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Rectificatie 

Tot onze spijt is bij de correctie van de drukproeven van Komma 3/4 een 
ernstige fout over het hoofd gezien. 
Hierdoor zijn een aantal regels weggevallen in de aanhef van het Voor
woord bij 'Klasse, ras en sekse als wetenschappelijke objecten van kennis' 
door Donna Haraway (Komma 3/4, p. 17). 

De eerste regels hadden moeten luiden : 
"Het hiervolgende artikel van Donna Haraway heeft zij oorspronke
lijk geschreven voor een conferentie van vrouwen in technische be
roepen, die in 1981 in de Verenigde Staten werd gehouden." 

Onze excuses voor het ongemak bij het lezen. 

'Oude nummers' 

Van een aantal oudere nummers van KOMMA hebben we nog een (kleine) 
voorraad beschikbaar voor belangstellenden. Het betreft de volgende afle
venngen: 

KOMMA jrg. 2/1- juni '81 Feminisme in de CPN 
2/2- sep. '81 De CPN en het reële socialisme 
2/3- dec. '81 Coalitievorming en partijvernieuwing 
2/4- mrt. '82 Laclau/lrigaray/Flikkerbeweging 

KOMMA jrg. 3/2 - sep. '82 Racisme/ Anti-semitisme 
3/3- dec. '82 Marcus Bakker/Vrouwen en politieke macht/ 

Fascisme 
3/4- juni '83 Porno/Vrouwen en technologie 

De nummers kunnen besteld worden door storting per exemplaar van 
f 13,50 plus f 2,30 verzendkosten op postgiro 2252298 tnv Stichting IPSO
Amsterdam, o.v.v. jaargang en nummer(s) van de gewenste exemplaren. 
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Redaktioneel 
Aan de lezer( es), 

Het voor u liggende nummer vormt het begin van de vierde jaargang van Kom
ma. Zoals aangekondigd stellen we ons ten doel in deze jaargang de redactione
le opzet te verbreden. Tot de thema's die we bijzondere aandacht willen geven, 
behoort de linkse samenwerking. Iri dit nummer publiceren we een bijdrage 
van Frank Köhler, gemeenteraadslid voor de PSP in Amsterdam en één van de 
groep van 109 die streeft naar verdergaande samenwerking met CPN en PPR. 

Het thema linkse samenwerking biedt ook een kader waarin de ontwikke
lingen in de CPN op een zinvolle wijze aan de orde kunnen komen. Dit num
mer bevat twee reacties op de bijdrage van Hans en Rudi van der Velde in 
Komma 3/4; een brief van Care! Porcelijn en een artikel van Kees Bakker die 
tevens op het interview met Marcus Bakker in Komma 3/3 reageert. Behalve 
deze schriftelijke reacties heeft de redactie ook nogal wat mondelinge respons 
gehad op het interview met Marcus Bakker en het artikel van Hans en Ru di van 
der Velde. De aangesneden onderwerpen blijken mede- of misschien juist 
wel door de wijze waarop ze zijn aangesneden, nogal wat pijn te veroorzaken. 
De redactie hoopt op een voortzetting van de discussie waarin de politieke za
ken zelf centraal zullen worden gesteld. Dat lijkt haar ook de beste manier om 
de onvermijdelijke pijn zoveel mogelijk te verlichten. 

Intussen heeft de CPN een gewijzigd ontwerp gepubliceerd van het pro
gram dat op het bijzonder congres van februari volgend jaar ter discussie zal 
staan. Na de bijdragen die via Komma al aan de discussie over het CPN-pro
gram geleverd zijn, hopen we in het komende nummer nog op enkele punten 
aan het debat bij te dragen. Duco Hellema neemt alvast een voorschot op die 
discussie naar aanleiding van de ontwerp-tekst van de programcommissie van 
juli jongstleden. Hij rafelt een aantal visies op ontspanning en ontwapening uit
een. 

Onze nieuwe redacteur Kees Bakker vraagt aandacht voor de 'historische 
intuïtie' van Frederik van Eeden. Hij bestrijdt het gangbare beeld van Van 
Eeden als romanticus en utopist. 

Bij het verschijnen van dit nummer is een begin gemaakt met de wijziging 
en aanvulling van de redactie. Dick Boer gaf al enige tijd geleden te kennen, dat 
hij wegens andere bezigheden niet langer als redacteur kon functioneren. We 
bedanken hem bij deze graag voor de bijdrage die hij aan Komma heeft gele
verd. Als nieuwe redacteuren verwelkomen wij Anneke Teunissen, Kees Bak
ker, Matthijs Hischemöller en Paul Streumer. We hopen de redactie de ko
mende maanden met nog enkele mensen te kunnen uitbreiden. 
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Buitenlanders en kiesrecht: . . . . 
tussen Integratie en emancipatie 

Anne de Boer 

1. Inleiding 

Marokkaanse WAO-ers demonstreerden samen met Nederlanders voor het 
behoud van sociale verworvenheden. Aan de grote vredesdemonstratie op 21 
november 1981 namen duizenden Turken deel. De actie van de 182 Marok
kaanse hongerstakers voor hun recht op een verblijfsvergunning haalde enige 
jaren terug regelmatig de voorpagina's en bezorgde het eerste kabinet-Van Agt 
een behoorlijke nederlaag. Recente protesten van buitenlandse vrouwen en 
jongeren tegen hun afhankelijke verblijfspositie resulteerden in enkele verbete
ringen. Een paar voorbeelden die laten zien dat buitenlandse arbeid(st)ers poli
tiek stelling nemen en invloed uitoefenen. 1 

Politieke participatie echter zonder het actief en passief kiesrecht en vanuit 
een zwakkere rechtspositie dan Nederlanders. Dit verschil in rechtspositie 
werd eerst beargumenteerd met de tijdelijkheid van het verblijf van de buiten
landse arbeid(st)ers. Toen in de jaren zeventig, ondanks alle beleidsmaatrege
len en ondanks de verscherping van de economische crisis, er sprake bleek van 
een blijvende aanwezigheid van de buitenlanders, raakte wel dat argument op 
de achtergrond, maar verbeterde er slechts weinig aan de rechtspositie. 

Dat dit maatschappelijk een ongewenste situatie is werd door de regering 
in de Ontwerp-Minderhedennota van april 1981 feitelijk ook erkend. 'Waar 
nodig', zo leest men, zal het beleid zich richten op verbetering van de 
rechtspositie. 2 Het in 1983 door het Ministerie van Justitie gepubliceerde on
derzoek van de juristen Beune en Hesseis toont die noodzaak duidelijk aan. 
Meer dan twaalfhonderd bepalingen in de Nederlandse wet- en regelgeving 
maken onderscheid naar nationaliteit, veelal ten nadele van de buitenlandse 
ingezetenen. 3 Nog in 1979 werd de discriminerende 1 november-wet van 
kracht en bij discussies in het voorjaar van 1983 over kortingen op de kinderbij
slag werd de mogelijkheid geïntroduceerd van een speciale verlaging voor kin
deren die nog in het land van herkomst verblijven (het zogenaamde woonland
beginsel). 

In de definitieve versie van de Minderhedennota - na lang wachten in 
september 1983 gepubliceerd- is de regering dan ook wel genoodzaakt om te 
spreken van achterblijvende rechtspositie. Zij stelt zich nu tot doel om op een 
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zo kort mogelijke termijn te komen tot een 'zoveel mogelijk aan de Nederlan
ders gelijke rechtspositie'. Enige twijfel bij de aangekondigde haast lijkt ge
rechtvaardigd. Al in 1979 opperde de Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid de mogelijkheid om voor duurzaam in Nederland gevestigde bui
tenlanders maatregelen te nemen naar analogie van de Faciliteitenwet Moluk
kers. Volgens deze wet van 1977 hebben statenloze Molukkers dezelfde rech
ten en plichten als Nederlandse staatsburgers, met uitzondering van het actief 
en passief kiesrecht en de militaire dienstplicht. Een dergelijke stap, bijvoor
beeld door een Wet op het Inwonerschap, vinden ook de juristen Beune en 
Hesseis een consequente methode tot versterking van de rechtspositie van niet
Nederlandse ingezetenen. Een uitvoerige standpuntbepaling ten aanzien van 
deze suggesties ontbreekt nog in de Minderhedennota, maar kan binnenkort 
verwacht worden. Wat de heroverweging van de juridische status van de ver
schillende groepen niet-Nederlandse ingezetenen betreft verwijst de nota al 
wel naar de recente versterking van de verblijfsrechtspositie van jongeren en 
naar de voorgenomen vereenvoudiging van de naturalisatiewetgeving. 4 

Tegen deze achtergrond is de in de nieuwe grondwet vastgelegde moge
lijkheid om aan niet-Nederlandse ingezetenen het actief en passief kiesrecht 
voor de gemeenteraden te verlenen uitzonderlijk te noemen. Vandaar dat bui
tenlandse arbeid(st)ers en hun organisaties zich afvragen, waarom wel het kies
recht maar geen gelijke rechtspositie? Is het kiesrecht een doekje voor het bloe
den op andere terreinen? 

Of anders geformuleerd: in hoeverre is gemeentelijk kiesrecht voor bui
tenlanders onderdeel van een integratie strategie van de overheid? Want hoewel 
kritiek op het overheidsbeleid leidde tot verandering van terminologie (en ge
deeltelijk van doelstellingen), blijft toch integratie, zoals de veel over etnische 
groepen schrijvende journalist Schumacher constateerde: 'Een ontwikkeling 
waar de overheid, ook al verkondigt zij dit met steeds meer terughoudendheid, 
in feite op aanstuurt. '5 Het integratiebeleid stoelt vooral op de vrees dat het ver
schil in culturele achtergrond tot (toenemende) spanningen leidt in de Neder
landse samenleving. Daarom stuurt de overheid aan op een snelle integratie van 
de buitenlandse arbeid(st)ers in algemene instellingen en organisaties, zonder 
echter tegelijkertijd of daaraan voorafgaand maatregelen te nemen tot een dras
tische versterking van hun sociaal-economische en rechtspositie. In het beleid 
is soms het streven naar assimilatie en naturalisatie duidelijk herkenbaar. 

In dit artikel stel ik verder aan de orde of kiesrecht een onderdeel is of kan 
zijn van een werkelijk emancipatieproces. Emancipatie zie ik daarbij als de wil 
om vanuit een herkenning van de eigen sociale en culturele positie zich te be
vrijden uit een toestand van maatschappelijke achterstelling en discriminatie. 6 

Voor een antwoord op deze vragen ~al ik ingaan op de verhouding van kie~-
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recht tot andere grondrechten, op het debat binnen en buiten het parlement, 
op de diverse vormen van inspraak en tot slot op de praktijk van het kiesrecht 
van buitenlanders bij een aantal deelraadverkiezingen. 

De in de grondwet geopende mogelijkheid tot gemeentelijk kiesrecht be
treft alle niet-Nederlandse ingezetenen, politieke vluchtelingen, statenloze 
Molukkers, degenen met de Surinaamse nationaliteit, maar bijvoorbeeld ook 
hier wonende Amerikanen en Fransen. Ik beperk me echter tot de groep bui
tenlandse arbeid(st)ers- dat wil zeggen de arbeid(st)ers die afkomstig zijn uit 
de landen rond de Middellandse Zee -vooral ook omdat juist hun positie in 
de discussie centraal stond. Kiesrecht, dat zal duidelijk zijn, betreft niet alleen 
de buitenlandse arbeid(st)er, maar ook de middenstander, huisvrouw of stu
dent. Ik hanteer de term zolang niet een betere beschikbaar is en meen zo het 
beste de sociale, economische en juridische positie van de groep als geheel te · 
omschrijven. 

2. Het kiesrecht en de andere grondrechten 

Op 17 februari 1983 trad de nieuwe grondwet in werking. Het eerste hoofd
stuk over de grondrechten begint met het vastleggen van het non-discrimatie 
beginsel: 

Artikell. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke geval
len gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toe
gestaan. 

Nederlanders en niet-Nederlandse ingezetenen moeten dus in gelijke gevallen 
gelijk behandeld worden. De formulering in gelijke gevallen biedt een beoor
delingsmarge, maar geconcludeerd mag worden dat een andere behandeling al
leen dan is toegestaan wanneer een objectieve redelijke grond aanwezig is. De 
specialist in het vreemdelingenrecht J. Swart ziet in dit artikel een mogelijke 
aanmaning om onderscheid naar nationaliteit niet al te gemakkelijk als gerecht
vaardigd te beschouwen. We zagen echter al dat verschil in nationaliteit een be
langrijke rol speelt in de Nederlandse wetgeving. 7 

Zo ook bij de toekenning van grondrechten. Er zijn grondrechten die aan 
een ieder, andere die expliciet aan Nederlanders worden toegekend. Benoem
baarheid in openbare dienst, op vrije keuze van arbeid, op bijstand zijn als 
grondrechten verbonden aan het Nederlanderschap. Dit geldt ook voor het ac
tief en passief kiesrecht: 

Artikel4. Iedere Nederlander heeft gelijkelijk het recht de leden van alge
meen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze 
organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen 
en uitzonderingen. 
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De mogelijke uitzondering wordt gemaakt in artikel 130 van de grondwet: 
Artikel130. De wet kan het recht de leden van de gemeenteraad te kiezen 
en het recht lid van de gemeenteraad te zijn toekennen aan ingezetenen, 
die geen Nederlander zijn, mits zij tenminste voldoen aan de vereisten die 
gelden voor ingezetenen die tevens Nederlander zijn. 

Voor een goed functioneren van dit kiesrecht is voor de buitenlandse arbeid
(st)ers de onbeperkte uitoefening van grondrechten als het recht op vereniging, 
vergadering, betoging en vrijheid van godsdienst en meningsuiting van wezen
lijk belang. Deze rechten zijn voor iedere ingezetene erkend, 'behoudens ie
ders verantwoordelijkheid voor de wet', zoals de standaardformulering luidt. 
Toch bestaat door een wisselende wetgeving en praktijk nog weleens verwar
ring over het gebruik ervan door buitenlanders. 

In de negentiende eeuw bestond een ruime interpretatie. Bij de totstand
koming van de Wet Vereeniging en Vergadering van 1885 werd het regerings
voorstel om vreemdelingen uit te sluiten van het lidmaatschap van staatkundige 
verenigingen gewijzigd als zijnde in strijd met de grondwet. In de jaren dertig 
van deze eeuw wijzigde het klimaat, elke politieke activiteit van vreemdelingen 
werd als ongewenst en ongeoorloofd beschouwd en in 1939 veranderde men 
daartoe de Wet Vereeniging en Vergadering. Hoewel deze wijziging na de 
Tweede Wereldoorlog haar gelding had verloren, bleef de overheid zich blij
kens een circulaire van juli 1946 op het standpunt stellen dat vreemdelingen 
zich moesten onthouden van 'actie of werkzaamheid op welke wijze of in wel
ke vorm ook (door woord, geschrift, in de pers, per radio), welke de strekking 
heeft om openbaar gehoor of lezers in de Nederlandse politieke en sociale sfeer 
propagandistisch te beïnvloeden ... '. 8 

Deze restrictieve praktijk heeft in de achter ons liggende jaren langzaam 
plaats gemaakt voor een ruimere benadering. In de Memorie van Antwoord op 
het wetsontwerp dat leidde tot de Vreemdelingenwet 1965 wordt gesteld 'dat 
het beperken van hun vrijheid tot deelneming aan het Nederlandse culturele, 
sociale en economische leven ( . . . ) in het algemeen uitgesloten is'. 9 

Alleen politieke activiteit die een gevaar is voor of een inbreuk op de open
bare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid kan een reden zijn voor 
uitzetting. Dergelijke beperkingen gelden ook voor Nederlanders maar kun
nen, vanzelfsprekend, niet tot uitzetting leiden. Volgens de Memorie van Ant
woord hebben dus Nederlanders en niet-Nederlandse ingezetenen bij het ge
bruik van rechten als vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en 
betoging een gelijke rechtspositie. De jurist Swart stelt echter dat op één punt 
meer gezegd dan gegeven wordt. In de Memorie van Antwoord wordt name
lijk onder openbare orde ook begrepen het belang van goede internationale be
trekkingen. Politieke activiteiten die dat belang schaden mogen door buiten
landers niet worden ontwikkeld, voor Nederlanders geldt een dergelijke be-

8 



perking niet .Swart vraagt zich af of een dergelijke beperking juridisch wel juist 
is omdat daarmee de tweedeling in grondrechten die aan een ieder en die aan 
Nederlanders worden toegekend haar betekenis zou verliezen. 10 Mij zijn in het 
recente verleden geen gevallen bekend dat op grond van schade aan de goede 
internationale betrekkingen buitenlandse arbeid(st)ers zijn uitgezet of vergade
ringen verboden. Integendeel, ook buitenlandse arbeid(st)ers maken van hun 
grondrechten gebruik door te protesteren tegen de militaire junta in Turkije of 
de Hassan-dictatuur in Marokko. Wel werden tot aan de jaren zeventig visa ge
weigerd aan linkse politieke activisten die in Nederland een spreekbeurt wilden 
houden. 

De begrippen openbare orde en openbare rust geven ook waar het niet een 
grondrecht zoals de vrijheid van meningsuiting betreft een zekere interpretatie
ruimte. Bij de Nota Buitenlandse Werknemers (1970) werd geprobeerd om 
daar ook stakingen van buitenlanders onder te begrijpen: 'Er doen zich echter 
stakingen voor waarbij uitsluitend buitenlandse werknemers zijn betrokken. 
Dergelijke stakingen zijn als regel onofficieel. ( ... )Pas voor zover bemiddeling 
zonder resultaat blijft en ontslag zou volgen treedt een situatie in waarbij de 
overheid zich dient te beraden of de betrokken vreemdelingen in ons land kun
nen worden gehandhaafd.' 11 

Ook een dergelijke ingreep is voor zover mij bekend nooit voorgekomen. 
Bij de invulling van het recht op vereniging wordt door buitenlandse arbeid
(st)ers regelmatig een beroep gedaan op de overheid voor materiële ondersteu
ning. Dit stelt het integratiebeleid van de overheid voor problemen omdat ge
vreesd wordt dat eigen organisatie en belangenbehartiging tot (handhaving 
van) isolement kan leiden. Deze vrees geldt ook de democratische belangenor
ganisaties van buitenlandse arbeid(st)ers die veelal uitdrukking zijn van het 
streven om vanuit een invulling en ontwikkeling van de eigen culturele achter
grond te emanciperen. Vanuit de idee dat integratie het best vorm kan worden 
gegeven op lokaal niveau, wordt door de overheid vooral daar eigen organisatie 
en belangenbehartiging gestimuleerd. Voor ondersteuning is daarbij de brug
functie naar de overheid en algemene instellingen een belangrijk criterium. Dat 
bij dit integratiestreven beleidsmakers soms op het randje van de grondwet ba
lanceren moge blijken uit een voorbeeld uit Enschede. De VVD-wethouder 
van sportzaken wilde daar aan een Spaanse en een Surinaamse voetbalvereni
ging geen velden verhuren omdat de voetballers volgens zijn opvatting dienden 
te integreren in algemene verenigingen. Het college van B. en W. moest een 
stokje steken voor dit beleid. 12 De vraag rijst dan ook of het sterk sturende be
leid van de overheid nog wel overeenstemt met een vrije invulling van het recht 
op veremgmg. 

Voor de politieke participatie van buitenlandse arbeid(st)ers is een vrije en 
onbelemmerde uitoefening van de grondrechten (en het stakingsrecht) essen-
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tieel. Bij de verlening van het kiesrecht moet daarom iedere beperking en iedere 
onzekerheid door bestaande interpretatieruimte worden weggenomen. 

3. Waarom kiesrecht voor buitenlandse arbeid(st)ers? 

Buitenparlementaire discussie 

De discussie over het kiesrecht voor buitenlanders kwam goed op gang toen in 
1971 de staatscommissie-Cals/Donner haar advies publiceerde over mogelijke 
grondwetswijzigingen. In meerderheid adviseerde de commissie om in de 
grondwet een opening te maken voor het kiesrecht voor gemeenteraden. Dit 
advies werd in 1975 omgezet in een wetsvoorstel. Vele organisaties en perso
nen spraken zich uit ten gunste van dit idee. Wat waren de motieven? 

In 1974 bracht A. M. Donner, een kenner van het Nederlands staatsrecht 
en lid van de commissie, nogmaals zijn standpunt naar voren: "Wanneer men 
werkelijk ernst wil maken met de eis van Art. 21, eerste lid, van de Universele 
Veridaring van de Rechten van de Mens, volgens welke een ieder het recht 
heeft deel te nemen aan het bestuur van zijn land, zou het voor de hand liggen 
bij dat 'land' eerder te denken aan het land waar men leeft en aan welke rechts
en maatschappelijke orde men onderworpen is, dan aan het 'land van 
herkomst'. " 13 

Donoer benadert kiesrecht dus vooral als een grondrecht van ingezetenen. 
Een principiële stelling waarnaar vaak verwezen is. Ook door Sjef Theunissen 
.in zijn proefschrift over de positie van buitenlandse arbeid(st)ers in Nederland. 
Hij benadrukt tevens een ander argument: 'Het actief en passief kiesrecht is 
naar onze mening van groot belang, omdat dan de politieke partijen vanuit 

·electoraal oogmerk belangstelling voor de trekarbeider zullen tonen. Door de
ze te verwachten grote aandacht van partijpolitiek Nederland, krijgen de bui
tenlanders de kans om actief én passief mede hun stempel te drukken op poli
tieke beslissingen. ' 14 

Rinus Penninx concludeert in zijn voorstudie van het WRR-rapport over 
etnische minderheden van 1979 tot een 'noodzaak tot opening van kanalen 
voor politieke en maatschappelijke invloed voor minderheden': de politieke 
partijen en vakbonden ondernemen weinig pogingen om buitenlanders in hun 
organisaties op te nemen en ook de eigen organisaties van buitenlanders zijn 
nog vrij zwak. Kiesrecht is zo een middel om aandacht te krijgen en invloed uit 
te oefenen. De WRR meent dat op langere termijn kiesrecht voor gemeentera
den niet voldoende is. 15 

Ook de vakbeweging vindt kiesrecht voor buitenlandse arbeid(st)ers 
noodzakelijk. Hoewel ook binnen de vakbeweging soms steun klinkt voor de 
integratiegedachte van de overheid, is het beleid in het algemeen gericht op 
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daadwerkelijke emancipatie. Het CNV stelt 'dat de gelijkwaardigheid van de 
burgers er toe dient te leiden dat ook de gelijkberechtiging gestalte krijgt. In het 
streven naar emancipatie van hen die nu verstoken zijn van het kiesrecht, zal 
kiesrecht voor gemeenteraden een belangrijke stap voorwaarts betekenen'. 16 

In de recente discussienota van de FNV, 'Samen, beter dan apart', wordt 
als mening gegeven: 'De sociale en maatschappelijke positie van buitenlandse 
werknemers zou gunstig beïnvloed kunnen worden als zij tenminste op ge
meentelijk niveau actief en passief stemrecht zouden krijgen. Op het ogenblik 
zijn zij politiek monddood. Resultaat hiervan is dat lang niet iedere politieke 
partij genoeg aandacht aan de buitenlanders geeft. ' 17 De FNV pleit ervoor dat 
na drie jaar verblijf de buiten1anders tenminste het kiesrecht voor de gemeente
raden krijgen. 

Hoewel niet het actiepunt met de meeste aandacht, hebben buitenlanders 
en hun organisaties jarenlang aangedrongen op kiesrecht voor alle niveaus. In 
een brief aan de Tweede Kamer van februari 1979 werd door het Nederlands 
Centrum Buitenlanders, mede ondertekend door o.a. het Komitee Marok
kaanse Arbeiders in Nederland (KMAN), de Turkse Arbeidersvereniging in 
Nederland (HTIB) en de Italiaanse arbeidersvereniging (FILEF) de argumen
tatie nog eens op een rij gezet. Ten eerste constateert men dat er sprake is van 
een blijvende aanwezigheid van trekarbeid(st)ers die meer en meer de behoefte 
doet ontstaan te participeren in de Nederlandse samenleving. Door kiesrecht 
worden buitenlanders meer betrokken bij de besluitvorming in hun woon
plaats. Een zaak die ook in het belang is van de Nederlandse samenleving. Ten 
tweede willen de buitenlanders erkend worden als gelijkwaardige burgers en 
kiesrecht is een belangrijke stap in de daarvoor noodzakelijke gelijkberechti
ging. Ten derde betekent niet verlenen van kiesrecht voor de gemeenteraden 
het benadrukken van een isolement van de buitenlanders. Ten vierde zal verle
nen van kiesrecht een positieve voorbeeldfunctie hebben in de EEG-landen. 
Tot slot wijst men er op dat inspraakorganen geen alternatief voor kiesrecht 
zijn vanwege de louter adviserende functie. 18 

De meeste democratische organisaties van buitenlandse arbeid(st)ers staan 
nog steeds op het standpunt dat kiesrecht op alle niveaus wenselijk en nuttig is. 
Met nadere uitwerking van de kritiek op het overheidsbeleid plaatst het 
KMAN in oktober 1981 in een uitvoerige verklaring een aantal kanttekeningen 
bij het kiesrecht voor buitenlandse arbeid(st)ers, zonder daarmee het kiesrecht 
als zodanig af te wijzen. 

