peper ontwikkeld tot een 
doel in zich. Een kleine groep mensen, de 
partijkaders, heeft zich van de maatschap
pij afgesloten. Niet bewust, maar wel fei
telijk. De politieke cultuur van de PvdA is 
de afgelopen tien jaar door de gesloten 
cultuur het contact met de (potentiële) 
achterban kwijt geraakt. Bovendien, zo 
schrijft Peper, wordt politiek bedreven 
alsof het een beroep is, waarvoor je je 
moet inspannen om het te beheersen, in 
plaats van een bezigheid van mensen die 
door hun maatschappelijke ervaring en 
inzichten al direct het politieke strijdto-
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neel kunnen betreden. 
Hoezeer de politiek zich heeft afgesloten 
van de buitenwacht wordt prachtig 
beschreven in een reportage van Gerard 
van Westerloo in VN van 16 juni 1990. Hij 
bezocht voor en na de gemeenteraadsver
kiezingen de provinciestad Arnhem: 
'Ruim voor 21 maart vraag ik alle plaatse
lijke partijbesturen naar hun Grote Punt -
de eerste verkiezingsprogramma's komen 
juist van de drukker. De PvdA heeft het 
milieu hoog in het vaandel staan, terwijl 
het CDA aan het milieu voorrang wil ver
lenen. Voor de VVD heeft het milieu pri
oriteit, terwijl Groen Links het eerst aan 
het milieu denkt. D'66 wil een referen
dum. 
Is er niet iets concreters, vraag ik. 
Jawel, de werkgelegenheid en het sociaal 
beleid en de kwestie van het doorgaand 
verkeer ... 
Ik bedoel, zeg ik, iets echt concreets, iets 
waar juist uw partij voor staat? 
'Ik denk niet dat er echt veel verschil is,' 
zegtElkan Dormits, voorzitter, namens de 
PvdA. 
'Het ligt nogal dicht bij elkaar,' zegt Geert 
Baas, voorzitter, namens het CDA. 
'Al met al worden de verschillen steeds 
kleiner,' zegt Fred Rappan ge, voorzitter, 
namens de VVD. 
Is er dan, vraag ik aanhoudend, niet een 
klein puntje, geen harde eis wellicht, maar 
toch, een warm gekoesterd wensje? 
Jazeker, zegt het CDA. De gedoogzone. 
Die mag er niet komen. Jazeker zegt de 
PvdA. De gedoogzone. Die moet er 
komen. Met daaraan verbonden een huis
kamerproject Wel degelijk, zegt de VVD. 
De gedoogzone. Maar of daar nou een 
huiskamerproject bij nodig is? 
D66 vindt dat, voor alles, de stijl van 
besturen anders moet. En daar is iedereen 
het van harte mee eens.' 

Een overtrokken beeld, zo zullen de poli
tiek-ingewijden zeggen. Als ze zich voor 
een keer verplaatsen in de schoenen van 
de 'gewone mens in de straat' dan kunnen 
ze misschien begrijpen hoezeer de discus-
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sie zich heeft verengd tot details en tech
nische aspecten. Voor de krantelezer is het 
verschil vaak zoek. De discussie in de 
gemeenteraad, maar ook in het parlement 
gaat allang niet meer over de hoofdlijnen. 
Daarom verlangen nog steeds veel men
sen, ook niet-PSP- of niet-CPN-stem
mers, weemoedig terug naar Fred van der 
Spek en Marcus Bakker. Die waren ten
minste begrijpelijk. 

Versmalling 
Om Pepers uitspraak uit te breiden: poli
tieke partijen staan naast de maatschappij. 
Hoewel, de werkelijkheid kent enige 
nuances. Niet dat het beeld daardoor posi
tiever wordt. De reportage van Van Wes
terloo geeft wat dat aangaat een zeer 
beklemmend beeld. 
Op zoek naar verschillen tussen de partij
en in Arnhem, vindt Westerloo slechts 
overeenkomsten. In de lokale Arnhemse 
politiek zijn zo'n 120 mensen aktief, in 
een gemeente met meer dan 100.000 
inwoners. De sociale achtergronden van 
de actieve leden en raadsleden blijkt zeer 
eenzijdig: 
- Het gemiddelde inkomen van de actie

ve leden ligt driemaal hoger dan het 
Arnhemse gemiddelde. Ook het gemid
delde inkomen van de Omen-Links
actieven ligt meer dan twee keer boven 
het gemiddelde. Slechts vijf van de 86 
actieven die aan de enquête deelnamen 
moeten het doen van het Arnhems 
gemiddelde of minder. 

- Voor de raadsleden geldt hetzelfde, 
behalve dat het Groenlinkse gemiddel
de anderhalf maal het Arnhems gemid
delde bedraagt. Waarschijnlijk komt 
dat door de veel voorkomende Groen
linkse eis dat kandidaten voor de raad 
minimaal 20 uur per week moeten vrij 
maken. Dat kan dus bijna niet met een 
betaalde volledige baan. 

- Huurhuizen, woningwetwoningen en 
flats zijn onbekend bij de raadsleden 
(Groen Links is de grote uitzondering). 
De meeste raadsleden wonen gecon-
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centreerd in enkele wijken. 'Als in de 
onderhandelingsweken D66-lijsttrek
ker Robin Hartog Heys met VVD-lijst
trekker Hetty Ploeg bij PvdA lijsttrek
ker Joke van Doome langs wil gaan om 
hun nieuwe PvdA-VVD-D66-college 
en petit comité te bespreken, dan hoe
ven de twee eersten maar de straat over 
te steken om van hun belommerde 
Hoogkamp op haar Gulden Bodem te 
komen.' 

- Tweederde van de Arnhemse raadsle
den blijkt direct of indirect afhankelijk 
van de overheid. Slechts éenvijfde 
werkt bij een gewone werkgever of als 
zelfstandige. Voor de actieve leden 
geldt eenzelfde verhouding. In 1950 
zaten in de raad daarentegen slechts 
twee ambtenaren en was het gezelschap 
heel wat bonter samengesteld. 

Het persoonlijke 

Dat de politiek zich zo op zichzelf heeft 
teruggetrokken heeft veel te maken met 
culturele veranderingen in bredere zin. 
Individualisering, de daarmee verbonden 
verscheidenheid aan belangen en tegen
stellingen, de uitsluiting van grote groe
pen mensen van de maatschappij door een 
toenemende armoede en de opkomst van 
de no-nonsense cultuur (niet-praten, maar 
doen) hebben hun sporen in de politiek 
nagelaten. Zoals het PvdA-Tweede
Kamerlid Frans Leijnse het in Socialisme 
en Democratie omschrijft: in de jaren 
zestig-zeventig is er een omslag geweest 
van 'het persoonlijke is politiek' naar de 
dominantie van het persoonlijke over de 
politiek. 'Waar in het verleden de samen
leving vooral werd beschouwd vanuit 
geïnstitutionaliseerde perspectieven, zo
als het waardensysteem van de kerk of de 
vakbond, kreeg nu het eigen kritische oor
deel een veel promintere plaats. 'De mens 
maakt niet langer deel uit van de groep, 
maar moet de samenleving als individu 
aanpakken. 
'Deze opvatting over de verhouding van 
mens en samenleving heeft vooral zo'n 
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grote vlucht kunnen nemen door de 
gelijktijdige individualiseringstendens op 
sociaal-economisch terrein. De sterke 
groei van het aantal mensen dat een eigen 
inkomen uit arbeid geniet, en de daarmee 
samenhangende sterke toename van het 
aantal alleenstaanden heeft ertoe geleid 
dat de samenleving ook materieel steeds 
meer een verzameling losse individuen is 
geworden', aldus Leijnse. 
Gevolg van de individualisering is dat 
mensen steeds sterker opkomen voor hun 
eigen rechten en zich ook minder snel aan
sluiten bij een belangenorganisatie, omdat 
ze vrezen dat dat afbreuk doet aan het per
soonlijke. De organisatiegraad van vak
bonden, maar ook de ledenaantallen van 
politieke partijen zijn gestaag gedaald. 
Het beeld van de nieuwe mens is de yup 
(de young urban professional, in het 
Nederlands: de jonge stedelijke werkne
mer). De yup heeft in het algemeen een 
hoog opleidingsniveau, universiteit of 
hoger beroepsonderwijs, en heeft een 
zekere ruimte in zijn werk voor een eigen 
inbreng. Daarnaast speelt het maken van 
een carrière een voorname rol, zo is het 
algemene negatieve beeld van de mens 
van de jaren tachtig. 

