


Nel van Dijk, communiste in de GPA-fractie in het 
Europese Parlement, opent met een gedegen en infor
matief artikel. Zij geeft aan waar het om gaat bij de 
interne EG-markt, en waar het niet om gaat. Zij hekelt 
het misbruik dat politici van '1992' maken, en wijst op 
de bressen die in de democratische besluitvorming en 
controle worden geslagen. 
Indonesische kameraden schreven een gedicht voor de 
70jarige CPN, dat hier wordt afgedrukt in Bahasa 
lndonesia en Nederlands. 
Truus Divendal, dagelijks bestuurster, schreef een arti
kel 'Metterdaad werken aan de eenheid'. Zij kijkt 
terug op een oproep van die strekking van het partijbe
stuur, en gaat in op recente ontwikkelingen. 
Oud-P&C-redacteur Ger Harmsen hield op 1 oktober 
jl. een inleiding bij de feestelijke bijeenkomst in Nijme
gen met lvens ter gelegenheid van diens 90ste verjaar
dag. Hij legt de tegenstelling bloot tussen de lof 
Brinkman voor het werk van de communistische 
cineast en de weigering van de regering om iets aan het 
eerherstel van de Indonesii!-weigeraars te doen. 
Jeroen Bartels schreef een recensie over de dissertatie 
van predikant Rinse Reeling Brouwer 'Over kerkelijke 
dogmatiek en marxistische filosofie'. Moeilijke, maar 
belangwekkende leeskost. 
Pieter Bogaers schreef een artikel over mensenrech
ten. Hij gaat in op de algemene aspecten van dit vraag
stuk, die in het Helsinkiproces erg actueel zijn, en op 
de schendingen van die rechten in Thrkije. 
Tenslotte schreef redacteur Jos van Dijk een recensie 
over de bundel artikelen die als 'Een bleek bolwerk' 
onlangs bij Pegasus is uitgekomen: een bijdrage aan 
het anti-racisme-debat. 

De foto op de omslag toont Joris lvens en Marceline 
Loridan in China. De indrukken van Nederland bij het 
artikel van Nel van Dijk zijn van Bert Zijlma. 
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Europa 1992 

Er is bet begin of het einde V!Jn een 
oorlog voor nodig om een bepaald 
jaar zó in de belangstelling te bren
gen als dat nu gebeurt met 1992. 
Gelukkig is het geen oorlog in 
Europa en niets duidt erop dat dat in 
1992 anders zal zijn. Toch geven veel 
gebruikte termen als Europakoorts, 
Eurovirus, Euroforie en andere 
superlatieven aan dat er iets bijzon-

ders staat te gebeuren in 1992. In een 
niet aflatende stroom artikelen in 
kranten en andere media wordt 
gewag gemaakt van de gevolgen of 
vermeende gevolgen van het open
stellen van de binnengrenzen in het 
Europa van de twaalf, de interne 
markt. Het gaat om het opheffen van 
de grenzen van de EG-lidstaten 
onderling voor kapitaal, goederen, 

Nel van Dijk, tweede op de lijst van de Regenboogfractie (CPN, EVP, PPR en PSP) bij 
de komende verkiezingen van het Europarlement. 
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diensten en personen. De Europese 
interne markt van 1992 behelst niet 
meer dan dat, maar het is ook niet 
niks. Overigens betekent het niet dat 
de interne markt op termijn niet nog 
andere doelen moet dienen, zoals 
bijvoorbeeld de Europese Unie, een 
politieke eenheidsstaat. De vraag of 
31 december 1992 wel of niet gehaald 
wordt, is niet interessant. Intussen is 
immers duidelijk dat die interne 
markt er, waarschijnlijk met enige 
vertraging, wel komt. 
De liberale aanpak van de interne markt 
moet Europa weer opstuwen in de vaart 
der volkeren. De resultaten liggen 
vooral in de sfeer van besparingen op 
vervoerskosten door het wegvallen van 
douaneformaliteiten en besparingen 
door de voltooiing van één grote con
sumentenmarkt met één Europese 
normering voor allerlei goederen, waar
door produktiekosten kunnen worden 
teruggebracht. Dat is in de sfeer van het 
bedrijfsleven. Voor de overheden geldt 
dat ze kunnen besparen op de uitgaven 
van douane zelf. Maar vooral d.è verhe
vigde concurrentie moet de ow~rheid en 
ook de consument gouden bergen gaan 
opleveren. 
De Europese Commissie heeft een 
onderzoek (Alles op alles voor Europa, 
de uitdaging 1992) laten verrichten naar 
de economische gevolgen van de 
interne markt. Uit dit onderzoek, 
waaraan de heer Cecchini zijn naam 
heeft verbonden, blijkt al snel dat het 
vooral bedoeld was om de laatste twij
felaars over de streep te trekken. Vooral 
de positieve gevolgen worden belicht. 
Negatieve gevolgen kent de heer 
Cecchini niet. Alle andere terreinen van 
beleid dan economische, kunnen 
natuurlijk ook geconfronteerd worden 
met de interne markt (milieu, cultuur, 
sociale zekerheid, medezeggenschap), 
maar daarvoor was het rapport duidelijk 
niet bedoeld. Hoe de besparingen en 
economische groei, door de interne 
markt teweeggebracht, aangewend 

moeten worden lijkt geen vraag te zijn. 
De politieke hoofdstromen zien die 
besparingen en economische groei als 
een doel op zich zelf en kennelijk 
heiligt het doel vele middelen. ~ gaat 
Cecchini in zijn rapport ervan uit dat 
overheden niet langer zullen aanbeste
den in eigen land maar dit voortaan 
Europees zullen doen. Bescherming van 
een eigen markt met het oog op 
werkgelegenheid of om bepaalde 
regio's impulsen te geven, heeft hij bij 
zijn rekensommetjes afgeschaft. 
Cecchini gaat ervan uit dat hiermee een 
eind komt aan het in stand houden van 
industrieën die door een land van grote 
waarde worden geacht, zoals bijvoor
beeld de eigen nationale autoindustrie, 
de eigen vliegtuigindustrie, het eigen 
nationale bedrijf voor rollend materieel 
en in het algemeen industrieën die voor 
hun orders voornamelijk afhankelijk 
zijn van overheidsopdrachten. De 
sturende en beschermende effecten 
door bet inzetten van overheidsop
drachten zijn kennelijk uit den boze. 
Het wegvallen van deze, de vrije markt 
belemmerende sturing zou leiden tot 
grote besparingen op de nationale 
begrotingen, enerzijds omdat al dan niet 
verdekte subsidiëring van de baan is en 
anderzijds omdat door de toegenomen 
concurrentie over de grenzen heen, 
overheidsopdrachten goedkoper kunnen 
worden uitgevoerd. Wat dit aan arbeids
plaatsen kost, wordt door de onderzoe
kers niet becijferd. Voorts zou de 
toegenomen concurrentie moeten leiden 
tot aanzienlijk lagere consumentenprij
zen. (Volgens Cecchini 6% ). Dat al die 
besparingen en lagere prijzen ook een 
directe negatieve invloed op de 
werkgelegenheid hebben laat Cecchini 
gemakshalve buiten beschouwing. In de 
Nederlandse vakbeweging circuleert 
het gegeven dat er ongeveer 500.000 
arbeidsplaatsen in de EG direct ver
loren zullen gaan. Het onderzoek becij
fert daarentegen dat op termijn deze 
gouden bergen zullen leiden tot 4 tot 5 



miljoen meer arbeidsplaatsen in Europa 
en een extra economische groei van 1% 
per jaar zullen opleveren. 
Ver voor Cecchini met zijn 'spectacu
laire' onderzoeksresultaten naar buiten 
kwam (april1988) waren de besluiten 
over de interne markt allang gevallen 
en was de Europese Commissie al bezig 
met het tot stand brengen van zo'n 300 
richtlijnen die nodig zijn om de groot-
. ste concurrentieverschillen tussen de 
lidstaten op te heffen. De Europese acte 
die in werking trad medio 1987, heeft 
het mogelijk gemaakt, door het voor 
deze gelegenheid gedeeltelijk afschaf
fen van het vetorecht voor een enkele 
lidstaat, dat deze 300 besluiten redelijk 
snel genomen kunnen worden. Als 
democratisch doekje voor het bloeden 
kreeg het Europees parlement het recht 
om over deze besluiten samen met de 
Raad en de Commissie te beslissen. 
Maar wel op een merkwaardige manier, 
want het parlement kan de voorstellen 
van de Raad alleen maar veranderen als 
ze daarvoor een absolute meerderheid 
weet te vinden (260 stemmen). Zo kan 
het gebeuren dat deze negatieve vorm 
van democratie ertoe leidt dat het par

'lement een amendement met 258 stem
men voor en 10 tegen toch ziet sneuve
len. Maar over de democratie in Europa 
straks meer. 
De richtlijnen die nodig zijn om de 
interne markt te verwezenlijken en die 
bindend zijn voor de lidstaten, variëren 
van het voorschrijven van profieldiktes 
voor tractorbanden en de hoeveelheid 
suiker in jam tot het vastleggen van de 
schofthoogte voor verschillende soorten 
pony's. (Tot het normeren van stekkers 
en stopcontacten, oh zo belangrijk voor 
mensen die reizen en werken in de EG, 
is het helaas nog niet gekomen). 
Daarnaast gaat het echter over een aan
tal voorstellen in de sfeer van het vrije 
verkeer van kapitaal, gelijkstellen van 
BTW-tarieven in Europa, mediabeleid 
en het regelen van fusies en overnames. 
Vooral deze categorie heeft wel de ge-

lijk ingrijpende gevolgen voor werkers 
en consumenten. 

De discussie die nu overal gevoerd 
wordt over de interne markt, heeft een 
gemeenschappelijke teneur: er wordt 
vooral driftig gespeculeerd over wat 
ons te wachten staat in het Europa zon
der grenzen. Daarbij zijn niet alleen 
onderwerpen als vrij verkeer van kapi
taal, goederen, diensten en personen 
aan de orde. De ene na de andere minis
ter of staatssecretaris doet een duit in 
het zakje. En alsof dat niet genoeg is, 
zijn er wetenschappers van allerlei 
pluimage die over verschillende proble
men hun licht laten schijnen. De meest 
populaire onderwerpen daarbij zijn het 
sociale-zekerheidsstelsel in het Europa 
van de twaalf en de criminaliteits
bestrijding. Daarbij schijnt de noodzaak 
aanwezig om het sociale-zekerheids
stelsel op te offeren aan een Europese 
norm en overheerst de angst dat de 
criminaliteit niet meer bestreden kan 
worden zonder binnengrenzen. Allerlei 
speculaties over grote aantallen Zuid
Europeanen die in Nederland de bij
stand komen opvreten zijn niet van de 
lucht. 

Onvermogen 

Ondertussen wordt wel duidelijk dat 
Europa 1992 te pas en te onpas gebruikt 
wordt om een argumentatie voor of 
tegen iets op te bouwen. Al te gortig 
maakt minister Korthals Altes het in de 
Kamer in het debat over de nieuwe 
adoptiewetgeving in Nederland. Hij 
betoogde dat het onmogelijk was homo
paren gelijk te stellen aan heteroparen 
in de adoptiewetgeving. Het argument 
daarvoor was dat Nederland niet 
voorop moet lopen in de EG met dit 
soort zaken. Nu is het niet toevallig dat 
in de ruim 300 richtlijnen absoluut niets 
geregeld wordt over adoptie, laat staan 
over adoptie door homoparen. Dit is 
immers geen zaak die de concurrentie 
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in gevaar brengt. Was het maar zo, dan 
hadden we tenminste de mogelijkheid 
om de 'clause 28' van Thatcher aan te 
pakken. De anders zo geroemde vrije 
en kritische pers in Nederland had het 
niet in de gaten, overmand door 
dezelfde euroforie als bankiers, 
ondernemers en politici. Maar het staat 
buiten kijf dat 1992 hier gebruikt wordt 
als legitimatie voor het eigen onvermo
gen om op een adequate manier fat
soenlijke wetgeving tot stand te bren
gen waarin gelijkberechtiging ongeacht 
sekse, seksuele voorkeur etc. serieus 
wordt genomen. Het is het laatste argu
ment als alle andere argumenten onzin
nig zijn gebleken. 
Het ergerlijke is dat deze methoden die 
ook voor de sociale zekerheid gebruikt 
worden er alleen maar toe bijdragen dat 
de interne markt van 1992 afgeschil
derd wordt als een onoverkomelijke 
kolos. Een TGV die voortraast met een 
bestemming die de reizigers niet ken
nen. Slechts weinigen hebben die 
bestemming vooraf vastgesteld en het 
reisschema is niet meer te veranderen, 

zelfs niet als je de machinist bent. 
Maar zo zit de wereld niet in elkaar. 
In gesprekken met mensen over de 
eventuele gevolgen van de interne 
markt blijkt al gauw dat mensen niet 
kunnen overzien waar dit allemaal toe 
leidt. Het is niet duidelijk of het argu
ment van de interne markt nu wel of 
niet geldig is als het gaat om de afbraak 
van de sociale zekerheid. De angst die 
bestaat voor een trein die niet meer te 
stoppen is maar waarvan ook niet 
duidelijk is waar het eindpunt is, is 
begrijpelijk en lang niet altijd onterecht. 
Het gebruik maken van die angst, het 
speculeren op die onzekere gevoelens i~ 
bij een aantal van onze leidende politici 
op dit moment leidraad in hun optreden. 
Niet te ontkennen valt dat de interne 
markt in de EG een aantal veranderin
gen zal brengen. Daarbij baart het me 
veel zorgen dat de democratische con
trole nagenoeg niet geregeld is. Ons 
Nederlandse parlement, alhoewel in de 
afgelopen tijd gebleken is dat het niet 
makkelijk is, kan ministers naar huis 
sturen als ze het al te bont maken. Dat 



is een essentieel recht. Als zij daar haar 
hele positie aan wil verbinden dan stapt 
de regering op. Het is een van de fun
damentele rechten die het parlement 
bezit. Door het steeds meer verleggen 
van bevoegdheden van de nationale 
parlementen naar het EG-niveau, wordt 
het voor de nationale parlementen op 
die terreinen vrijwel onmogelijk hun 
ministers adequaat te controleren. Maar 
het Europees parlement heeft slechts 
een adviserende functie. Zij kan uitslui
tend met een absolute meerderheid de 
besluitvorming in de Raad beïnvloeden. 
Zij kan alleen een commissaris naar 
huis sturen als ze de hele Commissie 
wegstuurt. Ministers kan ze natuurlijk 
al helemaal niet wegsturen. Stuurt ze de 
Commissie naar huis dan heeft ze geen 
invloed op de Commissie die ze terug
krijgt. Die wordt immers benoemd door 
de regeringen van de lidstaten. 
Hierdoor is de democratie in de EG 
slechts een inhoudsloze façade. 

Dit geeft ook het dilemma aan. Terwijl 
in de praktijk bevoegdheden worden 

ovegeheveld, ook al vinden wij zelf dat 
zoveel mogelijk bevoegdheden bij de 
nationale overheden moeten blijven, is 
het EP niet in staat om op een serieuze 
manier democratische controle uit te 
oefenen. Dit machtsvacuüm wordt 
overigens kamerbreed gesignaleerd. 
Een oplossing is echter voorlopig niet 
in zicht. De wenselijkheid om ook in 
onze kring te discussiëren over hoe dit 
op te lossen, dringt zich meer en meer 
op. 

Concurrentievermogen 

Er blijkt grote onduidelijkheid te 
bestaan over wat er precies te gebeuren 
staat als de interne markt een feit wordt. 
Zoals reeds gezegd, wordt die 
onduidelijkheid min of meer aange
wakkerd door politici en andere gezags
dragers, die stuk voor stuk met het con
currentieargument verslechteringen van 
allerlei aard willen doordrukken. 
Het meest in het oog lopend is daarbij 
de discussie over de sociale uitkeringen 
en het minimumloon. Nederland zou te 
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duur zijn of worden in vergelijking met 
de ons omringende landen. Nederland 
moet zorgen (op de meest uiteen
lopende terreinen) op het Europese 
gemiddelde te zitten als de binnengren
zen wegvallen. Dat dit argument aan
slaat is niet eens zo verwonderlijk. 
Immers, als bedrijven zich vrij kunnen 
vestigen dan zullen ze geneigd zijn te 
vertrekken naar de landen in de EG 
waar arbeid goedkoper is dan hier, ten
zij daarvoor andere belemmeringen 
zijn. Als het niveau van sociale 
voorzieningen lager is, bijvoorbeeld in 
Portugal, dan zijn arbeidskrachten ook 
goedkoper. Toch is dat vertrek van 
bedrijven geen wet van meden en 
perzen. Immers de mogelijkheden voor 
bedrijven om zich in goedkopere 
gebieden te vestigen is er, ongeacht 
ingewikkelde grenzen, altijd al geweest. 
Zo hebben we de textielindustrie uit 
Nederland zien verdwijnen naar landen 
zoals Tunesië en Marokko en bepaalde 
industrietakken zijn zelfs zo ongeveer 
uit Europa verdwenen ten gunste van 
landen als Zuid-Korea en Taiwan. Toch 
zijn veel bedrijven ook gewoon in 
Nederland gebleven. De achtergrond is 
dat bedrijven in hun vestigingsgedrag 
zich niet alleen laten leiden door de 
kosten van arbeid maar door een groot 
aantal argumenten. Infrastructuur, de 
aanwezigheid van goed opgeleid en 
gekwalificeerd personeel, arbeids
(on)rust en belastingklimaat zijn een 
aantal van die argumenten. En wat dat 
betreft hebben ondernemers in 
Nederland niet te klagen. De politiek 
van Lubbers I en 11 heeft ertoe geleid 
dat de gemiddelde loonkosten niet zo 
gek veel meer verschillen van die in de 
andere EG-landen. In sommige 
gevallen liggen die ongeveer gelijk, in 
andere gevallen zijn we met onze 
loonkosten iets duurder. Maar daar staat 
tegenover dat er in Nederland betrekke
lijk weinig grote arbeidsconflicten zijn 
en dat heeft zeker ook te maken met 
een gematigde vakbeweging, zeker in 

vergelijking met andere EG-lidstaten. 
Een van de belangrijkste vestigingsar
gumenten is het scholingsniveau. Op de 
Nederlandse arbeidsmarkt wordt aller
wege (het gebrek aan) scholing gezien 
als het grootste frictiepunt Er blijft een 
gebrek aan steeds hoger geschoold per
soneel terwijl er een overschot is aan 
ongeschoold personeel. Zolang die situ
atie zo is, zal geen bedrijf die deze 
problemen kent, de neiging hebben te 
vertrekken naar gebieden (Portugal, 
Spanje, Griekenland, Ierland), waar het 
scholingsniveau, en dus ook het loon
niveau, nog lager is dan bij ons. Dan 
was zo'n bedrijf al veel eerder 
vertrokken. Zo moeilijk bleek het 
immers niet te zijn voor bedrijven om 
te vertrekken naar Tunesië en Marokko. 
Omgekeerd is er voor ongeschoolde 
arbeiders uit de arme regio's ook in de 
rijkere gebieden geen perspectief op 
werk. En het is een sprookje dat 
iedereen nu op de bonnefooi zo maar 
overal kan gaan wonen en recht heeft 
op een uitkering. Bovendien is de 
infrastructuur in die gebieden waar de 
lonen nog relatief laag zijn in de EG, 
volstrekt onvoldoende. Wil men die op 
een niveau brengen waardoor het voor 
technologisch innovatieve bedrijven 
van enige omvang interessant wordt om 1 

zich daar te vestigen, dan zal dat vele 
miljarden meer ecu's vergen dan het 
regionale en sociale fonds te zamen ter 
beschikking hebben. 
Het zijn overigens juist deze regio's die 
zelf over zoveel armoede beschikken 
dat het voor hen onmogelijk is een 
eigen regionaal beleid te voeren. 
Daardoor kunnen ze ook moeilijker van 
deze fondsen profiteren. Voor deze 
fondsen is immers een bijdrage van de 
nationale of regionale overheid nodig 
van 50%. Alhoewel dit percentage voor· 
de toekomst wat soepeler gehanteerd 
gaat worden, blijft deze eigen bijdrage 
een groot probleem voor de armste 
regio's in de Gemeenschap. Omdat de 
rijkere lidstaten wel geld ter beschik-



king hebben voor een eigen regionaal 
beleid, kunnen die makkelijker aan 
deze eisen voldoen. De angst is 
gerechtvaardigd dat het voor de armere 
gebieden in de EG alleen maar moei
lijker wordt om nog een rol van beteke
nis te spelen. De Nederlandse Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening gaf een 
aardig inzicht en liet zien dat we in 
Nederland willen aansluiten op de 
(nieuwe} as Zuid-Engeland, Rotterdam, 
Maastricht, München en Noord-Italië. 
Vooralsnog trekt dat een lijn door 
Europa waar noch Griekenland, noch 
Spanje en Portugal, noch Ierland van 
kunnen profiteren en dat zijn wel de 
armste lidstaten in de EG. 
De verwoede pogingen van deze landen 
om een graantje mee te pikken van de 
hausse aan nieuwe technologiebedrij
ven strandt telkenmale hopeloos, mooie 
woorden en toegezegde steunbedragen 
uit de fondsen ten spijt. 

De sociale dimensie 

In de 300 besluiten die nodig zijn voor 
de interne markt zit er niet één die echt 
gaat over sociale kwesties. De enige 
richtlijn waar de positie van werkne
mers om de hoek komt kijken is die 
over de veiligheid en gezondheid op de 
werkplek. Zoals het er nu naar uit ziet, 
betekent deze richtlijn voor Nederland 
niets nieuws. Onze eigen ARBO-wet 
(wat daar dan ook van terecht komt) 
gaat vooral op het gebied van de 
medezeggenschap verder dan deze 
richtlijn die de lidstaten minimumnor
men voorschrijft. De lidstaten hebben 
dus de mogelijkheid om zelf verder te 
gaan in hun regelgeving. Het parlement 
doet op dit moment verwoede pogingen 
om het inspraakrecht van werknemers 
ten aanzien van veiligheid en gezond
heid op de werkplek in deze richtlijn op 
te nemen. Maar opnieuw is daarvoor 
ook de instemming van de Raad nodig. 
De vraag is nu of we wel of niet uit 
moeten zijn op een Europese sociale 

dimensie. Immers, een Europese sociale 
dimensie houdt het gevaar van nivelle
ring in. Aan de de andere kant is een 
interne markt zonder die sociale dimen
sie een monster. Er wordt van alles 
geregeld om het de ondernemers naar 
de zin te maken, zoals vereenvoudiging 
van fuseren over de grenzen heen, maar 
medezeggenschap en sociale rechten 
voor werknemers worden niet geregeld. 
Er is dus reden genoeg om een sociale 
dimensie te eisen. Dit zal en kan niet 
gepaard gaan met het gelijktrekken van 
de hoogte van de sociale zekerheid. 
Daarvoor zijn immers de verschillen 
veel te groot en het zou in economisch 
opzicht een ware ontwrichting beteke
nen. Niemand streeft daarnaar. Dat 
neemt niet weg dat ondernemers en 
rechtse politici de interne markt een 
mooi handvat vinden om voor verlaging 
van de sociale zekerheid te blijven 
pleiten. Maar zoals eerder gezegd, dat 
geeft geen pas. 
Wat voor verwachtingen moeten wij 
wel hebben van een Europese sociale 
dimensie? Ten eerste dienen de rechten 
van werknemers binnen de bedrijven 
goed geregeld te worden. Er ligt nog 
een voorstel uit de tijd dat Vredeling 
commissaris was, waarin de 
medezeggenschap bij bedrijven die in 
meerdere landen gevestigd zijn, 
geregeld is. Deze richtlijn moet uit de 
ijskast komen, aangepast en verbeterd 
worden. 
Ten tweede zal er binnen de EG een 
wettelijk minimumloon gerealiseerd 
moeten worden dat gerelateerd wordt 
aan de levensbehoeften in de verschil
lende lidstaten, dus niet een Europees 
bedrag maar een per lidstaat vastgesteld 
bedrag. Gelijktijdig daarmee moet ge
werkt worden aan een gegarandeerd 
bestaansminimum vergelijkbaar met 
onze bijstandswet. Hierbij dient het uit
gangspunt te zijn dat het niveau van de 
sociale zekerheid in geen enkele lid
staat verder mag dalen. Eerder moet er 
gewerkt worden aan het optrekken van 
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het niveau. Dat is immers hard nodig na 
een jarenlange afkalving. In ieder geval 
dient er een versnelde inhaalmanoeuvre 
plaats te vinden in de lidstaten met de 
laagste sociale zekerheid. Individuele 
rechten voor mannen en vrouwen 
moeten hierbij uitgangspunt zijn. Nu er 
in de EG, in het kielzog van de dis
cussies over de interne markt, steeds 
vaker gesproken wordt over de sociale 
dimensie, met name door de vakbewe
ging en in het Parlement, voelt de 
Europese Commissie zich onder druk 
gezet om bier aan te gaan werken. Het 
grote knelpunt blijft de Raad van 
Ministers die tot nu toe geen enkele 
bereidheid vertoont om stappen te 
zetten in de richting van een sociale 
dimensie. Naar de arme regio's in de 
EG, die lang als een soort wingewest 
gebruikt zijn en zelf niet in staat zijn 
om hun sociale zekerheid op een 
behoorlijk niveau te regelen, zou zo'n 
Europese sociale dimensie ,een daad 
van solidariteit zijn. Maar een noodza
kelijke sociale dimensie in Europa kan 
alleen afgedwongen worden als er op 

Europees niveau en in de verschillende 
lidstaten politieke pressie ontstaat. 
Zonder die politieke druk, die zal 
moeten komen van de sociale bewe-• gingen waaronder natuurlijk de vakbe-
weging, zal de Raad doorgaan met haar 
liberalisatiebeleid en zal ze gemaks
halve de sociale dimensie vergeten. 
Nu er voorspeld wordt dat de interne 
markt jaarlijks 450 miljard gulden gaat 
opleverén en de economische groei 
voor het komend jaar 4% zal bedragen, 
moet de besteding van al dat geld 
aangewend worden voor die zaken die 
nu al te lang verwaarloosd zijn. Het 
biedt de uitgelezen kans om een aantal 
noodzakelijke kwesties aan te pakken. 
Arbeidstijdverkorting op Europees 
niveau, het optrekken van het niveau 
van sociale voorzieningen, de gelijk
berechtiging van vrouwen o.a. op de 
arbeidsmarkt en het terugdringen van 
milieuverontreiniging zijn stuk voor 
stuk zaken die niet zonder geld gerea
liseerd kunnen worden. Maar om het 
beleid die richting in te krijgen is meer 
nodig dan een paar mensen naar de EG 



te sturen en het hen verder maar te laten 
uitzoeken. In Brussel en Straatsburg 
staan ondernemers voortdurend op de 
stoep om oqs te overtuigen van de 
noodzaak van het een of ander. Dat 
varieert van Nederlandse tabaks-

. fabrikanten die het-antikankerprogram

. ma van de EG vrezen, tot Amerikaanse 
honnoonfabrikanten die ons proberen 
wijs te maken dat het gebruik van 
kunstmatige hormonen bij de vleespro
duktie de kwaliteit van het vlees niet 
aantast en dat de EG een verbod op 
gebruik van hormonen alleen maar 
heeft ingesteld om Amerikaans vlees 
van de Europese markt te weren. 
Maar de sociale beweging heeft nog 
maar mondjesmaat de weg naar Brussel 
gevonden. Toch zal het mede van die 
sociale beweging afhangen in hoeverre 
we in staat zijn om te voorkomen dat de 
EG een asociaal beleid gaat voeren. De 
grote FNV-demonstratie was een 
bemoedigend signaal. Maar het wordt 
de hoogste tijd de nationale grenzen te 
O'let'&chri}den. 

Vrouwenpolitiek en 1992 

De EG staat vooral in Nederland be
kend als positieve factor in het gelijke
behandelingsbeleid. Tot dusver was dat 
ook zeker terecht. Ongetwijfeld heeft 
dat te maken met het feit dat vooral de 
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
in Nederland een heel andere is dan 
elders in Europa. Overigens is 
Nederland niet het enige land waar de 
uitvoering van die gelijke-behande
lingsrichtlijnen problemen oplevert. 
Er is echter een duidelijke kentering 
zichtbaar. Nu er richtlijnen ontwikkeld 
moeten worden o;n de minder duide
lijke vormen van ongelijke behandeling 
aan te pakken, heeft vooral de Raad van 
Ministers grote problemen om richtlij
nen goed te keuren. Zo is de richtlijn 
voor meewerkende echtgenoten, zeg 
maar de boerinnen en vrouwen van 
kleine zelfstandigen, door de Raad 
behoorlijk uitgekleed alvorens ze werd 
goedgekeurd. De richtlijn over ouder
schapsverlof is door de Raad in de 
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ijskast gestopt. Vooral ook voor 
Nederland is die richtlijn van belang. 
Nederland loopt immers achteraan als 
het gaat om ouderschapsverlof. Hadden 
vrouwen voorheen heel wat te 
verwachten van de EG, die tendens is 
omgebogen. Kennelijk moet alles 
ondergeschikt gemaakt worden aan de 
interne markt. 
In sociaal-democratische kring wordt 
gezegd: de interne markt is goed voor 
vrouwen want het levert economische 
groei op. Groei betekent werkgelegen
heid en dus betere kansen voor 
vrouwen. Die redenering is krom. Want 
wie zegt ons dat economische groei en 
kleinere overheidstekorten aangewend 
worden om de positie van vrouwen t~ 
verbeteren? Daarvoor is op z'n minst 
de politieke wil nodig. 
Het ligt meer voor de hand, onder de 
huidige omstandigheden en met de li
beralisatieopvattingen van de interne 
markt, dat het recht van de sterkste gaat 
gelden. Tot nu toe zijn dat niet de 
vrouwen gebleken. Willen vrouwen een 
graantje meepikken, dan moet er met 

een aantal richtlijnen haast gemaakt 
worden. Die ene (Griekse) vrouw die 
vanaf januari deel gaat uitmaken van de 
Commissie kan misschien een steun in 
de rug betekenen, maar zolang in de 
Raad van Ministers vrouwen als 
Thatcher het politieke vrouwbeeld 
bepalen, is er meer nodig om de EG 
opni,.uw tot voorloper te maken in het 
gelijke-behandelingsbeleid. 

Europese integratie 

De interne markt trekt steeds meer lan
den naar de EG toe. Ook in de 
Scandinavische landen wordt hardop 
gedacht over de aanvraag van het lid
maatschap. Dit geeft aan hoezeer de 
interne markt als een economische 
bedreiging wordt ervaren als men er 
geen deel van uitmaakt. Dat geldt niet 
alleen voor landen binnen Europa maar 
zeker ook voor de ontwikkelingslanden 
en handelspartners als de USA. Die 
vrezen het opvoeren van de belem
meringen voor export naar de EG. Het 
beleid van de Europese Commissie 



redeneert in de andere richting maar 
het is natuurlijk niet uitgesloten dat de 
Raad van Ministers andere conclusies 
trekt. Zo lijkt aannemelijk dat een 
meerderheid in de Raad toch zal blij
ven kiezen voor bescherming van 
bijvoorbeeld de eigen auto-industrie. 
Die angst zou dus niet helemaal 
onterecht kunnen zijn. 
Door de felle discussies over de interne 
markt dreigt bijna uit het oog verloren 
te raken dat de interne markt geen feit 
op zichzelf is. Al sinds 19 56, de 
oprichting van het verdrag van Rome, 
bestaat het streven naar een Europese 
Politieke Unie. Wat veranderde in die 
dertig jaar was het aantallidstaten dat 
zich aansloot. En wat in die dertig jaren 
niet lukte lijkt nu dan eindelijk tot stand 
te komen: de eerste belangrijke stap op 
weg naar de politieke unie is voltooid 
als de interne markt een feit is. Op vele 
terreinen is in het verleden geprobeerd 
tot overeenstemming te komen. Al tij
dens de Koude Oorlog waren dat de 
pogingen om een Europese 
Defensiegemeenschap op te richten. Dit 
bleek aanzienlijk moeilijker dan het van 
de grond tillen van een gemeenschap
pelijk landbouwbeleid en een gemeen
schappelijk kolen- en staalbeleid. De 
dertig jaar lange strijd voor een 
economische markt kon er pas komen 
nadat de druk van ondernemers tot een 
maximum opgevoerd was. Zo zal het 
ook gaan met een eigen Europees 
defensieblok. Slechts als de druk vanuit 
de Europese Navobazen toeneemt, 
wordt een zelfstandige poot in de 
NAVO mogelijk. Dat dit idee nog altijd 
niet van de baan is, blijkt wel uit de 
reacties op de aanvraag van Oostenrijk 
om het lidmaatschap van de EG. 
Rechtse politici, zoals Penders van het 
CDA, zijn vooralsnog tegen het lid
maatschap van Oostenrijk vanwege de 
verplichte neutraliteit. In die zin is toe
treding van Turkije nog makkelijker, al 
worden hiertegen argumenten gebruikt 
van wel heel bedenkelijke aard zoals 

het overwegend niet-christelijk en niet
Buropees zijn van Turkije, naast de 
belabberde economische situatie waarin 
Turkije verkeert. 
Met de politieke integratie van Europa 
zijn nog heel andere belangen gemoeid 
dan met de interne markt. Maar de 
interne markt is de eerste stap. Een 
politieke unie betekent o.a. een 
gemeenschappelijk defensiebeleid en 
een gemeenschappelijk buitenlands 
beleid. Vooralsnog acht ik dat 
ongewenst. Dat betekent immers op ter
mijn instemmen met een eigen NAVO
poot en met een buitenlands beleid dat 
eerder de geest van Thatcher ademt dan 
van Papandreou. Daarnaast veronacht
zaamt zo'n politieke unie de culturele 
en sociale verscheidenheid die in 
Europa aanwezig is. Het principe dat 
besluitvorming zo dicht mogelijk bij de 
burgers moet plaatsvinden, kan door 
deze plannen alleen maar aangetast 
worden. Daarbij komt dat er voorlopig 
nog helemaal geen sprake is van 
democratische besluitvorming in de 
EG. Nu zie ik die politieke unie nog 
niet zo snel tot stand komen. De uit
latingen van Thatcher zijn veelzeggend. 
Maar ook het feit dat steeds meer lan
den, onder druk van de interne markt, 
het lidmaatschap van de EG (zullen) 
aanvragen, draagt niet bij tot verdere 
politieke integratie. Dat maakt die inte
gratie alleen maar moeilijker. 
Toch is het verstandig deze keer niet te 
gaan zitten gniffelen over de onderlinge 
ruzies die rechts voert over de totstand
koming van de Europese Unie. Dan 
komen we immers straks tot de ont
dekking dat zaken niet terug te draaien 
zijn. Dat is ons met de interne markt al 
overkomen. Willen we invloed blijven 
uitoefenen op het EG-beleid en op het 
Nederlands beleid ten aanzien van de 
EG, dan zal in Nederland en over de 
grenzen heen nog veellosgemaakt 
moeten worden. 

Nel van Dijk 
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WIJ ZIJN EEN, 
VERENINGD ZULLEN WIJ 
BLIJVEN 

een ruiker bloemen voor de CPN 
op haar zeventigste verjaardag 

wij komen beiden van verre landen 
gescheiden door duizenden bergen, tientallen zeeën en oceanen 
toch zijn wij verweven in de éénbeid van een groot gezin 
steeds hebben wij dezelfde weg betreden 
de lange, lange weg waar sinds vroeger miljoenen voeten hebben geschreden 
de meesters en zij die ons zijn voorgegaan 
trouw zullen wij die weg volgen, hoe moeilijk en hoe ver ook, 
hoe keer op keer wij ook gebukt moeten gaan onder de last van het leed 
want dat is de enige weg, en geen andere 
die ons brengt naar een nieuwe wereld 
waar miljoenen liederen weerklinken 

wij spreken een andere taal en schrijven een ander schrift 
toch, waar dan ook en wanneer dan ook 
geven onze woorden dezelfde strijdbare boodschap door 
onze stappen leiden naar éénzelfde doel: 
de omverwerping van de oude wereld en het scheppen van een nieuwe aarde 
waar leed alleen nog maar aantekeningen zijn in oude boeken 
en het leven een bron van welvaart voor alle tijden 

onze huidskleur verschilt als hemel en aarde 
maar gezamenlijk werken wij, gezamenlijk strijden wij 
beschenen door de heldere stralen van de zon, dezelfde zon 
die in donkere tijden ons niet doet verdwalen 
hoewel honderden keren verstrikt en tientallen keren gevallen 

solidariteit, hoe schitterend 
hoog verheven boven het sombere, donkere wolkendek! 
waren het niet Sneevliet en anderen van jullie beste zonen die het vuur 
mede hebben aangestoken 
zodat het ons hart en onze aarde verwarmen doet met niet uit te doven gloed 
Piet van Staveren nam een moedige keus: desertie 
hoe ook honger en dood hem bedreigden teneinde met ons 
revolutie te bedrijven 



hebben wij niet onze handen en harten gesmeed als één 
op de 'zeven provinciën', en tegen de wrede fascistische bezetting ferm stand 
gehouden 
alhoewel de vijand zonder ophouden de dagen kleurde 
met het bloed van onze wonden en ons leed, de martelingen en het geweld 
onze ogen uitgedroogd door tranen vergoten 
toch samen hebben wij de angst omgezet in haat 
het hoofd weer opgeheven 
in het aangezicht van het vuurpeleton de dood getart 

vtiendschap, hoe verfrissend 
nog blijer dan de weelde van bloemen in een sierpark 
hebben jullie niet altijd de helpende hand ons toegestoken? 
heeft niet jullie stem weergalmd als het geluid van de donder? 
zoals ten tijde van Boven Digul toèn 
ook nu veroordelen jullie de menseters met het hart van een beest 
'stop de massa-moord!' 
'vrijlating van alle tapols - nu ook!' 
en ja, de hel in Buru is niet meer 
hoewel geliefd Indonesië zelf is nog steeds een hel 
een gevangenis voor haar eigen wnen en dochters 

kameraden, zo veel bloed is reeds vergoten 
zo veel beenderen gebroken, lichamen gevallen en vermorzeld 
en toch, overgegeven heben wij ons nooit, nooit getwijfeld noch geaarzeld 
de weg die voor ons ligt, hoe lang ook 
vastberaden zullen wij haar volgen, net als jullie, met jullie 
hoe duur ook de prijs die wij nog moeten betalen 
hebben wij niet de eed gezworen al in het allereerste begin 
wij zullen ons lied blijven zingen - wat er ook gebeuren mag 
'ontwaakt verworpenen der aarde' 
'ontwaakt verdoemden in hongersfeer' 
de toekomst is ons rechtmatig 
bezit - voor altijd en eeuwig 

kom, kameraden, laten wij als tijden weleer 
verenigd en schouder-aan-schouder 
de top bereiken waar wij de vlag van victorie 
hoog, hoog zullen doen wapperen 
reikend naar de sterren, de maan en de zon, 
het teken dat geluk niet meer is monopolie 
van een handvol vampiers, 
ten volle zal het geluk hen zijn 
die met hun zweet het leven heben gecreëerd 
een leven zo mooi, zo vol van waarden, rijk aan betekenis 
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kom, kameraden, nu en in de toekomst 
laat ons verenigd en gezamenlijk de weg begaan 
de één en zelfde vijand verslaan 
veroveren het nieuwe leven dat nooit verkleureQ, nooit duister worden zal 
waar verlangens geen droom zullen zijn 
maar werkelijkheid reëel en schoon 
blij en fris, eeuwig levend 
gesierd door bloeiende liefde 
die geur geeft aan elk hart op deze aarde 

hartelijke groeten vanuit de 
donkere tunnels van de ondergrond 
november 1988 

KITA SATU DAN SELALU SATU 

bunga tangan fJagi CPN pada hari 
jadinya ke tujuh puluh 

memang kita datang dari negeri yang berjauhan 
dipisahkan ribuan gunung dan puluhan laut serta samodra 
tapi kita terjalin dalam ikatan keluarga besar 
dan senantiasa derapi jalan yang sama 
jalan panjang yang sejak dulu pernah dirambah jutaan kaki 
yang betapa sulit dan jauh, akan setia kita temp uh 
sekalipun harus bernlang merana dibengkokkan beban derita 
yang mampu membawa kita ke dunia baru 
dimana hidup jutaan lagu 

kita pun bicara dengan bahasa lisan dan tulisan yang berlainan 
namun dimana serta kapanpun 
selalu kita bicara dengan bahasa juang yang sama 
mengayunkan langkah menuju ke satu arah 
menjebol dunia usang dan membangun burni yang baru 
dimana derita cuma catatan di buku lama 
dan hidup adalah lubuk 
kesejahteraan membenderang sepanjang zaman 

kita miliki warna kulit yang bedanya bagaikan bumi dan langit 
tapi bersama kita bekerja, bersama pula kita berlaga 
diterangi sinar surya yang cerah dan sama 



yang jadikan kita dalam pekat tak pemah tersesat 
walau berliku, selalu kita temukan jalan yang tepat 
dan menjadikan kita selalu tegak dan mampu tegak kembali 
roeski terperosok ratusan kali dan terjatuh puluhan kali 

oh, alangkah indahnya kesetiakawanan 
begitu menjulang mengatasi gelapnya awan! 
bukankah Sneevliet dan putera terhaikrou yang lain ikut serta nyalakan api 
sehingga dada kami dan bumi kami 
terus roerobara dan tetap roerobara kapanpun tak pemah mati 
dan Piet van Staveren dengan berani memilih desersi 
roeskipon lapar dan diancam mati mengobarkan revolusi bersama kami? 
bukankah di 'kapal tujuh' dan dimasa pendodokan fasis yang bengis 
kita terus bergandengan tangan dan hati roeski 
musuh tak henti-hentinya mewamai hari-hari 
dengan luka serta duka, dengan siksa ataupun paksa 
sampai airmatapun telah tandas habis terkuras 
narnon bersama kita u bah ketakutan menjadi dendam 
dan kepala terkulai berani tegak kembali 
walau regu penembak telah siap mengohral mati 

oh, betapa segamya persahabatan 
begitu berseri melebihi aneka bunga di taman sari! 
bukankah tanganmu terulur selalu untuk membantu 
dan suaramu menggelegar bagaikan puluhan halilintar 
seperti di masa-masa Digul dahulu 
juga sekarang hukutuk manusia-manusiajalang berhati binatang 
dengan tuntutan: 'stop pembantaian!' 
dan 'segenap tapol segera bebaskan!' 
sehingga neraka di Buro telah menjadi beku 
roeskipon hingga kini Indonesia tercinta masih tetap neraka 
serta penjara bagi putera-puterinya sendiri 

telah banyak, kawan, darah yang tumpah 
banyak pula tulang retak serta tubuh rubuh dan luluh 
narnon tak pemah kita menyerah, tak pernah kita ragu dan bimbang 
perjalanan mendatang, betapa panjang, 
serperti kalian dan bersama kalian kami akan terus gigih lanjutkan 
walau begitu rnahal harga yang masih harus kita bayar 
bukankah sejak semula dengan sadar kita berikrar 
apapon yang terjadi kita kan terus lantang bemyanyi 
'bangunlah kaum yang terhina' dan 'bangunlah kaum yang lapar' 
sebab hari depan adalah sah 
milik kita selama-lamanya 
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marilah, kawan, seperti waktu-waktu yang lalu 
kita satu dan selalu bahu-membahu 
mencapai puncak dimana bendera kemenangan 
tinggi-tinggi nanti kan kita kibarkan 
menjajari bintang-bintang, rembulan dan matahari 
pertanda bahagia bukan lagi monopoli 
segelintir vampir tapi kenikmatan yang sepuasnya kan dinikmati 
oleh mereka yang dengan peluhnya menciptakan hidup 
begitu indah penuh nilai dan kaya arti 

marilah, kawan, sekarang dan di masa datang 
selalu kita satu dan bersama kita meiaju 
memusnahkan musuh yang sama dan merebut 
hidup baru tak kenal pudar tak kenal redup 
dimana idaman bukan lagi suatu impian 
melainkan realita nyata yang indahnya 
segar berseri dan kapanpun tak pemah mati 
diwamai tumbuhnya kasih 
bermekaran mengharumi setiap hati di sekujur bumi 

Salam bangat dari parit-parit pengap 
di bawah tanah, nopember 1988 



Metterdaad werken 
aan de eenheid 

Op 10 oktober 1987 kwam het partij
bestuur met een oproep om te werken 
aan verdere versterking van de CPN. 
Op zichzelf geen opmerkelijk gebeuren. 
Menigmaal is er opgeroepen werk te 
maken van de versterking van de partij. 
Meestal ging het dan om het winnen 
van nieuwe leden en verbetering van de 
partijorganisatie. In deze oproep ging 
het echter om meer. Als belangrijk 
onderdeel voor een sterkere CPN werd, 
naast het winnen van nieuwe leden, het 
overwinnen van verdeeldheid in de 
partij aan de orde gesteld én het her
stellen van contacten met leden die de 
CPN verlaten hadden. Een toevallig 

· moment was oktober 1987 ook niet. 
Het was kort na een geslaagde partij
manifestatie waar een strijdbare en 

· kameraadschappelijke sfeer bestond. 
Iets dat we een hele poos te veel in de 
partij gemist hadden. 
Begin april zal het 31ste congres plaats
hebben. Met dit congres in het voor
uitzicht is het goed na te gaan hoe we 
er voorstaan met het herwinnen van 
eenheid en het aanknopen van oude 
banden. 

Herstel van breuken 

De lijn, zoals in de genoemde oproep is 
terug te vinden, wordt al enige tijd door 
het partijbestuur aangehouden. Er is 
daarbij bewust gekozen voor de idee 
dat het noodzakelijk is voor het poli
tieke optreden van de partij, geschillen 
ondergeschikt te maken aan een 

eensgezind optreden voor concrete 
vraagstukken. Eigenlijk werd die weg al 
ingeslagen in de voorbereiding van het 
laatste congres en het bepaalde ook de 
toonzetting op het congres zelf. 
Hierdoor werd het mogelijk om tot 
eensgezinde politieke besluitvorming te 
komen. Het volgen van die koers ook 
na het congres heeft het verder mogelijk 
gemaakt breuken in de partij te her
stellen, ook al is dit nog niet over de 
hele linie het geval. Zo is het met een 
deel van de partij in Drenthe nog steeds 
moeilijk om tot normale verhoudingen 
te komen. Het besef dat een verenigd 
optreden van de partij nodig is om tot 
actieve bestrijding van rechtse politiek 
te kunnen komen, is in het overgrote 
deel van de partij echter volop aan
wezig. Dit is van grote betekenis. 
Hierdoor is de partij de laatste tijd tot 
meer in staat geweest, met name op 
sociaal-economisch terrein. En zo hoort 
't ook. Mensen verwachten van de CPN 
dat de handen uit de mouwen worden 
gestoken als belangen van zovelen 
belaagd worden. Actief naar buiten toe 
optreden en politiek maken geven het 
lidmaatschap van de CPN natuurlijk 
ook meer inhoud en zin dan alleen 
intern gericht bezig te zijn met uit te 
maken wat de juiste theorie is. Dit te 
bepalen kan toch beter gebeuren in 
combinatie met praktisch handelen. Dit 
is toch een uitgangspunt van het 
marxisme. 
Naar buiten toe wordt de CPN er een 
stuk aantrekkelijker door, zoals blijkt 
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uit het weer kunnen inschrijven van 
nieuwe leden. Mensen, vooral jonge 
mensen, sluiten zich weer bij de 
CPN aan. 
Naar buiten toe biedt de CPN niet 
langer een beeld van verdeeldheid. En 
dat klopt ook wel. Toch blijkt het 
omgaan met het bestaan van verschil
lende meningen en de veelzijdige 
samenstelling van de partij nog steeds 
geen gemakkelijke zaak. Ook al gaat 
het soepeler dan een tijdje terug. 
Terwijl communisten als het om 
coalitiepolitiek buiten de partij gaat 
daarin behendig en vaak ware meesters 
zijn, wordt er als het om de eigen partij 
gaat minder van terechtgebracht. 
Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking 
in het zich als minderheid rond het 
eigen standpunt organiseren, om van
daar uit met eigen publikaties en ver
gaderingen in de oppositie te gaan. Iets 
wat hier en daar dan weer vinnige reac
ties oproept. Het blijkt ook als sommi
gen ophouden met het verrichten van 
partijwerkzaamheden, als er een 
meerderheidsbesluit valt waar zij niet 
achter staan. Het blijkt verder uit het 
niet bepaald zachtzinnig aanvalllen en 
bekritiseren van mensen, die geen 
geheim maken van hun persoonlijke 
opvatting over een bepaalde zaak. Dat 
wordt schadelijk bevonden en daardoor 
als een probleem voor de partij gezien. 
Van het kiezen van het juiste moment 
voor het publiek maken van een per
soonlijke opvatting, en van het effect 
dat ervan uit kan gaan, moet ieder zich 
natuurlijk goed rekenschap geven. Het 
valt echter op dat het leveren van kri
tiek op zo'n persoonlijke uitlating voor
al gebeurt wanneer deze niet strookt 
met de eigen gedachtengang. Wordt iets 
dan niet tot een probleem, omdat er een 
probleem van wordt gemaakt? 

Organisatiebeginselen 

Deze voorbeelden geven aan dat we 
nog onvoldoende in praktijk weten te 

brengen wat we als organisatiebegin
selen hebben aanvaard en in het eerste 
hoofdstuk van het partijprogram hebben 
neergelegd. Beginselen, die bepalen dat 
meerderheidsbesluiten gelden als lei
draad voor het handelen van de partij, 
en waarbij minderheidsstandpunten 
worden gerespecteerd. In datzelfde 
hoofdstuk staat ook: 'Een monoliet 
denken en handelen dat geen ruimte 
biedt aan menings- en besluitvorming 
op grond van noodzakelijke inbreng 
van persoonlijke opvattingen en 
denkrichtingen wordt door de CPN 
afgewezen.' 
Deze organisatiebeginselen hebben een 
groot draagvlak in de partij. Toch 
hanteren we het nog onvoldoende als 
uitgangspunt voor de omgangsvormen 
in de partij. Jammer, we benadelen ons 
er alleen maar door. De partij van nu is 
pluriform samengesteld. De maatschap
pelijke ontwikkelingen van eind jaren 
zestig en van de jaren zeventig en 
daarna, met z'n bewegingen die sterk 
gericht waren op democratie en zeggen
schap, zijn daar niet vreemd aan. In de 
politiek gingen heel wat heilige huisjes 
ondersteboven waaronder die van het 
koude-oorlogdenken. Doordat de CPN 
bij dit alles nu niet bepaald heeft staan 
suffen werd het voor velen mogelijk de 
weg naar de partij te vinden. 
De mensen, die nu te zamen de partij 
vormen, maken er een veel gevarieerder 
partij van, voor wat achtergrond, oplei
ding of beroep betreft, dan lang het 
geval was. De partij weerspiegelt daar
door de veranderingen die zich in de 
arbeidersklasse hebben voltrokken. Dat 
brengt verschillende invalshoeken met 
zich mee in de politieke discussie in de 
partij. Dat is natuurlijk niet slecht, inte
gendeel. Daar kunnen we alleen maar 
voordeel van hebben. Alleen al door de 
hoeveelheid kennis en ervaring die 
daardoor in de partij aanwezig is. 
Pluriformiteit van meningen in de CPN 
is een werkelijkheid die logisch is en 
bij de partij van nu hoort. Het kan niet 



gezien worden als een noodzakelijk 
kwaad, dat wel weer voorbij gaat. Het 
afwijzen van het eenvormig denken en 
handelen was een noodzaak. Het is een 
belangrijke vernieuwing van de partij
politiek geweest om dit in organisatie
beginselen aan te geven. Hoe sneller we 
ophouden daar krampachtig mee om te 
springen hoe beter dat is. Met meer 
respect voor meningen én voor de 
democrati~che besluitvorming 
beschikken we over meer geestkracht 
bij het bepalen van de omstandigheden 
waaronder moet worden opgetreden en 
bij het zoeken naar wegen die gegaan 
kunnen en moeten worden. Het maakt 
ons ook tot een betere bondgenoot van 
andere partijen en progressieve bewe
gingen dan het voortdurende gekrakeel. 
Het centraal stellen van het eigen gelijk 
en het steeds het-laatste-woord-willen
hebben brengt ons nergens. Het heeft 
zelden of nooit waar dan ook tot wat 
voor oplossingen dan ook geleid. Het 
getuigt evenmin van grootheid van 
geest. 

Herstel van contacten 

Zoals in de aanhef van dit stuk wordt 
aangegeven bevatte de oproep voor de 
versterking van de CPN ook het 
element van het herstellen van con
tacten met mensen die geen lid meer 
zijn. In de oproep staat daar over: 'In de 
huidige situatie, nu een strijdbare eens
gezinde oppositie dringend nodig is, 
mag verwijdering die de afgelopen 
jaren is ontstaan, strijdbare mensen niet 
meer verdelen op punten waarop ze 
zich kunnen en willen verenigen.' Het 
is de moeite waard te bekijken hoe dit 
proces verloopt. 
Geholpen worden we in ieder geval 
door het leven van alledag. De laatste 
tijd treden er in een hoog tempo grote 
veranderingen op in de maatschappij. 
Er is zeer snel een ander klimaat aan 
het ontstaan, een klimaat van grotere 
opstandigheid en verzet. Deze 

ontwikkeling en het feit dat bet ook ons 
beter gaat, waarbij het een het ander 
weer beïnvloedt, schept omstandig
heden waarin veel problemen zich 
kunnen oplossen. De viering van 
zeventig jaar CPN op 30 oktober jl 
toont dit ook. Er waren nogal wat 
mensen aanwezig die geen lid meer 
zijn, of die nog wellid zijn maar een 
beetje aan de kant zijn gaan staan. 
Verschillende van hen kwamen een 
kijkje nemen en zagen weer een CPN 
waarvan ze dachten dat deze had opge
houden te bestaan. 
Dit maakt het mogelijk verdere, prakti
sche stappen te zetten naar het aan
knopen van oude banden en het 
ongedaan maken van breuken, die in de 
loop der tijd tussen communisten zijn 
ontstaan. Over een voorbeeld hiervan is 
al eerder in dit blad iets gezegd. Het 
gebeurde in een artikel van Henk Clerx 
in het laatste novembemummer, dat 
ging over de WSBZ-actie in 
Amsterdam. Als gevolg van de partij
strijd waren ook in Amsterdam commu
nistische ambtenaren uit elkaar geraakt. 
Dit werkte negatief uit op de mogelijk
heden voor het voeren van sociale strijd 
voor de positie van de ambtenaren in 
Amsterdam. De Amsterdamse districts
leiding nam het initiatief om de mensen 
rond de tafel te krijgen en te proberen 
de onderlinge verdeeldheid terug te 
dringen en gemeenschappelijk optreden 
de ruimte te geven. Dit lukte. Rond de 
verdediging van de belangen van het 
WSBZ-personeel kon daardoor geza
menlijk worden opgetreden en veel 
steun en solidariteit georganiseerd wor
den voor de actie. Of dit initiatief 
uiteindelijk zal uitlopen op een her
nieuwd lidmaatschap voor zover dit aan 
de orde is? De tijd zal het leren. En tijd 
zal er wel voor nodig zijn. 

Verenigen 

Er bestaat ook nog een andere opvatting 
in de partij. Deze wordt uitgedragen 
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door een aantalleden die zich de CPN
werkgroep 'Marxisme en Klassenstrijd' 
noemen. Van tijd tot tijd geven ze een 
blad uit dat 'Informatie' heet. Zij vor
men nog een restant van de vleugel
strijd uit de tijd van het aannemen van 
het partijpro gram. Zij blijven zich daar 
nog steeds tegen verzetten. 
Deze groep draagt de opvatting uit dat 
het pas weer wat worden kan met de 
CPN als er hereniging komt met het 
VCN. Zij vindt dat het partijbestuur 
hiertoe stappen moet zetten, omdat de 
CPN schuld heeft aan de afsplitsing. 
Met deze opvatting wordt er van uitge
gaan dat het VCN uitsluitend het pro
dukt is van de partijstrijd rond het tot 
stand komen van het program. Dit nu is 
toch een misvatting. 
Natuurlijk, het VCN is op de laatste dag 
van het programcongres opgericht. Het 
ontstaan heeft dus met de laatste tijd te 
maken. Maar dat is toch slechts organi
satorisch het geval. De vraagstukken 
waar het allemaal om ging, leidden al 
veellanger tot soms grote verschillen 
van mening in de partij. Het ging en 
gaat dan om standpunten over 
gebeurtenissen in de socialistische lan
den, over de houding ten opzichte van 
deze landen en met name naar de 
Sovjet-Unie toe. De verschillen hebben 
vooral te maken met de autonomie van 
de partij, waar de CPN al heellang 
voor staat. Verder gaat het om beoor
delingen over de vredesstrijd, interna
tionale politiek, de sociaal-democratie 
en de betekenis van de vrouwenstrijd. 
De verschillen van mening over de 
standpunten die de partij ten aanzien 
van veel van deze vraagstukken innam 
vanaf begin van de jaren zestig, hebben 
al veel eerder mensen doen besluiten te 
bedanken voor het lidmaatschap. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld naar aanleiding 
van de veroordeling door de partij van 
de militaire ingreep van het Warschau
Pact in 1968 in Tsjechoslowakije. Van 
deze oud-leden zitten er nogal wat in 
het VCN. Daarnaast zitten er mensen in 

die nooit lid werden van de CPN, 
wellicht omdat ze het al nooit met ons 
eens waren. Met de oprichting van het 
VCN werd ~n scheiding van geesten, 
die over een aantal vraagstukken allang 
bestond, organisatorisch vastgelegd op 
een moment dat de CPN háár, in de 
loop van de tijd ontwikkelde, eigen 
visie op partijorganisatie, socialisme en 
de weg er naar toe vastlegde. Een 
simpel één plus één is één gaat dan ook 
niet op. 
De Marxistengroep verwijst in haar 
publikatiesnaar Turkije en Spanje, als 
voorbeelden voor de CPN wat hereni
ging betreft. Voor wat Turkije aangaat 
slaat de vergelijking met Nederland 
nergens op. De Turkse Communistische 
Partij en Turkse Arbeiders Partij 
hebben zich verenigd, maar zijn geen 
partijen die na partijstrijd een geschei
den bestaan zijn begonnen. De partijen 
hebben naast elkaar bestaan, waarvan 
de TKP grotendeels illegaal. Leden die 
in het buitenland zaten, waaronder 
mensen uit de leiding, hebben besloten 
tot vereniging om sterker te komen 
staan tegenover de militaire macht
hebbers in Turkije. Ruim een jaar gele
den gebeurde iets dergelijks in Mexico. 
Daar waren in totaal wel twaalf partijen 
bij betrokken. 
Bij het aanhalen van Spanje als voor
beeld wordt ook iets over het hoofd 
gezien. Half januari van dit jaar heeft 
daar inderdaad een eenheidscangres 
plaatsgehad. Daarbij viel het besluit 
van terugkeer in de PCE van het 
grootste deel, 75 tot 80 procent, van de 
PCPE. Deze was jaren geleden 
opgericht door een grote groep commu
nisten die uit de PCE stapten. Zij noem
den zich partij van communisten van de 
Spaanse volken. Aan deze hereniging is 
een langdurige periode vooraf gegaan 
van discussie. Het duurde jaren. Het 
eenheidsstreven had zijn basis op lokaal 
niveau. Uiteindelijk gaven afspraken 
die in Madrid door de afdelingen van 
de betreffende partijen overeen 



gekomen waren, de definitieve zet in de 
richting van het eenheidscongres. Een 
deel van de PCPE heeft zich hiertegen 
steeds fervent veq:et en is ook niet 
meegegaan. Men vindt de PCE niet 
'marxistisch-leninistisch' genoeg. Een 
herkenbaar standpunt dat terug te vin
den is bij het VCN. Het VCN zegt voor 
hereniging te zijn, maar volgens hen 
kan dat alleen op basis van het 
marxisme-leninisme. En de CPN hee{t 
dit afgeschaft. 
De ontwikkelingen in Spanje en Turkije 
zijn van groot belang. Het gaat hier om 
het verenigen van krachten op basis van 
gemeenschappelijk optreden voor con
crete doeleinden. Dat staan we ook als 
CPN voor en daar gaat de eerder aange
haalde oproep van uit. 

Breuken helen? 

Het gaat om het ongedaan maken van 
breuken en de verlammende uitwerking 
ervan op de partij en de beweging. Bij 
het werken aan het opheffen van ver
deeldheid tussen communisten vormt 
het optreden van de Marxistengroep 
toch een probleem. Haar \~lening wordt 
in eigen kring gevormd om er vervol
gens de partij mee te bestoken. Nfet de 
discussie in de partij staat voorop. Als 
de Marxistengroep haar eigen doel
stelling van een strijdbare CPN, met 
hereniging met oud-leden, serieus 
neemt, is het onbegrijpelijk dat er wordt 
doorgegaan met uitgeven van publi
katies die daar dwars tegen ingaan. 
Het januarinummer van hun blad was 
daar weer een duidelijk bewijs van. Dit 
was geheel gewijd aan een vergadering 

. van de groep waar het ging over 
hereniging en hun rol daarbij. Er werd 
ook aan deelgenomen door VCN-leden 
en niet meer georganiseerde oud-leden. 
Het blad maakt duidelijk dat het de 
groep met name gaat om mensen die in 
dezelfde richting denken als zij zelf. 
Het niveau komt af en toe nauwelijks 
boven dat van een scheldkanonnade uit. 

In het blad wordt het partijbestuur 
hoogmoedig gevonden. De partij zou 
uit elkaar liggen en een duiventil zijn. 
Het program 'is de dood in de pot' en 
de partij zit onder 'gereformeerd 
schuimplastic'. Als men dit vindt, dan 
vindt men dit maar. Anders wordt het 
als gesteld wordt dat het partijbestuur 
'openlijk afstand' moet nemen 'van 
fouten in het recente verleden.' Verder 
wordt gesteld: 'Het is buitengewoon 
schadelijk voor de ontwikkeling van de 
partij als zij vastgeroest blijft zitten op 
de in de begin jaren tachtig ontwikkelde 
reformistische standpunten en alleen 
maar de modieuze trends volgt.' 
Aangekondigd wordt dat de activiteiten 
van de groep meer gericht zullen wor
den op verandering van de inhoud van 
de partijpolitiek, dat als grondslag moet 
hebben het marxisme-leninisme. Voor 
dit doel zullen leden gewonnen gaan 
worden in de partij en wil men nieuwe 
leden gaan inschrijven. Eén afdeling in 
Amsterdam zou daar al mee bezig zijn. 
De Marxistengroep wil dus de partij
strijd voortzetten met als inzet het 
ongedaan maken van op congressen 
genomen besluiten over de politiek van 
de partij. Een dergelijke handelwijze is 
een uiterst schadelijke zaak. Niet het 
feit dat men zo denkt is schadelijk, 
maar wel de wijze waarop dit soort 
denkbeelden worden uitgedragen. Het 
gebeurt binnen de partij, zowel als 
buiten de partij. Dit januarigeschrift is 
op grote schaal verspreid en ook bij de 
redactie van Het Parool terecht
gekomen. Die hebben er naar hartelust 
uit geciteerd, zodat een groot deel van 
Amsterdam weet waar het ze om 
begonnen is en dat de CPN 'grauw en 
grijs is' waar 'een benauwde sfeer' 
bestaat 'waarin alles doodloopt'. Het 
moet die krant deugd gedaan hebben na 
alle positieve berichtgeving van de 
laatste tijd over de CPN. 
Door zo te handelen wordt er van de 
CPN een beeld opgehangen dat een 
karikatuur is van de werkelijkheid. Het 
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openbaar voortzetten van de vleugel
strijd nodigt uit elkaar geraakte com
munisten en nieuwe mensen niet uit lid 
van de CPN te worden. Mensen houden 
niet van een verdeeld huis, waar men 
elkaar bestrijdt. De beste dienst die nu 
bewezen kan worden is ophouden met 
dergelijke activiteiten en mee helpen de 
partij vooruit te brengen. Dat zou een 
belangrijke bijdrage zijn aan de eenheid 
van de CPN en aan het vermogen 
kracht te ontwikkelen en macht te vor
men tegen rechts. 

Een stuk beter 

Vast te stellen valt aan de hand van 
ervaringen tot nu toe dat het herstellen 
van contacten, en het overbruggen van 
kloven, tijd vergt. We moeten ons er 
ook geen illusies over maken. Het is 
goed als het mogelijk is strijdbare 
mensen weer onder één dak te hebben, 
maar een echte groei van de partij kan 
alleen met het winnen van nieuwe leden 
gebeuren. In alle gevallen, of het nu om 
het winnen van nieuwe leden gaat of 
om het terugwinnen van oud-leden, zal 
de sfeer in de partij zeer bepalend zijn 
voor het resultaat. Er komt niets terecht 
van een versterking en groei van de 
CPN als deze verdeeld is doordat het 
omg~tan met pluriformiteit een struikel
blok blijft, of als een deel van de partij 
doorgaat met de partijstrijd en dat zelfs 
publiekelijk doet. 
Het voorbeeld in Amsterdam laat zien 
dat er breuken kunnen worden geheeld 
en contacten kunnen worden hersteld. 
De wijze waarop het hier gebeurt zal 
niet overal mogelijk zijn. De mensen, 
die de partij verlaten hebben, deden dit 
ook om verschillende redenen. Onder 
hen zijn er die niet meer geloven in het 
bestaansrecht van een communistische 
partij. Veel mensen hebben de partij 
verlaten uit onvrede over de 
ruzieachtige sfeer voor, tijdens en in de 
nasleep van het programdebat En er 
zijn mensen weggegaan omdat ze het 

niet langer met de politiek van de CPN 
eens waren. Hierbij zijn ook mensen 
die meenden dat de CPN standpunten 
was gaan innemen, die door hen niet 
gedeeld werden. In de roes van de strijd 
ontstond ook veel onduidelijkheid over 
wat de partijpolitiek was. Dit werd 
bevorderd door het beeld dat naar 
buiten kwam. Het leek alsof de stri1d 
alleen ging tussen twee stromingen. Het 
was een verwrongen beeld, dat ontstond 
doordat alleen de vleugelstrijd zicht
baar werd gemaakt door zowel de beide 
vleugels die elkaar luidkeels bestreden, 
als door de media die daar de meeste 
belangstelling voor hadden. Hieraan 
deed erg genoeg ook De Waarheid van 
toen mee. 
Het ging allemaal over de hoofden van 
het overgrote deel van de partij heen. 
Menigmaal gebeurde het bovendien dat 
de vleugels op één lijn zaten in hun 
afwijzing van de opvattingen van de 
meerderheid van de partij. Een soort
gelijke ervaring doen ze nu ook op in 
de Sovjet-Unie. Niet lang geleden wees 
Gorbatsjov hierop. Hij noemde het de 
'dialectiek van de politiek'. In die tijd 
zijn er heel wat mythes ontstaan over 
de partijpolitiek en zoals blijkt leiden 
die soms een lang leven. In ieder geval 
blijken ze taai te zijn en houden ze nog 
een zeker wantrouwen in stand. Het 
betekende wel dat dit een tijdlang een 
slechte uitwerking had op de omgangs· 
vormen en de onderlinge verstandhou
ding in de partij. Ook de eerste twee 
partijbesturen van na het programcon
gres leden eraan, waardoor van leiding 
geven niet veel terecht kon komen. 
Nu staan we er toch wel een stuk beter 
voor. De partij is weer tot actiever ban· 
delen in staat en treedt meer naar buiten 
toe uit met haar standpunten. Voor De 
Waarheid is in brede kring grote 
waardering. Ook nieuwe mensen vin
den de partij weer. Dat wordt opge
merkt buiten de partij. Men ziet de CPN 
als 'terug van weg geweest'. De O\)m\t
peilingen duiden er op, en ook de media 



hebben de CPN niet afgeschreven. 
Anders zouden ze er niet over schrijven 
en er aandacht aan besteden in nieuws
berichten. Dit bleek uit de bericht
geving over zeventig jaar CPN. Deze 
was overwegend positief. 
Het blijkt ook nog uit iets anders. De 
partijafdelingen krijgen hier en daar 
signalen van voormalige leden van de 
CPN, van hetzij politiek dakloos 
geworden mensen, hetzij van leden van 
het VCN. Bij sommigen gaat het daar
bij concreet om het lidmaatschap. 
Verscheidene mensen hebben de weg 
terug naar de CPN al gevonden. In 
andere gevallen wordt er toenadering 
gezocht. 
Niet overal in de partij wordt er positief 
gereageerd op deze signalen. Er bestaat 
hier en daar nog een zekere huiver. 
Toch is dit nergens voor nodig. Het gaat 
hier tenslotte om mensen die net als wij 
dit land willen ontdoen van het kapita
lisme. Iedereen die de doelstellingen 
van de partij onderschrijft kan immers 
lid worden, ook ex-leden. Men zal 
ec\\\t.t de partij moeten nemen zoals 
deze nu is. De communistische partij 
van nu denkt niet meer eenvormig, is 
veelzijdig samengesteld en werkt m~t 
meerderheidsbesluiten als unanieme 
besluitvorming niet mogelijk is. Het 
feit dat de partij nu zo in elkaar zit, was 
voor een aantal mensen, die in vroegere 
periodes door het gemis van al deze 
zaken de partij verlieten, aanleiding nu 
weer lid te worden. 

Oproep 

Het aan de orde stellen van het her
stellen van contacten met leden die 
bedankt hebben, zoals in de oproep van 
oktober 1987 gebeurde, is ook een 
nieuw element in de partijpolitiek. Het 
is zeker niet zo dat er voorheen geen 
ouó.-\eden werden benaderd om terug· te 
keren. Maar dat gebeurde niet na het 
uitvechten van politieke meningsver
schillen. Dat het nu wel gebeurt, is een 

uitdrukking van de verandering die zich 
in de CPN heeft voltrokken. Een veran
dering die niet meer is terug te draaien. 
Dit geeft ook tegelijkertijd de beperkin
gen aan in het proces van het herstellen 
van breuken. Dat herstel zal vrijwel 
onmogelijk zijn met mensen, die de 
veranderingen in de CPN niet wensen 
te accepteren. 

In de oproep van het partijbestuur 
wordt gesteld: 'In de CPN is ruimte 
voor allen die met diverse inspiratie
bronnen een bijdrage willen leveren aan 
het ontwikkelen van actie en het 
bespreken en uitwerken van de visie en 
de alternatieven die communisten 
stellen tegenover de rechtse koers.' 
Voor iedereen die zich hierbij wil 
aansluiten is plaats in de CPN, ook 
voor hen die geen lid meer zijn. 
Niemand hoeft hierbij gezichtsverlies te 
lijden of het boetekleed aan te trekken. 
Dat geldt over en weer. 
Bij het herstellen van breuken gaat het 
niet om een of ander gelijk te bewijzen. 
Het gaat om vereniging van krachten, 
om de versterking van de CPN. 

Truus Divendal 
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Joris lvens 
negentig jaar 

Een lyrisch en strijdbaar filmer 

De eerste gedachte die bij me opkomt 
is: houdt Ivens, die met zichtbaar 
genoegen een steeds zwellende stroom 
van huldigingen en eerbewijzen in ont
vangst neemt, nog tijd over om te 
werken. Het lijkt me trouwens een hele 
klus om het gouden kalf dat een 
Nederlandse minister hem kwam bren
gen en de gouden leeuw die hij in 
Venetië in ontvangst mocht nemen met 
elkaar in vrede te laten leven. Als Ivens 
zich op een keer even omdraait heeft 
voor iemand het weet de adellijke 
leeuw het kapitalistische kalf verslon
den. En dat zou de geschiedenis op haar 
kop zetten. In tal van studies, disser
taties, biografieën en artikelen is alles 
al gezegd wat er te zeggen valt. Zou 
lvens dat zelf allemaallezen dan kwam 
hij niet aan werken toe. Dat heeft hij 
gelukkig niet gedaan. Wel heeft hij ons 
het plezier gedaan aan al deze schrif
turen nog een openhartige autobiografie 
toe te voegen waarin hij zich zijn 
grootheid als cineast terdege bewust is 
en geniet van de roem die hem deswe
gen ten deel valt, maar waarin hij 
tegelijk zichzelf niet spaart. Ivens geeft 
een beeld van de eenheid tussen zijn 
artistieke, politieke en persoonlijke le
ven en tegelijk van al de spanningen en 
tegenstellingen die dit bij een strijdbaar 
socialist en bewogen mens in een eeuw 
als de onze oplevert. In zijn innerlijk 
past niet alles wat zich daar afspeelt 
naadloos in elkaar. Het vormt wellicht 
een eenheid maar dan in dialectische 
zin. Wat valt er aan het gezegde en 

geschrevene nog toe te voegen? 
Allerwegen lof, veellof voor de kunste
naar Ivens. Hoezeer ik hem bewonder, 
daar kan ik niet tegenop. En nu de 
scherpe kantjes van het anticommu
nisme met het wegebben van de Koude 
Oorlog er wat af zijn, luidt ook het 
oordeel over de politicus en mens Ivens 
milder. Hij is niet meer zozeer politiek 
gevaarlijk maar gewoon naïef, als ik de 
Groene van een paar weken geleden 
(7.9. 1988, Philo Bregstein- 'De poli
tieke naïviteiten van een groot kunste
naar') goed begrepen heb. Toch mooi 
als je met negentig jaar nog naïef 
genoemd wordt. Dat moet hem 
ontroeren en een jong gevoel geven. 
Maar zo simpel was en is het niet. Wie 
steeds weer opnieuw de zijde kiest van 
onderdrukte en uitgebuite klassen en 
volkeren die voor hun vrijheid strijden, 
loopt helaas het risico achteraf te 
moeten constateren dat de revolutio
naire vrijheidsstrijd is omgeslagen in 
een wrede dictatuur of in het gunstigste 
geval in een kille bureaucratie die de 
menselijkheid verstikt. Door dit laat, te 
laat in te zien kan men er dan lange tijd 
op een gruwelijke wijze politiek naast 
zitten. Daar kan ik uit eigen ervaring 
over meepraten. Ik was ook niet zo vlug 
van begrip. Dat is het risico van partij
kiezen en blijven partijkiezen voor hen 
die in duisternis leven. Zij die aan de 
kant staan en knus thuis zitten lopen het 
risico niet. Om van de degenen die tij
dens de Koude Oorlog of nog, menen 
dat in Amerika het vrijheidsideaal 



werkelijkheid is, maar te zwijgen. Wat 
hadden de critici overigens gewild? 
Schiep de Koude Oorlog niet twee op 
de rand van oorlog balancerende 
kampen, waar de Derde Wereld zich 
met moeite en ten koste van keiharde 
oorlogen politiek uit wist los te maken? 
De economische afhankelijkheid 
bestond echter voort. Imperialisme is, 
waar het om de kloof tussen de rijke en 
arme landen gaat, nog steeds geen 
inhoudsloze kreet. 
Het is hier niet de plaats het probleem 
van politieke lichtgelovigheid uit te 
werken in een land dat meer hecht aan 
zwaargelovigheid. Toch één vraag. 
Moeten we om ons geweten zuiver te 
houden dan maar niet solidair zijn met 
vrijheidsstrijd waar ook ter wereld? Om 
een voorbeeld te noemen dat ons op 
grond van de eigen geschiedenis na aan 
het hart gaat: dienen we geen solida
riteit meer te betrachten met het ANC 
in Zuid-Afrika- hoe vrijblijvend overi
gens deze solidariteit vanuit onze luxe
positie ook is - omdat we menen te 
weten hoe het uitpakt wanneer de vrij
heidsstrijders eenmaal zelf aan de 
macht zijn? Met de politieke naïviteit 
van Ivens valt het trouwens zo nu en 
dan best mee. Juist de ontstaans
geschiedenis van Yu-Kong, de film 
over China, demonstreert hoezeer hij 
van zijn eigen ervaringen geleerd heeft. 
Deze demonstreert het gevecht van een 
oprecht filmer om binnen het raam van 
de officiële opdracht- filmen is nu een
maal een gebonden kunst die de nodige 
kostbare materiële middelen vergt -
door de muur van uiterst beleefde frases 
en bureaucratie heen te breken en tot 
het dagelijks bestaan van het werkende 
volk zelf door te dringen. 
Maar laat ik dichter bij Nederland 
blijven en het hebben over Ivens en de 
liquidatie van ons kolonialisme dat al 
weer heel ver weg lijkt. Ik repeteer nog 
even een paar overbekende feiten. In 
augustus 1945 proclameerde de 
nationale bevrijdingsbeweging in 

Nederlands-Indië de Republiek . 
Indonesia. Zeker, ook deze revolutie 
liep later uit op een barbaars en aller
minst democratisch regiem, het 
kolonelregiem. Maar omdat het anti
communistisch is, horen we de linkse 
critici daar minder over. Ook hier past 
weer de eerder gestelde vraag: Was 
daarom de vrijheidsstrijd niet gerecht
vaardigd en had die niet gevoerd of 
althans niet gesteund moeten worden? 
lvens droeg daar op zijn wijze aan bij 
met zijn 'Indonesia Calling', de film 
die gaat over het boycotten door zee
lieden en bootwerkers in Australië van 
Nederlandse militaire transporten. De 
Nederlandse regering nam dit hoog op. 
Ivens was vele jaren zijn pas kwijt en 
leefde noodgedwongen al die jaren in 
Oost-Europa. Deze feiten zijn overbe
kend, evenals de reis van minister L.C. 
Brinkman van WVC in september 1985 
naar Parijs om het daar namens de 
regering weer goed te maken met Ivens. 
Hij deed dat door Ivens de grote cul
turele filmprijs het Gouden Kalf te 
overhandigen en een ton beschikbaar te 
stellen om diens archief in te richten en 
toegankelijk te maken. Daarbij sprak 
Brinkman de opmerkelijke woorden: 
"Ik constateer dat de geschiedenis U 
meer gelijk heeft gegeven dan Uw toen
malige opponenten". Waarom ik deze 
overbekende feiten toch nog eens ver
meld? Omdat Ivens een wereld
beroemdheid is en tot die weinigen 
behoort die in de schijnwerpers staan, 
in het felle licht van de openbaarheid. 
Als een van de laatste in de wereld gaf 
Brinkman namens de regering blijk van 
zijn bewondering. Langer wachten zon
der zich nog. belachelijker te maken dan 
de Nederlandse autoriteiten toch al 
waren, kon nauwelijks. Maar, en daar 
gaat het mij om, in de schaduw van 
Ivens staan zijn vele politieke geestver
wanten van de jaren 1945-1950. 
Nauwelijks opgemerkt omdat zij schuil 
gaan in het donker - om met Bertold 
Brecht te spreken. Op wie doel ik? Op 
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enige duizenden Nederlandse soldaten 
die hebben geweigerd zich naar 
Indonesië te laten transporteren. Een 
aantal van hen uit principiële overwe
gingen, politieke en morele. Waren we 
niet zelf net van de Duitse onderdruk
king bevrijd? Deze deserteurs waren 
niet van plan zich in Indonesië te laten 
gebruiken voor het onderdrukken van 
een ander volk. Zij volgden de stem van 
hun geweten. Velen doken onder, een 
groot aantal werd opgespoord en 2565 
werden er berecht op een totaal van 
4025 weigeraars. Ze werden veroor
deeld tot langdurige gevangenisstraffen, 
tot 5 jaar toe. Na het uitzitten daarvan 
moesten zij alsnog hun militaire dienst
plicht vervullen. Daarna was het voor 
hen, overwegend arbeidersjongens, niet 
gemakkelijk aan de slag te komen. Hun 
weigering had ingrijpende geestelijke 
en materiële gevolgen voor hun verdere 
leven. Veel schaduw en weinig licht 
maar met een goed geweten. En als zij 
op 16 oktober elkaar voor het eerst na 
veertig jaar op een landelijke reunie 
weer terugzien ben ik benieuwd of daar 
ook een minister geschenken aanbiedt 
en komt vertellen dat deze deserteurs 
het beter gezien hebben dan de 
hooggezetenen die besloten tot een 
koloniale oorlog met al de daar bijbe
horende gruwelen, die voor de 
betrokkenen en vooral voor de gewone 
soldaten een groot trauma is gebleven. 
De 'Ontsporing van het geweld'- zoals 
het hieraan gewijde boek van prof. 
J.A.A. van Doom en W.J. Hendrix heet 
- laat nog weer eens zien hoezeer een 
volk dat een ander volk onderdrukt ook 
zelf onvrij is. Daarover zullen Ivens, de 
weigeraars en in ieder geval achteraf 
ook een groot deel van de soldaten die 
aan de koloniale oorlog deelnamen het 
eens zijn. 

Nijmegen, 1 oktober 1988 
GerHarmsen 



Joris lvens hanteert de 
camera in 'Arm 
Drenthe'(1929). De film 
gaat over het onder
zoek dat de Tweede
Kamerfractie van de 
CPN (met hoed: Louis 
de Visser) instelde naar 
de ellendige toestand 
van de veenarbeiders. 
Dit soort films werden 
door de propaganda
afdeling van de CPN in 
eigen beheer vertoond. 
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Het vrijgeleide, om zich aan het front 
tijdens de Spaanse Burgeroorlog vrij te 
kunnen bewegen, voor de anti-fascistische 
intellectuelen Joris Ivens, Joho Fernhout 
en Ernest Hemingway. Zij maakten daar 
'Spaanse Aarde'. Volgens het vrijgeleide 
van april 1937 waren de opnames 
bedoeld voor internationale anti
fascistische propaganda. 



De film 'Indonesia 
Calling' kostte lvens 
zijn Nederlandse 
paspoort. Vanaf het 
bootje wordt in de 
haven van het 
Australische Sydney de 
Nederlandse soldaten 
toegeroepen: "Ga niet; 
wat jullie gaan doen, 
deden de motTen in 
Nederland". De film 
werd in Nederland 
door de CPN gedraaid. 
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Joris Ivens, 
regisseur Poedovkin en 
een Sovjet-acteur. 

Joris Ivens met partijgenoten in Warschau, 1955. Rond hem v.l.n.r. onder andere 
Vl. Visch, Denk Roeland, Eric Mol (onze corrector), Piet van Staveren en 
Colette Metz-LaCroix. 



Met Marceline 
Loridan bij de Noord
vietnamese generaal 
Vo Nguyen Giap 
tijdens het draaien 
van 'De zeventiende 
breedtegraad' (1968). 

Op 11 september 1987 kreeg Ivens de Cultuurprijs van de Nederlandse Filmdagen. Bij 
de uitreiking zei Brinkman dat de communist Ivens het meer bij het rechte eind had 
gehad dan zijn tegenstanders. 
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Kerkelijke dogmatiek 
en marxistische 
filosofie 
In mei 1988 promoveerde Rinse 
Reeling Brouwer, predikant in 
Amsterdam, op een studie getiteld: 
'Over kerkelijke dogmatiek en marx
istische filosofie. Karl Barth vergelij
kenderwijs gelezen'. Er is alle aanlei
ding om aan dit boek bijzondere 
aandacht te schenken. 

Alleen al het verschijnen van dit werk 
in deze tijd, 1988, kan verrassend wor
den genoemd. De verhouding van 
'theologie' en 'socialisme', resp. 
'marxisme', staat al lange tijd niet meer 
in het centrum van de belangstelling. 
Integendeel, dit onderwerp lijkt eerder 
uitgekauwd: het is de laatste Jaren 
nagenoeg geheel 'verdwenen' en even 
kon het zelfs lijken of het laatste woord 
hierover nu wel gezegd was. De studie 
van Rinse Reeling Brouwer maakt in 
ieder geval duidelijk dat het belangrijk 
is erg sceptisch te blijven ten opzichte 
van dit soort golfbewegingen van inte
resses en van wat klaarblijkelijk in de 
'mode' is en wat niet. Als aan een 
bepaald onderwerp geen aandacht meer 
wordt geschonken, betekent dit zeker 
niet altijd dat de problematiek die aan 
deze aandacht ten grondslag lag zou 
zijn opgelost. De bijzondere kwaliteit 
van deze studie rechtvaardigt het naar 
mijn mening eerder om opnieuw met de 
hierin behandelde problematiek aan de 
slag te gaan. Het in deze studie gebo
den perspectief houdt, zeker in ons taal
gebied, een niet geringe theoretische 
winst in en lijkt daarmee voor christe-

nen, socialisten en communisten van 
belang. 
Dit betekent van zelfsprekend niet dat 
de weg die door de auteur wordt open
gelegd niet opnieuw belangrijke nieuwe 
vragen en problemen zou oproepen. 
Maar misschien is de bereikte winst wel 
gelegen in het gegeven dat deze studie 
de lezer de mogelijkheden aanreikt om 
aan deze nieuwe, scherper gestelde vra
gen toe te komen. De helderheid en 
grondigheid van een terreinverkenning 
die een dergelijk resultaat mogelijk 
maken, verdienen alle respect. 
Ik kan in deze bespreking jammer 
genoeg alleen maar beknopt ingaan op 
enkele centrale thema's en gedachten 
uit deze studie - meer in de hoop 
daarmee voldoende interesse te wekken 
om het boek zelf te lezen, dan met de 
verwachting recht te doen aan de rijk
dom en het belang van de problemen 
die in het geding zijn. Aan het einde 
formuleer ik slechts kort enkele kant
tekeningen. 

Mogelijkheden voor een alliantie? 

Rinse Reeling Brouwer richt zijn aan
dacht op de verhouding van 'theologie' 
en 'socialisme' aan de hand van het 
werk van de theoloog Karl Barth. Zijn 
belangstelling voor het denken van Karl 
Barth werd al in het begin van zijn stu
dententijd (1971) in de Nederlandse 
Christen Studenten Vereniging (NCSV), 
en nadien in de beweging 'Christenen 
voor het Socialisme', gewekt. Hij wil in 
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dit onderzoek nagaan wat de mogelijk
heden zijn, zowel in de politieke 
praktijk als in de theorie, voor een 
bondgenootschap tussen christenen en 
marxisten. Hiervoor moeten naar zijn 
mening twee wegen tegelijkertijd 
bewandeld worden. Aan de ene kant is 
het nodig filosofische posities van 
marxisten te bestuderen met het oog op 
een bondgenootschap met hen vanuit de 
theologie. Aan de andere kant gaat het 
er om met een door het marxisme 
aangescherpt theoretisch instrumenta
rium de theologie van Karl Barth te 
onderzoeken "om daar op te sporen in 
hoeverre deze zich eigenlijk geschikt 
betoont voor een coalitie met de marx
istische filosofie" (p.14). Beide wegen 
-in dit proefschrift krijgt de tweede 
weg het sterkste accent- zijn onont
beerlijk om bij het onderzoek naar de 
verhouding van theologie (van Barth) 
en marxistische filosofie (van Marx en 
van de traditie van marxistische reflec
tie ná hem) aan beide zonder te grote 
vooringenomenheid recht te doen. Niet 
een biografisch onderzoek naar de 
stellingname van Karl Barth staat cen
traal, maar een tekstonderzoek vanuit 
de vraag of er in Barths dogmatiek 
mogelijkheden liggen "tot een alliantie 
met marxisten op het nivo van de 
theorie" (p. 20). 

Theologische kritiek en 
marxistische kritiek 

Gedurende de jaren twintig en een goed 
deel van de jaren dertig nam bij Barth 
de naar zijn mening noodzakelijke kri
tiek op de in die tijd gangbare theologie 
een overheersende plaats in. We leven, 
aldus Barth in 1919, in een tijdperk van 
revolutie. Ook in de theologie is een 
revolutie noodzakelijk. In het eerste 
deel van het proefschrift komt de kri
tiek van Barth aan de orde, die gaan
deweg in diens colleges over de 
geschiedenis van de theologie vanaf de 
reformatie gestalte krijgt. De colleges 

worden in 1947 gebundeld in 'Die pro
testantische Theologie im 19. Jahr
hundert'; zij worden echter gegeven in 
de periode 'Zwischen den Zeiten', die 
afsluit in het jaar van Hitiers machts
overname, in 1933. Barth onderzoekt 
de vooronderstellingen van de 'moder· 
niteit', die in de theologie tot een 'ver
keerde ontwikkeling' hebben geleid. 
Het gaat, en dit laat het belang van dit 
onderzoek zien, in de opvatting van 
Barth om dezelfde vooronderstellingen, 
die ook de autoritaire, fascistische vari
ant van de moderniteit zouden voort
brengen. 
De achttiende eeuw is volgens Barth 
niet zozeer de eeuw van de verlichting 
als de eeuw van het absolutisme. De 
absolutistische mens is de mens "die 
geen keizer meer heeft". Absolutisme 
en vrijheid, totalitarisme en liberalisme 
vormen de twee naar elkaar verwij
zende en elkaar veronderstellende -z.\)
den van de ene medaille van de moder
niteit. De mens stelt zichzelf in het 
centrum en ziet hoe de wereld aan zijn 
voeten ligt. Vanuit deze positie wordt 
zowel een nieuwe vrijheid gezocht als 
tegelijkertijd op een tot dan toe onge
kende schaal een nieuwe onvrijheid 
voortgebracht. Barth spreekt van een 
antropocentrisch wereldbeeld, waarin 
de mens de maat van alle dingen, inbe· 
grip, oorsprong en doel van alle waar
den is. Hij is zijn eigen heer. De bood
schap van de bijbel staat haaks op dit 
zelf-beeld. De bijbel verkondigt niet de 
heer-lijkheid van de mens, maar stelt 
dat deze mens een goede Heer heeft. 
Om deze reden heeft de kerk volgens 
Barth de bijbel sinds twee eeuwen bij
zonder slecht begrepen en uitgelegd. 'à 
heeft deze begrepen alsof dat, wat in de 
bijbel staat te lezen, geen tegenstelling 
zou betekenen tot de wereld van de 
moderne mens. 
De lezing van de bijbel heeft zich vaak 
maar al te gemakkelijk aangepast aan 
deze nieuwe zelfopvatting. Is deze ana· 
lyse van de nieuwe burger, van de 



'absolutistische mens', vergelijkbaar 
met de wijze waarop binnen het marx
isme gesproken wordt over deze zelfop
vatting van de burger? 
Volgens de auteur kunnen we in het 
werk van Althusser belangrijke paral
lellen vinden met Bartbs benadering. 
(De opvattingen van Althusser vormen 
een belangrijke verbindende draad in 
dit proefschrift.) Barth spreekt over de 
absolutistische mens op een wijze die 
verwant is aan Althussers spreken over 
'het subject' en 'de mythe van het sub
ject'. Het streven van de zichzelf in zijn 
zelfbewustzijn koesterende mens en de 
hierop gebaseerde ideologie van het 
humanisme wordt door beiden ver
klaard vanuit het opkomen van de bour
geoisie als nieuwe heersende klasse. 
Voor beiden gaat om een zelfopvatting, 
een ideologie, die effectief is, d.w.z. 
mensen metterdaad motiveert om zich 
te gedragen in overeenstemming met 
dit zelfbeeld. De 'mythe van het sub
ject' is voor beiden gelegen in het feit 
dat het subject wordt gezien als 'gode
gelijk': eeuwig, maat van alle dingen en 
waarden, volstrekt auto-noom. Beiden, 
tenslotte, hebben vanwege deze inhoud 
een fundamentele kritiek op dit mens
begrip: Althusser, omdat dit begrip een 
obstakel vormt om de analyses van 
Marx te begrijpen; Barth omdat dit 
begrip een obstakel vormt om het 
woord van de bijbel te begrijpen. Zo 
vertonen de kritiek vanuit de theologie 
en de kritiek vanuit het marxisme 
belangrijke parallellen volgens de 
auteur. Beide kritieken doorbreken de 
verabsolutering van de subjectiviteit en 
laten zien dat de werkelijke vrijheid en 
humaniteit pas kan dagen wanneer deze 
verabsolutering in de praktijk is over
wonnen. 
De pogingen vanuit de absolutistische 
ideologie om de christelijke overleve
ring in het eigen levensprogramma te 
integreren, laten het scherpst de moge
lijkheden en de grenzen van dit pro
gramma zien. Hegel en Feuerbach 

vertegenwoordigen voor Barth twee 
verschillende gestalten van hetzelfde 
absolutistische streven. Rinse Reeling 
Brouwer gaat in de laatste hoofd
stukken van het eerste deel van zijn 
studie in op Bartbs behandeling van 
deze twee gestalten en vergelijkt ver
volgens de kritiek van Barth op Regel 
en Feuerbach met de kritiek vanuit de 
marxistische traditie. 

Regel 

Voor Barth is Regel de meest volmaak
te en indrukwekkende vertegenwoordi
ger van het streven van de 'moderne' 
mens. Voor de absolutistische mens is 
de wereld tot dan toe het domein dat 
zich tegenover hem bevindt: de wereld 
ligt aan zijn voeten, klaar om veroverd 
te worden. Hegels denken is volgens 
Barth genuanceerder en dus rijker. Ook 
bij Regel staat het 'andere', het 
'vreemde' aanvankelijk tegenover het 
subject, maar in zijn uitwerking laat hij 
vervolgens zien dat dit subject niet 
opgesloten blijft in zichzelf, maar het 
'andere', het 'voorwerpelijke', gaan
deweg als het andere deel van zichzelf 
leert begrijpen. De vermetele onbe
grensdheid van het absolutistische pro
gramma wordt hier in alle consequentie 
doorgevoerd. Hegel slaagt er tegelijker
tijd in om ook de geschiedenis ernstig 
te .;emen. Het concrete eenmalige mag 
niet worden prijsgegeven ten gunste 
van het tijdloos rationele; Regellukt 
het de geschiedenis "in het begrip van 
de rede binnen te halen" (cit. p. 87). De 
rede is nu alomvattend. Ook de gods
dienst wordt niet meer beschouwd als 
gericht op iets tegenover ons, maar 
wordt gezien als deel van onszelf. 
Bartbs kritiek op Regel is drievoudig: 
1. Hegel gaat uit van een van de praxis 
losgemaakt denken en stelt het primaat 
van het denken. Is het dan nog moge
lijk, aldus Barth, ooit uit te komen op 
een theorie, die gaat over werkelijke 
mensen? 2. Bij Hegel is er sprake van 
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een verwisseling van het menselijk sub
ject met het goddelijk subject. 3. De 
rede is alomvattend en de dialectische 
ontwikkeling heeft dan ook betrekking 
op al wat is. God is bij Regel de gevan
gene van dit alomvattende systeem. Het 
systeem laat geen ruimte voor de onop
hefbare vrijheid van God. 
Binnen de marxistische traditie zijn er 
volgens de auteur deels parallellen voor 
deze kritiek aanwijsbaar. Hij wijst hier
bij op Marx' uitspraak, dat He gel het 
heeft over een abstracte mens. 
Vervolgens, dat de dialectiek bij Regel 
'op zijn kop' staat en weer 'op zijn 
voeten' moet worden gezet, d.w.z. van 
zijn idealistische mystificatie moet 
worden ontdaan (al lijken het heel ver
schillende voeten bij Marx en Barth). 
Wat het derde punt van kritiek van 
Barth betreft: Regel vervangt het abso
lutisme van het subject door het abso
lutisme van het systeem. Ook in de 
marxistische kritiek wordt het abso
lutisme van het subject afgewezen. Het 
absolutisme van het systeem van Regel, 
volgens welk iedere laatste ontwikke
ling ook tevens de tot dan toe hoogste 
ontwikkeling is, wordt volgens de 
auteur (die hier weer de mening van 
Althusser vertolkt) eerder uitdrukkelijk 
door Lenin dan door Marx doorbroken: 
de sprong van de revolutie doet zich 
niet in de eerste plaats voor in het ver 
voortgeschreden kapitalisme van 
Europa en de Verenigde Staten, maar 
eerder in de 'zwakste schakel' van de 
keten. Het blijft dan wel de vraag hoe 
de revolutie in de theologie, die Barth 
wil, zich precies verhoudt tot de revolu
tie waar binnen het marxisme over 
wordt gesproken. 

Feuerbach 

De kritiek van Marx en Barth op Regel 
vertoont niet onbelangrijke parallellen. 
Dit blijkt opnieuw uit de houding die 
beiden aannemen ten opzichte van 
Feuerbach. Feuerbach spreekt uit, wat 

bij Regel al naar voren kwam en de the
ologie van zijn tijd al tot haar program
ma had gemaakt: theologie moet 
antropologie worden; in het godsdien
stig spreken over God gaat het in 
werkelijkheid om de mens als de spil 
waar alles om draait. Het programma 
van de absolutistische mens, het beeld 
van de bourgeois die de gehele werke
lijkheid aan zich onderwerpt, komt in 
Feuerbachs religie-kritiek in alle 
duidelijkheid naar voren. Feuerbach 
spreekt het slechts hardop uit. 
Marx en Barth stemmen met elkaar 
overeen in hun waardering voor het 
'materialistische' moment van 
Feuerbachs positie. Marx waardeert in 
Feuerbach diens wending van de hemel 
naar de aarde en de mens. Barth 
waardeert, na de eeuwenlange vereen
zelviging van geloof en idealisme in de 
theologie, Feuerbachs sterke nadruk op 
'de mens van vlees en bloed'. Ook in 
de kritiek van beiden zijn overeenkom
sten. Hier betreft het overeenkomsten in 
structuur: volgens Marx (en Engels) 
spreekt Feuerbach, wanneer hij het over 
de mens heeft, nog over een abstracte 
mens, die niet in een werkelijke wereld 
leeft, geen praxis heeft, maar eerder 
nog zelf van God is afgeleid. De cultus 
van deze mens moet worden vervangen 
door de wetenschap van de werkelijke, 
historische mens en zijn praxis. Barth 
wijst hier eveneens op de praxis: 
Feuerbach idealiseert en vergoddelijkt 
de mens, en maakt hem los uit de 
geschiedenis waarin hij leeft. In de 
marxistische traditie is dit echter 'tot nu 
toe' de geschiedenis van de klassen
strijd. Maar dit is niet het perspectief 
van Barth. Barth schrijft vanuit de 
"overwinningsgeschiedenis van God in 
Christus". Zijn perspectief is de "mes
siaanse prax.is" (p.153). Hier wordt 
duidelijk dat overeenkomsten in struc
tuur van beide kritieken belangrijke 
inhoudelijke verschillen volstrekt niet 
uitsluiten! 



Openbaring en communisme 

In het tweede deel van het proefschrift, 
dat Bartbs leer van de openbaring in 
diens Kirchliche Dogmatik bespreekt, 
zien we dezelfde lijn van redeneren 
terugkeren. De auteur zoekt naar 
overeenkomsten in de structuur van de 
opbouw van de theorie van Barthen 
van de marxistische traditie, op grond 
van een zakelijke vergelijking. 
Overeenkomst in structuur ~luit ook 
hier eventuele belangrijke verschillen 
niet uit. Het gaat er echter niet om tot 
een 'synthese' van deze theorieën te 
komen, maar om mogelijke punten van 
overeenkomst aan te wijzen, die kunnen 
leiden tot een 'bondgenootschap'. Ik 
noem hier slechts enkele elementen. 
Rinse Reeling Brouwer laat zien dat 
Barth de vooronderstellingen van de 
'moderniteit', de grondslagen van de 
ideologie van de absolutistische mens, 
radicaal wil kritiseren en zuiveren. Het 
subject moet uit zijn centrale positie 
worden verdreven. Een fundamentele 
omkering is noodzakelijk: de theologie 
moet, aldus Barth, "voorrang verlenen 
aan de werkelijkheid". De auteur 
typeert dit als "een materialistisch 
moment in de theologie" (p.l85). De 
theologie dient niet uit te gaan van het 
menselijk subject (noch van het 
zelfvertrouwen van de burger, noch van 
de vertwijfeling van 'de zondige 
mens'), maar evenmin van het subject 
'God', als verlengstuk van het 'abso
lutistisch' geïnterpreteerde menselijke 
subject. Binnen de marxistische traditie 
zien we een parallelle structuur: 
afgewezen wordt het communisme als 
ideaal, waarnaar de werkelijkheid zich 
zou moeten richten. Het communisme 
is een 'werkelijke beweging'; de 
arbeidersklasse "heeft slechts die ele
menten vrij te maken, die zich al 
ontwikkeld hebben in de schoot van de 
bourgeois-maatschappij die nu in elkaar 
stort" (cit. p.186 e.v.). 
De betekenis van het begrip 'werke-

lijkbeid' is echter in beide theorieën 
zeer verschillend. In de parallelle struc
tuur is 'de werkelijkheid' bij Barth 
immers de werkelijkheid van de drie
enige God, die zich aan ons openbaart. 
Deze werkelijkheid bevrijdt ons uit de 
gevangenschap en de onvrijheid, 
waarin we ons bevinden, wanneer we 
Gods bondgenootschap ('abstract') 
buiten beschouwing zouden laten. 
Volgens de marxistische traditie is de 
bestaande burgerlijke maatschappij als 
zodanig doortrokken van onvrijheid. Zij 
belooft wel vrijheid, maar kan de ver
werkelijking van deze belofte niet zelf 
inlossen. Bevrijding van deze onvrij
heid is slechts mogelijk door de werke
lijkheid van de klassenstrijd. "Alles 
hangt ervan af, dat we uit deze antago
nistische werkelijkheid niet wegvluch
ten" (p.189). Dit is voor Marx de "voor
rang van de werkelijkheid". 

Nog een laatste hiermee samenhangend 
aspect (uit de vele die nog aandacht 
verdienen). De burgerlijke ideologie 
verkondigt de gelijkheid van mensen en 
verbergt met deze schijn de feitelijke 
ongelijkheid. In de christelijke 
verkondiging vindt volgens Barth pre
cies het omgekeerde plaats: Christus 
heeft de last van de ongelijkheid en de 
menselijke ellende gedragen, zodat wij 
elkaar geen juk meer hoeven op te 
leggen. De schijn wordt ontmaskerd als 
schijn en een werkelijke gelijkheid 
wordt mogelijk. Ook de marxistische 
kritiek heeft deze structuur: de burger
lijke gelijkheid ontmaskert zij als 
schijn, en ook zij laat zien dat werke
lijke gelijkheid mogelijk is. Zij maakt 
het mogelijk mensen.te mobiliseren 
zichzelf van de feitelijke ongelijkheid 
te bevrijden. De kerkelijke dogmatiek 
en de marxistische filosofie hebben vol
gens de auteur hier een gelijke, 
dienende, functie: de marxistische 
filosofie dient te voorkomen dat burger
lijke ideologieën in het socialisme bin
nendringen. De dogmatiek dient te-
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verhinderen dat de schriften worden 
uitgelegd vanuit een logica. die aan de 
schriften vreemd is en op een wijze die 
van het christelijk geloof slechts een 
religie zou maken: een nieuwe · 
vroomheid die met de 'logica van God' 
niets van doen heeft. 
Barth, zo luidt de conclusie, heeft wel 
enige affiniteit met de marxistische 
maatschappij-analyse, maar belangrijke 
inzichten en elementen van deze ana
lyse ontbreken bij hem. Zijn stelling
name ten opzichte van de 'absolutisti
sche' logica van het burgelijk denken 
toont echter duidelijke structurele 
overeenkomsten met de marxistische 
kritiek. Een bondgenootschap is op 
grond van deze overeenkomsten 
mogelijk en van belang. Een dergelijke 
alliantie ontstaat echter niet vanzelf: zij 
moet gemaakt worden. 

Enige kanttekeningen 

Tot slot een paar korte opmerkingen en 
vragen. Een grondige reactie zou veel 
meer ruimte vergen. Ik vind dit een uit
stekende en belangrijke studie. Jaren 
geleden schreef Ds. J.J. Buskes over 
zijn enthousiasme voor de theologie 
van Karl Barth en verdedigde hij, mede 
geïnspireerd door deze theologie, met 
vuur zijn overtuiging, dat hij juist als 
christen niet kon kiezen voor een chris
telijke politiek, maar slechts kon kiezen 
voor een socialistische weg. Rinse 
Reeling Brouwer pakt deze lijn op en 
schetst aan de hand van het werk van 
Barth een mogelijk fundament voor een 
bondgenootschap van christenen en 
marxisten. Zijn studie maakt duidelijk 
dat het niet slechts tactische gronden 
zijn die een bondgenootschap nodig 
maken, maar dat er argumenten zijn die 
verankerd liggen in de uiteenlopende 
theoretische tradities zèlf, waartoe 
beide groeperingen zich rekenen. Een 
grondiger discussie blijft dan ook 
onontbeerlijk. De enkele opmerkingen 
die hier volgen leveren daaraan een 

(geringe) bijdrage: 
1) De auteur spreekt ergens (o.m. op 
p.151, 283) over de 'superieure' chris
telijke positie die Barth inneemt zowel 
met betrekking tot de klassenmjd 
tussen proletariaat en bourgeoisie als 
tot de filosofische strijd tussen materi
alisme en idealisme. Hij plaatst hier 
naar mijn mening terecht kritische kant
tekeningen bij en kiest onomwonden 
voor de positie van o.m. Hrotnàdka en 
Bonino. 
Af en toe lijkt het echter of eenzelfde 
'superieur' standpunt ook door de 
auteur wordt ingenomen. Zo schrijft hij 
n.a.v. de 'Frankfurter Schule', dat de 
"Frankfurters" "steeds somberder wer
den" omdat ze de arbeidersklasse als 
werkelijke maatschappelijke tegen
macht in het Westen zagen verdwijnen. 
Ze verwachtten geen revolutie meer 
omdat de maatschappelijke 
tegenkrachten steeds meer wegvielen. 
Hier stelt hij vervolgens het 'besef' 
tegenover, "dat er in Christus een grond 
gegeven is, op grond waarvan zulke 
tegenkrachten te verwachten zijn" 
(p.85). Vindt Bàrth dit nu, of de auteur? 
Elders schrijft hij: "( .. )dat het menszijn 
gericht is( .. ) op een einde van alle 
knechtschapsverhoudingen ( .. ),dat is 
een belijdenis, dat kan alleen maar 
gezegd worden vanuit de kennis van de 
mens als schepsel die op zijn beurt 
weer is afgeleid van de kennis van de 
Messias, de messiaanse mens" (p.l35). 
Ik krijg de indruk dat hier iets aan niet
christenen ontzegd wordt, wat aan 
christenen wel gegeven zou zijn. Neemt 
de schrijver hier niet zelf het 
'religieuze' standpunt in dat hij elders 
kritiseert, en naar aanleiding waarvan 
hij in een andere context, Bonhoeffer 
citerend, zegt dat christenen "religions
los" moeten zijn, "goddeloos met de 
goddelozen"? (p.284) 

2) De auteur denkt en schrijft op tal van 
plaatsen, wanneer hij in discusie gaat, 
vanuit het perspectief van Althusser. 



[ Dit is het geval, wanneer hij ingaat op 
(1 de plaats die het begrip 'subject' 

inneemt in de marxistische theorie. 
r.veneens, wanneer hij schrijft over de 

' vraag 'materialisme of idealisme' ·als 
fundamentele vraag \;'an de filosofie. 
Ook de verhouding van ideologie en 
wetenschap wordt behandeld vanuit de 
opvattingen van Althusser. Dit heeft 
ingrijpende gevolgen: de vraag 'materi
alisme of idealisme' kan voor Althusser 
slechts tot een partijkeuze in de 
filosofie leiden, die niet als zodanig 
bewijsbaar is, "niet rationeel te demon
streren, zoals wetenschappelijke stel
lingen dat zijn" (p.290). Ideologie is in 
zijn opvatting "omnihistorisch" - func
tie en structuur van de ideologie blijven 
in de geschiedenis identiek; zij kent 
zelf geen historische ontwikkeling. Zij 
~\aat als belangengebonden, subjectieve 
en partijdige benadering tegenover 
objectieve wetenschappelijke kennis. 
De opvattingen van Althusser zijn in de 
marxistische traditie allerminst onom
streden. Het is de vraag op welke wijze 
deze ideologie-opvatting verenigbaar is 
met de in het marxisme wezenlijke 
gedachte van de dialectische verhou
ding van partijdigheid en objectiviteit. 
Ook zijn (in de traditie van Kant 
liggende) opvatting over de filosofie als 
rationeel uiteindelijk niet verantwoord
bare stellingname m.b.t. materialisme 
en idealisme lijkt moeilijk verenigbaar 
met de plaats en functie die dit "funda
mentele vraagstuk van de filosofie" 
heeft in de marxistische theoretische 
traditie. Men kan over deze niet onbe
langrijke kwesties van mening ver
schillen. Maar zeker in een studie als 
deze zou de bestaande discussie dan 
wel vermeld moeten worden en zouden 
enige argumenten voor de eigen positie 
moeten worden aangevoerd. Het lijkt 
mij niet juist de langzamerhand 
omvangrijke literatuur over en rond 
Althusser nagenoeg onvermeld te laten. 
De schrijver beperkt zich echter haast 
uitsluitend tot een weergave van 

Althussers opvattingen. Niet beargu
menteerd wordt waarom juist deze 
opvattingen worden weergegeven. Voor 
de zakelijke vergelijking tussen de 
theologie van Barth en 'het marxisme' 

die de auteur voor ogen stond (p.l4), is 
dit spoor m.i. nog te smal. 

Alles bijeen een boeiende studie die een 
belangrijke bijdrage levert aan een voor 
een groot deel nog (en weer) te voeren 
discussie: De stijl is helder en goed. 
Soms meen ik in mijn (niet-gelovige) 
oren even nog iets van een galm van de 
kansel te horen (regelmatig terug
kerende spreek-tussenwerpsels als 'tsja' 
en 'hm'). Maar deze lichte galm is niet 
storend, eerder 'couleur locale'! 

( Rinse Reeling Brouwer, Over kerke
lijke dogmatiek en marxistische 
filosofie. Karl Barth vergelijkenderwijs 
gelezen. 's-Gravenhage, 
Boekencentrum, 1988.) 

Jeroen Bartels 
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Over mensenrechten: 
casus Turkije 

Inleiding 

In het partijprogramma van de CPN, 
'Machtsvorming voor een socialistisch 
Nederland' (CPN Brochurehandel, 
1984), vindt men in hoofdstuk 7, para
graaf 2 een passage over 'Grond
rechten', die meer aandacht verdient: 
"De CPN onderschrijft de in de 
grondwet en in internationale verdragen 
verankerde gelijkheidsrechten, waarbij 
het verbod van discriminatie van cen
trale betekenis is, mensenrechten 
(eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer en de onschendbaarheid 
van het menselijk lichaam), en 
democratische grondrechten ( ... ) ", 
( cursievering P.B.). 