Het KMAN constateerde dat buitenlanders en hun organisaties tot dan 
toe niet geraadpleegd waren over invoering van kiesrecht, hoewel de overheid 
er bij deelraadsverkiezingen al mee experimenteerde. Dit was een uiting van 
het heersende beleid om over buitenlanders te beslissen zonder de buitenland
ers. De verklaring attendeerde er op dat in landen als Marokko en Turkije nau-
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welijks sprake is van een parlementair democratische traditie en verkiezingen 
meestal een schijnvertoning zijn ter legitimatie van het heersende regime. 
Voorafgaand aan invoering van kiesrecht is daarom uitgebreide informatie en 
dialoog met de buitenlanders noodzakelijk. De democratische organisaties van 
buitenlandse arbeid(st)ers dienen daarbij betrokken te zijn. Men vroeg zich 
verder af of het wel werkelijk de bedoeling van de overheid is om via het kies
recht buitenlandse arbeid(st)ers mee te laten beslissen over dingen die hen aan
gaan en wees op het huidige integratiebeleid dat zonder inspraak of medezeg
genschap wordt uitgevoerd. De westerse democratieën, zo constateerde het 
KMAN, zijn voor de buitenlandse arbcid(st)crs in de praktijk niet democra
tisch, gezien de rechtsongelijkheid en de voorwaarden waaronder men moet 
leven en werken. Toekennen van kiesrecht zonder dat de bestaande rechtson
gelijkheid wordt aangepakt, riep bij het KMAN daarom de vraag op welke 
functie het kiesrecht voor buitenlanders krijgt. Het pleitte voor een discussie 
over kiesrecht waarbij niet uitgegaan wordt van het huidige overheidsbeleid, 
maar die o.a. in het teken zou moeten staan van een progressief emancipato
risch beleid. 19 

Bovenstaande opmerkingen stellen in feite opnieuw de vraag: in hoeverre 
is kiesrecht een onderdeel van het streven naar integratie en in hocverre is (kan) 
het kiesrecht onderdeel van een emancipatie-streven (zijn). 

Parlementaire discussie 

Het wetsvoorstel dat de regering in 1975 indiende om de grondwettelijke be
lemmeringen voor het kiesrecht voor de gemeenteraden voor buitenlanders 
weg te nemen, werd positief ontvangen. De Kiesraad, een adviescollege van de 
regering, stond achter het idee, omdat' ... de betrokkenheid van de niet-Neder
landse ingezetenen bij het bestuur van de gemeente waar ze wonen enwerken 
zulks rechtvaardigt'. 20 

De Kiesraad wilde wel voorwaarden aan het actief en passief kiesrecht 
stellen. Ook de Raad van State was die mening toegedaan en aarzelde daarom: 
'Nu te dien aanzien van een zo sterke verbondenheid met de Nedrlandse sa
menleving zou moeten blijken, dringt zich de vraag op waarom het criterium 
van het bezitten van de Nederlandse nationaliteit wordt losgelaten. '21 

Bij de schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer, een fase die duurde 
van 1975 tot 1979, benadrukte de regering dat het voorstel slechts beoogde be
staande belemmeringen weg te nemen. Zij moest echter al snel erkennen dat 
het loslaten van het nationalitcitscriterium van principiële betekenis was. Het 
zou, zo stelde de regering, desalniettemin geen vanzelfsprekende zaak zijn dat 
na de grondwet ook de kieswet gewijzigd zou worden. Wel probeerde ze be
staande aarzelingen in de Kamer weg te nemen door er op te wijzen dat het be-
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zit van de Nederlandse nationaliteit geen noodzaak was om zich verbonden te 
voelen met de Nederlandse (lokale) omgeving: 'Het is met name voor velen die 
als werknemer naar Nederland komen geegn vanzelfsprekendheid dat zij, 
wanneer hun verblijf van langere duur blijkt te zijn, van de mogelijkheid van 
naturalisatie gebruik maken. Daarvoor blijft de verbondenheid met hun land 
van herkomst te groot. Niettemin kunnen daarnaast met de Nederlandse sa
menleving zodanige banden ontstaan dat het niet mogen deelnemen aan de ver
kiezingen van en het zitting hebben in de lokale vertegenwoordigende licha
men als een gemis wordt ervaren. '22 

De regering meende dat daarom ook de grondwetswijziging zich niet 
moest beperken tot het actief kiesrecht. Van de zijde van de Tweede Kamer 
werd geconstateerd dat betrokkenheid bij de lokale samenleving het belang
rijkste argument van de regering was. Zij vroeg daarom of afwezigheid van die 
betrokkenheid ook de voornaamste reden was om geen kiesrecht toe te kennen 
voor de Provinciale Staten en de Tweede Kamer. De regering ontkende dit en 
stelde dat 'het kiesrecht op nationaal niveau veel nauwer samenhangt met de 
nationaliteit dan dat op lokaal niveau. Dit houdt verband met de in het parle
ment behandelde onderwerpen. Te denken valt in dit verband aan de defensie 
en aan de buitenlandse politiek'. 21 

Hoewel er naar gevraagd werd gaf de regering geen verdere argumentatie. 
De regering herhaalde dat de Nederlandse nationaliteit voor gemeenteraden 
geen voorwaarde hoefde te blijven, langere verblijfsduur van buitenlanders zou 
daar nauwe banden met de lokale samenleving kunnen opleveren: 'De integra
tie zal zich immers in de eerste plaats voltrekken in het dagelijks werk- en 
woonmilieu. '24 Inspraakorganen vond de regering wel van belang, maar zag 
deze niet als een mogelijk substituut voor gemeentelijk kiesrecht. Bij voort
gaande integratie van buitenlanders zou het namelijk als onbillijk kunnen wor
den gevoeld dat deze niet op gelijke voet over het algemene beleid zouden kun
nen meespreken en meebeslissen. 25 

Kiesrecht voor gemeenteraden werd door de regering dus vooral gezien 
als een mogelijkheid bij een voortschrijdend integratieproces. De regering pro
beerde de beperking tot de gemeenteraden ook positief te beargumenteren 
door te stellen dat bij de gemeentebesturen de meest directe belangenbeharti
ging van de buitenlanders berustte. Vandaar dat de regering expliciet te kennen 
gaf dat, naast de bovengenoemde staatsrechtelijke argumenten, ook uit haar 
opvatting 'de contacten tussen burger en overheid primair op gemeentelijk ni
veau plaats hebben volgt, dat wij niet alleen de mogelijkheid voor het toeken
nen van kiesrecht op nationaal niveau afwijzen, maar ook de mogelijkheid voor 
het toekennen van kiesrecht voor Provinciale Staten'. lh 

Kiesrecht is hier dus duidelijk geen grondrecht van iedere ingezetene om 
zijn of haar politieke wil kenbaar te maken, maar ook niet uitsluitend meer een 
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gevolg van een voortschrijdend integratieproces. De regering neigt hier al meer 
naar de visie die door D'66 naar voren werd gebracht: 'Het blijkens de Memo
rie van Antwoord nog steeds toenemend aantal buitenlanders met een perma
nente arbeidsvergunning brengt de noodzaak met zich van een beleid gericht 
op een zo sterk mogelijke integratie in de Nederlandse samenleving. Aange
zien het gemeentelijk bestel per definitie het dichtst bij de burger staat, bete
kent het eventuele kiesrecht tevens een kans op grotere betrokkenheid bij het 
gemeentelijk gebeuren. '27 In deze optiek is kiesrecht vooral een beleidsinstru
ment om tot integratie te komen. 

In februari 1979 startte het mondeling debat in de Tweede Kamer. Het 
oorspronkelijk uitgangspunt van de regering speelde daarin geen grote rol 
meer. De meeste Kamerleden zochten naar een andere benadering. Namens 
het CDA verwoordde Van der Sanden nogmaals de twijfels die bij een deel van 
zijn fractie leefden. Bij de groep buitenlandse arbeid(st)ers, waar de discussie 
rondom het kiesrecht zich vooral op concentreerde, constateerde hij een begin
nend integratieproces. Hij vroeg zich af of bij zo'n proces naturalisatie niet 
voorwaarde voor kiesrecht moest blijven. Voor Van der Sanden was de enig 
mogelijke benadering voor kiesrechtverlening het feit dat buitenlanders deel uit 
maken van een plaatselijke gemeenschap en daarin op voet van gelijkheid moe
ten kunnen participeren: 'Men dient te beseffen dat het verlenen van kiesrecht 
aan niet-Nederlanders geen panacee is en ook niet mag en kan zijn voor on
recht, dat deze groep zou worden aangedaan. Als er onrecht is, als duidelijk 
sprake is van een andere behandeling van deze mensen dan van Nederlanders, 
dan moet dat onrecht uit de wereld worden geholpen, ongeacht de vraag of zij 
kiesrecht hebben of krijgen. De CDA-fractie is dan ook van mening dat waar 
in of buiten de wetgeving nog sprake is van onterechte achterstelling, met name 
die wetgeving zou moeten worden herzien. '2H Hopelijk herinnert de CDA
fractie zich deze woorden als in de Kamer over de rechtspositie van de buiten
landse arbeid(st)ers wordt gesproken. 

Patijn (PvdA) citeerde instemmend de juristDonneren haalde ook de po
sitieve opstelling van de vakbeweging naar voren (zie hierboven). Hij beklem
toonde vooral dat de buitenlandse arbeid(st)ers hier naar toe waren gehaald om 
de Nederlandse economie te versterken, dat zij belastingen en sociale premies 
betaalden en dat in zo'n situatie aan hen ook de rechten van staatsburgers ver
leend moesten worden. 29 

De uitgangspunten van CDA en PvdA hielden echter geen bereidheid in 
om buitenlanders ook het kiesrecht voor de Provinciale Staten en de Tweede 
Kamer te verlenen. De PPR en de PSP bleven met dat standpunt alleen staan in 
de Tweede Kamer. Ook een poging van D'66 om het kiesrecht wel uit te brei
den tot Provinciale Staten leed schipbreuk omdat de meerderheid van de 
Tweede Kamer meende dat buitenlanders daardoor toch, zij het op een indi-
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recte manier, invloed zouden uitoefenen op de nationale politiek. 

D'66 en de VVD hielden ook niet vast aan het oorspronkelijke uitgangs
punt dat kiesrecht een mogelijke uitdrukking was van een voortschrijdende in
tegratie. Integendeel, juist een bestaand isolement van de buitenlandse ar
beid(st)ers lijkt het motief voor kiesrecht te vormen. In de schriftelijke behan
deling had D'66 al de idee gelanceerd van kiesrecht als middel tot integratie. 
Deze pragmatische benadering werd door Brinkhorst op een bijna cynisch ni
veau gebracht: 'De integratie van de minderheden vormt een groeiend pro
bleem en het milieu en de energie-crisis hebben de grenzen van onze groei aan
geduid. Kortom, er zijn minder materiële mogelijkheden. '3° Kiesrecht is hier 
verworden tot de meest goedkope integratiemethode en tot zoethoudertje 
voor de eisen van de buitenlanders. 

Kappeyne van de Copello, sprekend voor de VVD, constateerde dat bui
tenlandse arbeid(st)ers tussen twee culturen inhangen en door deze tweespalt 
niet overgaan tot naturalisatie: 'Toch wonen en werken zij in Nederland en ge
ven het beste deel van hun leven aan de Nederlandse gemeenschap. De Neder
landers maken daarvan gebruik, maar tonen zich overigens in het algemeen on
verschillig of zelfs vijandig tegenover de buitenlandse werknemers. Dat kan tot 
spanning en onrust leiden. Al deze wrijvingen zullen hun oplossing vinden in 
een feitelijke integratie. Het geven van kiesrecht aan buitenlanders voor de ge
meenteraden is een van de instrumenten tot integratie. '31 Kappeyne van de Co
pello gaat hier voorbij aan de achtergestelde sociaal-economische positie van de 
buitenlandse arbeid(st)ers en aan het feit dat van 'het beste deel van hun leven' 
vooral door de Nederlandse ondernemers wordt geprofiteerd. Daardoor kon 
zij voorbijgaan aan de noodzaak tot een emancipatiebeleid en integratie presen
teren als het wondermiddel tegen 'spanning en onrust', een eufemisme voor ra
cisme en vreemdelingenhaat. Vandaar dat zij inspraakorganen als substituut 
voor kiesrecht afwijst omdat deze eerder tot apartstelling dan tot integratie lei
den. Om haar argumentatie kracht bij te zetten wees Kappeyne van de Copello 
op 'alles wat er gebeurd is' rondom de Molukkers, waardoor het gevaar dreig
de van een toenemend isolement: 'Ook voor hen zou het kiesrecht voor ge
meenteraden een soort doorbraak kunnen betekenen naar een aanvaard wor
den in de Nederlandse gemeenschap. '32 Het VVD-Kamerlid heeft hier dus ho
ge verwachtingen ten aanzien van kiesrecht als integratiemiddeL 

In het Kamerdebat werd ook aandacht geschonken aan eventuele (onge
wenste) partijvorming door buitenlanders. Verscheidene Kamerleden wezen 
echter op de ervaringen in Zweden waar bij gemeentelijke en regionale verkie
zingen was gebleken dat de stemmen van de buitenlanders naar al bestaande 
partijen gaan (voornamelijk naar de sociaaldemocratische en de communisti
sche partij) en aparte lijsten geen succes boekten. Ook Kappeyne van de Co
pello meende dat het met aparte lijsten niet zo'n vaart zou lopen: 'Gezien de 
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begerigheid van politieke partijen om stemmen te winnen, denk ik dat integra
tie tussen buitenlanders en Nederlanders bij de kandidaatstelling spoedig een 
feit zal zijn.'33 Namens de CPN-fractie benadrukte Marcus Bakker wel onge
wenste partijvorming door buitenlanders. Hij wees op de intensieve beïnvloe
ding vanuit ambassades en op het bestaan van de fascistoïdeAmicalesen Grijze 
Wolven. Bovendien attendeerde hij erop dat gemeenteraden met internationale 
zaken te maken krijgen. Bakker bracht daarbij het begrip nationale loyaliteit 
naar voren: 'Iemand die geen Nederlander is heeft nu eenmaal een andere na
tionale loyaliteit dan een Nederlander, een loyaliteit aan eigen doelstellingen, 
in het eigen land, het land dat hij als zijn land ziet. .. '34 Er hoefde volgens Bak
ker geen strijdigheid te zijn met loyaliteit aan de Nederlandse samenleving, 
maar het kan wel. Discussies in gemeenteraden over het afgeven van Ariërver
klaringen, over het toelaten van een Palestina-collecte vonden tot nu plaats bin
nen de Nederlandse loyaliteit: 'Het is dus een ernstige vraag of het feit dat je 
mensen hierbij gaat betrekken, niet op een gegeven ogenblik de omgekeerde 
uitwerking kan hebben van wat wij beogen, namelijk in plaats van integratie en 
in plaats van hun rechten te geven, scheidingen en kloven die er zijn te verdie
pen, juist omdat deze problematiek er door heen speelt. ' 35 De vragen die door 
Bakker naar voren werden gebracht waren voor de CPN geen reden om het 
kiesrecht voor buitenlanders voor de gemeenteraden af te wijzen. De CPN
fractie ging echter niet mee met voorstellen het uit te breiden naar Provinciale 
Staten en Tweede Kamer. 

In zijn antwoord stipte Wiegel, de toenmalige minister van Binnenlandse 
Zaken, het oorspronkelijke uitgangspunt - kiesrecht als mogelijke uitdruk
king van grotere betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving door een 
langere verblijfsduur - nog even aan om te beargumenteren dat de wetgever 
de mogelijkheid moest hebben om een bepaalde verblijfsduur te kunnen eisen. 
Maar ook in de regeringsvisie werd het verlenen van kiesrecht nu vooral bena
drukt als een middel tot doorbreken van een isolement en tot integratie. Een 
tweetal citaten: 'Niet-Nederlanders krijgen daar (lokaal niveau) de beste kan
sen om te integreren. Daarom kan de invloed van niet-Nederlandersop het hen 
rakend beleid ook het beste tot zijn recht komen op het gemeentelijk niveau.' 
'Wij moeten naar mijn mening proberen een opening via de grondwet te ma
ken. Dat is één van de methoden die wij hebben- het is er slechts één en zij is 
echt niet alleenzaligmakend- om het isolement van de buitenlandse werkne
mers- ik beperk mij thans tot die groep- te doorbreken. Dat is de inhoude
lijke achtergrondmotivatie. '36 

De opmerkingen van Bakker waren aanleiding tot een interessant inter
ruptiedebat. Wiegel vroeg het communistisch Kamerlid of deze zich niet kon 
voorstellen dat een buitenlander' ... zo ingeburgerd kan zijn in de Nederlandse 
samenleving, dat hij zonder af te doen aan zijn gevoelens van verbondenheid 
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met zijn eigen land, een geheel eigen loyaliteit ten opzichte van de Nederlandse 
samenleving kan ondervinden'. Bakker: 'Die mensen zijn er zonder enige twij
fel. Daarvoor had ik een open oog. Mijn probleem ligt echter bij anderen die 
willens of onwillens transmissieriem zijn voor hun regering en voor het politie
ke standpunt daarvan in de Nederlandse politiek. Dat is mijn probleem. ' 37 

De minister vermeed echter een inhoudelijk antwoord, waarop Bakker als 
voorbeelden de Amicalesen de Grijze Wolven noemde: 'Ik maak die groepen 
los van de overgrote meerderheid van gastarbeiders waarbij geen problemen 
liggen. Ik denk dus aan het behoud van de integriteit van de nationale 
politiek. '3s Wiegel ontweek opnieuw het debat door te stellen dat men niet kon 
verwachtten dat hij op elke groep buitenlanders apart inging. Desalniettemin 
verweet hij later onder andere Bakker somberheid wat betreft partijvorming, 
men moest de gevaren daarvan niet onderschatten. Bakker interrumpeerde: 
'Het is geen somberheid. Als men de grondwet gaat wijzigen dan moet men re
ëel de mogelijkheden onder ogen zien die men zelf oproept.' Wiegel: 'Voorop 
staat, dat het grondrecht van vereniging en vergadering ook voor buitenlanders 
geldt. Verenigingen van buitenlanders zijn aan dezelfde wettelijke bepalingen 
gebonden als die van de Nederlanders.' Bakker: 'Een politieke organisatie van 
buitenlanders heeft haar band met het betrokken land. Zij opereert binnen het 
geheel van de Nederlandse politiek.' Wiegel: 'En binnen het geheel van de Ne
derlandse wetgeving.' Bakker: 'De grondwet.' Wiegel: 'Precies, daaraan heeft 
men zich te houden. '39 

Wat hierbij opvalt is, naast de weigering om in te gaan op de door Bakker 
genoemde concrete gevallen, dat Wiegel feitelijk ook het kader schetst waar
binnen buitenlandse arbeid(st)ers deel zouden kunnen nemen aan de verkiezin
gen voor de Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Immers, ook de discussie 
en het politiek handelen met betrekking tot buitenlands beleid en defensie-aan
gelegenheden zou binnen dit (grond)wettelijk kader plaatsvinden. Nu al parti
ciperen buitenlandse arbeid(st)ers actief in de beweging tegen de plaatsing van 
de kruisraketten en laten zij zich duidelijk horen in de discussie over het Ne
derlands beleid ten aanzien van bijvoorbeeld de militaire junta in Turkije. Maar 
zoals te verwachten was, trok de minister deze consequenties van zijn opmer
kingen niet; hij hield vast aan de nauwelijks beargumenteerde nauwe band tus
sen nationaliteit en nationale verkiezingen. De discussie in tweede termijn was 
vooral een herhaling van standpunten. Zonder stemming werd in 1979 de 
voorgestelde grondwetswijziging in eerste lezing aanvaard. 39

" 

Ook de voor een grondwetswijziging noodzakelijke tweede lezing in no
vember 1981 in een nieuw parlement leverde geen andere gezichtspunten op. 
De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Ed van Thijn, verklaarde be
reid te zijn om haast te maken met de indiening van een wetsvoorstel om deel
name van niet-Nederlandse ingezetenen aan de gemeenteraadsverkiezingen 
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ook daadwerkelijk mogelijk te maken. De gemeenteraadsverkiezingen van 
1982 konden niet meer gehaald worden, maar nu invoering niet in een overijld 
tempo hoefde plaats te vinden zou, zo stelde Van Thijn, 'het des te beter moge
lijk zijn, de organisaties die daarbij het meest betrokken zijn ook daadwerkelijk 
bij de vormgeving te betrekken'. 40 Een raadpleging van de democratische orga
nisaties van buitenlandse arbeid(st)ers heeft echter tot nu toe nog niet plaatsge
vonden. Op 12 november 1981 werd de grondwetswijziging in de Tweede Ka
mer aanvaard met alleen de stemmen tegen van de SGP, RPF en GPV. 41 Af
kondiging in het staatsblad vond plaats op 28 januari 1983 en met een buitenge
wone editie van de Staatscourant trad de nieuwe grondwet op 17 februari 1983 
in werking. 

De indiening van een wetsontwerp dat de deelname van buitenlanders aan 
de gemeenteraadsverkiezingen regelt laat nog steeds op zich wachten, hoewel 
na de recente wijziging van het Koninkrijkstatuut er geen formele belemmerin
gen zijn. Ondertussen heeft al wel de Kiesraad in maart 1981 een nieuw advies 
uitgebracht. De kern hiervan is dat voor het actief kiesrecht bij gemeenteraads
verkiezingen een verblijfsduur van drie jaar en voor het passief kiesrecht een 
verblijf van vijf jaar noodzakelijk geacht wordt. Andere voorwaarden, zoals 
bijvoorbeeld beheersing van de Nederlandse taal, werden niet wenselijk ge
acht. Op grond van dit advies, zo meldde de regering in haar Ontwerp Min
derhedennota van april 1981, is de technische voorbereiding van een wetsont
werp in gang gezet. Het ontwerp zal begin 1984 bij het parlement worden inge
diend. Het streven van de regering is er op gericht het kiesrecht van niet-Ne
derlandse ingezetenen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1986 te realise
ren. In de Minderhedennota 1983 geeft de regering opnieuw het van kiesrecht 
verwachte integratie-effect aan: 'Zij [de regering] verwacht dat de uitoefening 
van dit kiesrecht een belangrijke impuls zal geven aan de (democratische con
trole op de) toegankelijkheid van algemene voorzieningen op lokaal niveau.'42 

Resumé 

Opvallend in zowel de binnen- als buitenparlementaire discusie is de grote ma
te van overeenstemming over de noodzaak van gemeentelijk kiesrecht voor 
buitenlanders. Hoewel sommigen nog bedenkingen hadden werd al snel dui
delijk dat deze grondwetswijziging met gemak de vereiste tweederde meerder
heid zou halen. Kiesrecht voor buitenlanders was in de Nederlandse politiek 
geen fel omstreden vraagstuk en pogingen van Centrumpartij en Nederlandse 
Volksunie om bijvoorbeeld door stickers met de tekst 'Kiesrecht alleen voor 
Nederlandse staatsburgers' daar verandering in te brengen, ondervonden ter
nauwernood weerklank. 