Werk 

Waar de vakbeweging, met name ook de 
FNV, zich afsloot voor de nieuwe hoog 
opgeleide werknemers, bevochten die 
zelf hun arbeidsomstandigheden. Slechts 
langzaam dringt bij de vakbonden het 
besef door dat doctorandussen niet per 
definitie tot het kamp van de werkgevers 
behoren, maar integendeel vaak onder 
slechte omstandigeheden werken. Denk 
bijvoorbeeld aan het personeel op univer
siteiten (allemaal contractarbeid en lage 
salarissen vergeleken met het bedrijfsle
ven). Ondertussen bewijst de vakbewe
ging vaak niet meer dan lippendiensten 
aan de kortere werkweken, waar steeds 
meer hoger opgeleiden al lang deeltijd 
zijn gaan werken. 
Een vakbond die vaak meent te weten wat 
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het beste is voor de leden en nauwelijks 
luistert naar wat die leden willen, gaat 
regelrecht in tegen de individuele werkne
mer. Botsingen zijn dan ook niet van de 
lucht. Het meest spraakmakend is het con
flict tussen de VVIO en de AbvaKabo. 
Maar zo zijn er meerdere conflicten, neem 
de na-hossers (jonge leerkrachten) en de 
Abop, de zaterdagbestellers bij de P1T, de 
AIO's (jonge onderzoekers op de universi
teiten) en de AbvaKabo, maar ook in de 
meer traditionele sectoren zoals de indus
trie: de botsingen tussen het kader bij 
Hoogovens en de Industriebond, het op
stappen van de kaders bij Philips nadat de 
Industriebond hen in de kou liet staan, enz. 

No-nonsense 

Voor de verkiezingen in 1982 presenteer
de Lubbers zijn no-nonsense aanpak. Hij 
speelde daarmee handig in op de heersen
de onvrede: er werd te veel gepraat en te 
weinig gedaan. 
Het beeld dat Lubbers van zichzelf neer
zette, een hard werkende integere man, 
sloeg aan. Misschien maakte hij wel eens 
fouten, maar daar stond tegenover dat hij 
in ieder geval iets deed en waar gewerkt 
wordt vallen spaanders. 
Terwijl de PvdA en links voor een con
frontatiepolitiek kozen, koos de samenle
ving voor de consensus. Het duidelijkst 
kwam dat tot uiting in het akkoord dat 
FNV-voorman Kok in 1982 sloot met 
werkgeversvoorzitter Van de Lede over 
de beheersing van de inkomens. Het bleek 
niet zo maar een stukje papier, maar zette 
de toon voor de inkomenspolitiek begin 
jaren tachtig. Bovendien overleefde Lub
bers met een smalle parlementaire meer
derheid zware protesten, zoals de ambte
narenstaking in 1983 en de protesten 
tegen de kruisraketten. 
De no-nonsense cultuur heeft zijn keerzij
de. Het idee haakte sterk aan bij de indivi
dualisering. Als je maar wilt dan kan het, 
werd de centrale leuze. Te weinig banen 
om alle werklozen aan het werk te helpen? 
Als je echt wilt kan je heus wel een baan 
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krijgen. Zo werd het klimaat rijp gemaakt 
voor kortingen op de uitkeringen en de 
sociale voorzieningen. 
In de tweede helft van de jaren tachtig 
worden de gevolgen zichtbaar. Een grote 
groep mensen leeft in armoede en is daar
door niet in staat om aan het sociale leven 
deel te nemen. Zij staat buiten de maat
schappij. De vakbeweging waarschuwt 
voor de tweedeling van de maatschappij, 
maar pas bij de gemeenteraadsverkiezin
gen beginnen de alarmbellen in politiek 
Den Haag te rinkelen. Mensen pikken het 
niet langer, ze gaan niet meer stemmen. 
Want of ze nu door de hond (CDA) of de 
kat (PvdA) gebeten worden, dat maakt 
niets uit. En Groen Links heeft geen echte 
invloed op het beleid en doet af en toe haar 
uiterste best in de beeldvorming om de 
armoede tegen het milieu te ruilen. Voor 
de politieke partijen, PvdA en Groen 
Links, lijken de middenklassen interes
santer te worden dan de armen en daarmee 
is het maatschappelijke isolement van 
deze groep compleet. 

Aktie 

Ondanks deze sombere kanten van de 
individualisering, mogen de politieke par
tijen zich hier niet achter verschuilen. 
Want vonden de oude partijen van Groen 
Links niet altijd dat politiek breder was 
dan het parlement en de gemeenteraad? 
Ondanks de verminderde belangstelling 
voor de parlementaire politiek en voor de 
vakbeweging, blijkt de bevolking nog 
steeds politiek bewust. De jaren tachtig 
waren niet die alleen die van het individu, 
maar ook die van het massale protest 
tegen de kruisraketten. Solidariteitsgroe
pen werden geminimaliseerd, maar de 
demonstratie tegen de apartheid in Zuid
Afrika een paar jaar geleden was de groot
ste in deze soort. Gemeenten en instellin
gen probeerden te komen tot een boycot 
van Zuid-Afrika, waar de landelijke poli
tiek het liet afweten en solidariteitskoffie 
is niet alleen te koop in wereldwinkels, 
maar ook bij Alben Heijn en de Edah. 
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Werknemersgroepen die nooit eerder pro
testeerden gingen de straat op: de politie, 
verpleegsters en het Philips-personeel, 
om maar enkelen te noemen. Studenten
protesten waren keer op keer massaler dan 
in de 'roemruchte' jaren zeventig. Keer op 
keer gingen mensen, vaak voor het eerst in 
hun leven de straat op, vaak maakten ze op 
middelbare leeftijd hun debuut. En Groen 
Links steunde hen, maar slaagde er niet in 
de stemmen te winnen. 

Normen en waarden 

Waar de artikelen van Peper en Leijnse 
een politiek voorstaan, die zin geeft aan de 
maatschappij, is hij verworden tot regel
geving. Het debat gaat niet langer over 
hoofdlijnen van normen en visies, maar 
over nieuwe regeltjes, punten en 
komma's; waarvoor bovendien geldt dat 
de samenleving zich er niet aan houdt. 
De handhaving van wetgeving laat te 
wensen over (120 km per uur op de snel
weg), en ook de uitvoering van besluiten 
hapert (visserij, studiefinanciering, enz). 
Bovendien bestaat er bij de linkse partij
en, PvdA en Groen Links, een groot ver
langen naar een overheid die verboden en 
geboden oplegt. Kennelijk bestaat er een 
angst voor het eigen initiatief van de men
sen. Wetten tellen harder dan bewustwor
ding, hoewel iedereeen weet dat wetten 
alleen zin hebben als ze in de samenleving 
geaccepteerd worden. Wetgeving zou niet 
meer moeten zijn dan een verankering van 
wat in de samenleving leeft: de maat
schappij als zingeving voor de politiek. 
Het politieke debat is te technocratisch 
geworden. Over normen en waarden 
wordt niet meer gesproken. En mensen 
voelen zich daardoor niet langer aange
sproken. 