In deze bijdrage wil ik mij beperken tot 
de m.i. meest elementaire klassieke 
mensenrechten!). Deze beogen een
ieder te beschermen tegen inbreuken op 
het leven en op de integriteit van het 
lichaam door de overheid. Het gaat om 
bescherming van de menselijke persoon 
en persoonlijkheid tegen de almacht 
van de staat. Deze laatste toevoeging is 
buitengewoon wezenlijk, nu een poli
tieke partij per definitie wil delen in de 
staatsmacht en zich dus moet bezinnen 
op haar opstelling ten aanzien van deze 
meest fundamentele rechten. Niet 
omdat onze partij potentieel deel uit
maakt van de uitvoerende macht op 
nationaal niveau (understatement), 
maar omdat zij internationaal deel uit
maakt van een beweging, die enerzijds 
het slachtoffer is van het niet in acht 
nemen door haar niet-welgevallige 

regeringen, en anderzijds zelf met 
staatsmacht is bekleed. Het respect 
voor fundamentele mensenrechten is 
wereldwijd onder communisten geen 
vanzelfsprekende zaak. 
Vandaar dat de CPN in haar partijpro
gramma in hoofdstuk 2, paragraaf 4 in 
1984 heeft laten opnemen: "De CPN is 
solidair met de strijd tegen dictatoriale 
onderdrukking en tegen vertrapping vru: 
democratische rechten, waar ook ter 
wereld." ( cursievering P.B.) 2). 

In dit blad (mei 1988) is Anne de Boer 
in het artikel 'Turkije - Achtergronden 
bij het proces tegen twee kameraden' 
uitvoerig ingegaan op onder meer 
geografie en geschiedenis van Turkije 
en de bestrijding van het communisme 
aldaar; hier wordt de problematiek van 
de mensenrechten in Turkije nader 
besproken. Niet zomaar wordt voor het 
voorbeeld van Turkije gekozen. 
Amnesty International wijdt deze maan· 
den haar grote campagne aan dit land, 
dat als laatste binnen West-Europa 
martelingen als een administratieve 
praktijk hanteert. Bij het denken over 
het ondenkbare komt men als commu
nist niet alleen uit op de noodzaak tot 
het bieden van steun en solidariteit. 
Ook komt men uit op de wereldwijde 
noodzaak, dat communisten de afkeer, 
die opgeroepen wordt door de hier te 
bespreken schendingen van mensen
rechten vormgeven in hun eigen prak
tijk. Een principiële stellingname van 
communistische partijen is universeel 
geboden. 



De situatie in Thrkije 

'Nog niets te merken van aange
kondigde verbeteringen: systematische 
marteling in Turkse gevangenissen' 

Onder deze kop verscheen in het 
juli/augustusnummer 1988 van Wordt 
Vervolgd, het Nederlandse maandblad 
van Amnesty International, een artikel 
van Sietske de Boer. Beschreven wordt 
hoe 192 terdoodveroordeelden wachten 
op de bekrachtiging van het doodvonnis 
door het parlement. In 1987 werden 28 
mensen ter dood gebracht. Tussen 
september 1980 en september 1987 
hebben in totaal 250.000 mensen om 
politieke redenen gevangen gezeten. 
Bijna allen werden gemarteld. In 
november 1987 werd het aantal poli
tieke gevangenen geschat op 18.000. 
Hoewel er maatregelen zijn 
aangekondigd om de situatie in de 
gevangenissen te verbeteren, is daar 
nog niets van te merken. Deze cijfers 
zijn afkomstig van de Turkse 
Mensenrechtenorganisatie (lliD), die in 
1986 is opgericht. 
Volgens het Amnesty International-rap
port 'Turkey, torture and medica! 
neglect ofprisoners' (mei 1988) bevin
den de meeste huidige politieke gevan
genen zich al meer dan zes jaar in de 
gevangenis. Niet alleen politieke 
gevangenen, ook gewone criminele 
gevangenen worden gemarteld en slecht 
behandeld; nog eens circa 35.000 
mensen. In het hier geciteerde rapport 
wordt ingegaan op de medische 
aspecten van langdurige gevangenschap 
in Turkije en op de lichamelijke en 
geestelijke schade, die voortkomt uit 
marteling en mishandeling. Enkele 
aspecten van dit rapport worden hierna 
'!.m\en~evat. 

Arrestatie en marteling 

De meeste beschuldigingen van marte
ling betreffen de eerste periode van de 

gevangenschap: de periode, waarin 
geen enkel contact met de gevangenen 
mogelijk wordt gemaakt: de 'incommu
nicado-periode'. In Turkije duurt deze 
periode een etmaal voordat een ver
dachte vrijgelaten wordt of waarbinnen 
een verdachte formeel in staat van 
beschuldiging moet zijn gesteld. Deze 
periode kan echter worden uitgerekt tot 
15 dagen, afhankelijk van de aard van 
het delict, of in gevallen "waarbij meer 
dan drie verdachten zijn betrokken". 
Politieke verdachten vallen meestal 
onder een van beide criteria, maar wor
den soms nog langer dan 15 dagen 
gevangen gehouden. Juist in deze 
beginperiode wordt aan verdachten elk 
contact met de advocaten onthouden. 
Het is ook de periode waarin de 
autoriteiten ongecontroleerd alles met 
het slachtoffer kunnen doen, martelen 
incluis. 

Een voorbeeld (eveneens ontleend aan 
het A.I. -rapport van mei 1988): 
Op i6 november 1987, kort voor de 
laatste verkiezingen, keerden op het 
vliegveld van Ankara, vergezeld van 
een grote groep Europese waarnemers, 
de Secretaris-Generaal van de verboden 
Turkse Arbeiderspartij (TIP), dr. Nihat 
Sargin, 61 jaar, en de Secretaris
Generaal van de illegale Turkse 
Communistische Partij (TKP), Haydar 
Kutlu, 43 jaar, vanuit hun ballingschap 
in West-Europa terug naar Turkije om 
de politieke activiteiten van deze partij
en te bundelen en gelegaliseerd te krij
gen. 
Zij werden bij hun aankomst omstreeks 
1.30 uur 's middags onmiddellijk gear
resteerd en "incommunicado" gehouden 
gedurende 19 dagen. Op 7 december 
1987 overhandigden beide gevangenen 
formele klachten, dat zij tijdens het ver
hoor waren mishandeld en gemarteld op 
het Hoofdbureau van Politie te Ankara, 
omdat zij geweigerd hadden een ver
klaring af te leggen, die acceptabel was 
voor de ondervragers. De marteling 
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omvatte verschillende vormen van 
ophanging, slaan en elektrische 
schokken. Beide aangeklaagden 
stelden, dat zijn beroofd waren van 
slaap en dat zij blootgesteld waren aan 
drugs via hun thee en via injecties in 
hun benen. Dit is nog slechts een greep 
van wat zij hebben doorstaan. Dr. Nihat 
Sargin, een chirurg en hartspecialist, lij
dend aan hoge bloeddruk, en Haydar 
Kutlu, lijdend aan een hartspasma, had
den beide medische zorg nodig tijdens 
de incommunicado-periode. In januari 
1988 moest Haydar Kutlubuiten de 
gevangenis een medische behandeling 
ondergaan vanwege een tweede 
hartspasma. 
Beide gevangenen worden door 
Amnesty International als gewetens
gevangenen beschouwd vanwege hun 
niet-gewelddadige politieke activitei
ten. Volgens A.I. hebben beide nooit 
geweld gebruikt of gepropageerd, noch 
de politieke partijen, die zij leiden. Het 
proces tegen hen duurt op dit moment 
(december 1988) nog onverminderd 
voort. Zij worden ervan beschuldigd 
een partij te vormen, die streeft naar het 
laten overheersen van de ene sociale 
klasse over de andere sociale klassen, 
althans daar propaganda voor te maken. 
De betreffende wetsartikelen uit het 
Turkse Wetboek van Strafrecht zijn 
overgenomen uit het Italiaanse wetboek 
uit de tijd van Mussolini. In het fas
cisme wordt het bestaan van klassente
genstellingen volledig ontkend. Deze 
wetsartikelen zijn dau het produkt 
van.3) 

In het rapport wordt vervolgens inge
gaan op de verschillende soorten 
gevangenissen. Voor politieke gevan
genen zijn in het algemeen de militaire 
gevangenissen bestemd, waarbij onder
scheid wordt gemaakt tussen E-gevan
genissen en L-gevangenissen. In E
gevangenissen geldt een regiem, waarin 
meerdere gevangenen de ruimten delen, 
in tegenstelling tot de situatie in een L-

gevangenis, waar men individueel of 
met maximaal drie mensen tegelijk in 
een cel wordt opgesloten. Bij de laatste 
categorie gaat het om hen, die als 
'onverbeterlijk' worden beschouwd, 
bijvoorbeeld zij, die de gevangenis
regels overtreden. De 'Instructies voor 
gevangenen en veroordeelden in 
Militaire gevangenissen' zouden voora 
dienen als een voorwendsel om de 
gevangenen te straffen, vaak door 
regelmatige, willekeurige afranselin
gen. 

Het hier geciteerde rapport van A.l., 
mei 1988, noemt vervolgens slechts ee1 
aantal van de 32 verschillende metho
den, waarvan op 6 september 1987 be· 
kend werd, dat deze worden toegepast 
in de militaire gevangenis van 
Diyarbakir. Het lijkt niet nuttig om hel 
in het rapport genoemde hier in extenS( 
te herhalen. Veel lezers van dit blad 
herinneren zich al te goed de ver
schrikkingen in de Duitse en Japanse 
kampen. Het menselijk sadisme in 
staatspraktijk gegoten is nog actueel in 
Turkije. De reeks bestaat onder meer Ui 

het slaan op de onderzijde der voeten; 
schijnprocessen en schijnexecuties, 
aanvallen door Duitse-herdershonden, 
ondersteboven opgehangen worden, 
verkrachtingen etc. etc. 
Slachtoffers van politieke 
onderdrukking worden in een Dekreet 
van 25 januari 1982 (nr 3/15) aange
duid als 'anarchisten, terroristen en 
ideologische criminelen'. 

De gezondheidstoestand van poli
tieke gevangenen 

De gezondheidstoestand van de gevan· 
genen laat vanzelfsprekend veel te 
wensen over. De Turkse overheid 
probeert zich te verschuilen achter de 
stelling, dat politieke gevangenen niet 
kunnen verwachten dat zij een betere 
behandeling krijgen dan de gemiddelde 
Turkse bevolking. Echter, de autoritei-



,· 
ten dienen te voldoen aan de wettelijke 
minimumvereisten voor de gezond
heidswrg in de gevangenissen. Hun 
argument faalt door het gegeven, dat 
talloze gevangenen lijden aan proble
men, die met het gevangen-zijn verbon
den zijn: infectieziekten zoals tubercu
lose en verwondingen ten gevolge van 
marteling en mishandeling gedurende 
politieondervraging of tijdens het 
verblijf in de gevangenis. Vaak is er 
onvoldoende tot geen medische staf in 
de gevangenissen aanwezig. Dit leidt 
tot medische verwaarlozing. In ver
schillende gevallen beperkt medisch 
onderzoek zich tot een blik door het 
venster in de deur van de zaal. In som
mige gevallen moeten gevangenen hun 
eigen medicijnen betalen, als deze al te 
krijgen zijn. Algemeen wordt bericht 
dat zieke gevangenen problemen 
hebben om toegang te krijgen tot een 
ziekenhuis of dat overplaatsing naar 
een ziekenhuis bewust wordt vertraagd. 
Dit is des te schrijnender wanneer men 
OO'i>eft, dat de meeste gevangenissen 
niet of slechts over een armoedige ver
pleegafdeling beschikken. Ligt men al 
in een ziekenhuis bed, dan is men vaak 
hieraan geketend voor lange tijd. 
Geval\\en van enkele weken tot vijf 
maanden zijn bekend. 

Van vele gevangenen en ex-gevangenen 
wordt gemeld, dat zij lijden aan 
geestesziekten ten gevolge van marte
ling en mishandeling in gevangenschap. 

Verzet in Thrkije 

Gelukkig is er wel verzet in Turkije 
tegen de hier beschreven praktijken. 
De Turkse Medische Vereniging (TTB) 
neef\ -z.ich sterk gekeerd tegen onder 
meer marteling en de doodstraf. Zo 
streeft men sinds eind 1986 naar een 
Statuut voor Ethisch Handelen in het 
Medische Beroep. Waarschijnlijk wordt 
dit de basis voor een nieuwe Eed van 
Hippocrates. Elke bemoeienis of-

assistentie van artsen bij marteling 
wordt verboden. Evenzo de aanwezig
heid bij executies. 
Verder is er de Turkse Mensenrechten
organisatie (IHD), opgericht in 1986 en 
begin 1987 officieel erkend. Zij publi
ceerde op 25 april 1987 een rapport 
over 'Behandeling in Gevangenissen'. 
Zowel de TTB als de IHD steunen de 
gedachte om een centrum op te richten 
voor de medische zorg voor slachtoffers 
van marteling in Turkije. Een officiële 
reactie op het verzoek aan de overheid 
om zo'n centrum op te richten was in 
maart 1988 nog niet gekomen. 
Tot zover het rapport van mei 1988 van 
Amnesty International. 

Sinds dit rapport gaan de politieke pro
cessen tegen communisten en anderen 
door. Ook de oprichting van een 
Socialistische Partij is door de rechter 
niet toegestaan. Van de andere kant is 
er in de Turkse pers meer discussie over 
een legale communistische partij. 

Nawoord 

Terwijl in Nederland solidariteits
comités met Turkije naar verluidt altijd 
een moeizaam bestaan hebben gehad, is 
het te hopen dat de Turkije-werkgroep
in-oprichting, met als drijvende kracht 
onder meer Anne de Boer, betere 
vooruitzichten heeft. Waar Turkije 
streeft naar het lidmaatschap van de 
Europese Gemeenschap en de Europese 
verkiezingen in 1989 plaatsvinden zou 
een van de taken van dit comité kunnen 
zijn de noodzaak tot democratie in 
Turkije duidelijk aan de orde te stellen. 
Tot nu toe is er binnen de w_erkgroep 
overeenstemming over de volgende 
hoofddoelen: 
- steun voor democratie in Turkije; 
- steun voor (Turkse) organisaties die 
daarvoor opkomen zonder geweld te 
gebruiken of te propageren; 
- te bevorderen dat Nederlandse 
organisaties zich meer inzetten voor 
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democratie in Turkije. Hiebij valt in de 
eerste plaats te denken aan politieke 
partijen, de vakbeweging, juristen
verenigingen en de media. 

Schrijvend over mensenrechten in een 
communistisch blad kan met het 
bovenstaande niet worden volstaan. 
Jarenlang heeft men vanuit communis
tische kringen Amnesty International 
beschouwd als een verdachte en op zijn 
minst burgerlijke organisatie. Binnen de 
CPN trad de dooi omstreeks 1980 in. 
Het is in dit verband verheugend, dat
zij het laat- op 12 en 13 mei 1988 in 
Parijs een eerste officiële ontmoeting 
plaatsvond tussen vertegenwoordigers 
van Amnesty International en de 
Russische autoriteiten. Binnen de 
huidige leiding van de Sovjet-Unie 
wordt het belang van de mensen
rechten gesteld boven de klassentheorie 
vanLenin. 
Het is te hopen dat deze fundamentele 
notie, dat het gaat om de mensenrech
ten, diepgaand verankerd raakt in de 
communistische beweging. Naast het 
initiatief van Gorbatsjov om te komen 
tot een interstatelijke ontmoeting over 
mensenrechten in Moskou binnen enige 
jaren, lijken ook andere initiatieven 
mogelijk. Communisten kunnen het ini
tiatief nemen tot een internationale 
gedachtenwisseling tussen communis
tische partijen over de verhouding 
'communisme en mensenrechten'. 
Dergelijke initiatieven kunnen bijdra
gen aan het afbreken van het vijand
denken jegens het communisme, zoals 
dat ten grondslag ligt aan de commu
nistenvervolging in Turkije. 
Zie hierbij ook het slot van het artikel 
van A. de Boer inPen C van mei 1988. 
In ieder geval zullen deze initiatieven 
bijdragen aan een afbraak van 
voorhoededenken, dat ook in de 
geschiedenis van onze beweging keer 
op keer uiterst schadelijk weet uit te 
pakken. De in dit artikel geciteerde 
delen van het partijprogramma van 

1984 verdienen internationaal grotere 
aandacht. 

P.Bogaers 

P. Bogaers is bioloog en jurist. Vanaf 
1974 is hij lid van Amnesty Inter
national en sinds 1978lid van de CPN. 
Binnen A.I. heeft hij een bijdrage 
geleverd aan de strijd tegen 'verdwij
ningen' en politieke moorden als cOör
dinator van de eerste themagroep in ons 
land dienaangaande. Sinds 1986 werkt 
hij als advocaat in Nieuwegein. Hij is 
lid van het Nederlands Juristen Comité 
voor de Mensenrechten. 

,. 

Noten: 
1. Vanouds wordt er onderscheid gemaakt 
tussen klassieke mensenrechten en sociale 
mensenrechten. Beide hebben elkaar nodig. 
De klassieke rechten, ook wel vrijheidsrech
ten genoemd, vergen van de overheid dat 
deze zich onthoudt van inbreuken op de 
menselijke persoon en persoonlijkheid. Het 
meest elementair is het recht op leven. Dit 
spreekt voor zich, in zoverre dat er niets te •• 
beschermen valt, wanneer het leven is 
weggevallen. Binnen Amnesty International 
spreekt men wel van 'de gevaarlijke 
driehoek' om het complex aan te duiden van 
'verdwijningen', martelingen en politieke 
moord. Zodra de staat dit complex binnen
treedt, betekent dit groot alarm voor de 
slachtoffers. Sociale mensenrechten, zoals 
het recht op arbeid, vergen een inspanning 
van de overheid. 
2. Waar hier wordt gesproken van 
'democratische rechten' wordt hiermee 
bedoeld de in hoofdstuk 7, paragraaf 2 van 
het Partijprogramma 1984 nader genoemde 
groep van rechten: vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging, vrijheid van meningsui
ting, brief- en telefoongeheim, vrijheid van 
vereniging, vergadering en betoging, vrijheid 
van onderwijs. Zoals uit noot 1 duidelijk mag ~ 
zijn, vallen deze rechten ook onder de 
klassieke mensenrechten. 
3. Anne de Boer gaat in het artikel in dit blad 
van mei 1988 uitvoerig in op de hier 
bedoelde artikelen 141 en 142 van het Turkse 
Wetboek van Strafrecht. Zie pagina 94, 95 en 
100 en 101. 



-Een bleek bolwerk 
Recensie 

Over racisme in Nederland is in de 
periode tussen 1975 en 1985 nogal wat 
gepubliceerd. Men denke aan 
Bovenkerks 'Omdat zij anders zijn' 
(1978), 'Alledaags racisme' van Essed 
en 'Nederlands racisme' onder redactie 
van Bleich en Schumacher (1984). 
Daarnaast verschenen in dezelfde peri
ode verschillende boeken over rechts
radicale politiek (Volksunie, Centrum
partij). Een geruchtrnakende en 
verontrustende publikatie was b.v. 
'Rechtornkeer' van Hagendoom en 
Janssen (1983) over rechtsextreme 
opvattingen bij middelbare scholieren. 
Het idee dat ook in Nederland sprake is 
van racisme raakt langzamerhand inge
burgerd, niet in de laatste plaats dank 
zij de opkomst van de Centrumpartij en 
alle acties die daartegen worden geor
ganiseerd. Maar over de ernst van het 
verschijnsel, de diepere achtergronden 
en de beste strategie om het racisme te 
bestrijden is er weinig maatschappe
lijke overeenstemming te bespeuren. 
Het racisme is op alle mogelijke 
manieren, in de massamedia, in het 
onderwijs, in de buurt, bedrijf en kerk 
aangekaart als probleem, maar daar is 
het dan ook bij gebleven. Inmiddels is 
het wat stiller geworden rond dit thema. 
De positie van immigranten en mensen 
met een andere huidskleur is er over het 
algemeen niet beter op geworden. 
Het is goed dat er een boek verschijnt 
dat tracht het racismeprobleem verder 
uit te diepen. Er moet meer aandacht 
aan besteed worden. Je kunt niet stil 
blijven staan bij de oppervakkige con
statering dat er racisme is in Nederland 
en dan maar hopen dat het wel over 

gaat. Racisme zit diep geworteld in de 
Nederlandse samenleving. Racisme is 
een bolwerk dat nog nauwelijks als 
zodanig is opgemerkt, laat staan dat het 
kan worden uitgegraven en gesloopt. 
Tegen deze achtergrond is Een bleek 
bolwerk geschreven, een bundel artike
len over racisme en politieke strategie. 
Het moet bijdragen aan beter inzicht in 
dit bolwerk in de Nederlandse samen
leving dat raciale ongelijkheid besten
digt, vergoeilijkt of zelfs bevordert. 
De eerste vraag die bij het verschijnen 
van zo'n boek opkomt is of het iets 
toevoegt aan wat we inmiddels al weten 
of op z'n minst konden weten. Het 
antwoord is niet zonder meer positief. 
De invalshoek van racisme als een 
wezenskenmerk van de Nederlandse 
sarpenleving is natuurlijk niet nieuw, 
zoals de achterflap suggereert. Het 
artikel van Bovenkerk over positieve 
actie was enkele jaren geleden belang
wekkend, maar op dit moment is het 
toch interessanter te weten hoe het staat 
met de uitvoering van een beleid gericht 
op positieve actie. 
Het artikel van Mullard over anti-racis
tisch onderwijs biedt een nogal abstract 
vormingsconcept, het is vooral 
voorschrijvend, terwijl ook hier denk ik 
op de eerste plaats vraag is naar een 
meer onderzoeksmatige, evaluatieve 
benadering. Het is natuurlijk juist dat 
van "bijna alle Witten een heroriëntatie 
op nieuwe definities van de werke
lijkheid" vereist wordt. Natuurlijk 
moeten we "al kijkend, (luisterend en 
lerend) alledaags racisme opsporen, 
speciaal in de regionen van het onder
wijs". Maar hoe dan, hoe werkt dat dan 
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in de praktijk? is mijn lichtelijk geïrri
teerde vraag aan het einde van zo'n 
artikel. Dat het gaat om een fundamen
tele verandering van waarden en nor
men hoeft echt niet voortdurend gezegd 
te worden. 

Een bleek bolwerk biedt echter meer 
dan wat elders ook al werd betoogd. En 
dat meer is een verdieping van de 
racisme-discussie naar twee kanten: die 
van de politieke theorie en die van de 
strategie en het beleid. 

Over het racisme in niet-marxistische 
politieke theorieën schrijft Meindert 
Fennema. Hij laat zien dat het gelijk~ 
heirlsideaal uit de Franse Revolutie een 
zeer kort leven beschoren is geweest. 
Pogingen om in de Franse koloniën in 
het Caribisch gebied de slavernij af te 
schaffen liepen uiteindelijk op niets uit. 
"Binnen enkele jaren was de Franse 
Revolutie verworden tot Franse 
Revolutie". Ook in het denken over 
politiek wordt de algemene geldigheid 
van het gelijkheidsprincipe al snel 
gerelativeerd. De 19de-eeuwse poli
tieke theorieën die niet openlijk racis
tisch van inhoud waren, getuigden op 
z'n minst van verlicht paternalisme 
tegenover de gekoloniseerde volken. 
Matthijs Hisschemöller, de eindredac
teur van de bundel, laat zien dat ook 
Marx en Engels niet verschoond zijn 
gebleven van een zekere eurocentris
tische kijk op de wereld. Op sommige 
plaatsen geven zij duidelijk blijk van 
hun Duits-nationale gevoelens. Iets 
dergelijks komen we bij Lenin niet 
tegen. Deze is er als enige klassieke 
marxist in geslaagd het eurocentrisme 
te ontstijgen, zegt Hisschemöller. Maar 
dat hoeft ook niet te verbazen: "Lenin 
bevond zich in Rusland op het 
grensvlak van imperialistische centra en 
de (half) koloniale periferie, in een 
periode waarin de gevolgen van het 
nationalisme in hun volle omvang 
zichtbaar werden". En dat verschilt 

nogal wat met tijden en omstandighe
den waarin Marx en Engels schreven. 
Ook het marxisme draagt natuurlijk de 
sporen van zijn tijd en de maatschappij 
waarin het is ontstaan. 
Een bijzonder interessante bijdrage aan 
Een bleek bolwerk vond ik het artikel 
van Pauline Harmsen, Frederike van 
Leeuwen en Marga van Rijen over 
eugenetica onder de titel 'Wetenschap
pelijk racisme'. Tot ver in de twintigste 
eeuw zijn allerlei ideeën over de plan
matige verbetering van de zogenaamde 
erfelijke kwaliteit van de bevolking 
nauwelijks weersproken. Het is schok
kend over verschillende Nederlandse 
auteurs, meest medici, ideeën te lezen 
die men gewoonlijk exclusief toedicht 
aan de nazi's. De contacten met nazi
geleerden waren dan ook legio. En het 
bleef niet bij studeren. Nederlandse 
eugenitici hadden invloed op de samen
stelling van het bevolkingsregister en 
op de selectie van gezinnen voor de 
nieuwe Wieringermeerpolder. De 
nieuwe bewoners werden gedwongen .. 
allerlei onderzoeken te ondergaan in het 
kader van de verwezenlijking van 
eugenetische doeleinden. Eens te meer 
blijkt dat de foute grondslagen van het 
racisme sociaal en historisch minder 
ver van ons af staan dan men wel eens 
doet voorkomen. Overigens mag niet 
onvermeld blijven dat de schaarse kri
tiek op de rassentheorieën van de euge
netici afkomstig was van communisti
sche zijde, zoals b.v. verwoord in dit 
blad door de arts W.J. de Groot 
(pseudoniem van G.W. Kastein) in 
1936. 

Van de theorie naar de praktijk. In 'De 
tweeslachtigheid van het overheids- ,. 
beleid ten aanzien van etnische minder
heden' laat Kees Groenendijk zien dat 
het minderhedenbeleid in Nederland 
voortdurend in botsing komt met het 
vreemdelingenbeleid. Aan de ene kant 
zien we het streven naar gelijkstelling 
van Nederlanders en niet-Nederlanders 



voor de wet. De laatsten mogen b.v. 
~ ook rijksambtenaar worden. Aan de 

andere kant is er het vreemdelingen
beleid van o.m. de Wet Arbeid 
Buitenlandse Werknemers, waarmee de 
overheid uit vrees voor een oncon
troleerbare toestroom van buitenlandse 
arbeidskrachten de niet-Nederlanders 

:;;- aan allerlei controles onderhevig maakt. 
Nederlanders blijken in de praktijk toch 
'more equal' dan niet-Nederlanders. 
Over deze belangrijke grondslag voor 
racisme, het onderscheid dat de over
heid zelf maakt, is tot nu toe nauwelijks 
discussie geweest. Groenendijk pleit 
terecht voor een meer zorgvuldige 
afweging in het beleid met betrekking 
tot vreemdelingen en minderheden. 
Matthijs Hisschemöller, Troetje 
Loewenthal en Marja Vuijsje schreven 
het slotartikel voor de bundel onder de 
titel 'Het slopen van het bolwerk'. Ze 
doen een niet geheel geslaagde poging 
de in allerlei opzichten zo geheel ver
schillende bijdragen aan elkaar te 

_. knopen. Het boek blijft naar mijn 
mening een verzameling losse artike
len, ondanks de inzet van de redactie. 
Bezwaarlijk is dat overigens niet. 
De betekenis van het slotartikel zit 
vooral in de poging het antiracismede
bat weer op gang te brengen met een 
duidelijke stellingname. De kern van 
het racismeprobleem is volgens de 
auteurs niet gelegen in de achterstand 
van bepaalde groepen immigranten. Het 
is geen minderhedenprobleem. "Het 
gaat om een combinatie van juridische, 
sociale en culturele achterstelling, die 
voortkomt uit de aard van het 
Nederlandse politieke systeem, de 
Nederlandse democratie". Het pro
bleem is niet de achterstand maar de 
achterstelling. Het achterstellende sys
teem, i.c. het Nederlandse politieke sys
teem, moet dus in de antiracistische 
strategie op de voorgrond worden 
geplaatst. 
Deze stellingname heeft nogal wat con
sequenties voor de bestrijding van 

racisme. Zo vloeit er uit voort dat de 
strijd voor gelijke rechten niet opgevat 
mag worden als een specifiek belang 
voor buitenlanders, een soort deelstrijd 
te midden van de strijd van allerlei 
andere belangengroepen zoals vrouwen, 
jongeren en homo's. Ook oefenen de 
auteurs kritiek uit op een eenzijdige 
beoordeling van het racisme en de 
antiracistische strijd tegen de achter
grond van de gebeurtenissen in de peri
ode 1940-1945. Deze invalshoek is niet 
ontbloot van een zeker nationalisme, 
menen zij, en zou de ogen kunnen doen 
sluiten voor de structurele kenmerken 
en het naoorlogse en hedendaagse 
racisme in de Nederlandse samenle
ving. De bestrijding van het racisme 
vraagt allereerst om een internationalis
tische houding. En de auteurs verwijzen 
daarbij naar Lenins kritiek op een 
nationalistische democratieopvatting. 
Theoretisch klopt het misschien wel, 
dat laatste punt, maar ik vind het niet 
getuigen van gevoel voor tactiek en 
praktisch inzicht. Voor vele antiracisten 
is de Tweede Wereldoorlog een 
gevoelsmatige inspiratiebron. Zonder 
deze inspiratiebron zouden vele acties 
zeker minder krachtig en minder mas
saal geweest zijn. Wat dient het 
uitschakelen van deze integere drijf
veer? Zou dit het inzicht in het struc
turele karakter van het Nederlandse 
racisme nou echt bevorderen? Wie 
teruggrijpt op de tradities van het verzet 
in de Tweede Wereldoorlog is toch niet 
per definitie blind voor de ondemo
cratische kanten van de huidige maat
schappij? Het verzet als inspiratiebron 
heeft in de naoorlogse tijd vaak juist tot 
eigentijdse maatschappijkritiek aanlei
ding gegeven. Denk b.v. aan de opposi
tie tegen het koloniale ingrijpen in 
Indonesië. 
Het is natuurlijk eenzijdig racisme te 
herleiden tot het politieke extremisme 
van de nazi's en de hedendaagse strijd 
te beperken tot acties tegen hun (ver
meende) nazaten. Racisme zit dieper, 
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het is een structureel probleem in de 
Nederlandse samenleving en het zit 
diep geworteld in allerlei (quasi) weten
schappelijke theorieën over politiek en 
maatschappij uit het nabije verleden, 
die nog steeds niet helemaal uitgewerkt 
zijn. Dat bolwerk moet verder uitge
graven worden, om de beeldspraak van 
de auteurs aan te houden. Maar om de 
schep ter hand te nemen is er moed en 
inspiratie nodig. De verzetstraditie is 
daarbij nog steeds van onschatbare 
waarde. 

Jos van Dijk 







Mei 1989 

Periodiek van de 
Communistische Partij 
van Nederland 



Dit nummer opent met twee bijdragen aan het 31ste 
congres van de CPN, dat op 7, 8 en 9 april in Amers
foort plaatsvond. Het was een eensgezind en strijdbaar 
congres. En zo hoort het ook. 
De openingsrede van CPN-voorzitster Elli lzeboud, 
voorzien van de titel 'Hoog tijd dat het politieke mid
den wordt verlegd', wordt hier afgedrukt. Tijdens deze 
rede werd met een ovatie de campagne 'De Kamer 
heeft communisten nodig' gestart. Dagelijks bestuur
der Boe Thio hield het inleidend betoog bij de resolutie 
over de Tweede-Kamerverkiezingen, dat hier eveneens 
is opgenomen. 
Nico Schouten schreef een artikel 'Het communisme 
opnieuw doordenken', dat ingaat op de communisti
sche identiteit. Aan het slot geeft hij zijn mening over 
de meest wenselijke vorm van deelname aan de 
verkiezingen. 
Joop Morriën hield onlangs een lezing in het Zaanse 
over de daar geboren dichter en medegrondlegger van 
de CPN: Herman Gorter. Hij polemiseert hier en daar 
met een lesbrief over Gorter, die in de Zaanstreek 
is uitgegeven. 
Hans van Zon schreef een artikel over 'Het nationali
teitenvraagstuk in de Sovjet-Unie', dat noodzakelijke 
informatie biedt om actuele ontwikkelingen te begrij
pen. 
Pim Juffermans schreef een artikel over de medezeg
genschap in bedrijven en instellingen in de EG. Hij 
geeft daarmee een vervolg aan de door Nel van Dijk 
ingezette meningsvorming over 'Europa 1992'. 
Harry van den Berg schreef een recensie van het door 
Veit-Michael Bader en Albert Benschop geschreven 
'Sociale Ongelijkheden'. Hij vindt deze studie van 
belang voor communistische politiek. 

De foto's op de omslag en bij de eerste artikelen zijn op 
het 3lste congres genomen door fotografe Janine 
Keizer. 
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Hoog tijd dat het 
politieke midden 
wordt verlegd 

De openingsrede van het 31 ste CPN
congres werd op 7,8 en 9 april 1989 
gehouden door de voorzitster van de 
CPN, Elli Izeboud. Tijdens die rede 
werd de campagne "De Kamer heeft 
communisten nodig" gestart. Wij 
drukken deze redevoering hier inte
graal af. 

De afgelopen week vierde de NAVO 
haar veertigjarig bestaan. Ondanks de 
gewaagde feestleuze "Veertig jaar 
NAVO- Veertigjaar Vrede" kwam de 
viering weinig overtuigend en enigszins 
troosteloos over. Weliswa(!r komt er eind 
mei nog een feestelijke topconferentie, 
maar het vertrouwen dat het toegezegde 
document "Wereldwijd plan voor ont
wapening en wapenbeheersing" ook 
maar iets voor zal stellen, is uiterst ge
ring. Een jaar 2000 zonder kernwapens 
zit er in elk geval volgens de NAVO
plannen niet in. 
Zelfs ex-Defensieminister Van Eekelen 
recent benoemd tot opperhoofd van de ' 
WEU, uitte zich in de Volkskrant met 
een artikel onder de kop: "De Navo is 
toe aan een opknapbeurt". Bolkestein 
kwam sterk terug met een interview in 
liet Parool onder de kop: "NAVO is niet 
aan verjonging toe!" Hij verdedigt dit 
met de argumentatie dat de "verhoudin
gen in de afgelopen veertig jaar niet 
wezenlijk veranderd zijn", en klampt 
zich wanhopig vast aan De Vijand: De 
Rus, en aan het vertrouwde militaire 
denken. 

Voorzitster Elli heboud tijdens haar hier 
gepubliceerde openingsrede. 

De CPN is nooit vóór de NAVO geweest. 
Al vanaf de oprichting niet. De NAVO is 
een agressief militair bondgenootschap. 
Wij delen de mening niet, dat veertig 
jaar NAVO veertig jaar vrede betekend 
zou hebben. Nog afgezien van de koude 
oorlog met haar jacht op communisten, 
democraten, homoseksuelen, en ieder 
die "anders" is, zijn diverse NAVO-lan
den buiten Europa (soms dicht aan de 
grenzen) in zware hete oorlogen en con
flicten betrokken geweest. Een fors aan
tal malen is het aan de vredeskrachten te 
danken geweest dat andere NAVO-lan
den niet meegesleurd werden in mili-
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Het decor van Willem Vogel. 

taristische avonturen. 
Voor de CPN·is er geen reden voor 
gejubel over het verleden van de NAVO. 
Voor velen echter die dat verleden wél 
helemaal zien zitten- zoals Dankert, 
lijsttrekker voor de PvdA bij de 
Europese verkiezingen - is de stemming 
over het heden en de toekomst van de 
NAVO evenmin optimistisch. De onwil 
en de onmacht van de NAVO om tot 
nieuwe ontwikkelingen te komen, zijn 
immers schrijnend. Wereldwijd is de 
bewapening omstreden, wereldwijd 
wordt de uitbanning van kernwapens 
geëist en het stoppen van de proeven 
daarvoor; voortdurend lanceren de 
Sovjet-Unie en het Warschaupact 
nieuwe ontwapeningsplannen, maar de 
NAVO gaat door alsof er niets aan de 
hand is. De een na de ander geeft de 
verzekering dat er in Europa kern
wapens moeten blijven tot ver in de 
toekomst. Onder de versluierende term 
"modernisering" worden nieuwe kern
wapens gepland, geproduceerd en zo 
mogelijk geplaatst. 
Aan de ene kant wordt - zoals in ons 
land het geval is - gesuggereerd dat het 
zo'n vaart niet loopt met die nieuwe 
kernraketten en dat er voorlopig niks 
definitief is; aan de andere kant gaat de 
besluitvorming sluipenderwijs voort. Op 
19 april aanstaande dreigen de NAVO
ministers van Defensie het eens te wor-

den over een zogenaamd compromis: 
dan valt er een besluit over produktie 
van nieuwe wapens voor de korte 
afstand en van een opvolger voor de 
Lance-raket. Over plaatsing wordt later 
besloten. 
Deze aanpak kennen we. Van de 
geschiedenis van de kernwapens voor de 
middellange afstand (die overigens 
uiteindelijk zijn uitgebannen). Toen al 
waren massa's Nederlanders en onderda· • 
nen van andere NAVO-staten het er niet 
mee eens. En nu is het nog onzinniger 
om deze aanpak te volgen. Toen was 
Nederland een van de eersten en weini
gen die niet van harte mee wilden doen. 
Nu zijn het er veel meer. 
In Europa is het voornamelijk Groot
Brittannië, dat als trouwste verdedigster 
van de VS die aanmaak en aanschaf 
bepleit. In de VS zelf verscheen onlangs 
een plan voor de komende I 0 à 15 jaar 
(onder de titel "Competitive Strategies 
Doctrine") waarin bepleit wordt dat de 
VS haar technologische voorsprong op 
de SU vergroot, met de nadruk op een 
offensieve militaire strategie. Het rap
port trekt de conclusie dat een agressief • 
en offensief gebruik van kernwapens de 
strijd in Europa snel in het voordeel van 
de NAVO kan beslechten, mits de 
NAVO als eerste kernwapens inzet tegen 
militaire doelen ver achter de voorste 
linies. En in deze strategie zijn de opvol· 



ger van de Lance, ook nieuwe kruis
raketten voor de US-marine en nieuwe 
zogeheten stand-off-wapens voor vlieg
tuigen onontbeerlijk. 
Deze plannen staan haaks op het streven 
naar ontspanning van een aantal 
Westeuropese landen en op de politiek 
van ontspanning en ontwapening van de 
zijde van de SU en Warschaupact. De 
nieuwe kracht vanuit Oost-Europa heeft 
te maken met herleving van communis
tische ideeën in nieuwe situaties. Dat 
heeft een enorm effect (gehad) op de 
hele wereldsituatie. Het tijdperk van de 
blokken is over! 
In deze situatie met zoveel internationale 
mogelijkheden en kansen maakt de 
Nederlandse regering zich volstrekt 
ongeloofwaardig als ze meegaat in een 
besluit waarin de aanmaak van nieuwe 
kernwapens wordt vastgelegd. 
Er is een politiek mogelijk, en ook hard 
nodig, die erop koerst dat de NAVO en 
de kernbewapening hun langste tijd 
hebben gehad! 
Deze situatie maakt naar de mening van 
de CPN dringend overleg noodzakelijk. 
De CPN nodigt alle partijen van de 
huidige progressieve oppositie uit om 
antwoorden te formuleren op de kwestie 
van de bewapening en op de vraag hoe 
we dat nu verder met die NAVO gaan 
aanpakken. Om uitzicht te geven op een 
andere situatie is het nodig over deze 
kwesties te praten. De kiezers moet 
duidelijk gemaakt worden hoe het 
anders kan. Wat hebben de partijen van 
de oppositie te bieden? Zo'n beraad 
dringt zich ook op vanuit de verbonden
heid met sociale acties en met de acties 
van de vredesbeweging, die weer 
overeind aan het krabbelen is en die ter 
gelegenheid van 40 jaar NAVO met een 
eigen program kwam - dat wij ten volle 
ondersteunen. 

Dit zijn tijden waarin de volksvertegen
woordiging communisten nodig heeft. 
Dit congres heeft plaats in een tijd van 
turbulente ontwikkelingen: toenemende 

beweging in eigen land- een sociale 
beweging die de regering en haar poli
tiek stevig onder druk zet. En interna
tionaal: een werveling van gebeurtenis
sen, ontdekkingen, acties, nieuwe 
verhoudingen en situaties. Zeker, een 
interessante tijd voor een communisti
sche partij om een congres te houden. 
Een groot deel van het congres is gewijd 
aan de bespreking en besluitvorming 
over ons optreden in de komende tijd: 
onze stellingname over actuele 
ontwikkelingen, de speerpunten in onze 
activiteiten en onze inzet bij de komende 
verkiezingen. Andere leden van het par
tijbestuur zullen morgen bij de behan
deling van de voorgelegde besluiten op 
de politieke actualiteit en de gevoerde 
discussie ingaan. Ik kan me dus 
beperken tot een aantal algemene en 
actuele punten. 
Dit congres is een belangrijk moment in 
het proces van besluitvorming. De drang 
om besluiten te nemen is erg groot. Op 
een aantalledenvergaderingen is 
teleurstelling geuit over de soberheid 
van de door het partijbestuur 
voorgelegde besluiten. Het is waar, over 
een reeks zaken gaan we pas later dit 
jaar beslissen: 
* over de wijze waarop we aan de 
verkiezingen deelnemen en de manier 
waarop samenwerking met andere pro
gressieve partijen vorm kan krijgen; 
* over de inhoud van ons verkiezings
programma en over onze kandidaten bij 
de Kamerverkiezingen volgend jaar. Dat 
betekent dat de partijdemocratie niet 
alleen op dit congres, maar de hele 
komende periode op volle toeren moet 
draaien. 
Zowel de voorbereiding van besluiten, 
het nemen van besluiten en het uitvoeren 
daarvan is gebaat bij snelle, korte 
verbingslijnen in de partij. Dat neemt 
niet weg dat op dit congres de richting 
bepaald wordt van ons optreden. Dit 
congres zal duidelijkheid scheppen over 
wat er van communisten te verwachten 
valt. Dit congres zal bepalen met welke 
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inhoud en energie we het politieke 
gevecht aangaan om posities in de 
volksvertegenwoordiging te veroveren. 

Sinds ons vorige congres is het beeld 
van de nationale en internationale situ
atie ingrijpend veranderd. Hoewel een 
aantal ontwikkelingen zich al wel aan
diende, was nauwelijks te voorzien dat · 
het zo snel zou gaan. 
De voorbereiding van dit congres kon 
plaatshebben tijdens een inspirerende 
vloedgolf van acties. Voor het eerst sinds 
jaren werden weer belangrijke resultaten 
behaald. In een reeks CAO's is het suc
ces beklonken van acties voor inko
mensverbetering, werkgelegenheid, 
werktijdverkorting en positieve actie. De 
Vervoersbond heeft een doorbraak 
bereikt met het vastleggen van 5 mei als 
vrije dag. 
In toenemende mate stellen nu ook over
heidspersoneel en trendvolgers eisen om 
de opgelopen achterstand ongedaan te 
maken. De CPN steunt deze acties en 
staat uiteraard volledig achter de eisen 
van de verpleegkundigen in opstand. Zij 
hebben het volste recht om actie te 
voeren. Naar onze mening is het de 
hoogste tijd om de regering te vragen 
naar de patiëntvriendelijkheid van haar 
beleid, in plaats van deze vraag aan de 
actievoerd(st)ers te stellen. Zij leveren 
immers met hun actie ook een bijdrage 
aan de kwaliteit van de gezondheids
zorg. 

Nogmaals, dit zijn tijden waarin de 
volksvertegenwoordiging dringend com
munisten nodig heeft. De kapitalistische 
machthebbers verkneukelen zich over de 
enorme problemen die nu in socialisti
sche landen zichtbaar worden. Hun con
clusie dat daarmee de superioriteit van 
het kapitalisme bewezen zou zijn is 
echter onterecht. 
Er is sprake van ernstige crisisverschijn
selen in het kapitalisme: 
* het gebrek aan vermogen om zich een 
toekomst voor te stellen die anders is 

dan de afgelopen veertig NAVO-jaren; 
* het gebrek aan vermogen om de 
toekomst vorm te geven. 
Deze gebreken zijn kenmerkend voor 
het regeringsbeleid over bijna de hele 
linie: voor het bewapenings- en het 
internationale beleid, voor het onderwijs, 
de gezondheidszorg, en voor de cultuur 
in de volle breedte en diepte. 
Het dogmatische denken is een funda
mentele zwakte van het kabinet
Lubbers. Wie iets nieuws wil, krijgt als 
vanuit een automaat te horen: KAN 
NIET! Wegens: financieringstekort, 
internationale concurrentiepositie, 
Europa 1992 en de dreiging van de 
vijand. 
Acht jaar Lubbers is meer dan genoeg 
geweest. Het is tijd dat er een andere 
wind gaat waaien. De volksvertegen
woordiging heeft partijen nodig die het 
wel aandurven om tot vernieuwing te 
komen. De CPN is zo'n partij. 

De acties die zijn losgebarsten hebben 
een verfrissende uitwerking op de hele 
maatschappij. Waar menig politicus er • 
mee in zijn/haar maag zit zijn ze voor de 
CPN een verademing. 
De CPN is nodig om de geest en de 
eisen vanuit die acties in het parlement 
stem te geven. Hoewel we blij verrast 
zijn door de vasthoudendheid en de 
omvang van de reeks acties, kwamen ze 
voor ons niet onverwacht. 
We hebben ons -met name met de voor
jaarsconferentie vorig jaar- organisa
torisch en politiek op acties voorbereid. 
De CPN is een partij van acties. 't Is ze
ker niet zo dat de CPN bij alle acties 
voorop loopt, maar zeker is ook dat we 
beslist niet achteraan lopen. 
Wie het dagblad De Waarheid leest -en 
dat doen nog steeds veel te weinig 
mensen -kon de acties zien aankomen, 
kreeg een beeld van de voorbereiding, 
van de totstandkoming van de eisen. 
Toen we vorig jaar in ons kernpunten
program voor een werkelijk sociale poli
tiek de eis presenteerden van 15% erbij 



voor de minima, werd die nog wel eens 
overdreven gevonden. Nu, met de golf 
van inkomenseisen in de collectieve sec
tor, nu op vele plaatsen eisen gesteld 
worden om de achterstand in te halen, 
nu komt ook die eis in een ander 
daglicht te staan. 
Op dit congres zitten veel gedelegeerden 
die een vooraanstaande rol in acties spe
len. Op vele terreinen. Morgen zullen 
ongetwijfeld veel ervaringen en con
clusies hier aan het congres worden 
voorgelegd. 

Na onze verkiezingsnederlaag en rond 
ons vorig congres werd de vraag opge
worpen of we zouden blijven bestaan. 
Men voorzag het einde van de CPN, het 
einde van een tijdperk waarin klassen
strijd en communisme nog een -zij het 
bescheiden -rol speelden. De manifes
tatie rondom 70 jaar CPN werd echter 
gekarakteriseerd als "CPN terug van 
weggeweest". De CPN is bezig met een 
come-back, wordt nu geconstateerd. 
Daarbij wordt de vraag gesteld: Welke 
CPN maakt zich op voor de verkiezin
gen? Welke CPN wordt gepresenteerd? 

De CPN van de strijdbaarheid en 
vernieuwingsdrang? Of- zoals sommige 
mensen zeggen -de CPN van de eigen 
identiteit, of de CPN van de samenwer
king? Wij hebben geleerd dat die twee 
zaken niet haaks op elkaar staan. Trots 
op eigen tradities en activiteiten is een 
wezenlijke pijler van macht die door 
samenwerking wordt opgebouwd. 
De CPN is terug als protestpartij, zo 
werd geschreven, die slechts de onderla
gen van de maatschappij vertegen
woordigt. In die zin vinden wij 'protest
partij' een erenaam. Bovendien: de 
maatschappelijke onderlagen zijn in 
beweging aan het komen. Wij zijn een 
protestpartij die de belangen van de 
bevolking wil behartigen tegen de 
rooftochten van het kapitaal en de 
regeerders die er voor hen zitten, een 
protestpartij die een diepe afkeer heeft 
van de gevestigde machten, van het 
gevestigde politieke en economische 
establishment. 
We zijn een protestpartij. Zeker! Maar: 
met een verleden en met een toekomst-
.. ' VISie. 

We zijn een protestpartij, maar staan 
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Inge van den Broek, met negentien jaar 
het jongste gekozen bestuurslid. 

voorop als het gaat om het verdedigen 
van waarden, mensenrechten die allen 
aangaan. 
We zijn een protestpartij. Maar durven 
het ook aan verantwoordelijkheid te 
nemen voor alternatieven. Het bestaan 
van een communistische burgemeester is 
?aar_een uiting van. Dat geeft de mogeli
jkheid aan dat belangenbehartiging met 
bestuursverantwoordelijkheid te com
bineren is: die communistische burge
meester moet er blijven! 

We keren ons tegen het establishment. 
Met zijn normen, zijn gekonkel, zijn 
maatschappelijke broodheren, die alles 
zogenaamd voor de mensen doen. 
Bewapenen, bezuinigen, geld overheve
len naar de ondernemers. Die weerzin
wekkende arrogantie van de gevestigde 
macht, waar geen enkele nieuwigheid of 
creativiteit in te bespeuren valt. Als er 
grote maatschappelijke vraagstukken 

opgelost moeten worden grijpt men 
gewoontegetrouw in eerste instantie in 
de portemonnee van de mensen met de 
lage en middeninkomens. 
Milieuprobleem? De overheid lost het 
wel voor u op: hou de portemonnee 
maar open en wacht verder rustig af. 
Het ziet er naar uit dat dit niet langer 
meer wordt geaccepteerd. De golf van 
acties werkt verfrissend naar de geves
tigde machten. die gedwongen worden 
om eisen in te willigen. Maar ook naar 
andere gevestigde organisaties die al te 
zeer gewend waren om, hoewel soms 
"boos", de door de regering getrokken 
grenzen te accepteren. Zo heeft de actie 
van de verpleegkundigen verfrissend 
gewerkt op de ABVA/KABO en ook 
elders zijn stofnesten in de vakbeweging 
opgeruimd. Nu is het van belang dat in 
het verlengde van die acties politieke 
verandering tot stand komt. Een funda
mentele koersverandering. Een koers 
waarin de maatschappelijke problemen 
samenhangend worden aangepakt. 

Naarmate de kritiek op het regerings
beleid toeneemt en naarmate de 
verkiezingen naderen, wordt het steeds 
drukker in het politieke midden. Het 
zogenaamd veilige politieke midden van 
waaruit het huidige beleid wordt voort
gezet met een licht sociaal tintje. 
CDA en VVD hebben de afgelopen peri
ode met de regelmaat van de klok ver
wijten richting PvdA geslingerd als die 
zich meer of minder nadrukkelijk ver
bond met progressieve doelen. Zó mag 
de PvdA niet in de regering -zo meldde 
men. Bijvoorbeeld rond de eis van her
stel van de koppeling tussen lonen en 
uitkeringen. Nu begint men zelf blijk
baar ook wat nerveus te worden. Het 
CDA kan immers moeilijk voorbijgaan 
aan de kritiek vanuit bijvoorbeeld de 
kerken waarin hun achterban zit. In het 
CDA klinken aarzelende geluiden over 
een gedeeltelijk herstel van de koppe
ling, namelijk voor diegene voor wie er 
geen hoop meer is op werk. En, wat 



blijkt: de VVD schuift mee. 
Het wordt druk in het politieke midden. 
Ruding gaat het koud krijgen. 
De oplossing voor de enorme maat
schappelijke problemen is echter niet in 
het huidige politieke midden te vinden. 
Die is niet te vinden in sferen van een
beetje-meer-of-een-beetje-minder. Op de 
schroothoop van het gemakzuchtige 
politieke midden liggen lood en oud ijz
er hoog opgestapeld. Hierbinnen zijn 
voor kiezers moeilijk keuzen te maken. 
Koerswijzigingen zijn hier immers 
marginaal. De oplossing voor de 
maatschappelijke problemen ligt niet in 
opschuiven naar het midden. 
Het wordt tijd dat het midden eens ver
legd gaat worden! En daarvoor zijn 
communisten nodig. Naar onze mening 
ligt de oplossing in een fundamenteel 
andere koers. Wij willen met onze 
activiteiten en verkiezingscampagne 
proberen om het maatschappelijke mid
den te winnen voor radicale oplossingen. 
Is dat een realistische gedachte? Hoe 
staat het met de geloofwaardigheid en 

met het vertrouwen in voortzetting van 
het beleid van de afgelopen jaren? 
* Er is sprake van breed gedragen, 
algemene kritiek op de bezuinigingspoli
tiek, met name op de aantasting van de 
kwaliteit van de gezondheidszorg, het 
onderwijs en andere collectieve en cul
turele voorzieningen. 
* Er is sprake van bewustwording en 
erkenning van een aantal wezenlijke 
maatschappelijke problemen: 
-het milieuprobleem; 
-het verarmingsprobleem en de 
dreigende maatschappelijke isolatie van 
honderdduizenden mensen; 
-het werkloosheidsprobleem; 
- het bewapeningsprobleem. 
Deze kwesties moeten bovenaan komen 
te staan op de politieke agenda. Het zijn 
stuk voor stuk vraagstukken die niet 
weggewuifd kunnen worden -zoals zit
tende ministers hooghartig doen. 
Oplossing van deze kwesties vereist een 
doordachte, toekomstgerichte aanpak -
die het kabinet-Lubbers niet kan geven. 
De CPN gaat de verkiezingen in als een 

Een staande ovatie voor Erdal Tal u, vertegenwoordiger van de Verenigde Turkse 
Communistische Partij. 
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politieke beweging die de volksverte
genwoordiging wil verfrissen met een 
toekomstgerichte benadering, die de 
volksvertegenwoordiging helpt bevrij
den van de sleur van boekhoudkundige 
haalbaarheid en dienstbaarheid aan de 
gevestigde economische machten. 
We beseffen goed dat het losbreken uit 
oude patronen ook voor links, ook voor 
de huidige oppositie aan de orde is. 
Lange tijd is in Nederland- en in West
Europa -de arbeidersbeweging puur in 
het defensief geweest. De terechte en 
noodzakelijke verdediging van sociale 
rechten en verworvenheden in het kapi
talisme was onvoldoende verbonden met 
een toekomstvisie. 
De CPN heeft een proces van ingrij
pende vernieuwing achter de rug. Het is 
tijd om deze periode, dit proces, af te 
ronden. Niet door geschiedschrijving 
door congressen over het recente 
verleden (ik moet er niet aan denken), 
maar wel door duidelijk te maken WAT 
VOOR EEN CPN ER AAN DE 
VERKIEZINGEN MEEDOET! 
Er is de mening geweest binnen en 
buiten de CPN dat wij ons met onze 
vernieuwing zouden isoleren. Isoleren 
van wat er in andere communistische 
partijen gebeurt. Isoleren van de arbei
dersbeweging in eigen land. Uit den 
treure zijn daarbij belangen van arbei
ders tegenover feministen gesteld, alsof 
het ging om onverzoenlijke tegenstellin
gen. Nu is duidelijk dat we ons niet 
hebben geïsoleerd, maar dat we volop 
betrokken zijn bij de beweging van deze 
tijd. 
De CPN die aan haar come-back bezig 
is, is de CPN van NU. Een strijdbare, 
pluriforme communistische partij. 
De CPN die zich opmaakt om zetels in 
de volksvertegenwoordiging te ver
overen is een beweging die nauw ver
bonden is met acties van mondige 
mensen die zelf invloed willen hebben 
op hun leven en hun toekomst. 

De huidige ontwikkelingen bevatten -

bij alle narigheid en rottigheid -ook ele
menten van een nieuwe situatie. Die 
nieuwe situatie, nieuwe mogelijkheden 
en kansen zijn in grote mate te danken 
aan de acties van de grote bewegingen 
van deze tijd: de vredesbeweging, de 
milieubewegingen, de inspirerende 
bevrijdingsbewegingen in de Derde 
Wereld en in koloniaal onderdrukte 
gebieden. Het is verheugend dat de 
kwestie van de vernieuwing van com
munistische politiek en de betekenis van 
democratisch socialisme niet meer tot 
enkele partijen beperkt is. Deze zaken 
zijn nu overal aan de orde - waarbij 
overigens ook de tegenkrachten, ver
stokte sectaristen, duidelijk van zich la
ten horen. 
Het is verheugend dat deze week in 
Polen de PVAP in staat en bereid is 
gebleken om tot akkoorden te komen 
waarin volgens hun eigen zeggen de weg 
naar een socialistische parlementaire 
democratie wordt geopend en waarin 
Solidariteit wordt erkend. Het ligt voor 
de hand om nu, juist in deze tijd van 
vernieuwing, te komen tot uitwisseling 
van ervaringen en meningen, ook met de 
PVAP, waarmee de betrekkingen zoveel 
jaren op een nulpunt hebben gestaan. 
We voelen ons nauw verbonden met de 
internationale strijd voor vrede, socia
lisme, mensenrechten, gelijke rechten en 
gelijke behandeling. 
We zijn solidair met strijd tegen uitbui
ting, onderdrukking en discriminatie. 
Onze solidariteit gaat uit van de nood
zaak om in ons optreden voor vrede, 
democratie en vooruitgang racisme en 
fascistisch geweld waar ook ter wereld 
te bestrijden. De ervaring leert dat actie 
tegen fascisme - steunend op interna
tionale verbondenheid- zegeviert. 
Dat gevoel moeten ook onze kameraden 
in Zuid-Afrika hebben. Zij hebben recht 
op solidariteit. 
Voor ons betekent een overwinning op 
een racistisch of fascistisch regime waar 
ook ter wereld de liquidering van een 
oorlogshaard, de ontmanteling van een 



gekoesterd bolwerk van uiterst rechtse 
krachten (zoals die zich ook in de EG 
roeren en bestreden moeten worden). 
Uit de visie komt onze solidariteit voort 
en bestrijden we elke vorm van duld
zaamheid van de regering en collabo
ratie door de multinationals. 
De ontspanning in de wereld schept 
nieuwe kansen om krachten als het 
apartheidsregime die geprofiteerd 
hebben van de koude oorlog, van 
bewapening, hetzes en geweld, op de 
terugtocht te dringen. Conflicten waarbij 
globale strategische belangen van de 
supermachten een rol spelen/speelden, 
kunnen wellicht worden beëindigd -
hoewel tegelijk overal duidelijk is hoe 
moeizaam dat verloopt. 
Inzake Namibië leek een overeenkomst 
mogelijk. Zuid-Afrika moest akkoord 
gaan met het opgeven van de bezetting 
van Namibië. We juichen het toe wan
neer internationale solidariteit voorwaar
den schept om fascistisch-onder
dmkkende regimes uiteindelijk de pas af 
te snijden. 
De gebeurtenissen in Namibië tonen 
echter dat een doeltreffende interna
tionale regeling niet mogelijk is zonder 
instemming en medewerking van de 
bevrijdingsbeweging zelf. 
Die al tientallen jaren vecht. Die een 
democratisch program voor de toekomst 
van eigen land heeft ontwikkeld en die 
in feite de nederlaag van de onder
dmkkers tot stand heeft gebracht. 
De CPN weet uit ervaring wat er gebeurt 
als- zoals nu in Namibië- de orde
handhaving wordt opgedragen aan een 
verslagen, rancuneuze en bloeddorstige 
bezettende macht. 
Er wordt nu gesproken en gespeculeerd 
over mogelijke fouten, misverstanden 
van de zijde van de SWAPO (die overi
gens niet betrokken werd bij het tot 
stand komen van de akkoorden over haar 
land). Nu blijkt dat een deel van die 
akkoorden zo geheim is, dat zelfs de 
politiemacht van de VN geen idee heeft 
wat deze behelzen. Desondanks heeft 

Van den Broek zijn oordeel klaar, 
gebaseerd op de lezing van het regime in 
Zuid-Afrika. Plotselinge snelheid bij een 
regering die niet in staat wilde zijn om 
de democraten in Namibië te steunen, 
omdat de ontwikkelingen daar te snel 
gingen voor haar begroting. Notabene 11 
jaar na de VN-resolutie waarin de 
onafhankelijkheid van Namibië werd 
vastgelegd en de SWAPO werd erkend. 
Wij geven de verzekering: de CPN zal 
altijd aan de kant staan van de antiracis
tische vrijheidsstrijders die voor het 
eerst in Namibië vrede, recht en 
democratie willen realiseren. 
Wij eisen vanaf dit congres van de VN 
en de regeringen die zeggen apartheid te 
veroordelen, om NU de bevolking van 
Namibië en haar bevrijdingsorganisaties 
te beschermen tegen fascistisch geweld. 
Van onze kant is nu opvoering van de 
solidariteit noodzakelijk. 
1k heb me beperkt tot een aantal actu
aliteiten- veel is nog niet gezegd- en ik 
wens dit congres veel succes toe bij het 
nemen van de noodzakelijke besluiten. 

Elli lzeboud 
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Terugkeer CPN is 
noodzakelijk 

Boe Thio hield namens het aftredende 
partijbestuur de inleidende rede bij 
het agendapunt over de Tweede 
Kamerverkiezingen. 
Zijn betoog drukken wij hier af. 
Uiteindelijk werd de voorgestelde re
solutie op dit punt met algemene 
stemmen aangenomen, nadat op zijn 
verzoek tal van amendementen wer
den ingetrokken. Op het 31 ste con
gres werden ook de sociale para
grafen, en die over bijvoorbeeld 
internationalisme, De Waarheid en de 
partijorganisatie met algemene stem
men aanvaard. 

De discussie over onze deelname aan de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer is 
uitvoerig geweest en is nog niet afge
sloten. Het is een zaak die de partij en 
ook mensen daarbuiten sterk ter harte 
gaat. 
De gevoerde discussie geeft een beeld 
van vertrouwen in de politiek die de 
CPN voert. De betrokkenheid bij acties 
voor vrede, voor internationale solidari
teit, de vooraanstaande en soms onmis
bare rol van communisten in sociale 
strijd, geven aan dat de politiek-maat
schappelijke rol van de CPN terugkeer 
in de Tweede Kamer volledig recht
vaardigt en noodzakelijk maakt. We 
stellen vast dat er kansen zijn om dat te 
realiseren als we vasthouden aan de 
manier waarop we ons als communisti
sche partij hebben hersteld in het poli
tieke beeld; door naar buiten gericht 
optreden, niet voor eigen standje maar in 
het belang van de mensen die wij willen 

-en moeten- vertegenwoordigen omdat 
anderen het niet of onvoldoende doen. 
Dat is het uitgangspunt van het partij
bestuur geweest bij het opstellen van dit 
ontwerp-besluit. Dit is ook de reden 
waarom het realiseren van een commu
nistische volksvertegenwoordiging de 
voornaamste taak is in de komende 
periode. We hebben gezien hoe pijnlijk 
en schadelijk het gemis daarvan op som
mige momenten is. Ons uitgangspunt is 
niet een eng partijbelang, en is ook niet 
parlementaristisch. Het gaat om het 
hoorbaar maken van de stem en het 
zichtbaar maken van de invloed van al 
die mensen die keer op keer oplopen 
tegen de huidige machthebbers en hun 
manipulaties- en waarvoor een alter
natief in zicht gebracht moet worden. 
Daarvoor is de CPN van betekenis, en 
daarvoor moet ook bundeling van 
krachten zo goed mogelijk worden gere
aliseerd. 

De intensiteit van de discussie maakt 
duidelijk dat de partij dit een heel voor
naam punt vindt, zo niet het voornaam
ste. Het is niet onlogisch dat het voor
naamste punt ook de voornaamste taak 
wordt. 
Hier en daar is gesteld dat we besluiten 
voor ons uitschuiven of 'over het con
gres heen tillen'. Het is belangrijk om 
dat recht te zetten. Het congres neemt 
besluiten over de verkiezingen en zet 
een lijn uit. De discussie daarover en de 
te nemen besluiten zijn niet vrijblijvend 
in hun effect op de uitkomst. 
Waar gaat het om bij dit congresbesluit? 
-De CPN in een zo goed mogelijke 



positie te brengen voor de 
Kamerverkiezingen van 1990; 
- om voort te gaan met de opstelling van 
een eigen verkiezingsprogram en kandi
datenlijst; 
-om te bezien welke vormen van 
gemeenschappelijk optreden mogelijk 
zijn. 
Op al deze punten zijn werkzaamheden 
gaande, die ook een rol spelen in de 
voorbereiding van dit congres. 
Besproken zijn een kernpuntenprogram 
op sociaal-economisch gebied; een 
inventarisatie van meningen over een 
kandidatenlijst; een consultatie van 
opvattingen in en buiten de partij over 
de vorm van deelname aan de verkiezin
gen, waarvan het resultaat is gepubli
ceerd. Er zijn tevens besprekingen be
gonnen met PPR en PSP, die tot dit 
congres door de CPN worden beschouwd 
als verkennend. 
Er is kortom geen sprake van een voor 
ons uit schuiven van beslissingen. Dit 
congres is een wezenlijk moment 
waarop de uitgangspunten nader worden 
besproken. De vorm van deelname 
wordt nu niet vastgelegd, maar die moet 
dan ook recht doen aan de uitgangspun
ten die hier naar voren komen. 
Het partijbestuur- het vorige en het vol
gende - is zich er van bewust dat hier
mee mandaat en dus ruimte wordt 
gevraagd om de besluiten van het con
gres verder uit te werken, maar dat ook 
de opdracht wordt on tv angel) om de par
tij hierbij nauw te betrekken. 

Vandaar het voorstel om in juni de 
partij te informeren en te raadplegen 
over de stand van zaken met betrek
king tot de besprekingen over samen
werking. 
De vorm waarin de CPN deelneemt aan 
de verkiezingen moet zorgvuldig worden 
overwogen. Het uitgangspunt is een zelf
bewuste houding om communistische 
sternmen tot gelding te brengen en een 
vertegenwoordiging van de CPN tot 
stand te laten komen. Naar zo'n zelfbe-

wuste opstelling heeft de partij sinds 
1986 toegewerkt om in staat te zijn deel
name aan de verkiezingen hoe dan ook 
te laten slagen. 
Tegelijkertijd hebben de argumenten die 
destijds tot de stellingname van de partij 
inzake samenwerking bij verkiezingen 
hebben geleid, hun geldigheid niet ver
loren: 
- we moeten geen progressieve stemmen 
verloren laten gaan; 
-we moeten versterking van de poli
tieke invloed van progressieve krachten 
nastreven; eraan bijdragen dat geen her
haling optreedt van een CDA-VVD
regering. Mensen die optreden voor pro
gressieve doeleinden en actiepunten 
hechten waarde aan samenwerking en 
aan die opvatting hebben wij wel de
gelijk een verplichting. 

Gegeven de specifieke positie waarin de 
CPN verkeert- en die getuige de dis
cussie ook door de partij onder ogen 
wordt gezien- kan de besluitvorming 
over de vorm van verkiezingsdeelname 
.slechts plaatsvinden op grond van een zo 
goed mogelijke verkenning van de 
mogelijkheden, die rekening houdt met 
de onderscheiden opvattingen in de par
tij, met de ontwikkeling van de politieke 
situatie in ons land en de opvattingen bij 
anderen. 
Dit is een zaak van praktisch-politieke 
afweging, en terecht wordt de dis
cussie ook overwegend op die manier 
gevoerd. 

Over de mogelijkheid van een gemeen
schappelijke lijst vinden verkennende 
besprekingen plaats met PPR en PSP. De 
uitnodiging is uitgegaan van de PSP, die 
bij referendum heeft besloten "tot het 
streven naar een gemeenschappelijke 
lijst van partijen en groeperingen ter 
linkerzijde van de PvdA". 
De PPR ging uit van het akkoord van 
1986 tussen CPN, PPR en EVP gericht 
op fractiesamenwerking-en uitbreiding 
daarvan met PSP, PvdA en D'66 en 
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daaraan gekoppeld een lijstverbinding. 
De partijraad van de PPR wenste in te 
gaan op de uitnodiging van de PSP 
onder voorwaarde dat onder andere ver
breding en vernieuwing optreedt met 
plaats voor niet-partijgebondenen op de 
lijst en een groenprogressieve signatuur. 
Dus geen 'optelsom van bestaande 
partijen'. Een resultaat zou voor I mei 
moeten worden bereikt. 
De uitgangspunten van de drie partijen 
zijn dus niet bij voorbaat gelijkluidend. 
De inzet van het partijbestuur van de 
CPN van 12 maartj.l. is verhoudings
gewijs vrij gedetailleerd- en naar wij 
menen in overeenstemming met de 
hoofdlijnen van de discussie in de partij. 
Onze deelname aan besprekingen houdt 
uiteraard in dat verschillende vormen 
van gezamenlijk optreden bij 
verkiezingen- inclusief een gemeen
schappelijke lijst- voor de CPN tot de 
mogelijkheden behoort. 
In dit opzicht is deelnemen aan 
besprekingen en de uitspraak die 
daarover aan het congres wordt 
gevraagd dus niet vrijblijvend. 

De uitgangspunten voor eventueel deel
nemen aan een gemeenschappelijke lijst, 
zoals die in besprekingen worden gehan-

teerd, zijn helder geformuleerd. De 
strekking ervan is dat de voordelen die 
een gemeenschappelijke lijst kan hebben 
voor progressieve machtsvorming en 
voor de deelnemers afzonderlijk, tot hun 
recht zouden moeten komen - zonder 
dat de eigen opvattingen en de eigen 
aantrekkingskracht verloren gaan. 
-Er moet sprake zijn van gelijk
waardigheid van CPN, PPR en PSP; dit 
is zo nadrukkelijk bevestigd in alle dis
cussies over dit punt dat daarover geen 
misverstand mag ontstaan. De gesprek
ken worden gevoerd in samenhang van 
het Links Overleg. 
-Er moet sprake zijn van herkenbaar
heid van onze inbreng wat betreft pro
gram, kandidaten en van politieke 
vraagstukken waarbij de CPN sterk 
betrokken is. Het doel van samenwer
king moet immers zijn dat kiezers die 
zich op de CPN oriënteren ook werkelijk 
worden gemotiveerd om een dergelijke 
lijst te steunen - zoals dat ook voor 
andere deelnemers moet gelden. 

De inzet waarmee de delegatie is 
vertrokken geeft aan dat er een breed 
scala van punten aan de orde moet 
komen, waarover verder overleg 
noodzakelijk is. Een voldoende sterke 



positie van vrouwen op de lijst wordt 
door ons met nadruk genoemd. Belang
rijk is ook zorgvuldigheid met betrek
king tot publiciteit- geen overbodige 
luxe gezien de ontwikkelingen van de 
laatste dagen. Het kan niet zo zijn dat 
langs de zijlijn wordt meeonderhandeld, 
zó dat democratische besluitvorming in 
de partijen in het gedrang kan komen. 
Door de PPR is een plaats voor niet-par
tijgebondenen expliciet aan de orde 
gesteld. De CPN-delegatie heeft de vrij
heid genomen om in te stemmen met het 
opnemen van dat punt in de besprekin
gen. 
De genoemde punten van gelijkwaar
digheid en herkenbaarheid raken de 
positie van de CPN in het bijzonder en 
zullen als toetssteen voor een te bereiken 
resultaat belangrijk blijken. Hiermee is 
aangeduid, zonder dat het mogelijk en 
wenselijk is hierop in detail in te gaan, 
dat concretisering van deze punten niet 
vanzelfsprekend is. Ik wil heel duidelijk 
stellen, ook namens de delegatie die de 
CPN vertegenwoordigt, dat wij vandaag 
geen enkele behoefte hebben om in dis
cussie te gaan over verschillende 
mogelijkheden of 'opties' die in 
gesprekken naar voren worden gebracht 
- eenvoudig omdat dat niet strookt met 

De huldiging van Jaap WolfT en andere 
aftredende bestuursleden. 

het karakter van de besprekingen. 
Berichten in de pers, uitspraken van 
vooraanstaande personen, doen daar 
niets aan af. Het congres van de CPN zal 
daar koel op reageren. 
De discussie in voorbereiding van het 
congres geeft ons de overtuiging dat de 
delegatie die de gesprekken voert niet in 
het luchtledige werkt en kan uitgaan van 
een duidelijk beeld van de opvattingen 
in de partij. Het is duidelijk dat aanvaar
ding van het voorstel van het partij
bestuur door het congres betekent dat er 
een mandaat voor het nieuwe bestuur 
ontstaat om te doen onderhandelen en 
om- als dat verantwoord is in relatie tot 
de uitgangspunten -tot een voorstel aan 
de partij te komen. Vanzelfsprekend 
wordt daarbij gewaakt voor uiterste 
zorgvuldigheid in het opereren van dele
gatie en partijbestuur en democratische 
besluitvorming in de partij. 
In dit verband een opmerking over 
amendementen. Er is een aantal amende
menten, dat een voorkeur uitspreekt voor 
een gemeenschappelijke lijst met PPR 
en PSP. Gegeven de huidige situatie, 
waarin het partijbestuur aan het congres 
vraagt om een mandaat tot onderhande
len over een gemeenschappelijke lijst, 
adviseer ik de indieners dringend hun 
amendementen in te trekken ten behoe
ven van de inzet van het partijbestuur. 
Een eventuele afwijzing, omdat deze 
amendementen te veel vastleggen, zou 
een negatief signaal betekenen, dat de 
voortgang van gesprekken bemoeilijkt. 
Amendementen, die anderzijds op dit 
moment een keuze maken voor een zelf
standige lijst raden we af, omdat oeze 
niet in overeenstemming zijn met de 
gedragslijn die gekozen is. Een uitspraak 
vóór een van deze amendementen maakt 
voortgang van besprekingen onmogelijk. 

In welke vorm we ook deelnemen, 
voorop staat dat de kwaliteit van onze 
politiek tot zijn recht moet komen. Altijd 
heeft de CPN volksvertegenwoordigers 
van formaat voortgebracht, mensen van 
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betekenis voor de Nederlandse politiek. 
Dat is niet toevallig; het hangt samen 
met een diepgewortelde opvatting over 
democratie, die in onze partij leeft. Een 
parlementslid is er niet voor de belangen 
van een kleine groep en evenmin voor 
de allerindividueelste expressie van de 
allerindividueelste emotie, zoals het de 
laatste tijd gaat bij tot gewetenszaken 
bestempelde kwesties. Een par
lementslid is verbonden met de mensen 
die de partij vertegenwoordigt, met hun 
wezenlijke belangen, met hun gevoelens 
en aspiraties. Onze volksvertegenwo
ordigers hebben die opvatting van 
democratie kunnen belichamen. 
Het geldt in heel bijzondere mate voor 
Marcus Bakker, wiens betekenis uitgaat 
boven het vertegenwoordigen van een 
partijstandpunt en wiens optreden 
erkend en gerespecteerd is als een optre
den voor de democratie als zodanig. 
Voor Joop Wolff- wiens gezag in de 
zaak van de onverhoedse vrijlating van 
de Twee van Breda in de kring van het 
verzet en oorlogsgetroffenen een bind
ende kracht blijft. 

Het gaat ook op voor onze meest recentt 
Kamerfractie- Evelien Eshuis, Marius 
Ernsting, I na Brouwer- die zich positie 
en respect verwierf door optreden voor 
uitkeringsgerechtigden, tegen discrimi
natie en voor mensenrechten, voor de 
positie van allerlei bevolkingsgroepen. 
Juist nu de parlementaire democratie 
door bloedarmoede verbleekt, is 
terugkeer van de CPN in de Tweede 
Kamer het opvatten van een rode 
draad die onmisbaar is. 

Boe Thi' 



Het 'communisme' 
opnieuw doordenken 

Nico Schouten stuurde ons een artikel 
over communistische identiteit, dat 
wij hierbij afdrukken. In het slot van 
zijn betoog gaat hij kort in op de 
vorm van deelname van de CPN aan 
de Tweede Kamerverkiezingen. Zijn 
argumenten tegen een bepaalde 
manier van het voorstaan van een ge
meenschappelijke lijst zijn het over
denken waard. De kernvraag is hoe 
zwaar of licht men de tweede door 
hem besproken overweging moet la
ten tellen. De discussie is open tot het 
tijdstip van besluitvorming, dat het 
congres stelde op uiterlijk eind juni. 

Zowel in de kapitalistische als in de 
socialistische landen is het 'commu
nisme' als idee in beweging geraakt. De 
crises in het afgelopen decennium in het 
Westen en in het Oosten hebben daartoe 
aanleiding gegeven. 
Maar de discussie blijft, zeker in 
Nederland, steken in noties over funda
mentele rechten die naast elkaar staan en 
niet in hun werking en wisselwerking 
worden onderzocht. Ze worden ook niet 
in verband gebracht met de natuurlijke 
noodzaak van de reproduktie van het 
alledaagse leven. 
Het communisme wordt in deze context 
tot een vaag idee voor de toekomst, 
maar komt overigens toch in onbewuste 
gedaante in de hedendaagse bezinning 
over de wereld terug. 
Wie een beetje de discussie volgt over 
wereldschokkende problemen zoals de 
dreiging van een kernoorlog, ecologi
sche rampen, hongersnoden en armoede 

van miljarden mensen, ziet telkens ter
men terugkeren als gemeenschappelijke 
veiligheid, gemeenschappelijke overlev
ing, gemeenschappelijke toekomst, enz. 
Het principe (idee) van de gemeenschap
pelijkheid is echter het kernbegrip van 
het communisme. Ja, eigenlijk de vertal
ing ervan in gewoon Nederlands. Het 
idee komt ook terug in het woord 
democratie, dat een nadere bepaling is 
van het principe van de gemeenschap
pelijkheid op het terrein van het formele 
bestuur I). 
Actueel is verder de sturing van de 
wetenschap. Denk maar aan kwesties als 
kernenergie, computer- en biotechnolo
gie, en vooral de genetica die de mani
puleerbaarheid van de mens als soort
wezen denkbaar maakt. 

Uit aile poriën van de maatschappij 
dringt zich dus aan de mensen op de 
gemeenschappelijke lotsverbondenheid 
te doordenken. 
In de dialectiek van produktiekrachten 
en produktieverhoudingen zijn de span
ningen zo hoog opgelopen dat in brede 
kringen het besef begint te ontwaken dat 
een revolutionaire omwenteling nodig is. 
Maar de richting staat menigeen nog niet 
helder voor ogen omdat het commu
nisme als bewuste ordening in kwade 
reuk is komen te staan door wantoestan
den in het reëel bestaande socialisme. 
Onder communisten zelf is in de jaren 
tachtig in ons land bij menigeen een 
zekere schroom ontstaan zich uitdagend 
met een visie te presenteren. 
Het is daarom nodig het communisme 
als bewuste maatschappij-opvatting 
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opnieuw te doordenken en te presen
teren. In 1983/84 zijn in de aanloop naar 
het bijzondere congres over de vast
stelling van een partijprogramma wel 
belangrijke stappen gezet 2), maar er is 
sindsdien weinig meer gebeurd. De 
vernieuwing van de theorie is bij de 
vernieuwing van de politiek achterge
bleven. Met het oog op de grote veran
deringen in een aantal socialistische lan
den en de discussie daarover in Oost en 
West moeten we in de CPN zelf ook op 
theoretisch terrein actiever worden. 

Collectivisme en particularisme 

Zonder hier uitgebreid op de oorzaken 
nader in te gaan, kan worden gesteld dat 
in het reëel bestaande socialisme, met 
name in de USSR als eerste socialisti
sche land, vrij spoedig na de revolutie 
collectivistische tendensen op de voor
grond zijn getreden. 
In het collectivisme worden de geza
menlijke belangen van individuele 
mensen losgemaakt van hun persoon
lijke optreden ervoor, en daardoor 
gemaakt tot een uiterlijke, boven het 
individu staande zaak. Het individuele 
belang staat dan óf tegenover het geza
menlijk belang óf het wordt daarvan 
afgeleid. Het behartigen van de geza
menlijke belangen werd aanvankelijk het 
monopolie van de partij, en later van de 
met elkaar verweven centrale machtsor
ganen van partij en staat. 
De socialisering van de produktiemidde
len en van het beheer daarover werd als 
louter negatie van het particuliere bezit 
en beheer (particularisme) opgevat in 
plaats van als overstijging; dus ondialec
tisch. Dwangmatige collectivisering 
kwam in de plaats van het ontwikkelen 
van prikkels voor vrijwillige collectivi
sering; de stimulering van de coöpera
tieve beweging, waar Lenin vergeefs 
voor pleitte 3). Gemeenschappelijk 
beheer en gemeenschappelijke verant
woordelijkheid verschenen slechts in de 
vorm van het gezamenlijke belang en 

niet ook in de vorm van eigenbelang. 
Andersom werd de deling van bezit, 
beheer en verantwoordelijkheid louter in 
haar afgesloten vorm, als opdeling, 
gezien. In de vorm dus van het auto
noom en eigenrechtelijk opereren van 
individuen. 
Het particularisme kwam echter- ironie 
van de dialectiek- terug op het niveau 
van de staatsmacht, in haar willekeur 
dus. Men ziet iets dergelijks ook in het 
kapitalisme. Daar keert het coiiectivisme 
terug in de rechteloosheid in de fabriek 
en in de verpaupering van mensen zon
der werk en bezit, in naam van het 
algemene belang van het systeem. 

Het communisme moet echter uitgaan 
van de eenheid van tegendelen (het indi
viduele én het gezamenlijke) op grond
slag van hun verwevenheid in de pro
duktie en reproduktie van het alledaagse 
leven. 
De mens is geen Robinson Crusoë, zoals 
Marx al opmerkte. Vanwege de onder
linge afhankelijkheid is het gezamenlijke 
(het collectieve) in het algemeen het 
primaire aspect 4). Maar de behartiging 
van de gezamenlijke belangen kan niet 
alleen plaatsvinden in de vorm van dele
gatie van bevoegdheden naar een 
boven-individueel instituut. Dat is 
wegschuiven (of monopolisering) van 
de verantwoordelijkheid naar (door) een 
abstract collectief. Er moet dus een 
prikkel zijn voor individuele belangen 
en ruimte voor individueel (particulier) 
initiatief binnen een gemeenschappelijk 
bepaald raamwerk. Over het hoeveel of 
tot hoever is geen algemene uitspraak te 
doen. Dat hangt van een reeks bijzon
dere omstandigheden af en van de karak
teristieken van de maatschappelijke 
kwesties ter zake. 
Het is in dit verband nuttig zich te reali
seren dat principes als concurrentie, 
marktoriëntatie en particulier initiatief 
als zodanig allerminst het wezen vormen 
van het kapitalisme, zoals burgerlijke 
ideologen de mensen wijsmaken. De 



genoemde principes bestonden al voor 
het kapitalisme. En in het kapitalisme 
zijn ze slechts voorbehouden aan de 
bezitters, en boven gezamenlijk belang 
gesteld 5). · 

Het is hier niet de plaats om het principe 
van de gemeenschappelijkheid nader uit 
te werken voor allerlei maatschappelijke 
terreinen, noch voor het hier en nu, noch 
voor de lange termijn. Het gaat er om 
het idee consequent te doordenken en 
zelfbewust als aanhanger op te treden. 
De verhouding tussen het individuele en 
het gezamenlijke is niet abstract en a
historisch op te lossen. Dialectisch 
gezien doordringen ze elkaar en moeten 
beiden 'tot hun recht' komen 6). Het 
gezamenlijke is alleen dan gemeen
schappelijk als er ook een element van 
deling in zit, en het individuele vertoont 
alleen dan gemeenschapszin als er oog is 
voor het gezamenlijke. 

Fasering 

Het communisme is niet alleen een eind
doel ver weg, maar een principe dat 
reeds in het hier en nu moet worden 
ontwikkeld voor zover de machtsver
houdingen dat toelaten, met haar moge
lijke compromissen. Het communisme 
groeit immers reeds, zoals Marx het uit
drukte, in de moederschoot van de 
kapitalistische maatschappij. Men denke 
aan de ontwikkeling van de arbeidsdel
ing en de vermaatschappelijking van 
arbeid en produktiemiddelen. 
Het principe van de gemeenschappelijk
heid is dus niet iets wat doctrinair uit
gewerkt en van buitenaf ingeplant moet 
worden, maar iets wat rudimentair al 
aanwezig is in het produktieproces en in 
diverse waarden en normen. Als idee 
drukt het al een evolutionair oude erva
ring en wens uit; zij het dat de bewuste 
uitwerking voor de gehele maatschappij 
slechts enkele eeuwen oud is en het pas 
in de vorige eeuw als massaparool ver
schijnt. Het gaat er om de mensen zich 
het principe bewust te laten worden en 

interesse en vertrouwen te wekken in het 
bewust verder organiseren van het 
principe. 

In de ontwikkeling van het communisme 
(socialisme) kunnen zich wel fasen 
voordoen in verband met praktische 
compromissen met overgeleverde opvat
tingen, gewoontes, belangen en machten 
in de samenleving. Maar het principe 
zelf leent zich niet voor compromissen. 
In de theorie echter is een mechanische 
opvatting geslopen over de verhouding 
van de materialisering van het principe 7) 
en de ontwikkeling van de produk
tiekrachten. 
Bij Marx en Lenin kon die verhouding 
slechts als een open verhouding van 
werking en wisselwerking benaderd 
worden, omdat veel zou afhangen van de 
omstandigheden waaronder een revolu
tie zou plaatsvinden, gewonnen zou 
worden en geconsolideerd zou moeten 
worden. Zij spraken dan ook zeer 
globaal over de eerste fase van de com
munistische maatschappij, waarin de 
produktiemiddelen gemeenschappelijk 
eigendom worden (later socialisme 
genoemd 8) én de hogere fase van de 
communistische maatschappij. Na de 
Russische revolutie moest natuurlijk 
over de reëel verlopen en verder te 
volgen ontwikkeling getheoretiseerd 
worden. 
Onder druk van interne problemen en 
externe dreiging kwam een zwaar accent 
te liggen op de ontwikkeling van die 
produktiemiddelen (zware industrie), die 
niet onmiddellijk op massaschaal in de 
bevrediging van zich ontwikkelende 
alledaagse behoeften voorzagen. In een 
voluntaristische sprong naar voren wer
den de massa's voornamelijk gericht op 
het leven voor de toekomst, met ascese 
in het heden. De tweeëenheid van het 
leven in het heden en het leven voor de 
toekomst raakte verbroken. Maar de 
negatie van het heden kan niet lang vol
gehouden worden. Zij slaat op den duur 
(bij de één eerder, bij de ander later) om 
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in negatie van de toekomst. Maat
schappelijk gezien dus in onverschil
ligheid, corruptie en stagnatie, zoals we 
in Oost-Europa goed hebben kunnen 
zien. De eenheid van de gezamenlijke en 
de individuele belangen werd voor
namelijk afgeleid uit de ontwikkeling 
van de maatschappelijke arbeids
produktiviteit, die dan ook zo snel en zo 
planmatig mogelijk moest worden 
opgevoerd. De overcentralisatie in de 
economie vloeit logisch voort uit de 
overaccentuering van het op de toekomst 
gerichte gezamenlijke belang. Het 
vereiste ter motivering een trommelvuur 
van ideologische propaganda, en een 
doorslaggevende rol voor de communis
tische partij als drager van het principe. 
Uit de fasering werd ook een zekere 
'wetenschappelijke' legitimatie van de 
voorhoederol afgeleid, die daarmee 
noodzakelijk een paternalistisch karakter 
kreeg. 
Het is echter één ding voor een partij een 
voorhoede-ambitie en zelfopdracht te 
hebben, die steeds waargemaakt moet 
worden. Het is een ander ding per defini
tie van zo'n voorhoedepositie uit te gaan 
en daaraan structureel exclusieve poli
tieke rechten te ontlenen. Met deze 
exclusieve rechten wordt, hoe goed ook 
bedoeld en hoe nuttig ook in een aantal 
aspecten, een particularistisch moment 
ingebouwd dat de ontwikkeling van het 
communistische bewustzijn tegenwerkt. 
Hiermee is niet automatisch machtspoli
tiek optreden veroordeeld. Machts
politiek moet steeds concreet beoordeeld 
worden. Het is in elk geval geen doel op 
zichzelf, maar een afgeleide zaak, een 
middel dat een doel-karakter krijgt in 
een zwakke machtspositie 9). 

Partij in Nederland 

We zitten in Nederland in een geheel 
andere situatie. We ondervinden tot op 
zekere hoogte wel de gevolgen van ver
keerde concepties in bestaande socialis
tische landen, maar moeten toch vooral 

in eigen omstandigheden problemen 
onderkennen. Afgezien van sociale 
ontwikkelingen zijn er ten dele proble
men in de begripsvorming over het com
munisme en ten dele problemen in de 
beoordeling van de rol van partijen in 
het algemeen en daarbij de CPN in het 
bijzonder. 
Om hier nu op het laatste door te gaan: 
de partij doet zoals bekend aan 
machtsvorming in actie en door deelna
men aan (en daartoe verkiesbaar zijn 
voor) organen van bestuur. Beide zijn 
nodig. De strijd voor alledaagse belan
gen en op alle mogelijke terreinen is 
doel in zichzelf, maar draagt als organi
serend gebeuren tevens bij aan de 
ontwikkeling van een rudimentair com
munistisch bewustzijn. Tenminste als het 
probleem voorop staat en niet de organi
sator. In het laatste geval sluipt er toch 
weer een particularistisch element in het 
gebeuren. 
Maar tegelijkertijd zoekt de partij naar 
veralgemenisering van het inzicht en 
overstijging van de strijd op terreinen 
door de strijd om politieke sturing van 
de maatschappij in het algemeen. Bij het 
laatste worden dus de mensen opge
roepen bewust de CPN te versterken, als 
organisator en in verkiezingen, om het 
communistische principe meer 
stootkracht te geven. Binnen partijver
band kunnen activisten zich dan ook 
uitleven als mensen die meer zijn dan 
exemplaren van een bepaalde sociale 
categorie of vertegenwoordigers van een 
bepaald strijdterrein. 
De partij is bereid tot samenwerking met 
anderen. Samenwerking vloeit immers 
logisch voort uit het principe van de 
gemeenschappelijkheid. Dat geldt zeker 
voor acties voor concrete doelen 
(formeel tussen partijen of via de leden 
in bewegingen) en als het uitkomt ook in 
activiteiten in organen van bestuur. 
Hierover zijn in het algemeen gesproken 
geen meningsverschillen. Menings
verschillen zijn er wel over samen
werking in verkiezingen. Deze vorm van 



samenwerking is op zich verre van 
ondenkbaar maar evenmin direct voor de 
hand liggend, omdat de bestaansreden 
van de partij zelf voor een belangrijk 
deel in het geding is. Het kan daarom 
geen doel op zichzelf zijn. Het kan nut
tig zijn in bijzondere omstandigheden 
indien 'hogere' doelen op het spel staan, 
bijvoorbeeld het electoraal succes. En 
keuze voor het één of voor het ander 
moet echter steeds concreet bekeken 
worden. 

Actualiteit 

Hoewel het enigszins buiten het alge
meen kader van dit artikel valt, wil ik 
toch van de gelegenheid gebruik maken 
om op de actualtiteit in te gaan voor wat 
betreft de kwestie van de samenwerking 
in de vorm van een gemeenschappelijke 
lijst bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Het verwarrende is dat door de 
voorstanders onderling verschillende 
overwegingen worden aangevoerd. Het 
gaat om een soort 'onheilige alliantie', 
die oneigenlijke tegenstellingen kan 
oproepen. Temeer daar in de thans 
betrokken partijen qua overwegingen 
zich verschillende meerderheden kunnen 
vormen en de buitenwacht ook weer 
eigen percepties en wensen kan hebben. 
Er kan propagandistisch door deze of 
gene heel wat gemanoeuvreerd worden 
rond het perspectief van een gemeen
schappelijke lijst indien het zover komt. 
In dit verband wil ik een tweetal over
wegingen in de al jaren lopende dis
cussie nadrukkelijk afwijzen. 
1. 'Er is zo weinig verschil dat geschei
den optrekken niet begrepen wordt'. Dit 
is een empiristisch argument dat alleen 
klopt voor een groot aantal programma
punten, maar zeker niet voor de filosofie 
er achter. De andere linkse partijen ken
nen eigenlijke geen samenhangend en 
sturend principe achter de concrete doel
stellingen, zijn vaak onderhevig aan 
modieuze stemmingen en kennen nog 
steeds een zeker anticommunisme in hun 

PC 
rijen en in hun gedachtengoed. Het is na
tuurlijk wel zo dat waar de CPN in ge-
breke blijft de theoretische grondslag 
van haar politiek nader uit te werken, 
wezenlijke verschillen navenant ver-
vagen 10). 
2. 'Een gezamenlijke lijst (of zelfs fusie 
van de partijen als daarbij te overwegen 
volgende stap) maakt de nu kleine par
tijen samen groter en daarom aantrekke
lijker om te kiezen.' 
Dit argument geldt alleen voor die 
mensen in de samenleving die op 
dezelfde manier denken. Over het hoofd 
wordt gezien dat: 
-er ook mensen zijn die bewust wel op 
de ene maar niet op de andere partij 
willen stemmen; 
-het argument zichzelf ondergraaft 
omdat de som van de nu kleine fracties 
nog steeds klein is en dus het motief ver
sterkt om op een grote (maar dan ook 
echt grote) partij te stemmen. Het 
argument bestendigt een gouvernemen
talistische denktrant, die de rol van 
partijen voornamelijk afmeet aan hun 
kans om in de regering te komen. 

Tegenover beide argumenten kan verder 
naar voren gebracht worden dat de CPN 
het er juist van moet hebben dat de 
algemene politieke betekenis van haar 
boodschap mede in de schijnwerpers 
staat. Het gaat immers om meer dan een 
aantal programmapunten. Veel mensen 
kiezen ook niet alleen voor een program
ma. De kracht van de boodschap van de 
CPN ligt niet alleen en voorlopig ook 
nog niet eens primair in de omvang van 
het aantal zetels in de Tweede Kamer, 
maar in de ruimte er in alle openlijkheid 
en uitdagend voor uit te komen, zonder 
tactische belemmeringen en zonder valse 
bescheidenheid. Dit aspect is thans van 
groot belang omdat de burgerlijke ide
ologen er alles aan doen om de indruk te 
wekken dat het communisme iets achter
haaids is ("kijk maar naar de 'kapitalisti
sche' experimenten in het Oosten"). 
De zaak ligt duidelijk anders bij de over-
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weging dat de CPN in de huidige situatie 
te weinig kans maakt op eigen kracht in 
de Tweede Kamer terug te komen, gelet 
bijvoorbeeld op stemmingen onder sym
pathisanten. Het is niet mijn beoordeling 
van de situatie, maar er valt begrip voor 
op te brengen. Maar een eventuele meer
derheid voor dit standpunt zal, om 
oneigenlijke tegenstellingen te voor
komen, wel duidelijk moeten maken dat 
het om een gelegenheidszaak gaat en 
niet om een doel op zich, én men zal 
maatregelen moeten treffen voor een 
parallelle eigen profilering. 

Noten 

Nico Schouten 
6 april 1989 

1. Het democratiebegrip wordt nogal eens 
gebruikt als karakterisering van meerdere 
individuele rechten en ontplooiingsmogeli
jkheden, zoals vrijheid, gelijkheid en recht
vaardigheid e.d. Dat klinkt in de huidige tijd 
wel populair, maar is bq,'Tipsmatig niet erg 
verhelderend. 
2. Zie bijvoorbeeld de brochure 'Voor een 
vrijhcidslicvcnd en democratisch commu
nisme' van Albcrt Bcnschop. 
3. Er waren ruwweg drie omstandigheden die 
de coöperatieve beweging tegenwerkten: 
a) Er was een invloedrijke spontane drang tot 
vcrdergaande stappen. 
b) Er was onder oorlogsomstandighcdcn een 
dwingende noodzaak een zwaar accent te 
leggen op een van staatswege georganiseerde 
economie. 
c) De reëel bestaande coöperatieve beweging 
had zich voor een flink deel gecorrumpeerd 
door politieke samenwerking met oude 
machten. Hocwel Lcnin wees op het vcrschil 
tussen haar politieke rol en haar sociale bete
kcnis bleef vcrzet tegen zijn idee bestaan. 
4. Historisch gezien lag dit niet altijd voor de 
hand. Door de ontwikkeling van de produk
tiekrachten en de wereldwijde vcrvlechting 
van het produktieproces is de onderlinge af
hankelijkheid steeds meer gematerialiseerd. 
5. Het wezen van het kapitalisme is de voort
durende polarisering van de samenleving in 
klassen met tegengcstelde belangen op basis 
van uitbuiting van arbeid en accumulatie van 

kapitaal. 
6. De herinvoering van de pacht van grond 
en huur van arbeidsinstrumenten in de USSR 
is één van de manieren om de eenheid van 
het individuele en het gezamenlijke belang te 
herstellen. Over de mogelijkheid van pacht 
en huur maakte Engels al een opmerking in 
zijn geschrift over "Het Woningvraagstuk". 
Zie uitgave SUN, p. 105. 
7. De nadruk in dit artikel op het 'principe' 
van de gemeenschappelijkheid betekent niet 
een terugval in idealistische (niet-materialis
tische) stellingnames, al is het risico wel aan
wezig. Het gaat er om te onderkennen dat 
principes (ideeën) een relatief zelfstandige 
werking kunnen hebben, en niet geheel gere
duceerd kunnen worden op de voorhanden 
zijnde maatschappelijke verhoudingen. Het 
'zijn' van de mensen is meer dan de som van 
hun verhoudingen. Hel 'zijn' omvat ook de 
ideeën, waarmee de mensen onderling hun 
vcrhoudingen constitueren. Zie daarover ook 
Karel Kosik, "Dialektik des Konkrctcn", uit
gave Suhrkamp, p. 120 e.v. 
8. Zie Marx: Kritiek op het program van 
Gotha (uitgave Pegasus, p.25) en zie Lcnin: 
"Staat en Revolutie" (uitgave Pegasus, p.91) 
De keuze van de termen is arbitrair. In de vo
rige eeuw liepen de begripsbepalingen vaak 
door elkaar. In deze eeuw heeft zich min of 
meer (vooral associatief) een afgrenzing 
doorgezet in de mate van radicaliteit, maar 
niet voor iedereen in gelijke mate of in 
dezelfde aspecten. 
9. De stalinistische machtspolitiek kenmerkt 
zich door een vrij primitieve fixatic op 
machtsmiddelen en handclingsruimtc voor 
het machtscentrum. Er was weinig oog voor 
de werking van leerprocessen van mensen op 
basis van eigen ervaring en daaruit resul
terende krachten. 
10. De in maart uitgekomen open brief van 
prominenten uit partijen en bewegingen voor 
een gcmeenschappelijke lijst (van CPN, PPR 
en PSP) kenmerkt zich door suggestief
romantische termen zoals politieke 
vernieuwing, grocn-links, aanstekelijke stijl, 
ondogmatische aanpak, die begripsmatig niet 
erg vcrhelderend zijn en fundamentele vra
gen over maatschappij-ordening en strategie 
buiten beschouwing laten. De associatieve 
stijl van de brief kan niet louter als tactiek 
opgevat worden. Het drukt een zekere 
vervlakking van denken uit in allerlei krin
gen van wat "radicaal-links" wordt genoemd. 



Herman Gorter., 
dichter en socialist 

Op 20 maart hield Joop Morriën op 
een openbare bijeenkomst van het dis
trict Zaanstreek van de CPN een 
lezing over Herman Gorter. Dit is zijn 
tekst. 

Herman Gorter is een bijzondere figuur 
geweest in de Nederlandse literatuur en 
in het leven van de Nederlandse arbei
dersklasse. Zijn naam wordt op scholen 
en in literaire kringen vooral in herinne
ring gehouden door zijn befaamde 
gedicht "Mei", dat in 1889 werd gepu
bliceerd. En al is Gorter véél meer dan 
de Mei, het is een goede gedachte in de 
Zaanstreek geweest het feit te her
denken, dat de eerste publikatie van het 
gedicht honderd jaar geleden plaats 
vond. De beginregels: 

"Een nieuwe lente en een nieuw geluid 
ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit 
dat ik vaak hoorde voor een zomernacht 
in een stadje, langs de watergracht" zijn 
de meest geciteerde regels uit het 
gedicht en misschien zelfs wel uit de 
Nederlandse literatuur. 
De honderdste verjaardag van de Mei 
biedt zo een goede aanleiding om de 
veelzijdige persoonlijkheid Herman 
Gorter nog eens in de aandacht te bren
gen en over zijn leven en werken te 
vertellen. Dat wordt dan ook gedaan in 
herdenkingsartikelen en in een lesbrief, 
uitgegeven door het gemeentebestuur 
Zaanstad. "Herman Gorter, dichter en 

socialist" is de titel van de brief. Ik zou 
in het bijzonder willen ingaan op de tijd 
in Gorters leven, dat hij als socialist 
politiek actief is geweest. Gorter behoort 
tot de erflaters van de georganiseerde 
moderne arbeidersbeweging, van de 
socialistische en communistische partij. 
Ik vind het jammer, dat met name zijn 
activiteit in de revolutionair-marxisti
sche en communistische organisatie 
onderbelicht is gebleven. 
Rond de eeuwwisseling was de moderne 
arbeidersbeweging in opkomst, de 
oprichting van de Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij (SDAP) in 1894 was 
een reactie op de anarchistische richting, 
en een streven de arbeidersorganisatie 
op het marxisme te stoelen. Gorter, die 
klassieke talen had gestudeerd, verwierf 
zich door studie van Spinoza en Kar! 
Marx filosofische en maatschappelijke 
kennis. In 1897 werd hij, samen met 
Henriëtte Roland-Holst en haar man Rik 
Roland-Holst, lid van de toen nog jonge 
SDAP. Hij was er het type niet naar om 
passief lid te blijven en nam dan ook 
deel aan het directe politieke leven van 
de partij. Dat ging overigens niet ten 
kosten van zijn literaire creativiteit, inte
gendeel. Men zou kunnen zeggen, dat hij 
door zijn deelname aan de arbeidersbe
weging nieuwe inspiratiebronnen aan
boorde. 

In 1906 publiceerde hij " Een klein 
heldendicht", dat verhaalt hoe een man 
en een vrouw voor de beslissing komen 
al of niet aan een staking deel te nemen: 
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Een jonge arbeider kwam daar in het licht 
Hij wist niet wat te doen, want voor het eerst 
moest hij meedoen aan een staking - of niet 
Hij was onzeker, voelde zich onzeker, 
zoals een schip dat aan het strand der zee, 
slingerend met beide kanten, water schept 

Hij, en Gorter verwoordt dat mooier dan ik, besluit mee te doen. 

En dan is er verder een arbeidster: 

De jonge arbeidster kwam ook in het licht! 
Zij wist ook niet wat te doen, want voor het eerst 
moest zij zelf in vereeniging, of niet. 
Zij was onzeker, voelde zich onzeker, 
zooals een schaap dat op het wijde veld 
voor het eerst graast, want het was nog een lam 
Ook zij voelt, dat het moet, het moet. 

De Tribune 

Gorter stelde zich de taak het socialisme 
voor de arbeiders te verklaren en hen op 
te wekken de rijen te versterken. Hij ver
taalde en schreef brochures. In de les
brief wordt alleen herinnerd aan de 
brochure "Het historisch materialisme 
voor arbeiders verklaard" uit 1908, die 
in tien talen werd vertaald. Maar 
omstreeks die tijd kreeg ook "Sociaal
democratie en revisionisme", grote aan
dacht. In de beweging ontbrandde een 
discussie over de wijze, waarop het kap
italisme het doeltreffendst kon worden 
bestreden en over de weg naar het 
socialisme. Deze discussie was interna
tionaal. In ons land ontstond als reactie 
op deze discussie in 1907 het blad De 
Tribune, onder leiding van Wijnkoop, 
Ceton en Van Ravesteijn. Gorter beho
orde tot wat wel genoemd werd de revo
lutionair-marxistische vleugel van de 
SDAP. Dat blijkt uit zijn artikelen in het 
maandblad De Nieuwe Tijd en uit zijn 
sympathie voor De Tribune, die in 1909 
tot zijn redacteurschap leidde. In 1906 
was Gorter nog met onder meer 
Wijnkoop lid geworden van het 'marxis
tische partijbestuur' van de SDAP, dat 
echter in de partijstrijd het onderspit dolf 

tegen Troelstra. In 1909 spitste de 
meningenstrijd binnen de SDAP zich toe 
door Traelstra's eis de publikatie van De 
Tribune te staken op straffe van roye
ment van de redacteuren uit de partij. Op 
een bijzonder en naar bleek historisch 
congres in Deventer kwam in februari 
1909 Traelstra's eis aan de orde. Gorter 
was er aanwezig en verdedigde De 
Tribune en haar redacteuren. Hij trad in 
het bijzonder op voor eenheid. 
In de Deventer Courant werden uitvoe
rige verslagen gepubliceerd en ik citeer 
hier een enkele passage over Gorter: 
"Bij meerderheid van stemmen besloot 
de partij alsnog van de dagorder af te 
wijken en nog eerst het woord te geven 
aan Gorter, zooals men weet een der 
eersten van de Marxisten-groep. Met 
overtuiging drong spr. erop aan dat de 
Marxisten een aaneengesloten éénheid 
zullen blijven vormen, juist in 't belang 
der partij zelf. In zijn rede verweet spr. 
Het Volk, dat onder ingezonden 
meeningsuitingen der Marxisten slechts 
korte onderschriften werden geplaatst, 
(en) geen zakelijke debat daartegenover 
(werd) gesteld. Zoo iets kan een goed
sociaal-democraat onmogelijk verdra
gen, en dat is dan ook de oorzaak 
geweest der oprichting van De Tribune. 



Het geboortehuis van Herman Gorter te Wormerveer, vijfde van rechts 

Nu is deze een machtig wapen geworden 
tegen de bourgeoisie en in de partij, 
noodig trouwens in de partij ook met het 
oog op de buitenlandsche politieke 
toekomst". 
Gorter eindigde zijn toespraak met een 
oproep tot eenheid onder alle marxisten 
en de woorden: "En maak daarbij partij
genooten, dat alle Marxisten kunnen 
blijven in de partij". 
Helaas bleek dat niet het geval. De 
redacteuren wilden De Tribune niet op
heffen in ruil voor een bijlage bij Het 
Volk. En Traelstra slaagde erin een 
meerderheid te verkrijgen voor zijn 
voorstel tot royement. Vrienden en sym
pathisanten van het blad besloten daarop 
tot de oprichting van een eigen partij, 
de Sociaal Democratische Partij, die op 
14 maart 1909 zijn beslag kreeg. Gorter 
hield op het oprichtingscangres een 
inleiding over het beginselprogram. 
"Mij is de schoone taak opgedragen het 
beginselprogram hier in te leiden", zo 
begon hij. Hij wees er op, dat het voor
stel der programcommissie om het oude 
program der SOAP te nemen eenstem
mig was aangenomen. "Eindelijk kun-

nen wij, de Marxistische propagandisten, 
het program dan verdedigen, zonder op 
tegenspraak te stuiten", aldus Gorter. Hij 
sprak over het "Marxistische karakter" 
van het program en herinnerde daarbij 
aan zijn brochure "Sociaal-democratie 
en revisionisme". 
De Socialistische Internationale, de 
Tweede Internationale van 1889, deed 
vergeefs pogingen de eenheid te her
stellen. Zij bleef de SOAP als lid erken
nen, maar de SOP kreeg wel een status 
als waarnemer. Haar vertegenwoordigers 
konden in ieder geval aan congressen 
deelnemen. In zijn rede op het Deventer 
congres had Gorter al op het belang van 
de buitenlandse politiek gewezen, omdat 
een grote, internationale oorlog dreigde. 
Zijn woorden werden maar al te waar. 
Op congressen van de Tweede 
Internationale hadden de sociaal
democratische leiders meerdere malen 
de oorlogsdreiging besproken. Op een 
congres in Stuttgart (in 1907) was in een 
resolutie over de strijd tegen de oorlog 
gezegd: 
"Ingeval de oorlog toch zou uitbreken, is 
het de plicht op te komen voor een 
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Herman Gorter kijkt in de lens tijdens een openluchtbijeenkomst van de Tweede 
Internationale augustus 1904 in Amsterdam. 

spoedige beëindiging daarvan en er met 
alle kracht naar te streven de door de 
oorlog teweeggebrachte economische en 
politieke crisis te gebruiken om het volk 
in beweging te brengen en daardoor de 
vernietiging van de kapitalistische 
klasse-heerschappij te verhaasten". De 
uitspraak werd op latere congressen 
bevestigd, maar toen de oorlog in 1914 
uitbrak legden de meeste sociaal
democratische partijen en hun leiders 
deze uitspraak naast zich neer. De ont
goocheling bij de sociaal-democratische 
arbeiders was groot. Alleen Kar! 
Liebknecht en Rosa Luxemburg in 
Duitsland, de bolsjewiki met Lenin in 
Rusland en nog een aantal revolutionaire 
marxisten in andere landen hielden aan 
de internationale congresbesluiten vast. 