Het uitgangspunt van de regering verschoof tijdens het parlementaire de-
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bat langzamerhand van kiesrecht als mogelijk~ uitdrukking van een integratie
proces naar kiesrecht als instrument tot integratie. Niet onbelangrijk voor de 
beperking van het kiesrecht tot de gemeenteraden was de opvatting dat integra
tie vooral op lokaal niveau vorm zou krijgen. Kiesrecht zou hier, blijkbaar in 
tegenstelling tot kiesrecht op andere niveaus, integratiebevorderend kunnen 
werken. Daarmee raken wc opnieuw de kern van het huidige overheidsbeleid. 
Een werkelijk gelijkwaardige rechtspositie en daardoor ook een volledig kies
recht ontvangt de buitenlandse arbcid(st)er pas, zo lijkt de regering van me
ning, door 'inburgering', dat wil zeggen door naturalisatie. Andere benaderin
gen, zoals in het WRR-rapport van 1979 en het recente onderzoek van de juris
ten Beuneen Hesseis om naar analogie van de Faciliteitenwet Molukkers tot 
drastische versterking van de rechtspositie te komen, worden door de overheid 
(tot nog toe) buiten beschouwing gelaten. Gezien de discussie krijgt het kies
recht voor gemeenteraden daardoor het ietwat bizarre karakter van een voorlo
pig hoogtepunt in de opleiding tot het Nederlanderschap. 

Wil men echter een daadwerkelijk emancipatiebeleid dan is de vrije en on
beperkte uitoefening van de grondrechten en een ook in andere opzichten gelij
ke rechtspositie niet los te maken van het kiesrecht. Dat de bestaande vcrschil
len in rechtspositie een legitimatie vormen voor discriminatie op andere terrei
nen is door de overheid feitelijk als een ongewenste situatie betiteld en zou een 
reden te meer moeten zijn om niet te wachten tot buitenlandse arbeid(st)ers 
door naturalisatie een gelijke rechtspositie hebben verkregen, maar om nu de 
volle consequenties uit hun blijvende aanwezigheid te trekken. Daarvoor is het 
noodzakelijk zich rekenschap te geven van het grote verschil in karakter tussen 
de blijvende aanwezigheid van trekarbeid(st)crs en andere, traditionele immi
gratieprocessen. Bij dit laatste verbreekt de immigrant meestal de banden met 
het vaderland en stelt hij/zij zich in op assimilatie terwijl de buitenlandse ar~ 
beid(st)ers in ons land nog zeer veel economische, sociale en emotionele ban
den onderhouden met het land van herkomst (velen hebben daar nog bezittin
gen en het proces van gezinshereniging is niet voltooid) en bovendien onzeker 
zijn over een blijvende acceptatie in de Nederlandse samenleving. Een situatie 
die haar doorwerking niet mist op een tweede generatie. 

Deze maatschappelijke realiteit dwingt daarom tot een nieuwe definiëring 
van begrippen: kiesrecht moet dan naar mijn mening gezien worden als een 
grondrecht van alle ingezetenen oftewel landgenoten en niet voorbehouden 
zijn aan staatsburgers. 41 Voor een beperking van het kiesrecht tot gemeentera
den is in deze visie geen reden. Bovendien kan de loutere stelling dat de behan
deling van de defensie en het buitenlands beleid in het parlement meer gekop
peld is aan de Nederlandse nationaliteit mij niet overtuigen. Plaatsing van 
kruisraketten of goede contacten met de Turkse junta gaat een ieder aan en is 
evenzeer in discussie bij buitenlandse arbeid(st)ers als onder Nederlanders. De 
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opvatting dat discussie over deze en andere zaken tot nu toe plaats vond binnen 

de Nederlandse loyaliteit en dat kiesrecht voor buitenlanders de weg vrijmaakt 
voor andere, ongewenste loyaliteiten wordt te abstract geponeerd. Ook nu 
speelt de verbondenheid van buitenlandse arbcid(st)ers een rol in hun politieke 
handelen en dus ook in de politieke invloed die zij uitoefenen. Verlening van 
kiesrecht is daarmee de erkenning van deze betrokkenheid als een bestaande 
factor in de Nederlandse politieke discussic en besluitvorming. (Naturalisatie 
verandert trouwens weinig aan deze betrokkenheid, getuige de discussic over 
de ontwikkelingen in Suriname.) Erkenning van die factor lijkt mij niet be
zwaarlijk, het blijft de verantwoordelijkheid van regering, parlement en kiezer 
om de integriteit van de nationale politiek te handhaven. Daartoe is het ook 
zonder kiesrecht van buitenlandse arbcid(st)ers noodzakelijk om de activitei
ten vanAmicalesen Grijze Wolven aan banden te lcggen. 44 

Tot slot, vanuit welke achtergrondmotivatie kiesrecht voor de gemeente
raden voor buitenlandse arbeid(st)ers ook benaderd wordt, vcrlening daarvan 
erkent dat de buitenlandse arbeid(st)er niet alleen bestaat als arbeidskracht, 
maar ook als politiek burger. 

4. De praktijk van inspraak en kiesrecht 
van buitenlandse arbeid(st)ers 

Inspraakorganen 

Het kiesrecht voor buitenlandse arbeid(st)ers bij de verkiezing van gemeente
raden laat niet lang meer op zich wachten. In het kader van dit artikellijkt het 
mij daarom nuttig de al bestaande ervaringen met kiesrecht en inspraak van 
buitenlandse arbeid(st)ers nader te bekijken. 

De ervaringen met inspraakorganen op gemeentelijk niveau worden vrij 
algemeen als teleurstellend ervaren. Door verscheidene Kamerleden werd daar 
ook op gewezen tijdens het debat over het kiesrecht. Deze tegenvallende resul
taten zijn niet uniek voor Nederland, de ons omringende landen tonen hetzelf
de beeld. 45 

Inspraak van buitenlandse arbeid(st)ers heeft bijna steeds de vorm van 
commissies op basis van artikel61 of 62 van de gemeentewet. Op basis van art. 
61 kan de gemeenteraad een commissie instellen met het oog op de behartiging 
van bepaalde belangen en regelt het de bevoegdheden en de samenstelling. Bij 
deze commissies gaat het vooral om adviserende bevoegdheden. Een commis
sie op basis van art. 62 geeft advies aan burgemeester en/of wethouders en 
wordt door deze ingesteld. 46 

Vanuit de idee dat buitenlandse arbeid(st)ers bij het gemeentelijk beleid 
betrokken moesten worden, werd al in 1972 in Utrecht een zogenoemde mi-

20 



grantenraad ingesteld. De raad bestond uit direct gekozen vertegenwoordigers 
van verschillende nationaliteiten en had tot taak de gemeenteraad te adviseren 
in alles wat de buitenlanders betrof. De migrantenraad werd geen succes, met 
name de deelname van leden met een fascistische achtergrond leidde tot grote 
politieke spanningen, zowel in de raad zelf als in de relatie met haar achterban. 
Ook speelde mee dat de migrantenraad wat de belangenbehartiging en de pleit
bezorging betrof moest concurreren met andere instanties zoals de gemeente
raad, de stichting buitenlandse werknemers en actiegroepen. In 1978 hief de 
migrantenraad zichzelf op. Een door het Nederlands Centrum Buitenlanders 
(NCB) in 1979 uitgegeven rapport over het functioneren van de adviescommis
sies ex art. 61 schetst ook een weinig florisant beeld van een dergelijke inspraak 
in Gouda, Dordrecht en Gorkum. Een aantal factoren wordt gesignaleerd. 
Aan deze commissie nemen ook Nederlanders deel (raadsleden, werkgevers
en wcrknemersvertegenwoordigers), zij overheersen vaak de discussie en be
lemmeren een goed functioneren. Ook deelname van Amicales als vertegen
woordigers van de Marokkaanse gemeenschap bleek een hinderpaal. Het aan
tal adviezen van de commissies was gering, waarvan het merendcel onge
vraagd. Vaak, zo wordt in het NCB-rapport geconcludeerd, was het een en 
ander al in B&W voorgekookt en kwam de kwestie slechts ter afronding en 
goedkeuring in de commissie. Door de vaak gebrekkige coördinatie werden 
niet alle zaken die de buitenlandse arbeid(st)ers betroffen in de commissie aan
gekaart. Wel werd in het algemeen overleg en samenwerking tussen personen 
en instellingen die met de problemen van buitenlandse arbeid(st)ers te maken 
hadden bevorderd en nam door het bestaan van een commissie ook de publieke 
aandacht toe. 46

' 

Hocwel de resultaten dus gering zijn en de commissies moeizaam functi
oneren menen de opstellers van het rapport dat de problemen te overwinnen 
vallen en doen daartoe een aantal voorstellen. Welke wijze van samenstelling 
ook wordt gekozen (benoeming, voordracht door belangenorganisaties of di
recte verkiezingen), gezien het adviserend karakter van de commissie moeten, 
zo menen zij, ook eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de te verwachten 
inhoudelijke inbreng. Daarnaast moet gelet worden op representativiteit en de
mocratische gezindheid. Verder wordt aanbevolen dat alleen de buitenlandse 
leden en raadsleden stemrecht krijgen in de commissie. Ook een regelmatig en 
gestructureerd contact met de achterban wordt noodzakelijk geacht. 47 

In 1981 sprak de overheid zich zeer positief uit over het nut van inspraak
organen: 'Voor een emancipatie van minderheidsgroepen, die dikwijls op ter
reinen van het maatschappelijk leven nog geen werkelijke invloed kunnen uit
oefenen, acht de regering een inspraakcollege uit de betreffende groep zelf sa
mengesteld zinvol. Het gaat de regering erom vooral de stem van de minder
heid te horen bij de beleidsvorming. '48 Ook in de Minderhedennota 1983 is de 
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regering deze mening toegedaan. Zowel door het stellen van voorwaarden bij 
de financiële ondersteuning van gemeentelijk 'minderhedenbeleid' als met be
hulp van de nieuwe gemeentewet wil de landelijke overheid de gemeenteraden 
verplichten een gereglementeerde inspraakprocedure op te stellen. De regering 
realiseert zich echter dat de verscheidenheid aan groeperingen en situaties in de 
verschillende gemeentes te groot is om één bepaalde inspraakvorm voor te 
schrijven. 4 s., 

Ook op landelijk niveau achtte de regering inspraak van belang. In juli 1981 
werd daartoe het voorontwerp van 'W ct inspraak etnische minderheden en 
woonwagenbewoners' gepubliceerd. Het voorontwerp voorzag in aparte in
spraakorganen per groepering (buitenlandse werknemers, Molukkers, politie
ke vluchtelingen, woonwagenbewoners, Surinamers en Antillianen), met als 
taak de regering te voorzien van gevraagde en ongevraagde adviezen over alle 
voor leden van de betrokken groepen relevante beleidsaspecten. Leden van een 
inspraakorgaan zouden door de Kroon worden benoemd, geschorst en ontsla
gen. Bij benoemingen zou rekening worden gehouden met de veelheid aan 
'stromingen en groeperingen' bij de betrokken etnische groep. 

In een reactie stelde de Landelijke Samenwerking Organisaties van Bui
tenlandse Arbeiders (LSOBA) dat inspraakorganen wel degelijk een instru
ment kunnen zijn om de positie van buitenlanders te versterken. Het waar
schuwde er voor dat een dergelijk orgaan niet een van haar basis afgesneden 
club moest worden en stelde daarom voor om wettelijk vast te leggen dat het 
inspraakorgaan een voortdurende en directe relatie met haar achterban kon on
derhouden. Inspraakorgancn, zo stelde de LSOBA, konden niet in de plaats 
worden gesteld van de algemene belangenorganisaties. Kritiek was er op de be
perking van de adviesebevoegdheid tot het landelijk beleidsniveau en tot die 
beleidsaspecten die meer in het bijzonder de belangen van de buitenlanders ra
ken. De LSOBA stelde dat elk beleidsvoornemen en elke beleidsmaatregel de 
buitenlanders aangaat en dat er op lokaal en regionaal niveau nog maar weinig 
effectieve mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen. 

De reactie ging ook in op de door de regering gcstelde noodzaak rekening 
te houden met de verscheidenheid aan stromingen en groeperingen. De LSO
BA meende terecht dat het begrip stromingen voor velerlei uitleg vatbaarw as. 
Reactionaire en anti-democratische krachten zouden op die basis in een in
spraakorgaan kunnen infiltreren. De LSO BA concludeerde dat het bij benoe
mingen van leden van inspraakorganen zou moeten gaan om mensen uit krin
gen van democratische en algemeen belangenbehartigende organisaties. 49 

In de Minderhedennota 1983 wordt het hele voorontwerp van wet terug
genomen! De regering schetst twee mogelijke uitgangspunten bij het denken 
over inspraak, namelijk een bestuurlijke benadering waarbij de aandacht voor
al gericht wordt op de functie die de inspraak heeft voor de kwaliteit van het 
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bestuur en de politieke besluitvorming en een emancipatorische benadering die 
meer de nadruk legt op de representativiteit van de betrokkenen bij het laten 

horen van hun stem. Het voorontwerp legde de nadruk op het emancipato
risch karakter van een inspraakorgaan. De regering stelt nu voor het accent op 
een bestuurlijke benadering te leggen. Om deze accentverschuiving toe te lich
ten wordt in de Minderhedennota geconstateerd dat de buitenlandse arbeid(s
t)ers in hun gelederen een te grote verscheidenheid ervaren om tot een repre
sentatieve organisatie te komen. Gesteld wordt dat als een representatief in
spraakorgaan al realiseerbar is, dit een proces van vele jaren zou betekenen 
waardoor een alle etnische groepen betreffende landelijke inspraakstructuur 
tot in het 'ongewisse' uitgesteld zou worden. 

De nota constateert verder dat de huidige wijze van inspraak middels 
commentaren van alle organisaties die zich opwerpen als belangenbehartigers 
van etnische groepen resulteert in adviezen met zo'n verschillende inhoud dat 
er nauwelijks conclusies uit getrokken kunnen worden. Afzonderlijke behan
deling van die vele commentaren maakt het bovendien onmogelijk om de be
trokkenen op tijd op een juiste manier te beantwoorden. De regering stelt dat 
het doel om de etnische groepen te betrekken bij een herkenbaar beleid zo in 
haar tegendeel komt te verkeren. De regering meent dat de nadruk op het 
emancipatorische uitgangspunt niet resulteert in wat werd beoogd. 

Verder wil de regering het aantal adviesorganen op alle terreinen zoveel 
mogelijk beperken. Ook w!l het omschakelen van een deelbeleid gericht op de 
afzonderlijke etnische groepen naar een algemeen beleid. Kortom, gekozen 
wordt voor één adviesraad voor alle etnische groepen: 'Vorm en instellingspro
cedure van deze adviesraad worden in eerste instantie vanuit de bestuurlijke in
valshoek geïnspireerd.' De regering meent echter dat aan de herkenbaarheid 
van de inspraakstructuur en aan de emancipatorische werking toch ook ruimte 
moet worden gegeven en komt zodoende met het voorstel om aan de advies
raad een systeem van ... onderraden te verbinden! De leden van deze onderra
den zullen wél worden aangewezen vanuit de organisaties van verschillende et
nische groepen. Als functie van deze onderraden wordt genoemd het afstem
men van de beleidsadvisering op de opvattingen en gevoelens die binnen de 
verschillende groepen leven. 

De keuze voor de bestuurlijke invalshoek en voor één algemeen adviescol
lege is dan ook vooral bedoeld om het beleid van de overheid zo ongestoord 
mogelijk door te voeren in de praktijk. Te verwachten valt dat het inspraakor
gaan zal worden opgetuigd met door de minister van Binnenlandse Zaken ge
kozen deskundigheid en de integratiepolitiek van de overheid moet gaan sanc
tioneren. 

In een reactie van zeven koepelorganisaties van etnische groepen, waaron
der de LSO BA, wordt een dergelijk inspraakorgaan gekwalicifeerd als een be-
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heersinstrument. De koepelorganisaties beschuldigen de regering van woord
breuk met betrekking tot de eerder gedane voorstellen. Zij houden (terecht) 

vast aan één inspraakorgaan per groep. Deze kan niet abrupt worden ingsteld; 
er moet ruimte zijn voor een ontwikkelingsproces waarbij het recht op in
spraakfaciliteiten wordt gegarandeerd en de overheid zich terughoudend op
stelt bij de vormgeving. De gezamenlijke organisaties concluderen: '"De min
derheden' bestaan niet, en 'de Minderhedenraad' kan dus ook niet bestaan. Er 
zijn groepen, met ieder hun eigen cultuur, ieder hun eigen geschiedenis. Dat 
mag niet door 'de bestuurlijke invalshoek' worden verdoezeld!"49

·' 

De ervaringen op lokaal niveau laten zien dat een onzorgvuldige afgren
zing van eng-nationalistische, anti-democratische en fascistoïde groepen het 
functioneren van een inspraakorgaan ernstig belemmert, zo niet onmogelijk 
maakt. Een dergelijke keuze lijkt de regering op landelijk niveau uit de weg te 
gaan. Zij probeert slechts de kaders te scheppen om haar eigen beleid zo effec
tief mogelijk door te voeren. Wil de regering echter niet het risico lopen zich 
langdurig te vervreemden van de belangrijkste organisaties van etnische groe
pen, dan zou zij er beter aan doen serieus in te gaan op voorstellen van deze 
kant. 

Kiesrecht bij deelgemeenteraden 

Buitenlandse arbeid(st)ers mochten voor het eerst 'echt' meedoen in 1975 bij de 
verkiezingen voor de wijkraden in Zaanstad. 50 Hun deelname aan de verkiezin
gen voor de deelgemeenteraden in Rotterdam in 1980 trok meer aandacht. 
Daarna kregen de buitenlanders ook bij de instelling van deelraden in Amster
dam het kiesrecht. Andere dan de voorwaarde op de dag van de kandidaatstel
ling in het betrokken gebied woonachtig te zijn werden niet gesteld. 

Het is de verdienste van de cultureel-antropoloog Jan Rath dat hij deze 
deelraadsverkiezingen aangegrepen heeft om onderzoek te doen naar kandi
daatstelling, campagnes en de overwegingen voor partijkeuze van buitenlandse 
arbeid(st)ers. Zijn conclusies waren verre van positief. Rath geeft aan dat 
Nederlanders een ander politiek gedrag hebben dan de Marokkanen en Turken 
(de door hem onderzochte nationaliteitsgroepen). Ook de verwachtingen ten 
aanzien van elkaars gedrag verschillen, zodat dit wel moet leiden tot misver
standen. Hij analyseert het kiezersgedrag van buitenlandse arbeid(st)ers aan de 
hand van twee theoretische modellen. Ten eerste beschrijft Rath een universa
listisch model waarin politiek bedrijven vooral gezien en bedreven wordt als 
een partijbezigheid en een politieke ideologie en/of groepsbelang de drijfveer 
van het handelen vormt. Ondanks het voorkomen van personalistische ele
menten overheerst in Nederland dit universalistisch model. Ten tweede schetst 
hij een entrepreneurs model dat zich baseert op de hoofdlijnen van de politieke 
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praktijk in bijvoorbeeld Marokko en Turkije. In dit model wordt het politiek 
handelen bepaalt door de aanwezigheid van een instrumentele relatie tussen de 
personen. Om als kandidaat succes te hebben moet een geschikt patronage
netwerk voor handen zijn. De op een bepaald gebied of in een bepaalde streek 
meest invloedrijke 'ondernemers', zij die gunsten en posities hebben te verde
len, treden vaak op als politieke voormannen. (Rath wijst er met nadruk op dat 
het hier gaat om 'ideaaltypen', want zo goed als in Nederland 'mannetjesmake
rij' een belangrijke rol speelt of in de bejaardentehuizen de volmachten door de 
directeur worden ingezameld, kan men in Turkije een praktijk waarnemen 
waarbij het politiek handelen gebeurt langs partij- en vakhondslijnen op basis 
van een ideologie.? 1 

Volgens Rath handelen Turkse en Marokkaanse arbeid(st)ers ook in Ne
derland langs lijnen van het entrepreneurs model, enerzijds vanuit de verwach
ting dat ook het Nederlandse politieke leven overheerst wordt door personalis
me en anderzijds doordat hun maatschappelijke positie een ander politiek ge
drag niet bevorderd: 'Buitenlanders, en dit geldt in het bijzonder voor Marok
kanen en Turken, leven nog goeddeels buiten de Nederlandse samenleving, ze 
hebben weinig overzicht over het maatschappelijk gebeuren. '52 Daarbij komt 
dat de aandacht van de politieke partijen voor de problemen van de buitenland
ers gering was en deze pas toen de deelraadsverkiezingen voor de deur stonden 
snel een buitenlander op de lijst wilden, zonder zich daarbij rekenschap te ge
ven van de specifieke situaties en zonder te zorgen voor adequate begeleiding. 
Bij de verkiezingen manifesteerde zich van de buitenlanders een kleine groep, 
een elite die het naar verhouding ver geschopt heeft (bijvoorbeeld café-eigena
ren, moskee-bazen, stichtingsfunctionarissen en vooral ook tolken). Onder 
hen treft men een aantal echte patroons aan die voor een eigen cliëntele naar 
Nederlandse instanties bemiddelen. Jan Rath concludeert ondubbelzinnig: 'De 
migranten die actief aan de verkiezingen deelnemen behoren allen tot een geas
simileerde voorhoede. Het zijn figuren die bewust onbewust de contacten van 
migranten met de Nederlandse instellingen monopoliseren. Hun manier van 
stemmen werven is zeer sterk personalistisch. ' 53 

De rol die de entrepreneurs spelen bij deze verkiezingen zou men, zo stelt 
Rath, positief kunnen benaderen door deze te interpreteren als een brugfunc
tie. De entrepreneur bemiddelt in die visie tussen de Nederlandse politiek en de 
geïsoleerde buitenlandersgemeenschap, zodat kiesrecht op deze wijze tot par
ticipatie en emancipatie zou kunnen bijdragen. Maar anderzijds lijkt de deelna
me aan verkiezingen het patronage-systeem te versterken: de oligarchisering 
neemt toe omdat de patroons door hun posities in politieke partijen en deelra
den van hun cliëntele een groter krediet krijgen. Bij de door Rath onderzochte 
deelraadsverkiezingen is dus sprake van een kleine groep die actief bij dit ge
beuren betrokken is, het merendeel van de buitenlandse arbeid(st)ers voelt zich 
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echter niet aangesproken: bij de verkiezingen in Rotterdam in 1980 was de ge
middelde opkomst ongeveer elf procent, dertig procent lager dan van de 
Nederlanders. Eigen lijsten van buitenlanders haalden nergens de 
kiesdrempel. 54 

In een (beperkt) onderzoek onder leiding van Frank Bovenkerk, Jan Rath 
en Loes Ruland naar de deelname van Surinamers, Antillianen en Molukkers 
aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1982, werd hetzelfde personalistische 
optreden geconstateerd als bij de deelraadsverkiezingen. De etnische stemmen 
gingen naar de grootste partijen en vooral naar de Partij van de Arbeid (ook in 
Zweden en Engeland wodt vooral op arbeiderspartijen en met name de sociaal
democratische partij gestemd). Kandidaten uit deze groepen wisten behoorlij
ke aantallen voorkeurstemmen te verwerven. Bovenkerk c.s. adviseren met na
me de Partij van de Arbeid om hier op in te spelen, maar menen tegelijkertijd te 
moeten waarschuwen dat het wel eens kwaad bloed kan zetten bij de traditi
onele aanhang in de oude stadswijk als men teveel doet: 'Nadere bestudering 
van opkomst, partijkeuze en voorkeurstemmen, levert een succesformule op 
voor het betrekken van etnische groepen bij de Nederlandse politiek. Grote 
politieke partijen: Partij van de Arbeid en ook CDA zouden doelbewust ver
kiesbare plaatsen in moeten ruimen voor leden van etnische groepen en er vre
de mee hebben dat zij tot op zekere hoogte een personalistische campagne voe
ren, die speciaal is gericht op de eigen etnische groep. '55 

Het entrepreneurs model wordt hier in feite aanbevolen tot succesformu
le. De belangrijke vraag blijft echter staan of het kiesrecht voor ( deel)gemeente
raden, ook gezien de wijze waarop dit tot nu toe wordt ingevuld, wel een bij
drage levert tot de emancipatie van de etnische groepen. De bovengenoemde 
onderzoeken beperken zich (noodgedwongen) tot de mate en wijze van electo
rale deelname van buitenlanders en laten het effect op de versterking van de 
maatschappelijke positie buiten beschouwing. Een aantal kanttekeningen ligt 
daarbij voor de hand. Landelijk wordt het rechtspositionele kader vormgege
ven en worden de uitgangspunten voor een 'minderheden'-beleid bepaald. 
Deel- en gemeenteraden hebben daarin een uitvoerende taak die vooral op het 
gebied van het welzijnswerk ligt. Het is echter met name door de opportunisti
sche handelwijze van de meeste politieke partijen- welke techniek te gebrui
ken voor dit nieuwe kiezersveld- dat men gerede twijfels kan uiten over het 
emancipatoir karakter van het kiesrecht voor gemeenteraden op dit moment. 