Terugkeer 

Voor de politiek blijven er dilemma's. Ze 
moet, om met Peper te spreken, weer 
terugkeren in de maatschappij en daar 
opnieuw haar contacten opbouwen. De 
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partijen kunnen niet om de veranderingen 
heen. Aan de ene kant moet ze leren 
omgaan met de sterker positie van de indi
viduen. Aan de andere kant moet een for
matie als Groen Links de collectieve 
belangen behartigen van die mensen die 
buiten de maatschappij zijn beland. De 
vraag is of beide doelen verenigbaar zijn. 
Maar het belangrijkste is waarschijnlijk 
toch dat Groen Links voorkomt dat ze een 
afspiegeling wordt van een kleine groep 
in de samenleving, een politieke elite (de 
achterhoede van de samenleving), De 
eigen organisatie ontkomt daarbij niet aan 
een kritische analyse. 
Op het oprichtingscangres van Groen 
Links stonden de leden voor de keuze: 
mocht ieder lid naar partijcongressen 
gaan of moesten de afdelingen afvaardi
gingen kiezen. Voor het laatste werd 
gekozen. Laten we hopen dat het niet was 
omdat de plaatselijke actieve leden vrees
den voor hun eigen positie, of omdat zij 
vinden dat mensen die niet op plaatselijk 
niveau actief zijn niet de koers van de for
matie mogen bepalen. Was dat wel de 
motivatie dan is er al snel weinig meer 
over van de open structuur die Groen 
Links anderhalf jaar geleden aankondig
de. Wil Groen Links niet in de marges van 
de politek komen dan zal zij zich bewust 
moeten worden van de hier beschreven 
ontwikkelingen. Het onderkennoen van 
het probleem is in dit geval de helft van de 
oplosseing. 
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Geen hulp maar handel 

Vanwege het landbouwconflict tussen 
de EG en de VS horen we de laatste tijd 
veel over de lopende GATT-onderhan
delingen. Op het moment dat we dit 
schrijven is het, voornamelijk door dat 
landbouwconflict, maar zeer de vraag 
of er op 4 december, de geplande 
datum, een GATT-akkoord rond is. 

Nu zullen velen die de laatste tijd voor de 
eerste keer het begrip GATT horen zich 
afvragen waar dat allemaal over gaat. Het 
lijkt dus zinnig om in dit artikel wat nader 
in te gaan op deze materie. 
Bij de GATT, voluit 'Genera! Agreement 
on Tariffs and Trade' (Algemene Over
eenkomst over Invoerrechten en Handel), 
gaat het om een reeks van onderhandelin
gen over de vrijmaking van de internatio
nale handel tussen landen van tal van bar
rières die deze handel in de weg staan. 
Sinds 1947 zijn er zes van dit soort onder
handelingen geweest en ze hebben onder 
andere geleid tot een forse afbraak van 
invoerrechten in met name de rijke lan
den. De huidige onderhandelingen, de 
zogenaamde Uruguay Ronde, gaan echter 
over veel meer dan tarieven. 
De theoretische grondslag voor al deze 
onderhandelingen wordt gevonden in de 
zgn. comparatieve kostentheorie, enkele 
eeuwen geleden voor het eerst gelanceerd 
door de Engelse econoom David Ricardo. 
Die theorie houdt kortweg in dat goederen 
daar geproduceerd zouden moeten wor
den waar het de minste kosten met zich 
meebrengt. Op die manier zou er een effi-

ciënte specialisatie in de produktie tussen 
landen teweeg kunnen worden gebracht. 
De fanatieke vrijhandelaren zweren bij 
deze theorie en de uitwerkingen ervan. 
Maar er is ook veel kritiek op geleverd. De 
laatste jaren bijvoorbeeld uit de milieu
hoek. Immers: de theorie zou ertoe kun
nen leiden dat een land uitsluitend chemi
sche industrie zou hebben, omdat het daar 
nu eenmaal het beste in is. Of om dezelfde 
reden zou een ontwikkelingsland zich in 
de uraniummijnbouw moeten specialise
ren .. De huidige monoculturen in veel 
ontwikkelingslanden worden erdoor 
gerechtvaardigd. De theorie leidt dus tot 
een onverantwoorde economische en eco
logische kwetsbaarheid voor een land. 

Een ander kritiekpunt is dat de theorie uit
gaat van eenzelfde startsituatie voor de 
verschillende landen. Hier is natuurlijk 
geen sprake van. De rijke landen hebben 
meer dan 150 jaar kapitalistische, indus
triële ontwikkeling achter de rug, overi
gens veelal tot stand gekomen achter een 
muur van beschermende maatregelen 
(hoge invoerrechten, enz.). De meeste 
ontwikkelingslanden waren tot voor kort 
koloniën en werden als zodanig als roof
plaats van grondstoffen en als dumpplaats 
van overtollige goederen door de kolonia
le grootmachten gebruikt. Hoewel for
meel onafhankelijk verkeerden de 
Latijns-Amerikaanse landen in een soort
gelijke economische situatie (onder 
Noord-Amerikaans neo-kolonialisme). 
De rijke landen hebben de ontwikkelings-
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landen in feite nooit een gelijke startsitu
atie toegestaan. 
Er zijn nog vele andere kritieken op de 
comparatieve kostentheorie uitgeoefend, 
maar daar wil ik hier niet verder op 
ingaan. Alleen al vanwege de twee voor
noemde fundamentele bezwaren van de 
theorie kan het niet als basis dienen voor 
onderhandelingen over internationale 
handel. Daaruit kan ook meteen de con
clusie getrokken worden dat absolute vrij
handel onhaalbaar en ongewenst is. Inter
nationale onderhandelingen zouden daar 
niet over moeten gaan. Een veel verstan
diger concept is dat van de geleide handel, 
waarbij voor de handel beperkende maat
regelen van een land in principe aanvaard 
worden. De onderhandelingen gaan er dan 
veel meer over hoe de internationale han
del zo georganiseerd kan worden dat alle 
landen daar zoveel mogelijk profijt van 
trekken. Het gaat dan niet zozeer om de 
meest efficiënte produktie en internatio
nale arbeidsverdeling maar om de meest 
rechtvaardige, milieu-sparende, enz. 

Dat is echter niet het uitgangspunt van de 
GATT en van de huidige Uruguay Ronde. 
Ondanks alle mislukkingen in het verle
den blijven met name de rijke landen daar
in stijfvasthouden aan het streven naar zo 
mogelijk absolute vrijhandel. En dat niet 
alleen. Op sommige punten is het stand
punt van de rijke landen niet zozeer terug 
te voeren op het verdedigen van de vrij
handel, maar eerder op het veilig stellen 
van de belangen van hun multinationals. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de onderhan
delingen over de veiligstelling van intel
lectuele eigendomsrechten (patenten). 
Die patenten zijn al per definitie in strijd 
met de idee van de vrijhandel, omdat ze de 
concurrentie uitschakelen en alleen maar 
monopoliewinsten w'.:;g stellen voor de 
grote concerns. En dat willen de rijke lan
den in de Uruguay-Ronde strakker maken 
en inhoudelijk en geografisch (richting 
ontwikkelingslanden) uitbreiden. Daarbij 
niet gehinderd door enig gevoel ,van 
inconsequentie. 
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In het volgende zullen we nader ingaan op 
de diverse onderhandelingsterreinen van 
de GATT. Het zijn er 15. 