Bekendste brochure 

In Nederland werd dat gedaan door de 
SDP en hierbij speelde Gorter een grote 
rol. Het is dan ook niet te begrijpen, dat 
in de lesbrief geen melding wordt 

gemaakt van wat eigenlijk de beroemd
ste brochure van Gorter is: "Het impe
rialisme, de wereldoorlog en de sociaal
democratie". Gorter kritiseerde daarin 
fel de houding van de sociaal
democratische leiders, die hun eigen 
oorlogsbourgeoisie steunden, maar sprak 
daarin bovenal -en dat was juist in de 
periode van verwarring, ontreddering en 
teleurstelling van enorm belang- zijn 
vertrouwen uit in de revolutionair
marxistische beweging. Hij kreeg daar
door zijn internationale bekendheid. 
De Eerste Wereldoorlog was een oorlog 
tussen louter imperialistische staten en 
Gorter verwoordde dat aldus: "De ware 
oorzaak, de beginner, de teweegbrenger 
van de oorlog is dus niet één staat
maar alle staten die imperialistische 
politiek voeren. Duitsland, Engeland, 
Frankrijk, Oostenrijk, Rusland, België, 
Japan, elk voor zich en alle staten teza
men zijn de oorzaak. 
Alle gebazel der burgerlijke en sociaal
democratische partijen, dat men een 
afweeroorlog voert, dat men wel mee 
moet doen, omdat men aangevallen is, is 



niets dan bedrog, dat dient om aan het 
eigen meedoen een schoonen schijn te 
geven .... Alle Europese staten hebben 
zich voor dit conflict sinds jaren 
gewapend. Zij willen allen aan hun 
roofzucht voldoen. Zij zijn allen even 
schuldig". 
De revolutionaire marxisten, ook wel 
internationalisten genoemd, plaatsten 
zich daarom wat déze oorlog betreft niet 
op het standpunt van de "vader
landsverdediging", maar riepen op tot 
verzet tegen de eigen bourgeoisie. De 
brochure van Gorter werd in de talen 
van de grote oorlogvoerende landen ver
taald en aan de fronten verspreid. Hoe 
ingewikkeld de situatie toen was, moge 
blijken uit het feit dat de brochure voor 
het Franse front via Engeland ging. 
Onder invloed van de imperialistische 
propaganda waren de soldaten van de 
oorlogvoerende landen in 1914 zingend 
de oorlog in gegaan, maar naarmate die 
oorlog langer duurde werden zij het zat 
en gingen meer openstaan voor de 
opvattingen van de revolutionaire 
marxisten. Dit leidde soms tot verbroed
ering aan het front en wat Rusland be
treft in laatste instantie onder de leuze 
"Voor vrede en brood" tot de Russische 
revolutievan 1917. 
In de brochure bracht Gorter nog een 
belangrijk element ter sprake en wel het 
zelfbeschikkingsrecht voor de koloniale 
volkeren en met name voor het 
Indonesische volk. Hij ontkende daarbij 
dat recht, en Lenin bekritiseerde dat 
terecht, voor volkeren in Europa. In zijn 
brochure omschreef Gorter het koloniale 
vraagstuk -en men moet natuurlijk wel 
het taalgebruik van die tijd in het oog 
houden- aldus: "1) Protest tegen kolo
niale overweldiging en uitzuiging. 
2) Poging tot bescherming en vrijmak
ing der inlanders zoolang zij zelve te 
zwak zijn voor revolutionaire actie. 
3) Ondersteuning van elke revolution
aire actie der inboorlingen en eisch van 
hun politieke en nationale onafhankeli
jkheid, zoodra zij zelve een revolution-

aire actie beginnen." 
Dat was in overeenstemming met het 
richtsnoer van de SDP: "Indië, los van 
Holland". Hier lag ook een principieel 
verschil met de SDAP, die weliswaar de 
uitwassen van het kolonialisme bestreed, 
maar het Indonesische volk nog niet rijp 

Tekening van Marie de Roode
Heijermans van Herman Gorter in 1917. 
Gorter was zeer sportief en het tennis
racket is dan ook geen toeval. 
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Portretfoto van Herman tJorter ooor 
Willem Witsen. 

achtte voor onafhankelijkheid. Het is 
dan ook verwonderlijk, dat naar deze 
stellingname van Gorter in de lesbrief 
niet wordt verwezen; het woord 
Indonesië komt zelfs in het geheel niet 
voor. 

Briefwisseling met Lenin 

De Russische revolutie bracht nieuwe 
hoop en nieuw elan aan de massa's om 
de oorlog te beëindigen en het kapita
lisme te bestrijden. Zij werd door de 
SDP van harte begroet en de partij was 
de eerste in West-Europa, die een felici
tatietelegram zond. Gorter verbleef ten 
tijde van de revolutie in Zwitserland en 
hij zou daar zijn correspondentie met 
Lenin intensiveren. Eén van de verbin
dingskanalen van de Tribunisten met 
Sovjet-Rusland werd gelegd via Gorter. 
Hij gaf een keer de Zwitserse sociaal
democraat F.Platten een brief voor Lenin 
mee, waarin hij vroeg of hij 'iets' kon 
doen. De brieven van Lenin aan Gorter 
zijn niet teruggevonden. Maar uit een 
latere brief van Gorter aan Lenin (7 
februari 1918) kan worden opgemaakt, 
dat Lenin had gevraagd of een kameraad 
"die goed op de hoogte is van bank- en 
trustzaken" bereid zou zijn naar Sovjet-

Rusland te komen; de bolsjewiki moes
ten immers functies in het economische 
leven vervullen. 
In die brief zegt Gorter nog eens, dat hij 
het "zelfbeschikkingsrecht der naties" 
enigszins anders interpreteert dan Lenin. 
Hij werpt vragen op over het verschil in 
situatie in Rusland en de industrieel 
ontwikkelde landen, waaruit de latere 
verwijdering tot Lenin reeds valt te 
proeven. Zijn brief eindigt nog met de 
woorden: 
"Hoe het ook zij, de Russische revolu
tionairen en U, kameraad, in het bijzon
der, hebben een onsterfelijke roem 
bereikt en met Uw voorbeeld een grote 
dienst bewezen, in de eerste plaats aan 
de zaak van het wereldproletariaat, maar 
ook aan die van de gehele mensheid. 
Hadden de Duitse en de Engelse prole
tariërs tijdens of na de oorlog Uw voor
beeld maar gevolgd, en zoals U gehan
deld! Daarop moeten alle krachten in 
West-Europa gericht worden". 
Gorter schrijft ook net een brochure over 
de revolutionaire strijd te hebben samen
gesteld. Dat was 'Wereldrevolutie' -de 
titel is minder hoogdravend dan het lijkt, 
want in die tijd dachten en spraken de 
marxisten over "wereldrevolutie". In die 
brochure stelt Gorter zijn hoop vooral op 
de industrieel ontwikkelde landen en hij 
twijfelt eigenlijk aan de mogelijkheid of 
de revolutie in Rusland wel blijvend kan 
zijn als andere landen niet volgen. Het 
socialisme zou moeten ontstaan in 
"meerdere, in vele, in alle, ten minste in 
de doorslaggevende landen 
tegelijkertijd. De arbeiders moeten zich 
internationaal verenigen om het tesamen 
tegelijkertijd te stichten". 

Radencommunist 

"Wereldrevolutie" werd in het Russisch 
vertaald en delen werden in de Prawda 
gepubliceerd. Met zijn opvattingen ten 
aanzien van het parlementarisme, de 
vakbonden, het bondgenootschap met de 
boeren belandde Gorter echter steeds 



f 

meer op wat men zou kunnen noemen 
een 'ultra-linkse' positie, en hij kwam 
daarbij meer en meer tegenover de 
marxisten te staan. In Nederland had hij 
vanaf 1916 met Wijnkoop en Van 
Ravesteijn discussies gehad over de 
houding tegenover de oorlogvoerende 
landen. Hij verweet hen te veel op de 
Entente-landen (Frankrijk en Engeland) 
te koersen. Zij verweten hem te veel uit 
te gaan van Duitsland. Dat conflict liep 
hoog op en door allerlei irritaties nam 
hij in 1919 afscheid van de communis
ten in Nederland. 
Gorter vond in Duitsland geestverwan
ten. In de revolutionaire situatie in 1918-
1919 waren Rosa Luxemburg en Kar! 
Liebknecht vermoord en sociaal
democratische leiders als Noske en 
Scheidemann hadden de revolutionaire 
mogelijkheden afgewurgd. Gorter trad 

op in de KAPD (Kommunistische 
Arbeiter Partei Deutschland), die als 
sympathisant met adviserende stem aan 
de Caminterncongressen (Communisti
sche Internationale) deelnam. Lid van de 
Camintern was de "Verenigde 
Communistische Partij van Duitsland", 
deKPD.Gorter had invloed op de 
KAPD, die veel van zijn standpunten 
overnam. In 1920 publiceerde Gorter 
een "Open brief aan Lenin", waarin hij 
opnieuw zijn waardering voor de ver
worvenheden van de Russische revolutie 
uitte, vooral voor het ontstaan van de 
arbeidersraden. Hij keerde zich echter 
tegen aanspraken van de Sovjet-commu
nisten op algemene geldigheid van hun 
organisatorische en tactische principes. 
Hij signaleerde verschillen in situatie 
binnen Europa: "Wanneer men van het 
Oosten van Europa naar het Westen 

Spotprent in Het Vaderland van aprill907. Op het congres van deSDAPin Haarlem 
namen zowel Gorter als Troelstra drie uur de tijd om elkaars standpunt te bestrijden. 

PC 
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gaat, overschrijdt men op een bepaalde 
plaats een economische grens. Deze 
loopt van de Oostzee naar de 
Middellandsche Zee, ongeveer van 
Dantzig naar Venetië. Zij scheidt twee 
werelden: Want ten Westen van deze lijn 
heerscht het industrieele, het handels- en 
financieele kapitaal, vereenigd in den 
hoogst ontwikkelden vorm van het kapi
taal, het bankkapitaal, zoo goed als 
onbeperkt. Het landbouwkapitaal zelfs is 
aan dit kapitaal ondergeschikt of heeft 
zich ermee moeten verbinden. Dit kapi
taal is in de hoogste mate georganiseerd 
en in de hechtste staatsregeeringen 
samengevat. Ten Oosten van deze 
grenslijn bestaat noch deze ontzaglijke 
ontwikkeling van het geconcentreerde 
industriële, handels-, transport-, en 
bankkapitaal, noch zijn absolute over
heersching, en evenmin, in verband hier
mee, de moderne hechte staat". 
Het staat hier wat schematisch, maar het 
verschil in situatie was er ontegen
zeggelijk, economisch en politiek, maar 
zeker ook in traditionele ontwikkeling 
van parlementair-democratische orga
nen. Op het verschil in parlementaire 
tradities ging Gorter niet in, maar his
torisch gezien ligt daar een punt, waar 
het Russische voorbeeld van de arbei
ders- en soldatenraden (de sovjets) voor 
West-Europa niet zou werken. In de 
revolutionaire situatie 1918-1920 is nog 
te begrijpen, dat zij als tactisch en strate
gisch instrument door de revolutionair
marxisten werden gepropageerd. Daarna 
in feite niet meer. In de documenten van 
de Camintern bleven de 'sovjets' ten 
voorbeeld gesteld, maar in de dagelijkse 
propaganda/agitatie van de communisten 
in Nederland kwamen zij steeds minder 
voor. Opmerkelijk vind ik dan echter, 
dat Gorter zich een radencommunist 
betoonde en juist dàt element van het 
specifieke van de Russische revolutie 
van toepassing wilde houden. 
In zijn "Open Brief aan Lenin" keert 
Gorter zich ook tegen het werken in de 
bestaande vakbonden en hij ziet in de 

boeren en pachters in West-Europa geen 
bondgenoten voor de arbeidersklasse. 
Hij had echter wel waardering voor 
Lenins opvattingen over de verhouding 
tussen de communistische partij en de 
ongeorganiseerde massa. Op de eerste 
Caminterncongressen vonden felle dis
cussies plaats tussen 'de linksen', de 
'reformisten' en degenen die zich 
aaneensloten rond Lenin. In het najaar 
van 1920 maakte Gorter een avontuur
lijke reis naar Moskou, ontmoette Lenin 
en verdedigde bij de Executieve (het 
uitvoerend orgaan) zijn opvattingen. 
Trotski moest hem van repliek dienen en 
wees Gorters opvattingen af. 
Op het derde congres van de Camintern 
(22 juni- 12 juli 1921) hekelde vervol
gens Zinovjev nog eens scherp de opvat
tingen van Gorter. "Het zou beter zijn als 
Gorter veel van hetgeen hij de laatste 
tijd geschreven heeft in zijn bureau liet 
liggen, om zijn faam als goede Marxist, 
die hij werkelijk eens was, geen schade 
te doen", aldus Zinovjev, die zich ver
volgens nogal spottend afvroeg of 
Gorter zijn betogen over "verovering 
van de staatsmacht" wellicht aan de 
hand van zijn "ervaringen in I lolland" 
had opgeschreven. De KAPO besloot 
zich na de aanval van Zinovjev volledig 
uit de Camintern terug te trekken. De 
KPD bleef. 

Zestigste verjaardag 

Gorter bleef in ons land in de links-com
munistische organisatie KAPN 
(Kommunistische Arbeiders Partij 
Nederland) en raakte daardoor buiten de 
georganiseerde arbeidersbeweging, want 
de radencommunisten bleven marginaal. 
Splintergroepen, die zich afscheidden 
van de communistische hoofdmacht, 
maakten, en maken kan men eraan 
toevoegen, geen kans. De KAPN had 
maar een paar afdelingen en nauwelijks 
leden. Zij was tegen deelname aan 
verkiezingen en Gorters streven was 
meer gericht op de vom1ing van een 



'Gideonsbende' van uitgelezen strijders, 
zuiver in de leer. Door dit sectarisme 
bleef de organisatie tot machteloosheid 
gedoemd en Gorter kon er bovendien 
niet tegen, dat men elkaar daar ook nog 
om elke kleinigheid onderling aanviel. 
De waardering, of je zou bijna kunnen 
zeggen de verering, voor Gorter ver
dween bij zijn oude strijdmakkers in 
Nederland echter niet. Kenmerkend 
daarvoor vind ik de houding van De 
Tribune, toen Gorter in 1924 zestig jaar 
werd. Het was een tijd, waarin aan het 
bereiken van die leeftijd nog publiekeli
jk aandacht werd geschonken. De 
Tribune wijdde de gehele voorpagina 
aan Gorters verjaardag met onder 
andere, een artikel van Gerard Albert 
Vader. Hij was in 1906 als eerste SOAP
raadslid in Weesp gekozen en werd in 
1911 bij een herverkiezing, landelijk 
gezien, het allereerste raadslid voor de 
SOP. Vader schreef onder meer: 
"Woensdag 26 Nov. herdenkt Herman 
Gorter zijn 60e geboortedag. Ik meen 
goed te doen deze dag Gorter onze beste 

f wenschen aan te bieden. Want al behoort 
Gorter op ditoogenblik niet meer tot 
onze partij, niemand die hem in de volle 
kracht van zijn leven heeft gekend zal 
betwisten dat Gorter zeer, zeer veel voor 
de arbeiders heeft gedaan.". Vader herin
nerde zowel aan de tijd in de SOAP als 
de SOP en merkte nog op: "Allen die 
hem in zijn optreden hebben gekend 
zullen zich herinneren die avonden dat 
Gorter sprak, als de gloed der overtui
ging van hem uitstraalde, wanneer hij 
van de sprekerstafel eenige stappen de 
zaal intrad, tusschen de bezoekers, als 
hij wilde hij ze één voor één aanspreken 
en overtuigen". "Gorter was ongetwi-

1
. jfeld een der geliefdste sprekers in de 

partij". 

Dood en crematie 

De gezondheid van Gorter was slechter 
geworden en hij moest vaak voor een 
kuur naar Zwitserland. Op de terugweg 

van zo'n reis met zijn vriendin Jenne 
Clinge Doorenbos overleed hij op 15 
september 1927 op een hotelkamer in 
Brussel. 
De ontsteltenis in De Tribune bleek uit 
enkele regels 'laatste nieuws': "Het 
persbureau Vaz Dias bericht, dat 
HERMAN GORTER in den nacht van 
Woensdag op Donderdag te Brussel, 
waar hij zich bevond op zijn terugreis uit 
Zwitserland, is overleden. Dit bericht zal 
velen in onze gelederen diep treffen. 
Want Herman Gorter, een der grootste 
dichters van dezen tijd, heeft lang in 
onze gelederen gestreden en was voor 
verscheidenen van ons een leermeester. 
We moeten op het moment met deze 
enkele regels volstaan". 
De dag daarop opende De Tribune pagi
na 1 met het bericht van Gorters overlij
den onder een kop met diens eigen 
woorden: 
"De arbeid, de aldoor strijdende arbeid, 
is de broer der schoonheid zoekende 
kunst" 
Er werd in die dagen door de communis
ten veel over hem geschreven. Daar valt 
heel wat uit te citeren, maar ik zou hier 
met twee citaten willen volstaan. Eén uit 
een artikel van dr. J.A.N. Knuttel, de 
neerlandicus, die hem vanuit de SOP-tijd 
had gekend in zijn beide hoedanigheden: 
dichter en politicus. Boven het artikel 
stond: ...... "Het sterkste geluid, de 
grootste oorspronkelijkheid, het warmste 
gevoel. .... "Knuttel poogde iets weer te 
geven van ae persoonlijkheid van Gorter 
en schreef: "Waardoor is Gorter van de 
beweging vervreemd? In de eerste plaats 
doordat hij, in weerwil van zijn marx
isme, toch in het communisme te veel 
het absolute ideaal zag, en weinig plaats 
liet aan overgangen en onvolkomen
heden. Lenins bereid zijn tot de noodza
kelijke compromissen kon hij niet begri
jpen. Toch zou het misschien niet zo ver 
zijn gekomen, indien hij niet reeds was 
losgemaakt van het partijleven door zijn 
strijd met Wijnkoop: -indien deze hem 
niet, zoodra hij lastig begon te worden, 
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geheel had afgestooten door zijn 
beruchte zwijgtactiek. En dan : - indien 
niet én de dood van zijn vrouw (Wies 
Cnoop-Koopmans, J.M), de bescheiden 
figuur, die hem zoo'n onontbeerlijke 
steun was, én zijn teleurstellingen als 
dichter hem uit zijn evenwicht hadden 
gebracht. Gorter was een beminnelijk, 
zacht mensch, hartelijk als vriend en 
toch eenzelvig; een prettig, boeiend 
prater, maar die zich toch nooit geheel 
gaf. Van het individualisme van de 
tachtigers heeft hij zich nooit geheellos 
kunnen maken. De mogelijkheden die in 
hem scholen, zijn niet alle vervuld; een 
groot figuur is hij toch geweest". 
En dan wil ik nog citeren het slot van 
een niet-ondertekend Tribune-artikel, 
een hoofdartikel zouden we kunnen 
zeggen: 
"De politieke inzichten van Gorter in 
zijn laatste levensjaren waren afwij
k~nde van de onze. Hij stond tegenover 
onze partij en het is gebleken, dat hij, 
evenals verscheidene zijner tijdgenooten 
en vroegere strijdmakkers den weg der 
Russische Revolutie niet kon overzien. 
En zoo behoorde hij mede tot degenen, 
die de gelederen der Comintern verlie
ten. Maar Gorter was waar als goud, hij 
had zich van de bourgeoisklasse gan
sehelijk losgemaakt en hij had al zijn 
voelen en willen, zijn gansche zijn, in 
dienst der arbeidersklassen gesteld. 
Daarvoor zal de arbeidersklasse hem als 
een harer groote voorgangers steeds 
blijven eeren". 
Op uitdrukkelijke wens van Gorter werd 
er bij zijn crematie op Westerveld niet 
gesproken. "Een ontroerend, eenvoudig 
afscheid", aldus De Tribune. Er waren 
zo een vijfhonderd belangstellenden, 
onder wie leidende personen uit de 
SDAP en uit de toen twee communisti
sche partijen (Partij-De Visser en Partij
Wijnkoop). 
Leden van de KAPN zongen de interna
tionale. 

"De Arbeidersraad" 

Er is nogal eens gediscussieerd over de 
omstandigheden van Gorters eenzame 
dood, die dan -evenals de laatste jaren 
van zijn leven -tragisch worden 
genoemd. De vraag is of Gorter zelf zijn 
laatste jaren zo ervaren heeft. De neder
laag van de arbeiders in West-Europa, op 
wie hij vooral zijn hoop had gesteld, 
alsmede de ontwikkelingen in Rusland 
moeten hem hebben teleurgesteld. Het 
isolement, waarin hij zich met de raden
communisten bevond, was onmisken
baar. Maar zijn hoop op een lichtende 
toekomst bleef. Kenmerkend daarvoor is 
het gedicht" De Arbeidersraad", dat 
zich in zijn nalatenschap bevond, en in 
1931 werd gepubliceerd. 

De Arbeidersraad 

Nu dan de nederlaag geleden is 
En d'arbeiders teruggestoten zijn 
In der tirannie donkre duisternis 
Nu wil ik zingen, zacht en hel en fijn 

Hoe zij herstijgen uit bekommernis 
Weder naar des lichts goudenen zon 

neschijn 
Want mijn hart leeft hun leven. En 't is 

wis, 
Dat zij herstijgen zullen, sterk en rein. 

Zij zullen weder opvliegen ten hemel 
Van uit der slavernij diep donkre poel, 
Zij zullen zich veroveren het gewemel 
Zij zullen zich verov'ren het gewemel 
Der aarde. Nu voor goed. Het Hoge 
Doel. 
Dit wil ik zingen in een gouden schijn. 
In nederlaag wil ik hun dichter zijn. 

In de jaren dertig werd bij de communis
ten de aandacht voor Gorter en de SDP 
geringer en ook kritischer. Dat was 
vooral het geval, toen vanaf ongeveer 
1935 gestreefd werd naar een eens
gezind optreden van communisten en 
socialisten tegen het dreigende gevaar 



van het fascisme. De CPN wilde 
Nederland sterk maken voor de verde
diging van de nationale onafhankeli
jkheid, dat wil zeggen voor het blijvende 
recht op zelfbeschikking. De situatie 
was in dat opzicht anders dan tijdens de 
Eerste Wereldoorlog en het was onder 
meer Mr. A.S. de Leeuw, die op een 
theoretisch scheppende manier een bij
drage aan de nationale politiek gaf. Het 
SOP-standpunt sloot indertijd in West
Europa elke nationale strijd voor eens en 
voor altijd uit, en dat nu was niet juist 
geweest. Zo een opvatting zou 
Nederland tegenover de dreiging vanuit 
Hitier-Duitsland kwetsbaar maken, ter
wijl juist weerbaarheid noodzakelijk 
was. 
En dan was er het vraagstuk van de een
heid van de arbeidersklasse. De schei
ding in 1909 en het bestaan van twee 
partijen van de arbeidersklasse was vaak 
gepaard gegaan met wederzijdse uit
vallen, die zelfs het karakter van scheld
partijen aannamen. Omdat de naam De 

Tribune met dat verleden was verbon
den, veranderde de CPN in 1937 zelfs 
deze naam in Het Volksdagblad. De SDP 
en de communisten uit de jaren twintig 
werden daarbij vanwege sectarische 
opvattingen scherper gekritiseerd dan zij 
verdienden. 
In zijn boek "Het Socialisme en de Natie 
merkt" A.S. de Leeuw over Gorter op: 
"Hij had een abstracte bewondering voor 
de "massa", die gepaard ging aan een 
innig wantrouwen tegen de organisaties, 
waarin hij het meest bewuste deel van 
die massa aantrof. Als politicus was hij 
een geboren en ongeneeslijke sectariër 
en op die klip is zijn scheepje dan ook 
gestrand; doch dit ontneemt aan zijn 
politieke uitspraken en beschouwingen 
geenszins alle waarde. Bij Hem1an 
Gorter liggen de hoogte- en laagtepunten 
vlak naast elkaar en zijn volledige 
uitdoving als politiek leider in de crisis 
van na de oorlog volgt maar kort op zijn 
hoogste stijging als revolutionnaire pro
feet in de eerste jaren van de wereld
krijg". 
Eenheid van de arbeidersbeweging 
kwam helaas niet tot stand, Hitier viel in 
1940 ons land binnen en vijf jaar 
bezetting eisten hun tol. 

Zoeker naar menselijkheid 

Wat de naoorlogse jaren betreft, zou ik 
er hier nog aan willen herinneren, dat de 
CPN in de beginselverklaring van 1946 
een kort hoofdstukje wijdde aan de oor
sprong van de partij. Er werd onder meer 
gezegd: "Zij (de CPN) belichaamt de 
jarenlange strijd der Nederlandse arbei
dersbeweging voor een menswaardig en 
verzekerd bestaan, voor democratische 
rechten. De Communistische Partij van 
Nederland verenigt in zich het beste 
waarmee de edele en onkreukbare 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis in zijn 
pioniersarbeid en de grote volksleider 
Pieter Jelles Traelstra in zijn strijd voor 
de democratie, de arbeidersbeweging 
hebben verrijkt. Zij streeft naar dezelfde 
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Voorpagina aan Kontrast: 
Herman Gorter 1864- 1927 

idealen als de fijnzinnige zoeker naar 
menselijkheid en schoonheid, Herman 
Gorter, die zoveel voor de ontwikkeling 
van de arbeiders heeft gedaan. Zij zet 
het werk voort van David Wijnkoop en 
Louis de Visser, de onvermoeide ver
breiders van de marxistische ideeën in 
ons land. Zij stond in de voorste rijen 
van de nationale vrijheidsstrijd tegen de 
Duitse bezetter. Zij is bezield van de 
geest van vrijheidsliefde, moed en offer
vaardigheid, die door de helden van het 
verzet aan de dag is gelegd". 
Zo werd dus in de beginselverklaring 
aan Herman Gorter een vooraanstaande 
plaats ingeruimd. Opmerkelijk is ook dat 
Traelstra wordt genoemd, wiens rol 
uiteraard van betekenis is geweest. De 
CPN streefde opnieuw naar eenheid van 
de arbeidersbeweging. De SOAP, later 
de PvdA, wees dit echter af. De wrede 
koloniale oorlogen tegen Indonesië, 
waarvoor de PvdA de verantwoordelijk
heid nam en die door de CPN in de geest 
van Gorter en Wijnkoop met alle kracht 
werden bestreden, legden bovendien een 
zware hypotheek op het eenheids-

streven. In enkele grote steden, 
Amsterdam bijvoorbeeld, waren college~\' 
van B en W bestaande uit communisten :1 

en socialisten. In 1948 maakte de koude l 

oorlog daaraan een eind, en de commu
nisten werden meer en meer in de 
verdediging en in het isolement 
gedreven. 
In die periode van koude oorlog ver
flauwde de aandacht voor figuren als 
Gorter, Wijnkoop en anderen. In het 
derde leerboekje van de arbeidersbewe
ging, in 1952 uitgegeven door de CPN, 
werd weer een overwegend negatieve 
beoordeling gegeven over de periode 
van de SOP. De nadruk werd gelegd op 
sectarische elementen in de SOP-politiek~ 
en de houding inzake het z.e\fue<:>c\\\~
kingsrecht, omdat- aldus het boekje
de verdediging van de nationale zeggen 
schap tegenover het Amerikaanse impe
rialisme op het spel stond. Men moet 
echter zeggen, dat de SDP-leden met 
grote moed en offerbereidheid in hun 
tijd actief zijn geweest. 
In 1964, toen de honderdste geboorteda~ 
van Gorter alom werd herdacht, ver
schenen er positieve artikelen in De 
Waarheid, Politiek en Cultuur en bracht 
Kontrast (IPSO-uitgave) een speciaal 
nummer. Het speciale nummer van 
Kontrast was interessant, omdat er door 
medewerking van Wijnkoops weduwe 
uit de briefwisseling tussen Gorter en 
Wijnkoop uit het zich thans in Moskou 
bevindende archief werd gepubliceerd. 
Zoals al gezegd, Gorters daadkracht wa~ 
groot. Op 13 mei 1913 schreef hij: "Dit 
is mijn lijstje: 2 juni Rotterd. , 3 juni 
Leiden, 4 en 5 A'dam, 6 en 7 Twente , \', 
Den Haag, 9 A'dam II (Czaar Peter), lO 
A'dam IX, 11 Groningen, 12, 13, 14, 15. 
16 open voor Twente (debatteren tegen 
Albarda de 13e) en voor 1 debat tegen 
Maupie (Mendels). Bijna al deze avon
den zijn debat of spreken met een 
ander". 
En in het najaar van 1913: "Laatst vroeg 
Ceton mij hoe oud ik was. Jelui wilden 
mij toch niet op mijn verjaardag ver-



m~~en? Mi.sschi.en denkend, dat ik 50 
ben? lk word eerst 49. Ben geboren 26 
nov. '64 - Bovendien hulde altijd ver
keerd. Eerst na dood gepast. Dus ook 
volgende jaar een hartelijke hand. Die 
geef ik je nu alvast." 

Socialisten en communisten 

Veel is er natuurlijk veranderd sinds de 
tijd van Gorter, Wijnkoop, Troelstra, 
Van Ravesteijn, De Visser, sinds de tijd 
van de SDAP en SDP. De verhoudingen 
tussen communisten en socialisten zijn 
gelukkig niet meer zo verkrampt als zij 
vroeger wel waren. Het voorkomen van 
een oorlog, die door het bestaan van 

kernwapens een allesvernietigende zou 
zijn, verlangt meer dan ooit gezamenlijk 
\l\)\>eden van alle progressieve en 
vredeskrachten. Socialisten en commu
nisten hebben reden Hem1an Gorter te 

herdenken en hem daarbij zijn plaats, 
ook in en voor de communistische 
beweging, te geven. 
Gorter was geen heilige, want heiligen 
bestaan er niet, misschien moet ik 
zeggen niet meer, in de arbeidersbeweg
Ing. 

Marsman dichtte ooit over Gorter en 
begon aldus: 

Hij was van vuur, 
een golf, een vlam, 
een stromend stuk natuur, 
blinkend als water in den zomerdag. 
Nooit, sinds ik hem zag, 
zag ik nog een man 
wiens wezen zo bezielend overkwam 
tot in zijn blik, zijn praten en zijn gang 
een rechte beuk ook toen het einde kwam. 

Het is een goede karakteristiek van 
Gorter. 

Joop Morriën 
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Het nationaliteiten
vraagstuk in de 
Sovjet-Unie 
Nadrukkelijk is in 1988 het 
nationaliteitenvraagstuk op het prior
iteitenlijstje van Gorbatsjov gekomen. 
Miljoenen Armeniërs, 
Azerbaidzjanen, Letten, Esten en 
Litouwers zijn met nationale leuzen 
de straat opgekomen. Deze massaliteit 
is in de Europese geschiedenis uniek. 
Perestrojka van onderop heeft zo een 
heel nieuwe en onbedoelde betekenis 
gekregen. 
Onder westerse sovjetologen wordt al 
druk gespeculeerd over een mogelijk 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Een 
andere vraag is in hoeverre perestroj
ka door de toegenomen nationale 

Kameelrennen in Kirgizië 

spanningen wordt bedreigd. En voorts 
is de vraag hoe verschillende nationale 
bewegingen zich verhouden tot social· 
istische doelstellingen en welke coali
ties zij sluiten. 

Hierbij kunnen ontwikkelingen binnen 
de meer dan honderd verschillende 
nationaliteiten moeilijk over één kam 
worden geschoren. Er zijn enorme ver
schillen tussen Estland met een lutherse 
achtergrond en Scandinavische invloe
den, en het islamitische Kirgizië in 
Centraal-Azië. De culturele verschillen 
tussen deze volkeren zijn misschien nog 
groter dan die tussen Noren en Turken. 



Dat geldt evenzeer voor de verschillen 
tussen Moldaviërs bij de Roemeense 
grens en Boerjaten in Siberië. Deze 
unieke veelvolkerenstaat is een produkt 
van eeuwenlange Russische expansie. 

Eeuwenlange Russische expansie 

Gedureride de dertiende en veertiende 
eeuw, onder de Tataren heerschappij, 
begonnen de vorsten van Moskou al 
Russisch land te verzamelen. Aan het 
eind van de zestiende eeuw, toen de 
Tataren al verslagen waren, was dit pro
ces voltooid. Vervolgens ging de expan
sie verder: rond 1650 bereikten·de 
Russen de Stille Oceaan en bezetten ze 
zelfs Alaska (dat in 1867 weer verkocht 
werd aan de Verenigde Staten). In de 
negentiende eeuw werden de Kaukasus 
en Transkaukasië ingelijfd, evenals 
Finland. Bessarabië, aan de huidige 
Roemeense grens, werd op Turkije 
veroverd en in de tweede helft van de 
negentiende eeuw werd Centraal-Azië 
ingenomen. In die negentiende eeuw 
was ook al een groot stuk van Polen in 
het Russische Rijk opgenomen en vele 
joden waren naar Rusland geëmigreerd. 
De expansie verliep vrij geleidelijk en 
nam niet de vorm aan van grote verove
ringsoorlogen. Overigens werd pas 
onder tsaar Alexander II, die van 1881 
tot 1894 de scepter zwaaide, een politiek 
van russificatie gevoerd, lang nadat 
Oekraïense, Finse, Letse en andere 
nationalismen zich hadden gemanifes
teerd. Tot dan was Frans de hoftaal. 
De russificatiepolitiek ondervond grote 
weerstanden en er werd grof geweld 
gebruikt om opstandige volken te onder
drukken. Vooral de Polen hadden de 
naam opstandig te zijn. De joden
pogroms waren berucht. Het tsaristische 
Rusland stond daarom bekend als de 
volkerengevangenis van Europa. 
Een belangrijke voorwaarde voor het 
bijeenhouden van het tsarenrijk was het 
numerieke overwicht van de Russen. Zij 
konden het administratieve apparaat in 

de buitengewesten bezetten. Hierbij 
moeten we ook bedenken dat het 
nationale bewustzijn bij vele volkeren 
nog niet ontwaakt was. 

De Oktoberrevolutie 

Aan het eind van de Eerste Wereld
oorlog ontstond een reële mogelijkheid 
voor het uiteenvallen van het Russische 
Rijk, een lot dat in die tijd ook het 
Ottomaanse Rijk en de Oostenrijks
Hongaarse dubbelmonarchie beschoren 
was. Met de vrede van Brest-Litovsk 
verloren de bolsjewiki de Baltische 
republieken en Polen. Later werden nog 
een deel van Wit-Rusland en de 
Oekraïne bij Polen gevoegd. Voorts 
ontstonden er in de Oekraïne, in Wit
Rusland, in Transkaukasië, onder de 
Krim-Tataren en in Ce.ntraal-Azië 
krachtige separatistische bewegingen. 
De Basmasji-opstand in Toerkestan 
duurde maar liefst zes jaar en had grote 
steun onder de bevolking. 
Tijdens de burger- en interventieoorlog 
konden vijandelijke troepen grote delen 
van het land bezet houden. Uiteenvallen 
van het rijk kon worden voorkomen 
doordat de 'witte' troepen te zeer verbon
den waren met de oude en gehate orde 
en wreed optraden tegen de bevolking. 
Het Rode Leger ondervond minder 
weerstand omdat de bolsjewiki een 
sociale en economische politiek door
voerden, die oude uitbuitingsverhoudin
gen ophief en ontwikkelingskansen voor 
de bevolking schiep. Ook door het 
stimuleren van het nationale cultuurgoed 
wonnen de bolsjewiki veel steun onder 
de bevolking van de niet-Russische 
gebieden. 

In 1922 werd de Sovjet-Unie een fede
rale staat, waarbij de republieken zelfs 
het recht op afscheiding kregen. De 
sovjetregering kwam echter snel terug 
op dit principe. Het land dreigde zo 
namelijk uiteen te vallen. Georgië, dat 
zich dreigde af te scheiden, werd met 

sn 



Politiek en Cultuur 

84 

behulp van het Rode Leger weer inge
lijfd en de afscheidingsclausule in de 
grondwet werd een dode letter. 
De interventie in Georgië betekende 
echter niet dat aan de politiek van het 
stimuleren van de nationale culturen een 
eind kwam. Tot aan het begin van de 
jaren dertig was er sprake van een 
opbloei van de culturen van de nationale 
minderheden. 
Onder de laatste tsaren was elke uiting 
van nationale identiteit verboden en het 
hele openbare leven was gerussificeerd. 
Na de Oktoberrevolutie werd het 
gebruik van de Russische taal sterk 
teruggedrongen. Het assimilatieproces, 
dat voor de revolutie in gang was gezet, 
werd in de jaren twintig onderbroken. In 
totaal 48 naties en volkeren kregen in 
die tijd een eigen schrift. In 1913 ver
scheen slechts 5,1 % van de totale 
boekenoplage in Rusland in niet
Russische talen; in 1928 was dit 
opgelopen tot 25,9 en in 1934 tot 29,3% 
(in 1975: 15,1% ). Tekenend is de 
ontwikkeling in de Oekraïne. In 1915 
kreeg slechts 40% van de kinderen 
onàerwijs, en wel in de Russische taal. 
In 1933 genoot 98 procent van de 
kinder onderwijs in de moedertaal. 
De sovjetregering legde elke administra
tieve eenheid een taal op. Zo kreeg Wit
Rusland het Witrussisch als officiële 
taal. In Wit-Rusland werden echter ver
schillende, met elkaar concurrerende 
talen gesproken. Het Witrussisch moest 
door de meeste Witrussen op school nog 
worden geleerd. 
Linguïsten kregen de opdracht dialecten, 
die soms door enkele honderden mensen 
werden gesproken, tot literaire schrijf
taal te transfom1eren. 
Het stimuleren van het nationale cultuur
goed door de sovjetmacht heeft er 
ongetwijfeld toe bijgedragen dat vele 
volkeren in tweede instantie voor de 
revolutie gewonnen werden. Dit 
ondanks het feit dat Russen een belang
rijke rol speelden bij het bepalen van de 
politiek in alle nationale republieken. Er 

was veelal onvoldoende inheems kader 
om het bestuursapparaat over te nemen. 
Maar belangrijk was dat er naar ge
streefd werd zoveel mogelijk inheemsen 
in te schakelen. Ook het bi.) de mee-"te 
volken ontbreken van diepgewortelde 
aspiraties tot zelfbeschikking droeg ertoe 
bij dat de bolsjewiki niet geconfronteerd 
werden met massale, het voortbestaan 
van de Sovjet-Unie bedreigende, sepa
ratistische bewegingen. Vaak was het zo 
dat een nationale identiteit ontstond die 
ten tijde van de Oktoberrevolutie niet 
eens aanwezig was. Dit was bijvoor
beeld het geval in Centraal-Azië waar 
stam- en clanloyaliteiten werden verbro
ken, het panislamisme werd terugge
drongen en een Kirgizische of 
Toerkmeense identiteit kon ontstaan. Dit 
werd ook gestimuleerd doordat vele 
volken (in wording) zich tot op zekere 
hoogte ook politiek konden organiseren. 
Er kwamen autonome gebieden en 
autonome provincies naast de al eerder 
genoemde republieken. 

De stalinistische terreur 

In 1928 trad het eerste vijfjarenplan in 
werking en kort daarop begon de eerste 
collectivisatiegolf. Stalin vermeed 
bewust toen al het nationale vraagstuk 
aan de orde te stellen en de bewegings
vrijheid van de nationale minderheden in 
te perken. Hij wilde niet op alle fronten 
in de aanval gaan. Wel werden vanaf het 
eind van de jaren twintig nomadenstam
men gedwongen zich op een vaste plaats 
te vestigen. Dit sedentair maken van 
nomadenvolken, dat de collectivisatie 
begeleidde, kostte alleen al een kwart 
van alle Kazachen het leven. De terreur 
en ellende, gepaard gaande met de 
gedwongen collectivisatie trof niet 
gelijkelijk alle volken. De hongersnood 
als gevolg van de collectivisatie, eiste in 
de Oekraïne maar liefst 3 miljoen 
slachtoffers. 

Met de geforceerde industrialisatie en 



collectivisatie was er geen plaats voor 
een gedecentraliseerde inrichting van d~ 
sovjetstaat met relatieve autonomie, al.' . 
was het maar op cultureel vlak, van de 
minderheden. In de totalitaire staat die 

Stafin voor ogen stond, paste geen enkel 
afwijkend geluid. Het is ook in dit licht 
dat hij begin jaren dertig verklaarde dat 
het nationaliteitenvraagstuk definitief en 
volledig was opgelost. Vanaf het midden 
van de jaren dertig kwam de grote 
omslag in de nationaliteitenpolitiek. In 
de terreurgolf van 1937-1938 werden 
hele nationale elites geliquideerd en de 
russificatiepolitiek werd verscherpt. 
Het nationaliteitenprobleem nam aan 
gewicht toe doordat de Sovjet-Unie aan 
de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog er vijf rep u blieken bij ver
\\1\erf. Na de tekening van het 
Molotov-von Ribbentrop-pact werden 
de grenzen van de Sovjet-Unie in weste
lijke richting, grotendeels tot aan de 
grenzen van 1913, verschoven. Een deel 
van Polen werd bezet en Estland, 
Letland, Litouwen, Moldavië (en het 

~ nabijgelegen Noord-Boekovina) en Fins 
Karelië werden geannexeerd. De 

Hulp na de recente aardbeving in Tadjikistan. 

PC 
inlijving ging gepaard met de deponane 
van vele tienduizenden. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 
hele volkeren, waarvan delen gecolla
boreerd hadden met de nazi's (of daar
van alleen maar werden verdacht), 
gedeporteerd. Dit gebeurde bijvoorbeeld 
met de Krim-Tataren (200.000 tot 
250.000 mensen) en de Wolga-Duitsers 
(800.000 mensen). De meeste van deze 
volkeren zijn later gerehabiliteerd en 
konden naar hun gebieden terugkeren. 
De Krim-Tataren konden bijvoorbeeld 
niet terug. 
Vooral gedurende de Tweede Wereld
oorlog kwam het Russische chauvinisme 
op. Een beroep op het verdedigen van 
het nieuwe sociale systeem voldeed niet: 
een appel op wat vroeger werd aange
duidals 'burgerlijk -nationalistische' 
gevoelens werd in deze oorlogssituatie 
nodig geacht. En dat betekende vooral 
een bevorderen van het Russische 
nationalisme. Al vlak voor de oorlog 
was er een verscherping van de russifi
catiepolitiek. J n 1938 werd het Russisch 
een verplicht vak op alle scholen, en de 
scholen van de nationale minderheden 
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verdwenen nagenoeg. 
In de laatste jaren van Stalins heerschap
pij waren het onder de minderheden 
vooral de joden die het zwaar te ver
duren kregen. Stalin speelde in op tradi
tionele bij de bevolking levende anti
semitische gevoelens. 

Chroesjtsjovs concessies 

De grove russificatiepolitiek had niet tot 
gevolg dat het nationaliteitenvraagstuk 
was opgelost zoals StaJin beweerde. Wel 
was het zo dat in tegenstelling tot het 
begin van de jaren twintig het nationali
teitenvraagstuk geen bedreiging meer 
vormde voor het vomtbestaan van de 
Sovjet-Unie. 
Na de dood van StaJin werden er veel 
concessies aan de nationale minderheden 
gedaan teneinde steun te verwerven voor 
de machtsstrijd in de partijtop. In 1953 
werd er bijvoorbeeld een maatregel 
genomen die beoogde het overwicht van 
Russen in de leiding van de niet-Russi
scherepublieken ongedaan te maken. 
Onder Chroesjtsjov kwam er een toene
mende participatie van de niet-Russische 
volkeren in het politieke leven. Dit werd 
mede mogelijk gemaakt door de politiek 
van decentralisatie op vooral econo
misch terrein. Onder de eerste en tweede 
partijsecretarissen van de Unierepu
blieken waren er tussen 1953 en 1961 
niet alleen meer autochtonen dan onder 
Stalin, maar ook meer dan in de periode 
na 1961 het geval zou zijn. Het aandeel 
van de Russen in het administratief 
apparaat bleef echter ook toen nog meer 
dan proportioneel. 
Ondanks de terreurpolitiek van StaJin 
tegen met name de elites onder de 
minderheden kon het nationaliteiten
probleem een factor van betekenis 
worden. Bedacht moet worden dat onder 
StaJin ook een moderniseringsproces in 
gang was gezet dat de vele volkeren van 
de Sovjet-Unie nieuwe, meer geletterde 
en omvangrijker elites gaf. Het liquide
ren van een aanzienlijk deel van de 

nationale elites kon niet verhinderen dat 
een nieuwe generatie opkwam die het 
nationale cultuurgoed uit kon dragen. 
Veelzeggend is het gegeven dat er in de 
jaren 1927-1928 slechts 74.000 niet
Russischeuniversiteitsstudenten waren 
en in 1959-1960 al 506.300 en in 1980-
1981 2,2 miljoen. De Britse historicus 
Hobsbawn heeft eens gezegd dat de 
vooruitgang van scholen en universitei
ten een graadmeter voor het nationali~
me is, net zoals scholen en universiteiten 
haar meest geprofileerde katalysatoren 
zijn. 

In 1958, na de beslissing van de 
machtsstrijd in de partijtop, kwam er 
echter een ommezwaai. De sovjet
regering vond dat een decentralisatie en 
een herleving van het federalisme 
onverenigbaar waren met een verdere 
versteviging van de eenheidsstaat en de 
opbouw van een communistische 
maatschappij. Meer autonomie voor de 
nationale minderheden zou oncon
troleerbare en centrifugale krachten 
meer speelruimte geven. Met de school
hervormingswet van 1958-1959 werd op 
meer scholen het Russisch de onderwijs 
taal en werd de rol van de andere talen 
sterk teruggedrongen. 

De periode-Brezjnev 

Onder Brezjnev is ten aanzien van het 
nationaliteitenvraagstuk aanvankelijk 
een middenpositie ingenomen: er zou 
een 'dialectisch' proces plaatsvinden van 
gelijktijdige 'toenadering' en 'opb\oei.en' 
van de naties. In de literatuur kwam 
echter al vlug steeds meer de nadruk te 
liggen op 'toenadering' en steeds minder 
op 'opbloei'. Steeds vaker en in hardere 
toonzetting werd geschreven tegen 
bepaalde nationalistische tendenzen. In 
de nadagen van het Brezjnev-tijdperk 
werd een verscherpte russificeringspoli
tiek doorgevoerd. 
Toch kregen de partijleidingen in vele 
republieken in de loop van het Brezjncv 



i ûjdped< mee< ruimte om"""' eigen 
\ inzicht allerlei zaken zelf te regelen, 

mits een onbeperkte loyaliteit aan het 
Kremlin betoond zou worden. Zo wer
den als het ware een aantal koninkrijkjes 
gevormd die in een haast feodale ver
houding tot het Kremlin stonden. 
Hierdoor konden in een aantal republie
ken nepotisme en corruptie welig tieren. 

~, G. Kolbin, partijleider van Kazachstan, 
wees er kort geleden op dat 'vroegere 
leiders (in Kazachstan) superrechten en 
vrijwel onbeperkte macht (hadden). Ze 
maakten hele regio's tot privédomeinen 
die op grond van bepaalde regels werden 
bestuurd, met een eigen hiërarchie en 
relaties, gebaseerd op familiebanden en 
vriendjespolitiek. Intriganten en profi
teurs, die voor niets terugdeinsden, kre
gen de overhand. Dat leidde uiteindelijk 
tot een uitbarsting van nationalistische 
gevoelens die een climax bereikten bij 
de beruchte gebeurtenissen van decem
ber 1986' (bedoeld worden de onlusten 
in Alma Ata als gevolg van de benoem
ing van de Rus Kolbin). 

In de sovjetpers is uitvoerig de verstren
%e\ing van mafia en politieke elite in het 
om corruptie bekendstaande Oezbekistan 
beschreven. In vele districten van deze 
republiek heerste tot voor kort volstrekte 
rechteloosheid, zo kunnen we in de 
Pravda lezen (23-1-1988). Het bestaan 
van deze op zich zelf staande 'domeinen' 
en taaie machtsstructuren op het niveau 
van de republieken verklaart ook 
waarom de weerstand in veel repub
lieken tegen de perestrojka zo groot is. 
t.n dat is niet alleen het geval in 
Centraal-Azië. In de Oekraïne heerst nog 

i steeds de Brezjnev-aanhanger Sjtsjer
bitksi. 

T Onder Brezjnev bestond officieel geen 
nationaliteitenvraagstuk. Zijn opvolger 
Andropov sprak echter over een 'groei 
van het nationale zelfbewustzijn van alle 
naties en volkeren' in de Sovjet-Unie. 
Dit was zijns inziens het gevolg van de 
'economische en culturele vooruitgang' 

en als zodanig 'een wetmatig, objectief 
proces' in een socialistische maatschap
pij. Ook Gorbatsjov heeft na lang aarze
len op het plenum van het Centrale 
Comité in februari 1988 gesproken van 
"de groei van het nationale zelfbewustzi
jn bij alle naties en volkeren van het 
land". 

Marxisme en het nationaliteiten
vraagstuk 

Gezien de feitelijke ontwikkelingen zijn 
dit geen verbazingwekkende uitspraken. 
Het is eerder verbazend dat dit nu pas 
erkend wordt. Dit bagatelliseren van het 
nationaliteitenvraagstuk vindt haar wor
tels in de stalinistische praktijk waarin 
problemen per decreet konden worden 
'opgelost'. 
In de ontwikkelde kapitalistische landen 
waar de kapitalistische ontwikkeling een 
dynamisch economisch proces was, 
ontstond het nationalisme, weliswaar 
bevorderd door de heersende klasse, ook 
als een soort natuurlijk bijprodukt, van
uit de civiele samenleving. In Centraal
en Oost-Europa, waar de moderne staat 
vaak een zwakkere maatschappelijke 
basis had, werd het bevorderen van 
nationalisme en nationaal cultuurgoed 
door de heersende klassen veelal als 
middel bij uitstek gezien om natievor
ming te bespoedigen. Zo werden mythes 
van glorieuze voorvaderen gefabriceerd. 
Dit zien we ook terug in de socialisti
sche staten, meer in het bijzonder in de 
jaren tachtig. Te denken valt bijvoor
beeld aan Roemenië en Bulgarije. 
De Hongaarse communist György Aczel 
merkte recentelijk op dat alhoewel de 
leiders in de jonge socialistische staten 
zich voortdurend op het international
isme beriepen, zij de grenzen sloten, in 
hun schelp kropen en in afzondering 
leefden. 
StaJin is verbonden met 'socialisme in 
één land' en het veelvoud hiervan. 
Stalins naam is ook verbonden met de 
grove onderdrukking van nationale 
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strevingen in naam van het socialisme. 
Gorbatsjov krijgt nu de rekening van 
een stalinistische nationaliteitenpoli
tiek gepresenteerd. 

De Baltische republieken 

Naast Armenië is de nationale beweging 
het sterkst georganiseerd in de Baltische 
republieken. Zo kwamen in september 
300.000 Esten de straat op om meer 
autonomie te vragen; dat is één op elke 
drie Esten. Deze massaliteit hangt 
ongetwijfeld samen met het feit dat het 
hier gaat om de economisch meest 
ontwikkelde republieken in de Sovjet
Unie, maar ook met het feit dat eerst met 
de Tweede Wereldoorlog deze gebieden 
bij de Sovjet-Unie zijn ingelijfd en ver
volgens sterk onder de stalinistische ter
reur hebben geleden. Meer dan in 
bijvoorbeeld de Kaukazische republie
ken wordt hier de nationale existentie 
bedreigd. Op de eerste plaats door een 
massale immigratie van Russen, en het 
gegeven dat de natuurlijke aanwas in 
Letland en Estland zeer gering is. Esten 
maken nu 65% van de bevolking in hun 
eigen republiek uit, en Letten 54%. De 
russificatie ging erg ver, mede omdat de 
Baltische talen niet de officiële talen van 
de republieken waren. 
Alhoewel de Baltische republieken al 
wat industrie hadden, werden er na de 
Tweede Wereldoorlog toch enorm veel 
fabrieken bijgebouwd, hetgeen een 
toevloed van arbeidskrachten van buiten 
de regio nodig maakte. De Baltische 
republieken zijn de rijkste in de Sovjet
Unie. Maar de Balten kijken naar 
Finland, dat vóór de revolutie ook tot 
Rusland behoorde en nu veel rijker Is. 
De Balten maken zich ook grote zorgen 
om de vergaande milieuverontreiniging. 
Met name de plannen tot fosforietwin
ning en de vervuiling van de Oostzee 
zijn hete hangijzers. Bij een aantal be
kende badplaatsen mag al niet meer ge
zwommen worden. De fosforietwinning 
dreigt van een deel van Estland een 

woestenij te maken. In 1988 namen 
150.000 tot 200.000 mensen deel aan 
ecologische fora in Estland. 
De nationale beweging in de Baltische 
republieken heeft zich stormachtig 
ontwikkeld. Ter ondersteuning van de 
Perestrojka zijn in 1988 volksfronten 
gevormd waarin partij- en staatsfunc
tionarissen geen functies kunnen bekJe
den, maar waarvan partijleden wellid 
mogen worden. 
Het zijn massabewegingen geworden, 
die de vele informele groepen bundelen. 
De eisen ten aanzien van Moskou zijn 
vergaand en komen bijna neer op 
afscheiding. De partijleidingen, en met 
name die van Estland, gaan ver mee in 
die eisen. Op de landelijke partijconfe
rentie van juni 1988 en op de bijeen
komst over de nieuwe grondwet van 
november 1988 bepleitten de vertegen
woordigers uit Estland een federaal 
principe waarbij de republieken het ree\\\ 
krijgen hun inwoners burgers van die 
republiek te maken. Voorts eisten ~ij de 
nationale taal als officiële taal, de ver
plichting voor niet-Balten om de offi
ciële taal te leren, de stopzetting van de 
immigratie en het Estse vetorecht op 
besluiten van Moskou voor zover zi~ 
betrekking hebben op Estland. Boven
dien werd een officiële veroordeling 
gevraagd van de deportaties van 140.000 
Esten onder Stalin als misdaad tegen de 
mensheid. Nog niet eerder was dit in de 
CPSU,waar nog steeds het democratisch 
centralisme geldt, vertoond. 
Gorbatsjov zei dat de Estse amende
menten op de nieuwe sovjetgrondwet
waarvan een ontwerp onlangs ter dis
cussie stond en volgens welke het land, 
de minerale rijkdommen, de atmosfeer, 
water- en landwegen, aangrenzende 
territoriale wateren, bossen en natuur
lijke hulpbronnen exclusief eigendom 
van Estland zijn -principieel onaan
vaardbaar zijn. Dit onaanvaardbaar gold 
evenzeer voor het nieuwe derde artikel 
van het Estse wetboek volgens welk pri
vaat eigendom een deel van het 



I economisch systeem van de republiek I uitmaakt, alsook voor de Estse verklar
ing van het vetorecht op alle sovjetwet
ten die betrekking hebben op Estland. 
Hij voegde hieraan toe dat het wel 
mogelijk is dat tal van activiteiten die nu 
centraal, vanuit Moskou, geleid worden, 
in de toekomst gedecentraliseerd wor
den. Met name noemde hij de lichte 
industrie. We moeten hierbij voor wat 
betreft Estland bedenken dat Estland 
slechts over 10% van de economie 
zeggenschap heeft. 
\\et Estse parlement bevestigde 7 decem
ber 1988 haar besluit op het genoemde 
vetorecht. 
Separatistische eisen zijn in de Baltische 
republieken steeds nadrukkelijker op de 
voorgrond gekomen. Dit is begrijpelijk 
gezien de verdrukking van deze nationa
liteiten en de rem die Moskou op hun 
ontwikkeling legt. Moskou beziet deze 
ontwikkelingen met grote bezorgdheid. 
Deze Baltische republieken zijn niet 
alleen economisch belangrijk, maar ook 
veiligheidspolitiek. Er was StaJin veel 
aan gelegen juist deze gebieden in te 

Vossenjacht in Kazakhstan. 

lijven ornaat ZIJ zo 01cht biJ Lemngrad 
en de sovjettoegang tot de Oostzee 
liggen. Overigens is het niet zonder 
belang te weten dat een aantal westerse 
staten, waaronder de VS, de 
Bondsrepubliek en Groot-Brittanië, de 
annexatie van de Baltische republieken 
nooit hebben erkend. Er zijn diploma
tieke vertegenwoordigingen van de 
(voormalige) Baltische staten in 
Washington, Ottawa, Londen, maar ook 
bij het Vaticaan. Dertien januari 1983 
werd door het Europese Parlement een 
resolutie aangenomen waarin de 
ministers van Buitenlandse Zaken 
gevraagd werd het vraagstuk van de 
Baltische volkeren voor te leggen aan de 
dekolonisatiecommissie van de 
Verenigde Naties. 

De Kaukasus 

In de republieken Georgië, Armenië en 
Azerbaidzjan is er minder sprake van 
russificering. Daar wonen erg weinig 
Russen en het Armeens en Georgisch 
zijn steeds officiële talen geweest. Deze 
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republieken kregen op verschillende 
punten meer bewegingsruimte dan an
dere republieken. Zo kon in Georgië een 
weelderige tweede economie ontstaan, 
met de daarbij behorende corruptie. Van 
de landbouwproduktie in Georgië is 
40% privaat. Het welvaartsniveau is in 
Georgië en Armenië voor sovjetbegrip
pen vrij hoog. Ook kon in deze repub
lieken literatuur verschijnen die in 
Moskou niet getolereerd zou worden. 
Armenië heeft vanouds een bijzondere 
band met Moskou. Moskou beschermde 
Armenië tegen de Turken. De Turkse 
regering heeft in de Eerste Wereldoorlog 
1,5 tot 2 miljoen Armeniërs laten ver
moorden. Veel Armeniërs zien de 
Turken dus als hun aartsvijanden. De 
christelijke Armeniërs zien ook de 
islamitische Azerbaidzjanen als Turken. 
En ook met de Azerbaidzjanen zijn 
eeuwenoude conflicten. Zo waren er kort 
na de Eerste Wereldoorlog grootschalige 
gevechten om Nagoma Karabach en 
Nachitsjevan. Het eerste gebied is een 
zogenaamd autonoom gebied in 
Azerbaidzjan, waar voornamelijk 
Armeniërs worien. Dit gebied is uitein
delijk in 1923 aan Azerbaidzjan 
toegewezen. 
Het tweede gebied, Nachitsjevan, is een 
Azerbaidzjaanse enclave in Armenië die 
tijdens de Oktoberrevolutie in meerder
heid Armeens was. Uiteindelijk werd 
ook dit gebied, om de relatie met Turkije 
te verbeteren, aan Azerbaidzjan 
toegewezen. 
De Armeniërs in N agorno Karabach 
werden sterk door de Azerbaidzjanen 
gediscrimineerd. Door de perestrojka 
konden grieven van de Armeniërs beter 
geuit worden, en kon ook de solidariteit 
met de Armeniërs in Nagorno Karabach 
georganiseerd worden. Begin 1988 ver
zochten de Sovjets van Nagorno 
Karabach en Armenië om aansluiting 
van het gebied bij Armenië. Een unicum 
in de geschiedenis van de Sovjet-Unie. 
De nationale spanningen werden nog 
eens aangewakkerd door de pogroms in 

Soemgait tegen onschuldige Armeense 
burgers die oogluikend door de \)laat::.e\\- ' 
jke partijleiding werden toegelaten. 
Vervolgens vluchtten massaal Armeniërs 
en Azerbaidzjanen. Het is opmerkelijk 
dat het Kremlin zich met name tegen de 
Armeense nationalisten heeft gekeerd. 
Dit hangt vermoedelijk samen met het 
feit dat het comité Nagorno Karabach in 1 

Armenië een belangrijke macht::.factm: 
naast de partij is geworden. Zij heeft de 
onvrede onder de bevolking verwoord 
en is een leidende kracht in de volksbe
weging geworden. Dit comité bracht 
vele malen honderdduizenden tot miljoe
nen mensen op de been. Begin 1988 lag 
de hoofdstad Jerevan wekenlang plat. 
Ook de ontzagwekkende milieuveront
reiniging in Jerevan is tot actiepunt 
gemaakt. Bovendien hebben corruptie en 1 

sociale ongelijkheid tot veel sociale 
onvrede geleid. In Armenië zijn het nu 
haast Poolse toestanden. Een partij die 
haar aanhang grotendeels heeft verloren 
aan een volksbeweging, die overigens 
ook gesteund wordt door de Armeen se 
christelijke kerk. Het nationale comité, 
dat deze volksbeweging geleid heeft, zit 
nu in haar geheel in Moskou gevangen. 
In Azerbaidzjan is er geen sprake van 
een goed georganiseerde nationale 
beweging. Wel hebben mullahs toene
mende invloed en onder de honderd
duizenden betogers zijn er velen gezien 
met portretten van Khomeiny .... Moskou 
heeft zich resoluut tegen grenswijzig
ingen uitgesproken. Nagorno Karabach 
krijgt een bijzondere status, bestuurd 
door een comité bestaande uit Russen, 
Azerbaidzjanen en Am1eniërs. Het lijkt 
een verstandige uitspraak, die beide \)at
tijen tevreden kan stellen. Een grens
wijziging zou tientallen volkeren het-

/ zelfde doen eisen, want de republieks
grenzen zijn in de Sovjet-Unie vaak hee\ 
willekeurig getrokken. Het is wel teke
nend dat het Kremlin zo lang heeft 
gewacht met het aandragen van een zo 
eenvoudige formule voor het bijleggen 
van het conflict om Nagorno Karabach. 



) Centraal-Azië 

De Centraalaziatische republieken zijn 
betrekkelijk laat bij het Russische rijk 
gekomen. De embryonale nationale 
beweging daar is een produkt van de 
sov)et-nationaliteitenpolitiek. Deze poli-
\\~'f.. \\eelt n\et alleen modernisatie ge
bracht met verstedelijking en een hoger 
scholingsniveau, maar in sommige op
zichten ook neokoloniale verhoudingen. 
'2.1.a\\n verplichtte een aantal republieken 
over te gaan op een monocultuur van 
katoenbouw om zo onafhankelijk te 
worden van katoenimporten. In ruil hier
voor zouden de Centraalaziatische 
republieken graan krijgen. Maar dat 
graan kwam aanvankelijk nauwelijks, 
zodat er ernstige verzorgingsproblemen 
ontstonden. De textielindustrie werd ver
volgens vooral buiten Centraal-Azië op 
poten gezet. Momenteel is Centraal-Azië 
slechts in geringe mate geïndustriali
seerd en dit valt slecht bij de autochto
nen. Toch is het welvaartsniveau in 
Centraalazië veel hoger dan in de aan
grenzende Aziatische landen, waar vaak 
ook volksgenoten leven. Alhoewel in de 
meeste Centraalaziatische republieken 
niet veel Russen wonen (behalve in 
Kazachstan), is er toch sprake van een 
problematische verhouding. Russisch is 
de officiële taal en vaak bezetten Russen 
sleutelfuncties. 
Momenteel is er sprake van een 
oplevende islamcultuur. Vrijwel alle 
jongetjes worden besneden en het 
gebruik van de bruidsschat neemt toe. 
De islamcultuur heeft diepe wortels. Dit 
hangt samen met het feit dat ongeveer 
70% van de mensen in Centraal-Azië op 
het platteland woont en in traditionele 

, clanverbanden leeft. De meeste onder 
t deze plattelanders spreken geen 

Russisch. Begin jaren tachtig is er een 
anti-islam-campagne gestart, die ook 
onder het bewind van Gorbatsjov is 
doorgezet. Dit terwijl in het algemeen de 
kerken in de Sovjet-Unie meer beweg
ingsruimte krijgen. Deze bijzonder 

benadering van het islamvraagstuk houdt 
vermoedelijk verband met het antimod
ernistische karakter van het oplevende 
islamitische fundamentalisme. De 
bevolkingsaanwas in Centraal-Azië is 
zeer groot. In 1980 had 23,5% van de 
dienstplichtigen in de Sovjet Unie een 
islamitische achtergrond, en dat zal in 
1990 ongeveer 30% zijn. 
Een ander probleem vormen de toene
mende welvaartsverschillen. Sinds het 
aantreden van Brezjnev zijn de verschil
len tussen de armste regio's in Centraal
Azië en de rijkste in de Baltische repu
blieken alsmaar groter geworden. En de 
snelle bevolkingstoename in Centraal
Azië verscherpt dit probleem. 
En ook in Centraal-Azië is er meer ver
band tussen milieuproblematiek en 
nationale eisen. Het Aralmeer droogt op 
door een falend milieubeleid, en 
Centraalaziaten hoopten met de omleg
ging van Siberische rivieren hun Aralzee 
en een groot gebied daaromheen te red
den. Maar sinds kort weten we dat dit 
niet doorgaat. 

Oekraïners en Witrussen 

Met hun 51 miljoen vormen de Oekraï
ners de grootste nationale minderheid in 
de Sovjet-Unie. Dit verleent hen een bij
zondere en in sommige opzichten 
bevoorrechte positie. Onder de nationale 
minderheden hebben de Oekraïners nog 
de beste mogelijkheden om in het 
centraal apparaat op te klimmen en ook 
in andere republieken posten te bezetten. 
Anderzijds is de russificering in de 
Oekraïne ver voortgeschreden, wat mede 
te verklaren is uit de nauwe taalkundige 
verwantschap met het Russisch. In de 
hele Oekraïne is niet één instelling van 
hoger onderwijs te vinden waar in het 
Oekraïens gedoceerd wordt. Maar recen
telijk onder Gorbatsjov zien we een 
snelle uitbreiding van het gebruik van de 
eigen taal.In Wit-Rusland zien we op het 
gebied van de taal soortgelijke 
ontwikkelingen. Beide republieken 

91 



.1. V I I 11- & "•• "•• "-'.._.a._-- • 

92 

hebben gemeen dat van perestrojka nog 
betrekkelijk weinig te merken is. Het 
apparaat wordt nog grotendeels beheerst 
door Brezjnev-aanhangers. 

Joden, Krimtataren en Volksduitsers 

Er is ook een aantal nationale minder
heden zonder eigen grondgebied. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de joden die ook 
als een nationaliteit gezien worden. 
Formeel gesproken is er een joods 
autonoom gebied in Siberië, genaamd 
Birobidzjan, maar vrijwel alle joden 
leven buiten dit autonome gebied. Er 
leven 1,8 miljoen joden in de Sovjet
Unie. In de vorige eeuw waren dat er 4 
miljoen en in 1926 2,6 miljoen. Vele 
joden zijn geëmigreerd, ook al vóór de 
revolutie. Deze emigratie hangt samen 
met ondervonden discriminatie. Bij
zonder bij de joden is dat zij bewerkstel
ligd hebben dat zij gemakkelijker dan 
andere bevolkingsgroepen kunnen emi
greren. Dit is gebeurd onder westerse, en 
in het bijzonder Amerikaanse, druk. 
Emigratiecijfers voor Sovjet-joden vor
men een goede graadmeter voor de 

Een dans gezelschap uit de Oekraine. 

Sovjet-Amerikaanse betrekkingen. 
Minder ophef is gemaakt over de emi
gratie van Volksduitsers, nu zo'n 1,9 
miljoen in getal. Onder Westduitse druk 
konden in de jaren zeventig ongeveer 
50.000 Volksduitsers de Sovjet-Unie 
verlaten. De Krimtataren, die na de 
Tweede Wereldoorlog gedeporteerd zijn, 
willen niet emigreren maar hebben 
voortdurend geijverd voor terugkeer 
naar de Krim. 

Russen 

Het Russische nationalisme is ook in de 
sovjetgeschiedenis steeds een probleem 
geweest. We moeten hierbij bedenken 
dat ook het Russische nationalisme nog 
vrij jong is. Nu kan dat zich vrij 
ongeremd manifesteren. Dit Russisch 
nationalisme wordt gevoed door het idee 
dat bepaalde traditionele, Russische 
waarden verloren zijn gegaan. Nationa
lisme en kerkelijkheid worden ook 
gevoed door een geestelijk vacuüm dat 
in de loop der jaren mede door toedoen 
van de partij is ontstaan. Russofielen 
wijzen ook op de relatieve verarming 



van het Russische platteland (vergrijz
ing, slechte verzorgingssituatie). 
Enkele jaren geleden is in de Sovjet
Unie de Obsjtsjest Pamjat ontstaan, 
letterlijk de Vereniging Herinnering, 
aanvankelijk bedoeld voor het behoud 
van Russische historische monu
menten. Vele historische monumenten, 
met name kerken, dreigden door decen-

• nia lange verwaarlozing of domweg 
door stadsuitbreiding te verdwijnen. 
Maar langzaam veranderde het karakter 
van Pamjat in een rechts-reactionaire 
beweging, die zich tegen joden en 
gemengde huwelijken keerde en zelfs 
knokploegen instelde. Deze beweging 
vond steun bij bepaalde partijkringen, tot 
in de hoogste regionen. 

Perspectieven 

Het moge duidelijk geworden zijn dat de 
verschillende bewegingen onder de 
nationaliteiten moeilijk onder één noe
mer te brengen zijn. De eisen verschillen 
van grenswijzigingen, emigratie, van 

• terugkeer naar het oorspronkelijke 
woongebied en het teniet doen van 
politieke en economische achterstelling, 
tot aan separatistische eisen toe. 
Gemeenschappelijk lijken de grieven 
over de achterstelling van niet-Russen in 
het politieke en maatschappelijke leven. 
Is het niet merkwaardig dat niet één 
Centraal-Aziaat in de hoogste partij- en 
staatsorganen vertegenwoordigd is? 
Circa 70% van de leden en kandidaatle
den van het Centraal Comité en 
ongeveer 80% van de leden en kandidaa
tleden van het Politbureau en de secre
tarissen van het Centraal Comité zijn 
Russen. De rest bestaat voornamelijk uit 
Oekraïners en Witrussen. Onder 

1 Gorbatsjov is die ondervertegen
woordiging zelfs nog toegenomen. 
De bewegingen onder de minderheden 
kunnen zowel een gevaar als een steun 
in de rug voor perestrojka zijn. Het 
hangt er mede van af hoe de partij er 
mee omspringt. Als de partij de legitie-

PC 
me verlangens van de bevolking ver
woordt, voorop loopt in het democratise
ringsproces en energiek de nijpende 
problemen aanpakt, dan zal de nationale 
beweging zich niet tegen de partij keren. 
Het ziet er naar uit dat de Sovjet-Unie er 
niet aan ontkomt meer inhoud te geven 
aan de federale inrichting van de sovjet
staat, dat wil zeggen de Unierepublieken 
en autonome gebieden meer rechten 
geven. Anderzijds moet zij grenzen 
stellen aan het streven naar meer 
autonomie om te voorkomen dat de 
Sovjet-Unie uiteenvalt. De liberalisatie 
en democratisering van deze veelvol
kerenstaat is een uniek experiment in de 
geschiedenis. Uiteenvallen, zoals eerder 
gebeurd is met het Ottomaanse Rijk en 
de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonar
chie, zal niet zo snel gebeuren. Het 
staatsapparaat, dat de verschillende 
delen verbindt, is zeer omvangrijk 
geworden en de nationale economie in 
hoge mate geïntegreerd. De Russen vor
men met 145 miljoen bovendien nog 
steeds een duidelijke meerderheid. Ook 
lijkt er zoiets te bestaan als het 
bewustzijn te behoren tot de Sovjet
Unie, een sovjetidentiteit Bedacht moet 
worden dat ongeveer 10% van de sovjet
bevolking voortkomt uit 'gemengde' 
huwelijken. 
Er is een duidelijk gevaar voor uitbrei
ding van crisissituaties in de periferie 
van de Sovjet-Unie, gecentreerd rondom 
het nationale vraagstuk. Het is opvallend 
dat het Kremlin tot nu toe niet met 
nieuwe en creatieve initiatieven in het 
nationaliteitenvraagstuk is gekomen. Zij 
heeft overwegend defensief gereageerd 
op de toegenomen nationale spanningen. 
De inperking van rechten van republie
ken in het nieuwe grondwetsvoorstel is 
in deze tekenend. De speciale zitting van 
het Centraal Comité van de partij over 
het nationaliteitenvraagstuk zal meer 
duidelijkheid moeten geven. 

Hans van Zon 
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De EG, vakbeweging 
en medezeggenschap 

De euforie rond EG '92 neemt groteske 
vormen aan. Het lijkt er af en toe op dat 
in 1992 met een soort 'Big Bang' een 
nieuw zonnestelsel zal ontstaan. In feite 
echter is EG '92 terug te voeren op 
ongeveer 300 richtlijnen, die allen van 
puur technische of economische aard 
zijn. Daarvan zijn er inmiddels zo'n 90 
aangenomen. 
Het merendeel van de richtlijnen is zo 
futiel en weinig omstreden dat ze als 
hamerstuk kunnen worden aangenomen. 
Maar kwesties rond belastingen (BTW) 
of vennootschapsrecht roepen de nodige 
politieke tegenstellingen op en daar gaat 
het dus niet vlot mee. 
De kritiek van de vakbeweging op het 
hele circus is dat er geen enkele richtlijn 
is die op sociale kwesties betrekking 
heeft. Economisch wordt alles voor de 
multinationals perfect geregeld, maar 
sociaal blijven de werknemers in de kou 
staan. Dat geldt zeker ook voor de 
medezeggenschap, want op dat punt is 
er in al die jaren dat de EG bestaat nog 
helemaal niets tot stand gekomen. Maar 
dat wil niet zeggen dat deze niet her
haalde malen aan de orde geweest is. De 
eerste concept-richtlijn waarin de 
medezeggenschap genoemd werd 
dateert al van 1970. 

Europese medezeggenschap 

De Europese Commissie en haar 
voorzitter Delors hebben bij herhaling 
gezegd, dat bij verwezenlijking van de 
interne markt ook de sociale samenhang 

binnen de EG versterkt moet worden. 
Dat zou onder meer inhouden dat het 
medezeggen scha psrech t geharmoni seenl 
wordt. Maar in een eind 1988 versche
nen rapport van de toenmalige Europese 
commissaris Marin staat dat de harmo
nisatie van het medezeggenschapsrecht 
op veel problemen stuit. Dat is dan zacht 
uitgedrukt, want tegen een onderdeel 
van die harmonisatie -de zogenaamde 
richtlijn-Vredeling- hebben de werkge
versorganisaties de grootste lobby uit de 
geschiedenis van de EG opgezet. 
Werkgevers zijn mordicus tegen het ver
lenen van elke zeggenschap aan werkne
mers op internationaal niveau. En ook 
iemand als Thatcher moet er helemaal 
niets van hebben. En dat is wel belang
rijk, omdat voor harmonisatierichtlijnen 
waarbij de rechten en belangen van 
werknemers op het spel staan, una
nimiteit vereist is. Dat wil zeggen dat 
één lidstaat alles tegen kan houden. Toch 
heeft de Europese Commissie de laatste 
15 jaar een aantal malen geprobeerd EG
medezeggenschapsregels van de grond 
te krijgen. Dat gebeurde dan in het kader 
van de vennootschapswetgeving. Het 
meest expliciet echter kwam de kwestie 
aan de orde begin jaren tachtig bij de 
behandeling van de richtlijn-Vredeling, 
die de informatie- en consultatierechten "._ 
van werknemers op Europees niveau 
moest regelen. Deze richtlijn werd na 
verhitte discussies in de ijskast gezet. 
De Europese Commissie werkt bij haar 
pogingen een Europese medezeggen
schapsregeling van de grond te krijgen 



steeds met drie modellen: 
-het Westduitse model van de 
'Mitbestimmung', met een sterk 
meebesturende rol van de werknemers; 
-het controlemodel, zoals dat onder 
andere in Nederland gehanteerd wordt; 
-het Zweedse model, waarbij de vakbe
weging de medezeggenschap in de CAO 
regelt. 

Aan de lidstaten wordt de vrijheid gela
ten volgens één van deze modellen de 
medezeggenschap op te zetten. Wat 
betreft de regeling van medezeggen
schap via de CAO wordt daar echter wel 
bij gezegd dat indien de werkgevers en 
werknemers niet tot overeenstemming 
kunnen komen een regeling volgens het 
eerste of tweede model kan worden 
voorgeschreven. 

Vennootschapswetgeving 

Toen de richtlijn-Vredeling van de baan 
was, kwamen de modellen van de 
Europese Commissie nog slechts bij de 

'1 behandeling van de vijfde richtlijn aan 
de orde in het kader van de harmoniser
ing van het ondernemingsrecht en bij de 
discussie over het statuut voor een 
Europese Vennoots~hap. Met als gevolg 
dat de onderhandelingen over deze beide 
EG-regelingen zeer moeizaam verlopen, 
omdat medezeggenschapsregelingen op 
EG-niveau nu eenmaal nauwelijks van 
de grond te tillen zijn. De vijfde richtlijn 
moet onderdeel gaan uitmaken van een 
serie richtlijnen in het kader van de har
monisatie van het vennootschapsrecht op 
Europees niveau, althans van onderdelen 
daarvan. Zo zijn er al richtlijnen van 
kracht die gaan over de oprichting van J NV's. en over fusie binnen één lidstaat. 

Het eerste voorstel van de Europese 
Commissie betreffende de vijfde richt
lijn dateert van 1972 (!).De richtlijn 
behelst in hoofdzaak twee onderwerpen: 
de structuur van een vennootschap en 
procedures voor het regelen van de 

medezeggenschap in een vennootschap. 
Wat het eerste betreft is vooral de bepa
ling van belang dat een NV uit twee 
toporganen moet bestaan: een leiding
gevend orgaan (directie) en een toe
zichthoudend orgaan (Raad van 
Commissarissen). Zeer omstreden is 
daarbij het voorstel om het toezicht
houdend orgaan deels uit vertegenwoor
digers van werknemers te laten bestaan. 
Dat is de situatie zoals we die in West
Duitsland kennen. In Nederland heeft de 
(Centrale) Ondernemingsraad wel de 
bevoegdheid een voordracht te doen of 
zijn afkeuring over de benoeming van 
een commissaris uit te spreken, maar 
werknemers zitten niet in de Raad van 
Commissarissen. 
In juni 1988 stelde de EG-ministerraad 
dat de samenwerking tussen onderne
mingen in de EG zou moeten worden 
bevorderd en dat er daartoe een Statuut 
voor een Europese Vennootschap zou 
moeten komen. Nu is ook dit idee niet 
bepaald nieuw, want het eerste voorstel 
voor zo'n statuut dateert al van 1970 (! ). 
Toen werd gesteld dat twee of meer 
vennootschappen een fusie kunnen aan
gaan door oprichting van een nieuw type 
vennootschap van 'EG-aard'. Een 
onderneming of groep van ondernemin
gen zou dan kunnen kiezen tussen een 
'nationale' NV of een 'Europese' NV. De 
besprekingen erover werden al snel 
opgeschort tot 1980, omdat er in de EG 
geen gelijkwaardige regeling voor 
vertegenwoordiging van werknemers in 
de organen van een NV was (en is). In 
de jaren tachtig kwam het onderwerp 
nog wel enkele malen aan de orde, maar 
het oorspronkelijke probleem van de 
medezeggenschap werd niet opgelost en 
de Europese Vennootschap volgde de 
weg van de richtlijn-Vredeling. Eerdaags 
komt de zaak echter weer aan de orde. 

Standpunten van ondernemers 
(Philips) 

Wat betreft de medezeggenschap op 
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internationaal niveau bestaan er volstrekt 
tegengestelde opvattingen tussen 
ondernemers (zoals verwoord door het 
VNO in Nederland en de UNICE in de 
EG) en werknemers (nationale vakcen
trales en het EVV). De ondernemers zijn 
absoluut tegen elke vorm van inter
nationale werknemersorganisatie op 
concernniveau. Zelfs het verlenen van 
faciliteiten voor internationale bijeen
komsten van werknemers van een con
cern is niet bespreekbaar, laat staan 
enige invloed op het internationale 
beleid ervan. 
Illustratief voor de gang van zaken rond 
het bereiken van werknemersinvloed op 
het internationale respectievelijk 
Europese beleid van een concern is de 
situatie bij Philips. In februari 1989 
organiseerde de Internationale Metaal 
Bedrijfsbond een bijeenkomst over deze 
kwestie voor kaderleden en bestuurders 
die met Philipstemaken hebben. De 
tegenstellingen tussen het bestuur van 
Philipsen de werkers over Europese 
medezeggenschap kwamen hier in alle 
duidelijkheid naar voren. 
J.Muntendam (directie Philips) stelde 
ronduit dat Philips niet op Europees 
niveau met de vakbonden wil praten. 
Zijns inziens vindt er voldoende overleg 
met vakbonden op nationaal niveau 
plaats en wordt er per bedrijf met de 
ondernemingsraad overlegd. Hij achtte 
de tijd niet rijp voor een nieuwe centrale 
vorm van overleg, want de verschillen 
tussen de landen zouden te groot zijn. 
Volgens zijn medebestuurder Van der 
Klugt kost Europees overleg alleen maar 
geld en levert het niets op. Philips 
weigert al sinds 1975 vakbondsoverleg 
op Europees niveau. 
Dit soort standpunten maakte bij de 
werknemers van de Europese Philips
vestigingen op de conferentie heel wat 
los. Britse Philipswerknemers wezen 
erop dat Philips wel een optimale arbeid
sproduktiviteit van zijn werknemers eist, 
maar dat deze tegelijk genoegen moeten 
nemen met overleg op het allerlaagste 

niveau. De aanwezige bonden stelden 
ook dat de greep van de werknemers op 
de herstructurering van Philips verloren 
gaat als de werknemers niet in Europees , 
verband bij de internationalisering van 
de onderneming betrokken worden. ln 
de Europese elektronicaindustrie dreigt 
een verlies van 200.000 arbeidsplaatsen. 
Volgens Bé van der Weg (voorzitter 
Industriebond-FNV) hoeft Philips niet te 
wachten op Europese wetgeving 
alvorens met de vakbeweging om de 
tafel te gaan zitten. Philipsis de kam
pioen van het afbreken van grenzen in 
de EG, behalve als dat het bedrijfniet 
goed uitkomt. En dat terwijl bij tien
tallen Philipsbedrijven in Europa grote 
ongerustheid bestaat over de toekom~\ 
en de koers van de onderneming. 
Volgens Van der Weg moet Europa meer 
zijn dan alleen één markt. Het moet een 
democratische en sociale rechtsstaat 
worden. De Europese vakbeweging mag 
zijns inziens niet het slachtoffer worden 
van het feit dat de Europese wetgeving 
rond medezeggenschap uiterst gebrekkig 
in elkaar steekt. Multinationals hebben 
nog steeds een vrijbrief als het gaat om 
het negeren van vakbonden op Europees 
niveau. Er is geen wet die hen tot con
tacten dwingt. De vakbeweging zal dat 
dus zelf moeten afdwingen. 

Vakbeweging 

In mei 1988 werd op het EVV-congres 
een resolutie aangenomen die meren
deels de ideeën van met name FNV en 
DGB (West-Duitsland) over 
medezeggenschap weerspiegelt. Dat 
deze resolutie werd aangenomen was 
niet zo vanzelfsprekend, want de vak
centrales uit de zuidelijke EG-landen en 
Engeland kijken zeer wantrouwend aan 
tegen de medezeggenschapsstelsels in 
Nederland en West-Duitsland. Ze von
den dat werknemers daarmee verantwo
ordelijk werden voor het ondernemings
beleid zonder er wezenlijke invloed op 
te kunnen uitoefenen. Ook het feit dat 



i ongeorganiseerden lid kunnen zijn van 
een ondernemingsraad riep (en roept) 
vee\ weerstanden op. Dat blijkt bijvoor-
beeld ui.t de stroef verlopende contacten 
tussen de ondernemingsraden van 
AMRO en de Société Générale, die 
zoals bekend momenteel in de fusiebe
sprekingen verwikkeld zijn. De onderne
mingsraad van de Générale, die geheel 
uit vakbondsleden bestaat (moet 
bestaan), wil eigenlijk niet praten met de 
ondernemingsraad van de AMRO, 
omdat daar ongeorganiseerden in zitten. 
De contacten lopen dus grotendeels via 
de Dienstenbonden. 
Ondanks dit soort meningsverschillen 
kwam toch de genoemde EVV-resolutie 

tot stand. Daarin wordt gepleit voor za
ken als invloed op respectievelijk zitting 
nemen in de bestuursorganen van een 
vennootschap (directie en Raad van 
Commissarissen), voor het regelen van 
medebeslissingsrecht in zake het 
ondernemingsbeleid, voor Europese con-
cernondernemingsraden, enz. Kortom 
allemaal zaken die in Nederland en 
West-Duitsland geregeld zijn, maar in 
andere landen en op EG-niveau niet. In 
de praktijk zal overigens moeten blijken 
of het allemaal zo vlot zallopen als de 
resolutie aanbeveelt. De gang van zaken 
rond de AMRO/Générale-fusie geeft 
hier nog geen blijk van. 

De Wet op de Ondernemingsraden 
(WOR) 

Aangezien EG-regelingen rond mede
zeggenschap voorlopig niet te verwacht
en 2ijn, zullen we het wat betreft de 
invloed op het (internationale) beleid 
van een concern voorlopig nog met de 
WOR moeten doen. Daar liggen echter 
wel mogelijkheden om het internationale 
beleid van de ondernemingen in elk 
geval ter discussie te krijgen. 
Het bekendste voorbeeld is het gebruik 
van de zogenaamde 'Buitenlandpara
graaf (art. 25, WOR). Als een bepaalde 
investeringsbeslissing gevolgen heeft 

voor een Nederlandse vestiging valt het 
onder het adviesrecht van de OR. Dat 
kan betrekking hebben op een overname 
in het buitenland, maar ook op het 
steken van meer geld in een bestaande 
buitenlandse vestiging als aangetoond 
kan worden dat het geld hiervoor aan 
een Nederlandse vestiging onttrokken 
wordt. 
Het probleem is dat investeringen in het 
buitenland meestal niet meteen gevolgen 
hebben voor een Nederlandse vestiging, 
maar pas op langere termijn. Als Philips 
geld steekt in een TV-buizenfabriek in 
Taiwan zal dat niet hetzelfde jaar al 
gevolgen hebben voor de vestiging in 
Stadskanaal, maar pas enkele jaren later. 
Als de kwestie dan- op grond van art. 
25- in de OR komt is men in feite te 
laat, want de fabriek in Taiwan draait 
dan al. 
Wil men dit soort zaken voorkomen dan 
biedt de WOR slechts één mogelijkheid, 
namelijk dat de Centrale OR een apart 
contract sluit met de ondernemingslei
ding. Dat kan volgens art. 32, WOR, via 
CAO-onderhandelingen of via een 
besluit van de ondernemer. Deze laatste 
moet er dan mee instemmen, maar kan 
anderzijds zo'n besluit niet zonder 
instemming van de OR terugdraaien. In 
de jaren zeventig heeft de COR van het 
Elsevierconcern zo'n contract gesloten 
met de hoofddirectie. Die wilde bovenop 
de bestaande concernstructuur een soort 
internationale superholding plaatsen, 
waarover de Centrale OR niets meer te 
zeggen zou hebben. Via een contract 
tussen de COR en de directie is toen 
geregeld dat de COR in deze interna
tionale holding dezelfde rechten zou 
houden als in de Nederlandse. 
Deze manier van het in feite buiten de 
WOR om regelen van de medezeggen
schap (zie ook het Zweedse model) 
maakte toentertijd (en nu nog af en toe) 
veel furore. Andere COR'en van uitge
verijen (VNU, Kluwer) probeerden het 
ook zo te regelen en prof. Boukema 
ontwierp een standaardcontract voor 
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COR'en die van art. 32 gebruik willen 
maken. Toch wordt mijns inziens van 
deze mogelijkheid om de Nederlandse 
medezeggenschap tot het internationale 
beleid van de onderneming uit te breiden 
te weinig gebruik gemaakt. 
Hetzelfde geldt voor het tot stand bren
gen van internationale contacten tussen 
vakbonds-en OR-leden bij één concern. 
De ondernemers willen daar dan wel 
geen faciliteiten voor geven maar dat wil 
niet zeggen dat het niet georganiseerd 
kan worden. Bij sommige ondernemin
gen gebeurt het ook wel sporadisch, 
maar dan te amateuristisch en buiten de 
gevestigde kanalen om. Dat is mijns 
inziens op de langere termijn niet de 
juiste weg. 

De CAO 

Weinig bekend is het feit dat vele 
medezeggenschapsregelingen via CAO's 
tot stand kwamen en komen. Via die 
CAO-bepalingen kwam ook een deel 
van de huidige Wet op de Ondernem
ingsraden tot stand. In feite werden 
bepalingen uit een aantal CAO's via de 
wetgeving algemeen verbindend ver
klaard. 
De voordelen van het gebruik van 
CAO's voor het regelen van de mede
zeggenschap zijn dat een dergelijke weg 
flexibeler is, dat er sneller resultaten 
bereikt worden en dat de partijen meer 
sturingsmogelijkheden hebben. De nade
len zijn dat harde sancties op niet-nale
ving ontbreken (tenzij men er uiteraard 
voor in staking wil gaan), dat er rechts
ongelijkheid ontstaat tussen bedrijfs
takken en ondernemingen, en dat het 
onzeker is of de bepalingen gecontinu
eerd zullen worden. 
Volgens de Dienst Collectieve Arbeids
voorwaarden van het ministerie van 
Sociale Zaken kenden 112 van de 179 
bedrijfstak-CAO's in 1985 ook bepalin
gen rond faciliteiten voor het vak
bondswerk in de onderneming. Maar 
deze bepalingen zijn niet in de wetge-

ving opgenomen. Immers: het Wets
ontwerp inzake het vakbondswerk in de 
onderneming - dat in 1981 bij de 
Tweede Kamer werd ingediend -werd 
in 1985 door de minister van Sociale 
Zaken ingetrokken. Als reden werd 
genoemd dat er in vele CAO's al 
bepalingen rond het vakbondswerk in d(: 

onderneming zitten. Een onjuist argu
ment, want op deze manier zou ook de 
Wet op de Ondernemingsraden nooit tot 

stand zijn gekomen. 

Slot 

Internationale medezeggenschaps
regelingen (op EG- of VN-niveau) 
zouden de invloed van werknemers op 
het internationale beleid van concerns 
zeker effectiever maken, maar we 
hoeven er niet op te wachten. Voor de 
vakbeweging is een strategie op diverse 
niveaus wenselijk. Lobbyen op EG
niveau en het organiseren van de basis 
ook voor internationale kwesties kun
nen tegelijkertijd gebeuren. Het creatief 
gebruik maken van de WOR en tegelijk 
politieke druk uitoefenen om de be
voegdheden van ondernemingsraden en 
vakbondsfaciliteiten in de onderneming 
uit te breiden hoeven ook niet tegen
strijdig te zijn. 
De CAO-onderhandelingen kunnen oo~ 
voor verdere medezeggenschapsregelin
gen en uitbreiding van invloed van de 
werknemers gebruikt worden. 
Kortom: de arbeidersbeweging in 
Nederland hoeft niet af te wachten tot
dat de ondernemers hun EG-1992 
geregeld hebben. 

Pim Jufferman· 



_/Sociale ongelijkheid: 
een veelkoppig 
monster 
"Als communisten streven we naar 
een zodanige inrichting van het 
maatschappelijk leven·, dat voor ieder 
in gelijke mate de vrijheid en de 
mogelijkheden geschapen worden 
voor zelfstandige persoonlijke ont
plooiing en effectief gebruik van 
capaciteiten". 
(Partijprogram van de CPN, 1984, 
paragraaf 1.) 

Bestrijding van sociale ongelijkheid is 
van oudsher een (zo niet de) centrale 
doelstelling van de socialistische en 
communistische politiek. Maar de 
manier waarop over sociale ongelijkheid 
wordt nagedacht is zeer wisselend. 
Zowel tegenstellingen binnen de socia
listisch/communistische beweging als 
breukpunten in de historische ontwikkel
ing van de beweging hangen nauw 
samen met meningsverschillen over de 
aard van sociale ongelijkheid en de 
mogelijkheden om sociale ongelijkheid 
op te heffen of te verminderen. 
Zo werd de sociaal-democratie vanuit de 
communistische beweging vooral bekri
tiseerd vanwege de tendens om zich aan 
te passen aan de kapitalistische ver
houdingen. De voor deze verhoudingen 
kenmerkende sociale ongelijkheid werd 
door de sociaal-democratie uiteindelijk 
opgevat als onvermijdelijke, min of 
meer 'natuurlijke', ongelijkheid. Men 
streefde wel naar een grotere sociale 
gelijkheid binnen de bestaande ver
houdingen (inkomensnivellering, gelijke 
kansen in het onderwijs, enz), maar de 

ongelijke beschikkingsmacht over pro
duktiemiddelen was in de visie van de 
sociaal-democratie onvermijdelijk. 
De communistische beweging in West
Europa werd daarentegen vooral bekriti
seerd vanwege de tendens om de beteke
nis van democratische gelijkheids
rechten te onderschatten en te relativeren 
als 'slechts formele' rechten. Strijd voor 
behoud van parlementair-democratische 
verworvenheden werd vooral gezien als 
een fase en/of een middel in de strijd 
tegen meer fundamenteel geachte vor
men van sociale ongelijkheid: de kapi
talistische uitbuitingsverhoudingen .. 
De hierboven gegeven schets van het 
klassieke debat tussen sociaal-democra
tie en het Westeuropese communisme is 
zeer beknopt en is dus niet voor alle 
perioden van de geschiedenis van de 
arbeidersbeweging een even goede 
weergave van de werkelijke meningsver
schillen. In elk geval blijkt uit deze 
schets, dat discussies over de aard en de 
vormen van sociale ongelijkheid het hart 
raken van socialistische en communis
tische politiek. 

Maar we kunnen ook iets dichter bij huis 
blijven: het intensieve debat in onze 
eigen partij over vernieuwing van com
munistische politiek, dat uitmondde in 
het partijprogram van 1984, had ook 
veel te maken met een nieuwe manier 
van denken over de verschillende 
soorten en vormen van sociale ongelijk
heid. Inzet van dat nieuwe partijprogram 
is immers niet alleen een herwaardering 
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van democratie als een waarde op zich 
en als fundamentele leidraad voor 
communistische politiek. Maar ook de 
erkenning, dat verschillende vormen van 
sociale ongelijkheid niet tot een bepaald 
type (zoals: klassenongelijkheid) herleid 
kunnen worden en evenmin gerangschikt 
kunnen worden van 'meer naar minder 
belangrijk'. Klassenongelijkheid, sociale 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
tussen hetero's en homo's, tussen witten 
en zwarten vormen elk een specifieke 
inzet van politieke en maatschappelijke 
strijd. In het partijprogram van 1984 
wordt het belang van deze verschillende 
strijdterreinen uitgewerkt. Communis
tische politiek dient gericht te zijn op de 
uitbanning van elke vorm van onder
drukking, uitbuiting en discriminatie. 
Daarom vormt het hierboven als mot
to bij dit artikel gevoegde citaat de 
meest kernachtige samenvatting van 
de doelstellingen van een democra
tisch en vrijheidslievend commu
nisme. 
In het program van 1984 wordt er 
bovendien van uitgegaan dat de verschil
lende vormen van sociale ongelijkheid 
onderling verweven zijn. Sociale onge
lijkheid tussen mannen en vrouwen kan 
weliswaar niet herleid worden tot 
klassenongelijkheid, maar de concrete 
vormen van deze ongelijkheid worden 
wel mede beïnvloed door de kapitalisti
sche verhoudingen. Deze verwevenheid 
biedt mogelijkheden om de strijd van de 
verschillende progressieve bewegingen 
op de verschillende terreinen met elkaar 
te verbinden. Dat vormt de basis van de 
in het program van 1984 bepleite coali
tiepolitiek. 
Daarom is sociale ongelijkheid niet een 
onuitroeibaar veelkoppig monster ten 
opzichte waarvan de idealen van een 
democratisch en vrijheidslievend com
munisme slechts machteloze utopieën 
vormen. In de maatschappij zelf zijn de 
krachten aanwezig voor een effectieve 
bestrijding van de vele gezichten van 
sociale ongelijkheid. 

Theorieën over sociale 
ongelijkheid 

Voor een effectieve bestrijding van 
sociale ongelijkheid is het uiteraard van 
belang om de ontwikkelingen op het ter
rein van theorievorming over en onder
zoek naar de verschillende vormen van 
sociale ongelijkheid en de manieren 
waarop ze ideologisch gelegitimeerd en 
in stand worden gehouden, zo goed 
mogelijk te volgen. Dat is geen een
voudige zaak, want het aantal weten
schapsmensen dat zich op de een of 
andere manier bezig houdt met sociale 
ongelijkheid is enorm en de meningsver
schillen zijn groot. Soms heeft dat te 
maken met het feit, dat veel wetenschap
pers zich concentreren op een bepaalde 
vorm van sociale ongelijkheid. Maar ook 
de theoretici die geprobeerd hebben om 
een meer algemene theorie over sociale 
ongelijkheid te ontwikkelen, vormen een 
zeer gevarieerd gezelschap. 
Er is daarom alle reden om aandacht te 
besteden aan de omvangrijke studie van , 
Veit Bader en Albert Benschop over 
sociale ongelijkheid en de manieren 
waarop groepen, partijen en bewegingen 
sociale ongelijkheid in stand houden of 
juist proberen op te heffen of te vermin
deren. Het eerste deel van deze studie 
verscheen in het najaar van 1988 onder 
de titel "Ongelijkheden" op de markt.*) 
Deze studie is vooral van belang omdat 
gepoogd wordt het enorme woud van 
theorieën over sociale ongelijkheid in 
kaart te brengen en na te gaan in hoe
verre deze vruchtbare aanknopingspun
ten bieden voor de ontwikkeling van 
meer algemene theorieën over de ver
schillende vormen van sociale ongelijk
heid. 
Het oordeel van beide schrijvers over de 
huidige stand van zaken op het terrein 
van theorievorming over sociale onge
lijkheid is uitgesproken negatief. Dat 
geldt zowel voor de academische socio
logie als voor de marxistische traditie. 
Tussen de verschillende theoretische 



tradities werd vaak een stellingenoorlog 
uitgevochten, die bitter weinig heeft 
opgeleverd. 
De pretentie dat een bepaalde theoreti
sche benadering van sociale ongelijkheid 
meer omvattend en superieur zou zijn 
ten opzichte van rivaliserende benader
ingen wordt nimmer waar gemaakt. 
Uitgangspunten van verschillende (soms 
toonaangevende) theorieën zijn lang niet 
altijd helder. 
De manier waarop verschillendevormen 
van sociale ongelijkheid worden onder
scheiden is vaak niet consistent. Zelfs 
over de meest elementaire basisbegrip
pen bestaat onenigheid en spraakverwar
ring. 
En ten slotte geldt voor alle relevante 
theoretische tradities, dat er een diepe 
kloof bestaat tussen theorie en empirisch 
onderzoek. 
Een belangrijke factor die theorievor
ming, die bruikbaar is voor empirisch 
onderzoek, verhindert en zakelijke dis
cussies tussen verschillende theoretische 
stromingen in de weg staat, is volgens de 
schrijvers de overpolitisering van het 
theoretisch debat op het terrein van 
sociale ongelijkheid. Deze overpolitiser
ing is begrijpelijk, omdat het thema van 
sociale ongelijkheid een bij uitstek poli
tiek thema is. Om een mogelijk misver
stand maar meteen uit de weg te ruimen: 
Bader en Benschop zijn zeker niet van 
mening, dat wetenschappelijke theo
rievorming en wetenschappelijk onder
zoek politiek neutraal zouden moeten of 
zelfs maar kunnen zijn. Maar zij pleiten 
terecht wel voor een 'eigen ruimte' voor 
wetenschappelijke theorievorming, 
onderzoek en debat ten opzichte van de 
politieke praktijk. Wanneer deze 'eigen 
ruimte' (dat wil zeggen de relatief zelfs
tandige positie van wetenschap ten 
opzichte van de politiek) wordt 
opgegeven, dan verschrompelt weten
schap al snel tot legitimatieleverancier 
voor bestaande politieke praktijken. Of, 
zoals Marx het uitdrukte: tot apologie. 
Ook voor de politieke praktijk zelf is een 

wetenschappelijke praktijk, die een kri
tische distantie inneemt ten opzichte van 
de politieke praktijk (en dus ook de 
relatie tot de eigen politieke uit
gangspunten ter discussie kan stellen) 
uiteindelijk meer informatief dan een 
klakkeloze dienaar. 

Een gereedschapskist voor 
theorievorming 

Gegeven de stand van zaken op het ter
rein van theorievorming over sociale 
ongelijkheid hebben Veit Bader en 
Albert Benschop zichzelf een taak 
gesteld, die zowel ambitieus als beschei
den is. Zij proberen in hun studie een 
theoretisch kader te ontwikkelen met 
behulp waarvan het mogelijk wordt om 
de complexe structuur van sociale 
ongelijkheden in verschillende typen 
maatschappijen zo genuanceerd moge
lijk te analyseren. Een dergelijk theo
retisch kader moet aan een groot aantal 
criteria tegelijkertijd voldoen. Een kleine 
greep: 
- De basisbegrippen moeten zowel voor 
kapitalistische als voor staatssocialisti
sche en andere maatschappijen geldig 
zijn. 
- Ongelijkheid moet niet beperkt wor
den tot een bepaald soort maatschappe
lijke verhoudingen (bijvoorbeeld: alleen 
economische of alleen politieke respec
tievelijk culturele verhoudingen). 
- De behandeling van sociale ongelijk
heid moet zowel arbeids- als consump
tieverhoudingen omvatten. 
- Ongelijkheid moet niet beperkt wor
den tot ongelijkheid van posities. Ook de 
ongelijke toegang tot posities moet 
geanalyseerd kunnen worden. 
- Het referentiekader moet oog hebben 
voor de zeer verschillende machtsbron
nen, die ten grondslag (kunnen) liggen 
aan sociale ongelijkheid. Niet alleen 
materiële bronnen (zoals produktiemid
delen en geweldsmiddelen), maar ook 
bronnen zoals kennis, informatie, pres
tige en machtsposities in organisaties 
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kunnen zeer ongelijk verdeeld zijn en 
dus de basis vormen van sociale onge
lijkheden. 
- Het referentiekader moet het mogelijk 
maken om de mechanismen te analy
seren, via welke sociale ongelijkheid in 
stand wordt gehouden en door bepaalde 
ideologieën wordt gelegitimeerd als een 
vanzelfsprekend en onvermijdelijk na
tuurgegeven. 
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De ambitieuze theoretische taak wordt 
door Veit Bader en Albert Benschop 
buitengewoon grondig aangepakt: een 
groot aantal sociale wetenschappers en 
filosofen (vanaf Rousseau via Marx en 
Weber tot aan hedendaagse auteurs als 
Bourdieu en Wright) passeren expliciet 
of meer zijdelings (via uitgebreide voet
noten) de revue. Daarbij wordt nagegaan 
welke elementen uit de theoretische con
cepties van deze auteurs voldoen aan de 
gestelde criteria en bruikbaar zijn voor 
de ontwikkeling van het beoogde refer
entiekader. 
Het lijkt paradoxaal, maar toch zijn de 
pretenties van Veit Bader en Albert 
Benschop bij het formuleren van een 
algemeen referentiekader ten behoeve 
van de analyse van sociale ongelijkheid 
zeer bescheiden. Zij zijn namelijk van 
mening dat de huidige theoretische stand 
van zaken het niet toelaat om een 
algemene theorie over sociale ongelijk
heid te ontwikkelen. Of anders gezegd: 
het is in hun visie nog te vroeg om goed 
gefundeerde uitspraken te doen over de 
manier waarop verschillende sociale 
ongelijkheden in een bepaalde maat
schappij elkaar beïnvloeden. Daarom 
volstaan ze met het ontwikkelen van een 
zeer uitgebreid en fijnmazig begrippen
apparaat met behulp waarvan in de 
toekomst theorieën in de eigenlijke zin 
van het woord geformuleerd zouden 
kunnen worden. Zo'n begrippenapparaat 
wordt door hen aangeduid als een 
'prototheorie'; een soort theoretische 
gereedschapskist die nodig is voor (en 
dus vooraf gaat aan) de eigenlijke theo
retische constructiearbeid. 

Gereedschappen voor wat? 

Het is ondoenlijk om in kort bestek de 
inventaris van de door Veit Bader en 
Albert Benschop in hun boek uitgestalde 
gereedschapskist samen te vatten. We 
volstaan daarom met de weergave van 
enkele zeer algemene principes volgens 
welke de gereedschapskist is samen
gesteld: 
- Het begrip 'beloningen' slaat op de 
kansen van individuen om hun 
behoeften te bevredigen. 
- Het begrip 'bronnen' slaat op de 
mogelijkheden (of beter gezegd: de 
machtskansen) van individuen om zich 
bepaalde beloningen toe te eigenen. 
Wanneer een ongelijke verdeling van 
beloningen in een bepaalde maatschappij 
het resultaat is van een structureel 
ongelijke verdeling van bronnen, dan is 
er sprake van sociale ongelijkheid. Op 
basis van deze twee begrippen is het 
mogelijk om het begrip beloningen 
nader uit te werken met behulp van een 
nauwkeurig onderscheid tussen de ver
schillende min of meer algemeen 
geldende menselijke behoeften. 
Vervolgens wordt nader ingegaan op het 
begrip bronnen en het onderscheid wat 
gemaakt kan worden tussen verschil
lende typen bronnen. Op deze wijze 
wordt een begrippenapparaar ontwikkeld 
dat het mogelijk maakt om de meest 
uiteenlopende vormen van discriminatie, 
uitbuiting en onderdrukking op een sy
stematische wijze te karakteriseren en de 
overeenkomsten en verschillen zo 
nauwkeurig mogelijk te definiëren. 

Natuurlijk kan de vraag gesteld worden 
wat het nut is van zo'n uitgebreid begrip
penapparaat Levert het uiteindelijk wel 
meer op dan een soort botaniseertrom
mel met behulp waarvan de verschil
lende vormen en uitingen van sociale 
ongelijkheid keurig geordend en in kaart 
gebracht kunnen worden? Of levert een 
dergelijk begrippenapparaat ook theo
retische inzichten op en biedt het mis-



schien toch ook handvatten voor com
ffi\\\\l\;tl\',ch/socialistische politiek? 
De betekenis van de studie van Veit 

Bader en Aibert Benschop gaat mijns 
inziens wel iets verder dan de botani
seertrommel ondanks de bescheiden pre
tenties. De door hen ontworpen theo
retische gereedschapskist is immers 
zowel in theoretisch als politiek opzicht 
allerminst neutraal. Hun argumentatie 
bevat danook een forse dosis 
polemieken met diverse politiek-theo
reti~che benaderingen van vraagstukken 
met betrekking tot sociale ongelijkheid. 
Om enkele voorbeelden te noemen: 
Zo wordt de gebruikelijke tendens om 
vrijheid boven (en dus tegenover) gelijk
heid te plaatsen (een tendens, die niet 
alleen kenmerkend is voor het libera
lisme maar ook in andere politieke stro
mingen een rol speelt) bekritiseerd als 
een vals dilemma. Want wanneer men 
het niveau van de abstracte vrijheid ver
laat en men het over concrete vrijheden 
heeft, dan is de ongelijke of gelijke 
beschikkingsmacht over deze vrijheden 
een centrale inzet van politieke strijd. In 
dit opzicht kunnen vrijheden dus worden 
opgevat als een belangrijk aspect van 
sociale ongelijkheid. 
Deze invalshoek betekent dat ook de 
omgekeerde tendens om gelijkheid 
boven vrijheid te plaatsen (een tendens 
die kenmerkend is voor bepaalde 
marxistische tradities zoals het 
marxisme-leninisme) afgewezen moet 
worden als het spiegelbeeld van het
zelfde valse dilemma. Behalve misvat
tingen over de verhouding tussen vrij
heid en gelijkheid worden ook al die 
concepties bekritiseerd, waarin wat al te 
gemakkelijk uitspraken worden gedaan 
over de onderlinge verhouding tussen 
verschillende sociale ongelijkheden in 
een bepaalde maatschappij. Zo wordt in 
de afgelopen jaren door verschillende 
theoretici herhaaldelijk beweerd, dat de 
klassenverhoudingen in de huidige 
maatschappij niet meer hetzelfde 
gewicht hebben als vroeger, en daarom 

ook voor de politiek van veel minder 
betekenis zijn geworden dan andere 
relatief 'nieuwe' vormen van sociale 
ongelijkheid. Veit Bader en Albert 
Benschop gaan dit soort opvattingen in 
diverse passages van hun boek te lijf en 
laten zien dat ongelijkheid in arbeidsver
houdingen (dat wil zeggen de ongelijke 
verdeling van beschikkingsmacht over 
arbeidsvoorwaarden) nog steeds een 
uiterst belangrijke factor is, welke van 
invloed is op de manier waarop bepaalde 
'beloningen' verdeeld worden. 
Uit deze voorbeelden moge blijken dat 
de studie van Yeit Bader en Albert 
Benschop niet alleen relevant is voor 
degenen, die belangstelling hebben voor 
problemen van begripsvorming ten 
behoeve van sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek, maar ook voor degenen die 
zich bezig houden met de vraag op 
welke wijze communistisch/socialisti
sche politiek zou moeten inspelen op 
oude en nieuwe sociale ongelijkheden in 
deze maatschappij. 

Harry van den Berg 
Maart 1989 

*) Vcit-Michacl Bader en Albcrt Benschop 
"Sociale Ongelijkheid en Collectief 
Handelen", deel 1: Ongelijkheden. 
Ui tgavc: Woltcrs-Noordhoff Groningen 
1988. 
Prijs: 75 gulden. 
Alben Benschop was evenals de recensent 
lid van de commissic die het ontwerp
partijprogram van 1984 opstelde. 
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Nieuw bij Pegasus 

M. Hisschemöller (red.): Een bleek bolwerk- racisme en 
politieke strategie 

In dit boek wordt racisme niet opgevat als een gevolg van 
immigratie, maar als een wezenskenmerk van de Neder
landse samenleving. Specialisten op verschillende terrei
nen leverden een bijdrage aan dit boek. Ze verschaffen -
vanuit een eigen invalshoek- inzicht in theorieën en ver
onderstellingen die aan politiek handelen ten grondslag 
liggen: te zamen vormen deze een bolwerk dat raciale 
ongelijkheid bestendigt, vergoeilijkt of zelfs bevordert. 
Om dat bolwerk te slechten moet het eerst worden opge
merkt en de fundamenten ervan uitgegraven. Daartoe 
vormt dit boek een aanzet. 

Pegasus, 152 blz .. paperback, f 29,90. 

Al deze uitgaven verkrijgbaar in iedere goede boekhandel. 

Pegasus, Leidsestraat 25, Amsterdam 



Nieuw met bijlage! 

De achttiende druk van 

Het communistisch manifest 

Van Karl Marx en Friedrich Engels 

140Jaar na de eerste publicatie in 1848- en het 70ste 
jaar in het bestaan van de CPN - verschijnt nu de 
18de druk van het Manifest bij Pegasus. Voor het 
éérst vergezeld van een bijlage, met een historisch 
overzicht van alle in Nederland verschenen uitga
ven van deze beroemde klassieke tekst! 
112 blz. + bijlage, f 10,-

Leningrad en Moskou 
een gids 

Binnenkort de 3e druk! 

Deze gids is onmisbaar voor wie deze steden bezoekt: Hans Dijkhuis en Arno 
Langeier schreven een uiterst praktische reisgids met vele tips en fraaie wandel
routes, die ook een goede indruk geven van het dagelijks leven. 
168 blz.,/ 24,75 

Een origineel kinderboek! 