In dit verband kan gewezen worden op de ervaringen in de Verenigde Sta
ten en Canada, landen met een oude, massale immigratie. Etnische groepen 
spelen in de partijen en bij de verkiezingen (zgn. etnic vote) nog steeds een be
langrijke rol. Organisatie van immigranten gebeurt vooral op basis van etnici
teit, ideologische stellingnames zijn daarbij nauwelijks van belang. Partijen en 
kandidaten kunnen daar op inspelen door aan bepaalde invloedrijke etnische 
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groeperingen beloftes te doen in ruil voor verkiezingssteun. Dit kan worden 
opgevat als een element van een zogenaamd marktmodel waarbij stemmen op
gevat worden als politieke waar die 'te koop' is door invloedrijke personen of 
groepcringen bepaalde maatregelen, posities of invloed toe te zeggen. Op lo
kaal niveau werkt dit model het sterkst en daar vormen de etnische groepen qua 
aantal een belangrijk deel van het electoraat. Etnische politiek heeft zo vooral 
gestalte gekregen op lokaal niveau, hier zijn in de partijapparaten duidelijk et
nische lagen aanwezig. Dit mechanisme wordt vooral gebruikt om specifieke 
etnische grieven (bijvoorbeeld behandeling door overheidsinstanties, de gerin
ge toegang tot banen bij overheidsinstellingen) weg te werken, maar het resul
teert ternauwernood in een aanpak van de achtergestelde sociaal-economische 
situatie van de etnische groepen. Het systeem leidt weliswaar tot electorale par
ticipatie en tot een zekere integratie in het politiek bedrijf, maar functioneert 
departicipcrend voor het ontwikkelen van een emancipatiestrijd. 56 

5. Conclusie 

Tot nu toe, zo blijkt uit het bovenstaande, staat voor de overheid de eventuele 
toekenning van het kiesrecht voor de gemeenteraden aan buitenlandse ar
bcid(st)ers los van een toekenning van een gelijke rechtspositie; er is zelfs nog 
sprake van een mogelijke beperking van het gebruik van aan hen toegekende 
grondrechten. Kiesrecht wordt vooral noodzakelijk geacht als een instrument 
tot integratie. De opvatting dat integratie vooral plaatsvindt op lokaal niveau 
was dan ook een belangrijke reden om het kiesrecht tot de gemeenteraden te 
beperken. Praktijkervaringen met het kiesrecht sluiten aan op deze integratie
visie. Om de electorale participatie te bevorderen wordt aanbevolen om ele
menten van het entrepreneursmodel op te nemen in de Nederlandse partijpoli
tiek. Zodoende groeit een handelwijze die een zekere gelijkenis vertoont met 
de gang van zaken in de Verenigde Staten en Canada: op lokaal niveau krijgen 
vooraanstaande, invloedrijke personen een plaats op de lijst van een (grote) 
partij aangeboden met een bepaalde ruimte om een eigen, personalistische poli
tiek te bedrijven, dit in de hoop dat de stemmen van de (afhankelijke) achter
ban naar de betreffende partij zullen gaan. Met een dergelijke invulling heeft 
kiesrecht geen duidelijke plaats en functie in een maatschappelijke emancipatie 
van de buitenlandse arbeid(st)ers als groep. 

Voor Bart Tromp, actief op de rechtervleugel van de PvdA, waren de be
staande kiesrechtervaringen mede aanleiding om elk emancipatoir karakter van 
het kiesrecht te ontkennen. Om een ontwortelde generatie te voorkomen, be
veelt hij een assimilatiebeleid aan: naturalisatie is hét middel tot werkelijk gelij
ke rechten en tot emancipatie. Kiesrecht voor buitenlanders is halfslachtig en 
past daarom niet in zo'n beleid. Het staat, zo concludeert hij, zelfs volledige 
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emancipatie in de weg. Emancipatie is volgens Tromp dus emancipatie als er 
Nederlands op staat. 57 

Naar mijn mening is een dergelijke terugval op een puur assimilatiebeleid 
of het laten functioneren van kiesrecht langs lijnen van een marktmodel niet 
onvermijdelijk en kan kiesrecht wel degelijk een functie hebben in een emanci
patiestrategie. Voor realisering van die mogelijkheid dient men een aantal fac
toren te onderkennen: 

Ten eerste dat het streven naar emancipatie van de buitenlandse arbeid
(st)ers vooral inhoud krijgt door het optreden van de buitenlanders zelf. Dit 
streven, dit politiek handelen, vindt op vele terreinen al plaats: tegen de over
heid voor een betere rechtspositie en voor sociale zekerheid, op de bedrijven 
voor het behoud van de werkgelegenheid en voor de vcrbetering van de ar
beidsvoorwaardèn, in (en buiten) het gezin voor een eigen bestaan als vrouw. 
Voor het ondersteunen, vormgeven en organiseren van een dergelijk politiek 
optreden zijn de eigen democratische belangenorganisaties van zeer grote bete
kenis. De buitenlanders organiseren zich niet alleen op basis van hun nationali
teit, maar bewust ook op hun arbeider zijn. Op die basis was de bundeling van 
de verschillende buitenlandse arbeid(st)ersorganisaties in de LSO BA mogelijk. 
Het bestaan en de verdere ontwikkeling van dergelijke organisaties vormt zo
doende ook een goede grondslag voor een emancipatoire invulling van het 
kiesrecht. 

Ten tweede dat het niet voldoende is om een enkele buitenlandse arbeid
(st)er op de verkiezingslijst te plaatsen, maar dat het voorwaarde is om samen 
rpet organisaties van buitenlandse arbeid(st)ers een program en activiteiten te 
ontwikkelen waar buitenlanders zich in kunnen herkennen en actief aan kun
nen deelnemen. Uitgangspunt moet daarbij zijn de wil tot een zodanige verbe
tering van de sociaal-economische positie dat de buitenlandse arbeid(st)crs niet 
langer functioneren (of gaan functioneren) als een sub-proletariaat. 

Ten derde dat kiesrecht van buitenlandse arbcid(st)ers zonder een gelijke 
rechtspositie vooral ook het karakter draagt van een opleiding tot een Neder
landerschap en de bestaande maatschappelijke achterstelling legitimeert. Voor 
een daadwerkelijk emancipatiebeleid is de toekenning van een gelijke rechtspo
sitie dan ook een toetssteen. 

Historisch gezien kan de mate waarin politieke rechten aan een bepaalde bevol
kingsgroep ontbreken gekoppeld worden aan de mate van achterstelling op 
maatschappelijk gebied. Het wel beschikken over politieke rechten betekent 
vanzelfsprekend nog niet dat daarmee de achterstelling op economisch, sociaal 
en juridisch gebied is opgeheven. Verlening van kiesrecht aan buitenlandse ar
beid(st)ers betekent wel een nieuw middel om daarvoor op te komen. 
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Ontspanning? Supermachten? 
Nationale zelfstandigheid? 

Duco Hellema 

De vredesstrijd is na de TweedeWereldoorlog centraal onderdeel geweest van 

de politieke strategie der Westeuropese communistische partijen. D,n geldt 
ook voor de CPN. De W estcuropese partijen sloegen op ttit terrein in 1947 on~ 
der de dwingende begeleiding van de toen opgerichte Cominform, een nieuwe 

politieke koers in. "Het was de tactische grondgedachte v.111 deze nieuwe lijn 

om maximaal gebruik te maken van de tegenstellingen tussen het Amerikaanse 
expansionisme en de nationale bourgcoisicën van Europa of van andere gcbic~ 
den, om daarmee', zoals Zjadanow het stelde, 'alle krachten die bereid 1.ijn om 

de zaak van nationale eer en onatlunkelijkhcid te verdedigen' te vcrenigen en 
om alle 'vrcdeskrachten' te mobiliseren tegen het gev,ur v,m een derde wereld~ 

oorlog. Het hoofddoel was de Amerikaanse leiders tot bezinning te brengen en 
hen te dwingen terug te keren naar de politiek van Jalta. Dit zou de westerse 

communistische partijen in staat stellen terug te keren naar de politiek van na~ 

tilmale eenheid, gevolgd tot 1947, de vreedz.1111e, p.1rlemcntaire weg naar het 
socialisme." (Claudin, blz. 576 ). De belangen van de Westeuropese partijen en 
die van de Sowjet~ Unie werden op grond v,111 deze redenering geacht par.11lel te 

lopen. Zij hadden een gcmeenschappelijke tegenstander, namelijk het Amcri~ 

kaanse imperialisme, en een gcmeenschappelijk doel, namelijk voorkomen dat 
de Verenigde Staten West~ Europa zouden meesleuren in een oorlog tegen de 
Sowjet~ Unie. 

De manier waarop de communistische partijen hun positie in de inter~ 
nationale politiek en internationale communistische beweging opvatten heeft 
altijd vcrgaande consequenties gehad voor hun binnenlandse strategieën. Dit 
was voor een belangrijk deel het gevolg van de nauwe en onder strikte leiding 
van Moskou staande internationale samenwcrki~1g binnen de Comintcrn en la~ 
ter Cominfonn. Ook de beëindiging van de brede coalitiepolitiek en het een~ 
traalstellen van de vredesstrijd in 1947 hingen nauw met elkaar samen. In de 

recente discussies in de CPN is er nog steeds een waarneembaar vcrband tussen 
de internationale status die men voor de CPN of de W cstcuropcse communis~ 
tische partijen voor ogen heeft en de doelstellingen die in de binnenlandse poli~ 

riek gerealiseerd zouden moeten worden. 
Begin jaren tachtig staat de vredcsstrijd, ondanks alle politieke stormen 

nog steeds centraal in de diverse conccpt~programma's van de CPN. In het juli 
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1983 gepubliceerde ontwcrp~programma wordt de vredesstrijd opnieuw als 
eerste 'grote taak' behandeld in hoofdstuk 2. ':·De betreffende passage, die ovc~ 

rigcns een cirkelredenering bevat (de strijd voor vrede als voorwaarde voor het 
uitbannen van geweld), suggereert zelfs dat vredesstrijd een voorwaarde is 
voor democratische ontwikkeling. En aangezien demoeratic en socialisme 
sinds het laatste partijcongres 'onlosmakelijk met elkaar vcrbonden zijn' gaat 
volgens deze passage de vredesstrijd eigenlijk net als in 1947 aan al het andere 
vooraf: 'De strijd voor de vrede en het terugdringen van de bewapening schept 
(scheppen, ~DH) over de hele wereld voorwaarden tot democratische ontwik~ 
keling, ontspanning en het uitbannen van geweld in internationale betrekkin~ 
gen, en is daarmee van wezenlijk belang voor de volkeren in kapitalistische en 
socialistische, in industrieel~ontwikkcldc en derde wcreld~landcn.' (Ontwerp, 
hoofdstuk II, blz. 2). 

De lange termijn doelstellingen van 'democratische ontwikkeling' en 'uit~ 
bannen van geweld' zijn uiteraard sympathiek, maar vaag en onbestemd. Het 
begrip omspanning is specifieker. In het ontwcrp~programma, en ook in ande~ 
re politieke documenten van de CPN, werd en wordt regelmatig gcsproken 
over het bevorderen dan wel verdedigen van de ontspanning als een van de 
meer specifieke doelstellingen van de vrcdcsstrijd. Desalniettemin blijven ook 
de passages over ontspanning veelal impliciet en is het vaak volstrekt onduide~ 
lijk wat onder ontspanning moet worden verstaan. 

Ontspanning 

In de literatuur over de naoorlogse internationale vcrhoudingen worden de be
grippen koude oorlog en ontspanning in het algemeen gerelateerd aan de ver
houding tussen Oost en West, en wel met name a,m de vcrhouding tussen de 
Sü\vjet-Unic en de Verenigde Staten. Ontspanning wordt dan opgevat als toe
nadering tussen Moskou en Washington gericht op het beheersbaar maken van 
hun onderlinge verhouding. Koude oorlog is daarentegen confrontatie en af
wezigheid van contact. 

Wanneer was er koude oorlog, wanneer ontspanning? Soms wordt ge
zegd dat de koude oorlog startte in 1917, maar meestal heeft men het over de 
jaren na 1947 (proclamatie van de Truman-doctrinc) of 1948 (communistische 
machtsovername in Praag). Het dieptepunt van de koude oorlog werd in veler 
ogen gevormd door de eerste helft van de jaren vijftig, met name de jaren na 
uitbarsting van de Korea-oorlog. Daarna volgden afwisselend momenten van 
vcrbetering in de vcrhouding tussen Moskou en Washington (de conferenties 
te Genève in '54, Chroestsjows bezoek aan VS in 1959) en nieuwe dieptepun
ten (Hongarije '56 ). De echte ontspanning wordt veelal geacht te starten in het 
begin van de jaren zestig, en bijvoorbeeld tot uitdrukking te komen in het in 
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1963 door de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten tot stand gebrachte verbod 

van bovengrondse atoomproeven. De ontspanning blijft vcrvolgens j,èts meer 
dan een decennium gehandhaafd, tot en met de ondertekening van de SALT
akkoorden. Tweede helft jaren zeventig begint, zo wordt nogal eens gesteld, 
een nieuwe koude oorlog (in vcrband met Afghanistan, de modernisering van 
de raketten). 

Er bestaan vele mythes rond het begrip ontspanning. De eerste mythe is 
dat ontspanning gepaard :r"ou zijn gegaan met ont~·apenirzg, of verlaging van de 
bewapeningsuitgaven. De feiten wijzen in een andere richting. De onderstaan
de grafiek laat zien hoe de militaire uitgaven zich in de wereld na de Tweede 
Wereldoorlog (vanaf 1946 tot 1974) ontwikkeld hebben. Het is duidelijk zicht
baar hoe de militaire uitgaven in de loop van de jaren vijftig, zij het na een 

scherpe stijging als gevolg van de Korea-oorlog, gelijk zijn gebleven" Ook is 
goed te zien hoc :r"e juist in de jaren zestig (de jaren van ontspanning) sterk zijn 
gcstegen en begin jaren zeventig weer stabiliseerden. Ontspanning en ontwa
pening hebben derhalve weinig met elkaar te maken. Ontspanning kan zelfs 
worden aangeduid als een gecontroleerde, gecoördineerde bewapeningswed
loop; dit naar aanleiding van deSALT -akkoorden die over en weer uitbreiding 
van bepaalde wapensystemen goedkeurden. 

194G 'SU "/) '(6 '70 1974 
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Fen tweede mythe luidt dat door ontspanning het geweld in de wereld af 

zou nemen. Ook dat is onjuist. In 'Force without war', een studie van het 
Brookings Instituut over het politieke gebruik van de Amerikaanse militaire 
macht, wordt aangetoond dat juist in het midden der jaren zestig een sterke 
groei optrad van het aantal Amerikaanse militaire interventics (Blechman en 

Kaplan, blz. 31 ). Het behoeft geen betoog dat de periode van ontspanning pa
rallel liep met de beestachtige oorlog in Vietnam. De ontspanning en beheer
sing in de verhouding tussen Moskou en Washington leidde met name op het 
Europese continent tot stabiliteit, maar elders niet, en zeker niet in verschillen
de delen van de derde wereld. Ontspanning, zo zouden de Chinezen indertijd 
hebben gezegd, dat is dat de Amerikanen de bombardementen op Hanoi sta
ken als Gromyko daar op bezoek is. 

Een derde mythe is de ook binnen de CPN veelgevolgde redenering dat 
ontspanning zou leiden tot liberalisering in de Oosteuropese landen. En dat, 
zoals ook in het ontwerp-programma van juli '83 wordt gesuggereerd, omge
keerd de repressie in Oost-Europa het directe gevolg is van de confrontatie tus
sen Oost en West en met name van de bewapeningswedloop. Men zou eventu
eel kunnen volhouden dat de start van de koude oorlog gepaard is gegaan met 
een heftige repressie in Oost-Europa. Marcou meent dat in 194 7 in vcrschillen
de Oosteuropese landen een zekere vo•rm van coalitiepolitiek terzijde werd ge
schoven en werd vervangen door gedwongen politieke fusies en onderdruk
king van 'politieke afwijkingen' (Marcou, blz. 190 e.v.). Ook in het Westen is 
de koude oorlog gepaard gegaan met onderdrukking van de oppositie. Dat 
werd in beide kampen gelegitimeerd door een beroep te doen op de onderlinge 
dreiging. Ontspanning kan een welkome achtergrond zijn bij een streven naar 
liberalisering en democratisering. Het is echter in strijd met de feiten om aan te 
nemen dat ontspanning, dat wil zeggen stabiliteit in de vcrhouding tussen Oost 
en West, zou leiden tot liberalisering in het Oosten. Onder Chrocstsjow vond 
een periode van liberalisering plaats in de Sowjet-Unie en ook elders in Oost
Europa. Die werd echter midden jaren zestig geblokkeerd, dat wil zeggen op 
het moment dat de ontspanning net was ingetreden. In 1968 werd de Praagse 
Lente door Warschaupact-troepen gesmoord. Meer in het algemeen is de con
clusie onvermijdelijk dat het streven naar ontspanning en stabiliteit in Europa 
altijd uit zal moeten gaan van de handhaving van de politieke status-quo in 
Oost-Europa, een smalle marge daargelaten. 

De CPN en de ontspanning 

Ontspanning is ook in de traditionele opv.attingcn van de CPN in de eerste 
plaats stabiliteit in de relatie tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie. Die 
ontspanning diende te worden gerealiseerd, dan wel verdedigd tegen de steeds 

36 



weer oplaaiende aggressiviteit van het Amerikaanse imperialisme. Die opvat
ting werd onder meer door Paul de Groot naar voren gebracht toen hij zich in 

een rede op het 25e CPN-congres in 1975 de vraag stelde wat onder ontspan
ning moest worden verstaan. 'Wat is ontspanning, wat is in het bijzonder de 
ontspanning tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-U nic? Die houdt in dat 
de Verenigde Staten ervan afzien een algemene oorlog tegen de Sowjet-Unie te 
voeren, dat ze bereid zijn aan de conferentietafel geschillen te beslechten. In 
onderling overleg, 'short of war', zoals de Amerikanen zeggen: met alle mid
delen maar zonder oorlog. Het betekent dat ze bereid zijn in lokale conflicten 
een confrontatie te vermijden.' (Politiek en Cultuur, 1975, blz. 29.) 

Toch is de 'oude CPN-leiding' wel degelijk gevoelig geweest voor de te
genstrijdigheden en problemen van het klassicke ontspannings-concept. Ciau
Jin zegt: 'Door de stalinistische lijn te accepteren om daarmee onvoorwaarde
lijk steun te geven aan de Sowjet-diplomatie, hadden de communistische partij
en i'.ich gebonden aan een typisch pacifistische campagne, die niet alleen soci
alistische doelstellingen uitsloot, maar ook anti-imperialistische' (Claudin, blz. 
580). Voor de CPN geldt dat laatste niet, althans niet vanaf het begin van de ja
ren zestig, toen Fclix Mcritis in cont1ict raakte met Moskou. Dat conflict was 
in eerste instantie het gevolg van de onder Chroestsjow ('Knoeichef') ingezette 
destalinisatie, maar ook de meningsverschillen over het neo-kolonialisme en 
met name over Indonesië speelden daarbij een belangrijke rol. De conflicten 
leidden tot de 'Alleingang' die de CPN vanaf 1963 tot 1975 binnen de inter
nationale communistische beweging is gegaan en dat had ook gevolgen voor de 
vanaf 1947 gevolgde vredes- en ontspanningspolitiek. Er werden in die periode 
verschillende kanttekeningen geplaatst bij het traditionele ontspanningscon
cept van 1947. In Politiek en Cultuur ging JaapWolffin 1967 zelfs zo ver om 
het 'V crdrag tegen de verdere vcrspreiding van atoomwapens' af te wijzen als 
een status-quo-bestendigende manoeuvre, die met name de militaire onder
werping van vele landen in de derde wereld diende te bestendigen a aap w olff, 
1967, blz. ). De inval in Tsjcchoslowakijc werd door de CPN krachtig afge
wezen vanuit een soort supermachtentheorie 'avant la lettrc'. 

De CPN heeft, ondanks deze op de buitenlandse politiek van de Volksre
publick China georiënteerde 'ontsporingen', in het algemeen gestreefd naar 
bloksgewijze stabiliteit in Europa, onder erkenning van de status-quo in Oost
Europa. Daarom kon, zeker na 1975, toen de betrekkingen met Moskou wer
den hersteld, met nadruk worden geconstateerd 'dat de socialistische landen 
voor de arbeidersbeweging en de progressieve krachten in de kapitalistische 
landen, in de strijd voor de vrede, veiligheid en nationale onafhankelijkheid 
onmisbare bondgenoten zijn'. (Hoekstra in Politiek en Cultuur, jan./maart, 
1978, blz. 17.) Nog in 1980, toen het proces van 'vernieuwing van de CPN' al 
in gang was gezet, werd dat op het 27e partijcongres opnieuw in de 'Resolutie' 
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geconstateerd. 'De grote krachtsinspanning van de partij ten behoeve van vrede 
en veiligheid kreeg een nieuwe dimensie en werd ten volle effectief door het 
normaliseren en activeren van de betrekkingen en het tot stand brengen van een 
duidelijke samenwerking met communistische en arbeiderspartijen in de kapi
talistische zowel als socialistische landen van Europa.' (Verslag van het 27e par

tijcongres van de CPN, blz. 159.) 
De CPN is, uitgaande van het ontspanningsconcept van 1947, steeds be

duusd geweest voor ontwikkelingen die in de richting van Europese destablisa
tie gingen, en heeft, ondanks alle kritiek op de NAVO, een Europees dan wel 
Westeuro pees zelfstandigheidsstreven altijd afgewezen. Daarbij speelde de 
vrees voor een herleving van het 'Duitse revanchisme' een belangrijke rol. Van
af de Europese Defensiegemeenschap in 1952 tot aan de Europese V erkiezin
gen heeft de 'oude' CPN-leiding dat Duitse revanchisme als de belangrijkste 
drijvende kracht achter het Westeuropese zelfstandigheidsstreven waargeno

men. 

Supermachten 

Tegenover het 'klassieke' ontspannings-concept, dat binnen de CPN nog 
steeds in ere wordt gehouden, staat een nieuwe en tegengcstelde visie op 'het 
vraagstuk van vrede en veiligheid'. Deze visie vindt begin jaren tachtig ingang 
in de CPN, ook in de tekst van het ontwerp-program van juli '83, maar staat, 
alle compromis-formuleringen ten spijt, haaks op de traditionele ontspan
ningsstrategie. De nieuwe visie kan worden aangeduid als de supcrmachtcnthc
urzc en is vooralsnog inderdaad meer een theorie dan een leidraad voor concreet 
politiek handelen. Europa, zo luidt de redenering, wordt beheerst door de 
twee supermachten. In die onderwerping worden de Europese landen aan bei
de zijden van het IJzeren Gordijn van hun democratische rechten en hun soe
vereiniteit ontdaan en meegesleurd in de bewapeningswedloop. Zowel Oost
als West-Europa moeten zich van het juk van hun respectievelijke supermach
ten ontdoen en een einde maken aan de Europese deling die in 1945 in ]alt a 
werd vastgelegd. Zolang dat niet het geval is blijft Europa een (nucleair) kruit
vat en is van veiligheid geen enkele sprake. 

De traditionele ontspanningspolitiek en de nieuwe supermachtentheorie 
hebben zeer verschillende consequenties voor de politieke praktijk. De traditi
onele ontspanningspolitiek impliceert het handhaven van een werkbare relatie 
met de Sowjet-Unie en gaat ervan uit dat de CPN op grond van haar 'grote vre

destaak' en haar bindingen met de internationale communistische beweging 
een speciale positie inneemt binnen de Nederlandse politiek en daarom ook als 
zelfstandige partij in stand moet blijven. Dit is kort gezegd de CPN van de 
neutronenbom-acties, de CPN van de internationale contacten, van de groots 
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opgezette en met steun van de communistische relaties opgezette internatio

nale fora, de CPN van een sterk op vredespolitiek gerichte samenwerking met 
de Kerk en zoveel mogelijk politieke partijen. 