Uruguay-Ronde 

In voorgaande GATT-ronden zijn de 
tarieven op de meeste industriële produk
ten in de rijke landen al tot minder dan 5% 
gereduceerd. Tussen de EG-landen onder
ling zijn er helemaal geen invoerrechten 
meer. Toch liggen er (vanuit vrijhandels
oogpunt) nog wel enkele problemen. De 
tarieven op landbouwprodukten zijn nog 
steeds hoog en belemmeren vaak de vrije 
toegang van landbouwprodukten tot de 
diverse markten. Een groot aantal ontwik
kelingslanden hanteert ook hoge tarieven 
voor industriële produkten, bijvoorbeeld 
voor luxe consumptiegoederen. Tenslotte 
is er het probleem van de tarief-escalatie, 
dat wil zeggen het probleem dat de tarie
ven hoger liggen naarmate een produkt in 
een verdere verwerkingsfase komt. Zo 
kunnen ontwikkelingslanden ruwe cacao 
bijvoorbeeld voor bijna niets naar de rijke 
landen exporteren, maar moeten ze voor 
de import aldaar van chocolade (eindpro
dukt) hoge invoerrechten betalen. Dat 
gebeurt omdat de rijke landen hun ver
werkingsindustrieën, die zelden in de ont
wikkelingslanden staan, willen bescher
men en op die manier zoveel mogelijk van 
de toegevoegde waarde in eigen land wil
len houden. 
Sinds de vorige onderhandelingsronde 
(de Tokyo-Ronde) begin jaren '80 beëin
digd werd is het aantal niet-tariefbarrières 
in de internátionale handel enorm toege
nomen. Het begrip niet-tariefbarrières is 
een verzamelnaam voor allerlei beperken
de maatregelen die geen invoerrechten 
zijn. Men kan dan denken aan quota, 
strenge sanitaire en veiligheidsvoor
schriften, subsidies die de handel beïn
vloeden (bijvoorbeeld de EG-landbouw
exportsubsidies), normen waaraan vol
daan moet worden, discriminerend 
overheidsaanschafbeleid (alleen natio
naal kopen), enz. Over de tot nu toe 
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genoemde barrières liggen er afspraken 
die dateren uit de Tokyo-Ronde. Maar 
vele landen, met name de VS en die van de 
EG, hebben intussen nieuwe maatregelen 
verzonnen, waarvoorde GATT geen rege
lingen kent, om de handel te belemmeren. 
De bekendste daarvan zijn de zgn. 'vrij
willige' exportbeperkingsovereenkom
sten. Ze zijn bijvoorbeeld toegepast op de 
export van Europees staal naar de VS, op 
de export van Japanse electronica naar de 
VS en de EG, en op tal van andere produk
ten ook uit ontwikkelingslanden, met 
name uit de meer geavanceerde zoals de 
Newly lndustrialised Countries (Zuid
Korea en andere Zuid-Oost-Aziatische 
landen en landen als Brazilië). Deze maat
regelen zijn in flagrante strijd met een van 
de basisprincipes van GATT, namelijk het 
'meest-begunstigde' -principe dat selec
tieve, discriminerende toepassing van 
handelsmaatregelen tegen één of een 
groep van landen verbiedt. 

Bij de onderhandelingen over tropische 
produkten en produkten op basis van 
natuurlijke hulpbronnen speelt vooral 
het probleem van de tarief-escalatie. De 
rijke landen willen enerzijds onbeperkte 
toegang voor hun multinationals tot de 
natuurlijke rijkdommen van de ontwikke
lingslanden (tropische groente en fruit, 
mineralen, visserijprodukten, hout), maar 
anderzijds willen ze verwerkte produkten 
van de ontwikkelingslanden zoveel 
mogelijk van hun eigen markten weren, 
omdat ze in eigen land de verwerking wil
len uitvoeren. Overigens liggen de kapi
taalsbelangen hier niet zo eenduidig. 
Enkele grote multinationals hebben 
immers de laatste decennia een aanzienlij
ke verwerkingscapaciteit in ontwikke
lingslanden opgebouwd en die wensen 
niet gehinderd te worden door importbe
perkingen in de VS, de EG en Japan. Het 
is wel zo dat een groot deel van de wereld
handel (soms wordt gesproken van 30%) 
zich binnen multinationale concerns 
afspeelt en daarmee kan flink gesjoemeld 
worden. De uitkomst van de onderhande-
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Jingen over deze produkten, waarbij de 
meeste ontwikkelingslanden zeer veel 
belang hebben, is de laatste weken door de 
VS afhankelijk gemaakt van de voortgang 
in de besprekingen over landbouwpro
dukten. 

landbouwprodukten 

Het grootste struikelblok in de Uruguay
Ronde bleek de laatste tijd gelegen te zijn 
in de onderhandelingen over landbouw
produkten. Het meningsverschil tussen 
de VS en de EG in deze onderhandelingen 
lijkt schier onoverbrugbaar. De VS vinden 
dat de EG veel te hoge subsidies verstrekt 
aan zijn boeren; dat de exportsubsidies 
bedoeld voor de afzet van landbouwpro
dukten op de wereldmarkt een prijsdruk
kend effect hebben; dat het heffen van 
invoerrechten op landbouwprodukten uit 
onder andere de VS (soja en vee voet) vol
komen onterecht is; en dat de veterinaire 
normen die aangelegd worden voor de 
import van Amerikaans vlees (deels hor
moonvlees) veel te streng zijn. En dat zijn 
nog maar enkele van de conflictpunten. 
De VS worden in de meeste standpunten 
gesteund door de 14 landen van de zoge
naamde Cairns-groep, waarvan Australië, 
Canada en Argentinië (alle drie grote 
graanlanden) de voornaamste woordvoer
ders zijn. De EG zit met het probleem dat 
het uit 12landen bestaat die eerst tot over
eenstemming moeten komen alvorens 
met een standpunt in de GATT naar voren 
te kunnen komen. Dat blijkt vreselijk 
moeilijk, omdat de nationale landbouw
belangen bijna niet te verenigen zijn. 
Daarnaast zijn de landbouwlobbies in de 
diverse landen politiek zeer invloedrijk. 
De opmerking van Yvonne van Rooy 
(staatssecretaris EZ), dat ze die invloed 
niet begrijpt omdat de landbouw maar 7% 
van de werkgelegenheid in Nederland 
vertegenwoordigt, getuigt van grote dom
heid omdat het in kwesties van voedsel ze
kerheid, nog afgezien van de milieu- en 
landschapsproblematiek, om iets zeer 
fundamenteels gaat. Simpel gezegd: zon-



PC 50 JAAR 

der voedsel gaan we dood (zonder televi
sie niet), en daarom wil geen enkelland in 
zijn voedselvoorziening te afhankelijk 
worden van het buitenland. Dat zou 
natuurlijk ook het uitgangspunt van de 
landbouwonderhandelingen moeten vor
men, maar dat is voor fanatieke vrijhande
laren als Van Rooy blijkbaar teveel 
gevraagd. 