Einstein met zijn viool 

Weet u nog hoe het zit met de beroemde theorie 
van Einstein over afstand en snelheid? In dit 
geestige, uitstekend geïllustreerde (kar
ton)boekje voor de kleintjes wordt het glas
helder ... 
Onmisbaar voor iedere ouder. 
16 blz., 22 X 16 cm, f 6,25 



Nieuw in Pegasus Literair 

Ivan Boenin 
De spraakkunst der liefde 

Een bundel met tien korte liefdesverhalen, hoogtepunten 
uit het werk van Boenin (1870-1953). 
'Seks en liefde, vaak vluchtig, soms verboden, bron van het 
hoogste geluk en de diepste wanhoop, zijn de centrale 
thema's ... Zijn personages zijn overgevoelig, egocentrisch, 
maar volkomen herkenbaar; zijn beheerst meesterschap 
weet het gevaar van gekunsteldheid steeds te vermijden,' 
schreef nog pas een bekende Engelse criticus in The 
Times. 
Ivan Boenin ontving in 1933 de Nobelprijs voor literatuur. 
Hij woonde toen reeds lang in Frankrijk, waar hij tot zijn 
dood verbleef. 'De laatste der Russische klassieken' wordt 
hij genoemd, maar tevens 'een modern romanticus met 
Proustiaanse gevoeligheid'. Zijn werk maakt nu opnieuw 
furore in Engeland, de Verenigde Staten en West
Duitsland; in de Sovjetunie is zijn populariteit groot. 
128 blz., paperback, f 24,75 

~Eerder verschenen in deze reeks 

Derde druk! 
üdia Ginzburg: Omsingeld 

notities van een belegerde 

De perskritieken: 
Nicolaas Matsier in NRC: 'Mijn bewondering is zo groot ... · · .. de zeer grote en zeer geheimzinnige 
die het schrijven van dit boek is geweest. · 
Tom van Deel in Trouw: · .. een zeldzaam indrukwekkend boek. ' 'Elke zin doet er toe, brengt nieuwe 
ringen aan. ve"ijkt het inzicht in wat destijds de werkelijkheid was. 
Lidi a Ginzburg verwerkte háár ervaringen tijdens het beleg van Leningrad op een heel bij 
manier in deze prachtige novelle. 
96 blz .. f 19,90. 

Andrej Platonov: Dzjan 

De pers is unaniem: 'een absoluut meesterwerk!' 'Een prachtig verhaal, subliem geschreven, 
stekend vertaald. ' 
Voor het armoedige volkje Dzjan, in de barre woestijn van Midden-Aziê, is het leven een 
lijke kwelling, waarvan alleen de dood verlossing biedt. 
136 blz., f 22,90. 

Ismail Kadare: De generaal van het dode leger 

Het indrukwekkende epos van een Italiaanse generaal, die de stoffelijke resten gaat verzamel 
van de duizenden gesneuvelde soldaten van het Italiaanse fascistische leger in Albaniê. 
264 blz., f 25,-

Al deze uitgaven verkrijgbaar in iedere goede boekhandel. 
Pegasus, Leidsestraat 25, Amsterdam. 
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Dit nummer opent met een bijdrage van CPN
bestuurster Ina Brouwer over de val van het kabinet 
Lubbers, de opstelling van de PvdA en de verkiezings
coalitie Groen Links waartoe de besturen van CPN, 
PSP, PPR en EVP besloten hebben. Zij staat stil bij de 
rol die de CPN in deze heeft gespeeld en zal spelen. Zij 
beoordeelt dit accoord als een historische stap vooruit 
in progressieve machtsvorming. Op de conferentie van 
25 juni zal de CPN besluiten hierover nemen. 
Redacteur Jos van Dijk schrijft over de intifadah en 
onderstreept het besluit van de CPN op zijn laatste 
congres tot het daadwerkelijk ondersteunen van de 
Palestijnse bevrijdingsstrijd. 
Ronald Albers schrijft over het jeugdwerkgarantie
plan. Hij geeft aan waarom dit plan niet kon werken, en 
geeft de voorwaarden aan waaronder een plan voor 
jeugdwerk wel zou kunnen slagen. 
Econoom Coen Teulings maakte deel uit van een CPN
delegatie die zich op uitnodiging van de HSAP op de 
hoogte stelde van de economische hervormingen in 
Hongarije. Zijn mening over de stand van zaken en de 
enorme moeilijkheden zal stof tot nadenken geven. 
Dat geldt eveneens voor het artikel van Hans van Zon, 
die de economische verhoudingen tussen EG en Oost
Europa onder de loep neemt. Hij analyseert hoe de 
economische achterstand van Oost-Europa dreigt te 
leiden tot een haast benauwende afhankelijkheid van 
de EG: een nieuw wingewest? Zijn artikel is het derde 
in een reeks beschouwingen deze jaargang over aspec
ten van de EG. 

De foto's op de omslag en in de rest van dit nummer 
zijn - tenzij anders vermeld -van Bert Zijlma. De foto 
op de voorpagina laat woordvoerders van EVP (Cor 
Ofman), PSP (Leo Platvoet, Henk Branderhorst) 
CPN (EIIi Izeboud) en PPR (Bram van Ojik) zien op 
de persconferentie waar het verkiezingsakkoord tus
sen de besturen van die partijen werd gepresenteerd. 
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Groen Links; 
het resultaat van 
coalitiepolitiek! 

Het leek zo'n saaie en voorspelbare 
verkiezingscampagne te worden; 
'Kok contra Lubbers', 'Lubbers con
tra Kok' en dan nog een bijrol voor 
Voorhoeve en van Mierlo. Voorhoeve 
over het reiskostenforfait in Ommen. 
Lubbers over de VVD-crisis in 
Juinen. Kok over onderhandelbare 
punten in Emmeloord en Ruding 
tegen alles behalve zijn eigen lijn. 
Kortom; een herhaling van 1986 
waarbij Vara's barometer Maurice de 
Hondt een handje mee zou helpen 
door het land al vast in te delen in vier 
overzichtelijke politieke stromingen. 
Een misrekening! De reden waarom het 
dit keer niet zo zal lopen, is de verras
sende geboorte van Groen Links. En 
daarmee is in notedop de betekenis van 
deze nieuwe formatie van CPN, EVP, 
PPR, PSP en onafhankelijken 
aangegeven. Wat geen der partijen 
afzonderlijk wist te bereiken, gelukte het 
Groenlinkse akkoord vanaf het aller
eerste begin. Zodra bekend werd dat het 
er dan toch van zou komen, dat de 
onderhandelingsdelegaties vroeg in de 
ochtend van de 19e mei een akkoord 
hadden bereikt, was Groen Links niet 
meer uit de politieke rubrieken van dag
en weekbladen weg te slaan. Nieuw 
elan, nieuwe impulsen werden zichtbaar. 
De politieke commentatoren moesten 
van hun schema's af, het politieke debat 
verschoof. Ineens werden de 15%-eis 

voor de minima, de Navo en drastische 
arbeidstijdverkorting weer onderwerpen 
van debat. Als de congressen van de vier 
partijen besluiten het akkoord te onder
schrijven, mag met recht worden gespro
ken van een historisch moment. Voor het 
eerst in de naoorlogse geschiedenis 
zullen belangrijke delen van links zich 
dan hebben weten te verenigen en 
daarmee een belangrijke voorwaarde 
hebben weten te scheppen voor een 
nieuwe offensieve rol van progressieve 
politiek. 

In een tijd als deze, waarin steeds dui
delijker wordt dat nieuwe vormen nodig 
zijn om voor oude idealen te kunnen 
vechten, is het geen geringe prestatie dat 
bestaande partijen erin slagen overleefde 
scheidslijnen te overbruggen en een 
nieuwe parlementaire formatie tot stand 
te brengen. Dat roept respect en enthou
siasme op. 
Het Groen Links Akkoord mag zeker 
ook als resultaat worden gezien van de 
politiek die de CPN sinds 1977 heeft 
gevolgd. Ging de partij toen het nood
zakelijke maar onzekere pad van de 
vernieuwing op, in de loop van de jaren 
slaagde ze erin een eigentijdse en her
kenbare weg naar maatschappijveran
dering aan te geven waarvan coalitie
politiek de kern vormt. Het 
partijprogram spreekt van de noodzaak 
verstarde partijpolitieke scheidslijnen, 
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die samenwerking in de weg staan, te 
overbruggen. Het Groen Links Akkoord 
is daar een prachtig voorbeeld van. 
Het program bewees ook op andere 
wijze zijn verdienste. Tijdens de onder
handelingen bleken de doordachte for
muleringen daarin, bijvoorbeeld over 
democratisch beheer en zeggenschap, 
menigmaal voldoende om, elkaar op te 
kunnen vinden. Leden van de CPN 
zullen in het programma van Groen 
Links dan ook passages terug vinden die 
hen bekend in de oren klinken. Wat dat 
betreft zijn de heftige discussies en lange 
congresdagen in 1984 niet voor niets 
geweest. 

Wie had kunnen bedenken dat nog geen 
vijf weken nadat het 31e Congres van de 
CPN had besloten, verdere ruimte te 
geven aan de onderhandelingen er een 
Groen Links Akkoord en dito program 
zouden liggen? Was het de onverwachte 
val van het kabinet dan wel de door het 
partijbestuur van de PPR veroorzaakte 
onderhandelingscrisis die uiteindelijk de 
ruimte maakte voor het akkoord? Vast 
staat wel dat wat er nu is uitgekomen 
grote mogelijkheden biedt: zowel voor 
de deelnemende partijen als voor de 
politiek als geheel. 
In het akkoord is geen sprake van voor
waarden zoals opheffing van de partijen, 
maar evenmin van de benauwde beper
king om het bij een gelegenheidscoalitie 
te laten die elke parlementaire periode 
zou kunnen worden herzien. Er is 
gekozen voor de bedachtzame en realis
tische weg dat het voor het succes van 
een nieuwe groen-linkse parlementaire 
formatie noodzakelijk is dat de deel
nemende partijen hun sterke kanten 
inbrengen. 
Op die basis kan ook verder gewerkt 
worden aan verbreding en vernieuwing. 
Of om het anders te zeggen; een 
groen-linkse politieke formatie met 
toekomst moest wel van deze partijen 
komen of zou er niet zijn gekomen. 
In deze benadering kan de CPN zich 

zeker herkennen. Dat bleek al uit het 
feit dat het partijbestuur op 21 mei 
unaniem instemde met het akkoord en 
het program. Een zeer opmerkelijke 
eensgezindheid gezien de verschillende 
meningen die op het Congres nog leef
den over de samenwerking. Het zegt iets 
over de kwaliteit van akkoord en pro
gram, en de mate waarmee de CPN 
ermee uit de voeten kan. Het zegt ook 
iets over de kwaliteit van onze eigen 
onderhandelingsdelegatie. De partij 
bestuurders Boe Thio, Riet van Putten, 
Marlus Ernsting en Herman Meijer 
hebben in zeer korte tijd een voortreffe
lijke prestatie geleverd. 
Vele politieke commentaren werden aan 
de totstandkoming van aan Groen Links 
gewijd. Maakte de NRC er in ouderwets 
badinerende stijl nog 'politiek groen' 
van, in de meeste andere kranten werd 
serieus gespeculeerd over de mogelijke 
verandering van de politieke verhoudin
gen door het ontstaan van Groen Links. 
Er waren opmerkingen als 'het is er ein
delijk van gekomen' en 'met enige 
weemoed blikken we terug op het ri.)k 
geschakeerde politieke leven waarvan de 
CPN, PSP en PPR nadrukkelijk deel uit
maakten', maar die konden de grote aan
dacht voor de nieuwe samenwerking niet 
echt verklaren. Als het alleen maar om 
een reorganisatie van links Nederland 
zou gaan, zou men gauw zijn uitgepraat. 
De politieke discussie lijkt mij vooral te 
zijn aangewakkerd omdat er grote ver
schillen zijn tussen de politieke situatie 
van nu en 1986, wat het mogelijk maakt 
dat Groen Links daarin een interessante 
rol kan gaan spelen. Het elan van de 
no-nonsense politiek is uitgewerkt. Kon 
het eerste kabinet-Lubbers nog 
speculeren op de anti-bureaucratie- en 
anti-overheidshouding die initiatief
nemende ondernemers maar ook 
werknemers in de weg zouden staan, in 
1989 zijn de nadelen van een passieve 
overheid en de verwaarlozing van de 
collectieve voorzieningen duidelijk 
zichtbaar geworden. Achterstallige 



vernieuwing van de infrastructuur hoopt 
zich op. Het zwaar geteisterde onderwijs 
daalt in kwaliteit. In de gezondheidszorg 
is velen het water tot aan de lippen 
gestegen. Langdurig werklozen blijken 
nu echt afgeschreven en wie werkelijk 
nog iets van het milieu wil redden, 
ontkomt niet aan een fors overheids
optreden. 
Een vaag beroep op de verantwoorde
lijke samenleving is door dit alles in 
toenemende mate inhoudsloos gewor
den. Kort samengevat: de CDA-ideolo
gie van de jaren tachtig is aan zijn einde. 
Dat is maatschappelijk merkbaar omdat 
grote groepen zich niet meer storen aan 
het morele beroep tot loonmatiging en 
daar een andere logica, die van de 
realiteit, tegenover stellen. Een mooie 
filosofie, behorend bij een op de 
exporterende ondernemingen gerichte 
politiek, heeft zijn glans verloren. Het is 
ook tegen die achtergrond dat het tweede 
kabinet-Lubbers is gevallen. 
Nu blijkt pas duidelijk dat de rol die de 
VVD en met name het CDA de 
afgelopen jaren hebben gespeeld, in feite 
te groot was voor de Nederlandse poli
tieke verhoudingen. Hun beroep op het 
'algemeen belang' heeft zijn kracht al 
helemaal verloren, nu is gebleken dat zij 
zelfs hun karige sociale beloftes, onder 
andere de aanpak van de langdurige 
werkloosheid in de verste verte niet 
hebben waargemaakt. 
Het doek is gevallen, het toneelstuk is 
uit. 
Het gaat gepaard met desoriëntatie in de 
VVD en een behendig wegschuiven van 
het slagveld door het CDA onder andere 
door enige kleine toezeggingen te doen 
aan het adres van de uitkerings
gerechtigden. 
Des te vreemder is het gedrag van de 
PvdA. Na intern de geesten daarvoor te 
hebben rijp gemaakt, hebben de sociaal
democraten alle strijdpunten, ook die 
van 1986, overboord gezet. Geen 
inhaling van de achterstand voor het 
minimum. Geen eenzijdig nee tegen 

modemisering van kernwapens; de 
defensieuitgaven mogen zelfs nog stij
gen met 1%. De percentages van de 
sociale uitkeringen blijven voorgoed op 
70 en een herstel van de koppeling kan 
er alleen komen als de lonen worden 
gematigd. Het lijkt wel alsof men de 
CDA-filosofie accepteert, juist op het 
moment dat het CDA daar zonder al te 
veel omhaal wat afstand van wil nemen. 
Een pijnlijk gevolg daarvan is dat de 
PvdA direkt in botsing komt met de vak
beweging die, wijs geworden door de 
ervaringen van de afgelopen tijd, strijd
baarder is geworden. 

De ruimte ter linkerzijde is dus groot. 

Dat bleek ook al enige tijd uit de 
opiniepeilingen die een terugkeer van de 
CPN voorspelden en eveneens winst 
voor PPR en PSP. Door nu gezamenlijk 
uit te komen met een nieuwe 
Groenlinkse formatie kan die winst 
alleen maar groter worden. Kiezers die 
zijn uitgekeken op het saaie, vooral in de 
ogen van de CDA redelijke, gedrag van 
de PvdA hebben nu een echt alternatief. 
Het grote gezelschapsspel 'Stem de 
minister-president, stem Kok' heeft door 
de samenwerking veel van zijn glans 
verloren. 
De wegblijvers die de politiek voor 
gezien houden, treffen in Groen Links 
bovendien een kritiek op de huidige 
politieke cultuur aan. Het biedt nieuwe 
kansen, ook voor jongeren om zich weer 
aan te sluiten bij de linkse politiek. Al 
die mensen tenslotte, die de noodsig
nalen over maatschappij en milieu 
serieus nemen en niet terugschrikken 
voor drastische ingrepen, zullen zich 
aangetrokken voelen tot Groen Links, 
dat nu eenmaal een sterkere parlemen
taire positie zal innemen dan de drie par
tijen afzonderlijk. 

Het is overigens de vraag of de politieke 
. opstelling van Groen Links alleen linkse 
stemmers trekt. De kerken spelen sinds 
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een aantal jaren een opvallende rol als 
het gaat om vraagstukken van ontwape
ning, anti-apartheid en verarming. 
Steeds vaker kiezen ze voor een princi
piële opstelling en verbinden zij hun 
optreden met maatschappelijke bewe
gingen. Een dergelijke opstelling van de 
kerken wijst ook op de mogelijkheid 
voor Groen Links om onder CDA-stem
mers aanhang te winnen. Wat dat betreft, 
is de klassieke links/rechts tegenstelling, 
met de kleinere linkse partijen gedepo
neerd op het uiterst rechtse deel van de 
schaal, onnauwkeurig. Wat in de poli
tieke schema's 'het midden' heet, is 
beslist niet alleen vanuit de PvdA te 
bereiken. 
De politieke verhoudingen zijn nu een
maal niet vergelijkbaar met het monopo
liespel waarbij men eerst AF moet 
passeren alvorens f200,- in ontvangst te 
kunnen nemen. Buitenparlementaire 
samenwerking tussen de kerken en de 

kleinere linkse partijen is er allang in de 
acties tegen verarming, tegen de 
apartheid en in de vredesbeweging. Door 
de deelname van Groen Links aan de 
verkiezingen zou dat zich weleens meer 
dan tot nu toe electoraal kunnen gaan 
vertalen. 
Ook voor de PvdA is het even wennen 
nu er dan toch echt een groen-linkse lijst 
komt aan haar linkerflank. Oud-Nieuw
Linkser Jan Pronk probeerde het nog 
even in een interview in de Volkskrant 
met: 'Als Groen Links zich profileert 
tegenover de PvdA in plaats van tegen
over het in de jaren tachtig gevoerde 
beleid, dan is het mogelijk dat de PvdA 
niet eens aan de macht toekomt. Ik waar
schuw ze: dan leidt dat tot verzwakking 
van links in zijn totaliteit.' Maar hij 
werd, naar verluidt, tot vanuit de achter
ste bankjes van de PvdA-fractie gewaar
schuwd om zoiets niet te herhalen. Hoe 
kon hij immers verklaren dat de PvdA, 

Bij de presentatie van het Groen Links-program tevreden bijeen Ria Beckers, Ina 
Brouwer, Siem van de Helm en Bas de Gaay-Fortman. Op de achtergrond onmiskenbaar 
Marins Ernsting. 



ondanks de leegzuiging van CPN, PSP 
en PPR, in 1986, 1982 en 1977 al even
min in een regeringspositie wist te 
komen en de veel kleiner VVD wel? 

1
\1.\)'1\:.ndien zouden zijn waarschuwingen 
volgens de PvdA-fractie alleen maar 
leiden tot een overschatting van Groen 
Links, tot een groter maken van deze 
coalitie dan hij is of zou kunnen worden. 

I 
Doodzwijgen was beter, doodknuffelen 
kon ook. Uiteindelijk werden de PvdA
klokken gelijk gezet op een 'neutraal 
sympathieke' of 'sympathiek neutrale' 
benadering van Groen Links. 

Zo heette het ontwerp-program dat 
Groen Links presenteerde in een reactie 
van de Tweede Kamerfractie van de 

) 
~ö.l\ 'sympathiek maar met een wel erg 
hoog Sinterklaasgehalte'. Jammer was 

het dat men niet sprak over recente 
regeringsmaatregelen als de verlaging 
van de vennootschapsbelasting en ver
laging van de belastingtarieven voor de 
hoogste inkomens en al evenmin over de 
zinloze verhoging van defensiegelden en 
de vele subsidies aan heel wat winst
gevende bedrijven. Wie al die miljarden 
de revue laat passeren, weet wel zeker 
dat er de afgelopen zeven jaar heel wat 
Sinterklaas is gespeeld voor hen die het 

' 

ec'nt niet nodig hadden. Het was niet erg 
verstandig van de PvdA om dat juist niet 
te noemen. Een andere verdeling van 

.· gelden was toch altijd een gemeenschap
pelijke doelstelling van alle progressieve 
'\)artijen? 

Men probeert Groen-Links dus even in 
de kleuterklas te plaatsen. Sympathiek 
maar niet serieus. Meer voor de folklore 
en de noodzakelijke onrust dan voor de 
echte politiek. 
Het wordt van groot belang niet in die 
val te trappen. 
Groen Links heeft de mogelijkheid om 
zich niet te laten drukken in de beperkte 
functie van de horzel maar een eigen, 
zelfstandige rol te spelen in de 
Nederlandse politiek. Dat stelt natuurlijk 
wel de eis aan de Groen Linkse coalitie 

om de vergaande eisen te verbinden aan 
een realistische politieke weg. 
Allereerst door de politieke eisen steeds 
te plaatsen tegen de, in sommige opzich
ten, sterk verslechterde maatschappelijke 
omstandigheden. Zo is de 15% eis een 
poging tot een doeltreffende aanval op 
de verarming waarin hele bevolkings
groepen en woonbuurten vast dreigen te 
blijven zitten. Wie in het jaar 2000 meer 
dan een vijfde van de bossen wil over
houden, ontkomt niet aan een onortho
doxe ingreep in de produktie. En wie 
ziet hoe krampachtigdeNavo haar 16 
delen bij elkaar wil houden met het oude 
recept van de militaire afschrikking, 
moet de Nederlandse bijdrage daaraan 
wel ter discussie stellen. Het is niet 
ondenkbaar dat vroeg of laat zelfs CDA 
en VVD voor deze drastische keuzes 
gesteld worden. 
Als het lukt die eerste slag om de publie
ke opinie te winnen (en daarvoor is veel 
materiaal voor handen waarop ingehaakt 
kan worden: van de informatie van 
Green-Peace tot aan de scherpere eisen 
van de vakbeweging) dan kan er ook 
gepraat worden over de politieke weg tot 
realisering van diezelfde, onrealistisch 
genoemde, eisen. Waarom zou er bij
voorbeeld niet gepraat kunnen worden 
over verregaande democratisering, ook 
in het bedrijfsleven, ter wille van het 
milieu en de sociale aspecten van de 
automatisering? Waarom geen over
heidsverplichting om aan langdurig 
werklozen een baan te garanderen in een 
situatie waarin nu al sprake is van een 
verloren generatie van voornamelijk 
laaggeschoolden en migranten? En 
waarom geen serieuze discussie over de 
mogelijkheid en de wenselijkheid van 
een progressief kabinet? Zelfs de 
opiniecijfers wijzen uit dat het helemaal 
niet denkbeeldig is dat daar een 
maatschappelijke basis voor is. 
In de jaren zeventig werd het politieke 
debat over een progressief kabinet 
serieus genomen. Het meest progres
sieve kabinet uit de Nederlandse 
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geschiedenis, het kabinet-Den Vijl, 
kwam toen zelfs tot stand. De 
omstandigheden waren toen veel minder 
ernstig dan nu het geval is. Juist nu de 
PvdA zich zo afhankelijk opstelt van 
rechts, is het van groot belang dat Groen 
Links wijst op de aantrekkelijkheid van 
het progressieve alternatief. Het wordt 
tijd om duidelijk te maken dat je de 
Nederlandse politiek ook op een heel 
andere manier kunt bekijken dan de 
afgelopen zeven jaar is gedaan. 

Ina Brouwer 



I 

'Steun de Palestijnse 
bevrijdingsstrijd 

Meer dan anderhalf jaar duurt nu al de 
opstand van de Palestijnse bevolking in 
~e <\oor hraël bezette gebieden. Meer 
dan 400 Palestijnen zijn door de bezet
ters gedood, het aantal gewonden 
bedraagt ongeveer 10.000 en er zitten 
6.500 mensen vast, de meeste zonder 
enige vorm van proces. De gehele 
bevolking van ongeveer 1,3 miljoen 
mensen, wonend in een gebied even 
groot als de provincie Gelderland (West
Bank) en Zuid-Beveland (Gazastrook), 
is in de opstand betrokken. Door het 
dagelijks terugkerende leed van doden, 
gewonden en arrestaties, maar ook door 

de totaal verlamde economie en het stil
gelegde onderwijs. En door de voort
durende intimidaties, niet alleen van de 
militairen, maar ook van fanatieke 
joodse kolonisten. Regelmatig worden 
bijvoorbeeld mensen 's nachts van hun 
bed gelicht om onder dwang leuzen op 
muren over te schilderen of Palestijnse 
vlaggen uit lantaarnpalen te halen. Een 
zinloze bezigheid overigens, want de 
volgende dag zijn er altijd weer nieuwe 
leuzen en vlaggen. Maar het kan ook 
erger. De inwoners van het dorp Nahalin 
werden in de vroege ochtend van 
13 april, tijdens hun maaltijd vóór 

111 



Politiek en Cultuur 

112 

zonsopgang in verband met de ramadan, 
opgeschrikt door een invasie van grens
politietroepen. Ze schoten in het wilde 
weg op huizen, watertanks en dieren en 
richtten vernielingen aan. Toen een 
groep jongeren stenen begon terug te 
gooien werden vier jongens gedood. 
Een man die zijn gewonde dochter naar 
het ziekenhuis wilde vervoeren werd in 
zijn auto beschoten en raakte ook 
gewond. In totaal waren er 20 gewon
den. Een man ligt in coma nadat in de 
omgeving van het plaatsje een bijrijder 
van een cement-auto op hem schoot 
terwijl hij een wegversperring trachtte te 
verwijderen. 
Ondanks de lange duur van de opstand, 
ondanks de vele offers is er nog geen 
enkel teken te bespeuren onder de 
Palestijnse bevolking dat op afname van 
de strijdbaarheid wijst. Er is een vastbe
raden houding, vooral onder de jonge
ren. We kunnen niet anders, zeggen zij. 
Er is geen weg meer terug. Zowel in de 
Palestijnse gemeenschap zelf als op het 

internationale vlak heeft de 'intifada' 
veel veranderd. Nadat vorig jaar zomer 
Jordanië zich officiëel van de West-Bank 
heeft teruggetrokken heeft de PLO ein
delijk de al langer verwachte stap 
gedaan: het uitroepen van een onaf
hankelijke staat in de bezette gebieden. 
Tegelijkertijd werd de weg voor onder
handelingen vrijgemaakt door erkenning ' 
van de staat Israël en het afzweren van 
de terreur. 
Op het internationale niveau hebben de 
Palestijnen daarmee veel gewonnen, op 
de eerste plaats de veelbegeerde contac
ten met westerse landen. De realisering 
van hun nationale aspiraties laat echter 
vooralsnog op zich wachten. De 
Israëlische regering volhardt in zijn I 
positie. De opstand wordt met harde 
hand neergeslagen. Palestijnen blijven in 
hun ogen terroristen en Arafat een 
onverbeterlijke leugenaar. Naar buiten 
toe tracht men de schade aan het imago 
te beperken, bijvoorbeeld door het aan
bod verkiezingen te laten organiseren. In 



het binnenland gaat de strijd voort tussen 
voorstanders van de huidige repressie
~olitiek en aanhangers van nog radi
kalere oplossingen, inclusief massale 
deportatie. De Israëlische positie is 
vooral muurvast komen te zitten door de 
nu meer dan 20 jaar durende kolonisatie 
van de bezette gebieden, die gedragen is 
en wordt door een meerderheid van de 
bevolking. Er is allang geen sprake 
meer van een tijdelijke bezetting. De in 
1967 veroverde gebieden zijn politiek, 
economisch en juridisch bij Israël inge
lijfd. De bouw van joodse nederzettin-

, gen, de volledige onderwerping van de 
Arabische bevolking in de bezette 
gebieden en de vluchtelingenkampen, de 
economische overheersing, de gedwon
gen trekarbeid van de Palestijnen: al 
deze ontwikkelingen hebben een situatie 
geschapen waarin het voor Israël vrijwel 
onmogelijk is geworden zelfstandig een 
~sitieve bijdrage te leveren aan het 
vredesproces. 
"Er is slechts plaats voor één staat in 

~ Israël_:_ een joodse". Dit zei de 
Israëlische premier in antwoord op de 
verwerping van zijn verkiezingsvoorstel 
door een groep van 80 vooraanstaande 
mensen uit de bezette gebieden. In 
navolging van de PLO wees de groep 
verkiezingen af zolang het Israëlische 
leger de West-Bank en de Gazastrook 
bezet houdt. Bovendien werd Shamirs 
voorstel, waarin geen plaats was 
ingeruimd voor de PLO, afgewezen als 
een duidelijke poging om een stheiding 
teweeg te brengen tussen Palestijnen in 
de bezette gebieden en daarbuiten. En 
juist deze eensgezindheid tussen voor
aanstaande bewoners uit de bezette 
<&ebieden en de PLO-organisatie daar
buiten is voor de Israëlische regering bij
zonder pijnlijk. Tegenvoorstellen van de 
Palestijnen waarin verkiezingen onder 
internationaal toezicht worden gehouden 
als onderdeel van een stappenplan naar 
zelfbeschikking, zijn door de Israëlische 
regering verontwaardigd van de hand 
gewezen. Het verkiezingsvoorstel van 

Shamir moet volgens de Palestijnen, 
vooral worden gezien als een strategi
sche zet. Het heeft niet alleen tot doel 
tegemoet te komen aan de internationale 
publieke opinie. Het moet ook de aan
dacht afleiden van eerder aan Palestijnse 
zijde ontwikkelde plannen. En ten slotte 
is de afgelopen weken duidelijk gewor
den dat Shamirs plan de Ismëlische 
regering de kans geeft de repressie 
verder op te voeren. De afwijzing van 
het voor Palestijnen onredelijke en dus 
bij voorbaat kansloze plan wordt nu 
gebruikt als motief voor een straffere 
politiek in de bezette gebieden. 
Terwijl Shamir duidelijk maakt dat hij 
nooit één centimeter grond zal afstaan, is 
zijn minister van Defensie Rabin 
(Arbeiderspartij) iets realistischer. Hij 
zou zover willen gaan dat dichtbevolkte 
centra op de West-Bank overgedragen 
worden aan de Palestijnen. Ondertussen 
blijven de nederzettingen onder joods 
bestuur. Dit idee lijkt, nog afgezien van 
het feit dat er geen meerderheid voor is, 
volstrekt onhaalbaar gezien het grote 
aantal nederzettingen en de 70.000 
mensen die er zijn komen wonen (waar 
onder vele direct uit de V.S.). Daarbij is 
ook de plek waar de nederzettingen 
gebouwd zijn een factor van belang. Ze 
zijn vrijwel allemaal gebouwd op zeer 
gunstig gelegen plaatsen, op de toppen 
van heuvels en de gehele infrastructuur 
(wegen, water, elektriciteit) is op deze 
nieuwe dorpen gericht. Het dorp Naha
lin, waar de grenspolitie op 13 april 
huishield, staat als zeer strijdbaar be
kend. Het ligt in een dal omgeven door 
vier hooggelegen, gloednieuwe en van 
alle westerse gemakken voorziene 
nederzettingen. Zo'n situatie belooft niet 
veel stabiliteit. 

Alhoewel er in Israël door kleine linkse 
groeperingen, door de Vrede Nu-bewe
ging en door juristen die de Palestijnen 
bijstaan, scherpe kritiek geleverd wordt 
op het beleid van de regering-Shamir, is 
·een doorbraak aan die kant ver weg. 
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Integendeel, zou men zeggen, de 
Israëlische regering drijft het conflict 
steeds verder op de spits door voort te 
gaan met het bouwen van nieuwe 
nederzettingen, "bolwerken" tegen de 
Palestijnse staat, volgens minister van 
Buitenlandse Zaken Arens. 
Daartegenover staan betekenisvolle stap
pen van de PLO, daartoe aangezet door 
de strijdbare Palestijnse bevolking. Alle 
partijen, de PLO, Israël, de Palestijnen 
in opstand, richten zich voortdurend op 
het internationale forum, en met name 
op de westerse landen. Ook in dit con
flict spelen de media een bijzondere rol. 
Na de eerste contacten tussen de PLO en 
de Verenigde Staten in december vorig 
jaar kwam er een periode van afwachten. 
Tijdens zijn bezoek aan Mitterrand in 
mei verklaarde Arafat dat het Palestijnse 
Handvest verouderd was. Dit Handvest 
wordt gebruikt om verdere druk op de 
PLO uit te oefenen, of wellicht om een 
nieuw conflict binnen de PLO te 
forceren tussen de gematigde en de radi
cale vleugel. Het Handvest (uit 1964) 
noemt als een van de doelstellingen van 
de PLO het "elimineren van de zionis
tische en imperialistische aanwezigheid" 
uit Palestina, wat overigens iets anders is 
dan wat wel wordt beweerd: het liqui
deren van de staat Israël. Arafat nam een 
groot risico met zijn uitspraak in Parijs, 
maar hij werd ook nu weer onmiddellijk 
als leugenaar gekwalificeerd door 
woordvoerders van de Israëlische 
regering. 
In Nederland neemt de VVD nog steeds 
een keihard standpunt in. Minister Van 
den Broek zou volgens de VVD'ers 
Weisglas en Ploeg niet met PLO-verte
genwoordiger Safieh mogen praten 
voordat het Handvest officieel is 
ingetrokken en álle Palestijnse groepen 
de terreur hebben afgezworen. Met dit 
extreme standpunt blokkeert de VVD 
elke stap op weg naar een oplossing. 
Voor een definitieve doorbraak naar 
vrede is de houding van de interna
tionale gemeenschap van groot belang. 

Alhoewel de Palestijnen sinds lang kun
nen rekenen op de steun van de socialis
tische landen en vele Derde-Wereldlan· 
den is de recente dooi in de verhouding 
tussen de westerse landen en de PLO 
van het grootste belang. In het Westen is 
tot vorig jaar een vijandige tot kritische 
en gereserveerde houding aangenomen 
tegenover de Palestijnse zaak. De vlieg· 
tuigkapingen in de jaren zeventig en 
andere terroristische activiteiten hebben 
daaraan bijgedragen, ook al werden ze 
uitgevoerd door kleine, extremistische 
groepen en werden ze niet gesteund door 
de Palestijnen in de bezette gebieden. 
Nu, in de nieuwe toestand die door de 
intifada is geschapen, is er geen enkele 
reden meer om een gereserveerde hou
ding te blijven aannemen. Voor de linkse 
partijen hebben de ontwikkelingen van 
de afgelopen maanden de weg vrijge
maakt voor daadwerkelijke solidariteit 
Een belangrijke doorbraak voor soli
dariteitsacties vormde het bezoek van 
een FNV-delegatie aan de bezette 
gebieden in het begin van dit jaar. Voor 
het eerst zijn er rechtstreekse contacten 
geweest met Palestijnse vakbonden. Het 
vakbondswerk in de bezette gebieden is 
half ondergronds. Veel kantoren zijn op 
last van de bezetter gesloten, vakbonds· 
leiders zitten gevangen. Het opkomen 
voor de rechten van Palestijnse arbeiders 
is bijzonder moeilijk vanwege het 
juridische vacuüm waarin de bezette 
gebieden zich bevinden. De vele 
Palestijnen die dagelijks over de grens 
trekken om in Israël te werken, vooral 
als bouwvakker, hebben daar vrijwel 
geen rechten. Ze verdienen slechts een 
deel van het loon dat een Israëlisch 
staatsburger normaal verdient. Ze wor
den per dag uitbetaald en moeten ook 
elke dag weer afwachten of er werk voor 
hen is. De Palestijnen zijn duidelijk een 
reserveleger voor de Israëlische 
economie. In de bezette gebieden heerst 
grote werkloosheid. De industrie is min 
of meer lamgelegd. Import en export 
ondervinden grote moeilijkheden. De 



I export van citrusvruchten uit de 
Gazastrook naar Nederland de afgelopen 
winter is ondanks hoopvolle 
vooruitzichten toch mislukt. De land
bouw wordt verder bemoeilijkt doordat 
steeds grotere delen van de vruchtbare 
grond worden onteigend voor de joodse 
nederzettingen. Ook daardoor wordt de 
trekarbeid bevorderd. 
Sinds het begin van de opstand is een 
groot deel van het vakbondswerk gericht 
op opvang van de gevolgen van de 
onderdrukking. Dat wil zeggen dat er 
wordt gewerkt aan medische voorzie
ningen, zoals mobiele klinieken, advo
catenhulp voor ontslagen Palestijnen en 
het opzetten van landbouwcoöperaties 
voor onafhankelijke voedselvoorziening. 
In de vakbonden en andere strijdorga
nisaties zoals de vrouwencomités en de 
volkscomités speelt de Palestijnse 
Communistische Partij (PCP) een 
vooraanstaande rol. Deze partij is voort
gekomen uit de communistische partij 
die in 1951 onder de naam Jordaanse 

Communistische Partij is opgericht op 
de West-Bank. De communisten hebben 
hun basis en voornaamste aktieterrein in 
de bezette gebieden en zij verschillen 
daarin met andere Palestijnse groepen 
binnen de PLO die (noodgedwongen) 
vanuit het buitenland opereren. De 
Palestijnse communisten hebben vanaf 
1947 het standpunt ingenomen dat het 
VN-verdelingsplan uitgevoerd zou 
moeten worden. Ook daarin verschillen 
zij met radicalere groepen. Ze zijn het 
nooit eens geweest met de politiek van 
geweld die de PLO na 1967 voorstond. 
In de jaren zeventig ontstond een 
langzame toenadering tussen communis
ten en de PLO. In de bezette gebieden 
werd door de communisten aan de een
heid gewerkt in het Palestijnse Nationale 
Front. Verschillende PLO-gezinde kan
didaten behaalden in 197 6 met steun van 
het Front de overwinning bij de gemeen
telijke verkiezingen. Reeds in deze tijd 
riepen de communisten de PLO op te 
breken met het idee van één Palestijnse 
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staat in het gehele gebied van historisch 
Palestina. 
Alhoewel de communisten samen met 
andere politieke groeperingen in de 
bezette gebieden de PLO erkenden als 
de legitieme vertegenwoordiger van het 
Palestijnse volk, vormde de voort
durende scheiding tussen groepen in en 
buiten Palestina een ernstig probleem in 
de strijd voor zelfbeschikking. Er 
ontstonden grote verschillen in politieke 
cultuur tussen Palestijnen in de bezette 
gebieden en degenen die daarbuiten, in 
Libanon of elders waren opgegroeid en 
daar deel uitmaakten van een van de 
vele groepen waaruit de PLO is opge
bouwd. Na het vertrek van de PLO uit 
Beiroet, in 1982, ongeveer dezelfde tijd 
waarin de PCP in zijn huidige vorm is 
ontstaan, is de Palestijnse bevrij
dingsstrijd meer en meer verlegd naar de 
bezette gebieden. Daardoor is ook de 
positie van de PCP binnen de Palestijnse 
beweging versterkt. In 1987 werd voor 
het eerst een PeP-vertegenwoordiger als 
zodanig in de Palestijnse Nationale Raad 
gekozen (er zaten al langer communisten 
in op persoonlijke titel). 
De intifada bevestigt de politiek die de 
communisten al veellanger voorstaan. 
Door hun grote ervaring in het werk met 
massaorganisaties leveren zij er ook een 
belangrijke bijdrage aan. "We hebben in 
een half jaar opstand nu al meer bereikt 
dan 20 jaar gewapende strijd van de 
PLO", meende een jonge communist 
vorig jaar zomer in een overmoedige 
bui. Nu, een jaar later, is het duidelijk 
dat de opstand zijn vruchten afwerpt, 
maar ook dat een oplossing van het con
flict en de daadwerkelijke zelf
beschikking van de Palestijnen nog ver 
weg is. Veel zal afhangen van het 
uithoudingsvermogen van de Palestijnse 
bevolking in de bezette gebieden én van 
de internationale solidariteit. 
De CPN heeft zich in april. op zijn 31ste 
congres uitgesproken voor het ontwikke
len van solidariteit met het onderdrukte 
Palestijnse volk. Daarmee is gebroken 

met de traditie van een gereserveerde 
houding ten opzichte van de Palestijnse 
bevrijdingsstrijd. Door de recente 
ontwikkelingen en de veranderde hou
ding van de PLO is daar ook geen reden 
meer voor. 
De Palestijnen hebben recht op onze 
solidariteit en steun in de strijd voor 
onafhankelijkheid en tegen onder
drukking en achterstelling, zoals andere 
volken in de wereld dat hebben. De 
komende tijd zal moeten worden onder
zocht in welke vorm de solidariteit met 
de Palestijnen het best tot uitdrukking 
kan worden gebracht. 

Jos van Dijk 
25 mei 1911.9 



/ Jeugdwerkgarantie
plan? 

Menige jaren leeft bij het kabinet
Lubbers het idee van een jeugdwerk
~arantiep\an (JWG). De invoering 
wordt keer op keer uitgesteld, maar 
er is al wel een tijdelijke maatregel 
ingevoerd vooruitlopend op een 
definitieve versie van het JWG. Wat 
moet de CPN ermee? De werkloze 

I 
jongeren mogen niet in de kou blijven 
staan, maar aan een JWG moeten 
harde eisen worden gesteld. 

/ Jeugdwerkloosheid 

Een van de grootste problemen die de 
hoge werkloosheid met zich heeft 
meegebracht is de jeugdwerkloosheid. 
In de groep jongere werklozen, tot 21 
jaar, zitten veel mensen met een lagere 
opleiding en zeer velen he~ben voor
tijdig de school verlaten. Kortom, het is 

1 een groep die zeer zwak staat op de 
arbeidsmarkt. 

1 Hoe langer mensen werkloos zijn, hoe 
kleiner wordt de kans dat ze nog ergens 
worden aangenomen. Dit geldt al voor 
werknemers die na dertigjaar op straat 
komen te staan, die dus al dertigjaar 

' werkervaring hebben. Als zij na ontslag 
niet binnen een jaar een nieuwe baan 
vinden, verdwijnen ze bij de arbeids
bureaus in de bakken als onbemiddel
baar. Als dit gebeurt met mensen met 
levenslange ervaring, dan geldt het na
tuurlijk nog veel sterker voor de 
schoolverlaters die helemaal nog geen 

werkervaring hebben. Het enige dat de 
jongere tegenover dat gebrek aan erva
ring kan stellen is het lage jeugdloon. 
Een schoolverlater die niet snel werk 
vindt, loopt het risico het hele leven 
werkloos te blijven. De groep jongeren 
die begin jaren tachtig van school af 
kwam, heeft dat gemerkt. Zij kwamen 
op de arbeidsmarkt in een tijd dat de 
werkloosheid het hardst groeide. 
Vrijgekomen vacatures werden niet 
opgevuld. Voor de schoolverlaters was 
er geen werk. Zeer veel jongeren uit die 
groep zijn nu nog steeds werkloos, zes, 
zeven jaar later. Deze jongeren staan 
daarom bekend als de verloren generatie. 

JWG en gemeentelijke 
initiatieven 

Om te voorkomen dat jongere werklozen 
tot levenslange werkloosheid veroor
deeld worden, zijn er in veel gemeenten 
werkervaringsprojecten opgezet. In 1986 
kwam de regering met voorstellen voor 
een jeugdwerkgarantieplan (JWG). 
Het JWG heeft tot doel alle jongeren die 
nog geen 21 zijn en langer dan een half 
jaar zonder werk zitten een tijdelijke 
arbeidsplaats te geven. De overheid en 
verwante instellingen zouden die plaat
sen moeten verzorgen. Bovendien 
zouden de jongeren naast het werk nog 
cursussen moeten volgen om hun kennis 
beter te doen aansluiten op de arbeids
markt. 
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De deelnemers krijgen het minimum
uurloon, maar ze werken zo weinig uren 
dat ze net iets meer of evenveel verdie
nen als wanneer ze een uitkering krij
gen. Oorspronkelijk betekende dat voor 
thuiswonenden een werkweek van 19 
uur, voor uitwonenden 32 uur per week. 
Op het moment is alleen nog sprake van 
19 uur per week. 
Het voorstel werd onmiddellijk onder 
massale kritiek bedolven. Gemeenten 
zagen niet hoe ze zoveel jongeren 
moesten plaatsen en de jongeren verzet
ten zich met name tegen de dwang in het 
voorstel. Als mensen niet willen deelne
men, zullen ze hun uitkering verliezen, 
terwijl het nog maar de vraag is of ze na 
afloop vast werk kunnen krijgen. 
Met name de kritiek op de uitvoerbaar
heid leidde tot uitstel van invoering. 
Vooruitlopend op de definitieve invoe
ring werd een tijdelijke voorziening in 
het leven geroepen, waar gemeenten een 
beroep op kunnen doen voor hun 
gemeentelijke werkervaringsprojeéten. 
Inmiddels bestaat er een immense wild
groei aan gemeentelijke projecten, waar 

enkele duizenden jongeren in werken. 
Voor de regering ideaal, want langs deze 
weg kan men het aantal plaatsen snel 
laten groeien, naar een situatie waarin 
alle jongeren onder het JWG vallen. 

Aanpak werkloosheid 

Het JWG is natuurlijk geen oplossing 
voor de werkloosheid onder jongeren. 
Een echte oplossing is en blijft herver
deling van het werk: drastische arbeiul>
tijdverkorting en het betaald maken van 
nu nog onbetaald werk. 
Toch moeten we reëel blijven en con
stateren dat het verschijnsel van de mas
sale werkloosheid niet van vandaag op 
morgen verdwenen zal zijn. De vraag is 
wat er in die tussentijd zou moeten 
gebeuren? Wie draagt de lasten van de 
werkloosheid? 

Zweedse model 

Het idee van het JWG is afgekeken van 
Zweden. In Zweden is echter het werk
loosheidspercentage laag. 



1 Omscholingsprojecten en werkerva
ringsplaatsen hebben daar tot taak om 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op 
elkaar af te stemmen. Door de lage 

, werkloosheid vinden de deelnemers aan 
zulke projecten na afloop van het project 
meestal een vaste baan. Dit verschilt 
wezenlijk van de Nederlandse situatie, 
waar door de hoge werkloosheid een 
vaste baan na deelname aan een 
scholingsproject of werkervaringsplaats 
zeer onzeker is. Verwijzen naar het suc
ces van het Zweedse JWG is daarom in 
de Nederlandse situatie onzinnig. 

Verdringing 

Een belangrijke voorwaarde die zowel 
door de regering alsook door de vakbe
weging aan het JWG wordt gesteld, is 
dat invoering ervan niet mag leiden tot 
vervanging van bestaand werk. Een 
gesubsidieerde jongere is namelijk nog 
altijd goedkoper (minimumloon) dan 
een vaste kracht. Bovendien komt het 
geld uit een apart potje. 
een onderzoek in opdracht van het 

ministerie van Sociale Zaken leerde dat 
enkele voorlopers van het JWG: het 
werken met behoud van uitkering en de 
werk verruimende maatregel (WVM), 
wél verdringing veroorzaakten. Mis
schien niet rechtstreeks zo bedoeld, maar 
zeker in uitwerking. Jongeren die via 
deze maatregelen werkten, hadden veel
al taken die de dienst waarbij ze werkten 
verplicht waren om te doen. Bovendien 
was er in veel gevallen eerder op de 
diensten bezuinigd, waardoor vaste 
krachten weg moesten. 
De vakbeweging verzet zich hiertegen, 
maar niet erg consequent. Om een voor
beeld te noemen. Op de sterkte van de 
politie is de afgelopen jaren bezuinigd. 
De gemeenten, met goedkeuring van de 
vakbeweging, hebben nu een plan voor 
stadswachten. Die moeten een deel van 
de huidige politietaak op zich nemen. 
Gevolg is dat de politie wordt versterkt 
met mensen die minder verdienen en die 
een andere naam hebben. Geen haan 
kraait ernaar dat de stadswachten geen 
politieloon krijgen. 
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Roulerende werkloosheid 

Zoals hiervoor geconstateerd leveren 
werkervaringsprojecten geen nieuwe 
arbeidsplaatsen op. Wat zij echter wel 
kunnen doen is de kansen van indivi
duele jongeren op de arbeidsmarkt ver
beteren. Zo kan voorkomen worden dat 
een beperkte groep jongeren zijn hele 
leven werkloos blijft. Maar voor elke 
jongere die door de extra ervaring een 
baan krijgt, is er een andere jongere die 
niet aan de bak komt. Op zich is dat niet 
schokkend, iedereen die een baan krijgt 
voorkomt dat iemand anders dat werk 
gaat doen. 
Wil men voorkomen dat één groep op de 
arbeidsmarkt door de slechte verdeling 
van de arbeid op de arbeidsmarkt op een 
zijspoor in de samenleving komt te 
staan, dan zal men een zekere mate van 
doorstroming van de werkloosheid over 
meerdere mensen moeten accepteren. 
Een roulerende werkloosheid heet dat 
dan. Er wordt inmiddels al gewerkt aan 
plannen om het idee van het JWG, een 
gegarandeerde werkervaringsplaats, uit 
te breiden naar hogere leeftijdsgroepen. 
In deze vorm is verdringing verdedig
baar, alhoewel natuurlijk uiterst zorg-

vuldig in de gaten gehouden moet wor
den dat hiervan geen misbruik wordt 
gemaakt. Een van de randvoorwaarden 
moet daarom zijn dat eenieder die aan 
zo'n project deelneemt, evenvee\ vet
dient als vaste krachten voor vergelijk
baar werk verdienen. 

De charme van het JWG 

Het JWG is van alle kanten verguisd, 
maar toch heeft het ook een aantrekke
lijke zijde: de garantie dat alle jongeren 
een werkervaringsplaats wordt aangebo
den. In de meeste bestaande projecten 
blijkt telkens weer dat er een selectie 
plaatsvindt onder de deelnemers. 
Uitgezocht worden die jongeren die de 
meeste kans van slagen hebben. Met 
jongeren die na afloop werk krijgen, kan 
dan het succes van het project aange
toond worden. Bovendien wordt 
verwacht dat die jongeren het meest 
geschikt zijn voor de taken die ze 
moeten doen.Dit leidt ertoe dat de 
zwakste groepen het minste baat hebben 
bij de bestaande projecten en daarmee 
zijn afgeschreven. Doordat het JWG alle 
jongeren een plaats garandeert komen 
ook die groepen aan bod. 



\ \)e keerzijde 

) 

\Je cb.arme van het JWG wordt sterk 
overschaduwd door de negatieve 

Jspecten. Jeugdigen met een uitkering 
worden verplicht om eraan deel te 

) nemen. Op het moment dat er voldoende 
werkervaringsplaatsen zijn gevonden, 

1 verliezen jongeren die niet meedoen hun 
recht op een uitkering. Ondanks dat 
jongeren bij deelname geen uitzicht op 

) 
vast werk krijgen.Een tweede donkere 
wolk is dat alle plaatsen bij de overheid 
of bij aan de overheid verwante insti-
tuten gecreëerd worden. Om concurren
tievervalsing te voorkomen mogen 
bedrijven niet aan het JWG meedoen. 
Voor de jongeren betekent dit dat ze 
werkervaring op mogen doen in een sec
tor waar de werkgelegenheid de afge
lopen jaren fors is teruggelopen: over
heid, gemeenten, plantsoenendiensten, 
bejaardenhuizen, gezondheidszorg, enz. 
Niet bepaald sectoren waar de vooruit
'L\cb.ten op vast werk goed te noemen 

, zijn. Bovendien kunnen de jongeren 
alleen ervaring opdoen in administratief 
of verzorgend werk. Andersoortig werk 
komt nauwelijks aan bod. 

CPN 

Wat moet de CPN aan met het JWG? 
Herverdeling van werk moet de eerste 
prioriteit blijven, maar de bestaande 
problemen op de arbeidsmarkt mogen 
niet op jongeren afgewenteld worden. 
Geconstateerd moet worden dat het 
werkloosheidsprobleem niet op korte 
termijn verdwenen zal zijn, hoe graag 
we dat ook willen. Daarom is het van 
belang dat de CPN ook projecten onder-

• steunt die de positie van jongeren ver
beteren. 
Aan zulke projecten moeten wel voor
waarden gesteld worden: 
I) Dwang om deel te nemen moet 

afgewezen worden zo lang na afloop 
geen werkgarantie gegeven kan 
worden. 

2) De inhoud van het werk moet zodanig 
zijn dat jongeren er werkelijk erva
ring opdoen. 

3) De opleiding en scholing bij het 
project moeten volwaardig zijn. 

4) Een goede rechtspositie moet 
gegarandeerd worden: volwaardig 
aantal uren werken en geen korte
termijncontracten. 

5) Betaling moet geschieden volgens 
CAO-schalen. 

6) Deelname van de zwakste groepen, 
laagst geschoolden, is buitengewoon 
belangrijk. 

In ruil voor projecten die aan deze eisen 
voldoen, mag er een minimale verdrin
ging op de arbeidsmarkt plaatsvinden. 
Het Jeugdwerkgarantieplan, zoals dit 
kabinet dat voorstelt, voldoet niet aan 
deze eisen en is in deze vorm dan ook 
niet aanvaardbaar. 

Opgemerkt moet worden dat de afwe
ging in de gemeenten aan meer beper
kingen onderhevig is dan de oordeel
vorming over het JWG als geheel. 
Gemeenten die actief willen zijn, zijn in 
grote mate afhankelijk van de mogelijk
heden die het rijk biedt. Daar zal de 
CPN moeten zoeken naar wegen om de 
mogelijkheden maximaal te benutten in 
de richting van bovenstaande eisen. 

Ronald Albers 
april1989 

Aan de hand van een eerdere versie van 
bovenstaand stuk heeft het jongeren
overleg gediscussieerd over het JWG. 
Naar aanleiding van deze discussie zijn 
enkele wijzigingen aangebracht in de 
oorspronkelijke tekst. 
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Economische 
• • hervormingen In 

Hongarije 

In december vorig jaar heeft een 
delegatie van de CPN, bestaande uit 
Fenna Bolding, Marius Ernsting en 
Coen Teulings, op uitnodiging van 
de Hongaarse Socialistische 
Arbeiders Partij (HSAP), een 
bezoek gebracht aan Hongarije. In 
Hongarije zijn een groot aantal 
gesprekken gevoerd met onder 
andere vertegenwoordigers van de 
vakbeweging, de vrouwenbeweging 
en de partij zelf. Dit artikel is 
geschreven naar aanleiding van de 
ervaring opgedaan tijdens deze reis. 
In het artikel wordt vooral ingegaan 
op het verband tussen politieke en 
economische hervormingen. 

Sinds ons bezoek aan Hongarije is 
inmiddels een half jaar verstreken. Naar 
hedendaagse Hongaarse begrippen is dat 
een eeuwigheid. De ontwikkelingen in 
Hongarije gaan op dit moment zo snel, 
dat de politieke situatie in een half jaar 
tijd volledig kan veranderen. Het beste 
voorbeeld hiervan is de discussie over 
de opstand in 1956. Volgens de officiële 
lezing is dit nog steeds een mislukte 
poging tot contrarevolutie. De toen
malige partijleider, Nagy, is na de 
opstand ter dood veroordeeld en terecht
gesteld.Vlak voordat wij Hongarije ver
lieten, had ik hierover nog een gesprek · 
met één van onze gidsen. Volgens hem 
was de HSAP nog niet klaar voor de dis-

cussie over 1956. De beoordeling van de 
opstand raakt rechtstreeks de positie van 
de HSAP. Het gaat over de verwerking 
van het Stalinistisch verleden, dat ook in 
Hongarije diepe sporen heeft nagelaten. 
Een half jaar later is deze positie vol
strekt onhoudbaar geworden. Poszgay, 
lid van het politiek bureau van de HSAP, 
heeft gezegd dat '1956' geen contrarevo
lutie was, maar een volksopstand tegen 
een oligarchisch bewind dat de natie had 
vernederd. Nagy, de partijleider uit 
1956, wiens graf tot op de dag van van
daag op een geheime plaats lag, is herbe
graven. De betekenis van deze discussie 
kan niet worden onderschat. De erfenis 
van 1956 rust nog steeds als een loden 
last op deze partij. 
Ook de discussie over het meerpartijen
stelsel is in een stroomversnelling 
geraakt. Vlak voordat wij Hongarije 
bezochten, had Grosz, de huidige 
secretaris-generaal van de HSAP, in een 
interview het meerpartijenstelsel iets 
voor de volgende eeuw genoemd. 
Inmiddels wordt overal gediscussieerd 
over een meerpartijenstelsel. Sommigen 
opperen zelfs de mogelijkheid van een 
scheuring in de HSAP. De afgesplitste 
vleugel zou zichzelf de Communistische 
Hervormingspartij kunnen noemen. 

Economische situatie 

In Hongarije doet het volgende verhaal 
de ronde: Gorbatsjov komt op bezoek bij 
Bush in Washington. Op zijn revers 



heeft hij een zwart knopje. Bush vraagt 
geïnteresseerd waar dat knopje voor 
dient. 'Dat', zegt Gorbatsjov, 'is mijn 
geheime wapen. Als mij iets overkomt, 
druk ik op het knopje en dan wordt heel 
Washington opgeblazen.' Een week later 
komt Grosz op bezoek. Hij heeft een 
vrachtauto bij zich met een grote zwarte 
doos. Nieuwsgierig als altijd vraagt 
Bush waar die vrachtauto voor dient. 
'Dat', zegt Grosz, 'is mijn geheime 
wapen. In die zwarte doos zitten 150 
Hongaarse economen. Als mij iets 
overkomt laat ik ze vrij en dan draaien 
ze binnen de kortste keren jullie hele 
economie in puin'. 
Deze mop is tekenend voor het ver
trouwen van de Hongaarse bevolking in 
de wijze waarop de economie wordt 
gerund. Voor dit gebrek aan vertrouwen 
is ook wel de nodige aanleiding. Honga
rije zit al een aantal jaren in grote econo
mische problemen. Het land heeft een 
enorme schuld aan het Westen. De 
schuld per inwoner is het hoogst van alle 
Comecon-landen. Tot nog toe heeft 

Hongarije de rente altijd op tijd kunnen 
betalen, maar in 1982 heeft het een haar 
gescheeld of het land was bankroet 
gegaan. De koopkracht van de meeste 
Hongaren daalt al een aantal jaren. 
Daarbij vergeleken is de achteruitgang 
in koopkracht in Nederland een peule
schil. 
Hongarije is van de Comecon-landen het 
meest afhankelijk van de export en meer 
in het bijzonder van de export naar 
West-Europa: een derde van de produk
tie wordt in het buitenland afgezet en 
ruwweg de helft daarvan in het Westen. 
De markt voor Hongaarse produkten is 
flink ingezakt. Het land kan de technolo
gische vooruitgang in West-Europa niet 
bijhouden. De Hongaarse produkten 
komen daardoor meer en meer in de 
laagontwikkelde hoek te zitten. In die 
hoek dalen echter de prijzen. 
Eén van de oorzaken van deze proble
men is zonder meer de economische cri
sis in de kapitalistische wereld. Honga
rije is voor de afzet sterk afhankelijk van 
het Westen. Daarnaast zijn er echter aan 

Mac Donaids in Boedapest: de eerste in Oost-Europa foto: Nol van Dongen 
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het eind van de jaren zeventig verkeerde 
investeringsbeslisingen genomen. Men 
heeft voor miljarden geïnvesteerd in de 
staalindustrie. In die tijd kampte de 
staalindustrie met gigantische overca
paciteit. Het ziet er naar uit dat deze 
investeringen volledig weggegooid geld 
zijn: sommige fabrieken zullen zelfs 
nooit produceren. Grosz signaleerde in 
het gesprek met de delegatie twee ern
stige beoordelingsfouten: de eerste 
oliecrisis aan het begin van de jaren 
zeventig werd te licht opgevat en over 
het herstel, dat zich vanaf 1984 in West
Europa voordeed, was men juist over
dreven optimistisch. In het begin kon 
Hongarije hier nog van profiteren, maar 
al snel bleek dat het land de verkeerde 
produkten maakte: de markt voor deze 
produkten werd kleiner. Het herstel in 
West-Europa ging daardoor goeddeels 
aan Hongarije voorbij. Men heeft te veel 
geld gestoken in de modernisering van 
bestaande industrieën en te weinig geld 
in de ontwikkeling van nieuwe sectoren. 
Daardoor worden nu vooral produkten 
gemaakt die inmiddels op hun retour 
zijn. 
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De staatskas draait op voor de verliezen 
van slechtlopende bedrijven. Met name 
de staalindustrie en de mijnbouw, beide 
erfenissen uit de Stalinistische periode, 
maken gigantische verliezen. Om deze 
verliezen te kunnen betalen moeten 
goedlopende bedrijven hun winsten aan 
de staat afdragen. Op zich is het geen 
gekke gedachte dat overwinsten worden 
afgeroomd, maar het probleem is dat 
daardoor te veel geld in verliesgevende 
bedrijven gaat zitten en er te weinig 
overblijft om te investeren in nieuwe 
bedrijfstakken. 
De economische stagnatie heeft het 
vertrouwen in de HSAP ernstig aange
tast. Uit opiniepeilingen blijkt dat dat 
vertrouwen de afgelopen drie jaar sterk 
is afgenomen. Rond de partijconferentie 
van een jaar geleden, waar Kadár als 
secretaris-generaal werd vervangen door 
Grosz, herstelde de positie van de partij 

zich enigszins. Het uitzicht op 
vernieuwing sprak de bevolking blijk
baar aan. Nadien is het vertrouwen 
echter opnieuw afgebrokkeld. Dit ver
klaart de discussie binnen die partij over 
de noodzaak om tot hervormingen te 
komen. Buiten de HSAP is een hele 
reeks organisaties ontstaan die over de 
toekomst van het land discussiëren, 
zoals het Democratisch Forum, het 
Netwerk en de Liga van jonge 
Hongaarse Democraten. 

Economische hervormingen 

In 1968 is een begin gemaakt met 
economische hervormingen. Het centrale 
planningssysteem werd afgeschaft en in 
de plaats daarvan kwam een systeem van 
regulatoren. Deze regulatoren zijn de 
randvoorwaarde waarbinnen een bedrijf 
moest opereren. Bedrijven werden 
geacht naar winst te streven. 
Deze hervormingen zijn vrij snel vast
gelopen. De politieke verhoudingen in 
de HSAP dwongen Kadár, de vorige 
secretaris-generaal, in het begin van de 
jaren zeventig, om af te zien van verdere 
hervormingen. 
Het is relatief gemakkelijk om regels 
formeel af te schaffen. Dat betekent 
echter niet dat de beslissingen daarmee 
daadwerkelijk op andere plaatsen wor
den genomen. Allerlei ministeries en 
organisaties, die tot dan toe feitelijk de 
economische macht in handen hadden, 
bleven zich tegen van alles aan bemoei
en. Via allerle,i informele kanalen kon
den deze organisaties druk uitoefenen op 
bedrijven om bepaalde zaken wel of niet 
te doen. De verantwoordelijkheid van de 
leiding van bedrijven werd daardoor uit
gehold. Parallel aan de overheids
hiërarchie bestaat de partij hiërarchie. 
Vanuit de partijhiërarchie wordt druk 
uitgeoefend op de overheidsbureau
cratie. Het gevolg is dat volstrekt 
onduidelijk is wie verantwoordelijk is 
voor welke beslissing. Regelen en ritse
len is daarom troef in de Hongaarse 



economie. Het in stand blijven van de 
planningsorganisatie verklaart ook 

1 waarom de hervormingen vastliepen. 
Deze organisaties zagen hun bevoegd
heden uitgehold en begonnen daarom 
naar wegen te zoeken om invloed te 
houden op wat er in de economie 
gebeurde. Dit moest zich na enige tijd 
onvermijdelijk tegen de hervormingen 

~ zelf keren. Een aantal hervormingen 
werden teruggedraaid en de beslissings
macht werd opnieuw gelegd bij de cen
trale instanties. Deze slingerbeweging 
tussen centraal en decentraal valt in 
meer 
DosteEuropese landen waar te nemen. 
Al deze beperkingen betekenen 
overigens niet dat er in Hongarije in de 
jaren zeventig niets is veranderd. De 
hervormingen waren echter onvoldoende 
om het land zonder kleerscheuren door 
de economisch crisis van de jaren tachtig 
heen te loodsen. De huidige financiële 
problemen maken nieuwe hervormingen 

, onvermijdelijk. De op korte termijn 
meest ingrijpende beslissing is om ver-

I\ liesgevende bedrijven niet langer te sub
sidiëren. Op dit moment gaat aan subsi
dies van verliesgevende bedrijven 20 % 
van het Nationaal Inkomen op. Men wil 
dit de komende drie jaar trachten te 
halveren. Met name in de mijnbouw en 

' de staalindustrie in het noordoosten van 
het land zullen daardoor duizenden 
ontslagen vallen. Op dit moment zijn 
100.000 mensen werkloos en in het plan 
wordt uitgegaan van een verdere stij
ging. De werkloosheid is in deze regio 
geconcentreerd. Veelal zal verhuizen 
naar een ander landsdeel de enige 
mogelijkheid zijn om weer aan een baan 
te komen. In een land waar nauwelijks 
sociale zekerheid bestaat, is dit een 
somber vooruitzicht. Met name in wat 
men in Hongarije aanduidt als de 
Stalinistische vleugel van de partij 
bestaat tegen deze politiek veel verzet. 
Daarnaast pröbeert men op allerlei 
manieren de privé-sector te stimuleren. 
7.JJ mag men als privé-ondernemer 

\ 

tegenwoordig personeel in dienst nemen. 
Hieraan is een maximum van 500 
gesteld. Om aan het geld voor het 
opzetten van het bedrijf te komen, mag 
een onderneming tegenwoordig aande
len uitgeven. Dat is een belangrijke stap, 
omdat dit het begin is van een 'echte' 
kapitaalmarkt. Het vrijmaken van geld 
voor investeringen in nieuwe bedrijfs
takken is één van de grootste problemen 
in de Oosteuropese planeconomieën. Dit 
verklaart waarom men vooral in techno
logisch hoogwaardige produkten een 
enorme achterstand op West-Europa 
heeft. Het is de vraag of al deze maat
regelen werken. Hongaren blijken niet 
snel geneigd te zijn hun baan in de over
heidssector op te geven. Er heerst de 
nodige angst dat vroeg of laat de privé
sector zal worden aangepakt. Die angst 
is begrijpelijk, gezien de ervaring met 
eerdere hervormingen. De kans is groot 
dat de planningsbureaucratie, als haar 
macht te zeer wordt aangetast door de 
groei van de privé-sector, zich ook met 
die sector gaat bemoeien. Men houdt 
daarom zijn baan bij de overheidssector 
aan als appeltje voor de dorst en doet het 
werk in de privé-sector als tweede baan. 
Tweede en derde banen zijn in Hongarije 
in het algemeen overigens meer regel 
dan uitzondering. 
Een andere manier, waarop men de 
economie probeert te hervormen, is door 
het aangaan van joint-ventures met 
westerse bedrijven. Ook op dat gebied 
neemt Hongarije een koppositie in 
binnen de Comecon. 

Verhoudingen binnen de Comecon 

De buitenlandse handel is voor alle 
planeconomieën een groot probleem. 
Een land kan van alles met meer of min
der succes proberen te plannen. De 
buitenlandse handellaat zich principieel 
niet in een plan vastleggen: het gedrag 
van de handelspartner valt immers 
buiten de bevoegdheden van het plan
bureau. Dit dilemma heeft in de 
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ontwikkeling van Oost-Europa een 
belangrijke rol gespeeld. Hongarije heeft 
er na de oorlog voor gekozen om in 
beginsel zelfvoorzienend te zijn. Deze 
keus heeft ten grondslag gelegen aan de 
ontwikkeling van een eigen staalindus
trie. Voor een klein land als Hongarije 
zonder noemenswaardige grondstoffen 
is dit streven echter onzin. Het leidt tot 
enorme verspilling. Alle Hongaarse 
economen, binnen en buiten de HSAP, 
zijn het erover eens dat de Hongaarse 
economie onvermijdelijk verbonden is 
met die van de rest van de wereld. Wat 
dat betreft verschilt Hongarije niet van 
Nederland. 
De handel binnen Oost-Europa wordt 
geregeld binnen de Comecon. Het ont
breken van markten bemoeilijkt de 
handel zeer. Het zou wenselijk zijn dat 
de munteenheden van de verschillende 
landen onderling vrij verhandelbaar 
zouden zijn, en liefst ook nog met de 
Westeuropese valuta. Hongarije is op dit 
punt het verst. Volgens onze gidsen is 
zwart wisselen in Hongarije inmiddels 

niet meer de moeite waard. Het risico 
dat men vals geld in de maag krijgt ge
splitst weegt niet op tegen het voordeel. 
Binnen de Comecon wordt daarom veel 
gediscussieerd over economische 
hervormingen. In die discussies vinden 
de Hongaren bondgenoten in de Sovjet
Unie en in Polen. Van Bulgarije vindt 
men dat de woorden veelbelovend zijn, 
maar dat de daden voorlopig nog te 
wensen overlaten. Met Tsjechoslowakije 
en Oost-Duitsland heeft men voort
durend aanvaringen. Met Tsjechoslo
wakije speelt tevens een ernstig milieu
conflict. Tien jaar geleden hebben beide 
landen samen met Oostenrijk besloten 
een dam in de Donau aan te leggen. 
Inmiddels is komen vast te staan dat de 
kosten van de dam hoger zijn dan de 
opbrengsten, met name voor het milieu. 
In Hongarije wil men wel van de dam af, 
maar de Tsjechen eisen dat het project 
wordt afgemaakt. Vlak voor het ter perse 
gaan van dit nummer heeft Hongarije 
besloten de dam niet af te bouwen. De 
positie van Roemenië is binnen de 
Comecon zo extreem, dat dat land in de 
discussie verder nauwelijks een rol 
speelt. 

De rol van de HSAP 

Om de hervormingen te doen slagen is 
het onvermijdelijk dat de rol van de 
HSAP op allerlei niveaus wordt terugge
drongen. Naast deze partij moeten 
andere organisaties ontstaan, die zelf
standig een standpunt kunnen bepalen 
over belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken. Gebeurt dat niet, dan 
zullen belangentegenstellingen, die nu 
eenmaal in ieder land bestaan, altijd 
onderhuids moeten worden weggewerkt. 
Dat werkt onduidelijkheid en ondemo
cratische besluitvorming in de hand. De 
almacht van de overheidsbureaucratie 
wordt niet wezenlijk aangetast. Zoals in 
onze gesprekken bleek is dit besef diep 
in de HSAP doorgedrongen. 
Tegelijkertijd bestaat er binnen die partij 



echter vrees om de greep op de 
ontwikkelingen kwijt te raken. Minstens 
drie keer is ons de vergelijking met ver
keersregels voorgehouden. De partij zet 
de hoofdrijrichting uit. Anderen mogen 
daarbinnen hun eigen baan kiezen. Maar 
men moet natuurlijk niet tegen de 
rijrichting van de partij in gaan rijden. 
Dat kan de partij niet toestaan. 
Een ander voorbeeld van de vrees om de 
greep op de maatschappij kwijt te raken 
is een gesprek over het recht op demon
stratie. Bij een grote demonstratie tegen 
de eerder genoemde Donau-dam - er 
lopen overigens mensen met buttons 
tegen de dam - was één van de bruggen 
over de Donau geblokkeerd geraakt. 
Daarover was behoorlijke opschudding 
ontstaan. In Nederland zou, behalve 
misschien Van Thijn en Hooykaas, 
niemand zich zorgen maken over een 
dergelijke eenmalige actie. 
In de HSAP wordt veel verwacht van 
het Patriottisch Front. Deze organisatie 
is vlak na de oorlog ontstaan als een 
soort overkoepelend verband van allerlei 

maatschappelijke groeperingen, zoals de 
vredesbeweging, de vrouwenbeweging, 
enzovoort. Men hoopt dat deze organi
satie een platform kan zijn in de dis
cussie over de hervormingen. Dat blijkt 
gedeeltelijk ook wel te werken. In een 
gesprek vertelde de kersverse voorzitter 
ons dat binnen het front belangrijke 
bezwaren tegen de economische politiek 
van de HSAP naar voren zijn gebracht. 
Men vindt dat er teveel nadruk ligt op de 
buitenlandse handel en op een vermin
dering van de staatsschuld. Daardoor 
wordt de binnenlandse markt te veel ver
waarloosd. Deze kritiek lijkt dus sterk 
op wat de CPN in Nederland naar voren 
brengt. 
De delegatie heeft ook een gesprek met 
vertegenwoordigers van de vakbeweging 
gehad. Op het laatste congres was uit
drukkelijk een nieuwe rol voor de vak
beweging vastgelegd. De vakbeweging 
moet niet langer een 'transmissiefunctie' 
vervullen: het overbrengen en uitvoeren 
van de doelstelling van de partij. Vanaf 
nu moet de vakbeweging zich concen-

De omstreden dam van Nagymaros, van boven gezien. foto: N~lvan Dongen 
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treren op de eerste taak van iedere 
vakbond: de belangenbehartiging voor 
haar leden. In het gesprek bleek dat dit 
voorlopig meer theorie dan praktijk is. 
Op de vraag wat er zou gebeuren als 
partij en vakbeweging het in een con
creet geval, bijvoorbeeld een sluiting 
van een verliesgevend bedrijf, niet eens 
konden worden, had de voorzitter een 
duidelijk antwoord: wij hoefden ons 
daarover geen zorgen te maken, want hij 
was zelf immers ook lid van de partij! 
Een echt onafhankelijke belangenbehar
tigingsorganisatie is de vakbond voorals
nog dus niet. 
Hoewel de HSAP erkent dat er buiten 
haar eigen organisatie ruimte moet 
komen voor andere organisaties, wil zij 
dus liefst zelf bepalen welke organisaties 
dat zijn en waar ze zich mee bezig 
houden. Die positie is onhoudbaar. De 
vrijheid van organisatie leidt er onver
mijdelijk toe dat er vroeg of laat ook 
organisaties ontstaan die zich tegen de 
politiek van die partij keren of die deze 
partij op een andere manier niet wel
gezind zijn. Dat is het kenmerk van 
democratie. De actuele ontwikkelingen 
zullen de HSAP vermoedelijk dwingen 
dit feit te erkennen. 

Internationaal communisme? 

De toestand in Hongarije is niet uniek. 
De ontwikkelingen in de Sovjet-Unie en 
in zekere zin ook die in Polen wijzen in 
een vergelijkbare richting. Men heeft te 
kampen met een vastgelopen econo
misch systeem: de groei stagneert en de 
levensstandaard van de bevolking staat 
onder druk. Het Oosteuropese plan
ningssysteem heeft bewezen niet in staat 
te zijn om een moderne economie, met 
duizenden en duizenden verschillende 
produkten, goed te organiseren. In alle 
drie de landen probeert men de rol van 
het staatsapparaat en de partij in te 
dammen en er worden in alle drie de lan
den markten ingevoerd. Alhoewel deze 
problemen reeds langer bekend waren, is 

de ontwikkeling de laatste jaren in een 
stroomversnelling gekomen. De 
betrokken partijen zijn bezig met een 
ingewikkeld en moeizaam hervormings
proces, waarvan de uitkomst op dit 
moment op geen enkele manier valt te 
voorspellen. Het zal beslist niet alleen 
rozegeur en maneschijn zijn. In Neder
land is voldoende ervaring met markten 
opgedaan om te weten tot welke proble
men die kunnen leiden. Bij een bezoek 
aan Hongarije krijgt men vaak de indruk 
dat men onvoldoende besef heeft van 
deze problemen, zoals massale en lang
durige werkloosheid. De invoering van 
markten vereist een goed werkend sys
teem van sociale zekerheid. Op dat punt 
is Hongarije nog niet ver gevorderd. 
Voor de CPN heeft deze ontwikkeling 
grote politieke betekenis. Oost-Europa 
staat definitief niet meer model voor een 
mogelijke ontwikkeling in West-Europa. 
Dit is niet alleen omdat ieder land zijn 
eigen weg naar het socialisme moet 
bepalen. Het Oosteuropese systeem 
heeft bewezen slechter te functioneren. 
Een stap in die richting zou een stap in 
de verkeerde richting zijn. Dit heeft 
onvermijdelijk tot gevolg dat de beteke
nis van het communistisch internationa
lisme verder zal afnemen. Communis
tische partijen in Oost-Europa zijn bezig 
markten in te voeren om de problemen 
in hun economieën op te lossen. De par
tijen in West-Europa hebben hun handen 
vol met de strijd tegen de gigantische 
maatschappelijke ongelijkheid die mark
ten produceren. Los van de erkenning 
van de grote historische betekenis van de 
Oktoberrevolutie is in beide posities 
weinig gemeenschappelijk fundament te 
ontdekken. 
De CPN heeft deze conclusie eerder 
getrokken bij de opstelling van haar par
tijprogramma in 1984. In het partijpro
gramma wordt onomwonden vastgesteld 
dat democratie en socialisme niet zonder 
elkaar kunnen. Een meerpartijenstelsel 
wordt daartoe onontbeerlijk. Er wordt 
gesproken van de noodzaak om te 



komen tot nieuwe internationale samen-
I werkingsvormen. Het verband van de 

internationale communistische beweging 
wordt als te beperkend ervaren. Er is 
behoefte aan nieuwe coalities en 
bondgenootschappen. 
De recente ontwikkelingen bewijzen de 
juistheid van deze oriëntatie. De pogin
gen van delen van de communistische 
partijen in Oost-Europa om het vast
gelopen systeem weer vlot te trekken, 
zijn moedig en inspirerend. Zij bewijzen 
echter tegelijkertijd het failliet van het 
reëel bestaande socialisme. Ook van 
mislukkingen kan men leren, maar zij 
dienen niet te worden nagevolgd. 
Hoewel de CPN in haar programma een 
koers in deze richting heeft uitgezet, 
blijkt het nog steeds moeilijk te zijn om 
hieraan handen en voeten te geven. In de 
dagelijkse politieke praktijk wordt nog 
vaak teruggegrepen op begrippen die 
herinneren aan de dagen dat er nog wel 
sprake was van een reëel functionerende 
internationale beweging. 'Glasnost', 
'perestrojka' en de synoniemen daarvoor 
in het Hongaars, het Pools enzovoort, 
tonen nogmaals scherp aan dat dit een 
doodlopende weg is. Er is behoefte aan 
een nieuw internationalisme. 

Coen Teulings 

De auteur dankt Wim Swaan voor 
waardevolle informatie. 
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Oost-Europa, een 
nieuw wingewest? 

Een nieuwe fase in de economische 
betrekkingen tussen Oost en West 

Er is een cyclisch patroon in de geschie
denis van de Oost-Westbetrekkingen en 
de Oost-WesthandeL Periodes van con
frontatie worden afgewisseld door 
periodes waarin het coöperatieve ele
ment meer op de voorgrond komt. De 
ontwikkeling van de Oost-Westhandel 
lijkt gelijk op te gaan met de conjunc
tuur van het politieke klimaat tussen 
Oost en West. Van een dieptepunt in de 
onderlinge handel in de jaren vijftig naar 
een opleving in de periode van ontspan
ning. Van 1968 tot 197 5 zien we een 
snelle expansie van handel en economi
sche samenwerking tussen Oost en 
West, van 1975 tot 1981 consolideert de 
Oost-Westhandel zich en vanaf 1980 is 
er een neerwaartse trend (Zie de· tabel). 
Komt er nu met de nieuwe ontspanning 
tussen Oost en West, met de recente 
Oosteuropese openingen naar de wereld
markt en met de tekening van een raam
akkoord in juni 1988 tussen EEG en 
RWEH (ook wel COMECON 

genoemd), een nieuwe opleving in de 
Oost-West-handel? 
Hier zal betoogd worden dat, vergeleken 
met het begin van de detente in de jaren 
zestig, er een fundamentele verschuiving 
heeft plaatsgevonden in de verhouding 
tussen Oost en West, waardoor de 
toekomst van de economische betrek
kingen tussen Oost en West in een heel 
ander licht komt te staan. Een sterke 
opleving van de onderlinge handel is 
voorlopig niet te verwachten.Was er 
gedurende de jaren zeventig onder de 
heersende elites in Oost-Europa nog een 
euforie ten aanzien van de ontwikkel
ingsmogelijkheden van het socialisme, 
waartoe de ontwikkeling van de 
economische betrekkingen met het 
Westen een bijdrage zou kunnen leveren, 
nu is sprake van een algemene malaise 
en in diverse Oosteuropese hoofdsteden, 
waaronder op de eerste plaats Moskou, 
wordt beweerd dat het traditionele 
economische systeem aan een funda-

OESO-handel met Oost-Europa (inclusief Sovjet-Unie), in miljarden dollars 

1972 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Export 9,4 26,0 27,3 27,5 32,2 38,4 42,3 39,6 36,0 34,8 33,9 33,8 29,9 31,9 

Iimport 8,3 18,0 21,1 23,2 26,7 36,3 43,2 40,7 39,2 39,1 42,1 36,8 31,2 35,2 

. Exp.+lm 17,7 44,0 48,4 50,7 58,9 74,7 85,5 80,3 75,2 73,9 75,9 70,6 61,1 67,1 

Aandeel in totale OESO-handel (%) 

3,0 3,81 3,70 3,42 3,37 3,40 3,28 3,18 3,18 3,14 3,00 2,69 2,45 2,28 

Bron: OECD Monthly Statistics of Foreign Trade 
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mentele herziening toe is. De technolo
gische kloof met het Westen is alleen 
maar groter geworden en de exportmo
gelijkheden naar het Westen worden 
hiermee ondermijnd. Gorbatsjov spreekt 
over een pre-crisissituatie in de Sovjet
Unie en ook in Polen, Hongarije, 
Roemenië en Joegoslavië (wat niet tot 
de RWEH behoort) hebben zich crisis
achtige situaties ontwikkeld. De EEG 
versterkte haar positie en haar politiek 
ten aanzien van Oost-Europa lijkt steeds 
meer in het teken van een hegemoniaal 
project te staan. 

De marginalisering van 
Oost-Europa 

Zowel in Oost als in West is sinds enige 
tijd sprake van economische stagnatie. 
De aard van de stagnatie is in Oost 
echter een geheel andere als in West. 
In Oost-Europa heeft de voortdurende 
daling van de economische groei t ), die 
in de jaren tachtig resulteerde in 
stagnatie en in sommige landen zelfs in 

PC 

een daling van de levensstandaard, de 
vraag doen oproepen naar de juistheid 
van het vigerende economische en 
politieke systeem. Niet in de zin van een 
verwerpen van het socialisme als 
zodanig, maar in een doordenken van 
nieuwe grondslagen voor het econo
mische en politieke systeem van het 
socialisme. In Hongarije, de Sovjet-Unie 
en Polen is de politieke leiding het verst 
gegaan in haar kritiek op de uit de 
Stalintijd geërfde politieke en economi
sche structuren. In de meeste andere 
Oosteuropese landen wordt deze kritiek 
meer en meer expliciet. De povere resul
taten van de tweede golf economische 
hervormingen, die sinds het eind van de 
jaren zeventig door Oost-Europa ging en 
meestal niet buiten de kaders van de 
traditionele planeconomie trad, hebben 
het besef van de noodzaak van funda
mentele hervormingen verbreed. 
Het traditionele economisch systeem 
kent mechanismen die onafhankelijk van 
de planners werkzaam zijn. De onderne
mingen worden primair beoordeeld op 
de vervulling van plantaken, veelal 

foto: Nol van Dongen 
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uitgedrukt in hoeveelheden. Zij worden 
niet of te weinig aangespoord om 
kwalitatief goede produkten af te leve
ren. Innovaties worden veelal niet 
beloond. Ondernemingen worden altijd 
beschermd; winsten worden afgeroomd 
en verliezen toegedekt. Daardoor wordt 
inefficiënt met produktiefactoren 
omgesprongen. Een overvraag van 
ondernemingen zorgt voor voortdurende 
tekorten aan produkten en arbeids
krachten. 
De bekende kwalen van traditionele 
geplande economieën gingen zwaarder 
wegen naarmate een hoger ontwikke
lingsniveau werd bereikt en de 
arbeidsdeling op nationaal en interna
tionaal niveau verdiept moest worden. 
Aanvankelijk streefden de socialistische 
landen in het geheel niet naar een opti
male internationale arbeidsdeling. In de 
stalinistische optiek behoorde elk social
istisch land een zo breed mogelijke 
industriële basis te creëren. In het veel
voud van 'socialisme in één land' moest 
elk land haar eigen staal, eigen auto's, 
machines of tractoren produceren. Op 

het niveau van de RWEH werd dit 
autarkisch streven gevoed door de em
bargopolitiek van het Westen. Om de 
kwetsbaarheid van het socialistische 
blok zo gering mogelijk te maken moes
ten de handelsbetrekkingen met het 
Westen geminimaliseerd worden. 
Toen vanaf het begin van de jaren zestig 
de autarkische politiek geleidelijk aan 
verlaten werd, bleek dat in het econo
mische systeem een aantal handels
belemmerende mechanismen werkzaam 
waren. Doordat de prijssystemen per 
RWEH-lidstaat verschillen en niet de 
produktiekosten weergeven, kon er in de 
RWEH geen convertibele munt ontstaan. 
Daardoor is er binnen de RWEH een 
soort van bilaterale ruilhandel ontstaan. 
Per land en vaak ook nog per produkt
categorie werden handelsstromen 
gebalanceerd. Met had geen belang bij 
handelsoverschotten omdat de transfe
rabele roebels, waarin de prijzen worden 
uitgedrukt, niet gebruikt kunnen worden 
om in RWEH-lidstaten goederen te 
kopen. De transferabele roebel is dus 
alleen een rekeneenheid en geen geld. 

foto: Nol van Dongen 



Premier N. Ryzjkov van de Sovjet-Unie 
zei onlangs dat "er bij ons geen echte 
handel is( .... ). Zolang wij geen econo
misch mechanisme hebben dat ons de 
mogelijkheid tot de ontwikkeling van 
waar-geldbetrekkingen zal geven, zijn 
diepgaande veranderingen nauwelijks te 
verwachten".2) 
Ondanks de RWEH-specialisatie
programma's bestaat er nog steeds de 
neiging om zoveel mogelijk in eigen 
land te produceren, ook om zodoende 
gevrijwaard te blijven van onderbrekin
gen in de aanvoer van noodzakelijke 
produkten. Immers, ook op RWEH
ni.veau bestaan er tekorten. De DDR, het 
meest ontwikkelde land in de RWEH, 
produceert 70% van het gehele assorti
ment aan elektronische produkten. De 
metaalindustrie van de DDR produceert 
een assortiment produkten dat 20 % 
meer omvat dan de vele malen grotere 
Bondsrepubliek 3). Ondanks het besef 
dat handel in toenemende mate een 

)
' groeifactor is geworden, wordt buiten
landse handel in socialistische staten in 
essentie als een residu behandeld. Nu 
zou kunnen worden tegengeworpen dat 
de interne RWEH-handel een enorme 
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat 
geldt inderdaad voor de goederen
stromen tussen de RWEH-lidstaten, 
alhoewel de groei van de interne 
RWEH-handel voortdurend is afgeno
men en in de jaren tachtig stagneert. 
Belangrijker is dat de economische 
betrekkingen tussen de Oosteuropese 
staten voornamelijk beperkt blijven tot 
goederenverkeer en dat deze econo
mieën ten opzichte van elkaar in hoge 
mate gesloten zijn. Gemeenschappelijke 
ondernemingen zijn nauwelijks van de 
grond gekomen. De integratie binnen de 
RWEH is dus veel minder ver gevorderd 
dan de omvang van de interne RWEH
handel doet vermoeden. Overigens heeft 
de RWEH ook geen supranationale 
bevoegdheden, zoals de EEG en neemt 
hij beslissing en op basis van unanimi
teit. Eigenlijk is de RWEH een hoeveel-

heid bilaterale betrekkingen in een mul
tilaterale verpakking. De RWEH is in 
handelspolitiek opzicht ook voornameli
jk naar binnen gekeerd. In de jaren 
tachtig was ongeveer 60% van de totale 
handel onderlinge handel en ongeveer 
30 % van de buitenlandse handel was 
handel met het Westen. 
Vanuit globaal perspectief kunnen we de 
Oosteuropese economieën dus beschrij
ven als een groep weinig gespecialiseer
de economieën in een zich steeds sneller 
specialiserende wereld. De relatief 
geringe deelname aan de internationale 
arbeidsdeling en het achterblijven in 
technologische ontwikkeling komen tot 
uitdrukking in de ontwikkeling van het 
Oosteuropese aandeel op de markten van 
de ontwikkelde kapitalistische landen 
(OESO) voor machines en uitrustingen. 
De Europese lidstaten van de RWEH 
hadden in 1973 een aandeel van 22,7% 
in de totale exporten van machines en 
uitrustingen van niet-OESO-staten naar 
de OESO-regio. In 1984 was dit aandeel 
gedaald tot 4,9%. Taiwan, Mexico, 
Maleisië, Singapore, Zuid-Korea, Rong 
Kong en Brazilië hadden elk aandelen 
veroverd die groter waren dan dat van 
alle RWEH-lidstaten bij elkaar.4). Deze 
spectaculaire daling is primair te verk
laren uit het geringe aanpassingsvermo
gen van Oosteuropese exporteurs en de 
achterblijvende kwaliteit van de 
geleverde Oosteuropese machines en 
uitrustingen. 
Het achterblijven van Oosteuropese 
staten bij ontwikkelingen op de wereld
markt beïnvloedde ook de wijze waarop 
zij zich op het wereldpolitieke toneel 
konden manifesteren. In economisch 
opzicht hadden de Oosteuropese staten 
de Derde Wereld steeds minder te 
bieden. Ook kwam het vermogen van de 
Oosteuropese staten om niet-socialisti
sche staten in de Derde Wereld hulp te 
bieden sterk onder druk te staan. Niet 
alleen vanwege de eigen economische 
moeilijkheden, maar ook vanwege de 
toegenomen last van socialistische 
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bondgenoten in de Derde Wereld, met 
name Cuba en Vietnam. Oost-Europa 
werd in de jaren tachtig verder naar de 
marge van de wereldeconomie gedrukt. 
In Bruto Nationaal Produkt haalde ook 
Japan de Sovjet-Unie in. De economi
sche hervormingen in de Sovjet-Unie 
beogen nu mede te vermijden dat de 
Sovjet-Unie verder afglijdt naar de sta
tus van een tweede-rangsmogendheid. 
Sinds 1973 wordt ook de kapitalistische 
wereld getroffen door economische stag
natie. De lasten werden met name door 
de Derde Wereld gedragen. De werk
loosheid nam gigantische proporties aan. 
Desalniettemin werd de Westerse wereld 
niet met politieke instabiliteit bedreigd. 
Op dit punt is er een belangrijk onder
scheid met de socialistische landen, waar 
alle sociaal-economische problemen 
door de publieke opinie op het conto van 
de regering worden geschreven en me
teen gepolitiseerd worden. 
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In het Westen zijn als gevolg van het 
neoliberale offensief verworvenheden 
van de jaren zeventig teruggedraaid. De 
immense menselijke nood die de econo
mische crisis met zich meebracht bleek 
niet tot een massaal georganiseerd anti
kapitalistisch verzet te leiden. Dit ook 
als gevolg van een ontbreken van een 
levensvatbaar socialistisch voorbeeld. 
Het kapitalisme bleek in deze periode 
van relatieve economische neergang 
over veel aanpassingsvermogen te 
beschikken. De revolutie in micro
elektronica, biotechnologie en commu
nikatie maakte enorme produktiekrach
ten vrij die de economie nieuwe 
impulsen gaven. Maar niet overal in 
gelijke mate. De structurele verander
ingen in de kapitalistische werelde
conomie hielden ook een geografische 
herdistributie van produktie in. Met 
name de gebieden rondom de Stille 
Oceaan kwamen naar voren. West
Europa dreigde wat achterop te raken. 
Maar voor Oost-Europa blijft de EG een 
dynamische groeipool, die een enorme 
aantrekkingskracht uitoefent. Die aan-

trekkingskracht vloeit voort uit de 
geografische nabijheid en uit het feit dat 
West-Europa steeds de belangrijkste 
handelspartner voor Oost-Europa in het 
Westen was. 90% van de Oost
Westhandel heeft betrekking op West
Europa. 

Oost-Europa: een herwaardering 
van kapitalisme en socialisme 

Economische ontwikkelingen in Oost
Europa worden zowel in Oost als in 
West vaak afgemeten aan maatstaven die 
aan het kapitalisme ontleend zijn. Veel 
marxisten maakten en maken bezwaar 
tegen de ontwikkeling van waren
produktie en waar-geldbetrekkingen in 
socialistische landen, omdat dit eigen 
aan het kapitalisme en daarom vreemd 
aan het socialisme zou zijn. De introduc
tie van marktelementen in een 
planeconomie wordt vaak geïnterpre
teerd als de introductie van kapitalisti
sche elementen in het socialisme. Maar 
sovjetauteurs waarschuwen voor de 
identificatie van kapitalisme als zodanig 
met de economische wetten van 
moderne produktie die zowel voor kapi
talisme als socialisme gelden.S) 
Recente economische ontwikkelingen in 
socialistische landen worden geken
merkt door de introductie van vernieuw
ingen, die vroeger als kapitalistisch of 
als gevaarlijk voor het socialisme wer
den gekenschetst. Begin jaren zeventig 
waren joint ventures met kapitalistische 
ondernemingen om ideologische rede
nen veelal niet toegestaan. Nu zijn joint 
ventures met Westerse ondernemingen 
gemeengoed in Oost-Europa. Ook het 
karakter van het kapitalisme als zodanig 
wordt opnieuw bezien. In zijn grensver
schuivende redevoering ter herdenking 
van 70 jaar Oktoberrevolutie achtte 
Gorbatsjov het kapitalisme tot sociale 
vernieuwing en vrede in staat. Ook de 
SED (DDR) erkende in haar gemeen
schappelijk document met de SPD dat 
het kapitalisme, evenals natuurlijk het 



socialisme, 'friedensfähig' is. 
De verhouding tussen socialistische en 
kapitalistische staten wordt anders 
gedefinieerd, althans in de Sovjet-Unie, 
die voor wat betreft de buitenlandse 
politiek in Oost-Europa een bepalende 
invloed heeft. Tot voor kort werd de 
vooruitgang van het socialisme afgeme
ten aan het aantal nieuwe landen dat 
zich bij het socialistische wereldstelsel 
voegde en de verschuiving van de 
machtsverhouding tussen NAVO en 
Warchaupact. Momenteel wordt de 
tweedeling tussen de twee maatschap
pelijke systemen veel minder gere
duceerd tot een interstatelijk conflict. 
Het gaat volgens de huidige leiders in 
het Kremlin nu ook niet primair om de 
bevordering van het socialisme op 
wereldschaal, maar om het overleven 
van de mensheid. Samen met kapitalis
tische staten moeten de meest urgente 
problemen worden aangepakt. De 
wereld wordt gezien als integraal en 
interdependent. De Nieuwe 
Internationale Economische Orde wordt 

nu door de Sovjet-Unie en de 
Warschaupactlanden gepropageerd, 
waarbij te kennen wordt gegeven dat 
ook de socialistische staten in dit opzicht 
een globale verantwoordelijkheid 
hebben. De bereidheid bestaat aan de 
werkzaamheden van tal van interna
tionale economische organisaties mee te 
doen. De Sovjet-Unie ziet zich als een 
deel van de door kapitalistische ver
houdingen gedomineerde werelde
conomie, wil een stabiliserende invloed 
uitoefenen en door haar bijdrage een 
ontwikkeling in progressieve richting 
bewerkstelligen. 6) 
De Sovjet-Unie is in dit opzicht 
momenteel een trendsetter in 
Oost-Europa. De algemene trend in 
Oost-Europa is een verdergaande 
economische opening naar het Westen 
en integratie naar de wereldmarkt, 
bijvoorbeeld in het stimuleren van 
verdergaande vormen van industriële 
coöperatie tussen Oost en West en een 
decentralisatie van de buitenlandse 
handelsorganisatie. 

foto: Nol van Dongen 
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Deze ontwikkelingen hebben ter link
erzijde in het Westen wel de vraag 
doen rijzen in hoeverre Oost-Europa 
zich gaat ontwikkelen tot een 
wingewest van West-Europa. 
Alvorens die vraag te beantwoorden, 
onderzoeken we eerst de vraag welke 
factoren omvang en aard van de 
economische betrekkingen tussen Oost 
en West bepalen. 

Oost-Westhandel gedurende de 
jaren zeventig 

De ontspanning tussen Oost en West 
maakte het mogelijk dat de economische 
betrekkingen tussen Oost en West in 
toenemende mate door economische 
factoren bepaald gingen worden. Men 
was bereid nieuwe afhankelijkheidsre
laties aan te gaan. Dat gold in geringe 
mate voor het Westen, dat na het succes 
van het OPEC-kartel toeliet dat olie en 
gas uit de Sovjet-Unie in grote hoeveel
heden geïmporteerd werden. Dit gold 
vooral voor het Oosten, dat bereid was 
op grote schaalleningen in het Westen 
op te nemen om zo de grotere importen 
uit het Westen te financieren. Het lenen 
werd voor de kleine Oosteuropese 
landen ook aantrekkelijker doordat dè 
rentestand, nadat oliedollars de interna
tionale financiële markten overstroom
den, zeer laag werd waardoor de reëel te 
betalen rente in sommige periodes 
negatief werd. De totale schuldenlast 
van Oost-Europa liep op van 4,6 miljard 
dollar in 1970 tot 74,8 miljard dollar in 
1980 7). De waarde van de Oosteuropese 
exporten kon in de jaren zeventig vooral 
toenemen door de explosieve stijging 
van de energieprijzen. In de jaren 
1973-1980 nam de waarde van de 
Sovjetexporten naar het Westen met 22 
miljard dollar toe; 16,7 miljard hiervan 
is echter toe te schrijven aan de toename 
van de waarde van de energie-exporten. 
Voor Oost-Europa ging het in die perio
de bij een toename van de exporten naar 
het Westen van 14,5 miljard dollar om 

een aandeel van 4,3 miljard daarin. 8) 
In veel Oosteuropese landen bestond het 
idee dat de import van westerse tech
nologie nieuwe impulsen aan de 
economische ontwikkeling zou kunnen 
geven en dat hiermede hervormingen die 
de overgang naar een intensiever 
groeipatroon mogelijk moesten maken, 
uitgesteld konden worden. In Oost, maar 
ook in West, is de rol van westerse tech
nologie in de economische ontwikkeling 
van Oost-Europa overschat. Het over
grote deel van de in Oost-Europa 
aangeschafte machines is van 
Oosteuropese oorsprong. Het aandeel 
van machines en uitrustingen in de 
Oosteuropese importen uit het Westen is 
met 36% als hoogste niveau medio )aren 
zeventig naar internationale maatstaven 
gering. Het aandeel van exporten van 
machines en uitrustingen in de totale 
OESO-exporten naar socialistische en 
ontwikkelingslanden gezamenlijk 
bedroeg daarentegen in 1975 45,2%.9) 
Alhoewel de produktiviteit van Westerse 
machines duidelijk hoger ligt dan die 
van machines uit socialistische landen 
wordt de produktiviteit erg beperkt door 
een slechte arbeidsorganisatie en stag
neringen in de aanvoer van grondstoffen. 
De Nederlandse onderneming VMF
Stork, die over de hele wereld automa
tische melklijnen verkoopt, merkte dat 
de produktie op de melklijnen die aan de 
Sovjet-Unie verkocht werden, veel vaker 
onderbroken werd dan dezelfde melklij
nen in Nederland of in de Verenigde 
Staten. Als we storin.gsdagen, waarop in 
het geheel niet geproduceerd werd, niet 
meerekenen, dan bleek dat met dezelfde 
melklijn in Nederland 78% meer gepro
duceerd werd dan in de Sovjet-Unie. In 
de Verenigde Staten werd weer 20% 
meer geproduceerd dan in Nederland. JO) 

Oost-Westhandel in de jaren 
tachtig 

Het effect van het op Amerikaans initia
tief verscherpte westerse beleid ten 



aanzien van de export van hoogwaardige 
technologie naar Oost-Europa is minder 
groot geweest dan beoogd. De Sovjet
Unie vergrootte zelfs de omvang van 
aankopen van westerse machines en 
uitrustingen gedurende de eerste helft 
van de jaren tachtig. Vooral de kleine 
Oosteuropese landen, die afhankelijker 
zijn van de import van westerse techno
\o'È>isch hoogwaardige produkten, wer
den door de embargopolitiek getroffen. 
Ook het Amerikaanse graanembargo 
was weinig effectief omdat de Sovjet
Unie alternatieve leveranciers kon vin
den zoals Argentinië. De Amerikaanse 
sanctiepolitiek had vooral politieke 
gevolgen. Op de eerste plaats in de 
relatie met haar Westeuropese bond
genoten, en op de tweede plaats in het 
ontzeggen aan de Sovjet-Unie van een 
gelijkberechtigde status. 
Effectiever waren de financiële maat
regelen tegen Oost-Europa. Nadat Polen 
in gebreke bleef in het betalen van rente 
en aflossing (1981 ), reageerde de inter-

I nationale bankwereld met een feitelijk 
1 kredietembargo voor heel Oost-Europa. 

De rente op nieuwe leningen werd 
aanzienlijk verhoogd; meer dan de inter
nationaal gebruikelijke rentepercentages. 
De Amerikanen hadden sterk aangedron
gen op een scherpere kredietpolitiek ten 

1 
aanzien van Oost-Europa. 
Het waren vooral de kleine Oost
europese landen die getroffen werden 
door de financiële maatregelen. De DDR 
en Hongarije werden in 1982 geconfron
teerd met liquiditeitscrises en Roemenië 
moest een regeling treffen met het IMF 
om haar schulden te herschikken. 
Alhoewel zonder de sancties deze lan
den ook in de financiële problemen 
waren gekomen, werd de externe druk 
door de sanctiepolitiek toch verscherpt. 
Bijna al deze landen zagen zich gedwon
gen drastisch in de importen uit het 
Westen te snijden. Binnenslands werd 
vooral het investeringsniveau verlaagd, 
wat op termijn de concurrentiepositie 
ondermijnde. 

De exporten van de kleine Oosteuropese 
landen naar het Westen konden nauwe
lijks vergroot worden. Dat lag niet 
zozeer aan het toenemende protectionis
me van de kant van de westerse staten, 
hoewel dat zeker een beperkende factor 
was, maar vooral aan het onvermogen 
van Oosteuropese producenten 
voldoende in te spelen op de veranderde 
vraag in het Westen. De geïmporteerde 
westerse machines waren ook nauwe
lijks gebruikt voor de naar het Westen 
exporterende industrieën. Gedurende de 
jaren tachtig nam in de Oosteuropese 
exporten naar het Westen vooral het aan
deel van olie en chemische produkten 
toe. Met de prijsval de van olie sinds 
eind 1985 nam de waarde van de Oost
Westhandel sterk af. Gezien het grote 
aandeel van energiedragers in de 
Oosteuropese exporten naar het Westen 
en het overaanbod op de internationale 
oliemarkt, is het niet te verwachten dat 
de verdiensten uit de energie-ëxporten 
zich het komende decenium op het oude 
niveau zullen herstellen. Ook zijn de 
vooruitzichten voor grotere exporten van 
industriële produkten slecht. Het bestand 
aan machines in Oost-Europa veroud
erde verder en de effecten van mogelijke 
economische hervormingen zullen eerst 
na enkele jaren zichtbaar worden. 
De schuldenproblematiek blijft voorlo
pig voor een reeks Oosteuropese staten 
acuut. Nadattussen 1981 en 1984 
Oost-Europa er in geslaagd was de netto 
schuld te verlagen van 80,0 naar 60,1 
miljard dollar, nam deze tot in 1988 
weer toe tot 97,2 miljard dollar.ll) De 
ratio netto-betalingen aan interest tot de 
export naar markteconomieën bedroeg in 
1986 voor Polen 43,2%, voor Hongarije 
21,0%, voor Bulgarije 10,5%, Roemenië 
8,8% en voor de DDR 8,2%.12) Het 
relatief lage percentage voor Roemenië 
betekent niet dat de schuldenlast 
Roemenië niet zwaar getroffen zou 
hebben. De Roemeense economie is in 
de jaren tachtig volledig uitgeperst om 
de schulden in snel tempo te kunnen 
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afbetalen. Hongarije, met momenteel de 
hoogste schulden per inwoner in 
Oost-Europa, is dicht bij een situatie 
waarin haar schulden herschikt moeten 
worden en het IMF een aanzienlijke 
invloed zal krijgen op het te voeren 
economisch beleid. 
Konden tot begin jaren zeventig de 
landen die met lage lonen en in massa
produktie industriële produkten op de 
markt konden brengen hun rol in de 
wereldhandel vergroten, nadien waren 
dat, tot beginjaren tachtig, de landen 
die exporteurs waren van grondstoffen 
en energiedrager!t. 'Nu zijn het met name 
de landen die beschikken over technolo
gie en eenflexibel economisch systeem 
die hun rol in wereldhandel en wereld
economie kunnen vergroten. In dit 
opzicht verkeren de Oosteuropese lan
den in een nadelige positie. 

Een Marshallplan voor Oost
Europa? 

De impasse waarin de kleine 
Oosteuropese landen zich bevinden heeft 
een aantal Westeuropese politici ertoe 
gebracht het idee van een Marshallplan 
voor Oost-Europa te lanceren. De 
Hongaarse Budapester Rundschau 
schreef dat volgens 'realistische westerse 
waarnemers' de kern van de zaak is dat 
het in de Sovjet-Unie in gang gezette 
radicale economische en sociale her
vormingsbeleid de mogelijkheid zou 
kunnen scheppen de acute economische 
en schuldenproblemen van de kleine 
Oosteuropese landen door een 
grootscheeps hulpprogramma te 
verzachten. 13) Het blad citeert ook het 
gezaghebbende Amerikaanse blad 
Foreign Affairs dat ervoor pleit dat 
'Washington nu in categorieën van suc
cessieve, vreedzame veranderingen' 
moet denken. Het Westen moet 'een 
beter gecoördineerde economische poli
tiek ten aanzien van Oost-Europa 
uitwerken.' Gravin Marion Dönhoff, 
hoofdredactrice van Die Zeit, schreef dat 

' voor Gorbatsjov de Oosteuropese lan
den,die eveneens geconfronteerd worden 
met economische en sociale moeilijkhe
den, een additionele last betekenen die 
eventueel crisissituaties teweeg kan 
brengen. Daarom kan een nauwere band 
van deze landen met het Westen voor de 
Sovjets uit handelspolitieke, weten
schappelijke en technologische over
wegingen alleen maar nuttig zijn, voor 
zover deze volkeren er niet toe verleid 
worden naar het Westen over te lopen, 
maar zich als voorheen als Moskous 
geallieerden blijven beschouwen.'l4) 

1Je Italiaanse minister van Buitenlandse 
Zaken Andreotti verhief het idee van een 
Marshallplan op officieel niveau in een 
artikel naar aanleiding van de viering 
van 40 jaar Marshallplan.JS) Ook de 
Italiaanse magnaat Carlo de Benedetri en 
de voormalige Franse president Valery 
Giscard d'Estaing spraken zich uit voor 
een Marshallplan voor Oost-Europa, en 
wezen vooral op het motief dat een 
voortdurende groei van de Westeuropese 
economie zonder de Oosteuropese markt 
ondenkbaar is.J6) De verwijzing naar een 
markt van 420 miljoen mensen is echter 
misleidend. De koopkracht van 
Oost-Europa in termen van convertibele 
valuta is namelijk gerelateerd aan het 
exportpotentieel van die regio. En voor
lopig heeft Oost-Europa de westerse 
importeurs weinig te bieden. Ook geen 
lage lonen. De lonen liggen weliswaar 
aanzienlijk onder het Westeuropese 
niveau, maar anderzijds is de arbeids
produktiviteit er aanzienlijk lager. 
Westerseondernemingen zijn ook erg 
terughoudend bij het aangaan van joint 
ventures met Oosteuropese ondernemin
gen. De economische omgeving is nog 
te ongunstig en een joint-venture in één 
Oosteuropees land betekent nog geel). 
toegang tot de markten van andere 
Oosteuropese landen. 
Hongarije, dat binnen Oost-Europa met 
Polen de ruimste wetgeving voor joint 
ventures heeft en het verst is gevorderd 
met marktgeoriënteerde hervormingen, 



had in I 988 nog maar voor een bedrag 
van ongeveer 200 miljoen dollar aan 
westerse investeringen weten te lokken. 
Voor 1989 hield de Hongaarse minister 
van Handel, Tomas Beek, het voor 
mogelijk dat 700 miljoen dollar door 
westerse ondernemingen in Hongarije 
zal worden geïnvesteerd.1 7) Gemeten 
naar de omvang van investeringen en 
handel is Oost-Europa voor de EG van 

1 
marginale betekenis. Slechts 9,2% van 

· (\e import van de EG (exclusief intra-EG 
handel) had in 1984 betrekking op Oost
Europa. In 1987 is dat percentage 
gedaald tot 7%.18) Dat is een omvang 

. gelijk aan de EG-importen uit 
• Zwitserland. Het ziet er niet naar uit dat 
. Oost-Europa op korte termijn in de 
i handelsstrategie van de EG een belang
ri.)ke rol gaat spelen gezien de marginale 
positie die Oost-Europa voor de EG 
voorlopig zal blijven innemen. De 
expansiemogelijkheden van de EG 
liggen in eerste instantie elders. 
In andere opzichten is Oost-Europa voor 
de EG natuurlijk veel belangrijker; op de 

eerste plaats vanwege de veiligheidspoli
tiek. Zo lijkt er ook een belang voor (de 
heersende elites in) EG om mogelijke 
crisissituaties in Oost-Europa niet uit de 
hand te laten lopen. Verder is er het 
belang van invloedsvergroting welke 
ook een economische component heeft. 
Op lange termijn is het namelijk 
denkbaar dat Oost-Europa zich zo ver 
openstelt voor westers kapitaal dat er 
voor het EG-kapitaal een reële expansie
mogelijkheid in oostelijke richting 
ontstaat en Oost-Europa zich zo tot een 
nieuw wingewest ontwikkelt. Een EG
hulpprogramma voor Oost-Europa kan 
dan passen in een hegemoniale strategie . 
Eerder is betoogd dat de introductie van 
meer marktelementen in de 
Oosteuropese planeconomieën niet 
betekent dat mutatis mutandis ook ele
menten van de kapitalistische produktie
wijze worden ingevoerd. Dit is echter 
ook niet uitgesloten. Dit kan gei1lus
treerd worden aan de ontwikkelingen in 
China waar meer geëxperimenteerd is 
met marktgeoriënteerde hervormingen is 
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dan in Oost-Europa. Daar zijn bijvoor
beeld 'speciale economische zones' 
waar buitenlandse ondernemers direct 
kunnen investeren en buiten het 
geldende Chinese arbeidsrecht arbeiders 
te werk kunnen stellen.19) Partij en vak
bonden spelen in die zones geen rol. De 
buitenlandse investeerders hebben 
volledige controle over het management 
in de speciale zones. De bereidheid om 
in de speciale zones te investeren is 
danook veel groter dan in Hongarije tot 
nu toe het geval was en medio 1986 was 
in China al 17 miljard dollar geïnves
teerd .. 20) Ook op het platteland, waar 
land verhandeld wordt, ontwikkelen zich 
kapitalistische productieverhoudingen. 
21) Het is niet uit te sluiten dat China het 
voorland van Oost-Europa zal zijn. 
Volgens de Hongaarse econoom Peter 
Hardi vereist de economische ontwikke
ling in Oost-Europa een verdergaande 
integratie in de wereldeconomie. 'Maar 
de wereldeconomie functioneert in 
wezen op basis v,an kapitalistische 
economische wetmatigheden. Integratie 
betekent daarom aanpassing aan een 
door de markt gereguleerde structuur. 
Daardoor komt het, dat het kapitalisme, 
in de vorm van economische contacten 
met het Westen, een relatief belangrijke 
factor in de huidige periode van socialis
tische ontwikkeling is. Deze wezenlijke 
tegenspraak helpt de meeste ambivalen
ties van de tegenwoordige 
Oost-Westbetrekkingen op dit gebied 
verklaren. Het algemene concept van de 
politieke leidingen in Oost-Europa is de 
poging met het Westen samen te werken 
en zich aan de wereldmarkt aan te 
passen, zonder op het socialistisch 
systeem een kapitalistisch regulerings
systeem te zetten. De structuur in haar 
totaliteit moet socialistisch blijven, 
marktregulerende technieken moeten 
slechts een complementaire functie 
hebben. '22) Maar intussen pleitten 
Poolse en Hongaarse politieke leiders 
voor invoering van een markteconomie. 