In de nieuwe visie is voor een speciale relatie met de Sowjet-Unie geen en
kele plaats. Dat is immers een supermacht waarvan het gedrag zich in we;.en 

laat vcrgelijken met dat van de V crenigdc Staten. Streeft de traditionele ont
spanningspolitiek naar herstel van de 'Jalta-vcrhoudingen', de supermachten
theorie impliceert juist dat de 'afspraken' van Jalta moeten worden doorbro
ken. (Werkelijke afspraken over 'de deling van Europa' zijn in Jalta overigens 
nooit gemaakt.) Het alternatief is de totstandkoming van een coalitie gericht op 
de vcrwijdering van beide supermachten van het Europese continent. Dat pers
pectief werd in het vcrleden zeker voor wat betreft Oost-, maar ook voor wat 
betreft West-Europa (dreiging van Westduitse dominantie) met groot wan
trouwen bekeken. De nieuwe theorie impliceert samenwerking met de Oos
teuropese oppositie, hetgeen vroeger volstrekt taboe was. Wat voor de traditi
onele strategie destabiliserende risico's zijn, zijn voor de nieuwe theorie juist 
aanknopingspunten. Deze nieuwe visie leidt tot een andere kijk op de rol van 
de CPN binnen het Nederlandse partijpolitieke systeem. Aangezien er geen 
enkele reden voor een speciale relatie met Moskou bestaat, is er daarmee een 
reden minder om met zeer veel moeite een aparte Nederlandse communisti
sche partij in stand te houden. Hier schijnt het perspectief van de 'nieuwe poli
tieke formatie'. 

De impasse 

De oude strategie was betrekkelijk duidelijk voor wat betreft praktische conse
quenties, ook voor wat betreft het delicate probleem van de relaties tot de soci
alistische landen. De vredespolitiek van de CPN richtte zich op ontspanning 
en beheersing van de, steeds door de Verenigde Staten gestimuleerde bewape
ningswedloop. De socialistische landen, althans de Oostcuropese, waren van
uit die optiek inderdaad 'natuurlijke bondgenoten'. Dat betekende dat contac
ten met de Oosteuropese oppositie dienden te worden vermeden. In een reeks 
van netelige kwesties meende de 'oude' CPN-leiding dan ook dat het niet tot 
een beoordeling van bepaalde ontwikkelingen in Oost-Europa in staat was, en 
zeker niet beschuldigd wenste te worden van 'inmenging'. 

Er kan, zeker begin jaren tachtig, veel kritiek worden uitgeoefend op dit 
traditionele concept van ontspanning. Die kritiek kan wijzen op de grote hoe
veelheden nucleaire en conventionele wapens die als gevolg van het blokken
systeem in Europa zijn opgeslagen. Die kritiek kan bovendien wijzen op de 
plannen om een groot aantal, kwalitatief nieuwe, kernwapens in Europa op te 
stellen, zowel in Oost als in West. Kan ook wijzen op de onderdrukking in 
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Oost-Europa., die integraal onderdeel vormt van het systeem waarvan de stabi
liteit zou moeten worden ge\vaarborgd. Ook op de NAVO-pressie in het 
Westen. Tenslotte k,m die kritiek de aandacht richten op de erosie van het tra
ditionele blokkensysteem met alle risico's die daarmee gepaard kunnen gaan. 

V erschiliende van deze kritische redeneringen hebben hun weg naar het 

ontwerp-partijprogram van juli 1983 gevonden. Het ontwerp wijst erop dat 
het blokkensysteem de bewapeningswedloop een 'eigen dynamiek' heeft gege
ven. 'Afspraken tussen de VS en de SU met betrekking tot regeling en beheer
sing van bewapening mogen', ;.egt het ontwerp bovendien, 'nooit- met een 
beroep op machtsevenwicht en handhaving van de status-quo -leiden tot on
derschikking van naties aan de belangen van de VS en de SU.' Het ontwerp 
wijst er ook op dat 'het denken en handelen in termen en status-quo-handha

ving voorbij gaat aan het uiterst labiele karakter van een dergelijk evenwicht' 
(ontwerp 1983, blz. 3 en 5). 

Probleem van deze kritiek is het alternatief. Een Europees alternatief, dat 
wil zeggen het streven naar een zelfstandige Europese militaire coalitie lijkt on
der de huidige politieke omstandigheden in W cst-Europa een uiterst hachelijke 
zaak (zie een eerdere bijdrage in Komma nummer 2 van jaargang 3 ). In de 
meeste Westeuropese landen regeren rechtse regeringen. De partijpolitieke 
vcrhoudingen in West-Europa zijn vcrrechtst ondanks de veelgeroemde kracht 
van de vredesbeweging. En de meest opvallende uitzondering, de socialistisch
communistische regering van Mittcrrand pleit voor plaatsing van nieuwe rakct
ten en dreigt de neutronenbom te fabriceren, hetgeen aantoont hoe dwingend 
de 'logica' van het blokkensysteem nog steeds is. Een reden te meer om de ge

varen van een verdere destabilisatie van de vcrhoudingen zowel in West- als in 
Oost-Europa onder ogen te blijven zien, alle kritiek op het blokkensysteem 
ten spijt. 

Nationale zelfstandigheid 

Er kan een uitweg uit het bovenstaande dilemma worden gezocht door de keu
ze voor de strategie van de nationale zclfstcmdighczd en het benadrukken van 
de czutonomic van de CPN, zoals dat ook in het ontwerp-program van juli 1983 
gebeurt. De begrippen nationale zelfstandigheid en autonomie zijn op het eer
ste gezicht vanzelfsprekend, maar in werkelijkheid altijd mistige en vcrhullen
de slagwoorden geweest. Zo werd het pleidooi voor autonomie in het vcrleden 
vaak gehanteerd om een debat over de cruciale kwestie van de vcrhoudingen in 
het reëel bestaande socialisme te smoren (geen inmenging). Ook het begrip na
tionale zelfstandigheid werd in het vcrleden op eenzijdige en onduidelijke wij
ze gebruikt. 

Het idee van de nationale zelfstandigheid werd door de CPN altijd gericht 
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tegen de militaire samenwerking binnen de NAVO als ook tegen de Europese 

integratie. Er werd over de gene zijde van het Ijzeren Gordijn gezwegen. De 
strategie van de nationale zelfstandigheid richtte zich in 194 7, zeker vanuit de 
optiek van de Cominform en Moskou, op het verzwakken van de Amerikaan
sc suprematie en het bestrijden van de Amerikaanse confrontatiepolitiek. Die 
wetenschap levert de suggestie van een communistische vijfde colonne iri 
West-Europa maar dat is, zeker als het recht op nationale soevereiniteit ook ge
acht wordt in Oost-Europa te gelden, op zich geen reden het alternatief van de 
koers op nationale zelfstandigheid af te wijzen. Er zijn in de Nederlandse poli
tiek hopelijk meer standpunten mogelijk dan die van de horizontalen of van 
Heldring. Het streven naar nationale zelfstandigheid is immers reëel in de zin 
dat het erom zal gaan in Nederland (of welk land dan ook) op eigen kracht de 
politieke en sociale macht te creëren om, ongeacht de politieke verhoudingen 
in Europa, bepaalde doelstellingen, zoals het tegenhouden van de nieuwe ra
ketten, te realiseren. Het streven naar nationale zelfstandigheid is ook reëel in 
de zin dat het er niet om kan gaan Nederland in te voegen in een nieuwe, Euro
pese NAVO. 

Desondanks dekt het begrip nationale zelfstandigheid een onoverzichte
lijke lading. Het bepleiten van nationale zelfstandigheid is illusoir in de zin dat 
Nederland bijzonder stevig zit ingebed in een reeks van politieke en vooral 
economische samenwerkingsverbanden. De Nederlandse economie is sterk 
internationaal gericht en meer dan de helft van de in Nederland geproduceerde 
goederen gaat naar het buitenland. Er zijn geen redenen om de mogelijkheden 
tot wat heet nationale zelfstandigheid te overschatten. Het is daarom adequater 

om te spreken van het streven naar eenzijdige Nederlandse stappen in de rich
ting van ontwapening. Het blijft een feit dat we, als het gaat om stappen in de 
richting van ontwapening, op weinig anders kunnen vertrouwen dan op de 
kracht van de 'eigen' vredesbeweging. 

Het centraal stellen van het streven naar eenzijdige Nederlandse stappen 
en het trachten te stimuleren van overeenkomstige stappen aan gene zijde van 
het IJzeren Gordijn is een sobere maar heldere doelstelling. Pan blijven er 
uiteraard nog vele problemen en dilemma's bestaan. Voor zover het 'Hoofd
stuk Internationaal' van het ontwerp-program van juli '83 die dillema's weg
formuleert, wordt getracht twee strijdige politieke concepties met elkaar in 
overeenstemming te brengen. Dat is niet eenvoudi[ zoals onder meer bleek uit 
de emoties die oplaaiden naar aanleiding van het bezoek dat Ina Brouwer en 
Jaap Wolff augustus 1983, geheel in lijn met het klassieke ontspanningscon
cept, aan Moskou brachten. 

september 1983 
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[k verwijs steeds naar de ontwerptekst van juli 19H3. \X1cllicht ligt er op moment v.1n vcrschij
nen van dit nummer een door het partijbestuur goedgekeurd (en ~cwiizigdJ omwerp~program. 
Inmiddels is het definitieve program~ontwerp najaar 'H3 gepubliceerd. 
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Rust en onrust aan de Maas 

Planning en bewonersstrijd in 
Rotterdam 

Roei van Veldhuizen 

Inleiding 

Onderstaand artikel gaat over parlementaire en directe democratie, over poli

tiek en belangenbehartiging, over de relatie daartussen, en dan wel met name 

op lokaal niveau, in Rotterdam wel te verstaan. 

Wat is de verhouding tussen directe en parlementaire democratie, tussen 
de 'echte politiek' en belangenbehartiging? 

Werken deze elkaar per definitie tegen, sluit de keus voor de ene vorm van 

demoeratic automatisch de andere vorm uit of zijn er mogelijkheden om beide 

vormen op elkaar te laten aansluiten, elkaar te laten versterken en zo ja, hoe 

kan dat praktisch gerealiseerd worden? 

Er zijn verschillende aanleidingen voor dit artikel. 
In 1980 verscheen 'De beheerste stad'. 1 Dit boek behandelde het 'ontstaan 

en intenties van een sociaal-democratische stadspolitiek'. Aan de hand van een 

grote hoeveelheid citaten van SOAP-, NVV- en PvdA-voormannen en -vrou

wen wordt geïllustreerd dat de politiek van 'de sociaal-democratie' er niet in de 

eerste plaats op gericht was om brandende problemen als woningtekort, hoge 

woonlasten op te lossen, maar vooral geïnteresseerd was om - via de volks

huisvestingspolitiek- de arbeidersbevolking te disciplineren en sociale onrust 
te voorkomen. De sociaal-democratische politiek zou allereerst gericht zijn op 

beheersing: op disciplinering van de arbeid, op het hooghouden van de burger

lijke moraal, op de sloop van 'onmaatschappelijke' wijken en op de bouw van 

'nette' gezinswoningen. Naast herkenning riep 'De beheerste stad' bij activis

ten ook de nodige vragen op. Vragen t.a.v. het gemeentebestuur en vooral de 

PvdA: valt er van die kant nog wel anders te vcrwachten dan alleen 'beheer

sing'? Ook vragen t.a.v. het kunnen functioneren: wordt de inspanning van 

bewoners( organisaties) voor de stadsvernieuwing niet vooral gebruikt om de 

sociale onrust in parlementaire kanalen te leiden en is al die inspanning niet 

vooral in het belang van het gemeentebestuur? Over deze en andere vragen is in 
augustus 1981 in Rotterdam onder auspiciën van het IPSO een studiedag ge

houden met als thema: Stadspolitiek in Rotterdam. Dit artikel is een bewerking 
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van één van de daar gehouden inleidingen. 
Na 'De beheerste stad' verschenen nog enkele publikaties over het onder

werp stadspolitiek. 'Meten en regelen aan de stad' 2 en 'Machinaties'. 1 Ook deze 
bijdragen vonden een lezerspubliek in kringen van Rotterdamse stadsvernieu
wers en wijkactivisten. De teneur van beide uitgaven is, zeker voor wat betreft 
de stadsvernieuwing en bcwonersstrijd, dezelfde: alle inzet en goede bedoelin
gen van de stadsvernieuwers en actieve buurtbewoners worden onderdeel van 
het mechanisme van de 'sociale planning'. Bewonersorganisaties zijn in deze 
visie onderdeel van de stedelijke planningsmachinc en zijn daarmee als poten
tiële maatschappijvernieuwende kracht uitgeschakeld. Het organiseren van be
wonersprotest en het optreden van progressieve ambtenaren binnen het plan
ningsmodel van de projectgroepen staat er borg voor dat de 'sociale onrust' 
binnen de perken van de kapitalistische orde wordt geabsorbeerd. In krakers
kringen wordt vaak op een vergelijkbare wijze tegen het staats- en met name 
het gemeentelijke apparaat aangekeken: het is het apparaat van de heersende 
klasse, en elke vorm van samenwerking betekent aanpassing en inkapscling. 

De bovenvermelde opvattingen roepen desalniettemin vele vragen op. 
Hoe kunnen we als actief bewoner, ambtenaar of CPN-lid concrete resultaten 
behalen op het terrein van stadsvernieuwing zonder dat we tegelijkertijd wor
den ingepakt en worden uitgeschakeld als stimulator van veranderingen. Meer 
toegespitst luidt de vraag: zijn er, uitgaande van de bestaande organisaties en 
strijdposities, organisatievormen te ontwikkelen die 1) een betere belangenbe
hartiging mogelijk maken voor de laagbetaalden, 2) een grotere invloed moge
lijk maken op de politieke besluitvorming en 3) niet vcrworden tot pure ver
lengstukken van het stedelijke planningsapparaat. Om deze vragen te beant
woorden wil ik enige conclusies trekken uit twee Rotterdamse planningstruc
turen, namelijk de deelgemeenteraden en de projectgroepen. 

De CPN heeft zich in het verleden uitgesproken tegen de invoering van poli
tiek gekozen deel(gemeente)raden. Maar- net als met het Europese parle
ment - op het moment dat ze een feit waren, ging de CPN meedoen aan de 
deelraadsverkiezingen. In 1980 kwam hierin in Rotterdam een kentering. Be
wonersorganisaties in Centrum Noord hadden de strijd aangebonden met de 
deelraad. Ze organiseerden een actieve boycot en de CPN sloot zich daarbij 
aan (nog geen 25% opkomst, in de Agnicsebuurt slechts 12'X, ). Bij de verkie
zingen voor een nieuwe deelraad in Kralingen besloot de partijafdeling Kralin
gen om - ondanks fel verzet van de bewonersorganisatie Kralingen West -
toch een lijst in te dienen. 

Aan de daarop volgende verkiezingen voor de wijkraden van Overschic 
en Hillegersberg/Schiebroek is weer niet meegedaan. Het standpunt van de 
Rotterdamse CPN is op dit moment, gezien de alternatieven die zich de laatste 
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jaren ontwikkeld hebben in de vorm van bewonersorganisaties, gezien de wei

nig positieve ervaringen met I 0 jaar deelgemeenten, dat de deelraden liefst zo 
snel mogelijk afgeschaft dienen te worden (met uitzondering misschien van 
Hoek v. Holland, Hoogvliet). Acties voor dit doel worden ondersteund en 
ondernomen. Zo stapte in januari 1983 de laatste CPN-vertegenwoordiger 
demonstratief uit de deelraad Charlois, in het diepgewortelde besef dat belan
genbehartiging via de deelraad een illusie is. 

Rotterdamse bewonersorganisaties hebben een verhevigd offensief tegen 
de deelraden ingezet, nu blijkt dat door de opheffing ervan voldoende geld vrij
komt om de geplande bezuinigingen op de welzijnsvoorzieningen ongedaan te 
maken. In Zaanstad doet de CPN echter gewoon mee aan de deelraadsverkie
zingen. In Amsterdam worden de gekozen wijkraden (Osdorp, Amsterdam
Noord) met een zekere liefde gekoesterd. Het Amsterdamse district pleit zelfs 
voor uitbreiding van bevoegdheden en financiële middelen. De Amsterdamse 
raadsfractie waakt ervoor dat er niet bezuinigd wordt op de wijkraden. Grote 
verschillen dus tussen Zaanstad, Amsterdam en Rotterdam. Zijn die verschil
len louter te verklaren uit plaatselijke omstandigheden? In Zaanstad en Am
sterdam heeft de CPN bijvoorbeeld een redelijk aantal zetels, in Rotterdam be
paald niet. Of zouden communisten in andere steden nog iets kunnen leren van 
de talrijke ervaringen die in Rotterdam inmiddels zijn opgedaan? 

De Rotterdamse bewonersorganisaties 

Anno 1983 zijn er in Rotterdam zo'n dertig bewonersorganisaties actief. Of zij 
zich nu wijkorgaan, actiegroep, bewonersvereniging of bewonersorganisatie 
noemen, zij hebben gemeen dat zij zich inzetten voor verbetering van een heel 
scala van uiteenlopende zaken in de wijk. De basis van de bewonersorganisatie 
wordt in het algemeen gevormd door relatief zelfstandige 'werkgroepen', be
staande uit bewoners die direct met een bepaalde kwestie te maken hebben. 
Om zaken van gcmeenschappelijk belang door te spreken, elkaar bij activitei
ten te helpen en om een aantal 'voorwaardenscheppende' zaken te regelen (on
derdak, beroepskrachten, stencilmachine, etc.) kent iedere bewonersorganisa
tie wel één of andere vorm van coördinatie. 

Op stedelijk niveau wordt samengewerkt in het Rotterdams Overleg Be
wonersorganisaties (ROB). Dit overleg heeft nadrukkelijk geen enkele preten
tie om als overkoepeling te functioneren. Besluiten over stedelijke acties wor
den in de wijken zelf genomen. Op landelijk niveau is er alleen samenwerking 
rond zeer concrete kwesties, zoals het afgelopen jaar tegen de explosieve stij
ging van de aardgasprijs en tegen de lokale woonlastenstijgingen. 

De werkwijze van bewonersorganisaties is enerzijds direct en offensief: 
het organiseren van huurinhoudingsacties, het zonodig afsluiten van straten, 
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planten van bomen, maken van muurschilderingen, het (helpen) kraken van 
leegstaande speculatiepanden, het organiseren van wijkfeesten. Anderzijds be
vinden ze zich in overlegsituaties met de gemeente (corporaties c.a.), overleg 
over stadsvernieuwing, wijkvoorzieningen, bestrijden van overlast van bedrij
ven, prostitutie, hcroïnc(handel), speculatie, waarbij geprobeerd wordt om 

door overtuiging de gemeente de desbetreffende kwestie te laten oplossen. 
Bewonersorganisaties en hun activiteiten zijn vormen van directe demo

cratie. Directe democratie betekent dat er geen sprake is van delegatie, repre
sentatie of mandatering van gekozenen. 

Bij een directe vorm van demoeratic worden de beslissingen genomen en 
uitgevoerd door alle betrokkenen, middels een wijkvergadcring, ledenvergade
ring of iets vergelijkbaars. Andere kenmerken: een losse structuur, een hoge 
mate van openheid, spontaniteit, activiteit, flexibiliteit. Het verschil met de 
parlementaire, representatieve demoeratic is duidelijk. Daar vindt representa
tie plaats. Tussen de verkiezingen in spreekt de gekozene namens de kiezers, 
zonder dat deze geraadpleegd hoeven te worden. Juist het gegeven dat de wijk
activisten géén gedelegeerde bevoegdheden hebben, betekent dat de nadruk 
komt te liggen op het informeren, mobiliseren en organiseren van de wijkbe
woners. Er wordt immers (alleen) naar hen geluisterd wanneer een grote groep 
bewoners achter de actie staat en als deze onderbouwd is met steekhoudende 
argumenten. De machtsbasis van bewonersorganisaties ligt in het informeren, 
mobiliseren en organiseren van wijkbcwoncrs. De macht van het getal zorgt in 
het algemeen voor publiciteit. Bovendien maakt deze macht acties mogelijk die 
eigenlijk niet 'mogen', zoals bezettingsacties, inhoudingsactics en dergelijke. 

De vraag blijft natuurlijk of deze macht voldoende is om daadwerkelijk 
invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Of zijn eventuele acties 
in de wijken toch reeds van te voren in het besluitvormingsproces ingecalcu
leerd? En vormen de bewonersacties niet meer dan een fraaie franje van de 
plaatselijke parlementaire democratie zonder enige wezenlijke invloed? Zijn, 
om het extreem te stellen, bewonersorganisaties in vele gevallen zelfs niet een 
verlengstuk geworden van het gemeentelijke planningsapparaat? Om deze vra
gen te kunnen beantwoorden lijkt het nuttig om de planningsmcchanismen die 
de staat hanteert wat nauwkeuriger te bekijken. En dan vooral de mechanis
men die zijn ontwikkeld om greep te krijgen op sociale processen: de sociale 
planning. 

Sociale planning 

De literatuur over 'sociale planning' is sinds de jaren zestig enorm toegenomen. 
Dit is niet toevallig. In de jaren zestig vond er een versnelde technologische 
groei plaats, een groei van de collectieve voorzieningen, resulterend in een 
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steeds complexere wijze van maatschappelijke organisatie. En resulterend in 
massale sociale protesten in de hele kapitalistische wereld. We laten een des

kundige, dr. A. A. Wcntink, aan het woord: 'Stond in de eerste jaren na de 
oorlog het belang van de werderopboU1.c en ontwikkeling van de verzorgings
staat in de meeste westerse democratieën voorop- over welk belang en de wzj
ze waarop dit moest geschicden bestond weinig verschil van merzing onder de 
diverse maatschappelijke groeperingen- in de loop van de jaren zestig en ze
ventig kwam de bezinning op de bereikte resultaten opgang die er deels toe 
heeft geleid dat vigerende waarden en doelstellingen op tal van maatschappelij
ke terreinen ter discussie kwamen. De eenmaal bereikte consensus ging geleide
lijk plaatsmaken voor conflicten. De betrokkenheid van steeds meer actoren, 
gemobiliseerd door kleine actieve minderheden, heeft er toe bijgedragen dat ge
zocht moest worden naar nieuwe structuren van beleidsvorming waarbij de be
hoefte aan participatie gehonoreerd kon worden. '4 

Vertalen wc dit citaat naar de situatie van de bewonersstrijd begin jaren ze
ventig dan staat er: steeds meer mensen verzetten zich tegen verpaupering van 
hun wijk, tekort aan voorzieningen, huurharmonisatie e.d. en maakten dat 
duidelijk aan politici en ambtenaren ('behoefte aan participatie'). Voor deze 
ongestructureerde vorm van sociaal protest moesten nieuwe structuren van so
ciale planning geschapen worden. 'Sociale planning is erop gericht om een be
heersings- en sturingsmechamsme te ontwikkelen teneinde sociale veranderin
gen in gewenste banen te kunnen leiden.' 

Interessant is natuurlijk om te weten welke banen de gewenste zijn en wie 
dat bepaalt. Globaal gesproken zijn dat banen waarbinnen maatschappelijke 
conflicten, belangentegenstellingen, culturele spanningen nog enigszins in de 
hand gehouden kunnen worden, zodat de maatschappij bestuurbaar blijft. 
Veel verder dan deze globale doelstelling gaat de sociale planning niet, wîl ze 
ook niet gaan. Want het centrale kenmerk van de sociale planning is juist dat 
normen, waarden en doelen gedurende het planningsproces worden geformu
leerd. Het gaat vooral om het proces, minder om het concrete resultaat. 

In 'De beheerste stad' en in 'Meten en regelen' wordt aangegeven hoc ook 
in de stedebouwkundige planning een verschuiving is opgereden van eindplan
ning naar procesplanning, van uitgewerkte (stede)bouwkundige plannen naar 
organisatiemodellen, waarmee gefaseerde en kleinschalige ingrepen in de ge
bouwde omgeving kunnen worden gerealiseerd. Met inspraak van de betrok
ken burgers. Deze participatie is een essentieel bestanddeel van de moderne 
stadsplanning geworden. Zo essentieel dat de schrijvers van 'Meten en regelen' 
stellen dat het planningsproces eerder een middel is om te participeren, dan dat 
participatie een middel zou zijn om tot betere planningsstructuren te komen. 