De exporten van textiel en kleding vor
men een belangrijke inkomstenbron voor 
ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd wil
len de rijke landen hun eigen textiel- en 
kledingindustrieën beschermen. Het 
resultaat is dat er al 25 jaar importbeper
kingen zijn op deze exporten uit de ont
wikkelingslanden. De laatste decennia 
gebeurt dat via hetMulti-Vezel-Akkoord 
(MVA), dat steeds voor vijf jaar verlengd 
werd. Tot eind 1991 loopt het vierde 
MVA. De doelstelling van de ontwikke
lingslanden is om het MVA binnen de 
regels van de GATT te brengen. Ook dan 
hebben de rijke landen nog de mogelijk
heid hun eigen industrieën te beschermen 
(via art. 19, GATT), maar dat is dan aan 
strenge controle onderhevig en het kan 
niet zomaar verlengd worden. Overigens 
is ook hier voor een juiste beoordeling van 
de standpunten van ontwikkelingslanden 
vereist dat er gekeken wordt naar de 
belangen van de diverse kapitaal-groe
pen. Grootwinkelbedrijven bijvoorbeeld 
besteden een deel van hun bestellingen uit 
bij bedrijven in de Derde Wereld en heb
ben dus weinig behoefte aan importbe
lemmeringen. 

Herziening GATT -regels 

Een ander onderhandelingspunt is de her
ziening van de bestaande GATT-regels. 
De GATT telt zo'n 40 ar::~elen en een 
apart deel over de positie van ontwikke
lingslanden. 
Bij de huidige discussies gaat het met 
name over een speciale en andere behan
deling voor ontwikkelingslanden bij tal 
van GATT-bepalingen, omdat het voor 
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ontwikkelingslanden niet alleen gaat om 
vrije en faire handel maar ook om ontwik
kelingsdoeleinden. Tenslotte zijn deze 
landen honderden jaren in een koloniale 
achterstandpositie gehouden en hebben ze 
nu recht op een eigen ontwikkeling, even
tueel met bescherming van opkomende 
economische sectoren. 
Een ander onderwerp dat besproken 
wordt is het eventuele recht voor douane
unies of vrijhandelsgebieden (bijv. de EG) 
om onderling de importbarrières te slech
ten en tegelijk naar buiten toe hoge barriè
res op te werpen. Verder gaat het om toe
lating tot de GATT (de Sovjet-Unie werd 
kort geleden nog niet tot de GATT als lid, 
wel als waarnemer toegelaten). Het gaat 
ook om kwesties als staatshandel en 
staatsondernemingen En verder om het 
beruchte artikel 19 (vrijwaring), maar dat 
is in een aparte onderhandelingsgroep 
ondergebracht. 
Tijdens de Tokyo-Ronde werden voor een 
achttal onderwerpen Codes ontworpen. 
Onder andere over subsidies, anti-dum
pingmaatregelen, overheidsaanschaffin
gen, standaards en normen. Dat was 
eigenlijk een noodmaatregel, voortvloei
end uit het feit dat in GATT beslissingen 
alleen maar met concensus genomen kun
nen worden. Voor de Codes hoeft dat niet. 
Elk land dat het ondertekent is eraan 
gehouden, maar dat geldt niet voor de 
niet-ondertekenaars. Dat wil niet zeggen 
dat deze laatsten maar hun gang kunnen 
gaan. De ondertekenaars van de Codes 
zijn voor het grootste deel de rijke landen 
(maar weinig ontwikkelingslanden heb
ben ze getekend) en met name de VS heb
ben er een handje van in bilaterale han
delsonderhandelingen (en die waren over
heersend in de jaren '80) niet
ondertekenaars van de Codes allerlei 
voorrechten te onthouden. 

Over de vrijwaring (art. 19) hebben we 
het al zijdelings gehad. Het houdt in dat 
elk land het recht heeft opkomende indus
trieën tegen het buitenland te beschermen. 
Maar daarover moet wel eerst onderhan-
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deld worden. Het geldt ook voor een 
beperkte periode. Het artikel is voorname
lijk door rijke landen gebruikt (voor ont
wikkelingslanden zijn andere artikelen 
van groter belang) om industrieën in nood 
te beschermen. In de VS bijvoorbeeld de 
staalindustrie, electronica, textiel en kle
ding, enz. Dus bepaald geen 'opkomende' 
industrieën. In de huidige onderhandelin
gen wordt gepoogd het gebruik van dit 
artikel flink in te perken. De EG verzet 
zich daartegen en wil het artikel selectief 
blijven gebruiken. Dat 'selectief houdt in 
dat het artikel kan worden aangewend 
tegen specifieke landen ofprodukten. Dat 
is in strijd met het basisprincipe van non
discriminatie (art. 1) in de GATT. Op dit 
punt liggen er ook tegenstellingen tussen 
kapitaalsgroepen. Zo was de staalverwer
kende industrie in de VS (met name de 
auto-industrie) fel gekant tegen de beper
kingen die in de VS aan de import van 
Europees staal werden opgelegd. Het 
maakte hun staalinput veel duurder. 

Subsidies worden ook nog in een aparte 
onderhandelingsgroep behandeld. Voor 
subsidies in de industrie zou een compro
mis in de maak zijn, maar dat geldt niet 
voor andere sectoren en al helemaal niet 
voor de landbouw. 

, De GATT kent een groot aantal bepalin
gen over hoe moet worden opgetreden in 
geval van conflicten. In geval twee (of 
meer) landen een handelsgeschil hebben 
kan dat aan de GATT worden voorgelegd. 
Die roept dan meestal een panel van des
kundigen bijeen (niet uit de betrokken 
landen) die na enige tijd over het geschil 
een niet-bindende uitspraak doen. Een 
veroordeeld land zit dan met de 'zwarte 
piet', maar het hoeft zich verder niet aan 
de uitspraak te houden. Sancties zijn tot 
op heden niet mogelijk. Dat laatste wil 
men nu wel invoeren en verder wil men de 
uitvoering van de conflictregelingen (die 
nu vaak enkele jaren duren) versnellen. 
Ook op dit punt zijn er compromissen in 
de maak. 
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Ook het huidige functioneren van de 
GATT wordt besproken. Het gaat er dan 
om de GATT-controle op het handelsbe
leid van de diverse landen te verbeteren, 
meer bijeenkomsten van handelsminis
ters te houden en om eventueel een nieu
we wereldhandelsorganisatie met meer 
bevoegdheden (zoals het IMF voor finan
ciële wereldstromen) in het leven te roe
pen. Verder is het zo dat handelsproble
men natuurlijk niet los kunnen worden 
gezien van monetaire kwesties zoals de 
hoogte van de wisselkoersen en de hoogte 
van de rentestanden. Zo kunnen ontwik
kelingslanden hun betalingen op buiten
landse schuld nooit verrichten als ze geen 
exportinkomsten binnen halen. En dat 
wordt weer bemoeilijkt door tal van han
delsbeperkingen in rijke landen. De 
betrekkingen tussen GATT enerzijds en 
IMF/Wereldbank anderzijds moeten dus 
goed geregeld zijn, vinden de rijke lan
den. Maar de ontwikkelingslanden vinden 
dat dat dan ook moet gelden voor de rela
ties met de VN-organen (UNCTAD, 
UNESCO, ILO, FAO,WIPO), waar het 
systeem van één land-één stem geldt. 