140 

Het antwoord van de EG 

De EG is voor de Oosteuropese staten de 
belangrijkste markt binnen de westerse 
wereld. Naarmate de EG zich territoriaal 
uitbreidt zal de betekenis van de EG 
alleen maar toenemen. Turkije sollici
teert momenteel naar het EG-lid
maatschap en ook het neutrale 
Oostenrijk maakt aanstalten dit te doen. 
Gegeven de stagnatie van de samen
werking binnen de RWEH fungeert de 
EG voor Oost-Europa steeds meer als 
een groeipooL De Rus K vitsinski 
waarschuwde op de 19de partijconferen
tie dat 'als er bij ons geen werkelijke 
integratie plaatsvindt, het "binnen
zuigen" van Oost-Europa door de EG 
kan beginnen, en via de EG door de 
NAVO, van steeds meer nieuwe 
Europese staten. Anders gezegd, de 
bouw van een algemeen Europees filiaal 
van het Noordatlantisch blok en niet de 
ontwikkeling in de richting van de 
gelijkberechtigde, constructieve samen
werking van de twee systemen op 
algemene Europese grondslag. Een 
dergelijk gevaar is reëel', aldus 
Kvitsinski.23) 
In haar betrekkingen met de EG is 
Hongarije binnen Oost-Europa een 
voortrekker en haar ervaringen in deze 
zijn typerend. Alhoewel de Hongaarse 
regering alles deed om de importen uit 
socialistische landen te vergroten, daalde 
de jaarlijkse groeiratio in volumina van 
importen uit socialistische landen van 
10,9% gedurende 1966-1970; 8,4% in 
1971-1975; 2,7% in 1976-1980 tot 0,1% 
in 1981-1984.24) Hongarije was hierdoor 
gedwongen meer goederen uit het 
Westen te importeren, goederen die ze 
liever binnen de RWEH had gekocht. Er 
bestaat dus een interrelatie tussen 
ontwikkeling van de samenwerking in 
de RWEH en de ontwikkeling van de 
Oost-WesthandeL Vrij algemeen gaan 
Oosteuropese economen er nu van uit 
dat een verdere economische ontwikke
ling binnen de RWEH zonder 



ontwikkeling van de handel met het 
Westen niet denkbaar is. En de EG is 
hier de belangrijkste partner. 
Lange tijd hebben vele Oosteuropese 
landen, waaronder met name de 
Sovjet-Unie, de EG niet eens als een 
politieke realiteit willen erkennen. Sinds 
1975, hetjaar dat de EG-lidstaten 
handelspolitieke bevoegdheden naar de 
EG overdroegen, zijn er gesprekken 
tussen EG en RWEH. Sinds Gorbatsjov 
secretaris-generaal van de CPSU is zijn 
de onderhandelingen in een stroomver
snelling gekomen, waarbij met name de 
RWEH water in de wijn heeft gedaan. 
De EG heeft er steeds op gestaan dat een 
akkoord met de RWEH niet meer dan 
een raamakkoord zou mogen zijn. 
Enerzijds omdat de RWEH geen 
handelspolitieke bevoegdheden heeft en 
daarom geen gelijkwaardige partner 
voor de EG zou kunnen zijn. En ander
zijds omdat binnen de RWEH het 
gewicht van de Sovjet-Unie zo overheer
send is dat de belangen van de kleine 
Oosteuropese landen gemakkelijk 
ondergesneeuwd zouden kunnen raken. 
De EG zou zo ook geen gedifferentieerd 
beleid ten aanzien van Oost-Europa 
hebben kunnen voeren. 
Uiteindelijk heeft de EG haar zin gekre
gen: een raamakkoord tussen EG en 
RWEH. Vervolgens zal de EG met elk 
Oosteuropees land afzonderlijk handels
akkoorden afsluiten. Hongarije heeft juli 
·1988 een akkoord gesloten met de EG, 
Tsjechoslowakije volgde oktober 1988. 
Het akkoord met Hongarije heeft vol
gens de Hongaarse EG-specialist 
professor Palenkai meer politieke dan 
economische betekenis.25) Het handels
akkoord voorziet namelijk alleen in een 
verwijdering van kwantitatieve restric
ties tot 1995, die slechts 5% van de 
Hongaarse export naar de EG betreffen. 
De veel belangrijker tariefbarrières 
blijven bestaan. Palenkai ziet het 
akkoord als een eerste stap op weg naar 
een intensievere samenwerking. Hij 
denkt aan een vrijhandelszone, aan over-

leg over de wisselkoersen tussen forint 
en ECU, en voorts in de verre toekomst 
aan een mogelijke associatie. Zelfs een 
coördinatie van de buitenlandse politiek 
is volgens Palenkai denkbaar. De 
Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij 
(HSAP) lijkt op deze ontwikkelingen 
vooruit te willen lopen. Geza Kotai, 
hoofd van de internationale afdeling van 
de HSAP, schreef onlangs dat als men in 
West-Europa de vraag opwerpt in 
hoeverre de Oosteuropese landen van de 
Sovjet-Unie ontkoppeld kunnen worden, 
we dit niet - of niet alleen - kunnen zien 
als een poging een wig te drijven in, of 
als aanval op, het socialisme, maar dat 
dit ook uit acceptabele veiligheidsover
wegingen voort kan komen.26) 
De EG zegt een gedifferentieerd beleid 
te voeren ten aanzien van Oost-Europa. 
Eerst werd Roemenië, dat een eigen
zinnig buitenlands beleid voerde, 
bevoordeeld en kreeg hij als eerste 
Oosteuropese land een handelsakkoord 
met de EG (1974). Men zou verwachten 
dat Hongarije, met haar marktgeoriën
teerde hervormingen, ook bevoordeeld 
zou worden. Het tegendeel gebeurde. 
Met name Hongarije, dat traditioneel 
veellandbouwprodukten exporteert, 
werd getroffen door de Gemeenschap
pelijke Landbouw Politiek van de EG, 
die importen van agrarische produkten 
van buiten de EG ernstig bemoeilijkt. 
Het is tekenend dat het gecumuleerde 
tekort op de handelsbalans van 
Hongarije met de EG in de jaren 
zeventig gelijk was aan de in die jaren 
opgelopen schuld met het Westen.27) 
Het Oosteuropese land dat de meest 
bevoorrechte relatie met de EG heeft,is 
de DDR. De EG heeft de bijzonderheid 
van de relaties tussen de Bondsrepubliek 
en de DDR in het verdrag van Rome 
(1958) erkend. Die bijzonderheid houdt 
in dat de Bondsrepubliek de DDR niet 
als buitenland beschouwt, en daarom de 
handel met de DDR als binnen-Duitse 
handel. De DDR behoeft bij het 
exporteren naar de Bondsrepubliek geen 
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invoerrechten te betalen, al hanteert de 
Bondsrepubliek wel een quoterings
systeem. Belangrijk zijn voorts de bij
zondere kredietrelaties tussen de twee 
staten, waaronder het zogenaamde 
rentevrije overbruggingskrediet. Een en 
ander betekent niet dat de DDR vrijelijk 
naar andere EG-staten kan exporteren. 
Deskundigen gaan er algemeen van uit 
dat het misbruik van de geldende 
regelingen in deze zeker niet 
grootschalig is. Met de vorming van een 
vrije interne EG-markt in 1992 worden 
West-Duitsland en de EG voor grote 
technische problemen gesteld om te 
voorkomen dat DDR-exporten via de 
BRD doorgesluisd worden naar andere 
EG-lidstaten. 
Voor wat betreft de EG is er tot nu toe 
overigens nauwelijks sprake geweest 
van een uitgesproken 'Ostpolitik'. Dat 
hangt samen met het feit dat de EG zich 
nog nauwelijks als politieke entiteit op 
het wereldpolitieke toneel heeft 
ontwikkeld. De lidstaten zijn nog steeds 
soevereine staten met een eigen buiten
landse politiek. De Oostpolitiek van 

West-Duitsland, Frankrijk en Engeland 
verschillen in veel opzichten van elkaar. 
Op EG-niveau is de aandacht tot nu toe 
primair naar binnen gericht. Met de 1 

vorming van een vrije binnenmarkt in 
1992 zal de gemeenschappelijke 
buitenlandse economische politiek van 
de EG meer gewicht krijgen, ook ten 
aanzien van Oost-Europa. De Oosteuro
peanen zijn bevreesd dat dan hun toe
gang tot de EG-markt verder bemoeilijkt 
zal worden. 
Alhoewel een mogelijke uitbouw van de 
economische betrekkingen tussen Oost 
en West primair afhankelijk lijkt te zijn 
van structurele veranderingen in de 
Oosteuropese economieën, kan de EG 
een belangrijke bijdrage leveren. Op de 
eerste plaats door een gunstig interna
tionaal klimaat te helpen scheppen dat 
de manoeuvreerruimte voor 
Oosteuropese hervormers vergroot. Van 
belang is het verwijderen van specifiek 
tegen Oost-Europa gerichte handelsbar· 
rières. Er is een systeem van preferentie· 
zones ontstaan rondom de EG, 
waaronder de EFfA-staten, een aantal 



Mi Middellandse Zee- en ASEAN-staten, 
w:waarvan de RWEH is buitengesloten. 
DDaardoor hebben de Oosteuropese staten 
nmeer te lijden van het toegenomen 
p~rotectionisme van de EG en de uitbrei
ddingvan de EG. Er zijn voorts een 
a ;aantal expliciet tegen de Oosteuropese 
st,taten gerichte beperkingen ingesteld, 
v~eelal in 'bondgenootschappelijk 
ooverleg' met de Verenigde Staten. Zo is 
eerbijvoorbeeld de COCOM-lijst van 
t\leehnologisch hoogwaardige goederen, 
ddie niet naar Oost-Europa geëxporteerd 
nmogen worden. Begin jaren tachtig is 
dkze lijst aanzienlijk uitgebreid, voor
nlamelijk met goederen die geen directe 
nmilitaire relevantie hebben. In het 
Qlverleg van Versailles in 1987 is deze 
lilijst enigszins ingekrompen, maar de 
cçontrole is aanzienlijk verscherpt, zodat 
hhet uiteindelijke resultaat weinig gunstig 
v~oor Oost-Europa is. Het opzetten van 
g.gemeenschappelijke projecten op het 
g<gebied van milieutechnologie, transport
wwezen, communicatietechnologie en 

, dt dergelijke, kan in wederzijds voordeel 
t1zijn. Eerder al hebben Oosteuropese 
st staten belangstelling getoond in deel-
n name aan het Eureka-project. West
e,europese kredietverlening kan bij een en 
a ander een rol spelen. 
l\ Maar het zou misleidend zijn de 
e.economische samenwerking tussen de 
E EG en de RWEH in politiek neutrale 
ft termen of als zuiver ontspannings
bbevorderend voor te stellen. Het gaat 
h hier niet om samenwerking tussen 
t' twee gelijkwaardige partners, maar 
o' om een hoogst asymmetrische relatie 
"waarin de vragende en zwakke partij 
( Oost-Europa is. De EG ontwikkelt 
:.rrich tot een kapitalistisch blok, dat 

~ •ook in oostelijke richting hegemoniale 
~strevingen heeft. 

Hansvan Zon 
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Het kinderboek van het jaar! 

In een volstrekt unieke 'internationale' samenwerking schreven de Nederlandse Els de 
Groen (bekend van vele kinderboeken) en de Rus Eduard Uspenski samen een vrolijke, 
spannende én kritische jeugdroman: 

Het jaar van het goede kind 

Dit jeugdboek voor kinderen vanaf 10 jaar én volwasse
nen werd kortgeleden al bekroond met de prijs voor het 
beste kinderboek van de Sovjetunie! Pegasus geeft het 
boek in Nederland uit en heeft daarmee nu de wereldpri
meur! (In de Sovjetunie verscheen het alleen nog in 
een tijdschrift.) 
Het Nederlandse meisje Rosalinde en de Russische jon
gen Roma. die met elkaar schrijven willen elkaar dolgraag 
ontmoeten. Het zijn 'gewone', aardige kinderen, die toch, 
om elkaar te zien, mee willen doen aan een internationale 
wedstrijd van de Verenigde Naties, waarbij Goede Kinde
ren moeten wedijveren om de titel 'Het Beste Kind'. 
Met veel humor steken de auteurs de draak met de betrok
ken volwassenen. Een groepje gepensioneerde gangsters, 
dat het 'Beste Kind· wil ontvoeren voor een losgeld voor 
een Goede Oude Dag zorgt voor spanning en hila
rische scènes ... 

l1et jaar 

Inmiddels heeft de grootste Russische filmmaatschappij al besloten om een film van het 
boek te maken. Het boek is rijk geïllustreerd door Henriëtte Damave en is gebonden in een 
vrolijke 'linnen' omslag. 

Pegasus, 176 pag., gebonden, geïll., f 24,90 

M. Hisschemöller (red.): Een bleek bolwerk- racisme en 
politieke strategie 

In dit boek wordt racisme niet opgevat als een gevolg van 
immigratie, maar als een wezenskenmerk van de Neder
landse samenleving. Specialisten op verschillende terrei
nen leverden een bijdrage aan dit boek. Ze verschaffen
vanuit een eigen invalshoek- inzicht in theorieën en ver
onderstellingen die aan politiek handelen ten grondslag 
liggen: te zamen vormen deze een bolwerk dat raciale 
ongelijkheid bestendigt, vergoeilijkt of zelfs bevordert. 
Om dat bolwerk te slechten moet het eerst worden opge
merkt en de fundamenten ervan uitgegraven. Daartoe 
vormt dit boek een aanzet. 

Pegasus, 152 blz., paperback, f 29,90. 

Al deze uitgaven verkrijgbaar in iedere goede boekhandel. 

Pegasus, Leidsestraat 25, Amsterdam 



Nieuw in Pegasus Literair 

Isabel Allende e.a. 
Vrijdagen met Bach 

!sabel Allende en zes andere Chileense auteurs schreven 
ieder een verhaal in deze bundel, die werd samengesteld 
door vertaalster Giny Klatser. Het boek verschijnt in de 
reeks Pegasus Literair. Het is dan ook een keuze uit de 
mooiste Chileense literatuur, geschreven door schrijvers 
die na de staatsgreep van Pinochet in ballingschap moes
ten. Ballingschap is het - vaak op indirecte wijze vorm 
gegeven - centrale thema. De rode draad bij het samen
stellen van de bundel was, naast hoge literaire kwaliteit, 
'het onderhuids verlangen naar het verloren vaderland en 
de verwachting van een nieuwe toekomst'. 
De auteurs: Isabel Allende, Poli Délano, Carlos Droguett, Ferdando Jerez, Susana León, 
Omar Saavedra Santis en Orlando Torricelli. Giny Klaster schreef er een beknopte 
geschiedenis van de Chileense literatuur bij. 

96 blz .• paperback, f 22,50 

Eerder verschenen in deze reeks 

Ivan Boenin 

De spraakkunst der liefde 

Een bundel met tien korte liefdesverhalen, hoogtepunten uit het werk van Boenin (1870-1953). 
De Groene: · .... een onverwacht boeiende, opwindende en ontroerende belevenis.' 

128 blz., paperback. f 24, 75. 

Derde druk! 
lidia Ginzburg: Omsingeld 

notities van een belegerde 

Lidia Ginzburg verwerkte háár ervaringen tijdens het beleg van Leningrad op een heel bijzondere 
manier in deze prachtige novelle, die enthousiaste perskritieken oogstte. 
96 blz., f 19,90. 

Andrej Platonov: Dzjan 
De pers is unaniem: 'een absoluut meesterwerk!' 'Een prachtig verhaal, subliem geschreven, uitstekend 
vertaald.' 
Voor het armoedige volkje Dzjan, in de barre woestijn van Midden-Azii!, is het leven een ondraaglijke 
kwelling, waarvan alleen de dood verlossing biedt. 
136 blz., f 22,90. 

Ismail Kadare: De generaal van het dode leger 
Het indrukwekkende epos van een Italiaanse generaal, die de stoffelijke resten gaat verzamelen van 
de duizenden gesneuvelde soldaten van het Italiaanse fascistische leger in Albanië. 
264 blz., f 25,-

Al deze uitgaven verkrijgbaar in iedere goede boekhandel. 
Pegasus, Leidsestraat 25, Amsterdam. 
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Dit nummer begint met een terugblik op de uitslag van 
de verkiezingetr van 6 september door CPN-vice
voorzitter Marlus Emsting. Hij besluit met de conclu
sie dat 'Groen Links er wel aankomt', maar er nog lang 
niet is. De volgende krachtproef is de campagne voor 
de gemeenteraden. 
In de verkiezingeoscampagne stelde Groen Links het 
'armoede' -vraagstuk indringend aan de orde. Begin dit 
jaar organiseerde het CPN-Vrouwenoverleg een dis
cussiedag over armoede. Bijdragen van Ina Brouwer, 
Dinie van Veldhooven, Rieme Wouters en Annie 
Dudink werden samengevat en bewerkt door Jeannette 
van Beuzekom en Marian Kuijs. De cartoons van Len 
Monnik komen uit de documentatiemap 'De arme kant 
van Nederland'. Anne Vaillant maakte foto's op de bij
eenkomst van bijstandsvrouwen in Utrecht op 6 okto
berjl. 
Pim Juffermans maakte een interview met Jan Berg
huis, FNV -kaderlid bij Hoogovens en bestuurder van 
de CPN. Berghuis blikt terug op de acties en de ont
wikkelingen binnen de Industriebond. 
In het partijbestuur van de CPN werden op het 3lste 
congres voor het eerst 40% vrouwen (van de 58) geko
zen. Ging dat vanzelf? Jeannette van Beuzekom geeft 
een beeld van 'positieve actie' in de praktijk. 
Leo Molenaar haakt in op het debat over 'groentax'. 
Dit punt kwam slecht over in de verkiezingscampagne, 
verzucht nu ook één van de opstellers van de 'groen
tax'-brochure, Bram van Ojik. Waarom? En: hoe zou 
dit idee beter uitgewerkt kunnen worden? De klassieke 
cartoons bij dit artikel zijn van de Amerikaan Cobb. 
Tenslotte een bijdrage van Eugène van Erven, mede
werker aan 'Cry of As ia', een uniek theatergebeuren op 
tournee in Nederland. 

De foto's zijn, tenzij anders vermeld, van onze foto
graaf Bert Zijlma. 
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De verkiezingsüff~ág 
Groen Links met beide benen op de grond 

Globaal politiek beeld 

\ De verkiezingsuitslag van 6 september 
j.l. heeft een aantal tendensen zichtbaar 
gemaakt: 
I. De politieke meerderheid van CDA en 

VVD, als basis voor het regerings
beleid van de afgelopen 7 jaar, heeft 
een forse knauw gekregen. Weliswaar 
is de coalitie niet in de minderheid 
gebracht, maar 5 zetels verlies heeft 
de meerderheid wel erg krap en 
wankel gemaakt. De opvatting als zou 

het verlies van de VVD een soort straf 
van de kiezers zijn voor het veroorza
ken van de kabinetscrisis lijkt niet erg 
houdbaar: dan had het verlies van de 
VVD op zijn minst terug moeten 
keren in winst voor het CDA. 
Er is veel meer aanleiding om te con
stateren dat de VVD, als ideologische 
hard-liner voor de koers van het kabi
net-Lubbers, daarvoor de rekening 
gepresenteerd heeft gekregen: een 
hardvochtig herstelbeleid, dat alle 
kaarten zet op de sterken, en, als het 
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aan de VVD ligt, de zwakken aan hun 
lot overlaat. 

2. De progressieve zijde van het 
Nederlandse politieke spectrum heeft 
zich versterkt: weliswaar heeft de 
PvdA 3 zetels verloren, maar ter 
weerszijden hebben zowel Groen 
Links als D'66 3 zetels gewonnen. 
Dat is op zich al goed voor een even
wichtiger en pluriformer krachts
verdeling: een bevestiging dat de 
PvdA geen monopolie heeft op de 
progressieve kiezers! 

3. Extreem rechts steekt, na drie jaar 
afwezigheid in de landelijke politiek, 
toch weer de kop op: virulenter van 
toon dan ooit lijkt Janmaat een graan
tje mee te pikken van de verontrus
tende golf die in heel Europa rond
waart, in België, Frankrijk, 
West-Duitsland, maar inmiddels ook 
in Italië en Noorwegen. De grote 
politieke partijen schrikken zich rot, 
maar tegelijk moet worden vastgesteld 
dat zij een klimaat van depolitisering 
hebben gecreëerd, waarin onvrede 
wordt gedempt in een wollen deken 
van consensus over de zegeningen 
van de markt en de eigen verantwoor
delijkheid van de mensen. Om nog 
maar te zwijgen van Lubbers zelf die 
er niet voor terugdeinsde zijn falende 
bestrijding van de werkloosheid in de 
schoenen. van de migranten te 
schuiven. 

Inmiddels is direct na de verkiezingen 
een pokerspel op gang gekomen, waarin 
kwistig jokers worden ingezet en zwarte 
pieten uitgedeeld. Voortzetting zonder 
meer van het CDANVD-beleid kan niet, 
maar het CDA wil koste wat het kost 
voorkomen dat er een andere regerings
meerderheid tot stand komt: vandaar 
geen D'66 in een centrum-linkse coalitie 
met de PvdA, dat zou het CDA in de 
minderheid brengen. De inzet is hoog: 
voortzetting van het profijtelijke herstel
beleid, niet teveel toegeven op gelijke 
behandeling en euthanasie, en ook nogal 

wat vacatures aan ministerszetels. Nie
mand moet verbaasd opkijken als blijkt 
dat na een lange, intrigerende omweg 
alsnog geprobeerd wordt de oude coali
tie met wat opsmuk te herstellen: er 
staan heel wat belangen op het spel. 

Groen Links 

Het lijdt geen twijfel dat het resultaat 
van Groen Links in eerste instantie wat 
bleekjes afstak bij de torenhoge 
verwachtingen die vooraf gewekt waren 
Groen Links was niet uit de media te 
slaan en de peilingen beijverden zich tot 
een week voor de verkiezingen in prog
noses tot zelfs 12 en 13 zetels. 
De verkiezingsuitslag betekende tegen 
die achtergrond een zekere ontnuchte
ring, maar er is geen reden om er 
negatief over te doen, laat staan bij de 
pakken te gaan neerzitten. 
Allereerst moet vastgesteld worden dat 
de uitslag voor de partijen, verenigd in 
Groen Links, een keer betekende in een 
lange periode van afkalving en 
marginalisering: in 1972 nog 16 Karnet
zetels, daarna een periode op 6 tot 9 
zetels, en vervolgens een verdere 
terugslag in de laatste periode naar 3 
zetels. Daarin is nu een wending 
gekomen: uit de uitslag blijkt dat het 
samengaan als zodanig op een lijst goed 
was voor 2 zetels en dat dat ook tot 
stemmenwinst leidde ter grootte van 1 
Kamerzetel. 
Het is niet zo zinnig om dat resultaat 
vervolgens weer te relativeren door 
terug te kijken naar 1972 of 1982. De 
enige zinnige vraag is: hoe was het 
geweest als we anno 1989 apart de 
verkiezingen in waren gegaan? Er is niel 
al te veel reden om het antwoord daarop 
erg optimistisch in te schatten. Daarvoor 
hoeven we alleen maar te kijken naar de 
partijen die in splendid isolation met het 
eigen radicale gelijk de verkiezingen 
ingingen: het VCN behaalde 7700 stem
men, de Vrouwenpartij 12.000 stemmen, 
en de Groenen en de SP kwamen niet 



V~:i'C/ verder dan een halve Kamerzetel. 
CJlndanks het feit dat de verkiezingen niet 
dille grote sprong voorwaarts te zien 
heebben gegeven, die velen hoopten en 
nuisschien ook verwachtten, kan de con
cliusie m.i. niet anders zijn dan dat bun
dding van krachten het enige antwoord 
i,~, O\J machtsconcentratie in het centrum 

ef!l\ uoorgaande mediabeheersing van de 
poolitieke meningsvorming. 
Em wie concreter naar de resultaten van 
Giroen Links kijkt: de forse vooruitgang 
vrcrgeleken met 1986 in de grote en mid
dtclgrote gemeenten, het goede resultaat 
b11j nieuwe en jonge kiezers, de erken
n.ing en waardering voor de standpunten 
v;an Groen Links bij de voor haar rele
v::mte maatschappelijke bewegingen en 
h'<'l ongekende enthousiasme en de grote 
inz.et van de eigen aanhang bij de cam

puagne-activiteiten, die kan alleen maar 
pcJositief zijn over de verdere perspec
th'ven. 
l'.atuurlijk, er zijn ook minpunten, zoals 
hr,ct feit dat Groen Links te weinig stem
nnen terug heeft gewonnen van de PvdA 
(\Jiteindelijk heeft de PvdA nog niet eens 
lnlve zetel aan Groen Links verloren), 
of zoals een te minimale aanhang onder 
Cll\lderen, en meer in het algemeen een 
n1ogal grote regionale onevenwichtig
heid, maar dat zijn dan ook punten om 
verder over na te denken en ideeën te 
c.ntwikkelen voor verbetering. Het zijn 
1een zaken die een verdere versterking 
"!In Groen Links in de weg staan, inte
!Cndeel! 

Groen Links en de politieke 
thema's 

let is buiten kijf dat het aantreden en 
1ptreden van Groen Links, zeker op de 
~unten die als speerpunten voor een 
<mdere politiek door Groen Links naar 
'>'oren zijn gebracht, een geweldige door
werking heeft gehad. Het armoede
Taagstuk, de achterstand voor de 
nensen met een minimum-inkomen en 
~et inhalen daarvan, heeft een 

belangrijke rol gespeeld, tot op het lijst
trekkersdebat aan de vooravond van de 
verkiezingen. Niemand kon om het 
probleem heen, en alleen het herstellen 
van de koppeling was niet voldoende om 
ervan af te komen: er zijn in de debatten 
daarover uitspraken gedaan, toezeggin
gen ontwrongen, die in de komende tijd 
nog wel eens van grote waarde kunnen 
blijken te zijn! 
Ook op het punt van het milieu, en dan 
vooral de noodzaak om instrumenten te 
ontwikkelen die een drastische ombui
ging in produktie-, consumptie- en 
vervoerspatronen teweeg brengen, is het 
debat uit de sfeer van mooie woorden en 
vrijblijvendheid getrokken. Waarmee 
overigens niet gezegd wil zijn dat de 
voorstellen van Groen Links in hun 
uitwerking altijd even voldragen waren, 
maar het principe van het doorberekenen 
van maatschappelijke kosten in de prijs 
van milieu-onvriendelijke produkten, 
gekoppeld aan het beschermen van de 
laagste inkomens en aan het bevorderen 
en betaalbaar maken van milieuvrien
delijke alternatieven, is niet meer weg te 
denken van de 'agenda van de 
toekomst'. 
En wat betreft de kwestie van defensie
uitgaven en kernwapens kunnen we 
rustig constateren dat als Groen Links er 
niet was geweest, die zaak geheel in de 
achterkamers van de NAVO was geble
ven. De overige politici vertoonden 
opmerkelijk weinig aandrang om er 
überhaupt een punt van te maken. Het is 
aan Groen Links te danken dat ze er niet 
zo makkelijk mee weg kwamen. En het 
zal ook in de komende tijd aan Groen 
Links zijn om de schijnbaar herstelde 
consensus op dit punt keer op keer te 
doorbreken. 
Teslotte, de bijdrage in woord en daad 
van Groen Links aan de nogal vrijblij
vende en abstracte opstelling van andere 
partijen t.a.v. de noodzakelijke verster
king en verbreding van de democratie en 
het compromisloze standpunt t.a.v. ge
lijke rechten en gelijke behandeling is 
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onmiskenbaar. De oriëntatie op 
maatschappelijke bewegingen (en omge
keerd de erkenning en waardering vanuit 
die bewegingen), het betrekken van 
onafbankelijken bij het optreden van 
Groen Links, de plaats en presentie van 
zwarte kandidaten op de lijst, het zijn 
concrete bijdragen aan wat Groen Links 
onder democratie verstaat. 

Groen Links en de PvdA 

Ontegenzeggelijk is de plaatsbepaling 
ten opzichte van en de verhouding tot de 
PvdA een van de lastigste kwesties 
geweest waarmee Groen Links in de 
campagne werd geconfronteerd. 
In theorie klopt het natuurlijk als een 
bus: de partijen die samenwerken in 
Groen Links hebben zich gebundeld 
omdat ze samen voor een andere politiek 
op hoofdpunten willen optreden en 
omdat ze daarmee ook een beroep willen 
doen op kiezers, die naast de inhoud van 
die politiek ook het gewicht ervan 
belangrijk vinden. Te vaak was immers 
het argument: ik heb niet op jullie 

gestemd omdat jullie te versnipperd en 
te klein zijn en politiek gaat tenslotte 
ook om macht. Vandaar die samenwer
king in Groen Links: we leggen niet 
alleen een principieel andere politiek aan 
de kiezers voor maar ook een perspectief 
van machtsvorming daarvoor. En het slot 
van de theorie sluit: de kiezers bepalen 
zelf de machtsverhouding. Maar in de 
praktijk pakte dat toch anders uit: 
ondanks de bundeling bleef de aarzeling 
bij heel wat mensen. Gevoed door een al 
vroeg ingezette valse toon: Groen Links 
helpt Lubbers aan de macht. De redene
ring was dan dat Groen Links stemmen 
zou weghalen bij de PvdA, daarmee zou 
verhinderen dat de PvdA de grootste 
werd, en dus het CDA in het zadel zou 
houden. In wezen een krankzinnige 
redenering: consequent doorgeredeneerd 
zou dat betekenen dat de beste voor
waarde voor de PvdA om de grootste en 
de machtigste partij te worden is dat er 
helemaal geen andere politieke partijen 
zijn. Dan heb je gegarandeerd de macht! 
In plaats van deze bewijsvoering door 
overdrijving liet Groen Links zich in 



h>aar optreden nogal eens in het defensief 
d~·ingen: dat het voor de PvdA niet 
wveel uitmaakt of ze een paar zeteltjes 
ll~er of minder heeft.(wat natuurlijk 
onzin is), dat als de PvdA in de regering 
it het belangrijk is dat er een stevige 
linkse oppositie is (alsof Groen Links 
~oorbestemd is tot oppositie) en dat de 
IJj.lvdA makkelijker in de regering komt 
aJ.is ze wat kleiner blijft dan het CDA 
(wat waar is, maar niet de inzet van 
werkiezingen). Het is belangrijk dat 
C(iroen Links op dit punt een steviger 
:rrgumentatie ontwikkelt, al was het 
maar omdat het punt ongetwijfeld 
terugkomt. Daarbij zullen we ons moe
ltn realiseren dat Groen Links door zijn 
lotstandkoming bewezen heeft niet 
ongevoelig te zijn voor het machtspunt, 
~naar dat het daarbij de inhoud van de 
politiek, en de buitenparlementaire 
machtsvorming daarvoor, vooropstelt. 
Dat betekent tevens dat Groen Links 
wellicht mensen die aan binnenparle
mentaire strategische overwegingen de 
doorslag geven, voorlopig weinig te 
hieden heeft en dat dan ook maar eerlijk 
11oet zeggen. 

f;roen Links, de peilingen en de 
media 

Een opvallend aspect aan de verkie
lingscampagne en de plaats van Groen 
Links daarin was ongetwijfeld de rol van 
·Dpiniepeilingen en, gedeeltelijk daarmee 
verbonden, de rol van de media. Nu is 
ihet op zich niets nieuws dat die elemen
ten een rol spelen, maar deze keer was 
het wel zeer direct en dominant. Als 
(inmiddels terecht omstreden) voorbeeld 
moge dienen de VARA-uitzending 
waarin het oude kanon Wiegel werd 
gepromoot, een rechtstreekse interventie 
met het kennelijke doel het verlies van 
de VVD te beperken, en daarmee de 
winst van het CDA zodat de PvdA 
alsnog de grootste kon worden. Het 
resultaat van deze doorzichtige opzet 
was nogal desastreus: het oude kanon 

belandde als een boemerang in de nek 
van Joris Voorhoeve en de PvdA kreeg 
het odium dat zij slechts met kunst
grepen aan dreigend verlies kon 
ontkomen. 
Groen Links mocht zich verheugen in 
een mediabelangstelling van ongekende 
omvang. De inhoud ervan was echter 
sterk onderhevig aan stemmingswisse
lingen: van welwillend (nieuw, het enig 
spannende in de campagne), via ironisch 
en cynisch (een zich zelfrepeterend 
papegaaiencircus over onhoudbaarheid, 
onhaalbaarbeid en onverantwoordelijk
heid van het verschijnsel Groen Links) 
tot ronduit negatief (het NOS-Journaal 
ging de week voor de verkiezingen 
opeens weer consequent spreken over de 
klein-linkse splinters en in het NRC
Handelsblad verscheen een artikel over 
Paul Rosenmöller dat de Telegraaf ver
moedelijk geweigerd had). 
De omslag in de media liep parallel met 
een al even opvallende omslag in de 
opiniepeilingen: twee weken voor de 
verkiezingen verscheen in de kranten 
een uitgelekte peiling waarin 
GroenLinks op twaalf zetels stond, 'de 
dertiende kwam er al aan en de groei zet 
door'. Toen de peilingen daarna negen 
en acht zetels voorspelden werd dat 
gemeld als 'teruggang' en 'wegzakken', 
terwijl de enige reële vergelijking 
natuurlijk de drie bestaande Kamerzetels 
waren. Op zich zelf is het natuurlijk ook 
nu nog van belang om na te gaan wat de 
mogelijke verklaring is van de bewe
ging in de opiniepeilingen, maar door de 
media werd die beweging verheven tot 
een politieke dynamiek als zodanig. 
Hoe dan ook, het uiteindelijke resultaat 
heeft Groen Links in haar korte bestaan 
geleerd hoe gevaarlijk het is afhankelijk 
te zijn van de goedgunstigheid van de 
media en hoe onmogelijk je daaraan rijk 
te rekenen. De slogan 'als je maar in het 
nieuws bent' is betrekkelijk: het is even 
belangrijk na te denken over de vraag 
met welke boodschap je in het nieuws 
wilt zijn, en hoe je dat kan beiilvloeden. 
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Groen Links en de perspectieven 

We weten nu waar we aan toe zijn met 
Groen Links: geen grote sprong 
voorwaarts, maar gestaag bouwen op 
een fundament dat er nu ligt. 
Communisten weten zo langzamerhand 
dat het winnen van aanhang voor een 
fundamenteel andere politiek geen zaak 
is die je in de schoot komt vallen, zeker 
in de Nederlandse politieke verhoudin
gen. En het is goed dat anderen dat nu 
ook weten: ook binnen Groen Links is 
politiek niet alleen een kwestie van 
bevlogen ideeën (hoe belangrijk overi
gens ook), maar ook van het stap voor 
stap werken, werven van aanhang: door 
overtuiging, door concrete activiteiten, 
door organisatie. En dat is wat nu aan de 
orde is: het opbouwen van een organ
isatiestructuur, waaraan de deelnemende 
partijen hun ervaring en inzet bijdragen, 
zonder overigens hun eigen organisatie 
te verwaarlozen. Dat is nodig voor het 
zetten van de volgende stap: het 
omzetten van de goede resultaten die 

plaatselijk geboekt zijn (stemmenwin
sten in vergelijking met de 
Kamerverkiezingen 1986 tot 50 %) in 
een flinke versterking bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Dat is 
nodig voor het mobiliseren van verdere 
meningsvorming over de politieke the
ma's die Groen Links op de agenda heeft 
gezet en voor het daarbij blijven 
betrekken van mensen en organisaties 
die niet tot het officiële politieke circuit 
behoren. En dat is nodig voor het 
omzetten van die meningsvorming in 
stevig gedragen standpunten en 
activiteiten. En dat is zeker nodig om op 
basis daarvan te werken aan vergroting 
van kader en aanhang die Groen Links 
meer evenwichtigheid en stabiliteit ver
schaffen. 
Want als één ding duidelijk is geworden 
dan is het dit: Groen Links komt er wel 
aan, maar is er nog niet! 

Marius Ernsting, 
20 september 1989 



Hoe binden we de 
strijd aan tegen 
armoede? 
~gin dit jaar organiseerde het 
I.andelijk CPN-vrouwenoverleg een 
bijeenkomst over 'armoede'. Wie nog 
dtnkt dat armoede in welvarend 
~est-Europa een probleem uit de 
worige eeuw is, maakt een pijnlijke 
wcrgissing. Wie is er 'arm'? Mensen 
döie minder dan de helft van het 
g~emiddeld inkomen in hun land 
h4tebben. Er is sprake van een 
'a·armoedespiraal' (wie er eenmaal in 
zilit komt er moeilijk weer uit) en van 
I.'Pen 'armoedeval' (eenmaal arm, raak 
,l' in een isolement, met weinig kans 
6aar nog aan te ontsnappen). De 

foto Anne Valliant 

armoede duurt voort na je 65ste jaar, 
want van pensioenopbouw is geen 
sprake. In de Derde Wereld èn binnen 
de EG blijken met name vrouwen arm 
te zijn. Men spreekt wel van de 
feminisering van de armoede. 
In PenC een verslag van de drie inlei
dingen die tijdens de bijeenkomst 
werden gehouden. 

Ina Brouwer vraagt zich onder meer af 
waardoor het 'Komitee Vrouwen in de 
Bijstand' zo weinig steun en solidariteit 
ontmoet bij de feministische en vakbe
weging in haar streven de bijstandsuit-
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kering met f 400,- te verhogen. Zij pleit 
voor het gezamenlijk optrekken van de 
beweging tegen verarming en die voor 
herverdeling van arbeid onder het motto 
'economische zelfstandigheid tegen 
verarming'. 
Dinie van Veldhooven van het Breed 
Platform Vrouwen voor Economische 
Zelfstandigheid doet verslag van het 
Armoedetribunaal, eind vorig jaar in 
Brussel georganiseerd door het Europees 
Vrouwennetwerk. Zelfs de huisvesting 
van de bezoeksters aan het Tribunaal 
bleek de sporen te dragen van het onder
werp. 
Rieme Wouters van de CPN-vrouwen 
in het Breed Platform stelt de vraag wat 
de CPN te doen staat in het kader van de 
armoedebestrijding. 'Het enige perspec
tief vanwaaruit de strijd tegen armoede 
met succes kan worden aangebonden, is 
dat van de economische zelfstandigheid 
van vrouwen'. 
Inmiddels zijn er demonstraties georga
niseerd, zoals in Amsterdam, en is de 
strijd tegen armoede in de verkiezings
campagne van Groen Links een 
centraal punt geweest. Er is opgetreden 
vóór een verhoging van minimumloon 
en -uitkeringen met 15%, voor herstel 
van de koppeling tussen lonen en uit-

keringen, voor volledige individualise
ring van inkomens en vóór het terug
brengen van de loondervingsregelingen 
op 80% van het laatst verdiende loon. 
Lubbers moest in het lijsttrekkersdebat 
van 5 september erkennen dat zijn beleiu 
op grote schaal armoede had veroor
zaakt, en dat dit eigenlijk ongedaan 
gemaakt zou moeten worden. Om dat 
laatste waar te maken, zal de strijd 
verder ontplooid moeten worden. 

Feminisering van armoede, een 
politieke strategie 

Ina Brouwer stelde dat de afgelopen 
jaren door acties van vrouwen nationaal 
en internationaal duidelijk is geworden 
dat het met name vrouwen zijn die 
worden getroffen door nieuwe en oude 
armoede. In de Derde Wereld, in Europa, 
in Nederland spreekt men van feminise· 
ring van de armoede. Nairobi, het 
Armoedetribunaal in Brussel, acties van 
vrouwen in de bijstand hebben <.\e 
nadruk gelegd op de specifieke positie 
van vrouwen. Armoede is in de EG geen 
algemeen probleem; het is het probleem 
van bepaalde gemarginaliseerde groepen 
in de maatschappij en dan met name van 
vrouwen. 



VaJanaf haar oprichting heeft het 'Komitee 
VrN~ouwen in de Bijstand' zich ten doel 
ge~esteld die annoede zichtbaar te maken 
en ~n vooral de annoedespiraal aan te 
tOI/onen. Wie er eenmaal in zit, komt er 
m10eilijk weer uit. Dat aantonen was één 
v•an de doelstellingen. Verhoging van de 
b~jstandsuitkering met f 400,- een 
m.ndere. De afhankelijkheid en vernede
n~tnde (tandenborstel) controles van bij
st;::.1andsvrouwen werden aan de kaak 
gqesteld. Ook voor bijstandsvrouwen 
m< moest gelden: economische zelfstandig
he heid, recht op een zelfstandig inkomen 
en en een eigen leven. Petities, hoorzittin
gc~en, stukken in de krant, ludieke acties: 
bi hijstandsvrouwen lieten zelfbewust van 
zj, zich horen. Vanaf 1986 begon het komi
\c:rce zich vooral toe te leggen op de 
onorzaken van armoede, juist onder 
"rouwen. Het congres 'De hoeksteen in 
li\~ hoek' legde het instituut van het 

gt ~eün bloot als de veroorzaker van de 
afl afhankelijke en economisch zwakke 
"V'positie van vrouwen. De argumentatie 
woor een zelfstandig en volwaardig 
i linkomen werd daarmee verdiept. Een 
Rlleidooi voor een basisinkomen was 
\'OOr veel bijstandsvrouwen het logische 
1~evo\g ervan. 
/Anno 1989 heeft de eis f 400,- erbij 
~~iets aan actualiteit ingeboet. Integen
<J!eel: steeds meer onderzoek wijst in de 
nichting van verdere verarming. De 
nminimuminkomens zijn sinds 1981 zo'n 
\ !5% achtergebleven. In Nederland, het 
\Wordt schoorvoetend door de regering 
terkend, bestaat armoede. Maar hoe staat 
lhet met de ondersteuning van deze eis 
•van de bijstandsvrouwen? De feministi
sche beweging is niet als één blok achter 
<de strijd van deze armste groep vrouwen 
,-gaan staan. De feministische beweging 
.zelf is lang niet zo zichtbaar meer als in 
<de jaren zeventig. De strijd wordt nu op 
zeer veel verschillende niveaus gevoerd. 

I Herverdeling van arbeid, kinderopvang, 
I, 'net handhaven of bereiken van een eigen 
p positie op de arbeidsmarkt, directe 
I • belangenstrijd, een andere inrichting van 

privé- en beroepsleven vragen veel van 
de aandacht van veel betaald werkende 
vrouwen. Nodig om de voorwaarden 
voor economische zelfstandigheid te 
versterken en daarmee armoede in de 
toekomst te voorkomen; maar vrouwe
lijke uitkeringsgerechtigden (bijstands
vrouwen en WAO-vrouwen) komen 
daardoor nogal eens geïsoleerd te staan. 
Ook in de uitkeringsgerechtigdenbewe
ging zelf moesten zij hun plaats bevech
ten. (Hoelang duurde de erkenning van 
de specifieke positie van bijstands
vrouwen en WAO-vrouwen bijvoor
beeld?) Weliswaar is er veel publicitaire 
aandacht voor armoede, maar de strijd 
van alledag gaat niet om die van de uit
keringen. Hoe komt dat? 
Al in 1984 ontmoette de f 400,- eis 
grote kritiek, ook binnen links. Het zou 
een belachelijk hoog bedrag zijn dat het 
'loon-gebouw' zou verstoren, het was 
onbetaalbaar. Er werd gedacht en 
gesproken vanuit de positie van wer
kenden. Niet vanuit de vrouw (en man) 
die haar hele leven van een bijstandsuit
kering moet rondkomen. Een laag 
inkomen alleen zegt nog niet alles. Maar 
een laag inkomen met de verantwoorde
lijkheid voor kinderen, een verouderde 
opleiding en weinig of geen perspectief 
op de arbeidsmarkt zetje vast in de 
armoede-val. Vóór je 65ste en na je 
65ste, want pensioenrechten opbouwen 
is er helemaal niet bij. De Leidse hoog
leraar Prof. Cees Schuijt wijst in zijn 
onderzoek naar armoede op steeds te
rugkerende factoren als: processen van 
uitsluiting, marginalisering, afhankelijk
heid van bureaucratische instanties, stig
matisering enz. Verbetering zit er nau
welijks in en vanuit die positie heeft de 
f 400,- eis dan ook een geheel andere 
betekenis. De aarzeling, ook van de kant 
van de vakbeweging en linkse partijen 
om de eis volledig te ondersteunen heeft 
ook te maken met een strategische in
schatting. Werkenden (Hoogovens, ver
pleegkundigen, de bouw) ontvangen 
sneller en vollediger solidariteit. Hun 

I. 
I 

153 



Politiek en Cultuur 

154 

eisen worden als reëel gezien, hun 
machtspositie is sterker en dus suc
cesvoller. 
5% Erbij bijvoorbeeld, zoals de ver
pleegkundigen eisen, wordt (overigens 
terecht) ondersteund, ook al roepen de 
werkgevers dat dat niet reëel is en onbe
taalbaar. Ze hebben er recht op najaren
lange bezuinigingen en hard werken. 
Toch komt zo'n eis neer op f 100,- tot 
f 150,-. Een bedrag waarvoor ook 
bijstandsvrouwen wel de straat op 
zouden willen gaan. 
Een ander voorbeeld: ook in de CPN 
was er discussie over de redelijkheid van 
de f 400,- eis (die we wel ondersteun
den), maar toen ongeveer te zelfder tijd 
de Amsterdamse brandweer acties 
voerde voor een paar honderd gulden 
erbij zette de partij zich direct en zonder 
discussie in voor praktische solidariteit. 
Pamfletten, vergaderingen, de Waarheid 
enz. De strategische gedachte daarbij is 
dat als er doorbraken in de bedrijven 
worden gemaakt, het ook moeilijker zal 
zijn om de uitkeringen bevroren te 
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houden en de aanvallen op de minima 
door te zetten. Maar is dat verband er 
nog wel nu de koppeling bijna geheel is 
afgeschaft? Moeten de uitkerings
gerechtigden niet extra en speciale soli
dariteit hebben? 

Ook in de vakbeweging gaat het alle
maal wat moeizaam als het om bij
standsvrouwen gaat. Kernpunt blijft de 1 

positie van werkenden. Weliswaar zijn 
veel vrouweneisen erkend en wordt er 
meer dan ooit voor opgetreden (veel 
aandacht van en voor vrouwen bij de 
demonstratie van 8 oktober 1988), maar 
aan een duidelijke eis tot verhoging van 
het minimum en de bijstandsuitkering 
begint men nog niet. Het zijn met name 
de kerken die zich ontpoppen als een 
belangrijke spil van de beweging tegen 
verarming. De 15%-eis die uit deze 
beweging naar voren is gekomen, 
betekent een succes van de bijstands
vrouwen. Dankzij de invloed van deze 
vrouwen is de beweging tegen verar
ming (nog) niet vervallen tot een soort 



liefdadigheid. Pogingen van regering om 
I het die richting uit te sturen verwerpen 
de kerken. De 15%-eis wordt gepresen
rtcerd als een recht. 

L \)e 'loedingsbond FNV heeft als eerste 
b< hond de 15%-eis overgenomen. Ook de 
\Vrouwenbond treedt op voor verhoging 
1 maar noemt geen bedrag. Van de linkse 
p politieke partijen is de CPN tot nu toe de 
-enige partij die de eis heeft opgenomen. 
De PvdA beperkt zich, na kritiek vanuit 
<de achterban over het bijna laten vallen 
ervan, tot handhaving van de koppeling. 
Maar om de armoede-val te vermijden is 
<l:r meer nodig, veel meer. Verhoging van 
de uitkering, herverdeling van betaalde 
<en onbetaalde arbeid, positieve actie, 
speciale maatregelen voor de herintre
<dende vrouwen en dat alles op grote 
schaal. Waar het gaat om herverdeling 
van werk heeft de FNV vrouweneisen 
meer dan ooit erkend. Voor het eerst in 
de geschiedenis van de FNV staan 
kinderopvang en positieve actie, naast 
ATV, centraal in de CAO-onderhan
delingen. Dat is vergeleken met vijf jaar 
geleden een hele ommezwaai. Voor 
verdere ATV wordt zelfs gestaakt, zoals 
bij Hoogovens. 
Zeker in het licht van de 1990-maatrege
len voor 18-jarigen is dat een belangrijk 
resultaat van feministische acties. 

Duidelijk worden twee sporen. Het 
eerste is dat van directe belangenbehar
tiging; de beweging tegen verarming en 
voor verhoging van het minimum. Het 
tweede is dat van herverdeling van 
arbeid waarin vrouwen in de vakbewe
ging en op bedrijven het voortouw 
nemen. Zwak is dat er weinig verbinding 
is tussen deze twee bewegingen. Juist de 
solidariteit tussen deze twee groepen is 
van belang om elkaar te versterken. Zou 
hier niet een rolliggen voor CPN, samen 
met PPR en PSP? Zou het bijvoorbeeld 
niet mogelijk zijn om zowel bijstands
vrouwen als verpleegkundigen, Hoog
ovenvrouwen e.d. uit te nodigen voor 
een bijeenkomst met als thema: 
'economische zelfstandigheid tegen 
verarming!' 

Armoedetribunaal november 1988 
in Brussel 

Dinie van Veldhooven, 
Breed Platvorm Vrouwen voor 
Economische Zelfstandigheid, werk
groep Armoede, deed verslag van het 
ArmoedetribunaaL 
Het Tribunaal is georganiseerd door het 
Europees Vrouwennetwerk en finan
cieeVorganisatorisch ondersteund door 
de socialistische en de Regenboogfractie 
in het Europarlement. Het Europees 
Vrouwennetwerk (ENOW) is een bunde
ling van vrouwengroepen en -organisa
ties uit de EG-landen, opgericht in 1983 
met als doel: belangen van vrouwen 
onder de aandacht te brengen bij EG
politici en -organen. Voor Nederland is 
aangesloten het Breed Platform Vrou
wen voor Economische Zelfstandigheid. 

Doel van het Tribunaal was: armoede 
van vrouwen zichtbaar te maken, zowel 
in de armere landen van West-Europa, 
zoals Griekenland, Ierland en Portugal, 
als in de zogenaamde rijkere landen. Dat 
zichtbaar maken is belangrijk, want er 
gaapt een diepe kloof tussen wat vrou
wen dagelijks ervaren en wat politici en 
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GROTE WINST 
VOOR UNI~EVER 

Voor< PHILIPS 

beleidmakers vinden en doen. Wil het 
beleid veranderen dan moeten er feiten 
op tafel komen. Op het Tribunaal heb
ben veel vrouwen een getuigenis afge
legd over hun dagelijks leven, vrouwen 
met heel verschillende achtergronden uit 
verschillende landen. De verhalen 
bleken grote overeenkomsten te bevatten 
in gevolgen van armoede voor vrouwen. 
Ook de delegaties kregen in Brussel nog 
het nodige te verduren: de Regenboog 
en andere linkse fracties moesten 
bijspringen om het Tribunaal te betalen: 
normaal eten, drinken en slapen was er 
niet bij; doorgezakte bedden in jeugd
herbergen, geen fruit of groente. 
Belangrijke heren zal dit nooit over
komen, maar arme vrouwen moeten zich 
alles laten welgevallen. 

Armoede is onrecht 

Op het Tribunaal kwam naar voren dat 
er 44 miljoen armen zijn in de EG: 
mensen die minder dan de helft van het 
gemiddelde inkomen in hun land 
hebben. Op een heleboel manieren 
tuimelen vrouwen in de 'armoede-val': 
door chronisch geldgebrek raken ze 
steeds meer in een isolement en hebben 
steeds minder kans om daaruit te komen. 
In bijna alle EG-landen kunnen we de 
volgende trends signaleren: 
- discriminatie op de arbeidsmarkt 
- tweede-kansonderwijs wordt beperkt 

en ontoegankelijk gemaakt 

- uitkeringen worden lager 
- weinig mogen bijverdienen bij een 

uitkering 
- aantal echtscheidingen neemt toe, de 

alimentatie voor kinderen neemt af en 
er zijn geen sancties om alimentatie af 
te dwingen 

- slechte en/of dure kinderopvang 
- gezondheidszorg wordt duurder 
- woonlasten gaan omhoog. 
Door deze tendensen worden met name 
alleenstaande arme vrouwen gediscrimi
neerd. Door een dominante gezinsideo
logie in de meeste EG-landen worden ze 
gemarginaliseerd en zelfs gecrimina
liseerd. Je moet steeds bewijzen datje 
niet fraudeert, je krijgt te horen dat je 
maar moet trouwen, bij gezinshulp gaan 
gezinnen voor, je wordt betutteld en je 
moet doorlopend je hele hebben en 
houwen op tafel leggen. 'Vijftig-plus 
alleenstaande vrouwen worden behan
deld als het uitschot van de samenle
ving', aldus Dinie. 
Vrouwen krijgen te maken met huisuit
zettingen, slechte gezondheid, weinig 
bezoek en weinig uitgaan, niet deelne
men aan maatschappelijke activiteiten, 
geen krant lezen, niet verder werken aan 
de eigen ontwikkeling; kortom, een so
ciaal isolement, geestelijke stilstand en 
geen toekomstperspectief. Veel vrouwen 
zeggen letterlijk: "Ik ben stil blijven 
staan". Het dagelijkse leven zit vol met 
kleine vernederingen, vaak onzichtbaar. 
Geen cadeautjes kunnen kopen en dus 
niet naar verjaardagen kunnen, geen geld 
om je kinderen van koffie en eten te 
voorzien als ze een weekend thuis
komen. Geen krant, weinig contacten. 
'Armoede is onrecht', stelt Dinie. Ze 
snapt dat gemeenten fondsen gaan 
instellen, maar dat vergroot de afhanke
lijkheid en het onrecht blijft. 'Schaf die 
fondsen niet af, maar stuur wel elk jaar 
een brief naar de rijksoverheid dat je 
gemeente dit onder protest doet', zei ze 
tegen de aanwezige gemeenteraads
vrouwen. 



I Eisen 

\Het Annoedetribunaal formuleerde een 
'reeks eisen: 
- vrouwen moeten niet afhankelijk wor

den gemaakt van liefdadigheid 
- er moet seksegericht onderzoek 

komen naar armoede om de armoede 
onder vrouwen zichtbaar te maken en 
maatregelen te kunnen treffen 

- Europese en nationale fondsen moeten 
structureel 50% aan vrouwen beste
den, en niet 5% (zoals bv. het 
Europees Sociaal Fonds) 

- geïndividualiseerd inkomen, vol
doende om zelfstandig en volwaardig 
van te leven. Geen kostwinners
principe 

- geen leeftijdsgrenzen en discriminatie 
bij onderwijs en arbeidsmarkt 

-volwaardige arbeidscontracten met 
recht op uitkering ook als je weinig 
uren werkt 

- gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid 
- arbeidscontract en rechten voor 

meewerkende echtgenotes 

foto Anne Valliant 

GEEN INBRE~E.~ 
MEVROUWTJE., GE.WOON 

- huishoudelijk werk erkennen als vol
waardig werk dat telt als arbeids
verleden, met recht op uitkering en 
pensioen 

- goede informatie voor jongeren en 
vooral meiden over perspectieven op 
de arbeidsmarkt 

- regelmatige evaluatie van alle wetge
ving op het effect op economische 
zelfstandigheid voor vrouwen 

- uitwerken van de universele verkla
ring van de rechten van de 'mens' 
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voor vrouwen tot een sociaal hand
vest; concretiseren in wetgeving 

- voor iedereen goede en betaalbare 
gezondheidszorg en huisvesting 

- onbetaalde arbeid eerlijk verdelen 
onder mannen en vrouwen 

- bij echtscheiding het huis toewijzen 
aan degene die de kinderen heeft ver
zorgd 

- positie van oudere vrouwen in de 
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sociale zekerheid verbeteren. 
Dinie deed een appèl op de CPN
vrouwen om 
• vooroordelen af te breken over arme 

vrouwen 
• politieke steun te organiseren: zet 

armoede onder de vrouwen op de 
agenda en vraag maatregelen 

• protesteer tegen het feit dat gemeen
telijke fondsen nodig zijn om 
armoede te verlichten 

• neem onze eisen over in je verkie
zingsprogramma's; geef ons een reden 
om op jullie te stemmen. De aan
bevelingen zijn te vinden in 'En daar 
hoort ook het bloemetje op tafel bij', 
uitgegeven door het Breed Platform 
ter voorbereiding van het Tribunaal 

• houd in de gaten of de gemeentepoli
tiek over armoede wel gericht is op 
bestrijding van armoede. 

.. 
.. . ... ~ 

.. -· 
P\ 

Wat kan de CPN doen? 

Rieme Wouters, vertegenwoordigster 
van de CPN-vrouwen in het Breed 
Platform, constateerde dat vrouwen in df 
CPN zich al jaren inzetten voor econo
mische zelfstandigheid voor vrouwen. 
Aanvankelijk ging het om individueel 
inkomen voor iedereen, later om her
verdeling van betaald en onbetaald werk 
en drastische ATV. Daarnaast is gepleit 
voor verhoging van de uitkeringen. 
CPN-vrouwen zijn van daaruit vertegen· 
woordigd in het Breed Platform en in de 
Associatie voor Herverdeling van 
Betaalde en Onbetaalde Arbeid. Rieme 
vindt dat het Breed Platform gedegen 
werkt en invloed heeft. Maar er zijn 
duidelijk grenzen, vanuit CDA en VVD. 
"Daarom moeten wij als CPN-vrouwen 
ook andere wegen zoeken om de 'femi
nisering van de armoede' tegen te gaan. 
De sociaal-economische werkgroep van 
de CPN moet het erover hebben, we 
kunnen samenwerken met PSP- en PPR 
vrouwen zoals Ina Brouwer voorstelt, 
ook op Europees niveau," aldus Rieme 
Wouters. Aanbevelingen die zij daartoe 
doet: 
- de strijd tegen de armoede aanbinden 

vanuit het perspectief van economi
sche zelfstandigheid 

- voorlichting geven over de 1990-
maatregel zodat meiden niet van jongs 
af aan al arm zijn 

- lonen en uitkeringen koppelen 
- speciale aandacht schenken aan 

oudere, jongere en bijstandsvrouwen. 

Hoe stellen we die thema's binnen de 
partij aan de orde? 
- In de sociaal-economische werkgroep 

economische zelfstandigheid van 
vrouwen weer op de agenda zetten 

- met CPN-vrouwen de eisen op een 
rijtje zetten 

- met PSP- en PPR-vrouwen initia
tieven nemen 

- via de Regenboogfractie ook Europa 
bestoken. 



llliscussie 

Werkgroep gemeentepolitiek 
Annie Dudink, gemeenteraadslid in 
l:'everwijk, leidde de discussie in. Zij 
memde verschillende instanties en 
!:lDepen die in de gemeente Beverwijk 
t•.n rol spelen in de bestrijding van 
::nnoede: de raad, de emancipatie
wmmissie, de sociale dienst en bewe
!lngen in de gemeente. Vrouwen die aan 
(e slag willen met armoedebestrijding 
nadde zij aan om medestanders te 
~neken in al deze instanties en groepen. 
l>e werkgroep 'gemeentepolitiek' kwam 
L1 de discussie tot de volgende ideeën. 
Zorg dat arme vrouwen zelf iets te 
:eggen krijgen over de gemeentelijke 
mnoedefondsen. Stimuleer vrouwen om 
1it de anonimiteit te treden, want 
:t.'haamte over armoede is voor veel 
•rouwen een belemmering om 
1anspraak te doen op een fonds, of om 
;.ich te organiseren. Laat onderzoek 
~oen naar de inkomens van vrouwen, 
vant het is niet bekend om hoeveel 
•rouwen het gaat. Waarschijnlijk om 
.'eel meer dan men denkt. Aan de 
:emeenteraadsfracties de aanbeveling 
•m de gemeentelijke marges- bijvoor
ieeld de achterstandspotjes - goed te 
1enutten; ondersteuning te bieden aan 
nouwenorganisaties die zich ermee 
~ezighouden; in het werkgelegenheids
heleid ook positieve actie en kinderop
vang betrekken, bijvoorbeeld door als 
gemeente voorwaarden daarover te 
~tellen aan bedrijven. Bedrijven en de 
Kamers van Koophandel zijn vaak 
verder dan de gemeente! Iedereen moet 
vrouwelijke politici aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid voor het minima
beleid. 

Werkgroep partijpolitiek 
De tweede werkgroep beantwoordde de 
vraag 'hoe krijgen we armoede in onze 
eigen organisatie op de agenda?' Deze 
werkgroep kwam met de volgende 
ideeën: 

-
- de eisen van het Armoedetribunaal 

opnemen in verkiezingsprogramma's 
- op 8 maart en Prinsjesdag armoede 

aankaarten 
- economische zelfstandigheid en 

betaald werk verbinden. In Haarlem 
heeft de FNV-Vrouwenbond samen 
met politieke partijen van de 
gemeente geëist dat zij voorlichting 
gaat geven over de 1990-maatregel 
(meiden economisch 'zelfstandig') 

- idee uitwerken om met PSP- en PPR
vrouwen samen bijstandsvrouwen, 
Hoogovenvrouwen, verpleegkundigen 
uit te nodigen voor een bijeenkomst 
met als thema 'economische zelfstan
digheid tegen verarming' 

- onderzoek waar de loonmatiging van 
de afgelopen acht jaar is gebleven 

- informatiemateriaal van de werkgroep 
Armoede van het Breed Platform 
neerleggen op stands. 

Jeannette van Beuzekom 
Marian Kuijs 

Adres van het Breed Platform Vrouwen 
voor Economische Zelfstandigheid: 
lanskerkhof 1 
3512 BK Utrecht 
Tel. 030 - 340941 
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1Acties bij Hoogovens 
Een terugblik 

I:Hegin 1989 vonden er bij Hoogovens 
t' grote acties plaats rond de CAO-onder-
h handelingen. De acties spitsten zich 
\.'liteindelijk toe op de invoering van de 
.\6-urige werkweek voor mensen 
v·crkzaam in de dagdienst (kantoren, 
!i:chnische diensten, enz.) en de vijfploe
g~ndienst. Het waren de grootste acties 
hij Hoogovens sinds 1973. 
!:1 de CAO, die uiteindelijk tot stand 
kwam, werd de 36-urige werkweek niet 
gerealiseerd. De leden van de Industrie
bond beslisten anders, met name omdat 
de overige punten in de CAO op bijna 
;J,\le fronten een vooruitgang betekenden. 
!Je actievoerders waren teleurgesteld. Ze 
ruegen later ook nog een trap na, omdat 
.7e van te radicaal optreden 'beschul
digd' werden. Men wilde hen wippen uit 
I het bestuur van de bedrijfsledengroep 
\het hoogste orgaan van de 
lndustriebond-FNV bij Hoogovens). Dat 
i~ niet gelukt. 
Over deze hele gang van zaken had 
schrijver dezes in april j.l. een gesprek 
met Jan Berghuis, kaderlid bij 
I foogovens en lid van de Industrie
hondfractie in de OR. Inmiddels had de 
1ndustriebond ook zijn eerste congres 
••1nder het nieuwe bestuur (onder leiding 

De Hoogovens-CAO 1989 

Eis bond 

.\6 uur voor de dagdienst 
loonsverhoging van 2% 
VUT op 60 jaar 
vijfploegendienst 

van Bé van der Weg) achter de rug. Daar 
stond de democratisering van de bond 
centraal. Ook hierover ging ons gesprek. 
In december van dit jaar beginnen de 
eerste onderhandelingen over de 
industrie-CAO's die in 1990 vernieuwd 
moeten worden (waaronder die bij 
Hoogovens). Van de kant van de bonds
bestuurders van de Industriebond-FNV 
komen al geluiden in welke richting de 
CAO's huns inziens zouden moeten 
gaan. Ik heb Jan Berghuis hierover om 
commentaar gevraagd. 

Behalve op de punten van de 36-urige 
werkweek voor mensen in de dagdienst 
en een goede regeling voor de kinderop
vang ziet de CAO er niet zo slecht uit. 
Jan Berghuis stemt met deze conclusie 
voor wat betreft de positie van de ploe
genwerkers in. Voor hen is er een goed 
resultaat uit de bus gekomen. Een vijf
ploegendienst in 1991 met een ploegen
toeslag van 29,0% (de hoogste in de 
industrie in Nederland). Dat was dan 
ook de voornaamste reden dat de CAO 
aanvaard werd, ook omdat de 
Industriebond-FNV het merendeel van 
zijn leden onder de ploegenwerkers 
heeft zitten. Volgens Berghuis speelde 

Realisatie 

niet gerealiseerd 
1,5% en 0,5% éénrnalig 
60 jaar 
vijfploegendienst in 1991 

I 

I , 

I : 

I 
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echter ook mee dat de onderhandelings
delegatie (twee bestuurders en vijf 
kaderleden) zonder discussie met de 
achterban met de directie een principe
akkoord sloot en dat blijkt dan moeilijk 
terug te draaien. Tot op dat moment had 
de delegatie steeds direct teruggekop
peld naar de kaderleden, maar dat ge
beurde niet op het moment dat het 
principe-akkoord gesloten werd. Tot dan 
toe was ook de afspraak dat op alle 
hoofdpunten (zie staatje) gescoord zou 
moeten worden, en dat deze punten niet 
tegen elkaar ingeleverd zouden worden. 
Dat gebeurde dus toch. 
Berghuis wijst ook op de rol van de 
directie. Hoogovens maakt de laatste 
jaren hoge winsten en tóch wijst de 
directie er voortdurend op dat er veel 
minder uren gewerkt worden dan elders 
in de staalindustrie in de wereld. Men 
bedient zich van een 'kruidenierskapita
lisme' en rekentruuks. Zo rekent men in 
mensuren per ton ruwstaal en spreekt 
nauwelijks over het veel gevarieerder 

produktenpakket ( ruwstaalproduktie is 
daar slechts een deel van). De directie 
laat ook nog eens 2.500 arbeidsplaatsen 
verdwijnen via de SOP, een aparte 
regeling voor mensen ouder dan 57,5 
jaar, en natuurlijk verloop. Maar het 
overhevelen van de ene afdeling naar de 
andere blijkt niet zo eenvoudig te gaan. 
Omscholing is meestal alleen voor 
hogere funkties weggelegd. Voor lagere 
funkties gaan steeds meer losse dienst
verbanden gelden, met name voor de 
produktiefunkties. Hoogovens heeft 
daarvoor zelfs een eigen uitzendbureau 
opgericht. Nu mogen losse dienstverban· 
den nog maar voor een bepaalde periode 
aangegaan worden; daarna moet men in 
een vast dienstverband. Kortverbanders • 
blijken steeds moeilijker te krijgen. 
Mensen willen niet voor korte tijd 
werken. 
De achtergrond van het beleid van 
Hoogovens is, volgens Berghuis, dat de 
staalindustrie steeds conjunctuur
gevoeliger wordt. Hoogovens probeert 



d;tlat bijvoorbeeld te ondervangen door 
a:11an staalproduktie verwante activiteiten 
OJ~P te zetten. Het bedrijf volgt daarin 
anmdere bedrijven. Volgens Berghuis is 
lilloogovens-in tegenstelling tot vroeger 
- 1 nu meer 'marktvolgend' dan 'markt
b,cpalend'. De Europese staalindustrie 
dloet het momenteel overigens niet 
sliecht. De drang tot flexibilisering van 
dtc arbeid moet onder andere beantwoord 
"·~mden door vergaande eisen met 

bc \~t\1e\.\.\ng, tot arbeidstijdverkorting te 
s!l' stellen. Anders zal het onherroepelijk 
lei leiden tot verdergaande vermindering 
va van werkgelegenheid in de bedrijven. 
In Immers: mensen worden op meerdere 
fu. funkties ingezet (intern vervangen), zon
de der dat er nieuwe arbeidskrachten wor
de den aangetrokken. 

Onverkwikkelijk 

De afloop van de CAO-onderhandelin
gen bij Hoogovens (in februari 1989) 
heeft daarna tot onverkwikkelijke tone
len geleid. Het bestuur van de bedrijfs
ledengroep bij Hoogovens stapte op. 
Berghuis wijst er met nadruk op dat het 
om een 'politiek pluriforme' (PvdA, CPN 
en anderen) groep ging en dat de 
bedrijfsledengroep tot het principe
akkoord steeds eensgezind optrad. 
Daarna kwam hier een einde aan. De 
'winnaars' gebruikten de uitslag van de 
CAO-onderhandelingen om mensen weg 
te 'radicaliseren' ('met zijn communis
ten', enz.). Maar de pogingen om de mil
itanten te isoleren mislukten. In april j.l. 
werd een nieuw bestuur van de 
bedrijfsledengroep gekozen, dat weder
om politiek pluriform van samenstelling 
is. En dat is ook nodig als men, zoals bij 
Hoogovens, over ruim 200 actieve 

Jan Berghuis spreekt de collega's van Hoogovens toe. 
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kaderleden en ca. 4.500 leden beschikt. 
Volgens Jan Berghuis blijft het demo
cratisch funktioneren van de bond op 
ondernemeningsniveau toch een pro
bleem. In plaats van meningsverschillen 
uit te discussiëren gaat men elkaar vaak 
verketteren. Niettemin is het beleid van 
de bond erop gericht het bedrijvenwerk 
de komende jaren te stimuleren en de 
leden meer invloed te geven op het 
beleid van de bond. Men wil 'belangen
behartiging op maat' leveren, en dat 
vereist een sterke aanwezigheid op de 
werkvloer. Ook wil men de servicever
lening aan individuele leden verbeteren. 
Met dit beleid wil men onder andere 
nieuwe leden werven. Vanaf 1976liep 
het ledental van de Industriebond-FNV 
terug van 320.000 tot 210.000 in 1988. 
Sinds kort is er weer sprake van een 
bescheiden ledenwinst. Dat het allemaal 
nog niet zo snel gaat wordt voor een 
groot deel geweten aan de bestuurscrisis 
die de bond in 1988 teisterde. 
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Berghuis vindt dat de bond de laatste tijd 
inderdaad opener en democratischer 
funktioneert. Geluiden van de leden 
dringen beter door. De Industriebond wil 
weer een beweging worden en discussie 
stimuleren_. . 
Op het congres in april j.l. was er weinig 
debat over de uitgangspunten van het 
stimuleren van het hondswerk in bedrij
ven en regio. In grote lijnen was men het 
daarover wel eens. Het was een nogal 
vlakke discussie, ook omdat in de prak
tijk nog moet blijken wat ervan terecht
komt. Ervaringen zoals die rond de 
CAO-onderhandelingen bij Hoogovens, 
en vooral wat er daarna gebeurde, 
wijzen erop dat de praktijk vaak weer
barstiger is dan de theorie van de resolu
tieteksten. Berghuis vond het verheu
gend dat het congres van de bond 
vraagstukken als milieu en internationale 
solidariteit wel degelijk tot het werk van 
de bond in bedrijf en regio rekende. Het 
congres sprak zich duidelijk uit voor de 
'brede vakbeweging'. 

Komende CAO-onderhandelingen 

Volgens Jan Berghuis moeten in het 
komende CAO-jaar (1990) op basis van 
de 'actiebereidheid' de onderhandelingen 
worden voortgezet. Er moet geprofiteerd 
worden van het economisch herste\. "De 
bond moet zich vanuit de beweging ver
sterken en er leiding aan geven. De bond 
moet zich niet meer tegen de eigen · 
achterban laten gebruiken. Dat zal ook 
niet meer lukken. Zelfs met de PvdA in 
de regering zullen de acties doorgaan, 
want de economische opleving zet zich 
door en daar willen de arbeiders hun 
deel van. Gezien de euforie bij de aan
deelhouders gaat het bij Hoogovens 
zelfs erg goed. Berghuis vindt dat de 
vakbeweging zich niet moet laten verlei
den tot het 'pluche' van de politiek. 
CAO-eisen- met name ook voor 
ambtenaren en trendvolgers - moeten 
ook in de politiek de komende tijd een 
grote rol blijven spelen. Onafhankelijk 
van de samenstelling van de regering 
moeten er CAO-successen behaald wor-, 
den. 
Aldus Jan Berghuis in april j.l. Intussen 
zijn van diverse bondsbestuurders van 
de Industriebond-FNVgeluiden geko
men over de invulling van de industrie
CAO's in 1990. In december beginnen 
de eerste onderhandelingen over de 
belangrijkste ervan, namelijk die voor de 
metaalindustrie. Henk Krul (coördinator 
van de Industriebond-FNV) gaat in een 
interview met de Volkskrant van 17 mei 
j.l. uit van een op te eisen loonruimte 
van tenminste 5% (arbeidsproduk
tiviteits- en prijsstijging). Wat de 
invulling van die loonruimte betreft, 
denkt Krul dat de leden zullen kiezen 
voor een evenwicht tussen looneisen en 1 

zaken als uitbreiding/handhaving van de 
VUT. Vorderingen in de richting van de 
36-urige werkweek verwacht hij niet. De 
achterban zou dat momenteel niet als 
prioriteit zien. Ook Krul is niet van plan 
welk kabinet dan ook loonmatiging aan 
te bieden. Dat is zijns inziens de 



at 1fgelopen jaren al genoeg gebeurd. Een 
ceentraal akkoord ziet hij niet zo zitten. 
M1eer geld voor uitkeringen en werkgele
gt;Jcnheid moet dit keer maar eens van de 
Wc\-l~X'K~ever~ komen, want die bulken met 
h\llnm hoge winsten (dank zij loonmati-
'S'Iilg) van het geld. Via de kaderleden in 
de bedrijven zal druk op de werkgevers 
t111geoefend worden om milieu
investeringen te doen. 
<.lok Bé van der Weg wees, tijdens het 
"crkiezingscongres van de FNV-bonden 
up 29 augustus j.l., op de winstgolf in 
tdangrijke delen van de industrie. 
\\1lgens hem is de arbeidsproduktiviteit, 
en daarmee de loonruimte, hoog. Maar 
t!l'. werkgevers willen op geen enkel punt 
uleveren. De kans op een centraal akko
(rd lijkt hem dan ook bijna nihil en wat 
f,etreft loonafspraken geheel uit den 
hoze. Van der Weg spreekt van een 
t~venwichtige verdeling van de beschik
/' ''""'e \oomuimte over werk en inkomen 
e1cn benadrukt dat de bond prioriteit blijft 
/!.' ~even aan het vakbondswerk op 
bL bedrijfs- en regionaal niveau. 
1·, Jan Berghuis vindt het terecht dat de 
'Industriebond-FNV meer loonruimte 
opeist voor verbeteringen van de CAO 
111 1990. De winsten stijgen de pan uit in 
rle industrie en ook de verwachtingen 
voor de komende jaren blijven gunstig; 
~% loonruimte, en waar het mogelijk is 
~1éér, is dus alleszins redelijk. In een 
~edrijfstak als de industrie is dat zelfs 
r~chtvaardig te noemen. Voor het 'her
(tel' zijn hele onderdelen (scheepsbouw) 
m de industrie ingeleverd. Wat dat be
treft is de kritiek dat de IB-FNV-eisen 
veel te hoog zijn, van Kok tot Telegraaf, 
schijnheilig. 
Overigens valt er volgens Berghuis best 
kritiek te leveren op de voorstellen van 
de bond. Het is volstrekt kortzichtig om 
arbeidstijdverkorting niet als hoofdpunt 
in te zetten in de komende CAO-strijd. 
Er staat ons immers weer een golf van 
reorganisaties te wachten. Als je daar
tegen geen ATV gebruikt, krijg je de 
kous van de stijging van werkloosheid 

op je kop. Ook alle mooie verhalen over 
positieve aktie voor vrouwen plaats je 
dan op drijfzand. ATV móet, dan maar 
7% loonruimte eisen, aldus Berghuis. 

Pim Juffermans 
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Positieve actie 
Een voorbeeld van hoe het óók kan 

Op het 3le congres van de CPN op 
7, 8 en 9 april1989 is er een nieuw 
partijbestuur gekozen. Nooit eerder in 
de geschiedenis van de CPN zijn er 
zoveel vrouwen in het partijbestuur 
gekozen als nu, namelijk 23 van de 59 
partijbestuursleden (40% ). 
Dat is niet vanzelf gegaan. Dit verslag 
geeft aan welke stappen daarvoor 
gezet zijn en hoe er is geopereerd. 
Nuttig voor wie elders in de partij of 
daarbuiten met positieve actie aan de 
slag wil. 

Stap 1 - de intentieverklaring 

In de decembervergadering stelt het 
dagelijks bestuur aan het partijbestuur 
voor een commissie in te stellen die 
vanuit het partijbestuur een voordracht 
voor een nieuw partijbestuur gaat voor
bereiden. In de commissie zitten namens 
het partijbestuur drie vrouwen en drie 
mannen, waaronder één vrouw uit de 
coördinatiegroep. Deze zes, de 'kleine' 
commissie, vergadert in januari voor het 
eerst over haar werkwijze en uitgangs
punten. In deze beginfase wordt voor
gesteld om positieve actie voor vrouwen 
als uitgangspunt te nemen. De commis
sie vindt dat vanzelfsprekend en in de 
lijn die we al jaren volgen. Namelijk 

1989 

Kandidaat gesteld: 253 mensen 
Bewilligd: 26 V +60M= 86 

30% vrouwen 

feminisering van de partij en haar poli
tiek. Gediscussieerd wordt over het 
streefcijfer. Sommigen willen het getal 
van 40% noemen in de uitgangspunten: 
anderen willen zich voorzichtigheids
halve niet vastleggen op een getal. 
Een compromisformulering wordt 
gevonden: 'Verder moet bijzondere aan· 
dacht geschonken worden aan de positie 
van vrouwen en migranten binnen het 
bestuur. De commissie werkt op basis 
van voorstellen voor positieve actie, 
zoals door het partijbestuur vastgesteld'. 
De formulering verwijst naar het stuk 
over de positieve-actieplannen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 1990, 
waarin het streefcijfer van 40% expliciet 
is vastgelegd. Deze formulering wordt 
overgenomen door het partijbestuur. 
Daarmee ligt er een 'intentieverklaring 
van de leiding'. Stap 1. 

Stap 2 - werven van vrouwen 

Als de congresstukken zijn gepubliceerd 
en de kandidaatstelling is geopend wijdt 
de coördinatiegroep van het vrouwen
overleg een vergadering aan het kandi
daat stellen van vrouwen. Criterium is 
steeds geweest, ook in voorgaande jaren, 
dat vrouwen vanuit het vrouwenoverleg ~ 
kandidaat gesteld worden die 'betrokken 

1987 

340 
22 V +75M=97 

23% vrouwen 



z·zijn bij het CPN-vrouwenoverleg'. Het 
i' is nooit de bedoeling geweest dat 
v vrouwen 'op hun feministisch gehalte' 
'-' werden beoordeeld. Het vrouwenoverleg 
~ staat open voor iedere belangstellende 
'vrouw. Het vrouwenoverleg staat open 
\voor iedere belangstellende vrouw. Het 
\ vrouwenoverleg is wel opgericht door 
vrouwen die zich feministisch noemen; 
zij vormden ook het overgrote deel van 

·de deelneemsters. In het verleden was 
'hetrokkenheid bij het vrouwenoverleg' 
l.'en duidelijk criterium: vrouwen die een 
<1f meer keren het vrouwenoverleg 
bezocht hadden kwamen in principe in 
aanmerking. Vanaf najaar 1987 is het 
landelijk vrouwenoverleg bij gebrek aan 
helangstelling opgeheven: er zijn sinds 
die tijd uitsluitend zeer incidenteel 
themabijeenkomsten georganiseerd. (23 
januari 1988: positieve actie, ter intro
ductie van het nieuwe emancipatie
project en emancipatiewerkster Marian 
Kuijs, en 18 februari 1989 over vrouwen 
en armoede 'Hoe maken we armoede 
politiek?') 
Het criterium 'betrokken bij het vrou-

Een beeld van het 31ste congres 

wenoverleg' was nu moeilijker te 
definiëren dan voorheen. De emanci
patiewerkster heeft in haar werk contac
ten gelegd met vele enthousiaste vrou
wen in afdelingen. Deze vrouwen 
hebben blijk gegeven betrokken te zijn 
bij het emancipatieproject en de plannen 
voor positieve actie, en kunnen daar ook 
op aangesproken worden, terwijl zij niet 
allen op een van de beide themabijeen
komsten zijn geweest. Deze betrokken
heid via de emancipatiewerkster heeft de 
coördinatiegroep als criterium gehan
teerd. Deze twee criteria leverden een 
lijst van 44 vrouwen op, die namens het 
vrouwenoverleg kandidaat gesteld 
werden, veel meer dan bij vorige partij
bestuursverkiezingen. Dat wij zoveel 
vrouwen kandidaat stelden had de vol
gende effecten: 
- in de meeste afdelingen of districten 

werden meer vrouwen tegelijk gekan
dideerd; daardoor gingen die vrouwen 
onderling praten wie van hen zou 
bewilligen. De vraagstelling ver
schoof dus van: 'zal ik het wel of niet 
doen naar wie gaat het doen. 

© Janine Keizer april1989 
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- het gaf aan dat er ontzettend veel 
geschikte vrouwen zijn, dat daar het 
probleem niet zit; 

- het werkte verenigend onder vrouwen; 
doordat wij ons richtten op een kwan
titatief doel, nl. 40% vrouwen, werkte 
het 'feministisch gehalte' ofwel 'ben 
ik wel feministisch genoeg' niet meer 
als uit-sluitend criterium. 

In de reacties die wij kregen speelde 
trouwens het argument 'dat kan ik niet' 
opvallend weinig! Toch kreeg de coördi
natiegroep ook kritiek op haar lijst van 
44 vrouwen. Sommigen die er niet op 
stonden voelden zich gepasseerd. 
Wellicht hadden de criteria duidelijker 
vermeld moeten worden (hoewel geen 
enkele afdeling of district daarnaar 
wordt gevraagd). Overigens speelt dit 
probleem al zolang het vrouwenoverleg 
bestaat. De coördinatiegroep heeft ook 
bij nader inzien niet het idee onzorg
vuldig te hebben gehandeld. Ze heeft bij 
deze partijbestuursverkiezing niet uit
sluitend opgetreden voor haar 'eigen' 
kandidaten, zoals bij vorige gelegen
heden, maar voor alle actieve vrouwen, 
teneinde de 40% te halen. 
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Stap 3 - de bewilliging 

In de partijbestuurscommissie is de 
bewilliging van vrouwen een steevast 
terugkerend agendapunt geweest. Een 
heleboel vrouwen van wie men het jam
mer vond dat zij niet bewilligd hadden, 
zijn benaderd. Ook de coördinatiegroep 
heeft dat gedaan. Dat heeft geresulteerd 
in een aantal alsnog-bewilligingen. De 
commissie heeft migranten en bedrijfs
arbeiders eveneens actief benaderd. 
Jongeren bewilligden spontaan al veel, 
althans de jongens. Bij de tussenstanden 
was de trend duidelijk: het hoogste per
centage vrouwen zat bij de groep 'niet 
bewilligd', daarna kwam de groep 'nog 
niet bekend', en het laagste percentage 
vrouwen zat in de groep 'bewilligd'. Op 
de vergadering aan de vooravond van 
het congres was de stand aldus: 

Stap 4 - de voordracht 

Een voordracht voor een nieuw partij
bestuur aan het congres is de taak van de 
grote kandidatencommissie, waarin 
behalve de zes partijbestuursleden een 
tot drie gedelegeerden per district zitten. 
Deze commissie kwam - in voorlopige 
samenstelling - al drie keer bijeen vóór 
het congres. Op het congres werd zij in 
definitieve samenstelling gekozen en 
kon ze aan het werk om volgens de 
opdracht een voordracht te maken van 
ongeveer 60 personen. 
Het voorstel van het district Amsterdam 
om eerst een vrouwenvoordracht te ma
ken haalde het niet. Wel werd besloten 
om na een 'grove' selectie van personen 
waar iedereen het over eens was, de 
voordracht eerst aan te vullen met 
vrouwen en migranten. Dat gebeurde. 
Deze ronde leverde op dat op een na alle 
vrouwen die bewilligd hadden op de 
voordracht kwamen; in een latere fase is 
er nog een vrouw afgevallen die relatief 
kort lid was en uit een 'oververtegen
woordigd' district kwam. In verdere 
fasen kwamen vrouwen die 'ter discus
sie' stonden op grond van positieve actie 
weer op de voordracht. De definitieve 
voordracht is zondagmorgen aan het 
congres voorgelegd. Er stonden 23 
vrouwen op en 38 mannen, dus 38%. 

Stap 5 - de verkiezing van het 
partijbestuur 

Diverse sprekers en spreeksters riepen 
het congres op om te zorgen dat die 40% 
vrouwen in het partijbestuur - nu binnen 
handbereik - er ook werkelijk zou 
komen. De emancipatiewerkster zorgde 
voor grote aanplakbiljetten met kreten 
als 'Voor meer kwaliteit: minstens 20 
vrouwen in het partijbestuur'. Een eis 
die velen overigens te slap vonden. De 
stemming leverde 59 partijbestuursleden 
op, waaronder alle 23 vrouwen van de 
voordracht. Dat is 39%. Het is gelukt! 



' Stap 6 - het resultaat vieren en aan 
' de grote klok hangen 

De partijbestuursvrouwen kregen allen 
namens de coördinatiegroep een kaartje 
met rode tulpen gestuurd waarop zij 
welkom werden geheten en uitgenodigd 
voor een eerste bijeenkomst van partij
hestuursvrouwen, de zaterdagavond voor 
de partijbestuursvergadering van mei. 
De coördinatiegroep bereidde de verga
dering voor. Tevens bood zij aan het par
tijbestuur een borrel aan, ter viering van 
de positieve actieresultaten. (In verband 
met de val van het kabinet en de over
volle agenda van de partijbestuursverga
dering in mei werd deze borrel even uit
gesteld.) We maakten bekend daar ons 
werk te presenteren, en een korte terug
blik te geven op deze positieve actie, ter 
lering ende vermaak. De coördinatie
groep heeft verder een persbericht doen 
uitgaan naar vrouwenbladen, weekbla
den en partijbladen over de resultaten 
van dit positieve actiebeleid. 

Conclusie 

De belangrijkste conclusie die wij als 
coördinatiegroep trekken is dat een con
sequente aanpak voor positieve actie ook 
werkelijk resultaten oplevert. Met zo'n 
werkwijze is een sprong van 30 naar 
40% vrouwen kennelijk reëel. 
Belangrijk is ook de verenigende wer
king onder vrouwen en dus ook onder 
mannen, die uitgaat van positieve actie. 
De nadruk op een inhaalmanoeuvre -
'gelijkberechtiging' -levert een stevige 
positie voor vrouwen in het partijbestuur 
op. Een goede voorwaarde om vervol
gens ook weer inhoudelijk te werken aan 
feministische eisen, feministische poli
tiek, feminisering van de partij en de 
maatschappij. 

Namens de coördinatiegroep van het 
vrouwenoverleg, 

Jeannette van Beuzekom 
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Kanttekeningen bij 
'GROENTAX' 

In de afgelopen jaren zijn producenten 
en consumenten vertrouwd geraakt met 
ecologische of milieubelastingen. Onder 
het motto 'de vervuiler betaalt' kwamen 
er 'milieuheffingen' tot stand die de pro
ducenten een klein deel van de rekening 
presenteerden voor de vervuiling van 
water, lucht en grond. Ook de huishou
dens kregen te rnaken met belastingen, 
die de kosten van waterzuivering en 
vuilnis verhaalden. Over de hoogte van 
beide soorten heffingen is veel te doen 
geweest. Wat de industrie betreft, kan 
geconstateerd worden dat de geïnde 
heffingen laag waren ten opzichte van 
de aangerichte schade. Toch brachten 
die betrekkelijk lage heffingen soms 
aanzienlijke verschuivingen in produk
tieprocessen teweeg. 
De Regenboogfractie in het EG-par
lement heeft enkele maanden geleden 
een nieuw soort ecologische belasting 

TRASH 

voorgesteld: de 'groentax'. Die belasting 
is naast de oude 'milieuheffing' aan
vaard in het programma van Groen 
Links. In ieder geval zal de overheid uit 
deze 'groentax' 5 miljard gulden moeten 
halen voor te voeren eigen milieubeleid. 
Het Groen-Linksprogramma doet verder 
geen uitspraken over de hoogte of de 
verstrekkendbeid van deze 'groentax'. 
Evenmin verschaft het programma 
duidelijkheid over de verhouding van 
deze 'groentax' aan de consumenten tot 
de 'milieuheffing' aan de producenten. 
Wel verscheen er in juni onder verant
woordelijkheid van de wetenschappe
lijke bureau' s van de vier partijen een 
brochure "Groentax", de prijs voor een 
schoon milieu" van Bram van Ojik 
(PPR) en Alexander de Roo (PSP). 1). 
Een eerder rapport van de Regenboog
fractie over 'groentax' leidde in De 
Waarheid tot een vinnig 
debat tussen milieudeskundige Fon ten 
Thij en ook-deskundige De Roo. 2) 

In dit artikel ruim ik wat plaats in voor 
algemene beschouwingen over 
milieukosten en ecologische belastingen, 
om daarna in te gaan op de inhoud van 
de 'groentax'-brochure. Daarbij blijfik 
- voor alle duidelijkheid - nadrukkelijk 
binnen de kaders van het programma 
van Groen Links. 

Kapitalismekritiek 

De ideeën over ecologische belastingen 
starten met een kritiek op het huidige 
economische systeem. Een kritiek op de 



industriële massaproduktie, maar tege
lijk op de specifiek kapitalistische ken
merken ervan. 
Kapitalisme heeft als kenmerk de pro
duktie van waren om de winst van parti
culiere bezitters. Voor die produktie 
moet (potentieel) een werkende bevol
king beschikbaar zijn, die met behulp 
van voorhanden arbeidsmiddelen en 
energiedragers grondstoffen en hulpstof
fen om kan zetten in waren voor de 
markt. Wil de winst optimaal zijn, dan 
moeten de produktiekosten zo laag 
mogelijk worden gehouden. Die winst
honger heeft de neiging de voorwaarden 
voor de reproduktie van arbeidersklasse 
en natuurlijk milieu aan te tasten. De 
arbeiders hebben zich in de afgelopen 
eeuw leren verdedigen. De voorhanden 
natuur vertegenwoordigt economisch 
geen waarde, en wordt in eerste instantie 
als gratis produktiefactor onderschikt en 
vernietigd. Maar er zijn 
historisch, ook bij andere produktiewij
zen, steeds nieuwe verdedigingslinies. 
Als de bossen gekapt zijn, of het nu bij 
de Grieken in de koloniale Oudheid of 
bij de Nederlanders en Engelsen in de 
koloniale Gouden Eeuwen was, moest er 
uitgeweken worden naar andere con
structiematerialen en energiedragers. Op 
een gegeven moment komt (een deel 

--- --=-=---==--=------
--- -------
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van) de reproduktie in gevaar en ontstaat 
bij de leiders van de voorhanden produk
tiewijze een (gedeeltelijk) milieube
wustzijn. Zo ontstaat in 1989, op het 
moment dat in Nederland tientallen mil
jarden guldens besteed moeten worden 
aan de reproduktie van door zuur en 
lozingen vergiftigde grond, het besef dat 
het milieu 'meegerekend' moet worden 
in de produktiekosten. 
Dat besef dringt zich dan niet slechts op 
aan een milieubewuste voorhoede, niet 
slechts aan de mensen die met gevaar
lijke stoffen werken maar evengoed aan 
de bourgeoisie. 
Toch blijken bij de grofste vormen van 
milieuvernietiging wel degelijk de 
krasse tegenstrijdigheden van de kapita
listische produktiewijze aan de orde te 
zijn. Engels noemde bijvoorbeeld de 
tegenstelling tussen de anarchie van de 
particuliere toeëigening van de winst en 
de vermaatschappelijking van de pro
duktie. Inderdaad, het is in het voordeel 
van een concern om zo goedkoop 
mogelijk van giftig afval af te zijn. Later 
zijn er van de zijde van de gemeenschap 
tientallen miljarden guldens nodig, om 
de zo verspreide zware vergiften te 
bestrijden. Recente milieudelicten 
mogen overigens niet van de politieke 
agenda verdwijnen: de omvang en de 
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algemeenheid van de giflozingen recht
vaardigen dat de chemische industrie 
collectief aansprakelijk wordt gesteld. 

Cultureel imperialisme 

Ook een ander aspect van het kapita
lisme krijgt felle kritiek vanuit de 
milieu-invalshoek. Naar zijn aard staat 
deze produktiewijze onverschillig tegen
over de geproduceerde waren. De maat
staf is of er veel, snel en met voldoende 
winst verkocht wordt. Er vindt een type
rende verspilling plaats van grondstoffen 
en energie in de produktie van waren, 
die niet-duurzaam en soms milieuvijan
dig zijn. De concurrentie wordt behalve 
via de produktieprijzen en staatsbevoor
deling uitgevochten langs de weg van 
reclame en haar verleidingstecbnieken. 
Er vindt een vlucht plaats in het 
propageren van nieuwere, duurdere en 
meer luxueuze vormen van consumptie. 
Auto' s of elektronische apparatuur wor
den gepresenteerd als waren die om de 2 
jaar aan vervanging toe zijn. Voor het 
produktiepark geldt eveneens een zeer 
snelle veroudering. Er zit in het kapita
lisme een machtige dynamiek van kunst
matige vernieuwing en veroudering 
ingebakken, die bij de consument specu-

leert op trends en wegwerpwaren. Dit 
'westerse' produktiepatroon doet zich 
aan een groot deel van de eigen bevol
king, aan socialistische landen en aan de 
Derde Wereld voor als cultureel imperia
lisme: hij propageert een zieke en cor
rupte levensstijl, omdat hij -ook ecolo
gisch -veronderstelt dat slechts een 
kleine minderheid van de wereldbevol
king er deel aan heeft. Anders zouden de 
wereldwijde milieucatastrofes die zich 
aftekenen (verzuring, aantasting ozon
laag, broeikaseffect, enz) zich met een 
factor 50 versneld doorzetten. Een 
Noord-Amerikaan verbruikt immers 
evenveel energie als 2 Nederlanders, 60 
Indiërs, 160 Tanzaniërs of 1100 
inwoners van Ruanda.3) 
Socialistische landen in Oost-Europa 
hadden objectief weinig gelegenheid om 
ons in ecologische kwesties voor te 
gaan, zelfs als daar de subjectieve wil 
toe bestaan zou hebben. Eén van de 
belangrijkste doelstellingen in de 
vanouds industriële landen zoals de 
DDR en Tsjechoslowakije was om zich 
een met het kapitalisme vergelijkbaar 
consumptieniveau te kunnen verschaf
fen. Daar de arbeiders in die landen niet 
onderworpen zijn aan genadeloze opja
ging, kan een niet al te grote achterstand 
in consumptiepeil slechts bereikt worden 
door nog grotere aantasting van het 
milieu. Dat geldt in versterkte mate voor 
veel Derde-Wereldlanden die zich ten 
opzichte van multinationals en westerse 
staten geen milieu-eisen kunnen 
veroorloven. Niet alleen Benin in 
Centraal-Afrika wil eventueel als vuil
nisbak optreden, maar ook de DDR. 
Het typeert de machtsverhoudingen in 
de wereld. 
De inspanning, die in eigen land en in de 
wereld nodig zal zijn om het 'na ons de 
zondvloed' te keren, is qua omvang 
slechts vergelijkbaar met de huidige 
inspanning voor bewapening. Naar mijn 
vaste overtuiging is het het een of het 
ander. Als op de hele wereld per jaar 
2000 miljardgulden materieel (qua 



Politiek en Cultuur 

172 

algemeenheid van de giflozingen recht
vaardigen dat de chemische industrie 
collectief aansprakelijk wordt gesteld. 

Cultureel imperialisme 

Ook een ander aspect van het kapita
lisme krijgt felle kritiek vanuit de 
milieu-invalshoek. Naar zijn aard staat 
deze produktiewijze onverschillig tegen
over de geproduceerde waren. De maat
staf is of er veel, snel en met voldoende 
winst verkocht wordt. Er vindt een type
rende verspilling plaats van grondstoffen 
en energie in de produktie van waren, 
die niet-duurzaam en soms milieuvijan
dig zijn. De concurrentie wordt behalve 
via de produktieprijzen en staatsbevoor
deling uitgevochten langs de weg van 
reclame en haar verleidingstecJ1nieken. 
Er vindt een vlucht plaats in het 
propageren van nieuwere, duurdere en 
meer luxueuze vormen van consumptie. 
Auto' s of elektronische apparatuur wor
den gepresenteerd als waren die om de 2 
jaar aan vervanging toe zijn. Voor het 
produktiepark geldt eveneens een zeer 
snelle veroudering. Er zit in het kapita
lisme een machtige dynamiek van kunst
matige vernieuwing en veroudering 
ingebakken, die bij de consument specu-

leert op trends en wegwerpwaren. Dit 
'westerse' produktiepatroon doet zich 
aan een groot deel van de eigen bevol
king, aan socialistische landen en aan de 
Derde Wereld voor als cultureel imperia
lisme: hij propageert een zieke en cor
rupte levensstijl, omdat hij -ook ecolo
gisch -veronderstelt dat slechts een 
kleine minderheid van de wereldbevol
king er deel aan heeft. Anders zouden de 
wereldwijde milieucatastrofes die zich 
aftekenen (verzuring, aantasting ozon
laag, broeikaseffect, enz) zich met een 
factor 50 versneld doorzetten. Een 
Noord-Amerikaan verbruikt immers 
evenveel energie als 2 Nederlanders, 60 
Indiërs, 160 Tanzaniërs of 1100 
inwoners van Ruanda.3) 
Socialistische landen in Oost-Europa 
hadden objectief weinig gelegenheid om 
ons in ecologische kwesties voor te 
gaan, zelfs als daar de subjectieve wil 
toe bestaan zou hebben. Eén van de 
belangrijkste doelstellingen in de 
vanouds industriële landen zoals de 
DDR en Tsjechoslowakije was om zich 
een met het kapitalisme vergelijkbaar 
consumptieniveau te kunnen verschaf
fen. Daar de arbeiders in die landen niet 
onderworpen zijn aan genadeloze opja
ging, kan een niet al te grote achterstand 
in consumptiepeil slechts bereikt worden 
door nog grotere aantasting van het 
milieu. Dat geldt in versterkte mate voor 
veel Derde-Wereldlanden die zich ten 
opzichte van multinationals en westerse 
staten geen milieu-eisen kunnen 
veroorloven. Niet alleen Benin in 
Centraal-Afrika wil eventueel als vuil
nisbak optreden, maar ook de DDR. 
Het typeert de machtsverhoudingen in 
de wereld. 
De inspanning, die in eigen land en in de 
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grondstoffen) en financieel wordt ver-
i spild aan bewapening en bovendien de 

helft van de natuurwetenschappelijke 
research daarbij is ingelijfd, zal geen 
wezenlijke verandering mogelijk zijn als 
deze bewapeningspest niet wordt omge
zet in milieubeheer en ontwikkeling. 
Dat was overigens ook de kern van het 

~ betoog van president Gorbatsjov in de 
Verenigde Naties in december jl, en het 
zou ook een verklarende achtergrond 
kunnen zijn voor de huidige toenadering 
tussen V.S. en S.U. 
Het kapitalistische produktie- en con
sumptiepatroon moet radicaal veran
deren. Het staat haaks op 'onze' levens
stijl, die uitgaat van sociale 
rechtvaardigheid en solidariteit. Ons 
motto, ontleend aan Lenin in zijn laatste 
levensmaanden, zou kunnen zijn 'Liever 
(veel) minder, maar beter'. 

Ecologische belastingen 

Van vele kanten is de laatste jaren naar 

4 voren gebracht dat de gangbare 
economie omgevormd moet worden in 
een duurzame kringloopeconomie. 
'Sustainable development', duurzame 
ontwikkeling, heette het bijvoorbeeld in 
het beroemde rapport voor de VN van 
de commissie-Brundtland, waarin de 
relaties worden geschetst tussen milieu
beheer enerzijds en ontwikkeling van de 
Derde Wereld anderzijds. Het Rijks
instituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne produceerde verleden 
jaar het rapport 'Zorgen voor Morgen'. 
Uit de analyse in dat rapport blijkt het 
grote belang van het tot stand brengen 
van lekvrije kringlopen van stoffen, die 
op den duur afval voorkomen. Er dient 

~ van de zijde van de producenten 'keten
verantwoordelijkheid'te zijn: als een stof 
aan het eind van een totaal aan produk
tieprocessen schadelijk uitwerkt op het 
milieu, dan hebben alle tussenstadia zich 
te verantwoorden. Elk stadium in de 

l 
produktie kan via heffingen aangeslagen 
worden om te bevorderen dat milieu-

vriendelijker processen ontworpen wor
den. In de praktijk blijkt dat er nog veel 
kennis ontbreekt (en informatie wordt 
onthouden) om tot zo' n totaalboekhou
ding van chemische elementen te 
komen. Duidelijk is dat dit met name de 
medewerking vereist van mensen in de 
bedrijven, die zicht hebben op deze stof
fenhuishouding. Deze nieuwe inzichten 
over 'duurzaamheid' van stoffen en het 
vermijden van afval gaan in de richting 
van een stelsel van gerichte heffingen 
naar de bedrijven toe. Tenslotte bepalen 
de produktieprocessen de marges waar
binnen de keuzes van de consumenten 
zich zullen bewegen. De keuze voor een 
'duurzame ontwikkeling' brengt naast 
een nieuwe milieutechnologie een 
milieu-onderzoeksprogramma en een 
milieuwetenschapsbeleid met zich mee. 
In marxistische termen: de reproduktie 
van het constante kapitaal, zowel wat 
betreft het vlottende deel (grondstoffen, 
hulpstoffen, energiedragers) als wat 
betreft het vaste bestanddeel (machine
rie, gebouwen, vervoerssystemen) moet 
in een duurzame economie niet slechts 
in zijn waarde maar ook in zijn substan
tie onderwerp van analyse worden. Aan 
het eind van elk kringloopproces van het 
kapitaal moet de nieuwe kringloop be-
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ginnen met dezelfde materiële bestand
delen, die door gesloten stofkringlopen 
zijn teruggewonnen. Het ijzer doorloopt 
een gesloten kringloop van Hoogoven -
staal- auto - schroot - verwerking -
oud ijzer -Hoogoven. En in de land
bouw de cyclus: zaad en aarde gewassen 
-nat afval apart gescheiden in bedrij
ven, huishoudens èn uitwerpselen -
compost en natuurmest - zaad en aarde 
(enz). 
In deze voorbeelden worden bij een 
enkelvoudige reproduktie nieuw ijzererts 
of kunstmest uitgesloten. De 'duurzame 
economie' zal inderdaad veel nieuwe 
problemen opwerpen, die alleen door 
een gezamenlijke inspanning onder het 
motto 'Één wereld of géén wereld' 
oplosbaar zijn. Een aantal grote 
milieuproblemen kunnen in dergelijke 
kringlopen aangepakt worden. Een halo
geenkringloop (chloor, fluor) moet diox
inevorming en aantasting van de ozon
laag terugdringen. Een zwavelkringloop 
gaat de uitstoot van het zure zwaveldiox
idegas te lijf. Voor het verbranden van 
fossiele brandstoffen (aardgas, hout, 
kool, benzine, stookolie) is de kringloop 
een apart probleem, omdat het ontstane 
koolstofdioxidegas (met zijn 'broeikas
effect') niet gemakkelijk teruggevormd 
kan worden in fossiele brandstof (mis
schien ooit wel in biomassa). Daar 
zullen andere, gesloten 
energiekringlopen geheel of gedeeltelijk 
voor in de plaats moeten komen. 
Zo'n kringloopeconomie brengt een 
aardverschuiving teweeg in het gangbare 
economische denken. Activiteiten ver
schuiven van directe produktie naar re
paratie, re-cycling, naar een meer crea
tieve consumptie en coöperatie. Mo
derne technologie en biotechnologie 
worden milieuvriendelijk toegepast, ook 
al is de huidige tendens tegengesteld. 
Het begrip 'economische groei' wordt 
van zijn kapitalistisch masker ontdaan. 
Is het 'groei'in Nederland als de kapi
taalswinsten met 25% stijgen, het 
nationaal inkomen met 6% groeit, de 

wapenexport floreert, de afvalbergen 
groter worden, er meer dan een miljoen 
mensen werkloos zijn en de Derde 
Wereld meedogenloos wordt uitgebuit? 
Het program van Groen Links definieert 
'economische groei' terecht als het 
vooruitgaan van de minst draagkrachti
gen, het verminderen van de afvalberg, 
het drastisch omlaag brengen van 
bewapeningsuitgaven, het scheppen van 
veel nuttig werk, het produceren van 
duurzamer goederen in gesloten 
kringlopen, het verhogen van het oplei
dings- en cultureel niveau van de hele 
bevolking en van ieder afzonderlijk. 
Van zo' n ecologische economie, zelfs 
van het op behoorlijke schaal nadenken 
erover, staan we nog ver af. Zijn 
principes zijn niet onverenigbaar met het 
kapitalisme. Maar ze zijn dit stelsel wel 
wezensvreemd, zoals ook de toestand 
van de werkende bevolking dit 
economische stelsel ooit volkomen 
vreemd was. Toch viel die situatie te 
verbeteren, gaande de strijd voor een 
andere maatschappij. 

Een instrument om de ontwikkelingen in 
deze richting te stimuleren zijn de ecolo
gische belastingen. Het zijn belastingen 
die producenten zullen moeten dwingen 
om hun produktie in de richting van die 
(meerdere) gesloten kringlopen te bewe
gen. Gerichte 'milieuheffingen' moeten 
uitstoot van gif en afval beperken en op 
den duur uitsluiten. Onomkeerbare pro
duktieprocessen, die een kringloop uit
sluiten, worden zwaar belast, beperkt en 
op den duur vervangen. 
Voor de consumenten is er de door 
Groen Links voorgestelde 'groentax', 
die hen moet bewegen om de produktie 
van afval in de huishoudens in gesloten 
kringlopen onder te brengen en die moet 
stimuleren tot milieubewust gedrag. 
Door belastingen op milieuvervuilende 
waren en diensten en door het ontbreken 
van die belastingen op en het toekennen 
van keurmerken aan milieuvriendelijke 
alternatieven, oefenen de consumenten 



via de markt invloed uit op de richting 
van de produktie. Dat is alleen zinvol als 
er bij de 'groentax' ook steeds dat 
keuze-element is. Milieu- en con
sumentenorgani_saties zijn hier ver
oordeeld tot intensieve samenwerking. 

Groentax-brochure 

[n het programma van Groen Links 
.vordt, algemeen geformuleerd, gekozen 
mor een samengaan van ecologische 
Jelastingen: milieuheffingen èn 'groen
ax'. Het eerste dat opvalt in de brochure 
ran Van Ojik en De Roo is dat het 
nstrument 'milieuheffing' verdwenen 
s. 'Groentax' is de enige, of in ieder 
~eval de voornaamste, ecologische 
Jelasting. 
Deze belasting moet voorlopig inge
voerd worden op een 25-tal soorten van 
rrtikelen, die tussen de 20 en 200% in 
Jrijs dienen te stijgen. Waarom het ene 
produkt met 40 en het andere met 150% 
in prijs wordt verhoogd, wordt niet 

~ toegelicht. De 'groentax' wordt gefa
seerd ingevoerd. In 1990 brengt hij 5 
miljard gulden op, in 1994 al25 miljard 
per jaar en in 1998 43 miljard. Dat laat
ste betekent dat elke Nederlander in 
1998 een kleine drieduizend gulden 
'groentax' betaalt; een gemiddeld 
huishouden van vier mensen rond de 

fl. 11.000,-. De belangrijkste waren 
met 'groentax' zijn wegwerpartikelen 
(batterijen, plastic flessen, karton met 
pvc-impregnatie, enz) voor 6 miljard, de 
energiedragers in produktie en 
huishouden (stookolie, aardgas) voor 11 
miljard, de autobrandstoffen (benzine, 
diesel en LPG) voor 12 miljard. Verder 
een waterbelasting van 2 miljard, een 
bouwbelasting voor nog onbebouwde 
terreinen van 4 miljard gulden, een aan
schafbelasting op nieuwe auto' s van 2 
miljard, een belasting op schaarse grond
stoffen (metalen: aluminiumfolie, lood, 
zink, vanadium, enz), een landbouwbe
lasting van 1,5 miljard (o.a. kunstmest) 
en heffingen op chloorhoudende produk
ten van 1,5 miljard gulden 

Volgens de schrijvers moet de 'groentax' 
aan een drietal voorwaarden voldoen: 
- hij moet stimuleren tot milieuvriende

lijk gedrag en het moet gaan om stof
fen die weliswaar milieuvervuilend 
maar toch op korte termijn nog onmis
baar zijn. Er moet wel steeds een 
keuze-element zijn: vóór een glazen 
en tègen een plastic-verpakking; vóór 
openbaar vervoer en tègen veel vor
men van autogebruik; vóór huisvuil
scheiding aan de bron en tègen het 
huidige vuilnissysteem, enz. 
Milieuvriendelijk gedrag moet worden 
beloond; 

- hij moet sociaal rechtvaardig zijn: als 
door het heffen van ecologische 
belastingen bepaalde milieubelastende 
waren en diensten duurder worden, 
moet dat voor de lage en midden
inkomens gecompenseerd worden; 

- hij moet het 'broeikaseffect' terug
dringen. De prijzen van fossiele 
brandstoffen moeten dusdanig worden 
verhoogd, dat andere milieuvriendeli
jker technologieën rendabel worden. 