Wat is nu het belang van het participatieproces, gezien door de bril van de 
sociale planner? Een centraal doel van 'sociale planning' is om de verscheiden-
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heid in ideeën, waarden en belangen die in de maatschappij aanwezig zijn, om 

te smelten tot een bepaalde mate van eensgezindheid (consensus). 'Het vraag
stuk van consensus is des te dringender in een samenleving die wordt gekerz
merkt door grote pluriformiteit van waarden, doeleinden, wensen erz belangen. 
De participatie van betrokkenen is van groot belang voor het verkrijgen van 
noodzakelijke steun aan het beleid. Democratzsche sociale planning kan pas dan 
bijdragen tot adekwate maatschappelijke besturing indien een minimale basis 
van consensus over centrale waarden, doeleinden en verwerkingsmogeli;khe
den kan worden verkregen. Deze consensus moet worden verworven door par
ticipatie van belanghebbenden bij de totstandkoming van het beleid.'' Tegen
stellingen, conflicten moeten gedurende het participatieproces omgezet wor
den in zoveel mogelijk overeenstemming tussen de deelnemers. 'Analyse van 
de situatie, rationele discussie en overleg zijn middelen om tot synthese te 
komen.'" Geen gekraak dus en geen inhoudinsgacties. 

Participatie houdt voor sociale planners niet in dat de burger alleen maar 
mee mag praten over door deskundigen opgestelde plannen. 'Democratisering 
van sociale planning en van het openbaar bestuursbeleid betekent dat de burger 
niet alleen als consument doch tevens als producent van dit beleid optreedt.' 
'De planner is niet een vertegenwoordiger van de planokratische elite maar is 
de burger zelf, die kontinu actief bij de veranderingsprocessen in zijn omgeving 
betrokken wordt. ' 7 

Het planningsproces vertrekt dus bij 'de burger', de wensen die van die 
kant naar voren worden gebracht dienen als uitgangspunt bij de planning. De 
planner blijft niet zitten wachten tot een boze burger langskomt, maar pro
beert de burger- voordat hij of zij boos is- te activeren om mee te doen aan 
het proces. Tenslotte is het van belang dat de burger contmu actief blijft. Het 
planningsapparaat moet derhalve ook een continu karakter hebben. 

Hoe kan zo'n planningsproces, dat vertrekt vanuit de actief participerende 
burger, in de praktijk uitwerken? Dat is het best aan te geven met een hypothe
tisch geval. 

Deinspraaktrechter 

procedures----
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Er is in een wijk een grote behoefte aan een zwembad- liefst overdekt. 

Die behoefte blijkt overduidelijk op een door de gemeente belegde hearing. De 
aanwezige gemeentelijke deskundigen (planners) stellen voor om dit project in 
een werkgroep verder uit te werken. Een aantal wijkbewoners geeit zich op, 
een tweetal ambtenaren zal de werkgroep begeleiden. Zij kennen immers de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden. De eerste vergadering van de werk
groep blijkt er geen geld beschikbaar te zijn voor een groot overdekt zwembad. 
Misschien een niet-overdekt klein badje. Helaas blijkt op de derde vcrgadering 
dat voor (gesubsidieerde) zwembaden de norm geldt: I zwembad op minstens 
20.000 mensen. In de wijk wonen er maar 10.000. Om kort te g;un: IU vele 
avonden vcrgaderen blijkt er niet meer uitgesleept te kunnen worden d.m een 
leuk vijvertje achter de school. Maar de participerende wijkbewoners hebben 
-gaandeweg het proces- kunnen ontdekken dat er niet meer haalbaar was. 

Volgens de opzet van de sociale planning zou dit 'zelf ontdekken' en de 
actieve medewerking aan het uiteindelijke, gemeenschappelijke resultaat de fel
begeerde consensus - en daarmee sociale rust - te weeg moeten brengen. 
Probleem van deze gang van zaken is dat in feite op geen enkele wijze aan de 
verlangens van de wijkbewoners tegemoet is gekomen. Er is ook niets veran
derd aan de maatschappelijke en politieke verhoudingen. Het enige dat de 
buurtbewoners 'geleerd' hebben is dat hun cis tot bouw van een zwembad ken

nelijk niet realistisch was. 
De heersende politiek, de regels en richtlijnen zijn hetzelfde gebleven. Ten 

eerste omdat de 'haalbaarheid' van het zwembad door deskundigen op basis 
van de bestaande regels werd bepaald. Het politieke apparaat dat die regels op
stelt, bleef buiten schot. In de tweede plaats omdat de energie van de buurtbc
woners zich concentreerde rondom een deelbelang. Vanuit zo'n deelbelang 
ontstaat geen inzicht in de geldende politieke prioriteiten en machtsverhoudin
gen. In de derde plaats zijn er in het bovenstaande 'planningsproces' geen pres
sicmiddelen ontwikkeld om de bestaande vcrhoudingen en regels aan te vech
ten. Ook al wordt door sociale planners bij voorkeur met organisaties en niet 
met individuen gewerkt, de middelen die de planner ter beschikking stelt
'analyse van de situatie, rationele discussie en overleg'- zijn in vele gevallen 
ontoereikend om de huidige machtsverhoudingen en de huidige politiek (in
grijpend) te veranderen. 

De deelgemeenten 

In Rotterdam worden drie planningsmodellen gehanteerd om de wensen en in
breng van de bevolking te reguleren, namelijk de deelgemeenten, de wijkwel
zijnsplanning en de projectgroepen. Wij gaan in deze bijdrage met name in op 
de deelgemcenten en de projectgroepen. De ontwikkeling van het dedgemeen-

49 



tenbestel is direc~ na de oorlog van start gegaan als uitvloeisel van de zogenaam
de 'wijkgedachtc'. In 1947 werden de eerste wzjkradcn ingesteld. De leden cr
van werden door B&W benoemd in overeenstemming met de uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen, de CPN overigens uitgezonderd. Van deze oor
spronkelijke wijkraden zijn er in Rotterdam thans nog twee over, een in Pernis 

en een in Heijplaat. De andere wijkraden zijn omgevormd tot dcclgernecntcra
den, die eens in de vier jaar uit partijen worden gekozen door de stemgerechtig
de bewoners van de wijk. Dat gebeurde voor het eerst in 1972. Er zijn momen
teel deelgemeenteraden in Hoek van Holland, Hoogvliet, Charlois, IJselmon
dc, Alexandcrpolder, Ommoord, Zevenkamp, Oostcrflank, Centrum
Noord, Kralingen, Overschic en Hillegcrsbcrg-Schicbroek. Kortom, overal, 
met uitzondering van het oude stadscentrum. Juist in de oudere wijken zijn 
vcrschillende bewonersorganisaties actief. 

De deelgemeenten hebben op basis van de artikelen 61 tot en met 64 van 
de Gemeentewet enkele bevoegdheden overgenomen van de gemeenteraad. 
Als wc die bevoegdheden langslopen, dan valt op dat het hier voornamelijk om 
'regelzakcn' gaat. Zaken van ondergeschikt belang. Zaken waar de (deel)gc
meentc geen of weinig geld aankwijt is. Zodra er meer geld nodig is, vcrschuift 
de beslissingsbevoegdheid direct omhcog: naar gemeente, provincie of rijk. 
Een speciale taak hebben de deelraden t.a.v. de besteding en hervcrdeling van 
de welzijnsgelden. Sinds kort is aan enkele deelgemeenten een zogenaamd 
budgetrecht toegekend. Dat wil zeggen: ze krijgen een bepaald bedrag van de 
gemeente, afhankelijk van de situatie, de grootte van problemen in de wijken. 
De deelgemeenteraad mag dat~ per jaar~ vastgestelde bedrag dan uitgeven 
aan een aantal zaken waartussen geschoven kan worden. 

De deelgemcenten zijn het produkt van de decentralisatie van het politieke 
apparaat naar de wijken toe. In de lange reeks gemeentelijke nota's over dit on
derwerp worden hiervoor altijd de volgende twee argumenten genoemd: 
a. partzcipatiebevorderirzg: de kloof tussen bestuurders en bestuurden is~ 

zeker in de grote stad~ te groot geworden. Door 'het bestuur dichter bij 
de bevolking te brengen', door 'de bevolking te laten participeren aan het 
bestuur' moet deze kloof overbrugd worden; 

b. efficiënter bestuur: de stad is te groot geworden om nog vanuit één cen
traal punt te kunnen besturen. Bij een dergelijke centrale bestuursvorm 
worden de gcdetaileerde belangen van de vcrschillende stadsbewoners 
over het hoofd gezien. De wijkbewoners kunnen veel beter uitmaken wat 
goed is voor hun wijk, dan de ambtenaren en politici op het stadhuis. 
Met behulp van deze twee argumenten is het deelraadbestel jaar in jaar uit 

verdedigd. Niet slechts door de PvdA maar ook ~ en met verve ~ door 
CDA, VVD en D'66. Desondanks is vooral binnen de PvdA de twijfel blijven 
voortbestaan. Misschien komt dat wel omdat iedereen met een verschillende 
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interpretatie van termen als 'participatie' en 'efficiënt bestuur' lijkt te opereren. 

Vcrschillen die op algemeen ideologisch niveau aan het zicht onttrokken blij
ven. Voor een beoordeling van de deelraad-structuur is het van belang de dub
bele betekenis van zowel de begrippen 'participatie' als 'efficiënt bestuur' te on
derkennen. Participatie kan bedoeld zijn om de burgers op democratische wij
ze te betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming, maar kan ook bedoeld 
zijn om actieve wijkbewoners ;in te kapselen' in de bestaande bureaucratische 
structuren. Efficiënt bestuur kan bedoeld zijn om de belangen en wensen van 
de bevolking beter tot uitdrukking te laten komen, maar ook om het vcrzet van 
bewonersorganisaties op tijd onschadelijk te maken. 

In de discussies over de Iin en onzin van deelgemeenteraden wordt door 
voorstanders nogal eens gewezen op de welgemeende bedoelingen van dege
nen die deze vorm van decentralisatie hebben ondersteund. Tegenstanders wij
zen vaak op het feitelijk funtionercn van deelgemeenteraden en concluderen 
dat ze in feite instrumenten zijn in handen van de centrale planners. Peitelijk 
functioneren is belangrijker dan goede bedoelingen. De beoordeling van die 
praktijk van deelgcmcenten hangt sterk af van de vraag over welke bevoegdhe
den ze beschikken. 

Nauwelijks bevoegdheden 

Gemeentelijke decentralisatie van het politieke bestuur zou de bevolking, vol
gens de voorstanders, meer invloed op de besluitvorming moeten geven. De 
deelgemeenteraad is immers dichterbij dan de gemeenteraad. De kardinale 
vraag is echter: over welke bevoegdheden beschikt de deelraad? Het antwoord 
luidt: over een beperkt aantal zaken en over zaken met een gering politiek ge
wicht. 'Regelzaken.' 

Wat kan de deelgemeenteraad doen aan het probleem van de hoge woon
lasten waannee steeds meer wijkbewoners worden geconfronteerd? De kale 
huren worden vastgesteld door de minister en de verhuurder, eventueel door 
de huurcommissie. De servicekosten worden bepaald door de verhuurder, met 
eventuele controle door de huurcommissie. De gasprijzen worden vastgesteld 
door de VEGIN, de Gasunie en de minister. De gemeentelijke tarieven wor
den vastgesteld door de gemeenteraad, veelal onder druk van de regering. 

De instelling van een deelgemeenteraad geeft de buurtbewoners niet meer 
greep op hun woonlasten. Netzomin over een reeks van andere knellende za
ken als de sociale voorzieningen, de werkloosheid. Over al deze zaken wordt 
elders beslist, vooral op regeringsniveau, minder door de gemeenteraad, maar 
niet in de deelraad. 

Daarom moeten de bevoegdheden van de deelraden ook worden uitge
breid, zeggen de voorstanders, en wel ten koste van de gemeenteraad. Het is 
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zeer de vraag of dat zal gebeuren. In het gemeentelijke politieke en ambtelijke 

apparaat bestaat weinig bereidheid om bevoegdheden te delegeren. Bovendien 
is het ook zeer onverstandig tot een dergelijke vcrdergaande decentralisatie 
over te gaan, omdat de gcmcenten daarmee nog zwakker komen te staan tegen
over de centrale overheid. De gemeenteraad dient zijn bevoegdheden in eigen 
hand te houden om de toenemende en complexe problemen waarmee de stads
bevolking wordt geconfronteerd het hoofd te bieden en om zo sterk mogelijk 
te staan in het verzet tegen de atbraakpolitiek van de huidige VVD/CDA-rege
ring. Voor een 'federatie van Rotterdamse sowjet-dorpen' is in zo'n visie geen 
plaats. 

De deelraad als belangenbehartiger? 

Al vindt de besluitvorming over belangrijke onderwerpen dan ook elders 
plaats, men zou kunnen zeggen dat de deelraad een nuttige functie zou kunnen 
hebben als belangenbehartiger tegenover hogere overheden. Ook hier rijzen 
echter een groot aantal problemen. 

Voor het uitoefenen van druk op hogere politieke organen die niet spon
taan de gewenste beslissingen nemen is een zo groot mogelijke eenheid nood
zakelijk. De partijpolitieke verdeeldheid van de deelraden staat een dergelijke 
eenheid nogal eens in de weg. Bovendien is de samenstelling van deelraden in 
vele gevallen rechtser dan die van de gemeenteraad, omdat een aanzienlijk deel 
van de progressieve kiezers bij deelraadsverkiezingen thuisblijft. 

Deelraden zijn niet onafhankelijk van hogere politieke organen. Ze maakt 
deel uit van het gemeentelijke politieke apparaat en heeft zich te houden aan de 
geldende regels, voorschriften en bevoegdheden. K westics die buiten die regels 
en bevoegdheden vallen, worden in de regel niet opgepakt. Door de partijpoli
tieke samenstelling van de deelraden zijn de leden snel beïnvloed door de be
sluiten die hun partijen in hogere organen hebben genomen. Zij hebben daar
om vaak 'boter op hun hoofd', hetgeen een effectieve belangenbehartiging, 
desnoods tegen de eigen partijtop in, in de weg staat. 

De deelgemeenten zijn vcrplicht de richtlijnen van hogere overheden uit te 
voeren. Ze vormen als het ware een verlengstuk van de landelijke en/ of plaatse
lijke politiek. Het duidelijkst wordt dat bij het uitvoeren van de bezuinigingen 
op welzijnsvoorzienzngen. Het rijk kort de gemeente met een bedrag van x mil
joen, de gemeente verdeeld dat bedrag over de vcrschillende wijken, die vcr
volgens de armoede verdelen. In de deelgcmcenten zijn de bezuinigingen naar 
de gesubsidieerde groepen en instellingen toe doorberekend- zij het niet met 
vreugde. In de andere wijken is massaal geprotesteerd. En met succes. In de 
deelraadsgcbieden werd door instellingen en bewonersgroepen ook geprotes
teerd. Eerst bij de deelraad, die verwees naar de door de gemeente opgelegde 
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bezuinigingsaanslag. Vervolgens bij het gemeentebestuur, dat terugvcrwees 
naar de deelraad, die immers formeel verantwoordelijk is voor de besteding 
van de wclzijnsgeldcn. Dankzij die formele status vormt de deelraad in vele ge
vallen een buffer tussen actieve bewonersgroepen en de gemeenteraad. Daar
door lijkt de invloed van de bevolking op de politieke besluitvorming eerder te 
worden beknot dan te worden vergroot. De conclusie kan daarom niet anders 
zijn dan dat deelgemeenteraden ongeschikt zijn voor een effectieve belangen
behartiging. 

De projectgroepen 

In de inmiddels 20 Rotterdamse stadsvernicuwingswijkcn functioneren de zo
genoemde 'projectgroepen'. Deze projectgroepen hebben tot taak om de 
stadsvernieuwing te organiseren. Ze bestaan voor bijna de helft uit ambtena
ren, waarvan een deel het projectbureau bevolkt. Voor iets meer dan de helft 
worden ze gevormd door een delegatic van de bewonersorganisatie, hierin on
dersteund door 'extern deskundigen'. De projectgroep stelt een beleidsplan 
op, een bestemmingsplan, wijst gebieden aan waar gerenoveerd gaat worden 
en coördineert de vcrschillende bouwteams (waarin ook architect, aannemer, 
corporatie zitting hebben). De projectgroepen werken volgens de Verordening 
Organisatie Stadsvernieuwing, waarin bevoegdheden en taakvcrdeling tussen 
ambtenaren, gemeentebestuur (raadscommissie stadsvernieuwing) en bewo
nersorganisaties staan omschreven. 

De politieke verantwoordelijkheid voor het SV -beleid berust bij de betref
fende gemeenteraad( scommissie ). Hier zijn uitgangspunten bepaald t.a.v. de 
huurhoogte voor renovatie- en voor nieuwbouwwoningen, gebruik van wis
selwoningen, huisvestingsregcls, procedures, enz. De projectgroepen gaan bij 
de concrete stadsvcrnieuwingsactiviteiten in principe uit van dit beleid. De 
projectgroepambtenaren hebben een ruim mandaat en kunnen dus werken 
zonder allerhande superieuren te hocven raadplegen. Als ambtenaren zijn zij 
wel gebonden aan het vastgestelde gemeente- en rijksbeleid. Ze kunnen niet ei
genmachtig de huren van nieuwe woningen verlagen. De projectgroep heeft 
een belangrijke taak in de beleidsvoorbereiding richting gemeentebestuur en de 
uitvoering daarvan. 

fundamentele conflicten in beleidszaken horen niet in de projectgroep 
thuis maar in de gemeenteraad (of Tweede Kamer). De projectgroep belem
mert op geen enkele wijze de confrontatie tussen vertegenwoordigers van de 
gemeentelijke parlementaire democratie en van de directe democratie op wijk
niveau. Het is een plaats van overleg tussen zelfstandige bewonersorganisaties 
en het gemeentelijk apparaat. Dat is een belangrijk vcrschil ten opzichte van de 
deelraden. 
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Desondanks is ook de projectgroep onderdeel van een planningsstructuur 

en dus behept met een aantal dubbelzinnigheden. De projectgroepen zijn voor 
het gemeentebestuur van belang bij het besturen van de stad, en wel om de vol
gende redenen: De beleidsvorming kan via de projectgroepen beter aansluiten 
bij de wensen van de wijkbewoners. Dat leidt tot effioëntcr bestuur en een ste

viger legitimatie. Door de directe deelname (participatie) van de bewoners en 
hun organisatie kan een gevoel van medeverantwoordelijkheid worden bereikt 
voor de gemaakte- haalbare- keuzes. De in de (oude) wijken levende on
lustgevoeicns kunnen via bewonersorganisatie, projectgroep in parlementaire 
banen worden geleid, richting gemeenteraad. Informatie over toenemende 
spanningen is bijtijds bekend. Rellen wals in de Afrikaanderwijk (in 1972), of 
in Engeland (in 1981), kunnen hiermee worden vermeden. 

De projectgroepen zijn desalniettemin ook voor de bcwoncrsorganis<~tics 
van belang. 
I. Door de eigen inbreng en controle (op ambtenaren, architecten, aanne

mers) wordt de kwaliteit van de stadsvernieuwing beter. Dit is op zichzelf 
belangrijk, maar heeft ook een ideologisch effect: te laten zien dat door ge
zamenlijk optreden iets te bereiken valt. 

2. Via de projectgroep-ambtenaren is informatie te vcrkrijgen over de plan
nen op het stadhuis of het ministerie. Daarop kan de bewonersorganisatie 
haar strategie afstemmen, voor zover mogelijk en gewenst. 

3. Door het directe contact met ambtenaren en door hun directe confrontatie 
met de problemen biedt de projectgroep de mogelijkheid tot het vormen 
van 'bondgenootschappen', tussen bewonersorganisatie en ambtenaren. 
De laatsten kunnen zich in dat geval opwerpen als pleitbezorgers van de 
wijkbewoners bij wethouder, gemeenteraad, ministerie, c.a. Hiermee zal 
de invloed van de bevolking op het bestuur vcrsterkt worden, overigens, 
in alle openbaarheid. 
Het is opvallend dat de projectgroepen, hoewel ze onderdeel zijn van het 

ambtelzj'k apparaat, toch veel politieker functioneren dan de deelraden, die 
vaak zijn lamgelegd en gebonden als gevolg van hun partijpolitieke samenstel
ling. Toch moeten ook bij de voordelen van de projectgroepen enkele kantte
keningen worden gemaakt. 

De projectgroepen kunnen alleen functioneren als er een minimale over
eenstemming is over het stadsvernieuwingsbeleid. Nog hogere nieubouw- en 
renovatiehuren zullen bijv. de hele constructie als een kaartenhuis in elkaar 
doen storten. Op dit moment is de projectgroepenstructuur al enigszins insta
biel t.g.v. te hoge nieuwbouwhuren en talloze verslechteringen. De strijd voor 
een goede voortgang van de stadsvernieuwing verloopt voor een groot deel 
buiten de projectgroepen om. 

De meeste projectgroepen steunen de uitgangs(.JUnten van de bewonersor-
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ganisaties. Deze steun blijft echter sterk persoonsgebonden. Komen er andere 

ambtenaren dan zou de projectgroep best kunnen gaan functioneren als ver
kooppunt voor het gcmecntcbelcid. De ambtenaren zullen in dat geval de be
wonersorganisatie(+ beroepskrachten) uitleggen wat wel en niet 'haalbaar' is. 
Technocratisch opgeleide extern deskundigen kunnen dit 'haalbaarhcidsden

kcn' nog versterken. Een sterke bewonersorganisatie is daarom van groot be
lang. Een organisatie die volledig zelf vcrantwoordelijk is voor het aantrekken 
van extern deskundigen en die een dikke vinger in de pap heeft bij het aanstel
len van projectgroep-ambtenaren. 

De projectgroepen vormen een dubbelzinnige planningsstructuur. De ge
meente heeft er belang bij. De bewonersorganisaties hebben er belang bij. Ge
deeltelijk komen deze belangen overeen (hogere kwaliteit, informatiestroom, 
snelheid); gedeeltelijk staan ze op gcspannen voet met elkaar ('beheersing' ver
sus 'bondgcnotenpolitiek', stemmenwinst vcrsus machtsvorming). Een derge
lijke spanning lijkt onvermijdelijk in zcder planning~proccs. Het heeft enerzijds 
te maken met het inhoudelijke vcrschil tussen politiek en belangenbehartiging. 
Anderzijds met de- in Nederland actuele- situatie dat het regeringsbeleid 
niet uitgaat van de belangen van de grote meerderheid van de wijkbcwoners. 
Naarmate het beleid rechtser wordt kan de spanning zo hoog oplopen dat de 
planningsstructuur uit elkaar valt. Zoals bij de wijk welzijnsplanning tijdelijk is 
gebeurd. 

Hocwel dus de projectgroepenstructuur onmiskenbaar een aantal- sys
teemversterkende - kenmerken van de sociale planning draagt, leent ze zich 
desondanks voor machtsvorming van onderop, als basis voor een ander beleid 
en voor uitbreiding van de demoeratic in Nederland, te beginnen in Rotter
dam. 

De àednemcrs aan de projectgroepen, de bewonersorganisaties balance
ren op het scherp van de snede. Om te voorkomen dat ze aan de verkeerde kant 
naar beneden vallen is het van belang dat 1) de bewonersorganisatie als zelf
standige machtsfactor vcrsterkt wordt, 2) de directe (onderhandelings)kanalen 
naar de verantwoordelijke politici open blijven, 3) de bewonersorganisaties 
hun inzicht in het dubbelzinnige karakter van de projectgroepen versterken. 

Conclusies 

Kunnen wc nu een antwoord geven op de vraag of er op gemeentelijk niveau 
organisatievormen mogelijk zijn die een grotere invloed op de politieke besluit
vorming en een betere belangenbehartiging mogelijk maken, zonder te vcr
worden tot louter vcrlengstuk van het stedelijk planningsapparaat? 

1. De deelraadstructuur voldoet in elk geval aan geen van de gcstelde eisen. 
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Vanwege haar beperkte bevoegdheden biedt de deelraad geen grotere invloed 
van de wijkbevolking op de politiek die ten aanzien van de meeste problemen 
in de wijk wordt gevoerd. Als verlengstuk van het parlementaire systeem is de 
deelraadstructuur niet geschikt voor het behartigen van de belangen van de vcr
schillende groepen wijkbewoners, staat ze er zelfs dikwijls een goede belangen
behartiging in de weg. Ze functioneert vooral als orgaan, waarin de wensen van 
de wijkbewoners worden teruggebracht tot het op wijkniveau 'haalbare' en 
waarin geen machtsvorming plaatsvindt teneinde op langere termijn de gren
zen van het 'haalbare' te verleggen, d.w.z. de huidige machtsverhoudingen in 
progressieve zin te veranderen. De effecten van het gedecentraliseerde politieke 
apparaat vcrtonen -bij gebrek aan politieke middelen- een grote overeen
komst met het sociale planningsmcchanisme. Opvallend is te constateren dat 
het gedecentraliseerde ambtelijke apparaat in de praktijk een veel grotere in
vloed op de politieke besluitvorming mogelijk maakt. 