Patenten 

Een van de nieuwe onderwerpen in de 
GATT is de bescherming van intellectu
ele eigendomsrechten. 
Het gaat hier om patenten, copyrights, en 
dergelijke die veelal in handen zijn van 
multinationals. Het patentrecht dateert op 
zich al van eeuwen geleden toen individu
ele uitvinders tegen namaak beschermd 
werden. Maar hedentendage worden of de 
individuele uitvinders of hun vindingen 
door multinationals opgekocht. Deze ver
werken het in hun produkten of produktie
processen of verkopen het voor grof geld 
aan derden (licenties). Omdat ze daar het 
nodige in moeten investeren willen ze er 
zolang mogelijk bescherming voor. Het 
punt is dat het beschermen van een patent 
in feite de concurrentie op een bepaald ter
rein en daarmee de vrijhandel uitschakelt. 
Het onderwerp hoort dus so-wie-so al niet 
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in de GATT thuis, want dat is nu juist 
bedoeld om vrijhandel te verwezenlijken. 
Verder stellen ontwikkelingslanden, 
voordat ze een patent verstrekken, vaak de 
eis dat het in hun land ook tot produktie 
leidt en dat bijvoorbeeld de technologie 
tezijnertijd wordt overgedragen (gepaard 
gaande met opleidingen). Ze stellen die 
eis omdat in het verleden besloten is dat de 
GATT ook ontwikkelingsdoeleinden 
moet dienen en in het kader van de discus
sies over een VN-Code voor Technologie 
Overdracht. De rijke landen willen van dit 
soort eisen niets weten. Het gaat hen er 
slechts om de monopoliewinsten die met 
een patent te behalen zijn voor hun multi
nationals veilig te stellen. En liefst binnen 
de door hen beheerste GATT en niet bin
nen een VN-orgaan als bijvoorbeeld de 
WIPO, (het patentorgaan van de VN) of 
UNESCO (voorzover het om wereldwijde 
erkenning van copyrights gaat). De copy
rights willen de rijke landen niet zozeer 
voor allerlei culturele uitingen (wel voor 
films en TV-programma's) veilig gesteld 
zien, maar vooral voor computerprogram
ma's. Dat laatste sluit ook aan bij hun vuri
ge wens om namaakprodukten zo snel 
mogelijk uit de wereldhandel te verban
nen. Op dit laatste punt lijkt een compro
mis met ontwikkelingslanden mogelijk. 
Wat de multinationals en hun regeringen 
ook geregeld willen zien, zijn de aan 
investeringen gebonden handelsbepa
lingen. Tal van landen, niet alleen ontwik
kelingslanden, verbinden aan het toe
stemming verlenen voor een bepaalde 
investering van een multinational voor
waarden. Zo wordt vaak bepaald dat het 
betreffende concern in zijn produktie een 
bepaald percentage lokale grondstoffen of 
halffabrikaten moet gebruiken. Of dat het 
betreffende bedrijf een bepaalde export
prestatie moet leveren. Of er worden 
beperkingen aan winstovermakingen 
opgelegd. Zo worden tal van bepalingen 
toegepast. Dit nu is de grote industrielan
den (VS, EG, Japan) een doom in het oog. 
Ze willen dat dat soort bepalingen in de 
GATT verboden wordt verklaard. De ont-
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wikkelingslanden stellen daartegenover 
dat er dan ook beperkende bepalingen 
voor de multinationals moeten komen. 
Immers: die maken zich nog veel meer 
schuldig aan handelsbeperkende activi
teiten. Ze sluiten overeenkomsten (kar
tels, enz.) om bepaalde bedrijven buiten te 
sluiten, ze hanteren systemen van inter
concernhandel en interne verrekenprijzen 
om o.a. belastingen te ontduiken, en ga zo 
maar door. De discussies over deze prak
tijken bij de onderhandelingen over de 
VN-Gedragscode voor Multinationals en 
die over de Overdracht van Technologie 
worden door de rijke landen volledig 
gefrustreerd. Ze mogen ook niet aan de 
huidige GATT-onderhandelingen verbon
den worden. Wie zei er dat onderhandelen 
een kwestie van 'geven en nemen' was? 

Diensten 

Het laatste zeer omstreden onderhande
lingspunt betreft de diensten. 
Dit punt was in voorgaande handelsron
des niet opgenomen. In de jaren '80 is de 
dienstensector in de rijke landen echter 
een steeds belangrijker economische fac
tor geworden. Vandaar dat met name de 
VS eiste dat het op de agenda van de Uru
guay-Ronde zou verschijnen. Dit op aan
drang van hun eigen dienstenmultina
tionals uit voornamelijk de financiële 
wereld. Op dit onderhandelingsterrein is 
het vanaf het begin gedonder geweest. De 
ontwikkelingslanden wilden het niet op 
de agenda, maar gaven uiteindelijk toe als 
het apart in onderhandeling zou worden 
gebracht. Wat ook gebeurd is. Verder ver
eist de uitoefening van een groot aantal 
diensten de aanwezigheid in een land en 
dus investeringen. De GATT bemoeit zich 
in theorie met handel, niet met investerin
gen en dus zouden de onderhandelingen 
over diensten niet in GATT thuis horen. 
Dan blijven alleen de zogenaamde 'trans
border-flows' over. Verder vereist de aan
wezigheid van een dienstenbedrijf in een 
ander land ook de mobiliteit van perso
neel. De VS hadden dan daar niet zo goed 
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over nagedacht want de bij de mobiliteit 
van personeel hadden ze alleen maar 
gedacht aan bankmanagers, enz. Maar 
ook de ontwikkelingslanden houden zich 
met diensten bezig (bijvoorbeeld. toeris
me) en willen daartoe investeren in rijke 
landen. Dat zou een migrantenstroom op 
gang kunnen brengen en dat zagen de 
Amerikanen niet zo zitten. Ze probeerden 
dus de term 'personeel' wat nauwer te defi
niëren. Hoe ondoordacht het geweest is 
om diensten op de agenda van de GAIT te 
zetten blijkt ook uit de meest recente 
opstelling van de Amerikanen. Onder 
drang van een aantal ondernemingen in 
enkele belangrijke dienstensectoren wil 
men bepaalde bedrijfstakken van de 
GATT-regels uitsluiten. Dat zou moeten 
gelden voor scheepvaart, luchtvaart en 
telecommunicatie. Als de VS bij dit stand
punt blijven kunnen de dienstenonderhan
delingen als mislukt worden beschouwd, 
want het zal niet getolereerd worden dat 
zulke belangrijke dienstensectoren van de 
onderhandelingen worden uitgesloten. 
Naast deze sectoren gaat het om toerisme, 
bank- en verzekeringswezen, reclame, 
zakelijke dienstverlening (organisatie- en 
ingenieursbureau 's), bouw, film/tv, licen
ties, enz. 

Nota Pronk 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat 
de onderhandelingen in het kader van de 
Uruguay-Ronde bepaald niet van een lei
en dakje verlopen. De tegenstellingen tus
sen ontwikkelingslanden en rijke landen 
zijn groot, en, op terreinen als de land
bouw, ook die tussen de rijke machtsblok
ken onderling. 
Hoewel de positie van Nederland in dit 
geheel, afgezien van het niet bijster impo
nerende optreden van Bukman en Van 
Rooy, verscholen ligt achter het EG
standpunt is het toch interessant om eens 
te kijken of er in de enkele maanden gele
den verschenen Nota Pronk enig begrip 
voor de standpunten van de ontwikke
lingslanden doorklinkt. We hebben daar-
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toe de circa 40 pagina's die over de inter
nationale handel gaan wat nauwkeuriger 
bekeken. 