Deze laatste voorwaarde, die in de 
brochure op een andere plaats staat, 
is van een ander gehalte als de eerste 
twee en kan er- zoals zal blijken -
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mee in conflict komen. 
Via de 'groentax' moet volgens de 
brochure door verandering van het con
sumptiepatroon sturing plaatsvinden van 
de produktieprocessen. Van de geïnde 43 
miljard wordt 5 miljard omgezet in 
milieubeleid van de overheid. De 
resterende 38 miljard gulden wordt 
gebruikt in een grote belastingoperatie, 
die ervoor zorgt dat de lage en midden
inkomens gecompenseerd worden voor 
hun koopkrachtverlies. 
Ik vind een 'groentax' die voldoet aan 
de eerste twee voorwaarden, en daardoor 
ook meewerkt in de richting van de 
derde, op zich een goed idee. 
En het kan ook zeker de 5 miljard 
gulden opbrengen, die in het programma 
begroot is. Mijn kritiek is echter onder 
andere: 
- dat het instrument van de ecologische 

belastingen, overigens zonder enige 
argumentatie, geheel wordt verlegd 
van de produktie naar de consumptie; 

- dat een belasting, die milieubewust 
gedrag moet stimuleren, door zijn 
ongerichtheid, omvang en inwendige 
tegenstrijdigheid negatief ervaren zal 
worden. Dat wordt nog versterkt door 
het gegeven dat de belasting slechts 
voor 12% in milieubeleid zal worden 
omgezet en zeer verschillend uitpakt 

voor verschillende producenten en 
bevolkingsgroepen; 

- dat een 'groentax' op de woonkosten 
(aardgas en water), zonder dat er 
sprake is van een keuzemogelijkheid, 
in strijd is met de eerste en naar mijn 
smaak belangrijkste 'opvoedende' 
voorwaarde; 

- dat de visie op het terugdringen van 
het autogebruik beter doordacht moet 
worden, opdat het recht op vrije ver
plaatsing geen klassevoorrecht wordt. 

En in het algemeen, zonder daar verder 
op in te gaan: dat onvoldoende aan de 
orde komt dat een kwalitatieve omslag 
van de economie in de richting van 
milieubeheer en gedeelde ontwikkeling, 
zowel in Nederland als op wereldschaal, 
slechts mogelijk is als de bewapenings
wedloop wordt omgebogen en ver
dwijnt. Het is -zowel in ecologische als 
in morele termen als in termen van over
heidsuitgaven (14 miljard gulden in 
Nederland) -het één of het ander. 

Milieuheffing en actie 

Het valt op dat het instrument van 
gerichte 'milieuheffingen', ook in ter
men van overheidsinkomsten, in de 
brochure niet aan de orde is. Misschien 
is de gedachte daarachter, dat de produ
centen zulke heffingen toch doorbereke
nen in de consumentenprijs zodat het 
lood-om-oud-ijzer is. Dat miskent dat de 
heffing op een vervuilend onderdeel van 
het betreffende produktieproces een 
stimulans is om juist dat aspect milieu
vriendelijker te maken. Het miskent dat 
het principe van 'de vervuilende produ
cent betaalt' ook daarom zo'n belangrijk 
principe is, omdat de consumptie de pro
duktie vaak 'volgt'. Het miskent dat in 
veel gevallen concurrentie verhindert dat 
de heffing moeiteloos wordt afgewen
teld. En het miskent de betekenis van 
gerichte 'actie'. Eventuele kritiek op de 
grootte van de geheven bedragen is juist, 
maar zou omgezet moeten worden in een 
forse verhoging van de aanslagen. 



Er zijn voorbeelden te over dat de 
weliswaar te lage, maar toch hinderlijke, 
aanslagen omgezet zijn in zuiveringsin
stallaties of procesinnovaties. Dat is 
mede te danken aan het feit dat een 

' gerichte aanslag ook het vervuilende 
bedrijf in beeld brengt. Zo gaat de 
milieuheffing gepaard aan milieu-actie, 
die de naam van het bedrijf schaadt. 
Langs die gecombineerde weg besteedde 
het Delftse Gist-Brocades miljoenen aan 
zijn waterzuiveringsinstallatie, waar 
vroeger direct op de Noordzee werd 
gespuid. Daarom investeerde Dow 
Chemica! in Terneuzen ettelijke miljoe
nen in decentrale zuiveringsinstallaties, 
waardoor zijn watervervuiling met 95% 
en de heffing van het Waterschap met 24 
miljoen gulden daalde. Bovendien is dit 
opstellen van stofschema's en de discus
sie over afvalverwerking vaak een sti
mulans voor revolutionaire ontwikke
lingen: zo was het altijd in de chemische 
industrie en zo is het nog steeds. Een 
recent spectaculair voorbeeld vormen de 

c raffinaderijen van Shell en Esso in de 
Rijnmond. Getergd door milieu-activis
ten en gehinderd door heffingen hebben 
beide concerns besloten tot een, onder
ling overigens afwijkend, radicaal nieuw 
proces voor de aardolieverwerking. 
Levert het normale raffinageproces na 
de chemische bewerkingen voor onge
veer de helft van de massa 'stookolie', 
de beruchte zwavelhoudende brandstof 
voor elektriciteitscentrales, en tevens 
een behoorlijke uitstoot van zuur 
zwaveldioxidegas, het nieuwe proces 
levert in het geheel geen stookolie meer, 
terwijl de massa zwavelhoudende kool
waterstoffen zodanig wordt bewerkt dat 
bijna alle zwavel als gele vaste stof 

~ wordt gewonnen. Straks maakt men dus 
voor de prijs van stookolie het op de 
markt veel duurdere 'gasolie' (denk aan 
zoiets als petroleum), terwijl ook de 
verkoop van extra-zwavel aan de 
zwavelzuurbedrijven rendeert.4). De 
concerns produceren milieuvriendelijker 
en strijken ten opzichte van de rest van 

de concurrenten extra-meerwaarde (in 
Marx' terminologie) op. Gerichte heffin
gen werken dus! Ze doorbreken de ano
nimiteit van de markt en wijzen concreet 
de ellende aan. 
De ecologische opvatting over de 
economie als geheel van gesloten
stofkringlopen onderstreept het belang 
van de produktie in het milieubeheer. 
Als bijvoorbeeld de 'chloorketen' in 
omvang teruggebracht moet worden, 
gaat het om stofstromen via pekelelec
trolyse naar bleekmiddelen, insecticiden, 
opl0smiddelen, plastic coatings in 
melkkarton, drijfgassen en koelmidde
len, buskruit en strijdgassen. De produk
tieschema' s moeten, ook kwantitatief, in 
kaart worden gebracht. Het gaat ener
zijds om het 'sluiten' van de keten en 
anderzijds om de overstap op vervan
gende middelen. De 'ketenver
antwoordelijkheid' leidt dan in 
evenredigheid met de kwantiteit van de 
stofstromen en de grootte van de lekken 
tot een reeks van heffingen, omdat aan 
het eind van de keten milieuvijandig 
chloor in het afval verschijnt ('dioxine' 
bij verbranding, aantasting ozonlaag 
e.d.). Er vallen hier 'rechtvaardige' 
heffingen te ontwerpen, die verfijnd en 
doeltreffend zijn. Ten Thij wees daar 
volkomen terecht op. En wat heel be
langrijk is: tal van mensen in bedrijven, 
ondernemingsraden en de vakbeweging 
kunnen in zo' n systeem van heffingen 
hun eigen milieubewuste verantwoor
delijkheid nemen. 

Begroting 'groentax' 

De 'groentax' loopt op tot 43 miljard 
gulden per jaar in 1998. Eerder toonden 
de schrijvers zich voorstanders van het 
'basisinkomen', waarbij het om een 
staatsafhankelijke belastingherverde
lingsoperatie van zo' n 80 miljard gulden 
gaat. Het ligt voor de hand te veronder
stellen dat hun 'operatie-groentax' 
spoort met die van het basisinkomen. In 
een verslag van het werk van de 
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Regenboogfractie stelt De Roo dat de 
financiering van een Europees basisin
komen (van 700 à 900 gulden per 
maand) bij voorkeur door een 
'produktiebelasting' mogelijk gemaakt 
moet worden.5) Het zal geen toeval zijn 
dat de 'groentax' van deze produktiebe
lasting uitgaat, zij het dan nog slec~ts op 
de vervuilende produkten. Twee vhegen 
in één klap? 
Van die 43 miljard gulden milieubelas
ting wordt 5 miljard (slechts 12%!) aan 
milieubeleid besteed en liefst 38 miljard 
aan compensatieregelingen om de koop
kracht te garanderen en werk te schep
pen. Die compensatie wordt gezocht in 
het verlagen van de BTW. En voorts in 
het verlagen van de premiedruk voor 
werkgevers en werknemers. Er wordt 
voorgesteld om de AOW-premies voor 
werknemers gedeeltelijk te laten ver
vallen. Maar afgezien van het feit dat dit 
laatste voor WAO'ers, die deze premies 
niet betalen, niets oplevert, dienen 
dergelijke zaken mijns inziens op voor
hand doorgenomen te worden met 
(deskundigen uit) de vakbeweging. Wat 
zijn precies de gevolgen? Ik moet 
bekennen dat ik ze niet kan overzien en 
-gezien het voorbeeld van de WAO'ers 
-de schrijvers evenmin. De schrijvers 
besteden veel aandacht aan het goedko
per maken van de factor 'arbeid' in hun 
miljardenoperatie. Zij willen arbeidsex
tensief grootkapitaal zwaarder belasten 

en de bruto-lonen in de richting van de 
nettolonen laten bewegen. Zij willen t 
daarmee ook veel nieuw werk scheppen. 
Dat alles ben ik geheel met ze eens, en 
het staat ook in andere delen van het 
Groen-Linksprogramma en in het partij
programma van de CPN. Maar ik zie 
niet in waarom deze vraagstukken alle
maal aan de hand van de 'groentax' 
meegenomen moeten worden. 
Uiteindelijk worden dit soort kwesties 
niet in de eerste plaats geregeld in de 
strijd van de milieubeweging om een 
ecologische economie, maar met name 
in de botsing tussen arbeid en kapitaal. 
En waar je niet over de macht beschikt 
om geïnde miljarden opnieuw te verde
len, moet je ook voorzichtig zijn. 
Want wat betekent een ecoheffing op 
bijvoorbeeld benzine onder Thatcher 
(met haar schandalige bewapeningsbe
groting) anders dan het scheppen van 
een adempauze voor een uiterst rechts, 
milieuvijandig beleid? Is de huidige 
aardgasprijs voor kleinverbruikers in 
Nederland het resultaat van een klasse
botsing, of is het bewust milieubeleid 
dat zijn tijd vooruit was? 
Ik zou dan zowel moreel als politiek 
veel meer voelen voor het uitgangspunt 
dat ecologische belastingen ook omgezet 
moeten worden in milieubeleid. Voor 
100% of meer. Het totaal aan milieu
heffingen (denk alleen aan de jaarlijkse 
op de chemische industrie te verhalen 
bodemsaneringen) zal de nodige miljar
den op moeten leveren, waarbij een aan
tal voorstellen tot 'groentax' (zoals bij 
'chloor', bij sommige wegwerpartikelen, 
bij metalen e.d.) geheel of gedeeltelijk 
omgezet worden in milieuheffingen. Het 
aantal processen dat daarmee wordt 
bereikt, is veel groter dan aangegeven 
door de schrijvers. Daarbij komt dan nog 
de 'groentax'. Als je dan denkt aan een 
gericht milieubeleid in de omvang van 
15 à 20 miljard gulden per jaar (in tegen
stelling tot de 5 miljard uit de brochure), 
dan zou de compensatie naar de lage en 
middeninkomens voornamelijk beperkt 
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kunnen blijven tot een reeks van eerste 
.. , levens- en culturele behoeften die uit 

het hoog of laag tarief van BTW naar 0 
kunnen dalen. Een verschuiving van 
indirecte belastingen richting milieu
belasting. 
Het grootste verschil zit dan in wezen in 
de realisering van de derde voorwaarde 

( bij de schrijvers, namelijk dat radicale 
maatregelen nodig zijn om het 
'broeikaseffect', wat Nederland betreft, 
te stoppen, en de manier waarop zij dat 
willen bereiken. 

Woonkosten 

Ten Thij heeft er al op gewezen dat de 
voorstellen in de brochure haaks staan 
op programpunten van Groen Links in 
zake betaalbare woonlasten en volks
huisvesting. Het gaat daarbij met name 
om een voorgestelde verhoging van de 
waterprijs voor de huishoudens met 
200% en om een verhoging van de 
aardgasprijs met 12 cent per kubieke 

c meter. En dan ook - via de stookolie -
nog eens de duurdere elektriciteit. 
Bij de waterprijs gaat het om de vol
gende redenering: er wordt veel te veel 
water geconsumeerd. Per persoon wel 
150 liter per dag, waarvan 50 liter via de 
WC. Er zou eigenlijk nagedacht moeten 
worden over gescheiden systemen (zoals 
vroeger!) voor drinkwater en spoelwater. 
En er zouden simpele verbeteringen 
aangebracht moeten worden, zoals 
bijvoorbeeld een wateronderbreker aan 
de WC-pot, zodat een kinderplasje niet 
met 10 liter water overspoeld hoeft te 
worden. Waarom doet het waterleiding
bedrijf dat niet? Omdat water te goed
koop is, zodat de verbeteringen niet ren-

'- deren. Dus moet er, volgens de 
schrijvers, een 'groentax' op water van 
zeg 200%, opdat het volgens het markt
mechanisme aantrekkelijk wordt om ver
beteringen aan te brengen. Eigenlijk 
wordt hier de redenering, die bij een 
aantal industriële heffingen op de water
huishouding effectief werkt vanwege de 

grote hoeveelheden, op het individuele 
huishouden toegepast. 
Voor de consument is er echter geen 
keuze. Hij kan zijn waterhuishouding 
niet vernieuwen. Het water wordt 
gewoon duurder. Daarmee wordt de 
eerste voorwaarde voor 'groentax' opzij 
gezet. Waarom geen heffing van 200% 
op WC-potten zonder wateronderbreker? 
Waarom geen investeringen van de over
heid voor gescheiden watersystemen? 
Waarom geen voorlichting om waterver
spilling tegen te gaan? Is alleen de markt 
heilig? Is dat de linkse boodschap tegen
woordig? 
Hetzelfde geldt voor gas en elektriciteit. 
Volgens Van Ojik en De Roo moet het 
gas 12 cent duurder worden, hoewel zij 
van die maatregel niet een evenredige 
daling van het gebruik verwachten (4%, 
stellen ze). Het gas wordt gewoon duur
der, zonder dat er een keuze is. De 
'groentax' -voorstellen gaan hier een 
dwangkarakter krijgen, waarmee de 
sympathie wordt verspeeld bij die 
inkomensgroepen die voor het 
doorzetten van een links-ecologische 
politiek noodzakelijk zijn. 
De aardgasprijs is immers een politieke 
prijs, die allang niets meer te maken 
heeft met de produktie- en distributie
prijs, die samen opgeteld rond een 
dubbeltje liggen. Het wonder dat het gas 
voor twee kwartjes uit de kraan komt is 
het resultaat van 20 jaar harde strijd 
tussen woonlastencomités èn rechts 
regeringsbeleid. In Luns' tijd werd het 
aardgas voor minder dan een dubbeltje 
naar I talie geëxporteerd, om daar een 
contract met de Sovjet-Unie te 
doorkruisen. En dat lukte niet eens. Zo 
politiek was en is die prijs. Wat kan nu 
de beweegreden zijn om voor te stellen 
de aardgasprijs met 20% te verhogen? 
Niet echt het 'broeikaseffect', want da
ling van het verbruik zal er nauwelijks 
door plaatsvinden. Waarom geen 
omvangrijk energiebesparingsprogram
ma, juist ook in samenhang met de 
woonlastenbeweging? Waarom geen 
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200% 'groentax' op raampartijen met 
enkele beglazing, die nog steeds bij re
novatie worden ingezet? Dan nemen de 
woningbouwverenigingen de dubbele, 
besparende beglazing wel. Waarom niet 
nagedacht over programmapunten, die 
bondgenoten scheppen in de gemeen
schappelijke strijd voor een beter milieu, 
in plaats van het naar voren brengen van 
harde conflictpunten? Zit daar niet de 
ideologie achter dat alles moet wijken 
voor het milieu, voor het 'broeikasef
fect'? Maar moet daarentegen de 
bevolking, en met name ook die in 
huurhuizen, niet gewonnen worden voor 
een ecologische politiek? 
De wereld zit vol met potentiële milieu
catastrofes: kernrampen via oorlog of 
(sabotage van) centrales, de olielaag op 
en de vervuiling van de oceanen, de 
opwarming van de dampkring, het ozon
gat, het kappen van de regenwouden, de 
verzuring van lucht en grond en de aan
tasting van de bodemstructuur. De enige 
manier om daaruit te komen is een 
wereldwijde sociaal rechtvaardige ecol
ogische politiek van lange adem. 
Daarvoor moeten bevolkingen gewon
nen worden. Wat heeft het voor zin om 
één zo' n potentiële ramp eruit te halen, 
het 'broeikaseffect'- een bij uitstek 
mondiaal vraagstuk, en dit als hoogste 
waarheid tussen ons en de vijandige 
wereld te plaatsen? Als voorzet voor 

rechts (à la Thatcher of Kohl) verdient 
het evenmin waardering. 

De auto 

De maatregelen, die voor de auto wor
den voorgesteld, zijn terecht talrijk. 
Uitgangspunt is dat het autobezit en het 
autogebruik naar beneden moet. Verder 
dat voor zover er straks autogebruik 
plaatsvindt, dit gebeurt met een maxi
mumsnelheid van 90 km, een benzinege
bruik van 1 op 40 (met politiek nieuwe 
motoren), voor doeleinden die dat recht
vaardigen (afgelegen streken met weinig 
frequent openbaar vervoer), enz. Nodig 
is een drastische uitbreiding van het 
openbaar vervoer, zodat de auto voor 
privégebruik naar werk en winkel over
bodig wordt. Een van de eerste maat
regelen zal er mijns inziens toe moeten 
leiden dat het openbaar vervoer zich niet 
in dezelfde files bevindt als het particu
lier vervoer: dus een ongestoorde en fre
quente loop door tunnels, over bruggen, 
enz. Dat zou relatief snel kunnen door 
reservering van weghelften van Coen-, 
Y- en Maastunnels en andere knooppun
ten voor het openbaar vervoer. Zodra je 
uit de bus kunt zwaaien naar stilstaande 
auto's zal de omvang van de file afne
men, ook al zal die tijdelijk zeer sterk 
groeien. Dat vervoer zal veel geriefelij
ker, frequenter en goedkoper moeten 
worden onder andere door aftrek
baarheid van de sterk in prijs te verlagen 
DY-jaarkaarten van de belastingen, enz. 
De 'groentax' op benzine, LPG en diesel 
- met als alternatief OV - zal beargu
menteerd moeten worden aan de hand 
van de verbeteringen in het openbaar 
vervoer die wij voorstaan, en wordt 
daar ook voor gebruikt! In de brochure 
opperen Van Ojik en De Roo met behulp 
van onderzoek van Na tuur en Milieu, 
dat de maatschappelijk uitgesmeerde 
kosten op fabrikant en autogebruiker 
moeten worden verhaald. Die kosten 
worden nu in de vorm van afvalverwer
king, verzuring milieu, vervuiling lucht, 



broeikaseffect, smogvorming en aan
doeningen luchtwegen, ziekenhuiskosten 

~· 
' ongelukken, coma-afdelingen, verkeers-

politie, stratenonderhoud, wegverlich
ting, boomvemieuwing, parkeer
voorzieningen, enz enz door tal van 
verschillende departementen en over
heden gedragen. Waar 5 miljoen auto' s 
in Nederland ongeveer 5 miljard liter 

< benzine verstoken, berokkenen ze een 
totaal aan maatschappelijke meerkosten 
die tussen de 5 en 8 miljard gulden ligt. 
Zou dat op de benzine worden verhaald, 
dan zou de literprijs met 1,- tot 1,50 
moeten stijgen tot in de buurt van 3 
gulden. 
Bij die cijfers wat opmerkingen. In de 
eerste plaats zit er natuurlijk al een forse 
hoeveelheid accijns in de benzineprijs. 
Ondanks de stijging van die prijs in de 
afgelopen 20 jaar is het verbruik niet 
afgenomen. Net zo min als die van alco
hol of tabak. Dit wijst op de noodzaak 
van een veelomvattende aanpak van het 
autogebruik. Een overtuigende milieu
argumentatie en het alternatief van een 

.., goed openbaar vervoer zouden wel eens 
een beslissende rol kunnen spelen. 
De schrijvers stellen verder terecht een 
belasting voor op nieuwe auto' s van 2 
miljard gulden. Dat is voor de huidige 
500.000 nieuwe auto' s per jaar een 
extra-groentax van 4.000 gulden. Bij 
toename van de onderhoudsactiviteiten, 
en het langzamer veranderen van de 
tweede-handsprij zen, is dit een goed 
middel om de 'nieuwe auto' als wegwer
partikel (het is voordelig elke twee jaar 
een andere te kopen, en de kosten aan de 
volgende bezitter te laten) tegen te gaan. 
Die eerste twee jaar is zo' n koper een 
kleine 4.000 gulden extra kwijt. Als een 
auto straks gemiddeld 20 jaar meegaat, 

4. dient elke bezitter gestimuleerd te wor
den er ook zo lang mee te doen. Een 
forse belasting op verkoop binnen de 
eerste zes jaar na aankoop zou nog extra 
helpen. 
In de derde plaats dient een linkse aan-

• pak van het autovraagstuk uit te gaan 

van het principiële recht op verplaatsing 
van ieder mens. Als mensen in het 
Oostgroningse, in de Flevopolder of 
elders zich met hun auto(otje) willen 
verplaatsen, omdat het openbaar vervoer 
aan hun vraag (nog) nauwelijks zal kun
nen voldoen, dan zouden die met de 
huidige maatregelen in zake de ben
zineprijs als eersten het slachtoffer wor
den. Daarentegen zal het zakenverkeer 
niet afnemen; zeker niet met de 'groen
tax' van de brochure. Daarin is het 
namelijk zo dat het totaal effect van 
'groentax' en compenserende maatrege
len voor bijna alle ondernemers fiscaal 
bijzonder aantrekkelijk is: de enige 
industrieën die het gelag betalen zijn de 
(arbeidsextensieve) chemische- en 
energie-industrie. De voedingsmiddelen
industrie gaat 0,6% in produktiekosten 
omlaag, de textiel 2,5%, allerlei diensten 
7,4% en de auto-industrie (o ironie!) 
eveneens 2,1 %. Welnu, er is dus ruimte 
te over om de werknemers voor hun 
woon-werk-verkeer een benzineprijs van 
3, 4 of 5 gulden uit te betalen. Vaak 
gebeurt dat al met autovergoedingen op 
kilometerbasis. Geplaatst voor dergelijke 
vragen in de verkiezingscampagne 
opperde Marius Ernsting de suggestie 
om, als het terugdringen van de uitstoot 
van koolstof-, stikstof- en zwaveloxides 
zo'n nationale kwestie is, dan over te 
gaan op een stelsel van rantsoenering. 
Als dus de gemiddelde automobilist 
1000 liter benzine per jaar gebruikt, dan 
zouden een aantal van die liters, bijvoor
beeld 40% of 50%, op de bon kunnen. 
Op die bon haal je als weggebruiker dan 
400 of 500 liter benzine voor zeg 1,75 
en de rest voor drie piek. Mensen 
hebben dan de gelegenheid om zelf te 
'sparen' en de auto te gebruiken voor 
wanneer het echt nodig is. Dat garan
deert dat mensen met een laag inkomen 
kunnen blijven rijden. Een goed idee. 
Overigens zijn de schrijvers van de 
brochure minder dapper dan het hier
boven lijkt. Want namen zij publiekelijk 
de PvdA kwalijk dat die als voorwaarde 
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'Zet kanaal2 op voor de nachtfilm ..... ' 

voor de verhoging van de benzineprijs 
met 30 cent eerst een verbetering van 
het openbaar vervoer stelt, zèlf willen zij 
hun 'groentax' op benzine pas 
effectueren als de omringende landen 
hetzelfde doen! Wat mij betreft mogen 
ze moediger zijn. 

Duurzame energie: een zijsprong 

In de brochure vermelden de schrijvers 
een stukje over 'duurzame energie', dat 
zij hebben gevonden in Der Spiegel van 
17 juli 1987. Ik citeer: 
"Grote energie-multinationals hebben nu 
al plannen in de onderste bureaulade 
liggen om adequaat te kunnen reageren 

als aardolie en aardgas echt duur worden 
(hetgeen de schrijvers willen .. LM). Zij 
verwachten dat dat binnen 50 jaar zal 
gebeuren. Hun idee is om dan over te 
schakelen op gigantische zonnecollec
toren in de Sahara. Met behulp van de 
overvloedige zonne-energie wordt water 
(H20) dan in zuurstofgas (02) en water
stofgas (H2) gesplitst. Het waterstofgas 
gaat via voormalige aardgasleidingen 
naar Europa en wordt daar met zuurstof 
uit de lucht gecombineerd tot water en 
energie! De technologie van duurzame 
energie.bronnen kent momenteel een 
snelle technologische vooruitgang." 
Einde citaat en op een zin na einde van 
dat stukje over 'duurzame energie-



bronnen'. Het komt er dus op neer dat 
• Shell en Esso en zo vele anderen 
' 'momenteel', dat wil zeggen 'binnen 50 

jaar', technologische vooruitgang gaan 
boeken. Indrukwekkend is het niet. 
Ik wil de schrijvers ter lezing aanbeve
len de voordracht van dr. (destijds) B. 
Kok uit Wageningen op het 

, 'Wereldenergievoorziening '-congres van 
het Verbond van Wetenschappelijke 
Onderzoekers (VWO). Kok stelde daar: 
"Lang nadat wij dit beperkte werelden
ergiekapitaal zullen hebben uitgeput, zal 
de zon doorgaan immense hoeveelheden 
hoogwaardige energie naar de aarde te 
zenden. En naar alle waarschijnlijkheid 

Wat is ecologie? 

zal binnen weinige generaties de wereld 
(en stellig de 'westerse' wereld) volle 
ernst moeten maken met een heroriënter
ing op het gebied van haar energie
voorziening in deze richting'. 
Vervolgens gaf Kok een schets van de 
stand van zaken op thermodynamisch, 
op biologisch, op fotochemisch en op 
foto-elektrisch gebied voor wat betreft 
de omzetting van zonlicht in andere vor
men van energie. Hij stelde: 
"Een wensdroom zou bijvoorbeeld zijn 
water fotochemisch in waterstof en 
zuurstof te splitsen, waarna de verkregen 
stabiele gassen naar willekeur bewaard, 
vervoerd en weer verbrand kunnen wor-

·~ 
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den. Als voorbeeld van zulk een foto
chemische omzetting ... ", en vervolgens 
ging hij in op de katalytische werking 
van cerium(III)-ionen bij deze reactie.6) 
Deze lezing hield Kok in 1954, dat is 
twee generaties geleden. Maar hij 
voegde er dit aan toe: 
"Maar bovenal hoop ik, dat het duidelijk 
is geworden, dat 'zonne-energie' een 
reeks beloften inhoudt, welke geen 
andere op dit tijdstip bekende energie
bron maar in de verte benadert. 
Helaas is de situatie zo, dat de hoeveel
heid research, welke in deze richting 
bedreven wordt, hiertoe in geen enkele 
verhouding staat. De extensieve aard van 
zonne-energie doet ook geen impuls tot 
onderzoek voor oorlogsdoeleinden 
verwachten. Maar ook zonder een 
dergelijke prikkel zal een verstandig 
vooruitzien in de toekomst tot meer 
doelbewust zoeken in deze richtingen 
nopen. Een fractie van de steun, welke 
tegenwoordig verleend wordt aan explo
ratie en onderzoek van klassieke en 
kernbrandstoffen, zou de intensiteit 
waarmee de in dit artikel behandelde 
problemen op het moment worden 
bestudeerd, verveelvoudigen." 
Hier wordt dus met zoveel woorden 
gezegd dat de energievoorziening begin 
jaren vijftig om politiek-militaire rede
nen richting kernenergie holde. En dat 
de aanwezigheid van een overvloed aan 
zonne-energie, juist in die tropische lan
den, de beslissing omtrent research
applicaties negatief heeft beïnvloed. 
Genoeg als these voor een belang
wekkend proefschrift in 1992. Maar ook 
met de kanttekening dat ontwikkelingen 
in de richting van zonne-energie een so
lidaire impuls kunnen geven aan de 
eigen energievoorziening van landen 
(bijvoorbeeld voor landbouwprojecten 
aldaar(!), mijne heren), die nu tot de 
armste ter wereld behoren maar die 
potentieel rijk zijn. En dat laatste wordt 
al 40 jaar afdoende beseft in de hoofd
kantoren van Shell en Esso en die andere 
energiemultinationals. 

Tenslotte 

De schrijvers van de 'groentax'
brochure doen een goede poging om 
vaart te zetten achter de discussie over 
het aanpakken van milieuvervuiling. 
Hoeveel jaar wordt er al niet gezeverd 
over het onaanvaardbaar zijn van chloor
fluorkoolwaterstoffen, wegwerpbatte
rijen, PVC-coatings op karton, plastic
bekertjes, blikjes voor frisdranken en 
bier, enz. Zij doen voorstellen om dat 
eigenlijk in een klap, binnen een paar 
jaar, van tafel te vegen. 
Hun pleidooi voor gescheiden afvalver
werking van de huishoudens is overtui
gend. Maar zou het ook niet door 
milieubeleid goedkoper kunnen worden 
dan de oude manier om je troep weg te 
gooien? Waar zit de beloning voor al dat 
gezwoeg in vijf soorten zakken, niet 
alleen moreel maar ook materieel? Zelfs 
de experimenten op kosten van de 
bevolking in West-Friesland lopen als 
een trein, maar zou een milieubeleid van 
de overheid, met geld via de ecologische 
belastingen, dit hele proces niet enorm 
kunnen versnellen? Natuurlijk, het vuil
nis ophalen wordt ingewikkelder en 
duurder, maar wie gaat er straks strijken 
met de opbrengsten van de re-cycling 
van glas, papier, batterijen, niet
vergiftigde compost en metalen? Toch 
ook de (lokale, provinciale) overheid? 
En als de bevolking in wijken voor deze 
vorm van scheiding kiest, kunnen dan 
daar de vuilophaalkosten niet vervallen? 
Dan is een verhoogde vuilnisheffing 
(met 'groentax') het resultaat voor de 
wijken of huishoudens die niet mee 
doen. 
Het bovenstaande is vooral kritisch. 
Ik vind dat de 'groentax' -brochure uit
daagt om er meningen tegen af te zetten, 
zodat het geheel aan ecologische 
belastingen, dat Groen Links voorstaat, 
evenwichtiger vorm gegeven kan wor
den. En dat is een hele verdienste. 

Leo Molenaar 
chemicus 
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Noten: 
I. Bram van Ojik, Alexander de Roo: 

'Groentax, de prijs voor een schoon 
milieu', juni 1988. Uitgave wetenschap
pelijke bureau' s CPN, EVP, PPR en PSP. 

2. Fon ten Thij: 'Ecotax is dweilen zonder 
effect' (17 juni 1989) en 'De kraan gaat 
dicht' (24 juni 1989), beide onder de kop 
'Het milieuprogramma van Groen Links is 
te defensief'. Alexander de Roo:'Groentax 
is een vorm van offensieve milieupolitiek' 
(1 juli 1989). 

3. Wetenschapsbeleid (ministerie 0 en W). 
Themanummer 'Milieu en wetenschaps
beleid: naar een partnerschap tussen mens 
en natuur', juni/juli 1989. 

4. Natuur en Techniek, 'Het nieuwe kraken; 
De moderne olieraffinaderij', augustus 
1989. 

5. Alexander de Roo, 'Wirtschaft und 
Soziales: Für Arbeitszeitverkürzung, 
Mindesteinkommcn und ökologische 
Stcuem', in Politik im Regenbogen, Grün
Altematives im Europäischen Parlament, 
oktober 1988. 

6. Dr. B. Kok (Wageningen): 'Zonne
energie', Wetenschap en Samenleving 
(blad VWO), maart 1954. Voor mensen die 
het chemisch element cerium (Ce) niet 
kennen, beveel ik het gelijknamige, 
ontroerende hoofdstuk aan in Primo 
Levi' s 'Het periodiek systeem', 
Meulenhoff, 1987. Een boek, dat iedereen 
eigenlijk gelezen moet hebben. 
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De kunstenaar als 
politiek activist 

Progressieve artiesten uit Azië op 
Nederlandse planken 

Tussen 15 oktober en 3 november van 
dit jaar komt er een kleurrijke kara
vaan van 16 podiumkunstenaars uit 
elf verschillende Aziatische en Stille
Zuidzeelanden naar Nederland ter 
afsluiting van een vier maanden 
durende Europese tournee. De zestien 
presenteren een zestal kleinere the
atervoorstellingen, workshops, films 
en een grote schouwburgvoorstelling, 
die in diverse theaters in Utrecht, 
Amsterdam en Den Haag te zien 
zullen zijn. Het is voor het eerst dat 
Aziatische bevrijdingscultuur op zo'n 
diverse en uitgebreide wijze naar ons 
land komt. Het project, 'Cry of Asia!' 
genaamd, is ontstaan in nauwe samen
werking tussen de Asian Council for 
People's Culture (ACPC) en de in 
Utrecht gevestigde Stichting Interna
tionale Film- & Theaterprojecten. 

De gedachte dat kunst en politiek 
vruchtbaar met elkaar verbonden kunnen 
worden is niet nieuw, maar de intensiteit 
waarop deze manier van samenwerking 
zich op het ogenblik in Azië ontwikkelt 
is dat zeker wel. De Aziatische bevrij
dingskunst onderscheidt zich in een aan
tal belangrijke opzichten van eerdere 
pogingen tot het scheppen van pro
gressieve politieke kunst. Zo is de 
Aziatische bevrijdingskunst in sterke 
mate procedure- en niet produktgericht 
Verder zijn de kunstuitingen niet indi
vidueel, maar collectief, ze maken deel 

uit van een massale beweging die ook in 
andere sectoren van de bevolking actief 
is. En er zijn vaak prominente kunste
naars bij de beweging betrokken. De 
Indiase acteur Utpal Dutt bijvoorbeeld 
een groot gedeelte van zijn in de 
Bombay- filmindustrie verdiende ver
mogen aan zijn communistische theater
groep in Calcutta, waarmee hij tijdens 
campagnes van de partij gratis straatop
tredens verzorgt. 
Overal in Azië begint de communisti
sche beweging oog te krijgen voor de 
enorme mogelijkheden van kunst binnen 
het maatschappelijke veranderingspro
ces. Waren kunstenaars tot voor een jaar 
of acht alleen goed voor het amuseren 
van het publiek tussen de leuzen en 
spreekbeurten van partijbonzen door, 
vandaag wordt kunst gerespecteerd als 
van evengroot belang als bijvoorbeeld 
vakbondsactiviteiten. Het gevolg is dat 
er een indrukwekkend netwerk van pro
gressieve kunstenaars aan het ontstaan is 
in Azië en gedeeltes van de Stille 
Zuidzee. Bij dit netwerk zijn beroemde 
en minder beroemde filmacteurs, 
zangers, schilders, beeldhouwers, 
dansers, toneelspelers en schrijvers 
betrokken. Naast hun werkzaamheden in 
de officiële circuits trekken deze kunste
naars in groten getale het platteland en 
de sloppenwijken van de grote steden in, 
om door middel van zogenaamde 'cul
tural action' -workshops de onderdrukte 
bevolking mondig te maken. 

I 



De Filippijn Eduardo Solaug bedankt het publiek. Foto: Michael Kooren. 

Een korte beschrijving van zo'n 'cultural 

1 
action' -workshop is voldoende om de 
politieke toepassingsmogelijkheden van 
dit kunstzinnige proces aan te geven. het 
is letterlijk theater 'for social change'. 
De makkelijk copieerbare workschop
methodes, ontleend aan Augusto Boal en 
Viola Spolin, veroorzaken een domino
effect.!) Niet zelden staan de workshops 
ook model voor veranderingen op ander 
gebied. Uit de Filippijnen is bijvoor
beeld bekend dat, geïnspireerd door de 
collectieve en creatieve werkmethodes 
van culturele workshops, deelnemende 
landarbeiders economische coöperaties 
hebben opgericht. 

( 

Parlement van de straat 

Een 'cultural action' workshop bestaat 
uit drie fases. Tijdens de eerste fase 
wordt het ijs gebroken door op theater 
gebaseerde kennismakingsactiviteiten en 
worden onderlinge samenwerking en 
vertrouwen gestimuleerd door variaties 
op het blindemanspelletje. Tijdens de 

tweede fase wordt op creatieve wijze de 
sociale en politieke structuur van de 
betreffende gemeenschap doorgelicht 
met behulp van bijvoorbeeld door deel
nemers gemaakte collages. Deze simpele 
kunstwerkjes, die op symbolische wijze 
de visie van de deelnemers op de 
machtsverhoudingen in buurt, stad of 
land aanduiden, maken vaak allerlei 
anekdotes en persoonlijke ervaringen los 
over misstanden, corruptie, politiek 
geweld en technische of economische 
gebreken. De meest sprekende van deze 
verhalen vormen vervolgens·de basis 
van de in fase drie door de deelnemers 
zelf te creëren toneelstukjes. 
Gevestigde kunstenaars begeleiden de 
discussies, geven instructies voor de 
spelletjes en andere activiteiten, brengen 
basistechnieken bij van de theater- of 
andere kunstdisciplines, maar treden 
gedurende de workshop geleidelijk aan 
steeds meer op de achtergrond. De 
toneelstukjes worden duidelijk zelf door 
de deelnemers gemaakt en uitgevoerd. 
De opvoering voor de rest van de buurt 
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of het dorp vormt de climax van de 
workshop, die altijd uitmondt in een le
vendige discussie over het wel en wee in 
de gemeenschap en hoe eventuele pro
blemen gezamenlijk op te lossen zijn. 
Als zodanig is de workshop een effec
tieve vorm van 'grassmots-democratie'. 
Het wekt daarom geen verbazing dat dit 
soort volkstheaterexperimenten ook wel 
wordt aangeduid met de term 'parlement 
van de straat'. Deze volksparlementen 
worden de laatste jaren, met name in 
landen waar het officiële parlement 
weinig of geen macht heeft, van steeds 
groter belang. 
Het blijft niet alleen bij een work
shopvoorstelling. Na hun vertrek onder
houden de trainers regelmatig contact 
met de workshopdeelnemers, waarvan de 
meesten normaliter besluiten hun eigen 
buurttoneelgroepje op te richten. Zij po
lijsten het door hun gemaakte stukje en 
treden in omliggende buurten of dorpjes 
op of verzorgen zelf workshops voor 
andere buurtbewoners al dan niet met 
assistentie van de artiesten die de oor
spronkelijke workshop verzorgden. 

Milde criticus 

Gladious, de directeur van Media 
Exploration for Social and Cultural 
Actvancement in Bangalore (India), 
verklaart het succes van de culturele 
workshops als volgt: "Culturele actie, 
zoals we het hier noemen, komt uit de 
mensen zelf, het is 'grassroots', niet hië· 
rarchisch, en een groepsproces in de 
beste betekenis van het woord. Het is zo 
democratisch als het maar zijn kan. Er is 
geen regisseur; een ieders taak is van 
gelijk belang. Als je een culturele work
shop met de lokale bevolking doet, dan 
zie je plotseling iets beginnen te bloeien. 
Mensen die anders passief zijn en 
gewend zijn orders op te volgen, 
bemerken geleidelijk dat ze nu actief 
participeren in het groepsproces. En zo 
komen ook de herinneringen aan oude 
culturele uitdrukkingsvormen, die nog 
steeds in hen leven, weer naar boven. 
Creativiteit laadt de dynamiek van het 
groepspr-oces met een geest die in prak
tisch-gerichte sociale workshops niet 
bestaat. Mensen leren nw elkaar te Ju;s-l 
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teren en zich niet te schamen voor hun 
eigen stem, hun eigen dialect. zo leren 
ze eindelijk eens verbaal voor zichzelf 
op te komen in plaats van dat een welbe
spraakte maatschappelijk werker uit de 
stad dat voor hen doet. We hebben 
gemerkt dat in culturele workshops zelfs 
langzaam maar zeker de kasteverschillen 
•verdwijnen." 
De door workshops ontstane 'grass
roots '-buurttoneelgroepjes kunnen voor 
een veelvoud van doeleinden worden 
aangewend. De door hen zelf gemaakte 
toneelstukken kunnen bijvoorbeeld 
plaatselijke corruptie aan de kaak 
stellen. Discussies na afloop brengen 
vaak andere duistere praktijken aan het 
licht, die niet zelden, via krant en andere 
media, tot verbetering van de plaatseljke 
samenleving hebben geleid. Deze 
betrekkelijk vreedzame toepassing van 
het buurttoneel als milde criticus en dis
cussieleider staat in scherp contrast met 
de met name door studentengroepjes 
vaak toegepaste agit-propmogelijkhe
den. Deze laatste, vaak opruiende straat
toneelvoorstellingen, hebben ten doel 
politieke demonstraties aan te wakkeren 
of te begeleiden. Dit laatste gebeurt 
bijvoorbeeld veelvuldig in de Zuidkore
aanse studentenbeweging. 
De toepassingsmogelijkheden van 'cul
tural action' voor directe revolutionaire 
doeleinden liggen ook voor de hand. Zo 
is het bekend dat de hierboven 
beschreven workshopmethodiek o.a. in 
de Filippijnse communistische guerrilla 
wordt gehanteerd voor het organiseren 
van de bevolking in bevrijde gebieden 
en binnen het bevrijdingsleger zelf om 
de moraal en onderlinge dynamiek te 
bevorderen. Verder is de'cultural action' 
. -workshop honderden malen met succes 
toegepast voor het organiseren en vesti
gen van Basic Christian Communities, 
de bevrijdingstheologiecellen waarvan 
het concept uit Zuid-Amerika naar Azië 
is komen overwaaien en die nu in landen 
als de Filippijnen, Zuid-Korea, India en 
Indonesië te vinden zijn. 

Het is niet vreemd dat dit soort cultureel 
werk regelmatig problemen ontmoet in 
landen waar vrijheid van meningsuiting 
in de praktijk nog altijd geen gemeen
goed is. De heersende elite zit natuurlijk 
niet te wachten op een mondige massa 
en daarom worden de vaak door de lei
ders gecontroleerde massamedia 
gehanteerd als opiaat voor het morrende 
volk. Behalve met de media kunnen 
macht-hebbers zich ook met kogels en 
andere wapens weren tegen de 
oprukkende subversiviteit. Kunstenaars 
die het wagen zich uit te spreken over dit 
soort praktijken verdwijnen vaak zelf 
spoorloos of worden in het openbaar 
vermoord. Zo werd afgelopen januari de 
Indiase toneelschrijver en acteur Safdar 
Hashrni tijdens een straatopvoering voor 
arbeiders van zijn meest recente stuk 

Progressieve Filippijnse artiesten onder
steunen een massademonstratie, 
februari 1986, Manila. 
Foto Eugène van Erven 
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'Cultural action' workshop bij een visconservenfabriek in Cebu, Filippijnen. 
Foto Eugène van Erven 

door een extreem-rechtse knokploeg 
doodgeschopt. Hij is slechts een 
slachtoffer in een steeds langer wor
dende lijst van Aziatische kunstenaars 
die in de afgelopen jaren het leven 
hebben gelaten vanwege hun kunstzin
nige 'subversiviteit'. 

Culturele karavaan 

Sinds 1983 proberen Aziatische kunste
naars zich ook over de landsgrenzen) 
grenzen te organiseren in een interna
tionaal netwerk met de naam Asian 
Council For People's Culture. Het geheel 
wordt vanuit een klein kantoortje in 
Manila gecoördineerd door de 
Filippijnse toneelschrijver Al Santos 
Eind vorig jaar vatte hij het snode plan 
op met een groep van 16 progressieve 
artiesten uit elf landen in een culturele 
karavaan door Europa te gaan trekken. 
Dat idee is in een later stadium met de in 
Utrecht gevestigde Stichting 

Internationale Film- & Theaterprojecten 
(S.T.I.F.T.) verder uitgewerkt. 
Het concept van de culturele karavaan 
wordt al sinds enkel jaren met succes 
toegepast in India en de Filippijnen. Het 
bestaat in feite uit een rondreizende 
groep kunstenaars die onderweg in dor
pen voorstellingen opvoert, 
muurschilderingen meevoert en 'cultural 
action '-workshops verzorgt. Een aantal 
maanden na de machtsovername door 
Cory Aquino organiseerde de A.C.P.C. 
al eens zo'n culturele karavaan met deel
name uit Thailand en Japan. 
De culturele karavaan die thans door 
Europa trekt draagt de naam 'Cry of 
Asia!' en bevat musici, toneelspelers, 
poppenspelers en dansers uit Pakistan, 
India, Sri Lanka, Thailand, Maleisië, 
Indonesië, de Filippijnen, Zuid-Korea, 
Japan, Australië en Aotearoa (Nieuw
Zeeland). Samen presenteren zij een 
indrukwekkend pakket bestaande uit een 
avondvullende grotezaal-produktie 



waaraan alle zestien kunstenaars deelne
men; zes kleinere voorstellingen voor 
theaters in het tweede circuit waarin één 
tot vijf kunstenaars de specifieke situatie 

i in of de cultuur uit hun land belichten; 
' culturele workshops voor professionele 
en amateurtheaterbeoefenaars, soli
dariteitswerkers, migranten, vluchtelin-

~ gen en zelfs verpleegkundigen in de 
l~ drugs- en alcoholverslavingszorg; een 
,, minifilmfestival; exposities van muuri schilderingen; nevenactiviteiten als stu-

diedagen die forumdiscussies, waarin 
dieper op de betreffende sociale en poli
tieke achtergronden wordt ingegaan. 
A.C.P.C. en S.T.I.F.T. hebben voor een 
grote opzet gekozen om het westerse 
publiek zo zorgvuldig mogelijk kennis te 
laten nemen van hedendaagse kunst uit 
het Oosten en om te laten zien welke 
belangrijke rol kunst kan spelen op 
ontwikkelingsgebied. "Dat zal niet 
makkelijk zijn", onderstreept Al Santos, 
de schrijver-regisseur van de avondvul
lende voorstelling en dirigent van het 

, hele project. Maar we zijn er in geslaagd 
om een aantal theaters te overtuigen ons 
te programmeren. We zijn meer dan 
alleen maar propagandatheater. 
We willen aan een groot publiek laten 
zien hoe rijk onze cultuur is, maar ook 
dat er in Azië dingen gebeuren waarvoor 
Europeanen direct of indirect verantwo
ordelijk zijn. Veel van wat er in 
Europese directiekantoren wordt bedacht 
beïnvloedt ook ons leven en verandert 
onze maatschappij." 

Eigen talen 

De avondvullende schouwburgvoor
stelling, die ook de titel 'Cry of Asia!' 

~ draagt, gaat over deze problematiek. De 
hogepriester van een harmonieuze 
stamgemeenschap wordt een speelpop 
van vreemde machten. Het volk raakt 
verdeeld en onderdrukt. Tijdens een 
volksopstand wordt uiteindelijk het 
kwade door het goede vernietigd. 'Cry 
of Asia!' is echter geenszins 

agit-prop of melodrama. 
Het stuk is gebaseerd op de in de meeste 
Aziatische landen bekende mythes die 
zonsverduisteringen verklaren als het 
opslokken van de zon door duivels
achtige reuzenvogels. Maar 'Cry of 
Asia!' gaat beduidend verder dan kleder
dracht, hofdansen en overgeleverde cul
turele tradities. Al Santos: "We willen 
juist de overgeleverde verhalen nieuw 
leven inblazen. We geloven dat ze aan
wijzingen geven over ons verleden en 
onze mentaliteit. En dat verschaft ons op 
onze beurt weer de middelen om uiting 
te geven aan wat ons vandaag de dag 
overkomt. "Met betrekking tot de grote 
voorstelling is dat uiting geven meer dan 
gelukt. Een van de fascinerende aspecten 
van 'Cry of Asia!' is dat alle artiesten op 
het toneel gewoon in hun eigen talen 
met elkaar praten. De theatrale beelden 
zijn echter zo helder en spectaculair, dat 
de vreemde klanken absoluut geen 
begripsobstakel vormen voor een 
Europees publiek. Het is onmogelijk te 
ontkomen aan de kracht en hartstocht 
waarmee wordt gespeeld. De première 
tijdens het Festival van Avignon was in 
ieder geval een groot succes. 
Ook de verschillende kleinschalige 
voorstellingen zijn meer dan de moeite 
waard. Zo presenteert 'Bodong' in de 
vorm van een aangrijpend dansdrama de 
situatie van de met uitsterven bedreigde 
autochtone Kalingastam in het noorde
lijke Cordilleragebied van de 
Filippijnen. Het Japanse Black Tent 
Theater brengt een satirisch stuk over 
het macho wangedrag van zakenlieden 
in de roze buurt van Tokyo. Kim Jung 
Gon, een beroemd filmacteur en tradi
tionele Pansorizanger, speelt in een 
opruiende Madangtheatervoorstelling 
over de tragische tweedeling van Korea. 
Verder zijn er ook een Indiaas-Thaise 
poppenvoorstelling voor kinderen, een 
concert van politieke liederen uit 
Pakistan, Indonesië en Aotearoa 
(Nieuw- Zeeland) en een dans
voorstelling. Naast de enorme politieke 
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muurschilderingen die met de karavaan 
meereizen wordt er ook nog een serie 
'cultural action'-workshops gehouden 
voor verschillende doelgroepen waaron
der Tamil- vluchtelingen, Aziatische 
migranten, verplegers in de drugs- en 
alcoholverslavingszorg en Nederlandse 
podiumkunstenaars. Met dit alles lijkt 
'Cry of Asia!' een van de meest 
zorgvuldige en indrukwekkende poli
tieke culturele manifestaties van de laat
ste jaren te worden. 

Eugène van Erven 
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Noten 

1) Augusto Boa! is een Braziliaanse theater· 
maker en auteur van o.a. Theatre of the 
Oppressed (Londen: Pluto Press, 1979). 
Viola SpoJin is een theaterpedagoog. Zijn 
belangrijkste werk is lmprovisationsfor the 
Theater (Chicago: Northwestem University 
Press, 1963). 

Meer informatie over het 'Cry of Asia!' 
project is te verkrijgen bij de Stichting 
Internationale Film- & Theaterprojecten 
(S.T.I.F.T.), Postbus 19262, 3501 DG 
Utrecht, tel. 030-310385. 
Eugène van Erven is Universitair Docent 
Amerikanistiek aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht en voorzitter van S.T.I.F.T. Hij is 
auteur van Radical People's Theatre (lndiana 
University Press, 1988), Stages of People 
Power: The Philippine Educational Theater 
Association(Den Haag: Nuffic, 1989) en legt 
op het ogenblik de laatste hand aan The 
Playful Revolution. Theatre and Liberation 
in Asia (Indiana University Press). 



Het kinderboek van het jaar! 

In een volstrekt umcke mternationale samenwerkins schreven de Nederlandse Els de 
Groen (bekend van vele kinderboeken) en de Rus E4ard Uspeaald samen een vrolijke, 
spannende én kritische jeugdroman 

Het jaar van bet goede kind 

l1et jaar 
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Pegasu sebonde Btfll., /24.90 

---

Pegasus. 152 blz paperback, /29 90 

/tM.. Al deze uttpvon verkriJgbaar in iedere aoede boekhandel 

ti"'f' Pe Leidsestraat 2S Amsterdam 



Nieuw in Pegasus literair 

Andrej Platonov 
De stad Gradov 
Het is 90 jaar geleden dat Platonov werd geboren. Nobel
prijswinnaar Joseph Brodsky schreef nog pas over hem: 
'Als ik er van af zie om Platonov een groter schrijver dan 
Joyce ofMusil ofKafka te noemen, is dat niet omdat zulke 
classificaties van slechte smaak getuigen, ( ... ) hij hoort 
beslist bij dit echelon van literatuur, doch op die hoogten 
is er geen hil!rarchie.' 
In de reeks Pegasus Literair verscheen eerder zijn meester
werkje Dzjan, dat in de pers alom werd geprezen en veel 
lezers tot Platonov-fan maakte. 
De stad Gradov bevat vijf satirische verhalen. De titelno
velle gaat over een ambtenaar die alles met reglementen en verordeningen wil controleren 
en in zijn avonduren een allesomvattend werk schrijft over het nut van de bureau
cratie. 
Platonovs proza is meer dan alleen kritiek op aan tijd en plaats gebonden misstanden; het 
ontleedt de mentaliteit van mensen die het leven in al zijn aspecten ondergeschikt willen 
maken aan abstracte, rationele denkbeelden - soms met milde, soms met vlijmscherpe 
spot, maar steeds met een volkomen originele, absurde humor. 

Paperback. 140 blz. f 24,90 

Eerder verschenen in deze reeks 

Isabel Allende e.a. Vrijdagen met Bach 

Zeven verhalen van evenzovele Chileense auteurs, geschreven in Balltngschap. Een prachtige 
bundel! 

96 blz., 1 1z,so 

AncbeJ Platonor. D7Jan 
De pen is unaniem; een absoluut meesterwerk!' 'Een prachug verhaal. sublient geschreven, uitJrte/cormtl, 
vertaald' 

ma BoeaJa: De spraakkunst der liefde 
De Groene: .... een onYerWQcht boeiende. opwmdende en ontroerende bekvents ' 

128 blz., paperback./ 14,75 

Derde druk! 
Udia Ginzbura: Omsingeld 

Glnzbura: notities van een belegerde 

Lidia Ginzburg verwerkte háár ervaringen tijdens het beleg van Leningrad op een heel bijzondere 
manier in deze prachtige novelle, die enthousiaste perskritieken oogstte. 

96 blz .• / 19,90. 

tsmail.Kadare: De generaal van het dode leger 
264 blz., f 15,-

Al deze uitgaven verkrijgbaar in iedere goede boekhandel. 
Pegasus, Leidsestraat 25, Amsterdam. 
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Ina Brouwer opent dit nummer met een beschouwing 
over het regeerakkoord tussen CDA en PvdA. Zij stelt 
vast dat maatschappelijke beweging de komende tijd 
geen luxe is. 
Jos van Dijk gaat in op de ontwikkelingen in de media
politiek. Hij begint 25 jaar geleden, toen de strijd tus
sen commerciële televisie en een publiek bestel ook een 
heet hangijzer was, en stelt aan het slot lokale "quote
ring" van de kabel voor. 
Rinse Reeling Brouwer schrijft over de toekomst van 
de CPN. Hij kiest een orginele invalshoek en komt tot 
enkele conclusies rond Groen Links en de permanente 
taken van de CPN. De redactie ziet zijn bijdrage als 
een kwalitatief goede bijdrage aan een discussie, die 
onder meer aan de orde is op het symposium "De uit
daging van het socialisme" op 10 maart a.s. Ronald 
Albers vervolgt de discussie over een wenselijk milieu
beleid van Groen Links. Hij benadrukt de aan de pro
duktie te stellen eisen, en wil slechts "groentax" als de 
consument een werkelijke, positieve keuze heeft. Sjors 
de Kam begint een tweeluik van artikelen over de 
Volkshuisvesting. Hij kritiseert de nota-Heerma, en 
gaat in op onbezonnenheden in de financiele onder
bouwing van het beleid dat Groen Links voorstaat. 
Max van den Berg staat stil bij twee recente fotoboe
ken. Uit het eerste boek over het anonieme werk van 
Amsterdamse persfotografen (1920-1940) komen de 
foto's bij zijn artikel en die van de voorpagina (dan
sende jeugd op 1 mei 1931). 
San Versehouren gaat in op de woningbouw aan het IJ
plein aan de hand van een publicatie van Bernard Leu
pen en een feestje van de buurt. 
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(Lubbers/Kok 
Kanttekeningen bij het regeerakkoord 

De snelheid waarmee het kabinet -
Lubbers/Kok in elkaar werd gezet, is 
op zichzelf bijzonder. In slechts 62 
dagen verwisselde het CDA van coa
litiepartner en stelde de PvdA zich 
na een langdurige oppositieperiode 
van twaalf jaar (het ongelukkige 
kabinetje-Van Agt II niet meegeteld) 
in op een regeringspositie. De ver
wijzing naar de periode-Drees was 
niet toevallig. Na jaren van wat de 
één polarisatie noemt en de ander 
'jaren waarin eindelijk eens wat 
gebeurde' streeft de PvdA naar her
stel van de politieke verhoudingen 

· van de jaren vijftig. Een zuinige 
overheid, veranderingen in kleine 
stapjes, een voorzichtige defen
siepolitiek maar wel met de PvdA in 
de regering. 
Geen onbegrijpelijk streven voor een 
grote sociaal-democratische bestuur
derspartij die niet geïsoleerd wenst 
te worden in een permanente 
oppositierot Er is echter één maar: 
de jaren vijftig zijn voorbij en zullen 
niet meer terugkomen. Het meest 
overtuigende bewijs van dit feit was 
wel de vreedzame revolutie die zich 
in de eerste tien dagen van november 
in de DDR voltrok. De doorbraken 
in de muur vormden het definitieve 
einde van de jaren vijftig. De 
geschiedenis van de Koude Oorlog 
kan geschreven worden. 

Deze gebeurtenis van wereldformaat 
liet in één nacht tijd alle beleidsad
viezen en regeringsnota's als hopeloos 

verouderd achter. Zo ook het regeer
akkoord van Lubbers/Kok dat nog uit
gaat van het verdedigingsconcept van 
deNavo zoals dat in mei in Navo
verband is vastgesteld. Onderhandelen 
over conventionele wapens in Wenen, 
de defensiebegroting op peil houden 
(lees verhogen) en de modernisering 
van de korte-afstandswapens voor
bereiden is het driespoor van dit con
cept. 
De 0,6% groei van de defensieuitgaven 
voor de komende twee jaar, waartoe 
PvdA en CDA tijdens de formatie 
besloten, is gebaseerd op dit concept. 
De vage uitspraken over de al dan niet 
modernisering van korte-afstands
wapens eveneens. Het zou wereld
vreemd aandoen daaraan te blijven 
vasthouden nadat de muur in Berlijn 
niet meer is geworden dan een histo
risch overblijfsel uit de Koude Oorlog. 
De deling van Europa wordt in snel 
tempo opgeheven. De oude vijand is 
daarmee verdwenen. De zin van het 
denken en handelen in militaire blok
ken heeft opgehouden te bestaan. 

Na 9 november horen de pijlers van het 
buitenlands en defensiebeleid meer dan 
ooit samenwerking en ontwapening te 
zijn. Daarom is een onmiddellijke 
bevriezing van de defensieuitgaven wel 
het minste dat we van het nieuwe kabi
net mogen verwachten. Er moeten snel 
nieuwe initiatieven komen die inspelen 
op de nu ontstane situatie en zo spoe
dig mogelijk leiden tot verdere ont
wapening in Europa. 
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Gezien de moeite die ook Wim Kok zei 
te hebben met de afspraken op defen
siegebied, mogen we verwachten dat 
de PvdA nu het voortouw neemt om 
die opnieuw ter discussie te stellen. 
Waarom zou Nederland niet het ini
tiatief nemen om de voorbereidingen 
van de modernisering van de korte-af
standswapens stop te zetten? Waarom 
zou er niet op korte termijn op 
Nederlands initiatief een conferentie 
van Oost- en West-Europa komen over 
de toekomstige verhoudingen? Als de 
Berlijnse muur in één nacht omver 
gehaald kan worden, moet de organi
satie van zo'n conferentie toch niet 
moeilijk meer wezen. 
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Als Nederland een eigen rol wil spelen, 
dan ligt er nu een schitterende kans. 

Wat de sociaal-economische gevolgen 
van de gebeurtenissen in de DDR 
zullen zijn, staat nog minder vast. Ook 
op dit gebied zal een heroverweging 
moeten plaatsvinden. Uit de snel 
stijgende beursnoteringen in West
Duitsland blijkt dat de markt enthou
siast reageert op de verwachte uitbrei
ding van het afzetgebied. Of het 
allemaalloopt zoals het bedrijfsleven 
wenst, een kopiëring van de Westeuro
pese markt in Oosteuropese landen, is 
de vraag, maar vast staat wel dat er ook 
op dit gebied politieke initiatieven 
nodig zijn. 
De nog steeds geldende beperkingen in 
deNavo bijvoorbeeld tot uitvoering 
van nieuwe technologie naar Oost
Europa zullen zo snel mogelijk moeten 
worden afgeschaft. Nederland zal niet 
alleen een uitbreiding van de handels
betrekkingen moeten bevorderen maar 
zeker ook de samenwerking op sociaal 
en cultureel gebied. En misschien is 
nog wel het meest van alles nodig - en 
nu ook mogelijk -om zo snel mogelijk 
tot een intensieve samenwerking te 
komen om de aantasting van het milieu 
tegen te gaan. 
Tegen deze zich snel wijzigende 

achtergrond is de politieke richting van 
het nieuwe regeerakkoord belangrijker 
dan de punten en komma's ervan. 

Wat die richting betreft zoekt men te
vergeefs naar veranderingen die echt 
schokkend zijn. Maar in grote lijnen is 
er wel degelijk een breuk met de poli
tiek van de twee vorige kabinetten. 
Zo wordt de koppeling voor het eerst 
sinds zeven jaar hersteld, is er na de 
ideologie van de terugtredende staat 
weer hernieuwde aandacht voor de col
lectieve sector, is verhoging van de 
defensieuitgaven geen automatisme en 
zijn er kleine maar niet onbelangrijke 
doorbraken op het gebied van Zuid
Afrika (wel in Europees verband maar 
als het niet met Thatcher kan dan maar 
zonder haar) en de volksgezondheid 
(intrekking eigen bijdrage, intrekking 
specialistengeeltje). 
Het belang van deze wijzigingen ligt 
misschien wel vooral daarin dat ze 
voor het eerst sinds jaren een resultaat 
betekenen voor maatschappelijke 
bewegingen en daarmee diezelfde 
bewegingen ruimte geven om verder
gaande veranderingen af te dwingen. 

Geen onbelangrijke zaken dus, maar 
pijnlijk zijn wel de klemmen en voor
waarden die de PvdA tegelijkertijd 
heeft geaccepteerd. Allereerst zijn daar 
de financiële randvoorwaarden; ze zijn 
strak en conservatief van aard. 
De belastingverlaging van Oort gaat 
gewoon door, wat een miljardenverlies 
betekent aan inkomsten van de Staat. 
Daarnaast wordt er nog eens 2,6 mil
jard aan inkomsten weggegeven door 
een onnodige en onterechte verlaging 
van de BTW. Het zijn miljarden die de 
overheid zeer goed had kunnen gebrui
ken voor de financiering van een in
grijpend sociaal en milieuprogramma. 
Nu ook nog eens werd gekozen voor 
een terugdringing van het financie
ringstekort naar 3,25%, geen noemens
waardige stijging van de collectieve 



1 lastendruk, geen verhoging van de 
vennootschapsbelasting en geen ver
laging van de defensieuitgaven is 
duidelijk dat het milieuplan en de so
ciale vernieuwing op een koopje moe
ten worden uitgevoerd. Dat dat de 
nodige problemen zal gaan opleveren, 
is nu al duidelijk. De inkt van het 

, akkoord is nog niet droog of de nieuwe 
minister van Sociale Zaken, Bert de 
Vries, riep de vakbeweging op tot loon
matiging en het snel sluiten van een 
Centraal Akkoord. En al is nog niet één 
keer gezegd wat men onder excessieve 
loonmatiging verstaat, duidelijk is wel 
dat er nauwelijks loonstijging mag 
plaatsvinden wil de koppeling geen 
gevaar lopen. 
Zo ontstaat de uiterst merkwaardige 
situatie dat de winsten in sommige 
bedrijven en bedrijfstakken tot een 
recordhoogte zijn opgelopen, de vakbe
weging na jaren weer eens de loon
ruimte opeist voor loonsverbetering, 
ATV, en andere zaken, maar een 
CDA/PvdA- kabinet diezelfde vakbe
weging maant dat vooral niet te doen 
omdat anders de uitbetaling van ambte
narensalarissen en uitkeringen gevaar 
zou lopen. 
Maar wat verwachten CDA en PvdA 
dan van de vakbeweging? Dat ze de 
winsten laat zitten die geen enkele 
investeringsbestemming vinden of het 
moet al in het buitenland zijn? Je kunt 
veel van de Nederlandse vakbeweging 
verwachten, maar dit lijkt me toch wat 
wereldvreemd. Als de regering de win
sten voor iets anders dan voor lonen en 
arbeidsvoorwaarden had willen be
stemmen, dan had ze nu de vennoot
schapsbelasting moeten verhogen om 
zo rechtstreeks inkomsten te krijgen 
voor het milieu, dan wel voor het her
stel van de koppeling. Steun voor een 
dergelijke maatregel is niet alleen bij 
Groen Links te vinden. Zelfs onder 
rechtse economen en beleggingsad
viseurs leeft tegenwoordig de gedachte 
dat het niet zo gek zou zijn de overwin-

sten af te romen. Waarom daar dan niet 
voor gekozen? 

Nee, echte ingrijpende maatregelen 
zoekt men tevergeefs. Op immaterieel 
gebied is natuurlijk winst geboekt. Een 
Wet Gelijke Behandeling lijkt er nu 
eindelijk te komen. Maar de formele en 
conservatieve minister van Justitie 
Hirsch Ballin zou weleens als waak
hond kunnen zijn ingezet. Van hem 
wordt gezegd dat hij wetgeving op het 
gebied van euthanasie en gelijke 
behandeling wel eens zou kunnen 
blokkeren. Een ingebouwd tijdbom
roetje? 

Ook van de doelstelling op het gebied 
van milieu valt geen kwaad woord te 
zeggen. 'Binnen één generatie zal de 
wijze van produceren en consumeren 
moeten voldoen aan voorwaarden van 
duurzame welvaartsontwikkeling. Deze 
trendbreuk zal nu ingezet moeten wor
den.' Maar het departement van 
Milieu, onder leiding van de sociaal
democraat Alders, heeft niet meer 
bevoegdheden gekregen dan vroeger 
milieuministers ten opzichte van de 
zogenaamde oorzaakdepartementen. 
Landbouw, Verkeer en Waterstaat en 
Economie zijn bovendien in handen 
van CDA' ers waarvan met name het 
laatstgenoemde departement in handen 
is van de uit werkgeverskring afkom
stige Andriessen. 
Een goede inzet dus, prima doelstellin
gen, maar het kabinet heeft het (nog) 
niet aangedurfd de economische belan
gen die strijdig zijn met milieu en 
sociale vernieuwing echt aan te 
pakken. En dat kan de nodige con
flicten gaan opleveren. 

Ruud Lubbers heeft voor Nederlandse 
naoorlogse begrippen met ongekende 
snelheid zijn derde kabinet in elkaar 
gezet. 
De PvdA heeft het kennelijk wijs 
geacht in hetzelfde tempo mee te gaan. 
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Het is de vraag of dat verstandig is 
geweest. Voor sommige zaken zou het 
beter zijn geweest het gevecht wat 
langer vol te houden. Nu is dat deels 
verschoven naar de wekelijkse kabi
netsvergaderingen, deels is de bal bij 
de vakbeweging gelegd, met alle risi
co's van dien. De uitkomst van één en 
ander is daarom minder te voorspellen 
naarmate de rit langer duurt. De deel
name van de PvdA in de regering heeft 
zeker voor beweging ten goede ge
zorgd. Maar vast staat wel dat maat
schappelijke bemoeienis de komende 
tijd beslist geen luxe zal zijn. 

Ina Brouwer 



Mediapolitiek 

De mislukte levering van 1,5 miljoen 
kabelhuishoudens 

Het was een spannend jaar voor de 
mediawereld. De invoering van com
merciële televisie in Nederland bleek 
niet meer tegen te houden. Véronique 
en TVlO forceerden via 'de achter
deur' een opening in het mediabestel, 
waarna de nieuwe regering zich bond 
aan een officiële toegang van de com
mercie tot de omroep door de aan
kondiging van een wijziging in de 
Mediawet. Voordat er een commer
cieel net via 'de voordeur' de Neder
landse huiskamers binnenkomt zal er 
nog heel wat strijd gevoerd moeten 

' worden. Daarbij zullen de belangen 
van de kijkers en de vrijheid van me
ningsuiting weer hoge ogen gooien in 
het debat. Of het daar in de eerste 
plaats om gaat is echter zeer de 
vraag. Eerst even een korte terugblik 
op de jaren zestig. 

Zo'n 25 jaar geleden was commerciële 
televisie ook een 'hot issue' in de 
Nederlandse politiek. De regering werd 
in toenemende mate onder druk gezet 
om de omroepwet te wijzigen ten gun
ste van de adverteerders die in deze tijd 
van groeiende welvaart zaten te sprin
gen om kanalen voor de promotie van 

1 een groeiend assortiment aan consump
tieartikelen. Vele van hen waren niet 
bereid een legale weg af te wachten. De 
etherpiraterij nam een grote vlucht. 
In 1963 leed een poging van de 
regering-De Quay om commerciële 
televisie in te voeren schipbreuk in de 
Tweede Kamer. Een belangrijk deel van 

de christen-democratische politici bleek 
er nog niet aan toe te zijn. Een op het 
laatste moment in elkaar getimmerde 
stichting van de projectontwikkelaar en 
speculant Zwolsman kon niet aan de 
slag. Zwolsman, die nauwe relaties 
onderhield met enkele vooraanstaande 
christen-democratische politici en die 
verschillende keren door allerlei schan
dalen in het nieuws kwam, heeft het la
ter langs een minder officiële weg nog 
eens geprobeerd met zijn REM-eiland 
in de Noordzee. Vanaf dat kunstmatige 
eiland rond de TV-piraat uit die aan de 
wieg heeft gestaan van de TROS. 
In 1965 was er vooral door het optreden 
van de etherpiraten weer een crisis rond 
de commerciële TV. De gemoederen 
liepen zo hoog op dat het kabinet
Marijnen (KVP, AR, CHU, VVD) er 
over viel. Nog in hetzelfde jaar legde 
de nieuw gevormde regering onder lei
ding van Cals (PvdA, KVP) de grond
slag voor een nieuw omroepbestel. Dit 
werd een 'open bestel' genoemd omdat 
het plek bood aan nieuwe omroepen 
zoals de voormalige radiopiraat 
Veronica en de TROS. Nog voordat de 
nieuwe omroepwet van kracht werd 
kreeg de TROS overigens al een 
uitzendvergunning. 
In het nieuwe bestel werd voorts plaats 
ingeruimd voor de reclameboodschap
pen die al jarenlang door deze piraten
zenders vanaf de Noordzee de Neder
landse huiskamers ingestuurd werden. 
Ook hier ging de praktische invoering 
door middel van een voorlopige 
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regeling vooraf aan een officiële 
wetswijziging. De adverteerders waren 
kennelijk niet in staat een normale wet
gevingsprocedure af te wachten en de 
regering bleek gevoelig voor hun aan
houdende druk. 
Behalve voor de adverteerders ging de 
regering in die dagen ook overstag voor 
de pressie van Philips om de invoering 
van kleurentelevisie mogelijk te maken. 
De omroepen zaten er niet direct om te 
springen, de kosten waren zeer hoog, 
maar omdat er geen noemenswaardige 
kijkgeldverhoging mee gemoeid was 
ging de politiek om. Philips kon vanaf 
1968 met de verkoop van kleurentele
visietoestellen beginnen. Dat was voor 
de firma een mooi moment, want de 
markt voor zwart-wit TV's was bijna 
verzadigd. In 80% van de huishoudens 
stond inmiddels een TV. Philips had 
trouwens al eerder succes gehad in Den 
Haag. In 1951 had de regering-Drees 
op aandrang van dit bedrijf toestem
ming gegeven om te beginnen met tele
visie-uitzendingen. De omroepen waren 
er nog lang niet aan toe en werkten 
slechts schoorvoetend mee. In zowel de 
KVP als de PvdA (beide regeringspar
tijen) klonken bezorgde geluiden over 
de culturele gevolgen van de invloed 
van dit nieuwe massamedium. Maar de 
groeimogelijkheden van Philips wogen 
uiteindelijk het zwaarst. 
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De geschiedenis herhaalt zich per defi
nitie niet. Maar soms is de suggestie 
wel erg groot. In de afgelopen jaren is 
de spanning rond de commerciële tele
visie opnieuw opgelopen met als cli
max de gebeurtenissen rond Véronique 
en TV lO dit najaar. 
Het tweede kabinet-Lubbers begon in 
1986 op aandrang van de VVD met een 
voorzichtige opening richting commer
ciële televisie in zijn regeerakkoord. 
Men zegt wel dat deze opening van de 
kant van de grootste regeringspartij, het 
CDA, niet van harte werd gegeven. Het 
duurde misschien ook daarom tot het 

r 
voorjaar van 1989 voordat er enige I 
beweging kwam. Verschillende plannen 
van uitgevers en omroepen waren niet 
uitvoerbaar gebleken. De regering liet 
weten nog steeds aan het akkoord van 
1986 vast te willen houden maar ze gaf 
tegelijkertijd aan wel iets te voelen 
voor een verruiming van de mogelijk
heden voor de commercie binnen het 
huidige publieke bestel. De STER-tijd 
zou worden uitgebreid en de moge
lijkheden voor sluikreclame en sponso
ring van omroepprogramma's zouden 
wellicht vergroot kunnen worden. 
De voortdurend onduidelijke en half
slachtige houding van de regering werd 
echter afgestraft door de aankondiging 
van twee initiatieven voor commerciële 
televisie waarbij de Nederlandse 
Mediawet zou worden omzeild naar het 
voorbeeld van op Nederland gerichte 
radiozenders die vanuit het buitenland 
uitzonden en ongemoeid werden gela
ten. Het belangrijkste initiatief was 
ongetwijfeld dat van TV10. Dit bedrijf 
begon door de medewerking van Joop 
van de Ende een groot aantal sterren 
van de publieke omroeporganisaties 
weg te kopen. De dreiging was levens
groot aanwezig dat daardoor de STER 
onvoldoende reclamegelden binnen zou 
gaan halen met alle gevolgen voor het 
publieke bestel (en de pers!). De hoop 
het publieke bestel zonder al te veel 
kosten en zonder kijkgeldverhoging 
overeind te houden door uitbreiding 
van de STER bleek ijdel. 
De val van het kabinet begin mei maak
te het echter onmogelijk hiertegenover 
een nieuw beleid te ontwikkelen. Dit 
kwam de VVD overigens erg goed uit. 
Men had van het CDA toch niets meer 
te verwachten op dit punt en nu was het 
mogelijk onverkort achter de initiatie
ven van de 'vrije jongens' te gaan 
staan. 
Zonder nieuw beleid moesten de initia- ! 

tieven van Véronique en TV10 getoetst 
worden aan de vigerende Mediawet. 
Volgens deze wet zou het 



Commissariaat van de Media een uit
spraak moeten doen over de vraag of de 
nieuwe commerciële stations die via de 
satelliet uit het buitenland hun pro
gramma's uit zouden gaan zenden, 
beschouwd konden worden als buiten
landse zenders. Zo niet, dan zouden ze 
volgens de Mediawet niet op de kabel 
mogen worden toegelaten. De voor-

I standers van commerciële televisie 
• bestreden overigens de rechtsgeldigheid 
van deze gang van zaken met verwij
zing naar nieuwe Europese richtlijnen 
omtrent satelliettelevisie die in septem
ber werden overeengekomen. In deze 
situatie, met de demissionaire regering 
en het parlement in een afwachtende, 
machteloze positie, maakten de partijen 
(NOS, Véronique, TV10, kabelmaat
schappijen) zich op voor een juridische 
slag om de zeggenschap over de media. 
Op 28 september, enkele weken na de 
parlementsverkiezingen, middenin de 
formatie van een nieuw CDA/PvdA
kabinet en vier dagen voor de eerste 
uitzending van V éronique, sprak het 
Commissariaat van de Media het hoge 
woord: Véronique kan vanwege haar 
Luxemburgse dekmantel wél toegelaten 
worden op de kabel, TV10 niet. TVlO 
slaagde er in kort geding niet in deze 
uitspraak onderuit te halen, evenmin als 
de NOS er in slaagde alsnog Véronique 
te weren. 
Deze ontwikkelingen forceerden uitein
delijk ook een doorbraak in de politiek. 
Nog voordat er een regeerakkoord was, 
laat staan een nieuw kabinet, laat staan 
een regeringsverklaring, laat staan een 
door de Tweede Kamer goedgekeurd 
nieuw beleid, verklaarden woordvoer
ders van CDA en PvdA dat zij elkaar 

, konden vinden op een wijziging in de 
Mediawet die commerciële TV moge
lijk zou maken. Op dit punt hoefde de 
formatie in elk geval niet te stranden. 
Terwijl de kabinetsformatie nog liep 
voerde een van de onderhandelings
partners, demissionair minister en 
beoogd fractievoorzitter van het CDA 

Brinkman, onderhandelingen met TV10 
en enkele uitgevers. Doel: een con
structie te vinden die de sterren van 
Joop van de Ende en de door hen te 
verwerven reclamegelden voor het 
Nederlandse omroepbestel zou doen 
behouden. Dit dwong des te meer toen 
TV1 0 pogingen in het werk stelde à la 
V éronique een buitenlandse paraplu 
(TFl) voor zijn programma's te vinden. 
Het initiatief van Brinkman mislukte, 
althans voorlopig (het werd de uitge
vers allemaal te duur), dat van TV10 
uiteindelijk ook. Van de Ende's sterren 
zijn door deze geschiedenis niet verder 
gekomen dan de Publex-reclameborden 
overal in het land vanwaar ze ons toe
roepen dat het weer gezellig wordt op 
de buis. Zij zullen ook zonder TV10 
hun weg wel weer vinden. 
En de adverteerders, die dit feest moge
lijk hadden moeten maken, waar zijn zij 
gebleven? De verontwaardiging was 
groot toen eind oktober bleek dat TV10 
vooralsnog niet zou kunnen uitzenden. 
Over een eventuele latere start bestond 
weinig zekerheid. 'TVlO gokt met 50 
miljoen reclameguldens', schrijft het 
reclamevakblad Adformatie. Een 
woordvoerder van een van de gedup
eerde reclamebureaus reageert zorgelijk 
op de relativerende houding van TV10 
tegenover enig uitstel. Een grap van 
André van Duin kan over twee weken 
ook nog leuk zijn, maar adverteerders 
investeren toch niet voor de grap! Aan 
hun investeringen liggen serieuze 'com
municatiedoeleinden' ten grondslag. 
Daaronder: beïnvloeding van het 
koopgedrag bij de Sinterklaas- en 
Kerstaankopen. Dat dreigt nu allemaal 
de mist in te gaan. Een andere onderne
mer uit deze miljoenenbusiness stelt 
onomwonden: 'Alle contracten zijn 
nietig nu TV10 op 28 oktober geen 1,5 
miljoen kabelhuishoudens aflevert.' 
Twee weken later, als TV10 definitief 
afhaakt, lezen we in Adformatie: 
'Stormloop op STER na stoppen 
TV10'. Brinkman, c.q. de nieuwe 
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regering, kan tevreden zijn. De meer
derheid van de .f 50 miljoen reclame
geloon zal in Nederland besteed wor
den. Niet bij V éronique, zo wordt 
verwacht. De kijkcijfers van dit station 
vallen nog wat tegen, vooral op prime 
time. In de middag en late avond doet 
het station het iets beter, maar de beste 
programma's halen niet meer dan zo'n 
4% van het kijkerspubliek tegenover 
bijvoorbeeld 26% voor de Honey
moonquiz van de TROS op vrijdag
avond. Actformatie vergelijkt kijkcijfers 
en reclameprijzen en komt dan tot de 
conclusie dat Nederland 2 het goed
koopst is op prime time en Véronique 
er met zijn veellagere prijzen alleen 's 
middags en laat op de avond uitspringt. 
Waarop Véronique aankondigt de prij
zen te zullen herzien. Dit kan tot een 
interessant spelleiden waarin straks een 
eventuele officiële commerciële om
roep ook een rol zal moeten gaan spe
len. En wat wordt dan de positie van de 
publieke omroep? 
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In het kader van de actie 'Houdt TVlO 
binnen de grenzen' kwam Brinkman 
(als demissionair minister of als co
architekt van het nieuwe kabinet?) 
alvast met een voorstel tot wijziging 
van de Mediawet. De reacties uit de uit
gevers- en advertentiewereld waren 
terughoudend. De afdrachten voor de 
vergunning en het toezicht (5%) en 
voor de publieke omroep en het Be
drijfsfonds voor de pers (10%) zouden 
te hoog zijn. De beperking tot de kabel 
zou 30% in het bereik schelen in ver
gelijking met de publieke omroepen die 
via de ether uitzenden. Men vreest 
strakkere regelgeving (bijvoorbeeld 
betreffende. het verplichte minimum aan 
Nederlandse programma's). Zou 
investeren in een buitenlandse zender 
niet meer opleveren uiteindelijk? 

De toekomst van het Nederlandse 
omroepbestel blijft ongewis. De krach
ten die er op inwerken zijn inmiddels 
wel duidelijk aan te geven. Ze waren er 

in de jaren zestig en ze zijn nog steeds 
actief in de jaren tachtig: de adverteer
ders, die hun door de economische 
groei en een gunstig ondernemerskli
maat vergaarde miljoenen zo gunstig 
mogelijk willen investeren, de uitgevers 
die hun terrein willen uitbreiden, de 
ondernemers en zakenlieden die 
belangen hebben in de techniek, de 
kabel, de schotel, de satelliet. Tamelijk 
dwingende krachten zijn het, niet te 
beroerd voor chantage en half-legale 
praktijken. Daartegenover staan de 
aarzelende, schipperende politici van 
CDA en PvdA, gebonden aan de zuilen, 
maar ook gevoelig voor de niet te stu
iten opmars van commerciële media
exploitanten. En net als toen kan men 
constateren dat er van een democrati
sche, door het parlement in alle open
baarheid gecontroleerde besluitvorming 
nauwelijks sprake is. 

r 

Eind jaren zestig resulteerde het krach
tenspel van deze partijen in het open 
breken van het oude omroepsysteem. 
Nu dreigt iets soortgelijks te gebeuren. 
Het 'open bestel' was op de eerste 
plaats een publiek bestel, waarin plaats 
ingeruimd werd voor commerciële 
invloeden. Het bestel van de jaren 
negentig zou wel eens overheersend 
commercieel kunnen zijn met wellicht 
een klein plaatsje voor de publieke 
omroep. De kans hierop is groot als de 
publieke omroep zwak en intern ver
deeld blijft en moet concurreren met 
een sterk commercieel net naast de al 
aanwezige (semi) buitenlandse stations. 
Dan zullen ook de publieke netten 
verder moeten commercialiseren (zoals 
de vorige regering dit voorjaar al 
voorstelde) m,et alle gevolgen voor de 
kwaliteit van de programma's. De enige 
manier om dit te voorkomen is een 
aanzienlijke investering door de over
heid in de publieke omroep, waarbij 
aan de omroeporganisaties die hierin 
willen participèren de voorwaarde 
gesteld zou moeten worden van ver
gaande samenwerking. Positief is de 



aankondiging van het concessiesyste~m 
• in Brinkman 's voorstellen tot wijziging 

van de Mediawet. Dit betekent dat de 
publieke omroepen niet meer afhanke
lijk zullen zijn van ledentallen. De 
onderlinge concurrentie komt dan te 
vervallen zodat men zich uitsluitend 
kan gaan wijden aan het verzorgen van 
kwaliteitsprogramma's. 
Zonder een flinke impuls voor de pu
blieke omroep raakt Nederland de tele
visie als openbaar en democratisch te 
controleren massamedium kwijt. 
Verhoging van het kijkgeld mag daarbij 
overigens niet onbespreekbaar blijven. 
Het is de vraag of de regering, die meer 
gefixeerd lijkt op de verlangens van 
Van de Ende c.s. dan op de belangen 
van de publieke omroep, daartoe bereid 
is. Eerder ingenomen standpunten over 
een eventuele verlaging van het 
kijkgeld voorspellen weinig goeds. 
Maar het kan nog erger: als er een 
ongelimiteerd aantal commerciële 
media-exploitanten wordt toegelaten. 
Dit is gezien 'maraktsegmentering' 
waar de adverteerders naar streven een 
voor de hand liggende ontwikkeling. 
Elke doelgroep die te onderscheiden is 
op grond van overeenkomsten in het 
consumptiepatroon krijgt zijn eigen 
commercieel net met daarop afgestem
de reclame. De adverteerders zijn al 
lang bezig door middel van verfijnde 
onderzoeksmethoden uit te vinden 
langs welke weg zij voor welk artikel 
de beoogde afnemers het best kunnen 
verleiden tot aankopen. Massaproduktie 
en massaconsumptie raken uit de tijd, 
alles draait nu om duidelijk af te bake
nen doelgroepen/marktsegmenten. Het 
massamedium televisie zal op den duur 
worden opgesplitst in tientallen com
merciële netten die alle trachten tege
moet te komen aan door onderzoek 
vastgestelde behoeften van evenzovele 
doelgroepen. Bij de satellietzenders is 
zo'n ontwikkeling al zichtbaar: een 
sportnet, een huisvrouwennet, een 
kindernet Met openbare communicatie, 

cultuur en democratie heeft dit alles 
weinig meer te maken. Televisie wordt 
dan even interessant als het tijd
schriftenrek van de supermarkt of het 
aanbod aan reclamefolders en glan
zende kleurenmagazines van waren
huizen dat men voor Sinterklaas en 
Kerst in de brievenbus krijgt. 

Het behoud van een publieke omroep is 
op de eerste plaats een zaak van de lan
delijke overheid. Het kan echter geen 
kwaad, nu we vlak voor de Gemeente
raadsverkiezingen zitten, ten slotte ook 
nog te wijzen op mogelijke lokale 
invloed. Het toelaten van zenders op de 
kabel is op veel plaatsen afhankelijk 
van een beslissing van de lokale over
heid. Kabelmaatschappijen zullen er in 
de regel alles aan doen om zoveel mo
gelijk commerciële stations binnen te 
halen. Daarbij zullen zij wijzen op de 
financiële exploitatie van de kabel. Het 
abonnement kan goedkoop blijven als 
we inkomsten krijgen uit toelatings
gelden van commerciële stations, zo zal 
men redeneren. Maar in de praktijk is er 
geen plaats voor een oneindig aantal 
stations. Op veel kabelnetten is de pu
blieke franstalige RTB ingeruild voor 
Véronique. TVlO zou in Utrecht het 
publieke Duitse derde net verdrongen 
hebben. Hoe ver gaat dat? Tegen deze 
achtergrond heeft Groen Links in 
Utrecht op voorstel van de PSP in het 
verkiezingsprogramma een punt opge
nomen over het behoud van de publieke 
omroep op de kabel door aan de toela
ting van commerciële zenders een 
bepaalde grens te stellen. Dit idee voor 
een zekere 'qootering' in het gebruik 
van de kabel zou in de toekomst ook op 
andere plaatsen wellicht nog van pas 
kunnen komen. 

Jos van Dijk 
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Enkele gedachten 
over de toekomst van 
de CPN 
Het tot stand komen van de 'nieuwe 
politieke formatie Groen Links' (op 
de partijconferentie van 25 juni 
voorzichtig als nieuwe vorm van het 
aloude 'streven naar coalities' 
begroet), het enthousiasme daarover 
bij veel activisten, de uitslag van de 
verkiezingen van 6 september die 
langs deze weg 'tenminste weer een 
communist in de Kamer brachten' -
dat alles noopt tot een spoedige 
bezinning op de vraag, hoe het nu 
verder moet met de CPN. 
Hierbij, ongevraagd, enige notities. 

I Vormveranderingen van 
partijformaties in de 
Nederlandse politiek 

Sinds de geleidelijke invoering van de 
parlementaire democratie in Nederland 
hebben - grof gezegd -drie typen van 
politieke partijen elkaar afgelost. 
Het eerste type behoort tot de periode 
van het censuskiesrecht. De Tweede 
Kamer bestond uit een verzameling 
persoonlijkheden, met een in tamelijk 
los verband opererende kiesvereniging 
in het eigen district om zich heen. In 
het parlement speelden zich wel grote 
ideologische debatten af {Thorbecke 
tegen Groen), maar achter de redenaars 
stonden geen grote ideologische blok
ken. De CHU heeft tot haar opheffing 
de partijcultuur van deze eerste fase 
bewaard. 
De tweede fase zet in met de publikatie 
in 1878 van 'Ons Program' door 
Abraham Kuyper in 'De Standaard'. 

Hier komt de eerste moderne partijor
ganisatie tot stand. De kiesverenig-
ingen worden gebundeld in een cen-
traal verband met een gezamenlijk 
programma. Niet alleen de vermogende 
elite, maar juist ook het 'volk achter de 
kiezers' wordt op deze wijze politiek 
gemobiliseerd. Er is een duidelijke 
ideologie, een gezamenlijk klassenbe
lang (of, in het geval van Kuypers 
'antithese' nu juist: een gezamenlijke 
zogenaamd christelijke noemer die tot 
doel heeft de organisatie langs de 
scheidslijnen van klassen te voor-
komen), er is een partijpers, er is ideo
logische scholing, er wordt partij
discipline gevraagd maar er wordt ook 
discussie van onderop toegestaan waar
langs de vrijwillige beaming van de 
discipline wordt georganiseerd. 
Gramsci, in zijn analyse van de opko
mende christen-democratie, was van 
mening dat zich in deze wijze van par
tijvorming ondanks alle inhoudelijk 
vaak reactionaire standpunten toch pro
gressieve tendensen konden doorzetten. 
In Nederland volgde op de ARP-
nieuwe stijl in 1894 de SDAP, even-
eens een 'moderne' formatie met 
betere perspectieven dan haar meer 
anarchistische voorgangster SDB, 
welke laatstgenoemde je als een prole
tarisch antwoord op de partijen van het r 
eerste type van de elites kunt beschou
wen. Abraham Kuyper had zijn partij
structuur al afgekeken van die van de 
Duitse sociaal-democratie na het 
herenigingscongres in Gotha uit 1875 
(zo kende de ARP tot haar opheffing 



een 'centraal comité'). Hij was dus de 
inheemse Nederlandse sociaal
democraten vóór. 
De invoering van het algemeen kies
recht maakte de partijen van het twee
de type tot de dominante factor in het 
politieke leven. In wat de periode van 

! de verzuiling wordt genoemd zijn ze 
dat gebleven. 
In veel opzichten nu behoorde ook de 
CPN tot dit nieuwe type. Als afsplit
sing van de SDAP was de SDP in 
eerste instantie evenzeer 'modem' als 
de partij waaruit ze voort was geko
men. Zoals alle ketters beschouwde 
immers ook zij zich als de zuivere her
opneming van de oorsprong. Toch is het 
gevaar van ideaaltypische omschrij
vingen altijd weer dat geen enkele 
specifieke gestalte geheel aan de idee 
voldoet. De RKSP/KVP bijvoorbeeld 
past niet volledig in het model, omdat 
ze wel deel heeft aan de verzuiling, 
maar, vanwege de greep van de kerke
lijke hiërarchie op de partij, veel min
der ideologische binding van de leden 
van de partij door zelf-scholing en dis
cussie van onderop kent. Ook het com
munisme in Nederland wijkt af van het 
algemene patroon van partijvorming. 
En wel in ten minste twee opzichten: 
1. Tegen de bedoeling in trok de SDP 
al ras anarcho-syndicalistische ele
menten aan. De hele partijgeschiedenis 
door was er weliswaar een wens tot 
oriëntatie op de 'moderne' vakbewe
ging, maar de geslotenheid van het 
sociaal-democratische blok enerzijds, 
en de strijdbaarheid van de niet- en 
anders-georganiseerden anderzijds, 
dreef haar telkens weer in de richting 
van het NAS en beïnvloedde later de 
EVC. Van veel zelfstandige, radicale 
arbeiders kun je echter lang niet altijd 
zeggen, dat ze zich door de partij ideo
logisch lieten binden. Eerder dat ze het 
partijapparaat gebruikten als nuttig 
instrument in hun strijd. 
2. De bolsjewisering van de CPN rond 
1930 bracht een aantal nieuwe elemen-

ten. Lenin had zijn partij georganiseerd 
met het oog op de stootkracht in een 
situatie van subversie. Ook de mobi
lisatiekracht van de CPN werd nu toe
gesneden op een situatie van verzet. Ze 
werd ook 'partij in het verzet', tijdens 
de bezetting en vervolgens in de loop
graven van de Koude Oorlog. 
Helemaal vreemd aan wat ik de 'partij
vorming van het tweede type' noemde 
was het democratisch centralisme 
overigens niet. Dat de communisten 
juist zoveel gereformeerden ontmoet
ten in de illegaliteit duidt daar al op. 
Toch kon de leninistische organisatie
vorm door zich fatsoenlijk achtende 
partijen worden afgedaan als vreemd 
aan de vormen van de vaderlandse 
politiek. 
De afgelopen decennia hebben we de 
gestage afbraak van de 'partijvorming 
van het tweede type' meegemaakt. Het 
eerst ging de SDAP voor de bijl. In de 
doorbraak, maar meer nog in de 
woelige jaren van Nieuw Links. 
Daarop volgde de katholieke zuil, die 
zijn hele arbeidersvleugel, een deel van 
de intelligentia en later ook nieuw-libe
rale kiezers verloor. De partij die 
voorop had gelopen in dit model ver
dween ook als laatste: na 100 jaar 
moest de ARP worden opgeheven om 
de roomse politieke macht te kunnen 
redden. Alleen het GPV is, als ik het 
wel zie, nog erfgenaam van de door 
Kuyper in Nederland geïntroduceerde 
traditie. Maar die partij staat waar
schijnlijk te ver af van ons communis
ten om bepaald een voorbeeld te kun
nen zijn. 
Inmiddels zijn we dus overgegaan in 
het tijdperk van partijvorming van een 
'derde type'. Afgebroken is de sterke 
ideologische binding. Weg is de eigen 
krant, weg de eigen omroep, weg de 
partijscholing (met uitzondering van 
haar karikatuur in de kaderschool van 
het CDA). Nieuw is de leuze 'kies de 
minister-president' (niet door D66, 
maar door de PvdA gelanceerd), nieuw 
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is de schijnbaar directe binding tussen 
partijaanvoerder en kiezer via de tele
visie. Er zijn nog wel restanten van de 
binding van partijen aan ideologie en 
belang. Maar overigens lijkt de ont
binding van maatschappelijke orga
nisatie en de voortgaande atomisering 
van de burgerlijke maatschappij door 
de grote partijen in hoofdzaken geac
cepteerd (ook door het CDA, al roept 
de vroegere directeur van het weten
schappelijk bureau, Arie Oostlander, 
iets anders). De beeld-vorming op de 
buis en de aanbieding op de markt van 
het eigen politiek produkt aan een in 
principe zo groot mogelijk aantal 
potentiële individuele afnemers zijn de 
nieuwe vormen geworden waarin 
gekozenen zich aan kiezers trachten te 
binden. 
Voor communisten levert deze transfor
matie ernstige problemen op. 
Ongetwijfeld kent de ont-zuiling be
vrijdende elementen: een ont-hiërachi
sering en een ontketening van auto
nome krachten, zoals het Commu
nistisch Manifest die al in de burger
lijke maatschappij prees. Maar tegelijk 
kan wie voor een democratische stur
ing van de maatschappelijke ontwikke
ling, is geen voorstander zijn van een 
verloop van politieke processen via een 
anonieme markt, kan wie zich baseert 
op theorievorming, dus op teksten, de 
huidige voorrang van de beeldcultuur 
niet zonder meer positief begroeten, 
kan wie altijd gericht is geweest op 
massamobilisatie via actie op de straat 
politieke betrokkenheid die bestaat in 
het kijken naar Den Haag Vandaag in 
de vele individuele huiskamers, niet als 
maatschappelijk ideaal zien. 
Het is tragisch (ik heb er geen ander 
woord voor!), dat de definitieve theo
retische omhelzing door de CPN van 
de parlementaire democratie in het 
nieuwe partijprogramma van 1984 pre
cies viel in de periode dat een transfor
matie van diezelfde parlementaire 
democratie zijn beslag kreeg, waarin 

deze vorm van volksvertegenwoordi
ging steeds ongeschikter werd, om nog 
gezien te kunnen worden als een voor
vorm van een platform van maatschap
pelijke gedachtenwisseling en besluit
vorming in socialistische zin. 
Als ook de CPN een 'partij van het 
tweede type' is geweest (en, als 
gezegd, tot op zekere hoogte was ze 
dat), dan heeft ze het lang volgehou
den. Langer dan de ARP in elk geval. 
Dat strekt haar tot eer. Maar uitgere
kend op het ogenblik, dat zij, in de 
jaren van de 'vernieuwing', haar 
bolsjewisering opgaf en helemaal een 
'normale' partij van het tweede type 
wilde worden, ging dat niet meer. In de 
periode tussen de nederlaag van 7 naar 
2 Kamerzetels in 1977 en het verdwij
nen uit de Tweede Kamer in 1986 
immers heeft de ontbinding juist van 
dit partijtype ook de communistische 
partij beroerd. Dat is een onomkeer
baar proces. En de gevolgen daarvan 
moeten we onder ogen zien. Of we het 
leuk vinden of niet - communisten 
hebben respect voor feiten, voor de 
'materiële werkelijkheid'. 

11. De verhouding van de com
munistische beweging tot het 
parlement kent vele gestalten 

Toen de hevigste periode van de Koude 
Oorlog ten einde liep en de crisis/her
structurering van het kapitalisme nog 
niet was ingetreden, hebben de 
Nederlandse communisten nogal wat 
bestuurservaring opgedaan. Posities in 
de vertegenwoordigende lichamen 
vormden het uitgangspunt om her en 
der 'goede dingen voor de mensen te 
doen'. Hoewel klassieke dilemma's 
niet ontlopen konden worden (mede
verantwoordelijkheid dragen voor de 
inzet van repressieve apparaten bij 
krakersoproeren bijvoorbeeld) is toch 
de positieve herinnering aan dit func
tioneren als 'linker vleugel van de 
sociaal-democratie' bij velen in de 
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huidige CPN overheersend. Het ver
loren gaan van zulke posities, waarin 
communisten zich als integere bestuur
ders konden bewijzen, moet als reëel 
verlies worden aangemerkt. Tegelijk 
moeten we toegeven dat in de toekomst 
zulke posities niet meer op dezelfde 

1 wijze ingenomen zullen kunnen wor-
I den. Het meedoen aan plaatselijke 

samenwerkingsverbanden, aan de 
Regenboogfractie van het Westeuro
pese parlement en nu ook aan een 
gezamenlijke lijst voor de Kamer
verkiezingen houdt de erkening van dat 
feit in. 
Juist in dit verband is het van belang 
om ook te beseffen dat communisten, 
anders dan verreweg de meeste andere 
partijen, in de geschiedenis helemaal 
niet afhankelijk zijn gebleken van het 
als zelfstandige organisatie deelnemen 
aan de klassiek-burgerlijke vormen van 
parlementaire vertegenwoordiging. 
De Communistenbond uit de jaren 
veertig van de vorige eeuw vormde een 
conspiratie[ gezelschap, geenszins 
louter een variant op de herensociëtei
ten van de toenmalige democratisch 
gezinde bourgeoisie. Overal daar waar 
de communisten een belangrijke rol 
spelen in een anti-imperialistische of 
antifascistische (guerrilla)strijd (Chili, 
Filippijnen, Zuid-Afrika) geldt dit nog 
steeds. De tot voor kort nog alleen 
democratisch-centralistisch georgani
seerde heersende partijen in de socia
listische landen zijn verregaand ver
strengeld met de staatsburocratie en 
met vrijwel alle economische een
heden. Daarmee ontberen zij in de 
regel (mogen we hopen) op een bepaal
de manier niet het contact met allerlei 

1 uitingen van maatschappelijke tegen
stellingen en tegenspraken. Dat zich 
dat contact echter zou afspelen via de 
weg van het debat in de geïnstitutio
naliseerde parlementen kan je echter nu 
niet bepaald zeggen. Pas met de start 
van het Congres van Volksafgevaar
digden in de Sovjet-Unie in het begin 

van dit jaar heeft een uitermate span
nend nieuw fenomeen zijn intrede 
gedaan. 
In de ontwikkelde kapitalistische 
landen zijn er vele, onderscheiden, si
tuaties. Her en der dragen communis
ten langs parlementaire weg regerings
verantwoordelijkheid (zoals nu voor 
een moment in Griekenland), maken 
jaren lang deel uit van de regeringsdra
gende coalitie (Zweden) of hebben een 
dermate sterke parlementaire positie 
dat het staatsbestuur niet buiten hen om 
kan worden vormgegeven (Italië in de 
periode vlak voor de moord op Moro). 
Elders echter is het kiesstelsel van dien 
aard of de kracht van de partij zo ge
ring, dat ze aan deelname in het par
lement niet hoeft te denken, ofschoon 
ze lokaal of in bepaalde bedrijven (be
drijfstakken) wel sterke invloed heeft 
(BRD, Verenigde Staten). Weer ergens 
anders organiseert ze zich met het ene 
been binnen de grote overkoepelende 
sociaal-democratische beweging, met 
het andere daarbuiten. Dit is in Groot
Brittannië het geval. En dan zijn er ook 
nog pogingen, met wisselend succes 
ondernomen, tot deelname aan een 
bundeling van de relatief zwakke 
krachten links van de sociaal-demo
cratie, zoals dit in Denemarken en 
Noorwegen wel is geprobeerd. De 
vorming van 'Groen Links' behoort 
natuurlijk tot deze variant. 
In dezelfde tijd dat in alle socialisti
sche landen de partijen in een meer of 
minder manifeste crisis verkeren gaat 
ook in vrijwel alle Westeuropese lan
den de electorale aanhang van de com
munisten achteruit. Meindert Fennema 
heeft in zijn boek hierover (Communist 
parties in Western Europe, Oxford/ 
Londen, 1987) wel aangetoond, dat dit 
relatief los staat van de door de ver
schillende partijen gevolgde koers. 
Gelukkig maar. De keuzes van de CPN 
voor feminisering van de partij of voor 
een consequent antiraCistisch optreden 
hoeven zodoende niet aan 
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opportunistische overwegingen van 
electorale aard te worden gekoppeld. 
Voor de toekomstige strategie maakt 
het niettemin waarschijnlijk wel 
degelijk uit, welke houding een com
munistische partij inneemt tegenover 
de in een land gegroeide parlementaire 
democratie. Uitlatingen van leidende 
figuren uit de PPR als Bas de Gaay 
Fortman bij de oprichting van Groen 
Links maken duidelijk, dat voor som
mige van onze huidige coalitiegenoten 
de aanvaarding van het bestaande 
stelsel door de CPN in haar laatste 
beginselprogramma conditio sine qua 
non voor het aangaan van de nieuwe 
formatie is geweest. Dit punt kan in de 
toekomst problemen gaan opleveren, 
aangezien bij de discussie rond het pro
gramma wel is gebleken, dat de vraag 
in hoeverre nu parlementaire demo
cratie als vorm en kapitalistische pro
duktiewijze als inhoud al dan niet 
onlosmakelijk samengaan, nog geens
zins bevredigend is opgelost (vergelijk 
daarvoor de IPSO-publikatie van Duco 
Hellema: Obstakels op de democrati
sche weg, 1983). 
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Vast blijft staan, dat de communisti
sche beweging wel is, of (moet je er 
vanwege vele feilen van het reëel 
bestaande socialisme wel bij zeggen) 
behoort te zijn: een beweging voor ver
gaande vermaatschappelijking en dus 
voor democratisering (zo men wil ook: 
'als doel in zichzelf', zoals het pro
gramma stelt), maar dat ten aanzien 
van de verhouding van de beweging tot 
de bestaande parlementen een zekere 
afstand kan worden bewaard. 
Die afstand biedt tegelijk de ruimte om 
ietwat relativerend te kunnen con
stateren dat met het verlies aan zelf
standig optreden van de Communisti
sche Partij in de representatieve 
lichamen van de Nederlandse staat 
geenszins daarmee ook zin en doel van 
de beweging zelf verloren zijn! 

111. De nieuwe politieke formatie 

Uit het voorafgaande volgt in de eerste 
plaats, dat het vermoedelijk maar het 
beste is wanneer Groen Links op een 
gegeven moment tot een kiesvereni
ging wordt omgevormd. 
Het spreekt onder de partners naar mijn 
indruk wel vanzelf, dat die éénwording 
met het oog op de deelname aan verte
genwoordigende lichamen niet met 
eenzelfde fractiedwang en uniforme
ring dient te worden afgedwongen als 
waarmee Piet Steenkamp indertijd het 
CDA tot eenheid heeft gedrild, met de 
daarbij onvermijdelijk behorende uit
sluiting van wat als 'dissident' geldt. 
Allen die zich daarover hebben uitge
laten, hebben gedurende de afgelopen 
periode van programbesprekingen en 
campagne gesproken over een 'veel
kleurige eenheid' en over het 'inbren
gen van alle partners van het beste, en 
het achterlaten van het slechte wat ze 
met zich mee dragen'. Dat klinkt mooi 
en dat is het ook. De CPN mag over 
haar eigen inbreng zowel in de pro
grammatische discussies als binnen de 
eenheid van optreden van de kandida
ten voor de Kamerzetels zeker niet kla
gen. Zowel eigen punten als eigen stijl 
van optreden klonken zeker ook door 
bij de anderen. 
Het PSP-partijbestuur mag dan wel erg 
hard lopen met zijn voorstel voor een 
spoedige organisatorische vereniging, 
maar een zekere logica kan er niet aan 
ontzegd worden. Je kunt namelijk wel 
zeggen, dat het samengaan van de ver
schillende stromingen in een formatie 
het beste de vorm aan kan nemen van 
een 'federatie'- maar wat zal dat wel 
niet voor toestanden opleveren! Drie, 
vier congressen die zich over program
ma en kandidatenlijsten moeten 
buigen, en dan daarnaast nog een 
organisatie van de 'onafhankelijken' 
met een onduidelijke status, met mis
schien nog ten slotte een groot congres 
van allen te zamen. Dat levert toch een 



wirwar op van procedures en inge
bouwde wrijvingen. Zulk procedureel 
gedoe en zulke voorspelbare spannin
gen over bijzaken kun je je beter be
sparen. Vanzelfsprekend moeten allen 
'hun eigen punten kunnen inbrengen'. 
Voor de CPN betekent dat vooral een 
visie op sociaal-economische vraag
stukken. Misschien niet eens meer van
wege de grote aanwezigheid van repre
sentanten van de arbeidersklasse in 
eigen gelederen (want daarmee is het 
kwalijk genoeg niet best gesteld), maar 
in elk geval vanwege de gevoeligheid 
voor zulke kwesties en de kwaliteit in 
het aandragen van gezichtspunten in 
bijvoorbeeld discussies over basis
inkomen, arbeidstijdverkorting en eco
tax. De opvattingen van de deelnemen
de partijen zijn in de loop der jaren wel 
zozeer naar elkaar toegegroeid, dat 
ruimte voor deze gezichtspunten groot 
genoeg lijkt te zijn om niet alleen tot 
een gezamenlijk verkiezingsprogram
ma, maar waarschijnlijk ook wel tot 
een programma voor de langere termijn 
te kunnen komen. 
Moet dat nu betekenen: fusie, dus 
'opheffing van het Nederlandse com
munisme', zoals het VCN (maar niet 
het VCN alleen) meteen zal roepen? 
Welnee. 

IV. Blijvende taken 

PSP-bestuurder Henk Branderhorst (in 
'De Waarheid' van 28 september jl.) 
schrijft: 'Een partijorganisatie betekent 
niet per definitie één pot nat. Wat mij 
betreft is er niets tegen (maar alles 
voor) om binnen die ene partij een 
scala van specifieke groepen te laten 
functioneren. Een 'evangelisch bezin
ningscentrum', een 'werkplaats voor 
radicaal pacifisten', een 'marxistische 
leergang' -ze kunnen allemaal bijdra
gen aan de gemeenschappelijke poli
tieke kracht van de nieuwe partij'. In 
dit voorstel is om te beginnen al beslist 
dat de nieuwe formatie ook 'partij' 

moet heten, wat duidelijk lijkt maar in 
het licht van wat ik eerder schreef hele
maal niet duidelijk is. Die vlag kan nog 
vele ladingen dekken. Vervolgens doet 
het idee tot het installeren van al die 
verschillende clubs me denken aan de 
'protestants-christelijke werkgemeen
schap' (of hoe dat tegenwoordig heet) 
in de Partij van de Arbeid. Zoals be
kend een gezelschap met tamelijk 
weinig invloed. 
Maar de suggestie om naast de ene, op 
parlementair-politieke besluitvorming 
gerichte organisatie ook ruimte te laten 
voor andere instituties binnen en mis
schien (voeg ik daaraan toe) ook wel 
voor een gedeelte tegelijk buiten het 
samenwerkingsverband dat nu Groen 
Links is gaan heten, spreekt me wel 
aan. 
We moeten in de CPN duidelijkheid 
verkrijgen over onze taken, ook afge
zien van de bestaande fixatie op het 
parlementaire werk, hoe belangrijk dat 
ook is. Wat moet per se bewaard blij
ven? Ik noem vier aspecten van het 
bestaan van de partij tot nu toe, die mij 
onopgeefbaar voorkomen. Ongetwij
feld valt deze opsomming uit te 
breiden. 

1. Het bewaren van de 
partijgeschiedenis 

De tachtig jaren na het Deventer 
Congres en de een-en-zeventig jaren na 
de verandering van de naam van onze 
partij onder de indruk van de Oktober
revolutie kunnen niet zo maar vergeten 
worden. Er zijn archieven te beheren, 
er moet voortgaande geschiedschrij
ving kunnen blijven plaatsvinden van
uit nieuwe vraagstellingen. Wat meer 
is: voor de rechten van wie vroeger 
gediffameerd zijn, oud-Spanjestrijders 
of dienstweigeraars aan de koloniale 
oorlog in Indonesië, moet blijvend 
worden opgetreden. De belangen van 
het voormalig verzet moeten een poli
tieke articulatie krijgen en keer op keer 
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is gebleken dat daarbij de communisten 
een belangrijke rol toekomt. De ver
zetstraditie van de ARP is in het CDA 
snel ondergesneeuwd geraakt. Dat mag 
ons niet overkomen. 