2. Deze conclusie is gebaseerd op de structurele kenmerken van de deelraad
structuur. Incidenten als gevolg van incompetentie zijn niet meegeanaliseerd. 
Ook al bestaat de deelraad uit strijdbare, en politiek zeer ontwikkelde mensen, 
dan nog blijven de beperkingen en de gevaren bestaan. Slechts de goodwill in 
de wijk zal mogelijk groter zijn. Parlementaire democratie op wijkniveau (min
der dan 100.000 inwoners) voldoet niet. De meest essentiële reden hiervoor is 
het gebrek aan reële politieke bevoegdheden. Om dit probleem te ondervangen 
zijn twee mogelijheden denkbaar: 
a. Een drastische uitbreiding van de bevoegdheden van de deelgemeenten 

ten koste van die van de gemeenteraad. Dit betekent een verminderde 
slagkracht van de gemeenteraad, met een negatief effect voor de aanpak 
van zowel technisch als politiek moeilijke vraagstukken als stadsvernieu
wing, werkloosheid, woonlasten, verslaving, (openbaar) vervoer, bezui
mgmgen op voorziemngcn, enz. 

b. De andere mogelijkheid is om de parlementaire structuur op wijkniveau 
op te heffen, omdat ze de ontwikkeling van een progressieve tegenmacht 
in de weg staat én omdat er in de praktijk een beter functionerend alterna
tief is ontwikkeld: de projcctgroepenstructuur. 

3. In het projectgroepenmodel blijven de politieke bevoegdheden berusten bij 
de gemeenteraad. De organisatie op wijkniveau (tot ca. 25.000 inwoners) is ge
baseerd op belangenbehartiging. Voor zover mogelijk en noodzakelijk worden 
die belangen gecoördineerd door een centrale bewonersorganisatie. Vandaar
uit worden de eisen ontwikkeld ter verbetering van de situatie in de wijk. De 
uitwerking van die eisen geschiedt in overleg/samenwerking met gemandateer
de ambtenaren. Uitgewerkte plannen worden voorgelegd aan de gemeente-
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raad(scommissie) die de uiteindelijke beslissing neemt. De op wijkniveau be
reikte 'consensus' maakt vele voorstellen tot hamerstukken. In geval van con
flicten hakt de commissie stadsvernieuwing de knoop door. 

Dit model heeft grote voordelen vergeleken met de deelgemeenteraden. De be
wonersorganisaties kunnen zelfstandig blijven functioneren en toch een be
hoorlijke invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming. Desondanks zijn 
er enkele ontwikkelingen waarneembaar die aanleiding geven tot kritische 
kanttekeningen: 
a. Er is sprake van centralistische tendensen binnen het stedelijke ambte

narenapparaat. Deels toe te schrijven aan veranderingen c.q. verslechte
ringen in het regeringsbeleid die om een stevig centraal antwoord vragen 
(huurharmonisatie, te lage nieuwbouwcontingenten, financiering aanko
pen, renovatiehuur van woningwet, anti-speculatiemaatregelen). 
Deels ook het gevolg van autonome ontwikkelmgen binnen het ambtena
renapparaat zelf. De eerste generatie projectcoördinatoren heeft inmid
dels grotendeels de wijk verlaten en is voor een deel in het centrale appa
raat terecht gekomen. Beter dan wie ook denken zij in staat te zijn de op
lossing te formuleren voor de problemen in de wijk. Voor het functione
ren van een decentrale aanpak vanuit de projectgroepen is dit een slechte 
ontwikkeling. 

b. Er ontstaan ook bureaucratische tendenzen binnen de bewonersorganisa
ties. In de meeste oude wijken heeft stadsvernieuwing prioriteit nummer 
één. Daar wordt de meeste energie in gestoken, terwijl de meeste beroeps
krachten speciaal ten behoeve van de stadsvernieuwing zijn aangesteld en 
gekwalificeerd. De nadruk op de stadsvernieuwing legt niet alleen een 
groot beslag op de beschikbare tijd, maar ook op de werkwijze van de or
ganisatie: brieven schrijven, nota's lezen, vergaderen en opbellen, ten kos~ 
te van een meer directe benadering van wijkbewoners en wijkproblemen. 
Door de belasting van de stadsvernieuwing dreigen een aantal zaken niet 
de aandacht te krijgen die ze zouden verdienen: onderwijs, racisme, werk
loosheid en andere. Het gevaar is aanwezig dat actieve wijkbewoners en 
beroepskrachten hun legitimatie meer en meer gaan ontlenen aan hun bij
drage aan het stadsvernieuwingsproces, aan hun bruikbaarheid voor het 
besturen van de gemeente en minder aan hun massabasis in de wijk. 

4. De deelraden kunnen afgeschaft worden en vcrvangen door een organisatie
vorm die overeenkomt met het projectgroepmodeL De bevoegdheden van de 
deelraden gaan weer terug naar de gemeenteraad, de presentiegelden, de betaal
de voorzitter en de vierjaarlijkse vcrkiezingen verdwijnen. De gedecentrali
seerde ambtelijke werkzaamheden blijven in tact, voorzover het gaat om loket-
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handelingen (paspoorten, geboortebewijzen en visvergunningen) en om de 

voorbereiding en uitwerking van plannen voor de wijk. Het aantal en de kwali
ficatie van de ambtenaren zal variëren, afhankelijk van de situatie in de wijk. 
Behalve stadsvernieuwing kunnen ook welzijnsvoorzieningen, onderwijs, 
GEB, woonomgeving in het takenpakket worden opgenomen. Essentieel is 
daarbij of de ambtenaren voldoende gemandateerd zijn om als ingang in het ap
paraat en naar het politiek bestuur toe te kunnen functioneren. Minstens even 
belangrijk is de vraag of de politieke voorwaarden aanwezig zijn en bljiven, op 
basis waarvan bewoners en ambtenaren samen aan de oplossing van problemen 
kunnen werken. Als er alleen maar bezuinigd wordt, laat zelfs het meest bril
jante organisatiemodel het afweten. 

5. Ook al zijn de uitkomsten van het parlementaire proces- zeker de laatste 
tijd- vaak bar en boos, toch is het te simpel om dan maar te concluderen dat 
de parlementaire democratie afgeschaft dient te worden en vervangen door di
recte vormen van democratie. Beide vormen van democratie hebben immers 
hun eigen functie en hun eigen logica. Bewonersorganisaties richten zich op 
een aantal concreet aan te geven belangen. In de brede maatschappelijke con
text zijn het deelbelangen. Bewonersorganisaties kunnen oppositie voeren te
gen een slecht beleid, ze kunnen komen met alternatieven, de acties of het pro
gram blijven per definitie beperkt tot het maatschappelijk deelterrein van de 
wijken. 

Politieke partijen hebben tot taak om de verschillende deelbelangen tegen 
dkaar af te wegen, tot een synthese te brengen op grond van een visie op de ge
wenste maatschappelijke ontwikkeling in de toekomst. Dit proces van synthe
se is iets anders dan de optelsom van alle deelbelangen of deelprogramma's. De 
directe vormen van democratie zijn geen vervanging voor de parlementaire de
mocratie, maar een noodzakelijke uitbreiding m versterking ervan. Door het 
versterken van directe vormen van democratie, door informatie en organisatie 
van onderdrukte bevolkingsgroepen, door het aangaan van coalities kan de in
vloed van de directe op de parlementaire democratie versterkt worden. 

Noten 
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Onmacht en perspectieven van 
'klein links' 

Frank Köhler 

Binnen PSP, CPN en PPR woedt een strijd over de richting waarin deze partij
en zich moeten ontwikkelen. De ontwikkelingen in de afzonderlijke partijen 
staan niet los van elkaar. Integendeel, de onderlinge vcrhouding tussen de par
tijen van 'klein links' is een hoofdpunt in de discussies over hun toekomst. Dit 
artikel is geen poging een objectieve beschrijving te geven van de ontwikkeling 
van de kleine linkse partijen. Het geeft slechts mijn persoonlijke indrukken en 
voorlopige conclusies weer, als bijdrage aan een noodzakelijke discussie. 

De onmacht van klein-links 

De achtergrond van strategiediscussies binnen radicaallinkse partijen is veelal 
het gevoel dat men er onvoldoende in slaagt het verlangen naar verandering van 
de maatschappij inhoudelijk en organisatorisch vorm te geven. Niet de felle in
terne discussies zijn er de oorzaak van dat men onvoldoende 'aan de slag' gaat, 
deze discussies zijn juist het gevolg van gevoelens van onmacht om succesvol 
aan het werk te gaan. 

Organisatorisch is de stagnatie en terugval van klein-links onmiskenbaar. 
Electoraal is klein-links als geheel de klap van 1977 nog steeds niet te boven. 
Zelfs toen de praktijk van de regering-Van Agt/Den Uyl bij de Provinciale Sta
tenverkiezingen van '82 leidde tot het verlies van een miljoen stemmen voor de 
PvdA, wist klein-links zich nauwelijks te versterken. Ook de ledenontwikke
ling is een teken aan de wand. De PPR had in '77 nog zo'n 14.000 leden. Door 
de gestage teruggang is dat aantal inmiddels gehalveerd. De PSP vertoonde 
sinds '77 juist een ledengroei, waarschijnlijk door de sterke opleving van de 
vredesbeweging. Maar sinds zij september vorig jaar een hoogtepunt van 
10.500 leden bereikte, gaat het ook snel bergafwaarts: het afgelopen jaar boekte 
de PSP een netto-ledenverlies van zo'n 15 procent. Naar het ledenverloop van 
de CPN kan men slechts raden, maar ik ben niet de enige die denkt dat ook 
daar sprake is van achteruitgang. 

Mijn indruk is dat mensen die actief zijn in sociale bewegingen weinig 
worden aangesproken door de huidige opstelling van linkse partijen. De PvdA 
kiest eerder voor aanpassing aan de bestaande machtsverhoudingen dan voor 
mobilisatie van haar achterban voor hevormingsvoorstellen. Maar ook de klei-
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ne linkse partijen weten weinig politiek perspectief te bieden, ze slagen er ook 
nauwelijks in om samen met mensen uit bewegingen concrete initiatieven te 
nemen. Om wat gemiste kansen te noemen: 
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de manier waarop arbeidstijdverkorting nu plaatsvindt, komt niet tege
moet aan de doelstellingen die politiek links en de vrouwenbeweging 
daarmee hebben: hervcrdeling van betaald en onbetaald werk en van inko
mens. Deze doelstellingen zijn niet op eigen kracht door de vakbeweging 
in de bedrijven en instellingen te realiseren. Daarvoor moet ook een ge
richt overheidsbeleid gevoerd worden. Links zou haar visie op arbeids
tijdverkorting, zoals compensatie voor dalende bruto lonen van laagbe
taalde werknemers/sters, vorm kunnen geven door een voorstel voor een 
raamwet ar.beidstijdverkorting uit te werken. Tot nu toe heeft klein-links 
op dit vlak geen enkel serieus politiek initiatief genomen dat basis voor 
mobilisatie onder de betrokkenen kan zijn. 
de structuur van het publieke deel van de energievoorziening is volop in 
discussie. In de energiebeweging en binnen linkse partijen bestaan tal van 
ideeën om te komen tot democratisering en tot zodanige structuren dat 
energiebesparing en ontwikkeling van alternatieve energiebronnen meer 
kans krijgen. Toch hebben de kleine linkse partijen er niet aan gewerkt om 
tot een gezamenlijk voorstel te komen waarvoor samen met de energiebe
weging druk kan worden uitgeoefend. 
naast de sociaal-democratische benadering om via wet- en regelgeving 
maatschappelijke ongelijkheid tegen te gaan, leeft er in de PSP, CPN en 
PPR het idee van een vrijheidslievcnd socialisme dat juist bij uitstek anti
bureaucratisch is. Ook in veel progressieve bewegingen ontwikkelen zich 
'zelfbeheer' opvattingen. Maar in de politieke praktijk sluit alleen rechts 
aan bij anti-bureaucratische gevoelens onder de bevolking. Het rechtse 
dereguleringsstreven schaft ongeveer die overheidsbemoeienis af die links 
juist wil behouden. Binnen de PvdA probeert men ook wat ideeën over 
deregulering en decentralisatie te ontwikkelen, maar juist klein-links heeft 
tot nu toe nauwelijks een programmatische vertaling gemaakt van haar an
ti-bureaucratische gevoelens. 
tot slot van deze vrij willekeurige 'gemiste kansen' iets over de vcrhouding 
van klein-links tot de vredesbeweging. Deze beweging heeft de afgelopen 
jaren in Nederland een ongekende omvang gekregen. Het ontwapenings
streven dat in deze beweging leeft, gaat verder dan de strijd tegen de neu
tronenbom en de kruisraketten. De IKV-leus 'Help de kernwapens de 
wereld uit, om te beginnen uit Nederland' vindt brede ondersteuning. 
Het is nuttig er nog eens aan te herinneren dat alleen PSP, CPN en PPR 
deze politieke eis ondersteunen. Het denken over ontwapening van rechts 
en het officiële standpunt van de PvdA bevinden zich binnm het raam-



werk van de NA VO-bewapeningsstrategie, waarbij de PvdA een wat 
remmende rol probeert te vervullen. Ondanks dat vrij brede lagen van de 

bevolking vcrdergaande ontwapeningsstappen steunen, hebben PSP, 
CPN en PPR dat niet in politieke machtsvorming kunnen vertalen. Wel
licht is het ontbreken van een gezamenlijk programma voor een andere 
buitenlandse politiek en een ander veiligheidsbeleid daar mede de oorzaak 
van. Maar ook het feit dat de kleine linkse partijen elk wel zeer weinig po
litiek gewicht in de schaal leggen, leidt ertoe dat veel mensen zich niet op 
klein-links oriënteren. 

Bovenstaande opsomming betekent niet dat er door PSP, CPN en PPR de af
gelopen jaren geen goede politieke initiatieven zijn genomen. Maar deze initia
tieven hebben, als ze door één kleine linkse partij worden genomen, toch een te 
smal draagvlak om succesvol te worden. 

Een voorbeeld. Het wetenschappelijk bureau van de PSP kwam met een 
voorstel voor een 'Noodwet bedrijven in moeilijkheden' die als doel heeft de 
positie van de arbeiders bij dreigende bedrijfssluitingen te versterken. CPN en 
PPR reageerden nauwelijks op dit initiatief. In de vakbeweging, die zich voor 
zo'n noodwet zou moeten inzetten, heeft de PSP te weinig contacten om de 
discussie hierover te stimuleren. Vervolgens dreigt het initiatief in een la te ver
dwijnen. Een ander voorbeeld is de actie ter bescherming van de minima die de 
CPN onlangs startte: de zeer smalle basis van dit initiatief vcroordeelde het bij 
voorbaat tot mislukken. 

Mijn mening is dat partijen die de maatschappij willen veranderen alleen 
zinvol functioneren als ze politieke initiatieven nemen, al dan niet samen met 
anderen, die op korte of middellange termijn geheel of gedeeltelijk resultaat 
hebben. Linkse partijen die zich tot 'de socialistische revolutie' denken te kun
nen beperken tot propaganda voor hun idealen over de maatschappij, vcrwor
den doorgaans tot sektes. 

De vraag is of de partijen ter linkerzijde van de PvdA zulke politieke ini
tiaticven in voldoende mate nemen, en zo niet, hoe dat weer wel kan gaan ge
beuren. De actualiteit van deze vraag bepaalt ook de heftigheid van de debatten 
binnen CPN, PPR en PSP over de plaatsbepaling van deze partijen. 

Discussies binnen PSP, CPN en PPR 

De PSP is niet zozeer verdeeld over haar programmatische doelstellingen. Ze 
heeft daarentegen altijd mensen met zeer vcrschillende visies over de taak van 
de partij in de maatschappelijke ontwikkeling geherbergd (ik gebruik dit laatste 
woord met opzet omdat de doorstroming van haar actieve ledenbestand een 
kenmerk van de PSP is). Op haar strategiecon gres, dat dit voorjaar plaatsvond, 
heeft zich een mecrderhcidscoalitie van diverse stromingen gevormd rond het 
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afhouden van een koers die gericht was op politieke machtsvorming door nau
were samenwerking van linkse partijen. 

Welke stromingen en onderstromen in het denken binnen de PSP vonden 
elkaar hier? In de eerste plaats de fundamentalisten die de totale socialisatie en 
totale ontwapening in één keer als voorwaarde zien om niet te vcrvallen in soci
aal-democratisch 'medebeheer van het kapitalisme'. Hoe die socialisatie van de 
economie vorm moet krijgen maakt deze stroming niet duidelijk; tot een revo
lutionaire situatie moet de PSP zich vooral richten op het propageren van de 
noodzaak van deze totale maatschappij-omwenteling. Het op korte termijn re
aliseren van eisen van progressieve bewegingen is in de eerste plaats een taak 
voor de PvdA, waar de PSP uiteraard wel steun aan zal geven. Deze fundamen
talistische visie wordt in haar pure vorm door weinig PSP-ers serieus genomen, 

maar als een prominent partijgenoot dit vcrhaal goed brengt, schijnt het toch 
zoveel sentimenten los te maken dat een half partijcongres aan het juichen 'laat. 
Dat komt mede doordat deze karikaturale benadering van een socialistische 
strategie appelleert aan een tweede onderstroming in de PSP, hoc paradoxaal 
dat ook is: het anarchistische en anti-autoritair denken. Deze onderstroom 
vertegenwoordigt de idee dat alle macht corrumpeert. Er is dus altijd een groep 
mensen nodig die de machthebbers, ongeacht hun politieke ideologie, kriti
seert en de PSP is hun partij. 

Er is nog een derde stroming in de PSP die zich niet zo druk maakt om so
cialistische machtsvorming door linkse samenwerking. Dat zijn de mensen die 
de PSP vooral zien als een partij die steun geeft aan allerlei groepen die in de 
maatschappij gemarginaliseerd dreigen te .worden: etnische minderheden, kra
kers die gecriminaliseerd worden, totaalweigeraars, gevangenen en andere 
randgroepen. Daarbij richt men zich niet zozeer op het betrekken van deze 
groepen bij de machtsvorming van de arbeidersbewegingen en andere grote 
progressieve bewegingen, maar op het 'eigene' van deze groepen waarvoor ook 
een plaatsje onder de zon moet zijn. Subjectief lijkt dat soms heel radicaal, ob
jectief gaat het om integratie van deze groepen in de bestaande machtsverhou
dingen. 

D~~ze drie stromingen, die nauwelijks in hun zuivere vorm voorkomen en 
daarom beter onderstromen genoemd kunnen worden, vonden elkaar op stel. 
lingen dat alle machtsvorming van onderop moet komen en dat de PSP haar 
ideologische zuiverheid en programmatische radicaliteit niet in gevaar moest 
brengen door het streven naar machtsuitoefening door linkse samenwerking. 

De congresminderheid, 40 à 45 procent op het laatste PSP-congres, vond 
linkse samenwerking juist een voorwaarde voor maatschappijverandering in de 
richting die de PSP voorstaat. Ook dit deel van de PSP heeft uiteenlopende 
strategie-opvattingen: van sociaal-democratische over een geleidelijke aantas
ting van maatschappelijke ongelijkheid, via ideeën over een socialistische her-
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vormingsstratcgic die overeenkomsten vcrtoont met linkse eurocommunisti
sche opvattingen, tot opvattingen over de noodzaak Vclll een socialistische re

volutie. Maar deze stromingen vinden elkaar op het standpunt dat een socialis
tische partij mclCht moet uitoefenen om eisen van progressieve bewegingen in 
politieke resultaten te vcrtalen en om te komen tot verschuivingen in de maat
schappelijke machtsverhoudingen. Daartoe moet een partij zelf ideeën uitwer
ken en politieke initiatieven nemen om het overheidsbeleid te beïnvloeden, ook 
onder kapitalistische verhoudingen. Linkse samenwerking is daarbij een voor
waarde om tot resultaten te komen. Deze PSP-ers constateren dat de overeen
stemming met de CPN en PPR over actuele politieke strijdpunten de laatste ja
ren steeds groter wordt en dat het dus nuttig is zoveel mogelijk gezamenlijk po
litieke initiaticven te nemen en invloed uit te oefenen. Vooralsnog is onduide
lijk welke stromingen in de PSP de overhand zullen krijgen: noch de funda
mentalisten en afwijzers van elke machtsuitoefening door de PSP, noch de 
voorstanders van nauwe linkse samenwerking hcblxn een meerderheid achter 
zich. 
Binnen de CPN is er zowel meningsverschil over de doelstellingen als over de 
strategie van de partij. Enerzijds zijn er de horizontalen en andere orthodoxe 
communisten die geheel of gedeeltelijk terug willen naar de koers van voor '77, 
waarbij een deel van hen overigens wel verdere vernieuwing op het gebied van 
de interne partijdemocratie voorstaat. Mijns inziens zal een koers, gericht op 
de directe materiële belangen van de arbeiders gekoppeld aan een band met de 
Oosteuropese communistische partijen die de arbeidersbeweging in hun land 
juist onderdrukken, geen enkele sector van de Nederlandse samenleving aan
spreken. 

Anderzijds zijn er de vernieuwers, de wat laat opgekomen Nederlandse 
vcrsic van het eurocommunisme. Globaal wordt hun visie vcrwoord in het 
ontwerp-programma dat nu is gepubliceerd, zij het dat dit programma weinig 
duidelijkheid geeft over de internationale oriëntatie van de CPN. Terwijl juist 
dit een toetssteen is voor de beoordeling van een communistische partij door 
andere progressieve partijen. Voor mij is duidelijk: de Poolse arbeidersbewe
ging Solidariteit en deCPSUzijn elkaars tegenstrevers, de 'vredespolitiek' van 
de Sowjet-Unie bereikt de Afghaanse bevolking en de bevrijde gebieden in Eri
trea middels napalm. Een CPN die de strijd tegen onderdrukking overal ter 
wereld steunt, kan dus geen vriendschappelijke maar slechts zakelijke relaties 
met de CPSU en de met haar vcrbonden partijen hebben. 

Een deel van de vcrnieuwers in de CPN constateert dat met het loslaten 
van de marxistisch-leninistische ideologie en de daaruit voortvloeiende 'weten
schappelijke' inzichten, met de erkenning van het feminisme als politieke fac
tor, met het loslaten van een eenzijdige oriëntatie op de loonstrijd, en met een 
keus voor een politiek die gericht is tegen de verdeling van de wereld in machts-
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blokken en invloedssferen, de CPN een radicaallinkse programparrij is gewor
den, waarvan het programma erg veel overeenkomsten vcrtoont met dat van de 

PSP en de PPR. Zij trekken dan ook de conclusie dat nauwe samenwerking 
met deze partijen gewenst is om als blok gewicht in de schaal te leggen bij pro
gressieve coalitievorming met de PvdA en anderen. En als 'communistisch' be
tekent, dat men een radicale omwenteling van maatschappelijke ongclijkheids
verhoudingen wil, dan is dat onvoldoende basis om daarop een afzonderlijke 
partij te handhaven als blijkt dat CPN, PSP en PPR in de praktijk tot gezamen
lijk politiek optreden kunnen komen. 

Een ander deel van de CPN ondersteunt wel de vernieuwing tot een linkse 
programpartij, maar ziet op grond van haar tradities toch een heel eigen plaats 
voor de CPN. Wat deze eigen positie nu inhoudt als men niet terug wil naar 
eenzijdige prioriteit voor de loonstrijd en naar de CPN als deel van 'de inter
nationale communistische beweging' is vooralsnog in nevelen gehuld. Strate
gisch vindt deze stroming dat nauwe samenwerking van de CPN met PPR en 
PSP de communisten teveel dreigt te oriënteren op maatschappelijke randver
schijnselen en sectarisch optreden. Hocwel deze angst niet geheel ongegrond 
is, lijkt de strategie die daaruit voortvloeit voorbij te gaan aan de werkelijke po
litieke verhoudingen in Nedcrlànd: wie zich in de eerste plaats richt op samen
werking van de CPN met de PvdA onder het motto 'samenwerking van com
munisten en socialisten' doet toch erg denken aan de muis die samen met een 
olifant over een houten brug loopt en dan zegt 'wat stampen wc hard, hè?'. 