Dat stuk begint met de inmiddels obligate 
vaststelling dat de economische interde
pendentie tussen de landen in de wereld 
toeneemt. Overigens werd dat punt op een 
onlangs gehouden bijeenkomst van de 
FNV /NCO door de hoogleraar F. van 
Dam bestreden. Hij constateerde terecht 
alleen maar een toenemende eenzijdige 
afhankelijkheid van de ontwikkelingslan
den van de rijke landen. Hoe het ook zij, 
de Nota constateert verder dat de toene
mende interdependentie ook veroorzaakt 
wordt door de steeds grotere internationa
lisering van bedrijven. Want de noodzaak 
van schaalvergroting leidde tot meer 
samenwerkingsverbanden, en het streven 
naar kostenverlaging tot een voortdurend 
zoeken naar vestigingsplaatsen met lagere 
kosten. Punt. Het zij zo. 
De Nota constateert vervolgens tevreden 
dat de jaarlijkse Nederlandse investerin
gen in ontwikkelingslanden in de jaren '80 
redelijk constant op ruim f. 1 miljard zijn 
gebleven, zij het met soms sterke fluctu
aties. Van 1983-1988 stegen de directe 
buitenlandse investeringen in ontwikke
lingslanden door Nederlandse onderne
mingen van f. 10 miljard tot f. 25 miljard. 
Deze absolute toename speelt zich in vrij
wel alle regio's van de wereld af, zij het in 
verschillende mate. Toch daalde het aan
deel van de ontwikkelingslanden in de 
wereldwijde investeringen van Neder
landse ondernemingen van 27% tot 20%. 
Het merendeel van deze teruggang vond 
plaats in Latijns-Amerika. De investerin
gen in ontwikkelingslanden concentreren 
zich verder op 18 landen. Daar gaat 86% 
van de investeringen heen. In Afrika zijn 
dit Egypte Nigeria en Tunesië; in Latijns
Amerika Argentinië, Brazilië, Chili, 
Columbia, Mexico, Trinidad &Tobago en 
Venezuela; in Azie China, HongKong, 
Indonesië, Maleisië, Singapore, Taiwan, 
Thailand en Zuid-Korea. 
Enkele pagina's verder wijdt de Nota uit 
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over de achtergronden van de internatio
nalisering van bedrijven. Er wordt gecon
stateerd dat technologische ontwikkelin
gen op het terrein van transport en com
municatie de 'verhandelbaarheid' van 
goederen en diensten vergroten, alsmede 
de flexibiliteit van ondernemingen om op 
marktontwikkelingen aan vraag- en aan
bodzijde te reageren. Om concurrerend te 
blijven gaan bedrijven vaak samenwer
ken, onder andere op het terrein van 
research, marketing of gezamenlijke 
produktie. Bijvoorbeeld via algemene 
joint-ventures, licentie-overeenkomsten, 
managementafspraken en sub-contrac
ting. Veranderende investeringspatronen 
weerspiegelen, naast technologische ver
anderingen, ook verschillende verande
ringen in de aantrekkelijkheid van het 
investeringsklimaat in diverse landen. 
Een belangrijke rol in de jaren '80 speelde 
ook de liberalisering en deregulering in de 
dienstensector van de VS, alsmede het 
overschot op de lopende rekening van 
Japan. Buitenlandse investeringen zijn, 
evenals internationale handel, in toene
mende mate een factor die markten inte
greert. 
Met name joint-ventures ziet de Nota wel 
zitten. Ze zouden een uitstekende combi
natie zijn voor het bevorderen van buiten
landse investeringen en voor overdracht 
van technologie. De bedrijven zelf bepa
len waar geïnvesteerd wordt, maar over
heden in ontwikkelingslanden kunnen 
door liberalisering van het investerings
klimaat het gedrag van ondernemingen in 
beperkte mate beïnvloeden. Met name 
zijn hier stabiliteit en helderheid van de 
regelgeving van belang. Buitenlandse 
investeringen zullen in het algemeen 
plaats vinden in sectoren waar ontwikke
lingslanden een comparatief (sic) voor
deel hebben. Uit onderzoek blijkt dat de 
hoeveelheid buitenlandse investeringen 
per hoofd groter is in landen met een naar 
buiten gericht beleid. 
Na al deze juichende woorden zal het geen 
verbazing wekken dat de Nota vindt dat 
het aandeel van (geen schulden genere-
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rende) particuliere buitenlandse investe
ringen in de kapitaalstromen bevorderd 
moet worden. 
Wel vindt men dat in nationale wetgevin
gen aan concurrentiebeperkende praktij
ken het hoofd mag worden geboden. 
Immers: mededingingspolitiek is in het 
algemeen bedoeld om een efficiëntere 
allocatie van hulpbronnen te bevorderen. 
De Nota pleit er zelfs voor ook op interna
tionaal vlak een soort mededingingspoE
tiek tot stand te brengen. In het Havana
Handvest (voor het ontstaan van GATT) 
was daarin ook voorzien. In de in mei 
1980 overeengekomen 'UNCTAD' prin
cipes was daartoe een aanzet gegeven. 
Recente stappen zijn bijv. te vinden in de 
voorstellen in de Uruguay-Ronde over de 
positie van concerns met een dominante 
marktpositie. 
Over multinationals en de GATT merkt de 
Nota op dat de GATT bedoeld is om de 
negatieve consequenties voor de interna
tionale handel van overheidsoptreden, en 
in sommige gevallen van ondernemings
gedrag dat de concurrentieverhoudingen 
vervalst, te minimaliseren. Want zulk 
gedrag kan de voorwaarden van optimale 
vrijhandel verstoren. Maar er zijn ook 
andere gedragingen van ondernemingen, 
niet onderhevig aan GATT-bepalingen, 
die afbreuk doen aan de voorwaarden 
voor optimaliteit voor vrijhandel, zoals 
kartelvorming. De Nota wijst terecht op 
de moeilijk grijpbare intra-onderne
mingsgedragingen die de concurrentie
verhoudingen op de markt vervalsen. Bij
voorbeeld de interne verrekenprijzen en 
de kruiselingse subsidiëring. Vanwege de 
toenemende internationalisering van 
bedrijven en investeringen wordt het, 
aldus de Nota, steeds moeilijker voor 
nationale beleidmakers om de structuur 
van de markt en het gedrag van de markt
partijen te reguleren. Dus vraagt de toene
mende internationalisering van bedrijven 
niet alleen om uitbreiding van het han
delspolitieke kader, maar ook om een 
inkadering van investeringsbeslissingen. 
Harmonisering van regelgeving voor bui· 
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tenlandse investeringen, waarvoor aan
zetten te vinden zijn in de Uruguay-ronde 
(dit is een éenzijdige voorstelling van 
zaken, want in deze Ronde worden alleen 
maar de regeringen aan banden gelegd, 
niet de ondernemingen. En bovendien ten 
nadele van de soevereine, nationale eco
nomieën - pj), zou daarom ook in dit kader 
thuis horen. De (concept) VN-Gedragsco
de voor Multinationals zou hiervoor een 
bruikbaar instrument vormen (Inderdaad. 
Helaas liggen de discussies hierover van
wege de opstelling van de Westerse lan
den volkomen plat - pj). 

, Enigszins overbodig constateert de Nota 
dat naarmate de bedrijven verder interna
tionaliseren hun belang bij onbelemmerde 
handel meestal zal toenemen. Dit geldt 
zeker voor exporterende bedrijven. En dat 
betekent ook dat zij belang hebben bij een 
vrijere toegang tot de markten van ont
wikkelingslanden. Haal je de koekoek, 
zou ik zeggen. 