2. De krant 

Het inzicht in het belang van een eigen 
dagblad, onafhankelijk van de kapita
listische markt, is van de aan Groen 
Links deelnemende partijen alleen de 
communisten eigen. Op het inhoude
lijk-redactionele vlak ligt samenwer
king met de nieuwe partners zeer voor 
de hand, al heeft dan de formule van de 
'krant voor heel links' de afgelopen 10 
jaar op het vlak van abonneewerving 
weinig succes geboekt. Ook feestjes als 
een Waarheidfestival mogen van mij 
best voor 'heel links' zijn; leuk 
genoeg. Maar het lijkt me de vraag in 
hoeverre de anderen voor de taak van 
het uitgeverschap van De Waarheid 
verantwoordelijk zijn te maken. De 
PPR bijvoorbeeld is een typische door
braakpartij, komt dus voort uit een tra
ditie waarin juist afscheid werd geno
men van wat ik hierboven de 'partij 
van het tweede type' heb genoemd. 
Mensen uit dergelijke kringen zullen 
veel eerder uit simpele economische 
berekening concluderen dat verdere 
uitgave niet rendabel is en voorstellen 
om er maar mee te stoppen, dan diege
nen die zich er al vele jaren grote opof
feringen voor hebben getroost. 

3. Internationale contacten 

De CPN is meestentijds sterk interna
tionaal en nationaal tegelijk georiën
teerd geweest. De bindingen met de · 
PKI, de kritiek op een racistisch getint 
nationalisme in sommige stromingen 
van de arbeidersbeweging en het 
opkomen voor revolutionaire processen 
elders in de wereld behoren tot de tra
ditie, maar tegelijk ook de grote nadruk 
op een specifiek Nederlandse weg naar 

het socialisme. Hieraan liggen, zoals 
Kees van der Pijl heeft aangetoond (in 
'Komma', mei 1982), verschillen 
tussen vleugels en stromingen in de 
partij ten grondslag, zoals het verschil 
tussen de eerste en de tweede leiding in 
de oorlog. Maar tegelijk en afgezien 
van die fractieonderscheiden behoort 
het ook tot een fundamentele tegen
spraak in de hele Stalinse conceptie 
van de 'opbouw van het socialisme in 
één land', waaraan alle communisti
sche partijen jaren lang deel hadden, 
dat de bolsjewistische beweging 
nationaal en internationaal tegelijk pre
tendeerde te zijn. 
Op het ogenblik zijn we in een geheel 
nieuwe situatie terechtgekomen. De 
Communistische Partij van de Sovjet
Unie is nu begonnen om de oude con
ceptie te verlaten. Een wereldwijd 
veranderingsperspectief wordt niet 
meer gezocht in het uitbouwen van een 
socialistisch 'blok' tegen het over
machtige imperialisme, maar veeleer in 
het vèrsterken van allerlei tendenzen 
van interdependentie. Gorbatsjov hoopt 
dat de beide stelsels aan elkaar kunnen 
veranderen. Dat hoeft geen opgeven 
van het marxistisch inzicht in het 
bestaan van de internationale klassen
strijd te zijn. Het houdt wel in dat de 
vorm van die internationale klassen
strijd radicaal aan het veranderen is. 
Oude strijdposities (bijvoorbeeld: 
tégen ontwikkelingshulp, maar vóór 
steun aan socialistische landen als 
Cuba of Vietnam), in die strakke vorm 
al door de CPN eind jaren zeventig 
verlaten, gaan nu ook van de kant van 
veel socialistische landen niet meer op. 
De grote vraag is, of dit voornamelijk 
een defensieve beweging is, een 
zwichten voor de onweerstaanbare ' 
internationalisering van het kapitaal, of .1 

dat zich hiermee ook nieuwe moge
lijkheden in de anti-imperialistische 
strijd gaan voordoen. Vooralsnog 
heerst daarover onder communisten 
wereldwijd vooral verwarring en 



onzekerheid. Aan de crisis die dit ople
vert hebben we allemaal deel, zowel in 
de Eerste, in de Tweede als in de Derde 
Wereld. Onder die omstandigheden is 
het uitbouwen van het 'nieuwe socia
listisch internationalisme' waar het 
partijprogramma van 1984 over spreekt 
(pagina 29), van groot belang. Wat dat 
precies betekent, is nog niet erg uit
gewerkt. 
Vanzelfsprekend kan ook Groen Links 
aan internationale contacten doen. 
Maar van de partners heeft alleen de 
CPN een geschiedenis achter zich van 
een 'internationale', hoe ambivalent 
ook. De PPR heeft misschien vage ban
den met de christelijke oecumenische 

: beweging, de PSP met pacifistische 
! clubs als de International Fellowship of 

Reconciliation. Maar dat is toch niet te 
vergelijken met het communistisch 
internationalisme, dat iedereen bekend 
is, al is het in de huidige verwarring 
nog zo onduidelijk wat het inhoudt. 

4. Marxisme 

De CPN 'bouwt voort op marxistische 
inzichten en theorieën', zegt het pro
gramma. Voor de PSP geldt dat ten 
dele, in de PPR is het lijkt me over het 
geheel genomen niet onbespreekbaar, 
in de EVP ligt het moeilijk. Bij de 
andere in het programma genoemde 
'inspiratiebron', het feminisme, lijkt er 
minder diversiteit aanwezig - maar 
misschien vergis ik me daarin. 
De theoretische traditie van onze partij 
vormt een ingewikkelde en moeizame 
kwestie. Paul de Groot was bij vlagen 
een knap analyticus, maar stootte intel
lectuelen in zijn omgeving meestal vol
strekt af. Tijdens de besprekingen over 

1 
het nieuwe programma werd vaak 

, geschermd met de 'Hollandse marxis
tische school', maar eerlijk gezegd 
moesten diegenen die er mee op de 
proppen kwamen inhoudelijk meestal 
van de linksradicale inzichten van 
Pannekoek e.a. niet veel hebben. 

Activisten uit de studentenbeweging 
die zich in de jaren zeventig bij de 
CPN aansloten, waren vaak ofwel theo
retisch niet erg geïnteresseerd ofwel 
schoolden zich elders. Dat alles neemt 
niet weg, dat bij de communistische 
traditie de verbinding hoort van hoofd
arbeid en handarbeid, van filosofie en 
proletariaat, van wat Marx noemt 
'hoofd' en 'hart' van de emancipatie. 
Met het marxisme op het niveau van de 
universiteiten is het in Nederland droe
vig gesteld. Zeker als de reflectie zich 
los gaat maken van de beweging blij
ken academici bovendien erg snel 
gevoelig voor een draaien van de con
juncturele wind. Een modieus marx
isme wordt dan al snel voor een nieuwe 
Parijse trend ingeruild. Aan de andere 
kant schaadt het de politiek wanneer 
het samengaan met de theorie ver
schraalt. 
Wat de formatie 'Groen Links' ook 
moge gaan doen met de beschikbare 
gelden voor een wetenschappelijk 
bureau dat gericht is op de vragen van 
de politiek van de dag, voor een com
munistische beweging blijft er ook die 
taak: marxistische theorievorming en 
politiek op elkaar te betrekken. 

Rinse Reeling Brouwer 
10 oktober 1989 
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Milieubeleid vergt 
democratisering van 
de produktie 
De bezorgdheid over het milieu on
derscheidt zich van eerdere golven 
van milieubewustzijn. Het besef dat 
er wat moet gebeuren is nog nooit in 
zulke brede lagen van de bevolking 
aanwezig geweest. Er wordt beseft 
dat ingrijpende wijzigingen in de 
economie nodig zijn. De problemen 
waar we nu voor gesteld worden - de 
zure regen, het broeikaseffect en het 
gat in de ozonlaag - vergen funda
mentele wijzigingen. Het is niet 
langer voldoende om de bodem 
onder woningen weg te halen en te 
zuiveren of om een extra filter bij 
een chemisch bedrijf aan te brengen. 

Een visie op milieu staat bij Groen 
Links nog in de kinderschoenen. In het 
vorige nummer van P&C heeft Leo 
Molenaar 4) het milieu een plaats 
gegeven in de kapitalismekritiek. Ik 
wil in dit verhaal allereerst aangeven 
welke visies er bestaan op de relatie 
tussen mens en milieu. Vervolgens ga 
ik meer praktisch in op een mogelijk 
milieubeleid. Daarbij kan ik helaas niet 
om de groentax heen, omdat deze het 
enige deel van het milieubeleid is dat 
verder is uitgewerkt dan andere aspec
ten van het beleid en die in die gege
ven uitwerking helaas weinig invloed 
op het milieu zal hebben. Tot slot geef 
ik een aantal ideeën voor een milieu
beleid naar producenten toe. 

Relatie mens en milieu 

Milieu omvat de omgeving en de 
omstandigheden waarin de mens zich 
bevindt en die van belang zijn voor 
zijn of haar welzijn. Het begrip milieu 
heeft een zeer brede betekenis. Het 
gaat niet alleen over de natuur, over 
planten en dieren, maar ook over aller
hande stoffen, geluid, over bebouwing 
en genetische eigenschappen. De rela
tie tussen mens en milieu wordt vaak 
aangeduid als ecologie. 
Over die relatie tussen mens en milieu 
bestaan verschillende visies. 
Allereerst is er de traditionele visie, die 
de nadruk legt op de natuur als zelf
standige kracht. De mens is daarin 
slechts een verstorende factor. Het 
beleid moet zich volgens deze benade
ring richten op het scheppen van onge
repte natuurgebieden waar de invloed 
van de mens wordt uitgebannen. In de 
praktijk is deze methode slecht werk
baar, omdat er nu eenmaal mensen 
bestaan en die zullen toch ergens moe
ten wonen en leven. 
In de conserverende visie is wel een 
plaats ingeruimd voor de mens. Onder 
invloed van de mens zijn in de loop 
van de tijd specifieke landschappen 
ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de 
landbouw, waar rondom de akkers een 
specifieke natuur zich ontwikkeld 
heeft. Bepaalde planten en dieren zijn 
voor hun voortbestaan van landbouw
gronden afhankelijk. Maar vanuit deze 
visie vindt men de menselijke invloed 



te ver doorslaan. Om bij het voorbeeld 
van de landbouw te blijven: de mecha
nisering en het gebruik van landbouw
giffen verstoren het evenwicht op de 
akkers. Vanuit deze visie wordt dan 
ook gepleit voor het handhaven van de 
bestaande situatie en soms voor een 
stap terug naar een situatie zoals die tot 
voor kort bestond. 
De functionele visie verwacht dat net 
zoals er in het verleden verschillende 
landschappen zijn ontstaan, ook nu 
nieuwe landschappen zich kunnen ont
wikkelen. De voorwaarde daarvoor is 
dat er een evenwicht ontstaat tussen 
mens en omgeving. Waar de conserve
rende visie eigenlijk statisch is, is de 
functionele visie dynamisch. 
Tot slot is er het ontbreken van een 
visie. Indirect of soms ook heel expli
ciet gaat deze er van uit dat het milieu 
zich te allen tijde aan de menselijke 
activiteit zal aanpassen en dat er geen 
rekening met het milieu hoeft te wor
den gehouden. 
De mens kan niet zonder milieu. Het 

, milieu heeft een waarde, niet alleen de 
directe waarde van het gebruik voor 
recreatie en landbouw, maar ook als le
vensvoorwaarde voor de mens. 
Vandaar ook dat er een evenwicht zal 
moeten zijn tussen mens en milieu. 
In de historie heeft de relatie tussen 
mens en milieu zich steeds verder 
ontwikkeld en er is dan ook geen 
enkele reden waarom die relatie nu niet 
meer zou mogen veranderen. 
Dat er toch sprake is van een milieucri
sis heeft te maken met het feit dat dat 
evenwicht tussen mens en milieu zwaar 
verstoord is. Straks moeten we de 
dijken verhogen vanwege het broeikas
effect, moeten we een parasol dragen 

1 tegen het zonlicht omdat de ozonlaag 
zover is verdwenen dat ze de schade
lijke ultraviolette straling niet meer 
tegenhoudt. En dan hebben we het nog 
niet over de milieuproblemen die voor
spelbaar de komende jaren nog naar 

i voren komen: de vernietiging van het 

leven in de zeeën en de kwetsbaarheid 
van de landbouw voor ziekten en para
sieten doordat we nog slechts beschik
ken over één soort tarwe, één soort 
rijst, enz. 
Behalve deze zware verstoring van het 
milieu is er de onevenwichtige verde
ling van de welvaart over de wereld. 
De wijze waarop ons deel van het 
noordelijk halfrond leeft, is slechts 
voor een klein deel van de wereld
bevolking weggelegd. Stel je voor dat 
die miljarden mensen in China, India 
en andere ontwikkelingslanden per 
gezin een auto aanschaffen. Dan 
kuchen we met z'n allen van de aarde 
af. Maar we kunnen daar geen kritiek 
op geven, want waarom zij niet en wij 
wèl? Bovendien zijn ontwikkelingslan
den nu al veel sterker het slachtoffer 
van de milieuvernietiging dan de rijke 
landen. Niet alleen zijn de veiligheids
maatregelen in de industrie daar min
der ver, denk aan Bhopal, en wordt ons 
chemisch afval daar gedumpt, zij wor
den ook het zwaarst getroffen door de 
milieurampen. De overstromingen in 
Bangladesh zijn geen 'natuurramp' 
maar hebben te maken met het kappen 
van de bossen in de Himalaya voor 
brandhout. Het gebruik van olie in 
plaats van hout is te duur. Iets soort
gelijks geldt voor de droogte en ver
woestijning in Afrika. 

Duurzame ontwikkeling 

In 1983 heeft de Verenigde Naties een 
onafhankelijke commissie in het leven 
geroepen onder leiding van de Noorse 
premier Brundtland, die de relatie 
tussen de milieu- en de ontwikkelings
crises moest onderzoeken. In 1987 ver
scheen zijn rapport: Our Common 
Future (Onze gemeenschappelijke 
wereld) 1). 
De commissie bepleit een zodanige 
verandering van de economische groei 
dat snel een 'duurzame ontwikkeling' 
ontstaat. Het evenwicht tussen ecologie 
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en economie moet worden hersteld en 
zal het mogelijk maken dat de hele 
wereldbevolking deel heeft aan de wel
vaart. Dit begrip 'duurzame ontwikke
ling' is snel ingeburgerd en is terug te 
vinden in 'Zorgen voor Morgen' en het 
Nationaal Milieubeleidsplan. 
Centraal in de benadering staat dus de 
term duurzaamheid. Voor het gebruik 
van materialen gaat het dan om een be
perkt gebruik van grondstoffen en het 
meer dan één keer gebruik maken van 
deze stoffen. Dit betekent dat materia
len enerzijds langdurig gebruikt moe
ten worden (dus geen wegwerpproduk
ten meer!) en daarnaast dat ze na 
gebruik opnieuw gebruikt worden. 
Zo moet dan een stoffenkringloop 
ontstaan. 
Energie daarentegen kan maar één keer 
gebruikt worden; dan is het op. 
Daarom moeten hernieuwbare energie
bronnen toegepast worden, zoals 
waterkracht, biomassa, wind- en 
zonne-energie. 
De commissie-Brundtland legt sterk 
de nadruk op economische groei als 
middel om milieu-investeringen te 
financieren. Ook in het Nederlandse 
beleid is deze koppeling gelegd. 
Daarop valt veel kritiek te geven. Het 
is de vraag of economische groei in het 
Westen wel mogelijk is. Een vraag die 
veel mensen vooralsnog met een grote 
boog omzeilen, maar die daarom niet 
minder reëel is. Daarbij moet bedacht 
worden dat mensen niet zozeer geïnte
resseerd zijn in het begrip 'economi
sche groei' als wel in bepaalde toepas
singen. Zo leidt de invoering van meer 
duurzame produkten in plaats van weg
werpprodukten weliswaar een kleinere 
economische groei op, maar niemand 
hoeft eronder te lijden, behalve de pro
ducenten. Dit betekent dat een milieu
beleid gericht moet zijn op milieu
vriendelijke alternatieven. Zo is er het 
recht op reizen, maar daarvoor is een 
auto in principe niet nodig. Fatsoenlijk 
openbaar vervoer waarmee alle hoeken 

van het land goed bereikbaar zijn in 
plaats van 'ieder gezin een eigen auto' 
werkt net zo goed. 

Consument 

In de discussie over de aanpak van het 
milieubeleid bestaat bij sommigen de 
neiging de verantwoordelijkheid geheel 
bij de consument te leggen. De consu
ment koopt produkten en de industrie 
doet niet anders dan in de behoefte 
voorzien. Mocht de verhouding tussen 
producent en consument al zo zijn, wat 
ik betwijfel, dan nàg is deze benade
ring te beperkt. Voor vrijwel alle pro
dukten bestaan meerdere procédés om 
ze te maken en die zijn niet altijd even 
schoon. Een voorbeeld is de produktie 
van chloor 2). Daarvoor bestaan drie 
verschillende methoden: 
- AKZO in Hengelo en Solvay in 

Linne-Herten in Limburg maken 
gebruik van een proces waarin veel 
kwik wordt verbruikt; 

- AKZO in Delfzijl gebruikt een heel 
ander proces waarvoor asbest nodig 
is; 

-de AKZO-vestiging van Rotterdam 
heeft daarentegen noch kwik noch 
asbest nodig. 
Voor het milieu is het een vooruit
gang als alle fabrieken dat laatste 
proces gebruiken. 

Groentax 

De groentax is een voorbeeld van een 
maatregel die de verantwoordelijkheid 
voor het milieubeleid bij de consument 
legt. Het idee om door middel van een 
belasting de aanschaf van consumptie-
goederen te sturen naar milieuvrien- ~ 
delijker produkten is goed. Maar wat 
de schrijvers van de brochure over 
groentax 5), Alexander de Roo en Bram 
van Ojik, voorstaan is feitelijk een 
uiterst omvangrijke belastinghervor-
ming waarbij de milieu-effecten de 
hoogte van de tarieven bepalen. 



1 Leo Molenaar heeft reeds gewezen op 
1 

enkele ondoordachtheden in de ope
ratie van beide schrijvers. Het plan is 
van de grootte-orde van de stelselher
ziening sociale zekerheid, of de belas-

1 tinghervorming volgens Oort, en 
nodigt alleen daarom al uit tot onvoor
ziene gevolgen. Maar de auteurs van 
het voorstel willen méér dan alleen een 
belastinghervorming. De groentax 
moet ook leiden tot een verbetering 
van het milieu. 
Ik geloof niet in dat laatste. Wil de 
groentax enig effect hebben, dan moet 
het leiden tot een verschuiving in het 
consumptiepatroon. Daarbij spelen 
twee factoren een rol. 
In de eerste plaats moeten mensen kun
nen kiezen uit alternatieven. Is er geen 
keuzemogelijkheid dan blijven mensen 
het produkt ondanks de hogere prijs 
toch gebruiken, behalve wanneer ze die 
extra kosten niet meer kunnen opbren
gen (de laagste inkomensgroepen). Dit 
bleek bijvoorbeeld toen de benzine
prijzen fors stegen. 
In de tweede plaats zijn er meerdere 
produkten, waarbij de consument kan 
kiezen tussen verschillende merken die 
ook verschillend geprijsd zijn. De 
prijzen voor bijvoorbeeld waspoeder 
lopen nogal uiteen. Veel mensen kopen 
toch de dure 'kwaliteitsmerken', niet 
omdat die witter wassen volgens de 
Consumentenbond, maar omdat ze 
denken dat die witter wassen. Een 
groentax maakt de goedkope merken 
duurder en de kwaliteitsmerken worden 
of duurder of de producenten beknib
belen op hun winst. De consument die 
(noodgedwongen) prijsbewust koopt, 
betaalt in ieder geval meer. Ook hier 
zal het gebruik weinig beïnvloed wor-

~ den door de groentax. 
Beide effecten laten zien dat een belas
ting nauwelijks sturend werkt. 
Merkwaardig is, dat de auteurs dat aan 
het eind van hun brochure zelf ook 
constateren, zonder daaraan conclusies 

~ te verbinden. Ik citeer: 

'Voor produkten die makkelijk vervan
gen kunnen worden door schone en 
gelijkwaardige alternatieven, stellen 
we geen groentax voor. Zulke produk
ten kunnen het beste verboden worden. 
Ook voor emissies die bij de huidige 
stand van de techniek met 90 % gere
duceerd kunnen worden, stellen we 
geen groentax voor. Hier is het beste 
middel scherpe normen in combinatie 
met milieuheffingen op de emissie. 
Groentax stellen we voor op die 
milieubelastende produkten die niet of 
nauwelijks vermeden kunnen worden. 
Bijvoorbeeld: energieverbruik, 
autoverkeer, vliegverkeer, waterver
bruik. Dit zijn produkten met een rela
tief geringe elasticiteit. Bij de meeste 
van deze produkten geldt dat een hoge
re groentax ook een hogere opbrengst 
tot gevolg zal hebben. Dat is bij meer 
dan 90 % van de hier voorgestelde vor
men van groentax het geval.' 
De auteurs stellen dus groentax voor 
op die produkten die nauwelijks ver
meden kunnen worden. De conclusie is 
dan ook dat groentax in deze vorm 
geen schoner milieu oplevert. Het mag 
dan mooi zijn dat het milieu een se
rieuze plaats krijgt door deze maat
regel, maar de toestand waarin het 
milieu nu verkeert vraagt om échte 
milieumaatregelen. Groentax kan 
daarin een rol spelen, maar dan moet 
de vorm zodanig zijn dat hij werkelijk 
sturend werkt op het consumptiepa
troon of op de vormgeving van het pro
duktieproces. Dat betekent dat het 
direkt gekoppeld {lloet worden aan 
alternatieven. Gasprijs omhoog, maar 
dan ook een omvangrijk gesubsidieerd 
isolatieprogramma en huurverlaging 
voor niet-geïsoleerde woningen. Was
middelen mét fosfaten belasten (of ver
bieden) en fosfaatvrije wasmiddelen 
goedkoper maken. Auto rijden duurder, 
maar dan wel uitbreiden van het open
baar vervoer en lagere tarieven. Dan 
hebben mensen pas een keuzemoge
lijkheid terwijl hun inkomen niet wordt 
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aangetast als ze voor het milieuvrien
delijke alternatief kiezen. 

Producenten 

Ik wil me in het nu volgende beperken 
tot milieumaatregelen aan de produk
tiezijde. Een aantal voorstellen bouwt 
voort op bestaande maatregelen, die 
meer mogelijkheden bieden. Andere 
voorstellen komen uit de milieu- en/of 
vakbeweging. Achtereenvolgens gaat 
het om informatieplicht, invloed op 
investeringsbeslissingen, milieuzorg
systemen in de bedrijven, produkt
voorschriften en controle. 

Informatie 

Het bedrijfsleven heeft een geweldige 
voorsprong in kennis over de schade
lijkheid van stoffen en van produktie
processen. Op zoek naar nieuwe winst
bronnen zoekt de industrie naar nieuwe 
produkten, materialen en goedkopere 
processen. Overheid, milieugroepen, 
werknemers, omwonenden en consu
menten zijn voor hun informatie sterk 
afhankelijk van die bedrijven. Welke 
troep lozen fabrieken, hoe schadelijk 
zijn de stoffen waarmee werknemers 
omgaan, wat zit er in het voedsel? 
Bedrijven willen die voorsprong graag 
behouden onder het mom van concur
rentie. Het milieu is echter te belang
rijk om dit te tolereren. Milieukennis 
moet openbaar worden; hetzelfde geldt 
voor kennis over schone technologieën. 

lnvesteringsbeslissing 

Wanneer een onderneming nieuwe 
investeringen pleegt, is het van belang 
dat milieuvoorwaarden een voorname 
plaats innemen. Daarbij wordt soms 
gebruik gemaakt van milieu-effectrap
portages (MER). In een MER wordt 
een beschrijving gegeven van mogelij
ke produktieprocessen, hun milieu
effecten en de mogelijkheden om 

milieuschade te beperken. Op basis van 
zo'n rapport krijgt een bedrijf de beno
digde milieuvergunningen. 
Bij elke grote investering zou zo'n 
milieu-effectrapportage verplicht 
moeten worden gesteld. Milieu-orga
nisaties, omwonenden en werknemers 
moeten bij de besluitvorming over de 
verlening van de vergunning worden 
betrokken. Een MER kan deel uitma
ken van een uitgebreidere technologie
beoordelingsrapportage waarin naast 
milieu-effecten ook sociale aspecten 
(bijvoorbeeld omvang en kwaliteit van 
de werkgelegenheid) kunnen worden 
meegenomen. 

Milieuzorgsystemen 

Dan wordt er gewerkt aan de invoering 
van milieuzorgsystemen 3). De bedoe
ling is dat bedrijven systematisch 
nagaan welke invloed de bedrijfsvoe
ring heeft op het milieu en welke ver
beteringen ze kunnen aanbrengen. 
Al_s uitvloeisel van de gemeenschap
pelijke milieuverklaring van FNV en 
VNO begin 1989 hebben alle centrale 
ondernemings-en werknemersorgani
saties een gemeenschappelijke verkla
ring uitgegeven waarin wordt gepleit 
voor versnelde invoering in de bedrij
ven van een intern systeem van milieu
zorg. Per sector zouden werknemers en 
werkgevers dit moeten uitwerken. 
De milieubeweging en in ieder geval 
een deel van de vakbeweging vindt dat 
de invoering van een milieuzorgsy-
steem niet vrijwillig en dus vrijblijvend 
mag zijn. Zij pleiten voor een wettelijk 
kader. De ondernemers hebben dat 
liever niet, omdat ze bang zijn voor de 
mogelijke consequenties. Het Landelijk '~ 
Milieu Overleg (LMO) koppelt hieraan 
een openbaar milieuverslag waarin het 
bedrijf jaarlijks verslag doet van de 
wijze waarop hij het milieubeheer 
uitvoert. Afhankelijk van de grootte 
van de milieurisico's moet zo'n verslag 
meer of minder omvangrijk zijn. 



Overigens wil het LMO dat alle sec
toren, ook de dienstensector bijvoor
beeld, een milieuverslag opstellen. Ter 
controle moeten onafhankelijke des
kundigen, milieu-accountants, de ver
slaglegging beoordelen. 
Betrokkenheid van werknemers bij 
milieuzorgsystemen is essentieel, vol
gens het LMO. Hij pleit voor een kop
peling van milieuverbeteringen aan 
verbetering van de arbeidsomstandig
heden in het kader van de ARBO-wet 
en voor behandeling van het milieu in 
de ondernemingsraden. 
De vakbeweging heeft hier wel oren 
naar. Tot voor kort plaatste zij werk 
boven milieu. Maar er is een duidelijke 
kentering opgetreden. Het besef dat het 
niet gaat om werkgelegenheid maar om 
duurzame werkgelegenheid is inmid
dels algemeen geaccepteerd. 
Werknemers hebben belang bij een 
goed milieubeleid van hun bedrijf, 
anders dreigt hun bedrijf vroeger of la
ter te worden gesloten. 

Produktvoorschriften 

De overheid heeft een breed scala aan 
instrumenten om beleid te maken. 
Middels verboden, voorschriften en 
heffingen kan de overheid sturen. 
Zwaar giftige stoffen moeten eenvou
digweg verboden worden, zowel voor 
gebruik in produkten als tijdens het 
produktieproces. Middels voorschriften 
kan de overheid eisen stellen aan 
samenstelling en vorm van produkten. 
Een goed voorbeeld is de bouw, waarin 
allerhande eisen worden gesteld aan 
woningen. In sommige gemeenten zijn 
deze verordeningen uitgebreid met een 
verbod op het gebruik van hardhout en 

~ scherpere isolatienormen. 
Aan allerlei huishoudelijke toestellen, 
zoals televisies, koelkasten, enz, wor
den nu al eisen gesteld. Niet alleen wat 
betreft veiligheid, maar ook aan 
samenstelling en werking. Dit kan zon-

.; der veel moeite worden uitgebreid met 

PC 
eisen voor bijvoorbeeld het energiever
bruik. 

Controle 

De verantwoordelijkheid voor de na
leving van milieuvoorschriften hoort 
thuis bij de overheid. Op dit moment is 
deze controle minimaal. Keer op keer 
tonen actiegroepen aan hoe lozings
vergunningen worden overtreden of 
voorgeschreven installaties niet zijn 
gebouwd. Op die manier heeft het 
invoeren van regels en voorschriften 
weinig zin. 
Arbeiders hebben direct te maken met 
milieu-overtredingen. Zij zijn degenen 
die opdracht krijgen om de overtreding 
te plegen. Formeel zijn ze nu niet ver
plicht aangifte te doen van overtre
dingen. Het probleem is dat hun werk
situatie onmogelijk kan worden als ze 
wèl melding maken van overtredingen. 
Wat noodzakelijk is, is dat de werkers 
wettelijk het recht krijgen om in zulke 
situaties werk te weigeren en ze in 
staat worden gesteld om overtredingen 
te melden zonder daar zelf het slachtof
fer van te worden. 
Dit zou kunnen worden gerealiseerd 
door de arbeidsomstandighedenwet uit 
te breiden met milieuwetgeving. 

Ronald Albers 

Noten 
1)0ur Common Future, Oxford University 

Press, VN, april 1987. 
2) De produktie van PVC, de smerigste 

kunststof, Milieudefensie, september 
1989. 

3)Ideeën voor milieuzorg, Landelijk Milieu 
Overleg, Utrecht, maart 1989. 

4)Kanttekeningen bij 'GROENTAX', Leo 
Molenaar, P&C, oktober 1989. 

5)Groentax, de prijs voor een schoon 
milieu, Bram van Ojik en Alexander de 
Roo, Amsterdam, juli 1989. 
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De toekomst van de 
volkshuisvesting I 

De overgang naar de jaren negentig 
gaat in de Nederlandse volkshuisves
ting gepaard met belangrijke koers
wijzigingen. De veelheid van inciden
tele maatregelen in de periode
Lubbers I en 11 heeft geleid tot een 
'omslag van kwantiteit in kwaliteit', 
die in de nota-Heerma expliciet wordt 
gemaakt. Uit de kabinetsformatie 
blijkt dat ook de PvdA de visie van 
deze nota in hoofdlijnen deelt, en het 
regeerakkoord trekt de uitgezette lij
nen alweer verder door naar de 
toekomst. 
In dit eerste van een tweetal artikelen 
gaat Sjors de Kam in op de hoofdlij
nen van de ontwikkeling van de 
afgelopen jaren, die uitloopt op de 
nota-Heerma. Daarna volgt een evalu
atie van standpunten in de achter ons 
liggende verkiezingsstrijd voor de 
Tweede Kamer. Daarin uiteraard bij
zondere aandacht voor het verkie
zingsprogramma van Groen Links, 
overigens met stevige kritiek op de 
financiële onderbouwing ervan. Ter 
afsluiting enkele opmerkingen over de 
benadering van de woonlasten in het 
regeerakkoord. 

Het tweede artikel bespreekt de 
verhouding tussen huren en kopen en 
gaat daarna in op een aantal ontwikke
lingen die vooral te maken hebben 
met de 'ordening' in de volkshuis
vesting. Dat betreft de steeds belang
rijker rol van de gemeente, de verzelf
standiging van woningcorporaties en 

de politieke erkenning van bewoners
organisaties als gelijkwaardige derde 
partij in de volkshuisvesting. Ook 
communistische politiek ten aanzien 
van wonen en woonlasten zal zich 
steeds meer op het lokale vlak moeten 
ontplooien, en het artikel sluit dan ook 
af met het geven van een aantal bouw
stenen voor zo'n politiek. 

Lubbers, Brokx, Lubbers, 
Heerma, Lubbers .... 

De volkshuisvestingspolitiek van de 
afgelopen 15 jaar was gebaseerd op de 
Nota Huur- en subsidiebeleid, die in 
197 4 door Gruyters, Schaefer en Van 
Dam werd uitgebracht. Kern van die 
nota: een principiële keus voor over
heidsingrijpen t.a.v. de volkshuisves
ting omdat wonen werd beschouwd als 
een zogenaamd 'merit-good', 'hetgeen 
wil zeggen dat de woonomstandig
heden van de enkeling de belangen 
van de gemeenschap raken. Allerlei 
factoren, die zelden een rol spelen bij 
investerings- en bestedingsbeslissin
gen van de individuele burger, zullen 
tot hun recht dienen te komen door de 
zorg van de overheid voor de kwaliteit 
van de huisvesting in het heden en 
vooral ook de toekomst. Voorts is het ~ 
nodig maatregelen te nemen, die 
waarborgen dat men behoorlijk in zijn 
huisvestingsbehoeften kan voorzien, 
ook als de financiële positie zwak zou 
zijn' (Nota Huur- en subsidiebeleid, 
p. 147). 



I De belangrijkste instrumenten voor 
volkshuisvestingspolitiek uit deze 

~ 0 0 

nota ziJn: 
I -een combinatie van object(woning
~ gebonden)subsidie en individuele 

huursubsidie, waarbij de politiek 
bepaalt wat een redelijke huurquote 
is; 

-de vervanging van een deel van de 
objectsubsidie door leningen die uit 
toekomstige huurstijgingen moeten 
worden terugbetaald; 

-de introductie van jaarlijkse trend
matige huurverhogingen en huurhar
monisatie; 

- uitbreiding van de subsidies voor 
woningverbetering. 

Dit typisch sociaal-democratische 
bouwwerk van twee bewindslieden die 
zich o.a. in de huur- en stadsvernieu
wingsstrijd hadden 'geprofileerd', 
was ongetwijfeld een stap vooruit 
vergeleken bij daaraan voorafgaande 
voorstellen om bijvoorbeeld een 
harmonisatie ineens van 20% door te 
voeren. Toch werd het terecht door 
actieve bewoners en de CPN stevig 
onder vuur genomen. Zo kritiseerde 
Wim van het Schip o.a. het te lage 
bouwprogramma en de veel te hoge 
(aanvangs)huren van nieuwe en gere
noveerde woningen. Al in de
ambtsperiode van Schaefer en Van 
Dam, maar veel sterker nog onder 
Lubbers werd het instrumentarium van 
de Nota Huur-en subsidiebeleid 
ingezet voor bezuinigingspolitiek. En 
met de nota-Heerma wordt de gevel 
aangepast aan de verbouwingen die 
binnenshuis allang hadden plaats
gevonden. 

Enkele concrete voorbeelden 

Het woningtekort is en blijft hoger 
dan de normen die het rijk zelf stelt, 
maar wordt niettemin de laatste jaren 
door de regering openlijk geaccep
teerd. Een oplossing wordt eerder 
verwacht van demografische ontwik-

kelingen in de toekomst dan van een 
actief bouwbeleid. 
De woonlasten zijn de afgelopen jaren 
fors gestegen door een combinatie van 
trendhuur, harmonisatie en steeds 
hogere aanvangshuren. Zie tabel I, 
ontleend aan de achtereenvolgende 
inkomensnotities van het ministerie 
van Sociale Zaken. De bovenste twee 
statistieken betreffen alle huurders, 
respectievelijk alle eigenaars. De 
onderste tabel laat zien dat binnen het 
gemiddelde met name de minima bij
zonder zwaar gepakt worden. 

Onderzoek zoals in Rotterdam 
(Minima zonder Marge) laat zien dat 
de werkelijke woonuitgaven van 
mensen met een minimale uitkering 
nog veel hoger zijn dan in de statis
tieken van tabel I die de regering 
hanteert. Met name de daling van de 
energiekosten (prijsverlaging en 
zachte winters) maakt dat het totaal 
aandeel woonlasten de laatste jaren 
stabiliseert of iets daalt, maar voor de 
huren geldt dit zeker niet. Eigenaar
bewoners betalen al sinds 1985 een 
kleiner deel van hun inkomen aan 
wonen dan huurders. 
In het bovenstaande is sprake van 
netto-huren, dat wil zeggen dat de 
individuele huursubsidie meegeteld is. 
Toen de uitgaven voor huursubsidie 
door de combinatie van stijgende 
huren en stagnerende inkomens oplie
pen, was het antwoord van de rege
ring: bezuinigen op de huursubsidie. 
Vanaf 1982 is de regeling aanzienlijk 
verslechterd. De belangrijkste maat
regelen zijn geweest: 
- het afschaffen van de normhuur

quoten en vervanging daarvan door 
normhuur bedragen, die jaarlijks 
mee stijgen met de trendmatige 
huurverhoging; 

- invoering van de zg. kwaliteitskor
tingen (hoe hoger de huur, hoe 
minder huursubsidie o·mdat de huur
der 'zelf' kiest voor meer kwaliteit); 
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Tabel I 

Woonlasten en besteedbaar inkomen (steeds in %) 

1978 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

Huursector (landelijk gemiddelde) 
Nettohuur 11,3 12,7 15,6 16,2 16,3 16,9 16,9 
Energie 5,9 9,3 10,5 9,6 8,8 7,7 7,1 
Belasting 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 

Totaal 
Woonlasten 18,4 23,3 27,6 27,3 26,6 26,2 25,6 

Koopsector (landelijk gemiddelde) 
Netto eigenaars - 14,5 15,7 14,7 16,2 16,8 17,1 
Last 
Energie - 8,5 9,9 9,9 7,5 6,3 5,6 
Belasting - 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 

Totaal - 24,5 27,5 26,2 25,1 24,5 24,1 

Voor minima met kinderen 
Netto-huur 16,8 17,5 17,6 17,7 
Energie 13,5 12,8 11,4 10,9 
Belasting 1,8 1,9 2,0 2,1 

Totaal 32,1 32,2 31 30,7 

Bron: inkomensnotities SoZaWe 

-vermindering van het recht op huur- sociale woningbouw voor de gehele 
subsidie voor alleenstaanden. exploitatieperiode (50 jaar) wordt door 

Momenteel is het effect van de het rijk niet meer gegarandeerd. In 
achtereenvolgende verslechteringen toenemende mate moeten risico's in de 
900 miljoen gulden per jaar. De uitge- sector door fondsconstructies van cor-
keerde subsidie is met eenderde ver- poraties onderling worden opgevangen. 
minderd. De huurders betalen in 1989 
bijna een miljard meer aan huur uit Nota-Heerma 
eigen portemonnaie dan wanneer de 
regeling was gebleven zoals in 1982. De nota-Heerma die september 1988 
Over het totaal van de achter ons werd uitgebracht, beoogt dan het 
liggende regeerperiode van Lubbers is nieuwe kader voor volkshuisvestings-
3,7 miljard bezuinigd. beleid te geven. De 'merit-good'-

benadering heeft zijn tijd gehad: 'De 
Op een aantál fronten zijn de afgelopen minder algemene woningtekorten, een 
jaren principiële beleidswijzigingen grotere nadruk op (kleinschalig) beheer 
doorgevoerd. De financiering van de van de bestaande voorraad en een toen· 
volkshuisvesting dient inmiddels emende differentiatie in woon- en leef-
geheel op de kapitaalmarkt geregeld te patronen vergen een meer flexibele en 
worden_ Het gevolg hiervan zijn marktgerichte aanpak: minder centrale 
hogere kosten en een bedreiging van de sturing, decentralisatie van besluit-
continuïteit van het bouwprogramma. vorming. Het onlosmakelijk compie-
Kostendekkende exploitatie van de ment hiervan is het verleggen van 
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vooral investeringsrisico's: wie beshst 
~ behoort in beginsel ook de risico's van 

die beslissing te dragen.' (nota
Heerma p.3.) 
En elders: 'Burgers en hun maatschap
pelijke organisaties zijn in de eerste 
plaats zelf verantwoordelijk voor een 
goede huisvesting. De rijksoverheid 
schept de voorwaarden waaronder aan 
deze eigen verantwoordelijkheid 
gestalte gegeven kan worden.' (nota
Heerma p.39.) 

Actie 

De ideologie van de nota wordt door 
de grote politieke partijen en volks
huisvestingsorganisaties onderschre
ven. Felle kritiek komt van het 
actiecomité dat optreedt onder de leus 
'Heerma, zo niet!' Hierin zijn een 
aantal organisaties verenigd, zoals het 
WON (Woonlasten Overleg Neder
land), de federatie LOBH/LOS/NVH 
en de Algemene Bond voor Ouderen 
(ANBO). Men valt de regering aan op 
zijn daden in het verleden en de plan
nen tot voortzetting daarvan onder de 
vlag van de nota-Heerma: voortgaande 
huurstijging, aantasting van de huur
bescherming, voortgaande ongelijke 
behandeling van huur- en koopsector. 
Veel actieve communisten dragen hun 
steentje bij in de landelijke en plaat
selijke acties, daarin ondersteund door 
een verklaring van het partijbestuur en 
verschillende artikelen in De Waar
heid. Het is onder andere aan hun 
inzet te danken dat de actie niet afge
blazen wordt als ondertussen het kabi
net valt en de nota-Heerma komt 'te 
zweven', maar afgesloten kan worden 
met een succesvolle manifestatie in 
Rotterdam op 27 mei j.l. 

Verkiezingsprogramma's 

In de verkiezingsstrijd speelt volks
huisvesting een ondergeschikte rol. 
Voor de grote partijen zijn de kaarten 

geschud: ze kiezen de nota-Heerma 
als referentiekader en komen op grond 
daarvan met enkele eigen accenten. 
De programma's van CDA, PvdA en 
D66 verwoorden het vrij breed gedra
gen verzet tegen Heerma's voorstellen 
tot gedwongen doorstroming (de 
fameuze 'scheefheidsdiscussie') door 
middel van tijdelijke huurcontracten. 
Maar allemaal accepteren ze het 
desbetreffende uitgangspunt, om ver
volgens aan te komen met een alter
natief in de vorm van huurbelasting. 
Het CDA is bereid de woonlasten
stijging voor de minina wat af te 
zwakken, wat mede als een succes van 
de gevoerde acties gezien mag wor
den. 
De PvdA verklaart - in tegenstelling 
tot het demissionaire kabinet - het 
woningtekort niet te willen accepteren 
en wil dit te lijf met een taakstellend 
woningbouwprogramma. Aan de huur
subsidie moet niet getornd worden; bij 
het bepalen van de aanvangshuren van 
sociale nieuwbouw 'wordt rekening 
gehouden met de draagkracht van 
mensen met een modaal inkomen'. De 
trendhuur moet geen 3, maar 2 % 
bedragen. We moeten vaststellen dat 
alle verslechteringen van de afgelopen 
jaren geaccepteerd worden door de 
PvdA. 
Met de voorstellen is een bedrag van 
620 miljoen gulden gemoeid en dit 
moet gedekt worden door 'afroming 
van onevenredig profijt' van eigenaar
bewoners en te goedkoop wonende 
huurders. ('Kiezen voor kwaliteit', 
p. 20 en 'Voorlopig financieel kader' 
p. 31.) Daarmee is het PvdA-program 
neutraal naar de totaliteit van de meer
jarenramingen van de rijksbegroting. 

Groen Links 

En Groen Links? Het programma
onderdeel in 'Verder Kijken' maakt 
zich tot spreekbuis van het verzet 
tegen de afbraak van de volkshuis-
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vesting en de huuropdrijving door 
Lubbers c.s. Het programma eist het 
terugdraaien van verslechteringen in 
de huursubsidie, een trendhuurver
hoging die niet boven de kostenstij
ging uitgaat en het stopzetten van de 
huurharmonisatie. De aanvangshuren 
moeten en kunnen omlaag op grond 
van concrete maatregelen t.a.v. grond
kosten, afschaffing BTW en de wijze 
van financiering. De fiscale regeling 
voor eigen woningen moet zo veran
derd worden dat hogere inkomens en 
duurdere woningen zwaarder belast 
worden. Een en ander betekent een 
duidelijke keuze voor hogere uitgaven 
voor de volkshuisvesting op kosten 
van de overheid zelf en ten laste van 
de winsten van grondeigenaren, beleg
gers en bouwers. En waar dat verant
woord is: ten laste van bewoners van 
duurdere koopwoningen. Essentieel is 
daarmee het uitgangspunt dat noodza
kelijke wijzigingen in het volkshuis
vestingsbeleid niet uitsluitend betaald 
kunnen of moeten worden uit ver
schuivingen in de woonlasten. 

Ook aan 'Verder Kijken' is een finan
ciële onderbouwing gekoppeld. En 
daar wrijf je je ogen uit, omdat die 
volledig haaks staat op het boven
staande. Zonder enige argumentatie 
wordt daar het inkomens-woonlasten
stelsel van de vier grote steden, zeg 
maar de PvdA-voorhoede in de lokale 
politiek, overgenomen. Dit stelsel is 
expliciet opgezet om woonlasten te 

Tabel2 

verschuiven van huurders met lagere 
inkomens naar huurders met hogere 
inkomens. Doorrekening ervan door 
het OTB leidde tot de balans volgens 
tabel 2. (Bron: 'Een alternatief huur
en subsidiestelsel'. OTB werkdocu
ment 88-01, J.B.S. Conijn, p 27.) 
We zien dat uitgegaan wordt van het 
volledig doorvoeren van de huurhar
monisatie (waartegen de woonlasten
beweging, de CPN en 'Verder Kijken' 
zich verzetten). We zien dat het stelsel 
niet budgetair neutraal is, maar zelfs 
een positief saldo voor het rijk van 
1 miljard gulden oplevert. 

Weliswaar is er sprake van hogere uit
gaven voor huursubsidie, maar die 
zijn voor een groot deel gewoon nodig 
om de hogere minimaal redelijke huur 
in het voorgestelde stelsel te compen
seren en betekenen dus geen verlich
ting van de woonlastenproblematiek. 
De huursubsidieregeling in het voor
stel houdt nog steeds op bij 22.500 
gulden als laagste inkomen, zonder 
rekening te houden met werkelijk ver
diende lagere inkomens. Met zo'n 
vorm van 'eerlijk delen' kun je niet 
aankomen bij de maatschappelijke 
beweging waarmee Groen Links zegt 
zich te willen verbinden. De 'hogere' 
inkomens in huurwoningen gaan 
heffingen betalen die maar tot één 
conclusie aanleiding geven: een koop
woning elders zoeken of de corporatie 
vragen of je je huis mag kopen. 
In beide gevallen droogt de bron van 

De financiële gevolgen van de invoering van het voorgestelde stelsel voor het 
rijk, per 1-7-1988, in miljoenen guldens 
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Meeropbrengsten 

Extra huuropbrengsten 
- door harmonisatie 
- door voorgestelde stelsel 
Heffingen 

Totaal 

923 
1.065 

877 

2.865 

Meerkosten 

Extra individuele huursubsidie 
- door harmonisatie 
- door voorgestelde stelsel 
Positief saldo 

Totaal 

428 
1.434 
1.003 

2.865 

Bron: Woonuitgavenmodel, Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) 



Uit tabel3 blijkt wie dat gaan betalen. (OTB, p 24). 

De mate waarin de netto-huuruitgaven toe-, respectievelijk afnemen bij invoe
ring van het voorgestelde stelsel, in vergelijking met de huidige situatie, per 1-7-
1988, naar inkomensklasse 

Inkomensklasse, Afname 
glds per jaar 
(belastbaar) aantal (%) bedrag 1) 

t/m 22.500 74 50 
22.501 - 30.000 64 53 
30.001 - 34.000 20 56 
34.001 - 39.000 20 84 
39.001 - 54.000 15 66 
54.001 - 70.000 7 39 
70.001 en meer 2 

totaal 48 53 

1) Bedrag in guldens per maand. 

herverdelen snel op en zou je over de 
hele linie het niveau van de minimaal 
redelijke huur weer op moeten trekken 
om de zaak te redden. 
Het systeem is een knieval voor het 
feit dat de overheid niet voldoende 
geld in de volkshuisvesting wil 
steken. 
Gezien het feit dat de partij van de 
bedenkers van het inkomens-woonlas
tenstelsel er zelf maar een slap aftrek
sel van in haar programma heeft 
overgenomen en reeds in het regeer
akkoord het idee van een woonlasten
heffing naar het rijk van de 'nader te 
bestuderen zaken' heeft verwezen, 
moet Groen Links niet als enige met 
een slecht idee in de woestijn gaan 
staan roepen. Het is ook absoluut niet 
een idee dat het elan uitstraalt waar 
enkele Groen-Linkse bestuurders 
onlangs per brief om verzochten. En 

~ het is wel een idee waar we de strijd 
van de woonlastenbeweging mee rem
men. 

Die strijd blijft nodig. Het regeer
akkoord wil in ieder geval de 
komende twee jaar een trendmatige 
huurverhoging van 3 %. Voor latere 

Gelijkblijvend Toename 

aantal(%) aantal (%) bedrag 1) 

3 23 63 
5 31 71 

14 66 84 
22 58 102 

0 85 123 
0 93 187 
2 96 246 

5 47 112 

jaren wordt deze vastgesteld 'op basis 
van de kosten- en inkomensontwikke
lingen en de gewenste verschuiving 
van object- naar subjectsubsidies'. Het 
is veelzeggend dat de inkomensont
wikkeling weer argument wordt voor 
huurverhoging nu de vakbeweging 
klaar staat om in de strijd te gaan voor 
stevige looneisen. En dat terwijl de 
vakbeweging met het volste recht een 
forse claim bij de ondernemers zou 
kunnen leggen ter compensatie van de 
woonlastenstijging van de afgelopen 
jaren. 
In een volgend artikel ga ik nader in 
op de verhouding tussen de huur- en 
de koopsector. Dan komen ook een 
aantal ontwikkelingen aan de orde die 
meer te maken hebben met de 'orde
ning' in de volkshuisvesting. Dat 
betreft de steeds belangrijker rol van 
de gemeente, de verzelfstandiging van 
woningcorporaties en de politieke 
erkenning van bewonersorganisaties 
als gelijkwaardige derde partij in de 
volkshuisvesting. 

Sjors de Kam 
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De waarde van 
een foto 

In 1989 viert de foto haar honderdvijftigste verjaardag. Week- en maand
bladen stonden bol van historische overzichten. De ontwikkeling van de 
techniek en de artistieke opvattingen werden breed uitgemeten. Uitgeverij 
Fragment heeft hoofdzakelijk fotoboeken in haar fonds en kon in dit 
jubileumjaar niet passief blijven. Kort na elkaar verschenen twee opmerke
lijke uitgaven in zwart-wit. Twee documentaire fotoboeken, die in tijd 
elkaar aardig opvolgen, maar inhoudelijk sterk uiteenlopen. Het eerste boek 
kreeg als titel mee 'Gemengd nieuws- Amsterdamse persfoto's 1920-1940'. 
Het tweede 'Foto in omslag- Het Nederlandse documentaire fotoboek ná 
1945'. 

Krant, techniek en beeldplaat 

Kranten uit het begin van deze eeuw 
vallen in de eerste plaats op door het 
vrijwel ontbreken van illustraties. 
Alhoewel de fotografie al driekwart 
eeuw ontwikkeling achter de rug had, 
waren de problemen met het afdruk
ken van foto's in een dagblad nog 
onvoldoende opgelost. Dit visuele 
hiaat bij snelle berichtgeving kon 
alleen worden opgelost door het in
schakelen van sneltekenaars of het 
putten uit een voorraad tekeningen en 
houtsneden. Toen in ons land aarze
lend de eerste foto's in kranten wer
den opgenomen betrof het veelal on
duidelijke grijze plekken. Beroemd 
werden in dit verband de pagina's 
buitenland van het Algemeen Han
delsblad. Bij iedere opstandige Chine
se generaal, bij iedere geredde 
Chinese drenkeling, bij iedere machts
wisseling in Peking werd, letterlijk, 
het vaste cliché van dé Chinees ge
plaatst! Vage bekendheid met China 
ging samen met vage clichés. 
Toch kon de opmars van de persfoto 
na de Eerste Wereldoorlog niet meer 

tegengehouden worden. Met de tech
nische verbeteringen rezen ook ver
schillende fotopersbureaus uit de 
grond. Eerst in samenwerking met 
week- en maandbladen, die wat af
standelijker konden werken en met 
beter papier en betere druk redelijke 
resultaten wisten te bereiken. 'De 
Prins' en 'Het Leven' mogen in dit 
verband worden genoemd. Het leven 
van een persfotograaf tussen de beide 
wereldoorlogen was geen rozegeur en 
maneschijn. Lange werkdagen, lage 
inkomsten en een eindeloos gesjouw 
met zware houten camerakasten en 
dozen glazen platen. Naam konden ze 
niet maken, want de foto's werden 
gemaakt in dienst van fotopersbureaus 
die ze anoniem aan kranten en tijd
schriften verkochten. Pas in 1938 
kwam er voor zegge en schrijve twee 
fotografen enige verlichting. De eerste 
Leica's werden aangeschaft, die licht 
hanteerbaar waren en toch 36 opna
men op negatief konden vastleggen. 

Onderwaardering 

De onderwaardering voor het vak 
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persfotograaf wordt ironisch in de titel 
van het boek vastgelegd: 'Gemengd 
nieuws'. Een auto-ongeluk, het door
knippen van een lint, een paard te 
water. Dáár moest de persfotograaf 
heenvliegen. Er was weinig speel
ruimte voor eigen inbreng. Een 
dubbele afhankelijkheid bepaalde het 
werkterrein: het persbureau en de 
krant. Officiële gebeurtenissen, fees
telijkheden, sport en ongelukken, 
technische vooruitgang en toespraken 
van autoriteiten, lagen bij de meeste 
kranten goed in de markt. Daar kon 
geen fotograaf, geen bureau, zich een 
een buil aan vallen. Dat gaf de persfo
tografie een wat kneuterig imago, 
zowel in de ogen van de artistieke 
fotografen, veilig werkend in eigen 
ateliers, als in de geëngageerde kring 
van de Vereniging van Arbeiders 
Fotografen. De laatste groeperingen 
hadden veel relaties met andere 
beeldende kunstenaars en hun neer
buigende houding jegens de persfo-

tografen vertoonde ook elitaire trek
jes. Slechts enkele persfotografen uit 
die periode wisten zich later bij het 
'artistieke' circuit aan te sluiten, zoals 
Sem Presser en Aart Klein. Het boek 
'Gemengd nieuws' is mede door een 
belangwekkende tekst van Cécile v.d. 
Harten een soort eerherstel voor de 
onbekende vooroorlogse persfotograaf 
geworden. 
Het Amsterdamse Gemeentearchief 
heeft ruim 7000 persfoto's uit de 
periode 1920-1940 onder haar beheer. 
Daaruit werden een honderdtal foto's 
zorgvuldig geselecteerd. De selectie 
creëert als het ware een doorlopende 
documentaire over Nederland tussen 
1920 en 1940. Niet van louter poli
tiek-maatschappelijke hoogtepunten, 
maar wel van mensen in dagelijkse 
gebeurtenissen. Mensen in de sneeuw, 
een straatje in de Jodenbuurt, een dag 
in het park of een nieuwe dansrage. 
Even flitsen het Jordaanoproer en een 
oefening met gasmaskers door de 



beelden heen. Maar overheersend is 
de eenvoud en de rust. Beelden die 

' een weemoedig gevoel oproepen, een 
nostalgisch verlangen naar de mense
lijke maat, het menselijke tempo. 
Koninginnedag met orgeldansen in de 
Jordaan. De jongens en meisjes van de 
AJC rond de Meiboom. 'Gemengd 
nieuws' geeft het beeld van alledag. 

· De persfotograaf meed geen stakingen 
en demonstraties, maar verhief deze 
niet tot de allesbeheersende gebeur
tenissen. Als zodanig boden de pers
fotografen een breder beeld van het 
bestaan dan de politiek actieve Arbei
ders Fotografen. 
Maar daar is dan de prachtige plaat 
van Moos van Kleef, vischhandel, 
Weesperstraat 71, van ouds bekend. 
Wie zich realiseert dat de voornaam
ste fotopersbureaus gelieerd aan Vaz 
Dias in mei 1940 door de Duitse be
zetters werden gesloten, wie bekend is 
met het lot van de vele werknemers en 
-neemsters, denkt onwillekeurig bij 

het doornemen van het boek aan een 
door krantenconcerns gedicteerde 
argeloosheid. Persfotografen naast 
arbeidersfotografen. Het zijn gemeng
de gevoelens die achterblijven. 

De opmars van het fotoboek 

'Foto in omslag' is een fotoboek over 
de geschiedenis van het documentaire 
fotoboek in Nederland van na 1945. 
Evenals in 'Gemengd nieuws' speelt 
in dit boek de ontwikkeling van de 
techniek een bepaalde rol. Steeds ver
beterde druktechnieken, kleuren, 
litho's en filmmateriaal hebben de 
opmars van het fotoboek gestimu
leerd. Ook de massale verkoop van 
fototoestellen aan amateurs heeft daar
toe een steentje bijgedragen. Maar de 
maatschappelijke ontwikkelingen 
hebben toch de meeste invloed gehad 
op tweede groei. Zonder de relatie 
fotografie en maatschappij te eng aan 
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elkaar te koppelen, kunnen toch 
bepaalde fotogenres aan relevante tij
den worden verbonden. En daarbij 
valt op hoe lang de schok van de 
Tweede Wereldoorlog nawerkt. Het 
documentaire-overzicht begint niet 
voor niets in 1945. 
Tot in het begin van de jaren vijftig 
drongen directe ervaringen en gevol
gen van de oorlog in het meeste foto
werk door. In samenwerking met de 
illegaliteit had een groep moedige 
fotografen, waaronder Cas Oorthuys, 
Hans Sibbelee en Emmy Andriesse, 
zoveel mogelijk op celluloid vast
gelegd van wat zich tijdens de Duitse 
bezetting als uitzonderlijk voordeed. 
Dat was geen eenvoudige opgave. In 
de eerste plaats was het gevaarlijk 
werk. Maar bovendien bleken 
vreemde situaties snel te wennen. Uit 
deze documentatie van, zoals het 
genoemd werd, 'de ondergedoken 
camera' kwam het beroemde fotoboek 
'Amsterdam tijdens de hongerwinter' 
voort. Nadat Joris Ivens zijn docu
mentaire 'Indonesia calling' had 

gedraaid, en daardoor in een langdurig 
conflict raakte met de Nederlandse 
regering, kwam de fotograaf Cas 
Oorthuys met zijn boek 'Een staat in 
wording'. Een Merdeka(Vrijheid!)
boek over Indonesië. Inhoudelijk 
dwars tegen de koloniale oorlogspoli
tiek van de regering-Drees-Beel in. 
De wederopbouw, met een onver
mijdelijk optimisme, deed in die 
eerste bevrijdingsjaren opgang. En 
ook bedrijfsjubileumboeken met als 
thema het industrieel herstel. Vooral 
de boeken over pittoreske steden, 
landschappen en cultuurmonumenten 
in Nederland kondigden de eerste fase 
aan van een permanent groeiende 
trend: de fotoreisboeken. Nieuwe the
ma's doken op. De Koude Oorlog, de 
tweedeling van de wereld met het risi
co van een atomaire catastrofe, deed 
zijn intrede. Een veelgehoorde, 
vooruitziende leuze uit die jaren luid
de 'Eén wereld of géén! 'Humanis
tische fotografen grepen dit motief 
aan en brachten een monumentaal 
werk tot stand: de beroemde expositie, 
en het wereldwijd verspreide boek 
'The family of man'. Maar ook zwaar
moedig, fatalistisch en somber werk 
sprak uit deze periode. Het Parijse 
existentialisme trok veel fotografen. 
Het werk van sommigen was van 
taboedoorbrekend karakter. 
De ontwikkeling van het reisboek ging 
onverminderd door en volgde de ont
wikkelingen van het massale toerisme 
op de voet. Stedenboeken werden veel 
verkocht. Maar toen Hans Sibbelee 
zijn fotoboek over Moskou voltooide, 
werd de uitgave geannuleerd. De 
Koude Oorlog bereikte toen zijn 
hoogtepunt. De watersnoodramp, de 
Deltawerken daarna en de uitbreiding 
van de Rotterdamse haven trokken 
volop aandacht van de fotografen. De 
eerste helft van de jaren zestig gaf een 
deuk in de belangstelling voor foto
boeken. De snelle opkomst van de 
T.V. bleek de aandacht van de visueel l 



statische foto weg te trekken. Geluk
kig was deze achteruitgang maar van 

• korte duur. 

Nieuwe aandachtsvelden 

Het jaar 1968 met de democratische 
opstand in Frankrijk zette ook de foto
wereld in rep en roer. Een nieuwe 

· generatie documentaire fotografen 
dook op. Koen Wessing, Willem 
Diepraam en Oscar van Alphen zetten 
de rijke tradities van Cas Oorthuys en 
de zijnen voort. Kritisch, democra
tisch en vooruitstrevend. Uit die pe
riode kwamen werken naar voren als 
'Chili September 1973', 'The Dutch 
Caribbeans' en 'Sahel'. Ook het femi
nisme drong door in het fotoboek. 
Drie uitgaven over het meisje, de 
vrouw en later de moeder Henny, van 
de fotograaf Krzyzanowski werden 
gevolgd door een vermeldenswaardige 
uitgave van de fotografe Bertien van 
Manen, die in samenwerking met 
Dolle Mina het fotoboek 'Meid wat 
ben ik bewust geworden' publiceerde. 
Bleek het jaar 1968 een stoot te heb
ben gegeven aan fotowerk, waarin 
idealen van vrijheid, solidariteit en 
gelijkwaardigheid doordrongen, later 
kwam de sociale problematiek weer 
om de hoek kijken. De industriële 
neergang met in het kielzog massa
werkloosheid inspireerde vele foto
grafen tot aanklagend werk. 
De publicatie van 'Van Agt aan de 
macht' en na de sluiting van de Ford
fabrieken het aangrijpende boek 'De 
kater van het gelijk' vielen in dit 
genre. Uitzonderlijk in dit verband 
was het boek 'Industriële Zone' van 
Dolf Toussaint. Hij fotografeerde het 
troosteloze industriële landschap, dat 
door crisis werd getroffen. Als loca
ties koos hij de Borinage, Lotharingen 
en het Ruhrgebied. De Borinage. Joris 
Ivens filmde er al in de jaren dertig. 
Twee decennia later schoot Waarheid-

' fotograaf Dolf Kruger er zijn 

beroemde stakingsfoto 's. In 1984 viel 
het doek: het einde van anderhalve 
eeuw mijnbouw en metaalindustrie. 
Steeds verder trok de toerist. Steeds 
exotischer werden de reisfotoboeken. 
Het einde van deze ontwikkeling is 
ook nu nog niet in zicht. De snelle 
verandering van de samenleving 
creëert als het ware een permanente 
behoefte om zelfs vrij recent verleden 
visueel vast te leggen. Op het moment 
dat wij dit schrijven, wordt alweer een 
nieuw fotoboek aangekondigd met als 
titel 'De jaren tachtig'. Een rem op de 
dreigende overproduktie van fotoboe
ken wordt gevormd door de produk
tiekosten. De hoge eisen die gesteld 
worden aan papier, kleur en grafische 
verzorging maken het uitgeven van 
verantwoord werk zonder sponsors of 
overheidssubsidie bijna onmogelijk. 
Dat geldt in het bijzonder voor kunst
boeken, waarbij de fotografie wel als 
zelfstandige kunstuiting fungeert, 
maar tevens als transmissiemiddel 
naar schilder, beeldhouwer en archi
tect. 
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Opmerkelijk progressief 

Progressieve mannen en vrouwen 
hebben altijd een opmerkelijke rol 
gespeeld in de wereld van de Neder
landse documentaire fotografie. De 
uitgave 'Foto in omslag' komt daar 
regelmatig op terug. In het voetspoor 
van Eisenstein grepen Russische 
fotografen gemotiveerder dan ooit 
naar de camera op zoek naar revolu
tionaire thema's en vernieuwende vor
men. Hun werkwijze sloeg over naar 
Duitsland. In 1931 werd in Nederland 
de Vereniging van Arbeiders Foto
grafen opgericht. Leden als Eva 
Besnyö, Cas Oorthuys, Paul 
Schuiterna en Mark Kolthoff publi
ceerden regelmatig werk in het com
munistische dagblad De Tribune en 
later in het Volksdagblad. In 1932 
organiseerde de groep eigen exposities 
en gaf zij een blad uit onder titel 
'Afweer'. Mede door goede contacten 

met andere beeldende kunstenaars, 
media en museumwereld werd het 
beeld van de vooroorlogse documen
taire fotografie in sterke mate door 
hen bepaald. De anonimiteit van het 
fotowerk, dat vanuit persbureaus werd 
verzonden, versterkte deze domi
nantie. Eigenlijk is het boek 
'Gemengd nieuws' een soort correctie 
op dit wat eenzijdige beeld. 
Maar ook ná 1945 is de invloed van 
progressieve fotografen groot. In 1945 
werd de GKf opgericht, een federatie 
van beoefenaars van gebonden kun
sten. Fotografen en grafische vorm
gevers gingen in één verband samen
werken. Deze kruisbestuiving heeft er 
toe bijgedragen dat het Nederlandse 
fotoboek qua grafische vormgeving 
sterk uit de bus kwam. De groep die 
vóór 1940 veelal in De Tribune en het 
Volksdagblad publiceerde, bepaalde 
voor een deel ook de oriëntatie van de 
GKf. Foto's moesten een maatschap-
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pelijk doel dienen en via media een 
omvangrijk publiek bereiken. Bij de 
eerste grote GKf-tentoonstelling in 
1948 werd het doel van de fotografie 
omschreven: 'het vastleggen en 
scherp, doelbewust karakteriseren van 
het sociale aspect van de tijd is de 
belangrijkste opgave van de foto
grafie'. Langzaam werd dit sociale 
realisme in de fotografie overvleugeld 
door meer algemene humanistische 
opvattingen. Na 1967 ontwikkelde 
zich in en rond de GKf een nieuw 
geëngageerd realisme. Het jaarlijks 
terugkerende 'World Press Photo'
gebeuren geeft de brede aanpak van 
documentair fotowerk een volwaardi-

. ge plaats in de samenleving. 

Hiaten 

De documentatie van 'Foto in omslag' 
heeft enkele hiaten. Wij missen bij-

' voorbeeld het fotoboek van Waarheid-

fotograaf Dolf Kruger. Hij kreeg grote 
bekendheid door, zoals dat omschre
ven werd, het fotograferen van de 
'achterkant van de wederopbouw'. 
Dwars tegen wat geforceerd opti
misme in legde hij de armoede, de 
woningnood, de trieste gevolgen van 
de Tweede Wereldoorlog voor een
voudige mensen, op ontroerende wijze 
vast. Bevreemdend is ook het ont
breken van fotowerk over de grote 
Vietnambeweging. En zeer opmerke
lijk is de afwezigheid van werk dat in 
relatie staat met de grote vredesbewe
ging uit het begin van dit decennium. 
Zowel de demonstratie in Amsterdam 
als in Den Haag werden door het 
Amsterdamse Fotografen Kollektief in 
twee boeken vastgelegd. Fotoboeken 
die wekenlang nummer één stonden in 
de top tien van de boekhandel. 
Uitgeverij Fragment werd in 1982 
opgericht. Liefde voor het goedver
zorgde, goed gedocumenteerde foto-
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boek lag daaraan ten grondslag. 
'Gemengd nieuws' en 'Foto in 
omslag' passen, mede door interes
sante teksttoevoegingen, uitstekend in 
hun fonds. 

Max van den Berg 

Gemengd nieuws- Amsterdams persfoto's 
1920-1940. 
Fragment Uitgeverij i.s.m. 
Gemeente Archief Amsterdam. 
Ingenaaid fl. 35.-
Gebonden fl. 55.-

'Foto in omslag'. Het Nederlandse docu
mentaire fotoboek ná 1945. 
Fragment Uitgeverij i.s.m. Rijksdienst 
Beeldende Kunst. 
Ingenaaid fl. 50.-



·Een wonder aan 
het IJ 

Onlangs werd in een bomvol buurthuis op het Amsterdamse IJ-plein feestelijk 
teruggeblikt op JO jaar strijd en architectuur voor een leefbare, mooie en 
betaalbare wijk. Ter gelegenheid van deze bijeenkomst werd een boek gepu
bliceerd"IJ-plein: een speurtocht naar nieuwe compositorische middelen" 
van Bernard Leupen, docent aan de afdeling Bouwkunde van de Technische 
Universiteit in Delft. 
San Verschuuren las onder meer dit prachtig geïllustreerde boek, sprak met 
Lousje Koning en Rob Philip (OR-ADM) en schreef op basis van deze infor
matie dit artikel. 

Op 22 september waren ze nog één
maal bijeen. Ditmaal in het nieuwe 
buurthuis De Meeuw. Buurtbewoners, 
wethouder Michael van der Vlis, 
leden van de stadsdeelraad, architect 
Rem Koolhaas, PvdA-Kamerlid Jan 
Schaefer en OR-leden van de voorma
lige ADM-werf. Zij samen hadden het 
wonder aan het Amsterdamse IJ 
voltrokken: de metamorfose in tien 
jaar tijds van het haventerrein van de 
Amsterdamse Droogdok Maatschappij 
in de 1400 woningen tellende, nu al 
internationaal befaamde wijk IJ-plein. 

Unieke combinatie 

Wat maakt deze woonwijk zo opval
lend? De ligging? De architectuur? De 
totstandkoming? 
Zeker, de ligging is uniek: aan de oe
ver van het IJ tegenover het Centraal 

·Station, met zicht op de Amsterdamse 
binnenstad. Ook de architectuur is uit
zonderlijk: zachtgekleurde woonblok
ken, fris in 't gelid. Zó bijzonder, dat 
de bekende architectuurrecensent 
Geert Bekaert spreekt van 'een vi-

' sioen. Je ziet het, je tast het, je voelt 

het, je ademt het in als verse zuurstof, 
maar je kunt het haast niet geloven, 
het komt van een andere wereld ... ' 
Maar er is meer. De locatie is legen
darisch. Ruim honderd jaar lang was 
de ADM er gevestigd. Een bolwerk 
van de arbeidersbeweging. Bernard 
Leupen wijst erop: 'CPN en PvdA zijn 
bij de kiezers in Amsterdam-Noord 
verreweg favoriet'. Menige sociale 
beroering in de metaalsector begon 
dáar, om vervolgens óver te slaan. 
Ook bij de Februaristaking in 1941 
behoorden de dokwerkers van de 
ADM tot de eersten. Het besluit om er 
na het vertrek van de ADM sociale 
woningen te bouwen kwam tot stand 
onder druk van de Ondernemingsraad 
van de ADM en de bewonersorgani
saties in Amsterdam-Noord. Het IJ
plein was het eerste woningbouw
project in Amsterdam waarbij 
buurtbewoners werden opgenomen in 
het projectteam. Daarmee verwierven 
zij medezeggenschap over alle belan
grijke beslissingen. Voeg daarbij het 
feit dat de betrokken architect nog niet 
eerder een plan had weten te realis
eren en nota bene openlijk blijk 
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had gegeven van zijn afkeer van 
inspraak, en het zal duidelijk zijn dat 
hier iets bijzonders aan de hand is 
geweest. 

Geschiedenis van Amsterdam
Noord 

Het unieke zit 'min de combinatie 
van een uitgelezen locatie, een door
tastende architect, sociale woning
bouw en een strijdbare bevolking. 
Waarom die bijzondere combinatie 
juist in het geval van Amsterdam
Noord tot stand kon komen, leert de 
geschiedenis van dit stadsdeel en zijn 
bevolking. 
Pas zo'n honderd jaar geleden ging de 
gemeente Amsterdam over tot het tot 
ontwikkeling brengen van de over
zijde van het IJ. Dat richtte zich eerst 
op de IJ-oever, om er havenactivitei
ten te vestigen. Later werden de pol
ders achter deze gordel van havens, 
werven en industrieën bebouwd met 
complexen arbeiderswoningen. De 
architecten van deze woonwijken 
lieten zich inspireren door de tuinstad
beweging in Engeland, met als resul
taat een aantal tuindorpen. De relatie 
met de grote stad werd onderhouden 
door veerponten en later ook via 
afgelegen bruggen. Het isolement van 
Noord was bijna spreekwoordelijk. 
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De bevolking in Noord ontwikkelde 
zich tot een eigenzinnig en klassebe
wust proletariaat. Pas na de wederop
bouwperiode kreeg de gemeente weer 
oog voor Noord. Een aantal grote 
moderne stadsuitbreidingen en een 
nieuw winkelcentrum waren het 
gevolg. Ook kreeg Noord eindelijk 
een ziekenhuis. Het inwonertalloopt 
dan op tot rond de 90.000. 
Met de installatie in 1981 van de 
eerste - naast Osdorp - stadsdeelraad 
van Amsterdam wordt een mijlpaal 
bereikt in de emancipatie van Noord. 

Actie gaf doorslag I 

In 1978 dwingt de toenmalige minister 
van Economische Zaken Van 
Aerdenne de gezonde ADM-werf tot 
een fusie met de failliete NDSM, 
eigendom van het RSV-concern. De 
ADM wordt daartoe verplaatst naar 
het westelijk havengebied. De OR van 
de ADM was hiertegen fel gekant en 
waarschuwde voor een onfortuinlijke 
afloop. De OR kreeg helaas gelijk. In 
1985 ging de werf failliet. Gezien de 
onderlinge afhankelijkheid in Noord 
van een groot deel van de bevolking 
en de scheepswerven met aanverwante 
bedrijvigheid, kan men zich indenken 
welk een dramatische klap deze 
teloorgang voor Noord betekende. 
Met het vertrek van de ADM in 1979 
opende zich ineens het perspectief van 
een riante bouwlocatie aan het IJ. 
Binnen de kortste keren hadden pro
jectontwikkelaars plannen klaar voor 
luxebebouwing. De OR van de ADM 
- de grondeigenaar - vond dat de 
grond uitsluitend aan de gemeente 
verkocht mocht worden en niet aan 
speculanten, onder de voorwaarde dat 
er sociale woningbouw voor de 
bewoners van Noord zou plaatsvin-
den. Bewoners van de aangrenzende 
Vogelwijk schaarden zich achter deze 
eis. Hieruit sprak andermaal de grote 
onderlinge verbondenheid van de 
arbeidersbeweging in Noord. 
De gemeenteraad zorgde in mei 1979 
voor de ontknoping. Besloten werd op 
het voormalige ADM-terrein 1400 
woningwetwoningen te bouwen. 
Daarmee werd van de nood toch nog 
een deugd gemaakt voor de bevolking. 

Doorbraak 

Het isolement van Noord werd door 
deze stap doorbroken. Met het vertrek 
van de ADM kregen de bewoners voor 
het eerst direct zicht op de Amster
damse binnenstad. De industriële ring 



Vóór de metamorfose, met op de voorgrond IJ-tunnel en insteekhaven. 

was verbroken. Een opmerkelijk 
gebeuren symboliseerde dit: het 
Festival of Fools. Dit door de Ameri
kaanse komiek Jango Edwards geor
ganiseerde festival bevolkte in de 
zomer van 1980 de lege hallen en 
terreinen van de ADM met clowns en 
acrobaten. Voor het eerst kwamen 
drommen mensen uit de stad voor een 
cultureel gebeuren naar Noord. 
Er was dus niet alleen sprake van een 
fysieke doorbraak, maar tegelijk van 
een sociale en culturele. 
Amsterdam-Noord bestaat grotendeels 
uit tamelijk kleine woningen in een-

. tonige woonbuurten met weinig 
stedelijke voorzieningen. Jongeren 
vertrokken doorgaans naar de stad aan 
de overkant van het IJ. De bewoners 
in Noord wilden op het ADM-terrein 
nu eindelijk eens een complete woon-

' wijk, dat wil zeggen mét winkels, een 

school, een buurthuis, een jongeren
centrum en een gezondheidscentrum. 
Ze wilden ook een gevarieerde woon
wijk, dus mét jongerenhuisvesting, 
invalidenwoningen en woningen voor 
diverse soorten huishoudens. Daarmee 
sloten ze aan bij de eisen van de tijd. 
Dat men wat betreft de stedebouw 
zelfs voorop zou gaan lopen, bevroed
de men toen nog niet. 

Conditionerend architect 

Tegelijk met het besluit om een 
sociale woonwijk te bouwen, stelde de 
gemeenteraad de werkgroep IJ-plein 
in. Naast ambtenaren maakten ook 
bewoners uit Noord er deel van uit. 
Ook de architecten zouden er in wor
den opgenomen. Een werkgroep met 
een unieke samenstelling én een ruim 
mandaat. 
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De gemeentelijke Dienst Ruimtelijke 
Ordening (DRO) maakte een eerste 
voorstel, in de veronderstelling dat zij 
(zoals te doen gebruikelijk in 
Amsterdam) het plan zou maken. Het 
voorstel bestond uit repeterende U
vormige woonblokken van vijf-hoog. 
Vooral de bewoners in de werkgroep 
verzetten zich tegen dit plan. Zij von
den dat de bijzondere situering aan het 
IJ onvoldoende werd benut. Ook de 
nieuwe wethouder van Volkshuis
vesting, Jan Schaefer, had er proble
men mee. Hij riep een nieuwe institu
tie in het leven: de conditionerend 
architect. 
Er werd gezocht naar iemand met een 
frisse kijk op de situatie zonder ban
den met de tradities in de Amster
damse diensten. Een gerenommeerde 
buitenlander? 
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Twee kandidaten werden genomi
neerd: de Zweed Erskine, met een 
grote ervaring op het gebied van 

Het eerste DRO-plan. 

bewonersinspraak (onder meer Byker 
Wall in Newcastle) en de Nederlander 
Koolhaas, slechts bekend van prijs
vraagplannen. In een interview in 
1978 had de laatste zich laatdunkend 
uitgelaten over inspraak: ' ... buurtbe
woners? Ik geloof dat er in Nederland 
nog maar heel weinig echte buurtbe
woners bestaan. Dat is allang een syn
thetisch leger van inspraakmonsters 
geworden, geoefend in een speciale 
vorm van terreur.' Duidelijker kon het 
niet. 
Toch werd Koolhaas verkozen. De be
woners waren vanwege te verwachten 
taalproblemen niet voor een buitenlan
der. Men wees de inzet van Brabantse 
bouwvakkers in de Amsterdamse 
bouw toch ook af?! Wat men met 
Koolhaas voor vlees in de kuip had, 
daarvan werd men zich pas later 
bewust. In ieder geval schuwde men 
het experiment niet; Koolhaas had nog 
niets gebouwd. 



Rem Koolhaas en OMA 

Zo kwam de unieke combinatie tot 
stand tussen een strijdvaardige buurt, 
een speciale locatie en een ambitieuze 
architect. 
Rem Koolhaas, Amsterdammer van 
oorsprong, begon zijn loopbaan als 
journalist en scenarioschrijver bij de 
film. Later besloot hij in het voetspoor 
te treden van zijn grootvader. Hij gaat 
architectuur studeren in de roerige 
jaren rondom 1970 in Londen en in 
Amerika. In New York werkt hij aan 
het spraakmakende boek 'Delirious 
New York' en richt er het Office for 
Metropolitau Architecture (OMA) op. 
Vele ideeën en plannen worden door 
dit bureau gelanceerd, maar niet éen 
komt tot uitvoering. OMA verhuist 
naar Europa (Londen en later ook 
Rotterdam), waar hij driftig aan aller
lei prijsvragen deelneemt in de hoop 
de sprong van het papier naar het 
bouwen te maken. Het lukt daarmee 
aardig in de publiciteit te komen, maar 
meer dan studieopdrachten levert het 
niet op. 

?~Dan dient zich bij toeval de mogelijk
heid van het project IJ-plein aan. 
OMA had niet alleen nog niets van 
haar plannen verwerkelijkt, maar was 
evenmin vertrouwd met sociale wo-

r;;::: ningbouw. In een recent interview 
zegt Koolhaas daarover: 'Het IJ-plein 
was een schoolvoorbeeld van een 
opgave ·die ons in geen enkel opzicht 
op het lijf was geschreven. Het stond 
mijlenver af van waar we tóen voor 
stonden, wat we hadden gedaan en 
wat ik had gezegd.' Maar hij voegt 
daar meteen aan toe: 'Voor een archi
tect zijn ook die opgaven uitermate 
interessant.' (Archis 3-89). 

Opdracht IJ-plein 

Het stedebouwkundig plan voor het 
IJ-plein werd het eerste OMA-project 
dat daadwerkelijk werd gebouwd. 

Koolhaas: 'We werden geparachuteerd 
in de werkgroep met de mondelinge 
opdracht van Schaefer om een ander, 
beter plan te maken .. .'. Daarmee werd 
Koolhaas een schaakstuk in het steek
spel tussen de wethouders Schaefer 
(Volkshuisvesting) en Van der Vlis 
(Ruimtelijke Ordening). Koolhaas 
trok het initiatief echter geleidelijk 
naar zich toe. 
Toen OMA met het IJ-plein begon, 
trof men drie bepalende zaken aan. 
Het eerste betrof het uitgangspunt van 
de zorg om de kwaliteit van zowel de 
openbare ruimte als de woonomstan
digheden. Ofwel: hoe een wijk te 
maken waarin iedere woning goed ligt 
wat betreft bezonning, uitzicht en 
bereikbaarheid en tegelijk betaalbaar 
is; terwijl de optelsom van deze 
woningen, de woonwijk, geen een
tonige herhaling van alsmaar hetzelfde 
mocht worden? Om een woonwijk een 
eigen karakter te geven beschikt de 
stedebouwkundige over elementen als 
de kleur en vorm van de bebouwing, 
de aard van de indeling en inrichting 
van de onbebouwde ruimte (groen, 
water, wegen, paden, straatmeubilair, 
kunstobjecten en dergelijke) en ten 
slotte de gebruikers met hun activitei
ten. Als reactie op het alom gebruike
lijke gesloten bouwblok in de Euro
pese steden ontstond aan het begin 
van deze eeuw de emancipatie van het 
afzonderlijke woongebouw. Het pro
gramma van de woning kreeg voor
rang op de stedelijke vormgeving. Het 
nastreven van de idealen van licht, 
lucht en ruimte doet de stad uiteen
vallen in losse objecten. Daarmee 
werd de vormgeving van de openbare 
stedelijke ruimten (straten en pleinen) 
een probleem. Het IJ-plein ontleent 
zijn waarde onder meer aan de nieuwe 
manier waarop getracht is dit op te 
lossen. 
Het tweede uitgangspunt waar OMA 
mee te maken had betrof de wens van 
de werkgroep IJ-plein om de bijzon-
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dere ligging aan het IJ te benutten 
door middel van 'een open en 
transparant plan'. Dat betekende geen 
beschutting gevende bouwblokken, 
maar een plan waar een frisse wind 
door kon waaien. 
Het derde uitgangspunt ten slotte was 
de onduidelijke opdrachtsituatie. Van 
bewonerszijde kreeg OMA het 
voordeel van de twijfel, maar die 
twijfel moest wel snel worden weg
genomen. 

Modellenstudie 

Koolhaas en zijn medewerkers plaat
sten hun aanpak in de internationale 
traditie van de 'sociale arbeiderswijk', 
welke vooral in de jaren twintig 
opgeld had gedaan in alle grote steden 
van Europa. Om greep te krijgen op 
de situatie projecteerden de ontwer
pers 22 verkavelingsvormen die tot de 
beste van de Moderne Beweging wor
den gerekend. Waaronder plannen van 
Leonidov, Le Corbusier, Stam, Duiker 
en May. 
Koolhaas vond dat het contact met dit 
'heroïsche verleden' tezeer verloren 
was gegaan en dat er alle aanleiding 
was om de draad van de Modernen 
weer op te pakken. In het eerderge
noemde interview rept hij daarover als 
volgt: 'Het is een groot probleem dat 
de cultuur op dit moment geen experi
menten verdraagt( .. ) .. .ik vind dat het 
conservatisme ongelooflijk is toege
nomen. Vroeger waren er nog mensen 
als Van de Leeuw, woningbouwvereni
gingen als De Dageraad en sommige 
gemeentebesturen die gigantische risi
co's liepen, Maar nu heeft niemand 
geld genoeg en wordt alles uiteinde
lijk bepaald door ontwikkelaars ... ' 
De 22 plannen werden letterlijk inge
plakt en de kenmerken werden 
vergelijkbaar gemaakt. Deze plannen 
liepen uiteen van laagbouw tot hoog
bouw, van gesloten bouwblok tot stro
kenbouw. Het accent lag op plannen 

uit de jaren twintig en dertig; niet zo 
verwonderlijk omdat toen veel onder
zoek is gedaan naar nieuwe vormen 
van woningbouw en stedebouw. Deze 
modellenstudie fungeerde als een 
spoedcursus architectuur en stede
bouw voor de bewoners en andere 
betrokkenen bij het planproces. Een 
prima methode om op de hoogte te 
geraken van de mogelijkheden die er 
zijn, maar ook om vooroordelen weg 
te nemen. 

Bewoners maken keuze 

Op twee momenten gaven de bewo
ners in de werkgroep IJ-plein de 
doorslag. Het eerste betrof het afwij
zen van het DRO-plan. Dat gebeurde 
tijdens een grote hoorzitting voor de 
buurt in een ADM-hal. De buurt 
schaarde zich achter de opdrachtfor
mulering en wees via een peiling, 
nadat OMA en DRO ieder hun visie 
hadden gepresenteerd, bureau OMA 
als 'winnaar' aan. 
De tweede ging over hoogbouw. 
Koolhaas zegt achteraf blij te zijn met 
de afwijzing daarvan door de in
spraak: 'Dat gaf ons plan een heel we
zenlijke wending'. De maandelijkse 
sessies van de werkgroep IJ-plein 
werden op dat moment door wel 40 
mensen bijgewoond. De Amsterdam
Noordbewoners waren emotioneel 
betrokken; het moest hUn wijk worden 
en dat is gelukt. Meer dan dat, ook al 
zag Koolhaas aanvankelijk niets in 
inspraak. Hij maakte een wijk van 
internationale allure waar de bewoners 
mee weglopen. De IJ-pleinbewoners, 
hoe strijdbaar en bemoeizuchtig ze in 
zijn ogen soms ook waren, hebben 
hem milder gestemd over inspraak; zo 
gaf hij op de reünie in september toe. 
Rem Koolhaas kon rustig tussen de 
'inspraakmonsters' rondlopen. 
Hij had niets te vrezen. 



Het voorlopige ontwerp van OMA. 

Vernieuwende benadering 

Voor het ontwerp waren er een aantal 
complicerende factoren. Zoals de 
wens om zicht te houden op de karak
teristieke objecten aan de overzijde 
van het IJ (Sint Nicolaaskerk, Oude 
Kerk, CS en het Havengebouw). En 
dan was er ook het 'litteken' van de 
gedempte insteekhaven midden in het 
terrein. Een ander obstakel was de IJ
tunnel, die onder het terrein doorgaat 
en onbebouwd moest blijven. Maar 
ook de spanning tussen de centrale 
ligging en de dorpsachtige context. 
Typerend voor de eerste schetsen was 
de volstrekte vrijheid waarmee ze 

_gemaakt waren, vrij van dogmatiek en 
vooroordelen. Doel van deze schetsen 
was 'het zoeken naar een compositie 
met losse objecten, torens, stroken of 
schijven'. Het zoeken naar een orde
ning voor een woonwijk op het ADM
terrein. Koolhaas daarover: ' .. .in prin

, cipe ben ik er altijd voor om alles 

waartegen gewaarschuwd wordt, 
openlijk te ondergaan en te onder
zoeken. Want als je dat niet doet, wor
den het weer een soort dwaze taboes. 
In Nederland wordt voor alles gewaar
schuwd. De gevolgen zijn dan ook een 
overdreven voorzichtigheid.' Het 
voorlopige ontwerp ondervond nogal 
wat kritiek. Met name de woontorens 
in het westelijk deel kregen weinig 
bijval, onder meer vanwege de extra 
servicekosten voor de liften. Ook de 
monotonie van het oostelijk deel 
beviel niet. De keuze voor bebouwing 
zonder lift beperkte de bouwhoogte 
tot vijf verdiepingen. De ontwerpers 
gaan daarop voor het westelijk plan
deel op zoek naar concepten met com
pacte stapelingen, thans beter bekend 
onder de naam 'urban villas'.Daarvoor 
ging men te rade bij een Berlijns 
verkavelingsprincipe uit 1927: een 
groepering van urban villas en lange 
blokken. Het oostelijk plandeel, het 
'tuindorp', kende zijn eigen logica. 
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In het definitieve plan zijn twee 
verkavelingssystemen met elkaar ver
bonden. In het westelijk plandeel een 
dambordpatroon, gevuld met losse 
bouwblokken en -stroken waarin het 
tunneltracé op meesterlijke wijze is 
verdonkeremaand. In het oostelijk 
deel een rangschikking van bebouwde 
en onbebouwde stroken. Te grote 
rigiditeit is vermeden door het opne
men van diagonale straten en van een 
driehoekig plein in het oosten. Tussen 
beide wijkdelen ligt een centrale open 
groenstrook, waardoor zicht op het IJ 
en de binnenstad is gewaarborgd. 
Het omvangrijke programma van 1400 
woningen met allerlei buurtvoor
zieningen op een relatief beperkte 
oppervlakte heeft OMA er niet van 
weerhouden ook nog ruimte vrij te 
maken voor 'onvoorspelbaar gebruik', 

Het definitieve ontwerp van OMA. 

dus voor niet-gevraagde elementen. 
Hoe vaak is niet beweerd dat in de 
sociale woningbouw geen uitvindin
gen meer zijn te doen? En inderdaad 
is er nauwelijks iets opwindends aan 
het eisenpakket voor een woningcom
plex in de sociale sector. Koolhaas 
loochenstraft dit. 
Het strokenprincipe in het IJ-pleinplan 
is niet nieuw; wél de verrijking van 
het terrein rond en onder de woon
blokken met allerlei gebruiksmoge
lijkheden. Niet alleen behoren daartoe 
een supermarkt, een buurthuis en een 
school, maar ook speelplaatsen, kunst· 
objecten, een café aan- 't-IJ en zelfs 
moestuintjes. 
Geert Bekaert oordeelt daarover: 'Het 
IJ-plein, hoezeer ook als Nederlandse 
huisvesting herkenbaar, is inderdaad 
van een andere orde dan de rest van 
die Nederlandse huisvesting ( .. ) ... de 
schijnbare gewoonheid, de banale 



evidentie van de aanpak van dit pro-
,ject, heeft geleid tot iets bijzonder 
ongewoons.' Het ontwerp staat in de 
beproefde bouwtraditie der Modernen, 
maar nergens is sprake van naäperij. 
Het is tegelijk vertrouwd en radicaal 
meuw. 
Koolhaas zelf: 'Vanaf het begin was 
ons uitgangspunt dat er vanuit de 
architectuur een minimum aan regels 
moest worden opgelegd aan het 
gebruik( .. ). We streefden dus naar een 
vanzelfsprekendheid in het hele plan 
( .. ). Ik zie nu dat het behoorlijk heeft 
gewerkt. Er zijn weinig sporen van 
onvrede, wangedrag of vandalisme.' 
(Archis 3-89). 
De uiteindelijke planvorming werd 
nog bemoeilijkt door de komst van de 
stadsdeelraad in 19 81. De werkgroep 
IJ-plein moest nu niet alleen opboksen 
tegen de machtige DRO maar ook 
tegen een stadsdeelbestuur dat zich 

Rechts schip - boulevard - woningen. 

moest bewijzen. Dat begon met het 
opschroeven van de woningaantallen 
en het ter discussie stellen van een van 
de kwaliteitskenmerken van het plan, 
de centrale onbebouwde groenstrook. 
De bewoners wonnen het gelukkig 
keer op keer van 'het stadsdeelkan
toor'. 

Totaalvisie op Noord 

Met het project-IJ-plein is een nieuwe 
norm gesteld. De gemeente Amster
dam ziet het als opmaat voor de ver
nieuwing van andere oude havenge
bieden. De stadsdeelraad wil de 
kwaliteit van heel Noord verbeteren 
en werkt aan een 'totaal-visie'. Daar
bij gaat het om herstructurering van 
IJ-oeverterreinen en ook om betere 
verbindingen met de centrale stad. 
De bevolking in Noord heeft ontdekt 
dat er niet louter bedreigingen 
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Grafische compositie IJ-plein. 

bestaan, maar ook kansen en uitdagin
gen. Ook de projectontwikkelaars 
beginnen te ontdekken dat het IJ twee 
oevers heeft. In de aanloop naar de 
komende (deel)raadsverkiezingen 
wordt in Noord de discussie over de 
toekomst breed opgezet met als start 
hetIJ-oeverfestival in november. Met 
tentoonstellingen over de eigen histo
rie, over de toekomstplannen, met een 
informatiemarkt en een forum wordt 
gezocht naar een draagvlak voor een 
vernieuwd Amsterdam-Noord. Men 
laat hiermee wederom zien zijn 
toekomst zelf te willen bepalen. 

Emancipatie van een 
stadsdeel 

Wie het wonder niet wil geloven, 
moet maar eens op de veerpont achter 
het Amsterdamse Centraal Station 
stappen. Voor je zie je dan links het 
Shell-laboratorium, symbool bij uit
stek van kapitaalsmacht, met een 
dominerende kantoortoren die jaren
lang de hoogste was in de stad. Rechts 
ontwaar je de zachtgetinte woon
blokken van het IJ-plein, een woning
wetwijk op een riante locatie, resul
taat van bewonersmacht Daartussenin 
de Sixhaven, als een soort niemands
land. De strijd om de toekomst van 
die haven is inmiddels ontbrand .... 
Vanuit de lucht lijkt het IJ-plein op 
een vogel. Het westelijk deel is de kop 

en de lange blokken van de oostelijke 
helft vormen de gestreepte vleugel. 
Een vogel die zich losmaakt uit een 
dramatisch maar ook heroïsch 
verleden, die zijn vleugels uitslaat 
naar een nieuwe toekomst. Een 
phoenix. 
Het IJ-plein is het trotse symbool van 
de emancipatie van Noord en zijn 
bevolking. 

San Verschuuren 

Bronnen: 

IJ-plein/Rem Koolhaas, Bernard Leupen, 
Uitgeverij 010 Rotterdam, f 49, 50 

Wonen{fABK nr 13/14- 1982 

Archis nr. 8- 1986 en nr. 3- 1989 

Met dank aan Lousje Koning (CPN-fractie 
deelraad Noord) en Rob Philip (OR-lid 
ADM) voor de verstrekte informatie. 



Ter gelegenheid van de 
aanvang van 

Jaargang 50 
van Politiek en Cultuur (sedert 1935) 

is er een feestelijke bijeenkomst voor 
lezers, (oud-)medewerkers en 
belangstellenden. Direct aansluitend 
organiseert de redactie samen met de 
stichting "Studie en Vorming" van de 
CPN een symposium 

'De uitdaging 
van het socialisme' 

mede naar aanleiding van de presen
tatie en de inhoud van het speciale 
jubileumnummer van Politiek en 
Cultuur, dat een serie bijdragen bevat 
die elk op dit actuele thema ingaan. 

Dit alles vindt plaats vanaf 13.00 uur 
op zaterdag 3 maart 1990 
in de zaal van hotel "Casa 400", 
larnes Wattstraat 75 in Amsterdam. 

Nadere gegevens en een aan
meldingsformulier treft U aan in 
het decembernummer van Politiek en 
Cultuur, dat rond de jaarwisseling 



Een nieuwe Pegasus uitgave 

Dick Walda en Will Boezeman 
Mazzel en sores 
Uit het leven van Jossy en Jacques Halland en hun 
Jiddische cabaret LiLaLo 
De geschiedenis van een heel bijzonder cabaret-echtpaar, 
dat velen óók kennen van hun optreden op bijeenkomsten 
van progressieve mensen. Vele jaren was het Jiddische 
cabaret LiLaLo in Amsterdam beroemd en geliefd: Jossy 
en Jacques Halland zongen en speelden er avond aan 
avond. 
Het boek beschrijft hun levensverhaal. Het is ook het verhaal van een Poolse artieste. 
afkomstig van het Joods Theater in Warschau. En het verhaal van het echtpaar in Frank
rijk, waar Jacques gedurende de Tweede Wereldoorlog deelnam aan het gewapende verzet 
tegen de Duitse bezetters. 
Het fraai ogende boek (formaat 20 bij 24,5 cm) bevat veel prachtige foto's. Een echt 
cadeau! 

Paperback, 80 blz.,j 21,-

Nieuw in Pegasus Literair 

Andrej Platonov 
De stad Gradov 
Het is 90 jaar geleden dat Platonov werd geboren. Nobel
prijswinnaar Joseph Brodsky schreef nog pas over hem: 
'Als ik er van af zie om Platonov een groter schrijver dan 
Joyce ofMusil ofKafka te noemen. is dat niet omdat zulke 
classificaties van slechte smaak getuigen, ( ... ) hij hoort 
beslist bij dit echelon van literatuur, doch op die hoogten 
is er geen hiërarchie.' 
In de reeks Pegasus Literair verscheen eerder zijn meester
werkje Dzjan, dat in de pers alom werd geprezen en veel 
lezers tot Platonov-fan maakte. 
De stad Gradov bevat vijf satirische verhalen. De titelno
velle gaat over een ambtenaar die alles met reglementen en verorueningen wil controleren 
en in zijn avonduren een allesomvattend werk schrijft over het nut van de bureau
cratie. 
Platonovs proza is meer dan alleen kritiek op aan tijd en plaats gebonden misstanden; het 
ontleedt de mentaliteit van mensen die het leven in al zijn aspecte:1 ondergeschikt willen 
maken aan abstracte, rationele denkbeelden - soms met milde, soms met vlijmscherpe 
spot, maar steeds met een volkomen originele, absurde humor. 

Paperback, 140 blz. f 24,90 

Al deze uitgaven verkrijgbaar in iedere goede boekhandel. 
Pegasus, Leidsestraat 25, Amsterdam. 
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Na de gerectificeerde aankondiging van de viering van 
de SOste jaargang opent dit nummer met een artikel 
van Jan de Boo, lid van het dagelijks bestuur van de 
CPN. Hij ~chetst de ontwikkelingen in een aantal 
socialistische landen, en licht tevens de opstelling van 
de CPN toe. In eigen huis is verlaging van de bewape
ningsoitgaven aan de orde. 

POLITIEK EN 
CULTUUR 

49ste jaargang nr. 6 

december 1989 

l 
Annemiek Oostenk pleit voor een Vrouwenstatuut ter 
reglementering van de positie van vrouwen op kieslij
sten. De praktijk laat zien dat dat geen luxe is. Ook 
geeft zij interessante ervaringen weer uit andere 
landen. 

Redactie ~ 
Ronald Albers 
Max van den Berg 
Jeanene van Beuzekom 
Jan de Boa Pim Juffermans gaat in op een te lang verwaarloosd 

onderwerp in dit blad, "De universiteit als fabriek". 
Hij laat zien hoe de commercie het universitaire bedrijf 
aan zijn zegekar probeert te binden. Wordt vervolgd. 
Enkele "gouwe ouwe" cartoons in dit nummer zijn van 
Kees Willemen. 
Fred Rietkerk laat zien hoe bij gelijkblijvende politieke 
opvattingen in de NAVO een pas op de plaats snel als
nog tot offensieve moderniseringen kan leiden. Hij 
gaat daarbij met name in op de rol van de marine. Bij 
dit artikel foto's (op de voorpagina) Bert Zijlma van he 
recente NAVO-vlootbezoek aan Amsterdam en de 
actie van Greenpeace. Ook de foto's van de gebouwen 
bij het volgende artikel zijn van Bert. 
Sjors de Kam vervolgt zijn gedocumenteerd betoog 
over het beleid rond de volkshuisvesting. Hij consta
teert dat plaatselijke verhoudingen van groter gewicht 
worden om het beleid te kunnen democratiseren. 
En dan was er een behoorlijke respons op het artikel 
"Kanttekeningen bij groentax" van Leo Molenaar. We 
plaatsen twee schriftelijke reacties. De eerste is van 
Alexander de Roo, mede-auteur van de besproken 
"Groentax"-brochure. De tweede is van P. Faas, die op 
de discussie aansluit met eigen ervaringen. 
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Socialisme in de 
jaren negentig 
Politiek en Cultuur gaat volgend jaar 
zijn vijftigste jaargang in. 
Het ligt voor de hand om van deze jaar
gang iets bijzonders te maken. Een jaar
gang, in overeenstemming met de diep
gang van de gebeurtenissen van de 
laatste jaren en de nieuwe vragen die 
erdoor worden opgeworpen. 

Dat een blad de leeftijd van vijftig jaar 
'bereikt, is op zich al zeer bijzonder. In 
1935 veranderde de CPN in het kader 
van haar Volksfrontpolitiek tegen het 
fascisme de naam van haar tijdschrift 
'De Communist' in 'Politiek en 
Cultuur'. Ook de sociaaldemocratische 
tak van de arbeidersbeweging begint in 
die tijd een blad. In 1989 bestond dat 
theoretische blad van de PvdA, daarvoor 
SDAP, 'Socialisme en Democratie' 
eveneens 50 jaar. 
Er kan geconstateerd worden dat dit blad 
in 1989 niet heeft uitgenodigd tot een 
brede discussie over de noodzaak van 
een socialistisch antwoord op de kapita
listische samenleving in deze tijd. 

Politiek en Cultuur zal het jubileumjaar 
wel aangrijpen om de discussie over een 
socialistische politiek verder te voeren. 
Daarvoor nodigen we aan de ene kant 
communisten uit, die garant staan voor 
een goed verhaal. Maar ook anderen, die 
het socialisme voorstaan, zal gevraagd 
worden hun mening te geven en met ons 
van gedachten te wisselen. 
Aan het maartse jubileumnummer, dat 
de redaktie te elder ure 'Socialisme 
in de jaren negentig' heeft gedoopt, 
zullen dus veel communisten bijdragen. 
Ina Brouwer bewerkt haar onlangs in 

Londen voor het blad 'Marxism Today' 
gehouden lezing over de relatie tussen 
Groen en Links in de Westeuropese poli
tiek. Henk Hoekstra schrijft over 
Duitsland. Marcus Bakker over de grote 
veranderingen in de wereld en de conse
quenties voor de CPN in de Nederlandse 
politiek. Herman Meijer schrijft over 
communisme en Groen Links. Pim 
Juffermans schrijft kritisch over het 
'democratiedebat' in de jaren tachtig, en 
pleit voor vergrote aandacht voor vor
men van basis- of directe democratie. 
Albert Benschop vervolgt zijn brochure 
van 1984 'Naar een vrijheidslievend en 
democratisch communisme'. En Marius 
Ernsting gaat in op de actualiteit van het 
socialistische antwoord op de kapitalis
tische maatschappij. 

Maar we zijn blij dat ook mensen 'van 
buiten' graag bereid waren bij te dragen 
aan een debat over 'Socialisme in de 
jaren negentig'. Voor een wetenschap
pelijke bijdrage van buiten de CPN zor
gen minstens Wertheim, met als 
vertrekpunt beschouwingen over China 
en de Sovjet-Unie, en Harmsen vanuit 
een historische invalshoek. Partij
politieke aspekten zijn zeker aan de orde 
in de bijdrage van de voorzitter van de 
PSP, Joop Vogt, terwijl cultuurpolitieke 
aspekten mede de bijdrage bepalen van 
John Huige, directeur van het NIVON. 
Emmy van Noord (PPR en voorzitster 
van de basisbeweging in de kerken) gaat 
in op ontwikkelingen in Oost-Europa en 
de visies in de religieuze beweging voor 
socialisme. En de lijst van bijdragen is 
daarmee nog niet uitgeput. 
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De jaren tachtig begonnen voor de CPN 
met een bezinning op de grondslagen 
van een zich vernieuwend communisme. 
In het ontwerpprogramma van de CPN 
(Hoekstra, 1981) werd de keuze als 
volgt geformuleerd: 
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ofwel we weten aan de conceptie en 
strategie van socialisme nieuwe inhoud 
te geven, ofwel de communistische 
beweging zal als 'non-valeur' (nietsnut) 
terzijde worden geschoven. Die vraag
stelling, positief en vernieuwend beant
woord door de CPN in haar programma 
van 1984, blijkt analytisch juist, en op 
dit moment welhaast profetisch, geweest 
te zijn. 

Tegelijk stelden de jaren tachtig nieuwe 
vraagstukken aan de orde: 
- positieve en negatieve ontwikkelingen 

in de Oost-Europese landen 
- steeds hechtere samenwerking tussen 

'Groen' en 'Links' in Nederland en 
een reeks andere landen in Europa 

- ontwikkeling van de EG en een 
'Europese' drang naar bewapening 

- scherpere tegenstellingen binnen het 
kapitalisme 

Voor de CPN was een bepaald type 
'communisme', dat zijn leiderschap 
ontleende aan juridische regels en 
machtsmisbruik door de staat, afgedaan. 
Als dergelijke regiems bezwijken, kan er 
de hoop zijn dat wat er voor in de plaats 
komt beter zal zijn en ook meer ruimte 
zal geven aan werkelijk 
socialistisch internationalisme. 
Voor anderen is echter een andere vraag
stelling aan de orde. Blijkt het kapital
isme nu niet het superieure antwoord op 
de ineenstortende autoritaire en achter
haalde 'communistische' regiems? Ja, 
antwoorden de klein- en grootburgers, 
boordevolleedvermaak en onbegrip. 

In onze opvatting is er echter weinig 
reden voor leedvennaak en triomfalisme 
van de kant van de ideologen van het 
kapitaal. 

De schuldencrisis intern en extern naar 
de derde wereld, het milieubankroet, de 
bankperikelen, de privatisering en ver
waarlozing van overheidstaken, de 
strukturele werkloosheid door automa
tisering en produktiviteitsverhoging (de 
zoveelste bevestiging van Marx' analyse 
van Het Kapitaal), de strukturele onder
drukking van vrouwen en migranten, de 
autoritaire vervlakking van de politieke 
democratie, de culturele wansmaak die 
oprukt in zijn naakt-commerciële vorm 
enz enz, maken dat een socialistisch en 
democratisch antwoord op het kapital
isme dringend noodzakelijk blijft. 

Hoe moeten de huidige ontwikkelingen 
geanalyseerd worden? En wat is het 
antwoord van radicalen, socialisten, 
pacifisten en communisten daarop? 
Daarover gaat het jubileumnummer en 
daarover gaat het symposium. 
Wij stellen ons er veel van voor van. 
En uiteraard zal er ook een terugblik zijn 
op 'ons' Politiek en Cultuur door Jos 
van Dijk. Per slot van rekening jubileert 
het tijdsch1ift. 

Een excuus: in ons vorige nummer 
moesten we vanwege raadsverkiezingen 
en een Groen-Links-congres op het laat
ste moment improviseren met data. Op 
de flap stonden er liefst twee verschil
lende! Hieronder staat nu de goede 
aankondiging. Voor nadere informatie en 
inschrijving kunt U de bijgesloten folder 
lezen en invullen. 

Namens de redaktie, 

Leo Molenaar 

SYMPOSIUM 'SOCIALISME IN 
DE JAREN NEGENTIG' 

ZATERDAG 31 MAART 1990 
VANAF 13.00 UUR IN 
FELIX MERITIS, 
KEIZERSGRACHT 324, 
AMSTERDAM 
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Kentering in Europa 

Een artikelschrijver voor een maandblad 
heeft het nooit makkelijk, omdat de loop 
der gebeurtenissen veelal snel verandert. 
Wie echter de ontwikkelingen op het 
Europese politieke toneel volgt- en de 
snelheid ervan probeert bij te houden 
verkeert niet in een benijdenswaardige 
positie. Die snelheid maakt het welhaast 
onmogelijk om de actualiteit enigszins 
bij te houden. 
Wie dit onder ogen krijgt is al bekend 
met de afloop van de topontmoeting 
Bush-Gorbatsjov, gehouden op enkele 
oorlogsschepen voor de kust van Malta. 
een lokatie voor overleg, die men niet 
had verwacht, omdat in het patroon van 
het zoeken van wegen om tot meer ont
spanning in de wereld komen, kruisers 
als vergaderplaats een beetje vreemd 
aandoet. Maar dat is een bijzaak, die 
voor de rest van geen belang is; wezen
lijk blijft datgene wat naar buiten komt 
vanuit zo'n top, die als aanloop dient 
voor een nieuwe Sovjet-Amerikaanse 
top in het voorjaar van 1990. 
Zeker is wel dat de top van Malta voor 
een deel zal worden beheerst door de 
politieke ontwikkelingen in Europa, ook 
al is enigszins de indruk gewekt dat dit 
element van de internationale politiek 
slechts aan de zijlijnen van het topover
leg zou worden behandeld. Wel is duide
lijk, dat het 'rendez-vous' zalleiden tot 
nieuwe afspraken, waarvan slechts een 
deel in de publiciteit zal worden ge
bracht. Maar dát is geen nieuwigheid, 
eerder een vast patroon als de machtheb
bers van Washington en Moskou met 
elkaar van gedachten wisselen. 

Tussen juni en nu 

Sinds juni van dit jaar hebben zich 
enkele gebeurtenissen voorgedaan, die 
hier niet onvermeld kunnen blijven. 
Allereerst is er het bezoek van 
Gorbatsjov aan de Chinese hoofdstad, 
hetgeen heeft geresulteerd in een nor
malisatie van de staatsbetrekkingen 
tussen beide mogendheden. Gorbatsjovs 
bezoek is mogelijk geworden, nadat de 
Sovjet-Unie in belangrijke mate had 
voldaan aan drie eisen, die van de kant 
van de Chinese leiders eerder en op ver
schillende niveaus zijn gesteld. Dat 
betreft de terugtrekking van de Sovjet
troepen uit Afghanistan, het naderbij 
brengen van een oplossing van het 
Cambodjaanse conflict (met name de 
terugtrekking van Vietnamese troepen) 
en een regeling van de grensproblemen. 
Op het laatste punt is er door de Sovjet
Unie en de Chinese Volksrepubliek vrij 
snel een akkoord bereikt, de Afghaanse 
kwestie is vervolgens in ijltempo 
aangevat en alhoewel Cambodja nog 
niet tot in detail tot een oplossing is 
gebracht, tekent zich in elk geval nu 
reeds een kentering af waarin China zich 
kan vonden. 
De top Deng-Gorbatsjov is echter eind 
mei al spoedig overschaduwd door de 
gebeurtenissen in Beijing zelf. Massale 
betogingen in de Chinese hoofdstad voor 
democratisering en politieke hervormin
gen zijn door eenheden van het Chinese 
leger bloedig neergeslagen. Terwijl de 
Chinese leiders van regering en partij 
allerlei hervormingen - met name op 
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economisch gebied -in gang hebben 
gezet, blijken hervormingen in het poli
tieke bestel onaanvaardbaar. De slach
ting op het Plein van de Hemelse Vrede, 
waarbij vele honderden mensen de dood 
hebben gevonden, heeft alom afschuw 
en verontwaardiging opgeroepen. 
De CPN heeft in een verklaring een 
scherpe veroordeling uitgesproken, het 
optreden van Chinese autoriteiten af
gewezen en erbij gezegd, dat het de 
vreedzame betogers in Beijing is gegaan 
om uitbreiding van de verworvenheden 
van de Chinese revolutie. In China is 
sindsdien een klopjacht ontstaan op her
vormingsgezinden en is de voormalig 
algemeen-secretaris van de Chinese 
communistische partij op een politiek 
zijspoor gezet. 
De Sovjet-Unie reageerde op die ont
wikkelingen 'gematigd terughoudend', 
terwijl van de kant van de Verenigde 
Staten en van regeringen van andere 
Westelijke landen veel 'verontwaardi
ging' is geventileerd, maar zich nu weer 
het beeld gaat aftekenen, dat economie 
en handel voorrang verdienen en de 
tijdelijke bevriezingsmaatregelen op dit 
gebied worden teruggedraaid. 
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Hoe de ontwikkelingen in China verder 
zullen gaan, moet worden afgewacht. 
Uitsluitend het oog gericht houden op 
wat er zich in de hoofdstad afspeelt, lijkt 
enigszins kortzichtig. Wel is het nodig te 
signaleren, dat een van de Chinese lei
ders, Li Peng, het nodig heeft gevonden 
het congres van de Roemeense commu
nistische partij in Boekarest bij te wonen 
op het moment dat Ceaucescu ertoe 
heeft opgeroepen dat de Chinese en 
Roemeense partij het 'communisme' (!) 
voor de ondergang behoeden ...... 
Hoewel de Roemeense CP in de loop 
van de jaren zestig en zeventig veel 
activiteiten heeft ontwikkeld om de 
autonomie van communistische partijen 
principiëel te verdedigen -en op dit 
punt dezelfde visie als de CPN heeft 
ontwikkeld - hehoeft het hier geen nader 
betoog, dat er voor de CPN op dit 

moment geen enkele reden is om in 
Boekarest aanwezig te zijn. Datzelfde 
hebben ook de communistische partijen 
van Oostenrijk, Finland, Italië en 
Hongarije gedacht. In het Hongaarse 
geval vooralsnog - gezien de gespannen 
verhoudingen tussen beide landen -
geen verbazingwekkende opstelling. 