Wereldhandelssysteem 

De Nota onderkent dat onvoorwaardelijke 
liberalisering geen wondermiddel is, 
gegeven het bestaan van een wereldwijde 
markt waarop de rol van multinationals en 
grote banken nog steeds toeneemt. Die
zelfde multinationals kunnen volgens de 
Nota wel een bijdrage leveren aan landen 
tot adequate toegang tot buitenlandse 
technologie en kapitaal. 
Over vrijwaring merkt de Nota op dat 
daar waar overheden het tot hun taak reke
nen bedrijven bij de produktie voor de 
eigen markt te ondersteunen -het 'infant 
industry'- argument- ze er zorg voor moe
ten dragen dat de exportbedrijven worden 
gecompenseerd voor de lasten zoals duur
dere inputs. Een betere invulling van het 
'infant industry'-argument is gelegen in 
het ondersteunen van bedrijven die zich 
op de exportmarkt willen richten. Bij 
voorkeur zou de steun aan de eigen bedri j
ven tijdelijk en aflopend moeten zijn. 
De Nota vindt dat bedrijven in ontwikke
lingslanden gemakkelijker toegang moe-
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ten kunnen krijgen tot voor hen relevante 
technologie. Ze moeten in staat zijn deze 
te gebruiken en aan te passen aan de eigen 
omstandigheden. Toegang tot buitenland
se technologie kan worden bereikt via de 
import van kapitaalgoederen, maar ook 
via buitenlandse investeringen, licentie
verkrijging, enz. Volgens de Nota gaan 
buitenlandse investeringen, in het bijzon
der de vele nieuwe vormen ervan, ook al 
gepaard met kennisoverdracht op diverse 
terreinen zoals het produktieproces, 
management en marketing. 
Bij dumping en vrijwaring in het alge
meen spelen volgens de Nota mededin
gingsfactoren een rol en dient dan de 
betreffende wetgeving van toepassing te 
zijn. Concurrentie-overwegingen zouden 
een rol moeten spelen bij de beoordeling 
van het nut of de noodzaak van optreden 
in het kader van anti-dumping en vrijwa
ringsacties. 
Mededingingswetgeving kan ook een rol 
spelen op het terrein van de intellectuele 
eigendom (in de Nota wordt die mede
dingingswetgeving wel erg als een won
dermiddel tegen tal van kwalen gezien
pj). Hier speelt voor ontwikkelde landen 
en ontwikkelingslanden de afweging van 
het belang van bescherming van patenten, 
octrooien, e.d., die noodzakelijk is voor 
de stimulering van technologische voor
uitgang maar die veelalleidt tot monopo
listische tendensen, tegen het algemeen 
belang van spreiding van kennis en goed
kope beschikbaarheid daarvan. Zo heb
ben multinationals vaak een dominante 
positie in de biotechnologie. Daarom 
wordt onderzoek vaak ingezet op onder
werpen die relatief snel tot commercieel 
aantrekkelijke toepassingen leiden, welke 
voor grote en koopkrachtige afzetmarkten 
de meest aangewezenen zijn. Overigens 
moet in dit verband ook gewezen worden 
op de praktijken van de Westerse agribu
siness om zaden uit ontwikkelingslanden 
te patenteren, waardoor deze landen roy
alties moeten gaan betalen voor door hen
zelf voortgebrachte produkten. Een wel 
zeer smerige praktijk. 
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Conclusies 

Momenteel is het geenszins zeker dat de 
Uruguay-Ronde tot een goed einde zal 
worden gebracht. De tegenstellingen tus
sen de rijke landen onderling en tussen rij
ke en ontwikkelingslanden zijn zo diep
gaand dat compromissen op de diverse 
onderhandelingsterreinen nauwelijks 
mogelijk lijken. Op de meeste punten zal 
het niet veel verder komen dan zeer alge
mene formuleringen die dan later, 
bilateraal of multilateraal, verder zullen 
worden ingevuld. 
Vanuit het standpunt van de ontwikke
lingslanden reageert de Nota-Pronk niet 
adequaat op deze gang van zaken. Dat 
komt omdat de nota een veel te belangrij
ke rol toekent aan ondernemingen. Ze 
worden gezien als de belangrijkste bron 
van overdracht van financiële middelen, 
kennis en management naar ontwikke
lingslanden. 

Politiek en Cultuur 

Nu zou dat niet zo erg zijn als ze op een of 
andere manier onderworpen zouden zijn 
aan nationale en internationale controle. 
Hier is echter geen sprake van, want de 
onderhandelingen over de VN-Gedrags
code voor Multinationals liggen plat en -
via de GATT- willen de rijke landen natio
nale bepalingen die het gedrag van multi
nationals reguleren uitschakelen. Zo 
ontstaat de onwenselijke situatie dat 
nationale overheden in hun optreden 
tegenover multinationals wel aan tal van 
beperkingen onderworpen worden, ter
wijl die multinationals zelf onbeperkt hun 
gang kunnen gaan. 
Het deel van de Nota-Pronk over interna
tionale handellijkt dus een compromis in 
het kabinet Lubbers te zijn, waar de recht
se krachten een overwinning behaald heb
ben. Voor andere delen van de Nota geldt 
dat minder. 

Pim Juffermans 



PC 50 JAAR 311 

rinhoud P&C 

Jaargang 19 

Titel: Auteur: Blz: 

Interview met Maviye Karaman-Ince Ronald Albers 43 
Groen Links: Verstarring of beweging? Ronald Albers 294 
Hoezo, gelijk van rechts? Ria Beekers 25 
Gedeelde Veiligheid 2000: openingsrede Ria Beekers 267 
Mondiale maatregelen van socialistisch karakter Hans Beerends 155 
De dubbele paradox van de jaren tachtig Harry van den Berg 148 
De Golfcrisis Jan de Boo 203 
Het socialisme als poldermodel? Ina Brouwer 19 
Vragen voor de jaren negentig Jet Bussemaker 134 
Over de 'C' van P&C Jos van Dijk 9 
De discussie van het symposium Jos van Dijk 169 
Morgen is anders dan vandaag Jan Dirx 166 
Communisme anno 1990: terug naar AF? Marius Ernsting 63 
Een actieve en herverdelende overheid Marius Ernsting 172 
Gedeelde Veiligheid 2000: slotrede Andrée van Es 269 
Een collectief veiligheidsstelsel voor Europa Hans Feddema e.a. 236 
Zelfs de woorden ontstelen ze ons Eduardo Galeano 193 
Socialisme bankroet? GerBarmsen 79 
Groen kan niet zonder de armen Ab Harrewijn 273 
Groen Links: Organisatie en cultuur Ton van Hoek 208 
Duitsland tussen verleden en toekomst Henk Hoekstra 109 
Verandering in Oost-Europa Kees Urnkers 232 
Het Manifest voor Nieuwe Tijden (CPGB) Martin Jacques 115 
Socialisme of radicale democratie Pim Juffermans 103 
De computerindustrie onder druk Pim Juffermans 219 
Geen hulp maar handel Pim Juffermans 300 
Reactie op Astrid Roemer Judith de Kom 264 
Vier stromen, een rivier Herman Meijer 49 
Heijplaat blijft Herman Meijer 282 
Socialisme in de jaren negentig (redactioneel) Leo Molenaar 3 
50 jaar 'Politiek en Cultuur' Leo Molenaar 131 
Straatnaamborden als tijdsreflex Joop Morriën 175 
Vijftig jaar na de inval Joop Morriën 178 



312 

Telegrammen in Comintemarchief 
Werken aan een rechtvaardige samenleving 
De PCI op historisch keerpunt (interview Occhetto) 
Uitgeput de jaren negentig in 
Democratie moet kleur bekennen 
Het begin van de toekomst 
Geen utopie- hervormingen 
De wil is aanwezig, de weg ligt voor ons 
Socialisme- zieltogend of springlevend? 
Over het 28ste congres van de CPSU 

De redactie van 
Politiek en Cultuur 
wenst u een 
voorspoedig en 
strijdbaar 1991 

Politiek en Cultuur 

Joop Morriën 
Emmy van Noord 
Eric Hobsbawm 
Astrid Roemer 
Astrid Roemer 
FontenThij 
OerVerrips 
Joop Vogt 
W.F. Wertheim 
Jaap Wo1ff 

247 
57 

181 
39 

161 
91 

141 
31 
67 

255 


	PenC_1990_01
	PenC_1990_02
	PenC_1990_03
	PenC_1990_04