Polen 

De maand juni heeft nog een ander ver
schijnsel te zien gegeven. Na acht jaar 
van heftige conflicten is er in Warschau 
een deling van de regeermacht tot stand 
gekomen, waarbij het eertijds verboden 
vakverbond 'Solidariteit' een belangrij
ke plaats heeft gekregen en de regerende 
PVAP niet langer een meerderheids
positie heeft. Er is een regeerprogramma 
overeengekomen, dat ten doel heeft het 
land uit het slop te halen. De turbulente 
ontwikkelingen in Warschau zijn een 
ieder bekend: politiek pluralisme wordt 
nu aanvaard en erkend. Draconische 
maatregelen, zoals het opsluiten van lei
ders van 'Solidariteit' hebben geen enkel 
effect gesorteerd, integendeel. Een deel 
van de leiding van de PVAP heeft nu 
moeten erkennen dat - mede gezien de 
opstelling van de Sovjet-Unie- er geen 
andere weg kon worden ingeslagen. 
Het is volstrekt logisch, dat het partij
bestuur van de CPN, toen zij de sterk 
gewijzigde omstandigheden in Polen 
heeft besproken, tot de slotsom is 
gekomen, dat er in Polen een belangrijke 
stap voorwaarts is gedaan op de weg 
naar democratisering van de samenle
ving. In aansluiting op de uitspraak van 
het laatste CPN-congres in Amersfoort, 
bij monde van partijvoorZitster Elli 
Izeboud, zal de CPN koers zetten op het 
aanknopen van contacten met partijen en 
andere politieke groeperingen in Polen. 
Dit in het besef dat er in Polen meer 
gedemocratiseerde verhoudingen zijn 
ontstaan en er een weg is ingeslagen om 
de betrokkenheid van de bevolking bij 
het wel en wee van alledag te vergroten. 
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PC 
De CPN ziet in de Poolse gebeurtenissen te geven dat er ~ wat de CPN aangaat ~ 
een voorbeeld van een ingrijpende ver- geen enkele dirigisme, of wat daarop 

-..; andering, waarbij niet langer gegrepen lijkt, bestaat. Dat is jaren verleden tijd. 
wordt naar dwangmiddelen (leger, Maar het blijft betreurenswaardig, dat de 
politie e.d.) om oppositionele bewegin- leiding van de CPSU, tot op heden nog 
gen te onderdrukken, maar gezocht steeds niet tegenover de communistische 
wordt naar mogelijkheden om alle groe- partijen duidelijk heeft gemaakt, dat de 
peringen in het land intensief bij alle CPSU in voorgaande periodes buitenge-
belangrijke beslissingen te betrekken. woon ernstige politieke fouten heeft 

-~ Tegen die achtergrond bestaat er in de gemaakt, al is zij druk doende die te cor-
CPN dan ook in grote mate sympathie rigeren. In de praktijk gebeurt dat de 
voor de wijze waarop er in Polen nieuwe laatste jaren alleen op staatspolitiek 
wegen worden ingeslagen. niveau. Dat is een feit, dat slechts kan 

worden gesignaleerd en overigens niets 
Verdienste afdoet aan de belangrijke draagwijdte 

van de thans ingeslagen koers van peres-
Het mag geenszins onvermeld blijven, trojka en openheid. 
dat de stellingnames van de CPN inzake 
de ontwikkelingen in Polen aan het Resultaten of niet 
begin der jaren tachtig, alsmede de 
ingreep van het Sovjet-leger in Afgha- Het is duidelijk, dat de greep van de 
nistan en nog veel eerder de militaire Sovjet-Unie op de binnenlandse ontwik-
ingreep ten tijde van de Praagse Lente in keling in Polen veel en veel groter is 
1968, door sommigen niet in dank zijn (geweest) dan in China. Een ieder kan 
afgenomen. In het bijzonder geldt dat dat voor alle relevante factoren zelf 
voor de partijen, die regeermacht uit- nagaan. Zoals het ook voor een ieder 

-~ oefenden en zelf rechtstreeks betrokken duidelijk is, dat het door Gorbatsjov 
zijn geweest bij deze landen. enkele jaren geleden in gang gezette 
Tsjechoslowakije, Polen en Afghanistan; democratiseringsproces nauw verbonden 
landen, waarbij het Brezjnjev-bewind is met de vraag of er resultaten worden 
haar eigen doctrine probeerde door te bereikt. 
zetten, wat internationaal op krachtige Eén van de naaste medewerkers van 
weerstand is gestuit. Het verdwijnen van Gorbatsjov, Albakin, heeft onlangs nog 
Brezjnjev en het aan de regeermacht gezegd, dat er naar zijn idee nog ruim 
komen van Gorbatsjov heeft vele veran- een jaar nodig is om dit zichtbaar te 
deringen teweeg gebracht en kan~ en maken. Dat wil zeggen, dat voor de 
dat geldt ook voor de Poolse situatie- bevolking de resultaten van het hervor-
leiden tot de conclusie dat er veel ten mingsbeleid zichtbaar moeten worden. 
goede is veranderd. Vooralsnog is dit niet in alle opzichten 
Het blijft een verdienste van de CPN, het geval, en dan gaat het met name om 
dat zij in het geval van Tsjecho- het punt of het levenspeil van de door-
slowakije, Polen en Afghanistan, maar snee-burger ècht verbetert. Gorbatsjov ~ 
ook andere situaties, een eigen positie en dat is buiten twijfel~ heeft in de ver-

~ heeft gekozen, en de externe druk heeft houdingen van de Sovjet-Unie een gi-
gelaten voor wat het in die jaren is gantisch proces 'van bovenaf' in bewe-
geweest. Het zal er in elk geval toe lei- ging gezet, dat de Sovjet-Unie naar een 
den, dat voor wat betreft de internatio- nieuw en een beter socialisme zou 
nale activiteiten en contacten van de moeten leiden. 
CPN, er meer openheid zal worden Gorbatsjov en degenen, die het met hem 

~ 
betracht. Al was het alleen maar om aan eens zijn, beseffen dat dit alleen moge-
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lijk is, als de staat zich losmaakt van 
situaties die een weg naar modernisering 
van de economie en naar bevrediging 
van behoeften, blokkeren. Dat betekent 
het zich losmaken van 'verplichtingen', 
die voor de Sovjet-economie eigenlijk 
onbetaalbaar zijn: Afghanistan en andere 
wespennesten zoals Angola en het 
Midden-Oosten. Alleen op die manier 
komen de middelen vrij om de binnen
landse situatie ingrijpend te verbeteren, 
los van de noodzakelijke stappen tot 
verdergaande decentralisering van de 
economie en van het op gang brengen 
van processen, waarbij de doorsnee
burger zich bij de dagelijkse politieke 
ontwikkelingen betrokken voelt en het 
besef wordt bijgebracht, dat hij de gang 
van zaken enigszins kan beïnvloeden. 
Dat laatste is in de gegroeide binnen
landse verhoudingen geen eenvoudige 
opgave. Velen blijven in hun houding te 
afwachtend, niet in het minst de intelli
gentsia. Dat is fnuikend voor een 
ontwikkeling, waarbij inspraak en 
zeggenschap essentieel zijn om die 
noodzakelijk gebleken veranderingen in 
de maatschappij tot stand te brengen. 
Tegen deze achtergrond is het daarom 
nogal begrijpelijk dat de Sovjet-Unie 
zich aan het losmaken is van vele andere 
verplichtingen, met name ook ten 
opzichte van de landen binnen de eigen 
invloedssfeer, het 'Oostblok'. Dan 
wordt, om het populair te zeggen, 'de 
tering naar de nering gezet' en worden 
de eigen overwegingen om tot perestroj
ka te komen enigszins naar de landen 
van die invloedssfeer overgeplaatst in de 
verwachting dat het ook dáár effect zal 
sorteren. 
Daarmee is niets gezegd over de krach
tige invloed van democratische bewegin
gen in een aantal van die landen, voorop 
Hongarije, Polen, de DDR en Tsjecho
slowakije, die door de jaren heen alles 
wat er vanuit Moskou is gepredikt als 
'heilzaam' hebben overgenomen. Het 
kan beter zo gesteld worden, dat door de 
veranderde situatie in de Sovjet-Unie het 

in die landen mogelijk wordt dat pro
gressieve bewegingen, die zich tot 
dusver op de achtergrond hebben bevon
den thans de ruimte krijgen om hun 
vleugels breed uit te slaan. Het is 
terecht, dat zij dan niet kijken naar de 
vraag in hoeverre er voor de Sovjet-Unie 
dan resultaten zijn te behalen. Zij wor
den op hun eigen situaties neergedrukt 
en gedwongen eigen wegen in te slaan. 
Dat laatste is thans volop aan de gang in 
Polen, in Hongarije (waar men het ge
zien de voorgeschiedenis al veel eerder 
heeft beseft), in de DDR en elders. Het 
ziet er naar uit, dat de Sovjet-Unie al 
deze Oost-Europese landen thans ge
woon hun gang laat gaan en slechts een 
tweetal zaken overeind wil houden. In 
de eerste plaats dat zij deel blijven uit
maken van het Warschaupact: en dat 
raakt de defensie-uitgaven en de in
vloedssfeer. En in de tweede plaats dat 
voorlopig de hereniging van Duitsland 
tot een eenheidsstaat niet aan de orde is. 
Op beide punten zijn er van de kant van 
Moskou, voorlopig althans, geen con
cessies te verwachten. 
In de praktijk betekent het wel, dat de 
Sovjet-Unie gebaat is bij politieke ont
wikkelingen in die landen, die analoog 
zijn aan het model van democratisering 
in de Sovjet-Unie. Kennelijk ook met de 
idee, dat er dan noodzakelijk in de 'top
pen' van diverse landen fors moet wor
den gesnoeid. 

Humanisering 

De voorgaande redeneringen lijken wat 
haaks te staan op de als uiterst positief 
ervaren ontwikkelingen in landen als 
Hongarije en de DDR. Toch is dat 
geenszins het geval, omdatjuist ook in 
die landen hervormingen op zich onont
koombaar zijn gebleken. 
Natuurlijk betekent het wegvallen van 
een zekere druk vanuit Moskou dat her
vormingsgezinde krachten zich sneller 
kunnen manifesteren en dat is ook, zeker 
wat de DDR betreft, het geval geweest. 
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Al eerder is bekend geweest, dat toon
aangevende personen in de DDR zich 
voortdurend hebben moeten schikken 
naar de luimen van Moskou. In dit 
opzicht heeft de bevolking van de DDR 
heel veel gedaan op het gebied van de 
'herstelbetalingen'. De door Breznjev 
verordonneerde lijn inzake Polen moest 
destijds worden gehonoreerd met het 
geven van grootscheepse hulp aan het 
noodlijdende Polen. 
Iedere keer opnieuw is in Oost-Berlijn 
afgewacht welke 'aanwijzingen' er uit 
Moskou zouden komen. Honecker, 
Axen, Mittag en zij, die met hen de za
ken moesten runnen, zijn het spoor 
bijster geraakt. Zij liepen uiteindelijk 
vast op het feit, dat zij niet bij machte 
zijn gebleken om in hun eigen land 
democratische maatstaven aan te leggen 
en een voor allen inzichtelijke gang van 
zaken te scheppen. Zij hebben zich tot 
het allerlaatste moment vastgeklampt 
aan een situatie, die volledig uit de hand 
was gelopen en alles in het werk gesteld 
om de veertigste verjaardag van de DDR 
ongestoord te doen verlopen. Voor hen 
persoonlijk zou dat dan een soort 'erken
ning' zijn geweest voor hun inzet 
gedurende die veertig jaar om de DDR 
internationaal prestige te verschaffen. 
Evenwel zonder zich rekenschap te 
geven van de enorme averij, die dit op 
velerlei terreinen binnenslands heeft 
veroorzaakt. 
Het is buitengewoon betreurenswaardig, 
dat temidden van een voortdurende uit
stroom van DDR-ingezetenen naar de 
Bondsrepubliek met alle internationale 
implicaties vandien, men heeft vastge
houden aan het feest vertoon. Dit heeft 
voor de CPN tot een onaanvaardbare 
viering geleid. Onaanvaardbaar in die 
zin, dat vertegenwoordigers van buiten
landse communistische partijen in Oost
Berlijn aanwezig zijn geweest op een 
moment, dat de leiding van de SED 
heeft geweten dat allerlei zaken volstrekt 
fout zijn gegaan. De CPN heeft aan de 
leiding van de SED duidelijk gemaakt 

het uiterst onfatsoenlijk te hebben 
gevonden dat zij buitenlandse vertegen
woordigers in die positie heeft gebracht. 
In het bijzonder op het moment, dat tij
dens die viering in Oost-Berlijn tien
duizenden demonstranten vóór politiek
democratische hervormingen de 
'Volkspolitie' op hun dak kregen. 
Gorbatsjov is die situatie ontvlucht, 
overigens zonder zich publiekelijk tegen 
de daaropvolgende afzetting van 
Honecker, Mittag en anderen te hoeven 
keren. Krenz heeft zijn ondersteuning 
gekregen, wat bevestigd is tijdens diens 
bezoek aan Moskou. In Oost-Berlijn en 
in Oost-Duitsland is sindsdien een 
krachtige beweging tot democratisering 
op gang gekomen. Nieuwe bewegingen 
hebben zich nadrukkelijk gemanifes
teerd en allerwegen is er de hoop, dat zij 
zich in de nu ontstane situatie kunnen 
waarmaken. De afloop moet worden 
afgewacht, en dat zonder enige nega
tieve bijbedoeling. 
De Oostduitse SED heeft te lang 
gewacht met hervormingen, die ook 
intern al langere tijd als noodzakelijk 
werden beoordeeld, maar die vanuit de 
sterk gecentraliseerde top voortdurend 
zijn tegengehouden of althans gene
geerd. De ogen zijn enerzijds wel gericht 
geweest op de binnenlandse situatie, en 
anderzijds op 'grote broer' de Sovjet
Unie. Er is overwegend gedacht in ter
men van 'het nakomen van onze interna
tionale verplichtingen', in de eerste 
plaats jegens de Spvjet-Unie. Hoe de 
ontwikkelingen in Oost-Duitsland zullen 
lopen, valt niet te voorzien. Te hopen 
valt dat de sterke democratiserings
beweging zich doorzet, dat er naar struc
turen wordt gezocht die in overeenstem
ming zijn met de eisen, die vanuit de 
massabewegingen worden geformuleerd. 
Maar niets is op dit moment voorspel
baar. Beogen de aangekondigde her
vormingen een cosmetische verandering 
Of worden er vanuit Praag, Sofia, Oost
Berlijn op dit moment werkelijk ingrij
pende veranderingen nagestreefd met de 

247 



Politiek en Cultuur 

248 

bedoeling om de fatale gang van zaken 
te doorbreken? 
Wie zal het zeggen. 
Zeker is dat er in Europa een volstrekt 
nieuwe situatie is ontstaan, en dat er tot 
een verdergaande demilitarisering moet 
worden gekomen. Noch de NAVO noch 
de VS, zal zich daaraan kunnen ont
trekken. Wanneer de VS 180 miljard 
dollar minder aan bewapening wil uit
geven, dan zal dat zeker leiden tot een 
vermindering van de Noord-Ameri
kaanse troepenmacht in Europa (lees de 
Bondsrepubliek) èn tot een vermindering 
van het militaire potentieel in Oost
Europa van de kant van de Sovjet-Unie. 
Er zal alle reden zijn om eisen tot 
drastische vermindering van de Neder
landse defensie-uitgaven op de dagorder 
te plaatsen. Dat zou in overeenstemming 
zijn met de actuele internationale situa
tie, met name in Europa. 

Positie CPN 

Nu deze snelle veranderingen in de 
Europese situatie zich aandienen, voor 
een deel begeleid door uitspraken vanuit 
de top Bush-Gorbatsjov, liggen er goede 
mogelijkheden voor de vredesbeweging 
in de diverse Europese landen om zich 
krachtig te weren. 
Europa bevindt zich in velerlei opzicht 
op eèn keerpunt. Supermachten zetten de 
tering naar de nering. De Sovjet-Unie 
definieert zichzelf steeds meer als een 
Europese grootmacht en niet langer als 
een wereldmacht- en daarmee dient 
rekening te worden gehouden. De 
democratische en progressieve bewegin
gen in de Europese landen dienen hun 
vleugels wijduit te slaan. Zij hebben de 
mogelijkheid om zich in de nieuw ont
stane situaties nog meer te doen gelden. 
In Washington en in Moskou telt nog 
steeds allereerst eigen politiek belang. 
Voor de CPN, die zich al veel eerder 
heeft losgemaakt van een 'internationale 
communistische beweging' die in de 
praktijk niet meer bestond omdat veel 

van de communistische partijen geheel 
eigen wegen waren ingeslagen en daar
bij doodgewoon eigen belang en eigen 
situaties lieten prevaleren, gelden geheel 
eigen criteria. De CPN moet het zich tot 
taak rekenen om in de komende tijd -
door meer informatie en inzicht te ver
schaffen over wat in de voorbije 
decennia is gebeurd - haar actuele posi
tie meer duidelijkheid te verschaffen. 
Malta zal plaatsvinden. Wereldwijde 
afspraken zullen er worden gemaakt. De 
trend naar demilitarisering zal zich 
voortzetten en hopelijk alle landen ten 
goede komen. Die trend is hopelijk on
omkeerbaar en geeft zicht op een 
Europa, dat een 'huis' wordt voor allen, 
die zich in de loop der jaren voor een 
stabiele vrede en veiligheid hebben 
ingezet. 
Niet in het minst voor de bevolking in 
ons eigen land, waar geëist mag worden 
dat de nieuwe regering-Lubbers-Kok de 
nieuwe situatie zal aangrijpen. Laat 
Washington weten, dat die 0,6% ver
hoging van de bewapeningsuilgaven te 
gek is, en er daarentegen drastische ver
laging van de defensie uitgaven geboden 
is. 

Jan de Boo 
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-· Bij ons staan ook 
mannen op de lijst! 
Westerse waarnemers reizen af naar 
Namibië, Nicaragua of Chili om toe te 
zien op het democratisch verloop van de 
verkiezingen aldaar. Oost-Europeanen 
als Walesa en Sovjet-oppositieleider 
leltsin reizen naar het Westen om hier de 
kunst van de parlementaire democratie af 
te kijken. 'Onze' parlementaire 
democratieën lijken model te staan voor 
de ganse wereld. Dat er aan de westerse 
volksvertegenwoordigingen ook wel het 
een en ander mankeert, lijkt in het niet te 
vallen bij het grotere belang van de 
Democratie zelf. Om het tot de vertegen
woordiging van het vrouwvolk te 
beperken: sinds Aristoteles is zeker 
vooruitgang geboekt op het gebied van 
politieke rechten van vrouwen, maar van 
evenredige politieke vertegenwoordi
ging en macht is nog lang geen sprake. 

In het rijke Zwitserland, middelpunt van 
menige internationale mensenrechten
discussie, blijken anno 1989 nog provin
cies te zijn waar vrouwen zelfs geen 
kiesrecht hebben. In Frankrijk, dat in 
1989 zijn 200-jarige Revolutie & Broe
derschap vierde, en waar 40 jaar geleden 
Sirnone de Beauvoirs' 'Tweede Sekse' 
verscheen, bestaat nog maar 5,7% van de 
volksvertegenwoordigers in het parle
ment uit vrouwen; in de Franse Senaat is 
slechts 2,5% van de leden vrouw. 
Engeland, dat feministen regelmatig als 
voorbeeld wordt voorgezet vanwege haar 
première, kent 6,5% vrouwen in het par
lement; in the House of Lords, het woord 
zegt het al, is 5,6% vrouwen te gast. Het 
gemiddelde aantal vrouwelijke ministers 
in regeringen in EG-landen is precies 1, 

de bekende excuus-Truus. 
Tegenover 'minimum-leiders' als 
Frankrijk en Engeland (maar ook Spanje 
en Griekenland) staan een paar Noord
Europese landen die het er beter van af 
brengen. Absolute topper is, of liever 
gezegd was, Noorwegen met 34,4% 
vrouwen in het parlement en zelfs 45% 
vrouwen in de regering! Nu de onlangs 
gehouden Noorse verkiezingen een einde 
hebben gemaakt aan het kabinet van 
mevrouw Gro Brundtland, valt te vrezen 
dat vrouwen voor onbepaalde tijd van 
hun machtsposities moeten afzien. 
Nederland komt na de overige Scandi
navische landen op een goede vijfde 
plaats op de Westeuro-ranglijst met 20% 
vrouwen in het parlement. De recente 
sprong van éen naar drie ministères 
onder gelijktijdige inlevering van twee 
van de vier dames-staatssecretarissen, 
heeft netto aan het aantal vrouwen in de 
Nederlandse regering niets veranderd, zij 
het dat ministères een tree hoger staan 
dan staatssecretaressen. 
Het Westers exportartikel 'democratie' 
dient eerst aan produktverbetering te 
doen, voordat zij haar wereldmarktaan
deel uitbreidt. 

De politieke vertegenwoordiging of 
macht van vrouwen laat zich niet alleen 
aflezen uit het aantal parlementaire zetels 
dat door hen is bemachtigd. Maar de 
macht van het getal moet ook niet wor
den onderschat. Als de aantallen er niet 
toe zouden doen, zou de evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen (resp. 53-47%) niet zo'n 
moeizame kwestie zijn geworden. De 
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minzame 25% vrouwen in het kabinet 
die Kok beloofde (het zijn er 20% 

·geworden), doet nauwelijks onder voor 
de feministische prestaties van Groen 
Links als het op de poppetjes aankomt. 
Elke vrouw op kandidatenlijsten, in 
besturen en in raden lijkt afzonderlijk en 
wel bij elke kiesgelegenheid opnieuw, 
veroverd te moeten worden, vooral bij de 
PPR en de PSP. Binnen Groen Links is 
het streven nu naar een dappere 40% 
vrouwen in raden en besturen, maar vast 
ligt er niks. De 'eer' is dan steeds aan de 
vrouwen om het weinig inspirerende the
ma van het mannenoverschot in de poli
tiek voor de driehonderenvijftiende keer 
uit de kast te halen en hun kostbare 
energie te verbruiken voor het binnen
halen van het beoogde aantal vrouwen. 
De nieuwe formatie Groen links kan zich 
vanaf heden dit ritueel besparen door 
eenvoudig statutair vast te leggen dat 
vrouwen recht hebben op tenminste 50% 
van het aantal beschikbare plaatsen in 
besturen, parlementaire organen, com
missies en dus op kandidatenlijsten en 
mannen op hoogstens 50%. Dan hoeven 
we het daar niet meer over te hebben en 
kunnen we ons bezighouden met meer 
inhoudelijke zaken. 
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Dit quotum van minimaal 50% vrouwen 
in alle politieke functies op alle niveaus 
in partijen en parlementaire organen was 
ook een van de eisen in de slotverklaring 
van de internationale vrouwenconferentie 
'Take the Toys from the Boys' 
afgelopen zomer in Brussel. Een 120-tal 
vrouwen uit groene, links-radikale en 
vrouwenpartijen uit heel Europa ver
gaderden op initiatief van het Vrouwen
bureau van de groene fractie in het Euro
parlement twee dagen lang over de vraag 
hoe vrouwen in de jaren '90 kunnen 
komen tot nieuwe, mogelijk effectievere, 
manieren om aan haar rechtmatige deel 
van de politieke macht te komen. Vijftien 
jaar tweede feministische golf heeft 
prachtige staaltjes van politieke 
machtsvorming van vrouwen opgeleverd. 

De conferentiedeelneemsters konden wat 
dat betreft hun hart ophalen aan enkele , -
successtories uit vooral Westduitsland en 
Noorwegen. Maar een geslaagde greep 
naar - we blijven bescheiden - de helft 
van de politieke macht is uitgebleven. 
Daarom moeten, zo luidt het in de 
slotverklaring, mooie voornemens in 
beginsel -en partijprogramma's worden 
omgezet in harde afspraken over mini
mumaantallen vrouwen in vertegen
woordigende functies, over spreektijd op 
congressen, kinderopvang, besteding van 
beschikbare fondsen, emancipatiewerk-
sters etc. Deze afspraken kunnen worden 
vastgelegd in een Vrouwenstatuut, dat 
deel uitmaakt van de partijstatuten. 
Bij de Duitse Groenen hebben dergelijke 
afspraken al geleid tot verrassende resul-
taten. In West-Berlijn bestaat de rood-
groene regering dankzij de inzet van de 
groen-alternatieven (GAL) uit 8 
vrouwelijke en 5 mannelijke ministers 
(Senatorlnnen). Dit betekent een enorme 
impuls voor het vrouwenbewegende deel 
van de bevolking. In Hamburg haalde de 
uitsluitend uit vrouwen bestaande lijst 
van de Groenen 10% van de stemmen tij
de"ns de laatste gemeenteraadsverkie
zingen (tegen 7-8% gemiddeld landelijk). 
In de Bondsdag, het Westduitse par-
lement, bestaat de groene fractie voor 
57% uit vrouwen. Het landelijke par-
tijbestuur heeft een vrouwelijke meer-
derheid; de besturen in de deelstaten 
bestaan voor gemiddeld 43% uit 
vrouwen. Cijfers als deze tonen aan dat 
evenredige vertegenwoordiging van 
vrouwen in de politiek, ja zelfs een 
exclusief vrouwelijke vertegenwoordi-
ging, heel wel tot de mogelijkheden 
behoort. De vrouwen willen wel. Als de 
partijen nu ook nog willen ! Laten we 
zeggen dat de democratie een stuk 
dichterbij gekomen is wanneer politieke 
partijen - en waarom zou Groen Links 
niet voorop lopen - bij de volgende 
verkiezingen leuzen meevoeren als "Bij 
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ons staan ook mannen op de lijst ! " 
Annemiek Oostenk •~ 



-""(. De universiteit als 
fabriek 

Wie de ontwikkelingen op de universi
teiten in de jaren '80 bekijkt, slaat de 
schrik om het hart. De eens zo 
bruisende universitaire wereld lijkt 
veranderd in een hapklare brokken 
onderzoek en 'yuppies-Qp-maat' le
verende machine. Het marktgerichte 
denken lijkt onherroepelijk te hebben 
toegeslagen. Het heeft het universi
taire apparaat geïnfiltreerd, geperver
teerd en doodgedrukt. En het ergste is 
dat iedereen daar nog vrede mee 
schijnt te hebben ook. 
De onderwijspolitiek van de kabinet
ten Lubbers I en 2 werd in hoofdlij
nen bepaald door bezuinigingen op en 
'privatisering' van het onderwijs. Als 
op één terrein duidelijk is dat de poli
tiek van deze kabinetten merendeels 
door de ondernemers gedicteerd 
werd, dan is dat wel op het gebied van 
het hoger onderwijs. 

Ondernemers 

Al vanaf het begin van de jaren '80 
beginnen de ondernemers -en dan met 
name de multinationals -aan te dringen 
op een betere samenwerking tussen uni
versiteiten en bedrijven. Men is dan met 
name geïnteresseerd in de toepassingen 
van het op de universiteiten verrichte 
onderzoek. Het tijdperk van de nieuwe 
technologische revolutie (informatica, 
biotechnologie) staat voor de deur. Uit 
de VS (Silicon Valley) en Japan is al de 
ervaring overgekomen, dat samenwer
king tussen wetenschap en kapitaal zeer 
winstgevend kan zijn. 
In de concurrentieslag op de wereld-

markten gaat het er om alsmaar met 
nieuwe produkten te komen. De basisre
search daarvoor wil men op de univer
siteiten en bij andere door de overheid 
gefinancierde onderzoeksinstellingen 
laten verrichten. Naar het voorbeeld van 
de VS wordt ook in Nederland de zoge
naamde contractresearch geïntroduceerd. 
Dat houdt in dat een multinational (het 
midden-·en kleinbedrijf speelt er on
danks alle ideologie nauwelijks een rol 
in) een contract sluit met een (meestal 
bèta) faculteit, waarbij het resultaat van 
een bepaald onderzoek eigendom van 
het bedrijf wordt en waarvoor de betrok
ken faculteit dan een bepaalde som gelds 
ontvangt. De vinding wordt gepatenteerd 
en meestalligt in de afspraken besloten 
dat er gedurende vele jaren niet over 
gepubliceerd mag worden. Dat remt op 
zich al de vooruitgang op bepaalde 
wetenschapsterreinen. 
In de jaren '60 en '70 was dat allemaal 
niet mogelijk, en de ondernemers kijken 
dan ook met walging op deze periode 
terug. Volgens hen leverde de universi
taire autonomie in die tijd alleen maar 
werkloze sociologen, juristen, artsen, 
enz. op. Terwijl de industrie juist fysici, 
chemici en systeemanalisten nodig had. 
Het zoeken naar nieuwe produkten zou 
huns inziens een belangrijke drijfveer 
voor wetenschappelijk onderzoek moe
ten zijn. Uiteraard moeten de betrokken 
professoren daar ook wat aan over
houden. Royalties uit afgesloten licen
ties worden dan ook grif verstrekt. Zo 
raakte een groot deel van de weten
schappelijke wereld geleidelijk verzeild 
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in de wereld van het grote geld. 
Dat is nog duidelijker te merken als het 
gaat·om dat andere produkt van de uni
versiteiten (naast onderzoek), namelijk 
de kennis die opgesloten ligt in de afge
studeerde. Ondernemers wijzen de 
onderwijsinstellingen er voortdurend op 
dat ze opereren op een markt, en dus hun 
aanbod moeten afstemmen op de vraag. 
Men acht de huidige bestuursstructuur 
van het hoger onderwijs daarvoor een 
belemmering (lees: te democratisch). 
Colleges van Bestuur zouden vrijuit 
moeten kunnen saneren om zich aan te 
passen aan de snelle maatschappelijke 
(lees: winst) ontwikkelingen. 
Een bedrijf als Philips dicteert wat en 
wie men nodig heeft. Zo werd bij de 
start van het megabitchipproject (=zeer 
kleine chip met zeer veel informatie 
erop) van Philips en Siemens aan de 
overheid duidelijk gemaakt, dat men 
binnen twee jaar na de start van het pro
ject zowel chipontwerpers als andere 
natuurkundigen nodig zou hebben. 
Prompt werden aan de TU-Eindhoven 
extra overheidsgelden ter beschikking 
gesteld om de opleiding voor chipont
werpers uit te breiden. Hetzelfde 
gebeurde voor andere vakken op het 
gebied van de natuurkunde, voor 
accountancy en voor bedrijfskunde (de 
meest modieuze studierichting van het 
moment en nauwelijks meer wetenschap 
te noemen). Ook Shell, DSM, Unilever 
en AKZO maakten in de loop der tijd 
duidelijk wie ze nodig hadden, en von
den een gewillig oor bij de overheid. 
Er is een nauwe band tussen het tech
nologiebeleid van overheid en bedrijveil 
èn het onderwijs. Bedrijven zoals Philips 
zien het Nederlandse onderwijs het liefst 
ingepast in een Europees industriebeleid. 
Men wijst er ook op dat het onderwijs 
vooruit zou moeten lopen op de 
maatschappelijke (lees: Philips') 
behoefte en niet moet wachten op de 
vraag naar een bepaald specialisme. Nu 
is dat natuurlijk onmogelijk, omdat het 
kapitalisme zich allesbehalve planmatig 

ontwikkelt en er dus absoluut niet te 
voorzien is welke beroepen in bijvoor
beeld het jaar 2000 'populair' zullen zijn. 
Uiteraard wordt Japan er als hèt grote 
voorbeeld bij gehaald. Daar zou het 
onderwijs doelbewust gericht zijn op het 
vergroten van het nationale concurren
tievermogen en zou de coördinatie 
tussen overheid, bedrijven en universi
teiten tot in de puntjes geregeld zijn. Het 
Nederlandse onderwijs daarentegen zou 
onder andere te weinig informatici afle
veren (waar overigens snel verandering 
in komt - PJ). De beroepsopleidingen 
hier zouden ontoereikend zijn, waardoor 
de multinationals gedwongen zouden 
zijn aanvullende bedrijfsopleidingen te 
onderhouden. En wat dan nog, vraag je 
je als belastingbetaler af. 
Om het onderwijs op hun behoeften af te 
stemmen zijn de ondernemers ook wel 
bereid een bijdrage aan de onderwijspro
gramma's te leveren. Men biedt appa
ratuur en leraren aan. Wat dit betreft 
mag met name het HBO zich de laatste 
jaren in een toenemende belangstelling 
van bedrijven verheugen, althans het 
"harde" deel ervan (HTS'en, HEAO's, en 
dergelijke) 
De RCO (het overkoepelend orgaan van 
de ondernemersorganisaties) zegt het in 
alle duidelijkheid. Het wetenschappelijk 
onderwijs, zo stelt men, moet gestimu
leerd worden marktconform te werken. 
De overheid moet, afhankelijk van het 
maatschappelijk (lees: ... ) belang, Of de 
opleiding, of de afnemer (het bedrijf
PJ) subsidiëren. De RCO is niet vóór een 
ordenende rol van de overheid, want dat 
zou de vrije ontwikkeling van het con
tractonderwijs maar in de weg staan. 

Economische Zaken 

De ondernemerslobby in het overheids
apparaat zit van oudsher voor een groot 
deel bij het Ministerie van Economische 
Zaken. Dit ministerie heeft zich in de 
jaren '80 beijverd om een groot deel van 
de ondernemerswensen met betrekking 
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tot wetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs in de onderwijspolitiek van de 
regeringen Lubbers 1 en 2 te laten door
dringen. Dat gebeurde via het EZ-beleid 
rond nieuwe technologie. Dit technolo
giebeleid is voor een groot deel gericht 
op samenwerking tussen onderzoeksin
stellingen en bedrijven oftewel op het 
beter afstemmen van onderzoek aan 
instellingen van hoger onderwijs op de 
behoeften van bedrijven. 
Men ziet overigens wel dat het allemaal 
niet zo eenvoudig ligt. De onzekerheid 
over de verdere richting van de techno
logische ontwikkeling maakt de relatie 
tussen hoger onderwijs en bedrijven 
ingewikkeld. Dat maakt ook de keuze 
tussen toepassingsgericht of funda
menteel onderzoek niet gemakkelijk. Zo 
wijst de OESO er bijvoorbeeld op dat de 
innovatie bij bedrijven duidelijk geprofi
teerd heeft van enige decennia eerder 
verricht lange-termijn fundamenteel 
onderzoek aan universiteiten en van pro
gramma's ter verspreiding daarvan. 
Desondanks worden er wel keuzes 
gemaakt. De regeringen-Lubbers legden 
bijvoorbeeld sterk de nadruk op funda
menteel natuurkundig onderzoek met 
economisch-strategisch belang. Men · 
lette scherp op het maatschappelijk 
(lees: bedrijfs) belang van onderzoek. 
De ondernemers vonden ook dat 
Nederland teveel geld uitgaf aan funda
menteel onderzoek. Nederlandse be
drijven zouden daarom relatief weinig 
baat hebben bij het door de overheid 
betaalde wetenschappelijk onderzoek. 
En ondernemers zouden de onderwijs
en onderzoeksinstellingen te 
ondoorzichtig en versnipperd vinden. 
Maar de EZ-Nota "Technologie: om de 
industrie van morgen" pleit er weer voor 
dat wetenschappelijk onderzoek op uni
versiteiten voor een belangrijk deel fun
damenteel moet zijn. De Nota consta
teert ook dat de huidige contacten van 
universiteiten met bedrijven vooral 
multinationals betreffen. 
De conclusie moet zijn dat het er EZ niet 

zozeer om gaat of het wetenschappelijk 
onderzoek nu toepassingsgericht of fun
damenteel is, maar dat het wel van meet 
af aan rekening moet houden met waar 
de (toekomstige) markt behoefte aan 
heeft. In EZ-termen: het moet van 
'economisch-strategisch belang' zijn. 

Onderwijs & Wetenschappen 

Uit de uitspraken van Deetman (ex-mi
nister van onderwijs) en uit de stukken 
van zijn ministerie blijkt niet dat men de 
ondernemers en EZ in alle opzichten wil 
volgen. Zo antwoordt Deetman op de 
kritiek van de ondernemers dat het 
onderwijs voortdurend achter de situatie 
op de arbeidsmarkt aanholt, dat de be
drijven dan maar met beroepsprofielen 
op langere termijn moeten komen. Dat 
men maar moet aangeven welk soort 
deskundigheid in welke aantallen men in 
de toekomst nodig heeft. Dat kunnen ze 
natuurlijk niet, en dat wist Deetman ook 
wel. Ook wordt een zekere afstand geno
men van de opdringerige bemoeizucht 
van de bedrijven met het onderwijs. Zo 
stelde O&W dat het initiatief tot het 
starten van wetenschappelijke topoplei
dingen bij het academisch onderwijs 
ligt, en niet bij de bedrijven. Maar tege
lijk verklaarde Deetman dat de situatie 
op de arbeidsmarkt hét criterium voor 
het snijden in studierichtingen is. 
Deetman erkende de grotere invloed van 
ondernemers op het onderwijs, maar 
vond tegelijkertijd dat bedrijven niet 
mogen gaan dicteren wat er op onder
zoeks- en onderwijsgebied gebeurt. De 
geldstroom van de overheid zou in stand 
moeten blijven. Maar onderwijsinstellin
gen moeten zich wel dienstverlenend 
opstellen naar bedrijven, en ondernemin
gen moeten het onderwijs opzoeken. 
O&W ziet ook in dat een deel van de 
huidige problemen door de bedrijven 
zelf veroorzaakt is. Men wijst er op dat 
de bedrijven in de jaren '70 zelf gingen 
bezuinigen op hun opleidingscapaciteit. 
Toen daarna knelpunten ontstonden 

253 



Politiek en Cultuur 

254 

werd het openbaar onderwijs als de 
schuldige aangewezen. Maar tekorten 
aan bepaalde beroepsgroepen zullen er 
altijd zijn en een zeker tijdsverschil 
tussen het signaleren van een tekort en 
de voorziening daarin via het onderwijs 
is onvermijdelijk. Maar O&W doet zijn 
best om het bedrijven naar de zin te 
maken. Het stelde financiële bijdragen 
ter beschikking voor instellingen, die 
contractonderwijs verzorgen, hoewel die 
ook al de nodige gelden van bedrijven 
ontvingen. Juridisch werd de speel
ruimte voor dit soort instellingen om 
commerciële transacties met bedrijven te 
sluiten verruimd. De betrokken instellin
gen mogen ook op maat gesneden 
onderwijsprogramma's aanbieden aan 
ondernemingen die hun personeel willen 
bijscholen. 
Dit alles geldt natuurlijk alleen maar 
voor die instellingen en studierichtingen, 
die zich in de belangstelling van de 
bedrijven mogen verheugen. De rest is 
wegens de overheidsbezuinigingen ge
dwongen tot een kwijnend bestaan. Niet 
alleen ontvangen ze geen gelden uit con
tractonderzoek en -onderwijs, maar iuist 

omdat ze zo weinig populair zijn bij 
bedrijven worden ze ook nog eens van 
overheidswege gekort. 

De cijfers 

Het beleid van EZ in de afgelopen 8 jaar 
was ondernemersgericht. Het beleid van 
O&W was op zijn minst tweeslachtig. 
Wat heeft dat alles betekend voor de 
geldstromen richting hoger onderwijs? 
"Onderzoek en Ontwikkeling" (0&0) 
vormt hedentendage een belangrijk 
wapen in de internationale concurren
tiestrijd. Het is dan ook niet verwonder
lijk dat tal van overheidscommissies 
beginnen te constateren dat Nederland 
wat dit betreft achter zou lopen. Zo con
stateerde de Raad van Advies voor het 
Wetenschapsbeleid begin 1989 dat over
heid en bedrijven in Nederland veellater 
dan in andere landen hun uitgaven voor 
wetenschappelijk onderzoek en techno
logische ontwikkeling verhoogden. Men 
constateert ook, dat 70% van het weten
schappelijk onderzoek plaats vindt bij de 
vijf grote multinationals (Philips, Shell, 
Unilever, AKZO en DSM), waarvan 
16% door de overheid betaald wordt. 

Nederland mag dan laat op gang 
gekomen zijn, sinds 1984 stijgen de uit
gaven voor industriële research zeer 
snel. Het merendeel van die stijging 
vond plaats in de metaalindustrie (met 
name bij Philips). Daar werd in 1987 
tweemaal zoveel aan research besteed 
als in 1980. Circa éénderde van die uit
gavenstijging werd gefinancierd door de 
overheid. In 1990 zal Nederland 
omstreeks 11 miljard gulden uitgeven 
aan wetenschappelijk onderzoek en tech
nologische ontwikkeling, waarvan 6,3 
miljard gulden van bedrijven komt. In 
procenten van het Bruto Nationaal 
Produkt ging het in 1988 om 2,35% 
(1980: 2,06%), waarmee Nederland 
vijfde staat in het rijtje van rijke (OESO) 
landen. 
In Nederland komt 15% van het funda-
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mentele onderzoek van bedrijven. In afgesteld op de prioriteiten die de 
andere landen is dat 3 à 5%. Nederland regering stelde in haar technologie- en 
geeft 0,95% van het BNP uit aan uni ver- wetenschapsbeleid, en die zijn - zoals 
sitair onderzoek; de VS bijv. 2,89%. Dit we zagen - in vergaande mate bepaald 
alles weerspiegelt de grote macht van de door de bedrijven. Volgens een OESO-
multi's in het in Nederland verrichte rapport besteedde Nederland in 1983 
onderzoek. nog twee maal zoveel geld aan universi-
De begroting van het Ministerie van tair onderwijs en onderzoek dan West-
Onderwijs & Wetenschappen (O&W) Duitsland en Frankrijk (in termen van 

~ steeg van 23 miljard gulden in 1982 tot het BNP), maar sinds die tijd is het bud-
28 miljard in 1989. Maar gecorrigeerd get snel afgenomen terwijl het aantal 
voor inflatie werd er sinds 1982 voor studenten bleef toenemen. Gelukkig, 
ongeveer 1,5 miljard gulden bezuinigd, aldus de OESO, ligt die stijging vooral 
waarvan bijna 1 miljard op het Hoger in de goedkope studierichtingen (niet in 
Onderwijs. Momenteel kan het Hoger de bèta-faculteiten), zodat de gemid-
Onderwijs over circa 4 miljard gulden delde onderwijskosten per student 
per jaar beschikken, waarvan ongeveer 2 daalden. 
miljard voor onderzoek. 
Men onderscheidt wat betreft het weten- Bij de tweede geldstroom (NWO) gaat 
schappelijk onderzoek bij hoger onder- het voornamelijk om de financiering van 
wijsinstellingen meestal drie geld- 'nieuw onderzoek'. De gelden voor het 
stromen: NWO stegen van 1980-1988 met 75%. 
1) de direct door de universiteiten zelf te Men richt zich steeds meer op grote tot 
besteden gelden (1,7 miljard); zeer grote onderzoeksprogramma's, 
2) gelden besteed via het 'Nieuwe waaraan vooral afgestudeerden kunnen 
Wetenschappelijke Onderzoek' - NWO deelnemen. De invloed van bedrijven 

.." (250 miljoen); hierop is mij niet duidelijk. 
3) contractresearch/onderwijs/gelden En dan de derde geldstroom; hèt parade-
afkomstig van bedrijven (400 miljoen). paardje van het marktgerichte denken. In 
Volgens de VSNU (het overkoepelend 1982 moest de overheidsadviescom-
orgaan van de universiteiten) geeft missie-Zegveld nog spijtig constateren 
Nederland sinds 1980 per student 40% dat het onderzoeksbudget van de 3 tech-
minder geld uit (cijfers uit 1989). Sinds nische universiteiten (Delft, Twente en 
1980 wordt aan het totale onderwijs 20% Eindhoven) nog voor slechts 5,5% 
minder uitgegeven. Van 1980-1987 afkomstig was van bedrijven. Inmiddels 
daalden, zoals gezegd, de uitgaven per is dat opgelopen tot omstreeks 30%. In 
student, maar de omvang van de gelden totaal wordt via contractonderwijs en -
voor universitair onderzoek steeg met onderzoek reeds circa 25% van de uni-
20%. Dat was dan voornamelijk aan de versitaire begrotingen gefinancierd. 
contractresearch te danken, want de uit- Uiteraard worden deze gelden zéér 
gaven van de overheid voor universitair ongelijk verdeeld. Verreweg het grootste 
onderzoek daalden van 1,3% van het deel gaat naar het technisch, land-
BNP in 1980 naar 0,95% in 1988. bouwkundig en economisch (bedrijfs-.,... 
In de jaren '80 werd door de regering kunde) onderwijs en onderzoek. De 
Lubbers ook de zogenaamde voor- geesteswetenschappen (talen, filosofie, 
waardelijke financiering ingevoerd. e.d.) halen er bijna niets van binnen. De 
Onderzoek aan universiteiten moest sociale wetenschappen doen nog enige 
daarmee voldoen aan een aantal criteria contractresearch voor overheidsinstellin-
om voor overheidsfinanciering in aan- gen. 

-<. merking te komen. Het onderzoek werd 
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Het veld 

Wie mocht denken dat het personeel van 
de universiteiten zich over de toene
mende greep van bedrijven op het hoger 
onderwijs en het oprukken van het 
marktgerichte denken in dat onderwijs 
zèlf zich ernstige zorgen zou maken, 
komt bedrogen uit. Er worden wel kriti
sche geluiden vernomen, maar in het 
algemeen zie je de dollars in de ogen 
blinken. 
Prof. H.H. van den Kroonenberg (ex
rector magnificus TU-Twente) is de 
meest uitgesproken exponent van het 
marktgerichte denken. Volgens hem kan 
er vanuit de Nederlandse universiteiten 
een stroom van nieuwe kennis komen 
die zou kunnen leiden tot een reeks van 
nieuwe produkten en processen. Het 
probleem is zijns inziens de omzetting 
van deze kennis in toepassingen. Het 
stimuleren van fundamenteel onderzoek 
in de hoop dat er dan vanzelf toepassin
gen volgen werkt volgens hem niet. Hij 
acht in het wetenschappelijk onderwijs 
en onderzoek méér markt en minder 
overheid nodig (Waar hebben we dat 
eerder gehoord?). Met lede ogen ziet hij 
aan hoe Europa fundamenteel onderzoek 
"exporteert", waarvan de VS en Japan 
profiteren. Veel universitair onderzoek is 
zijns inziens fundamenteel en nergens 
op gericht (alleen maar leuk). Het is niet 
toepassingsgericht en al helemaal niet 
afgestemd op de behoeften van de 
samenleving (lees: bedrijven). Dat is dus 
kapitaalsvernietiging. En dat terwijl de 
universiteit er is voor de samenleving 
(lees: ... ) en niet omgekeerd. Hij con
cludeert: de industrie heeft kennis nodig 
om geld te maken; de universiteiten geld 
om kennis te maken. Tja, ook profes
soren zijn niet altijd even briljant. 
Van den Kroonenberg is niet enig in zijn 
soort. Zo constateerde bijvoorbeeld het 
College van Bestuur van de TU-Delft 
dat de Nederlandse economie het moet 
hebben van een technologische voor
sprong op andere landen en dat daar der-

halve een essentiële rol voor weten
schappelijke studies is weggelegd. 
Bovendien deed de nieuwe technologi
sche revolutie een grote vraag naar tech
nisch-geschoolden en naar op toepassing 
gericht onderzoek ontstaan. Daarom zet 
de TU-Delft veel opleidingen op samen 
met de marktsector. Deetman wilde de 
politiek lastige en "nutteloze" architec
tuuropleiding in Delft het liefst afschaf
fen. 
Nederlandse universiteiten die niet al te 
snel in de nieuwe marktmode willen 
meedraaien, krijgen allerlei verwijten 
naar hun hoofd geslingerd. Ze zouden 
schuldig zijn aan de achterstand in de 
bedrijfswetenschappen (bedrijfskunde, 
informatica, enz.). De universitaire cul
tuur zou moeten veranderen, de regels 
moeten versoepeld worden en de hou
ding van het wetenschappelijk personeel 
regenover niet-fundamenteel onderzoek 
moet veranderen. Teveel professoren 
zouden nog problemen hebben met con
tractresearch/onderwijs. 
Over de vraag wie de richting van al dat 
onderzoek moet controleren, maakt men 
zich niet al teveel zorgen. En toch kan 
dat zeèr gevaarlijk zijn. Zo antwoordde 
Prof. T. Wagner van de LU-Wageningen 
op de graag of er geen grenzen gesteld 
moesten worden aan zijn genetisch 
gemani puleer met varkens, dat het uiter
aard niet toegepast kon worden op 
mensen of paarden, want dat waren al 
zulke prachtige dieren. Als zo'n man in 
handen valt van een soort Bul Super hou 
je je hart vast. Een ingezonden brief
schrijver in de NRC van 13 juli 1989 
vond dat kennelijk ook. Hij stelde dat de 
grens van de juiste maat onder andere in 
gevaar gebracht wordt wanneer bedrij
ven winst ruiken en onderzoek gaan 
financieren. 

Critici 

Gelukkig zijn er nog wel mensen aan de 
universiteiten te vinden, die op de 
gevaren van dit marktgerichte denken 

~ 
I 



wijzen. Hun kritiek is onder andere dat 
het huidige wetenschapsbeleid teveel 
gericht is op toegepast- en toepassings
gericht onderzoek. Wat opportunistisch 
wordt daaraan toegevoegd, dat 
toegepaste kennis uiteindelijk berust op 
fundamenteel onderzoek. Maar dat 
wordt alleen maar door een bezuini
gende overheid gefinancierd. 
Overigens gaat het mijns inziens niet 
zozeer om de tegenstelling toepassings
gericht versus fundamenteel onderzoek. 
Het gaat meer om de vraag wie de 
richting bepaalt waarin universitair 
onderzoek zich ontwikkelt en hoe de 
controle erop geregeld is. En waar de 
geldstromen terecht komen. 
Dat is zeker niet bij de geestesweten
schappen. De commissie-Geestesweten
schappen van de Koninklijke Academie 
van Wetenschappen moest dan ook 
onlangs constateren dat de 
geesteswetenschappen in een kritieke 
situatie verkeren. Het aantal studenten 
nam de afgelopen jaren met 6% toe, ter
wijl docenten en hoogleraren ontslagen 
werden. Specialismen en kleine 
instellingen moesten verdwijnen omdat 
ze te weinig studenten trekken. 
Onderzoek wordt daarmee een afgeleide 
van de arbeidsmarkt-situatie. Volgens 
professor Dik (vice-voorzitter van de 
commissie) kun je cultuur niet aan het 
marktmechanisme overlaten. 
Ook de VSNU geeft zich niet zomaar 
over. Men weigerde de zekerheid te 
bieden, dat de universiteiten bij het pro
grammeren van onderzoek rekening 
gaan houden met de prioriteiten van het 
wetenschapsbeleid. Men wees er op dat 
fundamentele ontdekkingen veelal pas 
na 20 à 30 jaar toepasbaar zijn, en dat ze 
in de tussentijd geen enkel praktisch 
doel dienen. Heel veel projecten van de 
overheidzouden er echter meer op 
gericht zijn bepaalde bedrijven te laten 
overleven dan om de wetenschap te 
dienen. Met zo'n aanpak krijg je alleen 
maar wat je van tevoren bedenkt. Als je 
alleen maar geld aan een auto besteedt, 

krijg je een prachtige auto maar nooit 
een trein, aldus één van de critici. 
Volgens E.H. van Haaften (lid Univer
siteitsraad LU-Wageningen) blijken de 
bezuinigingen bij de universiteiten niet 
alleen maar bezuinigingen te zijn, maar 
ook een inhoudelijke verandering. Die 
lijkt op korte termijn in het voordeel te 
zijn van disciplines, die in het markt
denken goed liggen, en ten nadele van 
vakgebieden die behoren tot 'gedrag en 
maatschappij' en 'taal en cultuur'. 

Ook het steeds meer richten van de 
onderwijsprogramma's op de behoeften 
van bedrijven (tot uitdrukking komend 
via de arbeidsmarkt) ontmoet kritiek. 
Sommigen vragen zich af, waarom de 
overheid miljoenen moet investeren in 
opleidingen voor informatiespecialisten 
of automatiseringsdeskundigen. Waarom 
zetten de bedrijven die opleidingen niet 
zelf op? 
Volgens de VSNU willen de universitei
ten zelf zorg dragen voor de vernieuwin
gen in het onderwijs. Men eist meer 

257 



Politiek en Cultuur 

258 

autonomie. In de nieuwe Wet op het 
Hoger Onderwijs wordt daar ook groten
deels aan tegemoet gekomen. 
Maar lost dat de problemen op? Er 
wordt geconstateerd dat universiteiten 
teveel jagen op studenten. Er worden 
moderne- en modieuze opleidingen 
opgezet met veel parate en praktische 
kennis, technieken en vaardigheden. Van 
AS VA-zijde wordt erop gewezen dat 
men vaak niet meer van wetenschappe
lijk onderwijs kan spreken. Teveelleer
stof wordt te snel afgeraffeld. Dankzij 
acties van studenten werden nog wel 
vakken zoals ethiek, milieu en 'weten
schap en samenleving' in onderwijspro
gramma's opgenomen. Toch vindt de 
ASVA de moderne universitaire oplei
ding een oppervlakkige mengelmoes. 
Personeel wordt niet aangesteld op 
didactische kwaliteiten, maar op basis 
van onderzoeksprestaties. Want onder
zoek levert geld op (niet altijd - PJ). De 
grotere autonomie voor universiteits
besturen hoeft dus niet per sé een verbe
tering te betekenen. Daarvoor is het 
marktgerichte denken te diep doorge
drongen in de universitaire gemeen
schap. 

Conclusie 

Op zich hoeft men er niet zoveel proble
men mee te hebben dat een deel van het 
onderzoek en onderwijs aan universitei
ten door maatschappelijke instellingen, 
waaronder bedrijven, gefinancierd 
wordt. Maar dat veronderstelt dat men 
zelf een eigen onderzoeks- en onderwijs
plan heeft uitgestippeld en dat de con
trole daarop- ook vanuit de samenlev
ing - goed geregeld is. Dat is nu niet het 
geval. 
Het gevolg is dat het bedrijfsleven en het 
bedrijfsdenken een te grote invloed 
hebben op de manier waarop en de rich
ting waarin het wetenschappelijke 
onderzoek en onderwijs zich ontwikkelt. 
De nieuwe Minister van Onderwijs staat 
voor de taak om dit terug te draaien. En 

dat is niet eenvoudig, omdat de weten
schappelijke wereld momenteel van het 
marktdenken doordrenkt is. Als de uni
versiteiten hun grotere autonomie juist 
invullen, kan dat een handje helpen. Dat 
vereist wel samenwerking, want anders 
zal de concurrentieslag om de contract
research/onderwijs alle pogingen van 
individuele universiteiten en faculteiten 
teniet doen. 
De toekomstige Nederlandse samenle
ving heeft behoefte aan goed en 
maatschappelijk (in de juiste beteke
nis van het woord) relevant onder
zoek. Het winststreven van bedrijven 
mag dat niet bepalen. Anders vallen 
hele voor de rest van de maatschappij 
relevante wetenschapsgebieden (zoals 
geneeskunde, milieu, ontwikke- . 
Iingsproblematiek) weg. Dat gaat ook 
ten koste van de generaties die na ons 
de wereld zullen bevolken. 

Pim Juffermans 

""·. 



Ontwapenen kan ook 
gevaarlijk zijn 

Het is bijna obligaat om een artikel 
over vrede en veiligheid te beginnen 
met een verwijzing naar de vele 
onverwacht gunstige en snelle ontwik
kelingen op dat gebied. Omdat ik deze 
bekend veronderstellaat ik ze verder 
voor gezien. 
Waar het hier om zal gaan is de vraag 
of al deze gunstige ontwikkelingen 
ook werkelijk een positief resultaat 
zullen gaan opleveren. Het is de 
behoefte om te analyseren hoe we er 
nu voor staan en welke ontwikkelin
gen we kunnen verwachten. En dan 
vooral of die ontwikkelingen de sta
biliteit en daarmee de veiligheid in de 
wereld zullen vergroten. 
Om de stabiliteit was het de vredesbe
weging immers ondermeer, maar mijzelf 
vooral, vanaf het begin te doen. Het gold 
voor de N-bom en alle andere 'flexible 
response' -wapens die, passend binnen 
de idee van een voerbare beperkte kern
oorlog, de stabiliteit ondermijnden. Het 
gold voor de kruisraketten en Pershings, 
voor het uitdelen van de eerste klap die 
een daalder waard is. Het gold voor 
Reagan's bijna perfecte schild (SDI) dat 
als het ware een premie stelde op een 
snelle, goedgerichte eerste slag om er 
zelf zo ongeschonden mogelijk uit te 
kunnen springen. En het gold natuurlijk 
ook voor de doctrines en strategieën die 
achter deze wapens en wapentechnolo
gieën stonden zoals de Flexible 
Response, de Counter Force, FOFA 
(Follow-on Forces Attack), Airland 
Battle en OCA (Offensive Counter Air). 
Gelijksoortige ontwikkelingen vonden 

ook aan Sovjet-zijde, al dan niet als 
reactie, plaats. 
Op dit moment is, na het INF-akkoord, 
het onderhandelingsproces in Wenen 
over aanzienlijke verminderingen van de 
conventionele bewapening en troepen in 
Europa (CFE) een van de meest in het 
oog springende positieve ontwikkelin-
p259 259g-en. Het gaat hier in eerste 
instantie om heuse venrunderingen van 
10 tot 15% en er zijn al verminderingen 
van maar liefst 25 tot 50% bij eventuele 
vervolgonderhandelingen in het 
vooruitzicht gesteld. Maar mooier nog 
dan dat alleen zijn de doelen die NAVO 
en Warschau-Pact voor de onderhan
delingen formuleerden: 
- het bevorderen van stabiliteit in 

Europa 
het elimineren van de mogelijkheid 
van een verrassingsaanval (first 
strike) of een grootschalig offensief 

- een lager niveau van militaire con
frontatie 
het elimineren van asymmetrieën 

Het is vooral deze combinatie yan doe
len die zo essentieel is en die zo van de 
commissie Palme afkomstig had kunnen 
zijn. 
Het klinkt in ieder geval allemaal heel 
mooi en het zal dus wel goed zitten. Het 
merendeel van de mensen voelt zich dan 
ook min of meer gerustgesteld en ver
schuift de onrust naar een ander terrein: 
het milieu. 

Bijzonderlijk verontrusten 

Nu kun je gaan analyseren waarom de 

259 



Politiek en Cultuur 

260 

beide kampen, NAVO en Warschau
Pact, juist in dit tijdsgewricht tot deze 
klokklinkende onderhandelingen komen. 
Je kunt, al of niet vanuit marxistische 
achtergrond, de economische en poli
tieke factoren doorlichten. Ongetwijfeld 
zal dan blijken dat alles niet uit even 
nobele motieven voortspruit. Maar zo'n 
analyse kan naar_mijn idee alleen voor
spellingen opleveren, en waarschijnlijk 
niet eens zulke betrouwbare, voor de 
wat verder weg liggende toekomst. Ik 
wil hem daarom graag aan anderen over
laten. 
Voor de directe toekomst lijkt de 
onenigheid, die binnen de 'kampen' zelf 
is ontstaan, belangrijker. Er is namelijk, 
overigens geheel voor de hand liggend, 
een groep die juist van wapenvermin
deringen zenuwachtig wordt. Deze 
groep, laten we ze maar 'bijzonderlijk 
verontrusten' noemen, is in actie 
gekomen. Een deel doet dat door hard 
van zich af te bijten. Dat zijn bijvoor
beeld de hooggeplaatste militairen die 

onlangs aankondigden het bijltje er bij 
neer te zullen gooien wanneer ze naar 
hun idee te weinig middelen zouden krij
gen toebedeeld. Dit is de 'klassieke' 
groep die zich niet meer kan instellen of 
aanpassen aan een nieuwe situatie. Ze 
zetten zich daarmee bijna altijd buiten 
spel. 
Veellastiger is het deel dat de goede 
klank van wapenvermindering inmiddels 
heeft leren gebruiken om even 'potente' 
of zelfs 'patentere' strijdkrachten te 
creëren. En dat kunnen ze vrij gemakke
lijk .. .in ieder geval gemakkelijker dan 
zou mogen. Er bestaat bij velen narnelijk 
nog een 'intellectueel vacuüm' waar het 
een defensie op een aanzienlijk lager of 
zelfs minimaal niveau betreft. Het is dan 
ook beslist niet uitgesloten dat deze 
groep misschien dan wel niet de onder
handelings-uilkomst zelf, maar wel de 
betekenis en het effect van die uitkom
sten zal gaan bepalen. Twee ontwikke
lingen in dit verband die vooral in het 
'Westen' spelen wil ik hier noemen. •,• 
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Twee ontwikkelingen 

De eerste is dat er op een aantal fronten 
hard gewerkt wordt om de aanzienlijke 
verminderingen in conventionele 
bewapening om te zetten in mo
derniseringen. De goede klank die 
wapenvermindering en een defensie op 
een lager niveau heeft, wordt als een 
soort van 'judo-greep' gebruikt oin met 
versterkte kracht radicale moderniserin
gen aannemelijk te maken. Kleiner, 
maar dan wel beter! 
Het gaat dan vooral om dure geavan
ceerde wapensystemen die het offen
sieve vermogen vergroten en die 
momenteel niet in grote getallen kunnen 
worden aangeschaft. Zo stelde H.H. von 
Sandrart, NAVO-bevelhebber van de 
Centrale Sector, bijvoorbeeld dat er, 
wanneer er door de reducties gaten gaan 
vallen in de troepenverdeling, een 
zwaarder accent op FOFA moet komen. 
Hij kan daarmee niet anders dan 
bovengenoemde wapensystemen bedoe
len. 
Sandrart kan dat nu nog zeggen en op de 
rails zetten want het is pas op z'n vroegst 
over een jaar of vier dat de Weense 
onderhandelaars gaan praten over 
andere, defensieve structuren van de 
strijdkrachten. 
Mocht in het algemeen al gelden dat het 
niet zo moeilijk is om onderhandelingen 
te vertragen of zelfs te torpederen, wan
neer dergelijke investeringen eenmaal in 
de koker zitten is dat zeker het geval. 
We lopen dan de kans om met een 
weliswaar klein, maar slagvaardig leger 
te blijven zitten. 
Prof. dr. E. Boeker wees onlangs op het 
enorme gevaar dat hieraan kleeft. Hij 
vergeleek de legers in Europa met de 
spelers op een voetbalveld. Bij goed 
geoefende voetbal-elftallen die redelijk 
aan elkaar gewaagd zijn zal er geen 
groot verschil in de uitslag optreden; het 
wordt 2-1, 3-2 of iets dergelijks. Bij een 
kleiner aantal voetballers op hetzelfde 
veld kan de uitslag al gauw oplopen tot 

20-0 wanneer de krachten van beide par
tijen maar een klein beetje verschillen. 
Het is met een kleiner aantal spelers 
namelijk veel gemakkelijker om 'door te 
breken'. Zo is het ook voor een kleiner 
aantal troepen op hetzelfde gebied, 
Centraal Europa, makkelijker om door
braken te forceren en de ander tot over
gave te dwingen. De theoretische 
oplossing, aldus Boeker, is om er voor te 
zorgen dat men op het grondgebied van 
de tegenpartij een handicap krijgt of, wat 
op hetzelfde neerkomt, op eigen grond
gebied een premie. Men moet dus voor 
structuren van de strijdkrachten zorgen 
die goed werken op eigen gebied, maar 
niet op dat van de andere partij. Gebeurt 
dit niet dan raken we van de regen in de 
drup, concludeert Boeker naar mijn idee 
terecht. 
Een tweede ontwikkeling is de, in vrij 
brede kring, verwachte en voor wense
lijk gehouden toename in nadruk op de 
marine. Breed, omdat dit zich uitstrekt 
tot aan de PvdA. 
Een greep van drie, uit de argumenten 
die men hier voor aanvoert: 
- defensie op een zo laag mogelijk 

niveau moet zichtbaar gekoppeld zijn 
aan het vermogen om dat lage niveau 
snel 'op te trekken', snel 'op te 
blazen'. Dit concept vertoont veel 
gelijkenis met Zwelgje, het lieve 
kleine draakje van heer Bommel, dat 
in nare situaties opzwelt tot een ver
vaarlijk monster. De aanvoerlijnen 
vanuit de VS zijn in dit concept van 
groot belang. 

- de grotere voorbereidingstijd, omdat 
het Warschau-Pact niet meer tot een 
verrassingsaanval in staat is, maakt 
dat de aanvoerlijnen vanuit de VS aan 
belang winnen. 

- een aanzienlijke vermindering van 
troepen in Europa, waaronder Noord
Amerikaanse, maakt de marine tot een 
belangrijke schakel om de VS 
betrokken te houden bij de verdedi
ging van Europa. 

Een feit is dat de marine voorlopig nog 
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niet bij de onderhandelingen betrokken 
is en dus buiten de reducties valt. 

Offensief marinejasje 

Nu is het zo dat de maritieme strategie 
onder Reagan een offensiever jasje 
kreeg. In de jaren zeventig was de strate
gie van de NAVO vooral geconcentreerd 
op het verdedigen van convooien met 
verse troepen en materialen vanuit de 
VS naar Europa. Vanaf 1982 werd een 
nieuwe strategie van kracht die zich 
richt op een offensieve slag ten noorden 
van de Giuk-kloof (dit is een denkbeel
dige lijn die van Groenland via IJsland 

naar Engeland loopt). De bedoeling is 
om de Sovjet-vloot, door middel van een 
voorwaartse aanval, zo snel mogelijk in 
haar eigen havens op te sluiten en te 
vernietigen. 
Er is niet veel fantasie voor nodig om je 
voor te stellen dat er op deze offensieve 
strategie nog meer nadruk komt te liggen 
wanneer men zo zwaa,r aan de aanvoerli
jnen gaat tillen. 
Daarenboven is er de laatste jaren sprake 
van een tendens om nucleaire wapens 
die men niet op het land mag plaatsen in 
versterkte mate op zee te stationeren. Zo 
is men hard bezig om de Amerikaanse 
marine vol te proppen met kruisraketten 



PC 
(SLCM) en een deel daarvan wil men gerustgestelde publieke opinie zich van 
onder NAVO-bevel brengen. In het alge- geen kwaad bewust is; het gaat prima 
meen kan gesteld worden dat de marine toch, want wapenvermindering is altijd 
een steeds belangrijker 'nucleaire poot' goed. 
binnen het gehele defensie apparaat aan Het waarschijnlijk ondoenlijk, en mis-
het worden is. Een poot die door haar schien ook wel niet verstandig, om dit de 
mobiliteit kernwapens tot in alle mensen uit het hoofd te praten. 
uithoeken van de wereld brengt. Wellicht is het nog het beste wanneer de , vredesbeweging op de zaken anticipeert 
Kortom, het is niet uitgesloten dat we in door aan te sluiten bij gevoelens die op 
het slechtste geval eindigen met kleine, dit moment wel in de publieke opinie te 
maar mobiele en slagvaardige legers vinden zijn. Zo'n gevoel is dat het voor 
ondersteund door een 'geavanceerde' de meesten onderhand onbegrijpelijk is 
luchtmacht. Terwijl de altijd al mobiele dat de defensiebegroting nog wordt ver-
en mondiaal opererende marine is uitge- hoogd. De vredesbeweging kan hierop 
breid en tot de tanden toe bewapend is inhaken door campagne te voeren voor 
met geavanceerde wapensystemen, een verlaging, maar dan wel zo aanzien-
waaronder nucleaire. Het is simpelweg lijk en zo gericht, dat 'diepte-investerin-
een feit dat de zo positieve aanzienlijke gen' voor geavanceerde aanvals-syste-
verminderingen een versnelde aanzet men bijzonder moeilijk worden. Dit zou 
kunnen geven tot een militair apparaat gecombineerd kunnen worden met een 
dat even 'explosief', zo niet explosiever ander, in de publieke opinie sterk levend 
is. issue: het milieu. Om maar eens een 
Welk effect dit op de verschillende voorbeeld te geven: Milieudefensie ... 
defensiebegrotingen zal hebben valt nu een kwart van het leger waard! 

4!-
nog niet precies aan te geven, maar het Ik besef heel goed dat zo'n combinatie 
lijkt wel zeker dat ze bij zo'n ontwikke- omstreden is, om te beginnen al in mijn 
ling niet scherp zullen dalen. Bovendien eigen club: Stop de Wapenwedloop. 
wordt algemeen verwacht dat de Noord- Eén van de belangrijkste tegen-argu-
Amerikanen het grootste deel van de menten was en is dat een combinatie van 
besparingen voor zich op zullen eisen. issues de breedte van de aanhang 

inperkt. 
De Vredesbeweging Op zich is dit een juiste richtlijn. Maar 

het is nou ook weer niet meteen een wet 
Wapenvermindering levert dus niet per die altijd en overal geldt. Het zou mij 
definitie een beter en stabieler resultaat niet verbazen als er in de huidige situatie 
op. en in dit geval van het omgekeerde 
Het is echter evenmin uitgesloten dat we sprake zou zijn. 
inderdaad terecht zullen komen bij een Weliswaar is het zo dat een grote groep, 
defensie die werkelijk past bij de zo tot de VVD aan toe, voor een bevriezing 
mooie doelen die NAVO en Warschau- en misschien zelfs wel voor een verla-
Pact formuleerden. Wat dat betreft lijkt ging van het defensiebudget is, maar of 

• de situatie op die van een wip; hij kan men bereid is om er een punt van te 
terugvallen maar ook doorslaan en daar- maken, er de straat voor op te gaan, valt 
bij is veel te verliezen of te winnen. sterk te betwijfelen. 
Het is aan de vredesbeweging, maar niet De lauwe reactie van het PvdA-congres 
alleen aan haar, om hier de vingers op het regeerakkoord doet wat dit betreft 
achter te krijgen. Dit is des te nood- het ergste vrezen. Men lijkt het idee te 
zakelijker omdat de door wapenvermin- hebben dat het met de defensiebegroting 

~. deringsverdragen en -onderhandelingen in de nabije toekomst wel goed zal 

263 



Politiek en Cultuur 

264 

komen. Men wil dus wel, maar de 'hitte' 
van die wil is niet zo groot. Bovendien 
zal de 'hitte' voor bepaalde groepen snel 
in onderkoeling omslaan wanneer men 
het idee krijgt dat de besparingen bij 
specifieke doelen of doelgroepen terecht 
gaan komen die men het niet 'gunt'. 
Overigens gaat het daarbij de meesten 
nog maar om een verlaging en niet 
zozeer om een substantiële verminde
ring, die op grond van bovenstaande 
analyse gewenst zou zijn. En tot slot is 
de passieve, maar vooral ook de actieve 
aanhang van de vredesbeweging niet 
meer wat hij geweest is. 
Dit is nog maar een deel van de factoren 
die het niet erg waarschijnlijk maken dat 
een campagne simpel en alleen voor een 
verlaging van het defensiebudget breed 
zal aanslaan. Ook eerder was het moei
lijk, zo niet onmogelijk, om grote groe
pen warm te krijgen om wat aan een 
begroting te doen die in Nederland, tij
dens de vloedgolf van bezuinigingen 
gespaard bleef en die in de VS zelfs 
exponentieel uitgroeide. 
Het is naar mijn mening dan ook onver
mijdelijk om, wanneer je een substan
tiële vermindering wilt bepleiten en toch 
een brede aanhang wilt behouden, een 
doel voor de besparingen aan te geven 
dat men als zeer belangrijk en van alge
meen belang beschouwt. Een doel dat 
men, als het even kan, zelfs belangrijker 
en zinvoller acht dan het in stand houden 
van een kostbaar defensie-apparaat... 
Nog beter, een doel dat men zelfs als 
substituut kan beschouwen omdat het 
een soortgelijke functie in het algemeen 
belang vervult. Zo'n doel wordt door een 
snel groeiende groep aangegeven en het 
is waarschijnlijk dat zeer velen bin
nenkort hetzelfde zullen gaan denken, 
namelijk dat we op een punt in de 
geschiedenis staan waarin de bedreiging 
niet meer van een aanwijsbare vijand 
uitgaat maar van de slechte staat van het 
milieu. Dat bedreigt niet alleen ons le
ven direct maar ook indirect doordat het 
de instabiliteit in de wereld ontegen-

zeggelijk zal vergroten. 
Daarom is het belachelijk om gewoon 
maar door te gaan met het spenderen van 
enorme bedragen voor een soort van vei
ligheid, die in hoog tempo achterhaald 
wordt. De gelden en vooral het daarmee 
aangetrokken 'denkpotentieel' zijn hard 
nodig om oplossingen te creëren voor 
het milieu en zodoende te werken aan de 
soort van veiligheid die in de toekomst 
de boventoon zal voeren. 

Het is voorstelbaar, alhoewel geen 
noodzakelijk gevolg van het boven
staande, dat op dit punt een coalitie tot 
stand komt van vredesbeweging, 
milieubeweging en misschien ook wel 
derde-wereld-bewegingen. Allen kunnen 
daarbij winnen waar het hen in eerste 
instantie om te doen is: voor de vredes
beweging een sterk ingekrompen niet 
offensief defensie-apparaat, voor de 
milieubeweging een krachtige financiële 
injectie om structureel de milieu-chaos 
aan te pakken en voor de derde-wereld
bewegingen een structureel werken aan 
erosie, ontbossing, opruiming van 
gedumpt afval etc. zonder dat dit ten 
koste gaat van de begroting voor 
ontwikkelingssamenwerking. 
De tijd van miezemuizerig kruide
niersgefröbel is voorbij; dat geldt 
zowel voor het vraagstuk van vrede en 
veiligheid als voor dat van het milieu. 
Wanneer de bewegingen in staat 
zouden blijken op dit punt samen te 
werken dan zou dat feit alleen al 
aangeven dat men de interne en 
onderlinge problemen te boven heeft 
weten te komen voor een perspectief 
dat in de samenleving waarschijnlijk 
niet zo problematisch ligt. Het is de 
durf van zo'n stap die de vlam in de 
pan kan doen slaan. 

Fred Rietkerk 



De toekomst van de 
volkshuisvesting 11 

De overgang naar de jaren negentig gaat 
in de Nederlandse volkshuisvesting 
gepaard met belangrijke koerswijzigin
gen. 
De veelheid van incidentele maatregelen 
in de periode Lubbers I en 11 heeft geleid 
tot een 'omslag van kwantiteit in kwali
teit', die in de nota-Heerma expliciet 
wordt gemaakt. Uit de regeringsverkla
ring blijkt dat ook de PvdA de visie van 
deze nota in hoofdlijnen deelt: het 
regeerakkoord trekt de uitgezette lijnen 
alweer verder door naar de toekomst. 
Dit tweede artikel bespreekt de verhou
ding tussen huren en kopen, en gaat 
daarna in op een aantal ontwikkelingen 
die vooral te maken hebben met de 
'ordening' in de volkshuisvesting. Dat 
betreft de steeds belangrijker rol van de 
gemeente, de verzelfstandiging van 
woningcorporaties en de politieke erken
ning van bewonersorganisaties als 
gelijkwaardige derde partij in de volks
huisvesting. Ook ten aanzien van deze 
kwesties wordt het programma 'Verder 
Kijken' van Groen Links besproken. De 
conclusie is dat communistische politiek 
ten aanzien van wonen en woonlasten 
zich steeds meer op het lokale vlak zal 
moeten ontplooien, en het artikel sluit 
dan ook af met het aanreikenvan een 
aantal bouwstenen voor zo'n politiek. 

Huren en kopen 

Het aandeel van de koopsector in de 
Nederlandse woningvoorraad groeit 
gestaag. 
Dit als gevolg van een toenemend aantal 
koopwoningen in het nieuwbouw-

programma en door verkoop van huur
woningen. Zat in de nota-Huur~ en 
Subsidiebeleid (1974) nog een notie van 
gelijke behandeling van beide sectoren, 
zodat bewoners zelf zouden kunnen 
kiezen, het feitelijk beleid is dat de over
heid het eigen woningbezit bevordert. 
Ook dit beleid wordt in de nota-Heerma 
gecontinueerd. Vergelijk maar eens aan 
de hand van onderstaande tabel welk 
woningbouwprogramma de regering 
tegen de wensen van gemeenten en 
provincies in doordrukt 
(tabel uit Meerjarenplan Woningbouw 
1990- 1994). 
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totaal Provinciale 
programma programma-

adviezen 

Sociale huur 81 500 172 598 
Sociale koop 84000 99 505 
Premiehuur 20000 32429 
Vrije sector met 
eenmalige bijdrage 30000 58 896 
Ongesubsidieerd 129 000 97044 

Totaal 344 500 460472 

Behalve in het bouwprogramma zit er 
ook ongelijkheid in de behandeling van 
de woonlasten. Zoals iedereen weet wor
den deze in de koopsector behalve met 
premies vooral verminderd door fiscale 
maatregelen: de combinatie van een laag 
huurwaardeforfait en de onbeperkte 
mogelijkheid van aftrek van hypotheek
rente. Op termijn heeft de bezitter van 
een eigen huis bovendien de mogelijk
heid vermogenswinst te realiseren, die 
onbelast is. 
We zagen al dat de woonlastenquote 
voor huurders en eigenaar-bewoners 
ongeveer gelijk is komen te liggen. Bij 
voortzetting van het huurbeleid volgens 
het regeerakkoord zal het kopen van een 
woning verhoudingsgewijs financieel 
steeds aantrekkelijker worden. Dat 
impliceert voor mij niet dat het langs fis
cale weg verhogen van de woonlasten in 
de koopsector de weg is om de 'concur
rentiepositie' van de huursector in stand 
te houden. Het Groen-Linkse pleidooi 
voor het meer progressief maken van de 
fiscale behandeling van het eigen wo
ningbezit is zonder meer op zijn plaats. 
De opbrengst dient echter ten goede te 
komen aan bewoners met lagere 
inkomens in koop- én huursector. En 
bovendien - ik herhaal het nog maar 
eens - kan de problematiek van de sub
sidies in de volkshuisvesting niet budge-

Procentueel Gemeentelijke procentueel 
verschil t.o.v. programma- verschil t.o.v. 
programma adviezen programma 

(+112) 153 538 (+ 88) 
(+ 18) 91 873 (+ 9) 
(+ 62) 28 935 (+ 45) 

(+ 96) 69 215 (+131) 
(- 25) 62 880 (- 51) 

(+ 34) 406441 (+ 18) 

tair neutraal opgelost worden. Als we 
aan die twee punten niet vast houden 
manoeuvreren we ons zelf in de positie 
dat hogere woonlasten niet erg zouden 
zijn als ze maar voor huur- en koopsec
tor in gelijke mate omhoog gaan. 
Ook de nieuwe regering is van plan de 
eigenaar-bewoners meer te laten betalen, 
en heeft voorstellen gedaan om het huur
waardeforfait te verhogen. Per 1 januari 
1990 gaat het van 1,3 naar 1,8 procent, 
terwijl een verhoging tot 2,3 procent op 
stapel staat. Beide verhogingen tezamen 
kosten de gemiddelde eigenaar-bewoner 
200 gulden per jaar. Let wel, een huur
der uit de middengroepen met 500 
gulden huur per maand betaalt in die 
zelfde twee jaar tijd bij een trendmatige 
huurverhoging van 3 procent 365 gulden 
meer huur per jaar. 
Met ingang van 1992 moet een jaarlijks 
aanpassingsmechanisme gaan gelden, 
gebaseerd op de verhouding van het 
indexcijfer van de huurprijzen en de 
waarde van de woningen (NRC, 28 
november 1989). Gevoelig als het is 
voor de kiezersgunst uit de midden
groepen gaat het kabinet daar de eer.ste 
twee jaar van zijn zittingsperiode in de 
slipstream van de economische opleving 
en deOort-euforie een half miljard weg 
halen,.om de laatste twee jaar in het 
zicht van nieuwe verkiezingen met een 
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objectief mechanisme te werken. kracht. En wie van de opdrijving van die 
Maar wat kan de koopsector redelijker- kosten profiteren zijn uiteindelijk grond-

~--1· wijs opbrengen? Een deskundige als bezitters, beleggers, bouwers en het ka-
Flip de Kam is van oordeel dat een huur- pitaal in zijn algemeenheid via de terug-
waardeforfait van minimaal 3.8% trekkende beweging van de overheid. 
verdedigbaar is (Tax Reform in a Wel- Om met een voorbeeld te volstaan: 
fare State, pp 82 en 176), omdat dat onlangs werd aangetoond dat een 
recht doet aan de werkelijke economi- premiekoop-A-woning 10.000 gulden 
sche waarde van een eigen woning. Nota duurder is dan een volledig identieke 
bene hoe 'bescheiden' het regerings- sociale huurwoning van een corporatie. 
voorstel nog is! Groen Links wil 
blijkens de financiële onderbouwing 1,8 De rol van de gemeente 
miljard extra uit de eigen-woning-sector 
halen, hetgeen correspondeert met een De gemeente heeft sedert de invoering 
verhoging van het forfait van de huidige van de Woningwet een aantal belang-
1,3 naar 4,9 procent per jaar. rijke taken in de volkshuisvesting. Ze 
De regering wil de extra-inkomsten uit bewaakt de kwaliteit van het woningbe-
het huurwaardeforfait niet aan herverde- stand door middel van bouwvergunning 
ling van woonlasten ten goede laten en onbewoonbaarverklaring, en bepaalt 
komen, maar aan herverdeling van met bestemmingsplannen de plaats van 
woonplaats. Het is namelijk de bedoe- woonwijken. Waar nodig stelt de 
ling om tegelijkertijd de overdrachtsbe- gemeente regels voor de toewijzing van 
lasting (geheven bij verkoop van wonin- woonruimte, en ze geeft geld van het 
gen) te verlagen. De achterliggende rijk dóor aan woningcorporaties. Die 
gedachte is dat dit de mobiliteit op de gemeentelijke taken zijn er al sinds jaar 
woningmarkt zal vergroten en die in het en dag, maar ze zijn in de praktijk van 
verkeer zal verkleinen. de na-oorlogse jaren verregaand inge-
Een sympathieke gedachte, maar 'ver- regeld door rijksbeleid ten aanzien van 
huizen kost bedstro', en of zo'n gemid- de kwaliteit van nieuwbouw, door con-
delde 2000 gulden minder overdrachts- tingentering, en door subsidie-regelin-
belasting op die beslissing werkelijk van gen met het karakter van een doel-uit-
invloed zal zijn, waag ik te betwijfelen. kering. 

Momenteel is een verandering van de 
Communistische politiek is: bestrijden ordening van de volkshuisvesting 
dat min of meer cosmetische maatrege- gaande, waarin het rijk zowel taken af-
len voor de koopsector gebruikt worden stoot naar de gemeentelijke overheid, als 
als rechtvaardiging voor het onverkort naar de betrokken sector, zoals afzonder-
blijven verhogen van de woonlasten in lijke corporaties of door hen gevormde 
de huursector. Niet voor niets interpre- organen. In het vervolg enkele voor-
teert PvdA-kamerlid de Pree de beelden daarvan. 
regeringsvoorstellen als zou de trend-
matige huurverhoging in de toekomst Stadsvernieuwingsfonds 
ook de stijging van de woonlasten in de ... koopsector gaan bepalen (NRC 27 De beweging naar de gemeente - territo-
november 1989). Daarmee staat de riale decentralisatie -vindt bijvoorbeeld 
rechtvaardiging van die trendmatige plaats op het terrein van de 
huurverhoging zélf immers al bij voor- stadsvernieuwing. Allerlei voormalige 
baat buiten discussie. Rijksoitkeringen zijn samengevoegd in 
Of je koopt of huurt, we hebben het over het Stadsvernieuwingsfonds, met een ., de reproductiekosten van de arbeids- jaarlijkse omvang van ongeveer 1 mil-
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jard gulden. Ongeveer een derde deel 
van dit bedrag gaat naar de vier grote 
steden. Onderzoek laat zien dat door 
deze operatie de betrokkenheid van 
bewoners en gebruikers bij de stads
vernieuwing niet is vergroot, wel die van 
gemeentebestuur en -raad. Toch is. mijn 
indruk dat de mogelijkheden om linkse 
politiek te maken met het stadsvemieu
wingsfonds nog volstrekt onvoldoende 
onderzocht en uitgebuit zijn. Dat zou 
een manier kunnen zijn om de stelling
name in 'Verder Kijken' te concreti
seren, waar gesteld wordt: 'er moet voor 
gewaakt worden dat stadsvernieuwing 
geen exclusieve zaak voor hogere 
inkomens wordt.' 

Norm Kosten Systeem 

Bij de nieuwbouw van sociale huur
woningen is enkele jaren geleden het 
normkostensysteem (NKS) ingevoerd. 
Uit de normkosten per woning en con
tingenten per gemeente wordt door het 
rijk een jaarlijks budget afgeleid, dat 
verder door de gemeente zelf aan con-

crete plannen wordt toegedeeld. Na de 
introductie van het NKS is voortdurend 
gewerkt aan vergroting van de flexi
biliteit van het systeem, door budgetten 
voor verschillende soorten investeringen 
uitwisselbaar te maken. Het regeer- . 
akkoord beoogt de komende jaren het 
sluitstuk van deze beweging tot stand te 
brengen: integratie van alle nieuwbouw, 
verbetering, groot onderhoud en 
woningaanpassing in één totaal budget, 
dat door de gemeente beheerd wordt. 
Daarmee zou een vurige wens van met 
name de PvdA in vervulling gaan. Onder 
andere uit diezelfde kring wordt echter 
tegelijkertijd ernstige kritiek geuit op het 
feit dat de normen in het systeem te laag 
zijn om een goede basiskwaliteit in de 
sociale woningbouw te realiseren. 
Bovendien is het NKS het instrument 
waarmee jaarlijks de aanvangshuren ver
hoogd worden, èn een systeem dat 
gebruikt wordt voor rechtstreekse door
berekening van allerlei kosten aan de 
huurder. Dan gaat het om de gevolgen 
van het bijna geheel vrij laten van de 
grondkosten, en van het aanbrengen of 
inbouwen van zaken die boven de mini-

-+-



male kwaliteit van het systeem uit gaan. 
Ten aanzien van het normkostensysteem 
zou op landelijk niveau de eis moeten 
zijn, dan het basisniveau zo ver wordt 
opgetrokken dat een woning met toe
komstwaarde voor een betaalbare prijs 
gerealiseerd kan worden. Bovendien zou 
de rijksoverheid geen eisen moeten 
stellen die van normbedragen verkapte 
doeluitkeringen maken, zoals de eis dat 
bouwplaatskopkosten (excusez le mot!) 
in binnenstadsgebieden alleen worden 
toegekend als meer dan de helft van het 
plan uit koopwoningen bestaat. Tenslotte 
is er behoefte aan een experimenten-pot, 
om de op zich zelf toe te juichen decen
tralisatie niet te laten uitlopen op een 
algehele vervlakking. 
In de lokale politiek stelt ook het spel 
met het NKS nieuwe eisen, zowel aan de 
democratische controle en het ontwikke
len van meetpunten daarvoor, als aan het 
vormen van coalities met direct betrok
ken bewoners en - bijvoorbeeld -de 
PvdA om initiatieven voor kwalitatief 
hoogwaardige én betaalbare volkshuis
vesting te ontwikkelen. 

Toezicht: publiek- of 
pri vaatrechtelijk? 

Bij het vraagstuk van de controle op 
woningcorporaties grijpen de twee 
genoemde decentralisatie-bewegingen in 
elkaar. Niet voor niets is hier een ge
vecht gaande dat de regels voor het spel 
in de komende jaren moet bepalen. De 
situatie op dit moment is, dat corporaties 
als 'toegelaten instelling' onder toezicht 
van het rijk staan. Daar wordt gekeken 
of zo'n instelling aan zijn wettelijke en 
statutaire verplichtingen voldoet, met als 
sanctie de intrekking van die toelating en 
daarmee het vervallen van het recht op 
subsidies. Bij veel activiteiten die de 
woningbouwvereniging vervolgens 
onderneemt om zijn doelstellingen waar 
te maken, zoals het bouwen of ver
beteren van huizen, het verkrijgen van 
leningen, of het doen van grote uitgaven 
uit de reserves, moet de gemeente zijn 
goedkeuring verlenen. Het spreekt van 
zelf dat, op een moment dat enerzijds de 
corporaties meer zelfstandigheid krijgen, 
en anderzijds het rijk taken aan de 
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gemeente overdraagt, deze laatste ook 
meer toezichthoudende bevoegdheden 
wil krijgen. Dit kan wettelijk- dus pu
bliekrechtelijk- geregeld worden, of via 
een middel dat corporaties liever zien: 
privaatrechtelijke convenanten. Mijn 
inschatting is dat het verzet van corpo
raties tegen sterker gemeentelijk toezicht 
-in wat voor vorm dan ook - niet zal 
baten, en dan zal opnieuw een agenda
punt in de lokale politiek toegevoegd 
zijn. Dan is bijvoorbeeld de discussie 
over woonruimteverdeling weer aan de 
orde, ook in die gemeenten waar een 
woonvergunning niet nodig is. 

Funktionele decentralisatie en 
zelfstandiger corporaties 

Onder funktionele decentralisatie wordt 
verstaan het verschuiven van rijkstaken 
naar het zogenaamde 'maatschappelijk 
middenveld', in dit geval de woningcor
poraties. Na uitvoerige discussie werd in 
1977 de financiële zelfstandigheid van 
corporaties vergroot: ze waren niet 
langer verplicht in het verleden ontvan
gen rijksbijdragen terug te betalen. Die 
zelfstandigheid werd geclausuleerd 
onder een aantal gedragsregels met 
betrekking tot hun financieel beheer, 
maar ook op het gebied van bestuurlijke 
organisatie (een voorkeur voor de 
verenigingsvorm) en de rechten van 
huurders op informatie en inspraak. De 
wetgever hield zich het recht voor om 
wanneer de reserves van corporaties 
groot genoeg zouden zijn, middelen af te 
romen in een 'Centraal Fonds', ten 
behoeve van het ondersteunen van de 
sanering van financieel zwakke corpo
raties. Vorig jaar werd dit inderdaad in 
het leven geroepen. De financiële positie 
was structureel verbeterd door jaren van 
huurverhoging. En een belangrijke inci
dentele verbetering was gerealiseerd 
door het vroegtijdig aflossen van 
lopende rijksleningen met hoge rente. 
Naast de doelstelling van onderlinge so
lidariteit door sanering voegde Heerma 

een belangrijke -en in zijn uitwerking 
door corporaties fel omstreden -doel
stelling toe. Het Centraal Fonds kan sub
sidie geven voor woningverbeterings
projecten. Ook dit markeert een 
wending in het volkshuisvestingsbeleid. 
Het is één van de manieren waarop tot 
uitdrukking komt dat het rijk niet langer 
een kostendekkende exploitatie in de 
sociale woningbouw garandeert. Dat 
principe is in de loop van de jaren 
tachtig stap voor stap afgebroken. De 
lasten en risico's van woningverbetering 
worden in toenemende mate naar huur
ders en (de collectiviteit van) corporaties 
geschoven. Met name de rekening voor 
de exploitatie van na-oorlogse woningen 
wordt door het rijk op hun bord gelegd. 
Het moment dat in die complexen 
beheersproblemen ontstonden vormt het 
einde van een bloeiperiode van corpo
raties, die ook met een sterke mate van 
professionalisering gepaard is gegaan. 
Inmiddels is er sprake van een zekere 
identiteitscrisis; het wordt moeilijker de 
exploitatie-basis te verbreden door de 
reductie van het bouwprogramma. De 
steeds duurdere huurwoningen verliezen 
de concurrentieslag met de koopsector, 
en met de introductie van het (voorals
nog overigens nog ruim gedefinieerde) 
begrip 'aandachtsgroepen' in de nota
Heerma dreigen de corporaties gemar
ginaliseerd te worden zoals dat eerder 
ook met gemeentelijke woningbedrijven 
is gebeurd. 
In het zoeken naar nieuwe wegen is een 
aantal tendenzen te onderkennen. Eén 
daarvan is het ontwikkelen van meer 
intensieve vormen van beheer, waarbij 
nadrukkelijk woning en woonomgeving 
als één totaalpakket benaderd worden. 
Een tweede tendens is om een meer 
marktgerichte oriëntatie te ontwikkelen, 
waarin gezocht wordt naar mogelijkhe
den om nieuwe activiteiten op te pakken 
om de basis van exploitatie weer te ver
breden. 
De derde lijn is de bedrijfseconomische, 
die er onder andere toe leidt dat in na-



oorlogse complexen verbetering of 
groot-onderhoud minder vanzelfspre
kend wordt uitgevoerd, en eerder 
gedacht wordt aan instandhouding en/of 
sloop op termijn. 

Bewoners als zelfstandige derde 
partij 

In het grensgebied tussen corporatie
strategie en bewonersbelang speelt zich 
het volgende af. Sommige corporaties 
willen zich ontwikkelen tot slagvaardige 
en kredietwaardige 'sociale ondernemin
gen'. Bij dat streven wordt met name de 
rol van huurders in besturen ter discussie 
gesteld. Verenigingen, ledenvergaderin
gen en besturen (veelal aangeduid als de 
'interne democratisering') zouden plaats 
moeten maken voor een professioneel 
werkapparaat en een raad van commis
sarissen die vooral op grond van deskun
digheid zijn samengesteld. Huurders 
worden dan beschouwd als 'wooncon
sumenten', die in 'externe democratise
ring' aan hun trekken kunnen komen. 
Dat houdt in dat ze door het werkappa
raat ad hoc bij besluitvorming over hun 
eigen woning betrokken worden, en zich 
voor behartiging van hun belangen in 
algemene zin kunnen organiseren in een 
woonbond die zowel op lokaal als op 
landelijk niveau opereert. 
Mijns inziens is dit een stap terug voor 
de huurders. Participatie in projecten en 
woonbond is prima, maar dat hoeft deel
name in besturen absoluut niet uit te 
sluiten. Bewoners in besturen wordt dan 
verweten alleen voor hun enge eigenbe
lang op te komen, maar geldt dat niet in 
dezelfde mate voor de zo gewaardeerde 
bankdirecteuren, accountants, 
enzovoorts? Als consument heb je alleen 
maar via een lange omweg invloed op de 
produktie: rechtstreekse bestuurlijke 
invloed daarop vanuit de optiek van 
bewoners moet zeker niet prijs gegeven 
worden. Bovendien kan - maar dat ligt 
op en heel ander niveau - goed 
verdedigd worden dat het consumeren 

van woondiensten tegelijk het produce
ren van een woonmilieu voor jezelf en 
andere bewoners is. Juist de vervreem
ding van die twee elementen is de crux 
in veel beheerproblemen. 
De formele erkenning van huurders en 
bewoners als zelfstandige bij de volks
huisvesting betrokken partij is 
opgenomen in het regeerakkoord. Dit 
bouwt voort op de bescheiden subsidie 
voor dit soort organisaties die sinds 
enkele jaren op de rijksbegroting is gere
serveerd; een bedrag van 11 miljoen 
gulden in totaal. Het organisatorisch 
kader voor die betrokkenheid kan zowel 
landelijk als op gemeentelijk niveau 
gevonden worden in de Woonbond, die 
in 1990 zal worden opgericht uit de 
Federatie LOS/LOBH/NVH. 
Waarschijnlijk wordt één van de 
toekomstige taken van die bond om op 
lokaal niveau te onderhandelen over de 
differentiatie van huren binnen de huur
som. Daarvan is de bedoeling dat per 
gemeente over die woningcomplexen 
waarvoor nog subsidie van het rijk wordt 
genoten, de trendmatige huurverhoging 
wordt afgedragen, zodat de subsidies 
overeenkomstig verminderd kunnen 
worden. Binnen die totale huursom mag 
dan in overleg tussen betrokkenen een 
differentiatie naar complexen aange
bracht worden. Zo ontstaan grotere 
mogelijkheden voor een gemeentelijk 
woonlastenbeleid, maar- en dat is ty
pisch voor de overgangssituatie waarin 
de volkshuisvesting verkeert - binnen 
door het rijk gestelde grenzen. Dat 
betekent ook, dat alle partijen een visie 
op de hoogte van huurprijzen moeten 
ontwikkelen. De uitkomst zal door 
onderhandelen en strijd bepaald worden, 
en het is duidelijk dat de woonbond 
daarbij in de moeilijkste positie verkeert. 

Maximale invloed van bewoners op de 
volkshuisvesting is een vanzelfspreken
de eis voor links, en in die zin kan de 
ontwikkeling die nu gaande is alleen 
maar worden toegejuicht. Maar de strijd 
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gaat door om een grotere greep op be
slissingen, op de omvang van wat te 
verdelen valt in plaats van alleen de ver
deling van armoede. En bewoners zullen 
ongetwijfeld het middel van de actie 
weer weten te hanteren als de nieuwe 
structuur onvoldoende mogelijkheden 
biedt om hun belangen te behartigen. 

Tot slot 
De nota-Heerma markeert een omslag in 
de volkshuisvesting, die onder andere 
inhoudt dat plaatselijke verhoudingen, 
plaatselijke politiek en lokale actie van 
groter belang worden voor de vraag hoe, 
waar en hoe duur mensen wonen. Er 
moet een mix van politiek, belangenbe
hartiging en actie gevonden worden die 
op die wezenlijk nieuwe situatie 
inspeelt. Verdediging en creativiteit 
horen samen te gaan. Nieuwe initia
tieven kunnen genomen worden op het 
grensvlak van woningbouw en milieu
politiek, bijvoorbeeld een integrale aan
pak van beide vraagstukken voor de 
randstad. Werken aan nieuwe vormen 
van ouderenhuisvesting in zowel de 
bestaande woningvoorraad als de nieuw
bouw, en het slaan van bruggen tussen 
bijvoorbeeld de volkshuisvesting en de 
zwakzinnigenzorg, waar steeds meer 
gezocht wordt naar manieren om die 
zorg te integreren in de samenleving. 
Ook verdediging blijft nodig, met name 
op het front van de woonlasten. Het is 
duidelijk: voor zover mensen in de 
komende jaren al inkomensverbetering 
zullen krijgen, staat de regering klaar om 
met een beroep op de milieu-problema
tiek en via verhoging van de woonlasten 
een aanzienlijk deel daarvan weer bin
nen te halen. In de volkshuisvesting gaat 
dat geld voor een deel naar het rijk, en in 
toenemende mate naar de corporaties. 
Op de besteding van dat corporatiegeld 
is controle nodig, zowel via de gemeente 
als via allerlei vormen van bewoners
organisatie. 
Voor Heerma, die het als zijn voornaam
ste verdienste lijkt te beschouwen dat hij 

de administratie van de volkshuisvesting 
zo netjes in orde heeft gebracht, ligt de 
toekomst van de volkshuisvesting in zijn 
algemeenheid in de markt, en voor aan
dachtsgroepen in de zorg van het maat
schappelijk middenveld. Communisten 
zullen binnen en buiten Groen Links, in 
allerlei coalities moeten werken aan 
democratisering van de volkshuisves
ting, aan het in de greep krijgen van het 
stadsvernieuwingsfonds. Ze zullen de 
corporaties moeten uitdagen om met 
nieuwe initiatieven te komen, en zich 
niet te verschuilen achter een vulgaire 
vorm van 'marktgerichtheid'. En ze 
zullen plannen moeten ontwikkelen om 
ook op lokaal niveau aan verlaging van 
de woonlasten te werken. 

Sjors de Kam 
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Reactie op 
'GROENTAX' 1 

In het verkiezingsprogramma van Groen 
Links is het punt van de Groentax wel 
opgenomen, maar niet uitgewerkt. 
Alleen in de financiële doorrekening 
wordt gezegd dat de Groentax 5 miljard 
gulden per jaar moet opleveren. Ook 
daar wordt niet gespecificeerd op welke 
goederen en diensten de groentax 
ingesteld zou moeten worden. Dat was 
voor Bram van Ojik en ondergetekende 
aanleiding voor het schrijven van de 
Groentax-brochure. Daarmee wilden we 
ook binnen Groen Links de discussie 
over dit onderwerp bevorderen. Hier 
slechts een korte algemene reactie en 
vijf korte reacties op concrete punten: 
Ondergetekende is het met Leo 
Molenaar eens dat het inpassen van 
ecologische eisen, zoals de Groentax, 
niet onverenigbaar is met de principes 
van het kapitalisme, maar dat net als bij 
het sociale vraagstuk slechts door strijd 
verbeteringen kunnen worden afge
dwongen. 

Bij nader inzien ben ik het eens met 
de stelling dat gerichte vormen van 
Groentax de voorkeur verdienen. 
Bijvoorbeeld een Groentax op autobezit 
dient aan de verbetering van het open
baar vervoer ten goede te komen. De 
belangrijkste reden is dat de acceptatie 
bij grote delen van de bevolking groter 
zal zijn als zij weten waar hun offers 
voor het milieu precies aan ten goede 
komen, in plaats van in de algemene 
staatskas te verdwijnen. 

Bij nadere overweging ben ik het 
ook eens met de kritiek van de milieube
weging, die ook Leo Molenaar uit, dat 

de uitgaven voor sociale zekerheid niet 
gevoed dienen te worden met de 
opbrengsten van de Groentax. 
Uiteindelijk moet de Groentax zijn werk 
doen en een overgang naar een schone 
manier van produceren en consumeren 
bewerkstelligen. Naar mate de Groentax 
effectiever werkt, zal hij ook minder 
geld opleveren. De eveneens gewenste 
verlaging van de belasting op loonarbeid 
dient te worden bereikt door de factor 
kapitaal meer te belasten. 

Een en ander betekent wel dat wan
neer de Groentax in zijn noodzakelijke 
uitgebreide vorm wordt ingevoerd dat 
dan als compensatie-mechanisme voor 
de gestegen lasten het verlagen of 
afschaffen van de BTW niet genoeg is. 
Misschien moeten we net als de SPD in 
de BRD overwegen om tot rechtstreekse 
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compensatie v:m de lagere inkomens
groepen over te gaan door het bijstands
niveau te verhogen. 

Leo Molenaar stelt dat de directe 
milieumaatregelen misschien wel een 
omvang van 15 à 20 miljard gulden per 
jaar zouden moeten zijn. Dat is een 
serieuze discussie waard. Bram en ik 
hebben ons aan het vijf-miljard-pro
gramma van Natuur en Milieu 
gehouden. 

Leo Molenaar plaatst vraagtekens 
bij de groentax op aardgas. Dat zou te 
hard op de woonlasten van de laagste 
inkomensgroepen drukken. Zijn idee 
van een groentax op enkelglazige raam
partijen is interessant, maar als die hoog 
genoeg is om effectief te zijn, dan zal 
dat ook pijn doen. Daarom is er ook het 
mechanisme van de sociale compensatie 
ingebouwd. 

Leo Molenaar oppert voorzichtig het 
idee om het aantal auto-kilometers te 
rantsoeneren. Delen van de milieube
weging staan dat ook voor. Het pro
bleem is echter dat een extra bureau
cratie nodig is om te controleren dat de 
benzine-bonnen niet worden 
doorverkocht. Als ze wel mogen worden 
doorverkocht, dan kan hetzelfde effect 
op een simpeler manier worden bereikt 
door een groentax op benzine in te 
stellen. 

Tot slot zou ik in deze korte reactie Leo 
Molenaar, Fon ten Thij en andere 
CPN' ers willen uitnodigen om in het --->-
verband van een Groen-Linkse werk-
groep de ideeën over Groentax verder uit 
te discussiëren en uit te werken. 

Alexander de Roo, ook chemicus 
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-r Reactie op 
'GROENTAX' 2 

Ik ben het zeer eens met het artikel van 
Leo Molenaar, waarin de 'groentax' kri
tisch besproken werd. Inderdaad dringen 
extra-heffingen of het gewoon duurder 
maken van gas, benzine of alcohol
houdende dranken op zich het gebruik 
niet terug. Extreem blijkt dat ook in het 
drugsgebruik, waarbij het niet de prijs is 
die verslaafden er van weerhoudt af te 
kicken of er soms zelfs een moord voor 
te willen begaan. 
Als man in de straat zijn we niet verant
woordelijk voor de vervuiling. Het is 
met name de ondernemer, die vervui
lende produkten op de markt brengt en 
daar grof geld aan verdient. Wij als con
sumenten verdienen daar niets aan. Vaak 
kost het ons zelfs veel geld. 
Ik ben schilder geweest en heb dus veel 
met chemische produkten gewerkt. Als 
ik ergens werkte, voelde ik me verant
woordelijk om geen troep te gebruiken 
die op den duur schadelijk op de 
gezondheid van de bewoners 
in zou werken. Bepaalde stoffen, zoals 
loodwitverf, asbest, kwikzouten, zand 
(bij het zandstralen van ijzer) zijn al uit 
de roulatie genomen. Dat is dus een 
politieke maatregel. 
Daaruit blijkt al dat de ondernemer ver
antwoordelijk is voor zijn produkt. Op 
politieke wijze moeten we met deze 
trend doorgaan. Geld lost niet veel op, 
en alleen de man met de pet wordt straks 
de dupe.Ook op milieugroeperingen 
zoals Strohalm of Milieudefensie heb ik 
wel eens kritiek. Strohalm pleitte zelfs 
voor vier gulden per liter benzine. 
Milieudefensie kaart een slechte kunst-

stof als PVC aan, maar spreekt niet over 
andere kunststoffen in stofzuigers, tele
foons, enz. De kritiek blijft beperkt tot 
margarinekuipjes, andere PVC-verpak
kingen, regenpijpen en dakgoten. 
Paradoxaal genoeg wordt wel gepraat 
over kunststoframen. En over het stop
pen van het gebruik van tropisch hard
hout, en dan maar schilderen over vuren 
en grenen. En dat terwijl dat laatste hout 
gisteren nog een boom was, en vandaag 
al een raam of een deur. Al die soorten 
hout zijn dus niet droog genoeg. En er 
wordt vaak al direct overheen geschil
derd. Die verf kan dus niet hergebruikt 
worden en veroorzaakt met de hout
restanten veel chemisch afval. 
In de oorlog werden wij al op de am
bachtschool voorgelicht over kunsthars
produkten, die duurzamer zouden zijn 
dan de verouderde lijnolie respectieve-
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lijk standolie. Toen al werd er over 
gesproken dat het schilderwerk zou 
verdwijnen en daar kunststof voor in de 
plaats zou komen. Waarom? 
Schilderwerk is een zeer intensieve en 
ook giftige arbeid. Intensief, omdat je 
normaliter minimaal drie bewerkingen 
moet verrichten. En soms wel 4 of 5 
behandelingen, als je de voorbewerking 
meerekent. Het is ook een dure aangele
genheid in verband met het klimaat, dat 
een flink aantal niet-gewerkte uren met 
zich meebrengt als er met mist en regen 
niet gewerkt kan worden. 
Goede duurzame kunststofprodukten 
kunnen heellang meegaan en geven 
weinig afval. Overigens geldt dat voor 
alle gebruiksvoorwerpen, of ze nu van 
kunststof, van hout of van metaal zijn. 

De kapitalistische markt is er op gericht 
produkten kort mee te laten gaan. En ze 
komen ook snel op de schroothoop. Ook 
wordt alles in zeer grote hoeveelheden 
geproduceerd, wat de kwaliteit van het 
produkt meestal niet ten goede komt. 
Dat brengt met zich mee dat 
duurzame produkten vaak onbetaal
baar worden gemaakt voor de modale 
werknemer, die dus slechte produkten 
moet kopen waardoor de afvalberg 
weer verder rijst. 
Zelf zijn we er altijd principieel tegen 
geweest om met de modegrillen mee te 
gaan en om iedere paar jaar maar wat 
anders te kopen. Dat is niet alleen te 
duur, maar het is ook onzinnig als iets 
nog lang niet versleten is. Onze auto is 
per 23 oktober 5 jaar oud geworden met 
een kilometerstand van 28.000 km. Dat 
komt neer op 15 km per dag, terwijl ik 
toch graag van de auto wil profiteren. 
Zoals in de vakantie, een keer per week 
voor de boodschappen, familiebezoek 
buiten de stad of met mooi weer een 
dagje naar buiten. Wij geven ons leven 
nog een andere inhoud dan alleen maar 
achter het stuur. Bovendien hebben wij 
aan wegenbelasting en -verzekering, olie 
verversen alsmede de APK-keuring veel 

geld uitgegeven tegenover weinig kilo
meters. Samengevat hebben we het 
milieu bespaard en er voor betaald. Laat 
ook anderen hun mentaliteit eens veran
deren .... 
Terzijde wil ik opmerken, dat niet alleen 
de CPN (bestuursleden), Groen Links, 
Strohalm, Milieudefensie, enz. menin
gen rond moeten strooien in De 
Waarheid, P&C, en andere bladen. Ook 
de leden met praktische ervaring moeten 
wat te vertellen krijgen. Fouten of ver
keerde meningen kunnen dan van twee 
kanten besproken worden. 

P. Faas 
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