Ook in de PPR kristalliseren zich twee vleugels uit. Enerzijds dat deel van de 
groenen dat vindt dat de verhouding mens-natuur in deze tijd allesbepalend is 
en dat politieke theorie en partijvorming op grond van sociale tegenstellingen 
achterhaald is. Zij willen een groene partij los van traclitioneellinks, die vooral 
ook kiezers uit het politieke centrum moet aanspreken. Anderzijds is er een 
vleugel die er op wijst dat de PPR altijd met sociale strijd vcrbonden is geweest 
en allang terug heeft vastgesteld dat het realiseren van haar democratiserings-, 
milieu- en vredespolitiek wijziging van de economische machtsverhoudingen 
vereist. Zij vinden nauwere samenwerking met PSP en CPN een logisch gevolg 
van de ontwikkeling van de PPR. 

Desintegratie en hergroepering: perspectieven 

Naar mijn mening zijn er in de drie kleine linkse partijen grote delen die eigen
lijk in één politieke groepering thuishoren: de vernieuwers in de CPN, de 
'linksen' in de PPR en dat deel van de PSP dat partijpolitieke machtsvorming 
niet afwijst kunnen elkaar vinden op een ontwapeningspolitiek en in een stre
ven naar een vrijheidslievend socialisme waarin feministische en ecologische 
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doelen zijn geïntegreerd. 
Het ontbreekt hen aan een aansprekende politieke vcrtaling van deze 

doelstellingen voor de korte termijn. Een radicale maar ondogmatische politie
kc groepering die zo'n vcrtaling wel maakt en daarvoor buiten en binnen het 
parlcment actief optreedt, kan volgens mij velen aantrekken die zich nu nog bij 

gebrek aan alternatief op de sociaal-democratie oriënteren of op linkse politiek 
zijn afgeknapt. 

Toch is zo'n 'linkse doorbraak' niet eenvoudig: de remmende kracht van 
bestaande organisatorische verbanden, de bestaande partijen, doet zich gelden. 
Het bij elkaar houden hiervan wordt door velen die in deze organisatorische 
verbanden functioneren, als een natuurlijke taak ervaren. Dat is niet altijd ne
gatief, maar als het leidt tot eindeloze herhaling van dezelfde discussies tussen 
partijstromingen met verschillende opties, die deels niet te verenigen zijn, leidt 
het tot het afhaken van veel mensen voor wie de partij geen doel maar middel 
is. Binnen de PPR zet de leegloop gestaag door, binnen de CPN dreigen ver
nieuwers af te haken en ook binnen de PSP haken degenen die aan concrete po
litiek willen doen regelmatig af. Om zowel kaders van de klein-linkse partijen 
als deze mensen en anderen die wellinks van de PvdA staan maar zich niet aan
getrokken voelen tot één van de sterk ideologisch gekleurde splinterpartijen te 
betrekken bij het debat over de inhoud en de vormgeving van een radicale link
se politiek, is een initiatief nodig dat de bestaande partijverbanden overstijgt. 
Mijn hoop is dat het initiatief 'Voor een linkse doorbraak' door inhoudelijke 
debatten over concrete problemen en initiatieven te voeren en daarbij ook de 
kleine linkse partijen te betrekken, de discussic buiten het ideologische en or
ganisatorische kader kan tillen waarin het nu binnen PSP, CPN en PPR dreigt 
te verzanden. 
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'Ik ben geboren tegen de kentering, en ik weet mij 
gedragen op de stijgende vloed' 

De historische intuïtie van 
Frederik van Eeden 

Kees Bakker 

Iedereen die zich een wat uitgebreider kennismaking met leven en werk van 

fredcrik van Eeden heeft gegund, zal wel kunnen zeggen: de Van Eeden van 
die en die periode en van die en die geschriften, die boeit mij het meest, dat is 

voor mij Van Eeden. Voor Van Dcyssel was het de Van Ecden uit de tijd van 
'De nieuwe gids', de tijd van voor de pilo-klederdracht, zoals hij dat heeft 
geformuleerd. 1 Voor Van Ecdens biograaf Van Tricht is het de Van Eeden uit 
de jaren van 1893 tot het 'rijpheidsmoment'' van 1896. 

Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de Van Ecdcnvanna de eeuwwis

seling en dan eigenlijk tot aan het eind van zijn werkzaamheid. Het is de Van 
Eeden, die zijn opvattingen en zijn ideaal gaat verbinden met veranderingen, 
die hij in zijn eigen tijd waarneemt. De Van Ecden, die de 'breuk der tijden', 1 

het begin van de 'zuivere, gemeenschappelijke zaligheid', 4 niet meer vcrwacht

te in een onbepaalde toekomst, maar die om zich heen zag en aan den lijve er
voer. Deze Van Feden boeit mij het meest, omdat hij in deze periode het con
flict van ideaal en werkelijkheid ging vcrtalen in de historische termen van het 
reeds en nog niet, waardoor dit conflict pas echt spannend wordt. 

In de tweede plaats vind ik de Van Eeden uit deze jaren het meest boeiend, 
omdat hij met de visie op zijn tijd als een overgangstijd een heel elementair be
sef van zijn tijdgenoten, van zijn generatie, onder woorden bracht, omdat hij 
dus met die opvattingen pas werkelijk de 'typische vertegenwoordiger' van zijn 
generatie werd. Maar bovendien omdat hij daarmee inderdaad zijn tijd heel 

wezenlijk heeft getypeerd. Om die twee redenen ben ik dus geïnteresseerd ge
raakt in leven en werk van Van Fcden uit die jaren. Maar ik zou ook willen be

togen dat dit tijdvak voor Van Eeden zelf, in zijn leven, het belangrijkst is ge
weest. Dat dus zijn 'rijpheid' niet valt in de jaren tot 1896, maar dat hij in staat 

is geweest zijn tot dan toe opgezamelde opvattingen en idealen een nieuwe zin 
te geven, ze te hergroeperen in een nieuw perspectief. Een nieuwe fase in het 
denken van Van Eeden en tevens feitelijk de laatste. 
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Een woedend romanticus 

Is de periode die ik bedoel ook nader aan te geven en om welke verandering in 
zijn denken gaat het precies? Ter voorbereiding van het antwoord op die vraag 
een algemene karakteristiek van zijn levenshouding en enkele opmerkingen ter 
periodisering. Van Eeden was een romanticus' en dat is hij ook zijn hele leven 
gebleven. Met die vaststelling moet zo'n karakteristiek beginnen. Maar dan 
verder. Dat Van Eeden een romanticus was, betekent niet dat hij iemand was 
met een wat bizarre, en dan ook nauwelijks te verklaren, belangstelling voor de 
Duitse romantiek aan het begin van de eeuw ~ Knuvelder schijnt zoiets te 
menen." Van Ecden heeft zeker in de stilte van zijn hut heel wat bockjes van 
vroeger gelezen. Toch was hij geen 'te bat geboren romanticus'. 7 Zijn roman
tiek was iets eigens en iets eigentijds. Wat dat laatste betreft, hij maakte deel uit, 
was zelfs dè typische vertegenwoordiger van dè romantische stroming van zijn 
tijd en in zijn land. Die beoordeling stamt van KalfPen is, vind ik, alleen in die 
zin onjuist, dat de romantiek tegen het eind van de eeuw in ons land nog wel 
iets meer was dan de beweging van Tachtig. Het was de houding van een gene
ratie, de nieuwe generatie,'' die aan de romantiek aanknopingspunten ontleen
de. De romantiek bood deze generatic een referentiekader, waarin ze haar kri
tiek kon formuleren. 

In de tweede plaats. De romantische kritiek van Van Ecdcn en zijn genera
tic richtte zich niet op het leven in het algemeen, op een of ander niet nader te 
specificeren ondermaanse, maar heel nauwkeurig op wat in hun tijd nog 'het 
leven' was, het 'burgerlijk leventje'. 18 

In de derde plaats. De romantische kritiek kan de vorm krijgen van een 
klacht, van treuren om 't verlorene. Bij Van Eedenkreeg het al spoedig, dat wil 
zeggen na zij dichtwerk Ellen (1891 ), de vorm van een aanklacht, van een ver
vaarlijke woede. Van Eed en was niet 'een tamelijk week romanticus', 11 maar 
juist één die zich ontzettend kwaad maakte. 

Het was een woede, een opstand tegen het heden, omdat het ook anders 
kon. Aan bewijsplaatsen geen gebrek. 'Als gij vergelijken kondt met vroeger, 
toen de menschheid nog jong was, met Egypte, met Athene, met Rome, met 
Florence, met Venetië,~ dat zoudt ge huiveren van uw val. ' 12 En het was een 
woede, die door zichzelf bewees, dat het ook anders zou worden. Plechtig ge
zegd: 'de wil is en hare daad zal zijn. ' 11 

Ik denk overigens dat het eerder dit besef is, dat de Van Eeden van na El
len onderscheidt van de Nieuwe-Gidser, de Van Eeden dus uit de periode van 
1885 tot 1891, 1• eerder dan een nieuw-gewonnen opstandigheid, zoals Van 
Tricht betoogt. 1

' De Van Ecden van Ellen en daarvoor nam van harte deel aan 
'het grooteverzet tegen knoeierij en onoprechtheid', 1" was even strijdbaar17 en 
even kwaad. Maar hij was kwaad ongeacht de afloop en ook zonder een be-
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paalder visie op de afloop dan dat het tot aan 'der U ren vcrscheiden'" wel altijd 
bchelpen zou blijven. Het merkwaardige van de Van Eed en uit deze periode is, 
dat beide houdingen, de romantische klacht èn de rebellie, naast elkaar staan, 
on verzoend. 

Van verziekt naar genezend 

Van Eeden karakteriseerde in de jaren na 1890 de maatschappij van zijn tijd als 
'afgeweken', tY verworden, verziekt. 2c Vooruitgang? Er is geen sprake van! Ja, 
'in het vegetatieve' misschien, maar 'in het hoogste intcllcctueelc, in kunst en 
wijsheid'21 is het achteruitgang wat de klok slaat. Ontwikkeling? Deze tijd 
houdt elke ontwikkeling tegen! 

Van Ecden vcrzette zich 'uit al zijn kracht tegen de sociaal-democratische 
leerstelling: dat de tegenwoordige toestand geen maatschappelijke ziekte, 
slechts een stadium van ontwikkeling zou zijn'. 22 

Op deze situatie ontwikkelde hij twee antwoorden. Het eerste kwam op 
in de Ellen-tijd en klonk nog na in het voorwoord van 'Van de koele meren des 
doods', waar hij als het thema van zijn roman noemde, 'hoe het mogelijk is, de 
oogenschijnlijk overmachtige en overweldigende invloeden onzer kranke 
maatschappij, ondanks de ongunstigste lotswisseling, door het allertccderst 
zielsgcstel te weerstaan, en ondanks diepsten val tot eindelijk heil te verwer
ken'. Een individucel antwoord dus. Het tweede antwoord, dat hij daarnaast 
naar voren bracht en waarop geleidelijk een sterker accent kwam te liggen, was 
van sociale aard: er moet iets aan de omstandigheden gebeuren. De wil, het 
goede in de mens, 'de in ons sluimerende norm'/' moet de ruimte krijgen. En 
daarvoor is het nodig wat aan de belemmerende omstandigheden te doen, door 
'gunstige voorwaarden'24 te scheppen. 

Om dat uit te leggen greep hij naar een biologische parallel. Er moet een 
milieu gecreëerd worden, waarin het zaadje tot een mooie sterke boom kan 
opgroeien. 2' 

Dat is de Van Eedcn van na Ellen, de man die zich ging losmaken van de 
abstracte, esthetische kritiek van Kloos en Van Deysscl, die terzake kwam, 
socialist26 werd, socialistischer dan Van der Goes27 nog wel. 

In 1903 gaf hij zijn opvattingen uit die periode nog eens in den brede uitge
werkt in het licht. In dat geschrift zijn de gedachtes, waarmee hij een geschied
beschouwing trachtte op te bouwen, in het licht van zijn verdere ontwikkeling 
het meest interessant en tegelijk met hun 'zwenkingen', 'storende invloeden' en 
met de verkeerde bedding waarin de hele mensheid on willend blijkt te zijn te
rechtgekomen, het meest bizar en, inderdaad, onhoudbaar. 2 ~ Maar dit gesch
rift is een nakomertje. 2'J In feite was hij al in 190 I bezig tot een heel andere op
vatting te komen. We vinden die opvatting voor het eerst gedocumenteerd in 
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een schets voor een komcdie30 en uitgewerkt in de twee vcrvolgdelen die hij op 
zijn roman 'De kleine Johannes' schreef. 11 

Kern van het nieuwe inzicht is, dat de echte schoonheid, vroeger tot gel
ding gebracht tegenover het afstotelijke heden, precies in dat heden gestalte 
krijgt. De lelijkte wordt daarmee noodzakelijk, een stadium op weg naar een 
nieuwe schoonheid, een nieuwe harmonie. De wereld is, zoals de Duitse ro
manticus Hebbel geformuleerd had, 'eine Wunde Gottes'. Dat blijft waar. 
Maar, voegde Van Eeden daaraan nu toe, "ik zou willen zeggen: 'eine heilende 
Wunde"'. 32 Vroeger, in die wanhopige jaren tachtig en begin negentig, waren 
de omstandigheden, 'de dingen rondom'," voor Van Eeden starre, tijdlozeH 
dingen geweest, die de strevende mens in zijn groei belemmerden, een soort 
passieve weerstand boden. Jo Maar nu, nu de stagnatie van dat tijdvak overwon
nen bleek, nu zag hij die omstandigheden samen met de strevende mensheid 
veranderen, een historisch proces doormaken. 

Dit nieuwe inzicht stelde Van Eeden in staat tct een nieuwe groepering 
van zijn denkbeelden en idealen, een hergroepering die om twee redenen een 
stap verder was.v' In de eerste plaats kwam nu veel wat voordien min of meer 
onverzoend naast elkaar had bestaan, in een zinvol verband te staan. En in de 
tweede plaats kwam Van Eeden ermee een stap dichter bij de maatschappelijke 
realiteit te staan. Hij kon nu pas echt en zonder vrees voor vuile handen gaan 
deelnemen aan het leven. 

Afscheid van de oude romantiek 

Ik wil dit toelichten aan een aantal gedachtes, die Van Eeden in deze jaren ont
wikkelde. Van Eeden ging in deze tijd het romantische lijden aan de wereld op 
een nieuwe wijze als een zinvollijden begrijpen. Het 'geweldig Leed' 17 werd 
voor hem de manier waarop je als mens, of liever: als dichter, deelneemt aan 
het grote maatschappelijke louteringsproces. Leed was niet meer alleen iets 
waar je zelf beter van kunt worden/x maar ook iets wat je hoort te aanvaarden 
wil je bij het uiterst pijnlijke maatschappelijke vernieuwingsproces betrokken 
zijn.'" 

Op de avond van de zesde maart 1910 ging zijn tweede vrouw Truida 
Everts achter de piano zitten. Ze zong: 

Nun armes Herze sei nicht bang 
Nun wird sich alles, alles wenden. 
Het waren regels waar Van Eeden een bijzondere emotionele band mee 

had. 40 Maar terwijl hij ze vroeger alleen op zijn persoonlijke ontwikkeling be
trokken had- "ik voel zoo rustig, zoo dankbaar( ... ). Nu heeft zich 'alles ten 
goede gewend'" 41

- gaven ze voor hem nu het wezen weer van de tijd waarin 
hij leefde. 'En nu voelde ik ook weer wat ik te doen heb. Dit zoete weemoedige 
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gevoel van smartelijk vertrouwen, ondanks alles, dat is het groote wat ik te zeg
gen heb. '42 

Dit nieuwe besef stelde hem in staat een zinvolle vcrbinding te leggen tus
sen zijn romantische lijden aan de wereld en zijn hartstocht voor het leven. De 
man van het leed en de enthousiaste sportman, 4 ' de man van: er is 'zooveel be
langrijks en moois in de wereld';44 en de man van: 'er is geen kunst meer, er is 
geen vroomheid meer, tenzij verspreid en verborgen, er is geen schoon en ge
lukkig samenleven meer op de wercld'; 4

' 'de mcnsch onder menschcn' en 'de 
dienaar des Eeuwigen' hadden 'als twee hatende broeders in één huis' geleefd, 
'elkaar niet ziende, elk zijns weegs gaandc'. 46 Nu vonden ze elkaar. 

Kenmerkend voor Van Eeden noemt Van Tricht diens 'met realiteitszin 
gelegeerd romantisme'. 47 Maar de legéring van die twee eigenschappen kwam 
pas in deze jaren tot stand. 

Lijden aan een wereld die geneest. Van Ecden kon in het besef daarvan nu 
ook bewust afstand nemen van de oudere romantiek en ook van zijn eigen ou
der werk. Onder vcrwijzing naar Thorcau, die zoveel voor hem betekend had, 
kon hij nu schrijven dat het niet goed is zich aan het leven te willen 
onttrekken. 4s 

In de jaren negentig had Van Ecdcn terugverwezen naar het schone verle
den. Onze cultuur, had hij geschreven, 'heeft nog niet vooruit, maar eerst te
rug te zien en diep te voelen hocver ze is gedaald en afgeweken'. 4'

1 Nu richtte hij 
de blik vooruit. Hij noemde het ongepast om telkens maar op het vcrleden tc
rug te grijpen. 'Het is uit den tijd en thans tijd verloren, in die antieke toestan
den en menschen onze moderne levensschoonheid te willen zoeken. Wij voe
len anders, en wij hebben een nieuw leven te beelden. ''C Wagner, Ibsen en 
Schopenhauer heette hij zwakke pessimisten, 'meegesleept ( ... ) in de levens
ebbe van het midden dezer eeuw'." Daartegenover plaatste hij nu een man als 
Victor Hugo, die ook de oorzaak van het pessimisme wel gevoeld, maar het 
pessimisme zelf al niet meer gedeeld had. 'Hij gelooft onvoorwaardelijk aan de 
genezing, de bevrijding, de verlossing.' 52 En Van Ecden herkende deze beide 
fasen in zijn eigen leven. In Wagncrs Tristan hoorde hij zijn eigen werk Ellen 
terug. 'Die tijd was mijn jeugd. Mijn rijpheid behoort tot het reveil.'" In zijn 
roman 'De nachtbruid' formuleerde hij dat laatste als volgt: 'Ik ben geboren tc
gen de kentering, en ik weet mij gedragen op de stijgende vloed. '' 4 

Overgangstijd 

Voor Van Eeden werd het heden overgangstijd, de scharnier van twee 
tijdperken. 55 Door die vaststelling kwam er in zijn denken in de eerste plaats 
ruimte voor de herkenning van de tegenstrijdigheden, waardoor zijn tijd ge
kenmerkt werd, voor het chaotische en verwarde'(' ervan. 'Het werkelijke ma-
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terieele en geestelijke leeven in onzen tijd' is een 'vormelooze, gistende en woe
lende, soms zeer vieze en onsmakelijke brei'. 57 

Vroeger had hij die verwardheid gesignaleerd op het niveau van de menin
gen, met betrekking tot de vraag hoe het anders zou moeten." Nu ging hij die 
verwardheid zien in het geestelijke èn het materiële leven van zijn tijd, als ken
merkend voor het hele maatschappelijke gebeuren. 

Het was een crisistijd, waarin de structuren van het 19e eeuwse liberalisme 
- tot voor kort in zijn welgedaanheid schijnbaar nog zo onaantastbaar- in 
ontbinding raakten. 

In de tweede plaats kon hij nu dit hele ingewikkelde proces, met alle bijbe
horende onsmakelijkheden aanvaarden als noodzakelijk, zelfs als hoopvol be
groeten. In deze narigheid tekent zich immers af wat Van Eeden het reveil of de 
Opvaart ging noemen, ''J het begin van een schitterende toekomst. Het is een 
'duistere, maar van konmende wonderen zwangere tijd'.''c 

De geschiedenis blijkt 'onvoltooid'.'' 1 De 19e eeuwse burgerlijkheid blijkt 
nîet het einde van de geschiedenis te zijn, maar omgekeerd het historische pro
ces máákt er een eind aan. 

Het idee overgangstijd was niet iets speciaals van de Van Eeden van na 
1900. In 1898 had hij Borcl geschreven: 'lk weet wel, die beschaving ziet er 
leelijk uit, die de Europeanen brengen( ... ). Maar je moet dat begrijpen als een 
noodwendige weg tot een nieuwe orde, die zich over de hecle wereld versprei
den gaat, en die wel mooier worden zal dan wat geweest is.' De ellende die het 
moderne kapitalisme over de wereld brengt is 'het noodzakelijke begin der 
groote verbroedering'. '' 2 

Hier staat het dus al, precies en nuchter geformuleerd. Maar het grote ver
schil is, dat het toen nog in het denken van Van Ecdcn één opvatting was ge
weest naast en onverzoend met vele andere. Het stond bijvoorbeeld naast de 
totale vcroordeling van Londen, het toenmalige centrum van datzefde kapita
lisme, als 'een reuzeoven van vcrderf'1

'
1 en naast die andere poging tot geschied

opvatting die wc in zijn lezingencyclus 'De blijde wereld' vinden. 
Na 1900 werd het dè opvatting van Van Eeden. Hij ging er nu zijn ideale 

rnensheidsvisic in onderbrengen, met dien verstande dat de mensheid nu in dat 
historische proces gaat worden, wat zij volgens de Van Eeden van voordien 
eigenlijk zou moeten zijn. 

Of, nog anders, na de periode van de proclamatie 'het moet anders zijn, en 
het zal anders worden'. 1'4 na de tijd van de stoutmoedige profetie, die zich abso
luut niet om het hoe en het wat van die verandering wilde bekreunen, die niet 
wist 'waarheen' en 'ook niet waarom of waartoe'/'5 vond Van Eeden in deze ja
ren een kader, waarin die vragen wel aan de orde konden komen. Dat bracht 
met zich mee, dat het met de nuchterheid, zoals die nog uit de brief aan Borel 
spreekt, gedaan was. Een eigenaardige paradox: juist toen hij zo'n wezenlijke 
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stap in de richting van een realistische benadering zette. 
En, nog eigenaardiger, vooral onder invloed van het dcbàcle van de door 

hem gestichte coöperatie De Eendracht en van zijn kolonie Walden, waaruit hij 
de conclusie trok dat zulke ondernemingen door echte zakenlui geleid moesten 
worden, zou ook het kritisch gehalte van zijn beoordeling van die nieuwe ont
wikkeling afnemen. De moderne commercie, in 1898 nog 'door en door 
gcmeen'65

" geheten, vormde in zijn roman 'De nachtbruid' een soort garantie 
voor de wereldvrede"" en zou door Van Eeden uitgerekend rond het uitbreken 
van de oorlog in 1914 nog eens onbekommerd geprezen worden. ''7 Geleidelijk 

ging Van Ecden in zijn denken het netwerk van internationaal opererende on
dernemingen in de plaats stellen van het netwerk van anti-kapitalitische kolon
ie, aldus de kritiek van de SDAP'er Saks- de grote ondernemers doen allang 
en beter wat jullie je op Walden als ideaal stelt- bevestigend. 

Zijn enthousiasme voor het nieuwe dat zich aankondigde, maakte Van 
Eeden blijkbaar blind voor de tegenstrijdigheden waarin ook die vernieuwing 
zelf vorm kreeg. 

In zijn opstellen 'Kooningschap en dichterschap' (1910) en 'Sidérische ge
boorte' (1911) breidde Van Eeden de dimensies van de overgang zover uit, dat 
het lijkt of hij zich van zijn eerdere visie losmaakte. De crisis van zijn tijd heet 
dan ongeëvenaard in de geschiedenis van de mensheid. Zij zal eeuwen in beslag 
nemen en uitlopen op de totale vervulling, het einde van wereld en mensheid. 
Van Ecden trachtte hier zijn opvatting uit de tijd voor de eeuwwisseling, dat 
het met het lijden pas gedaan zal zijn als de tijd ophoudt, te vcrbinden met de 
gedachten die hij nadien ontwikkelde. Dat het hem werkelijk ging om een ver
binding van deze twee gedachtenlijnen en dat zijn verwachting van een rijk 'dat 
niet van deeze waereld is'''~ niet in de plaats kwam van zijn hoop op een betere 
wereld, blijkt bijvoorbeeld uit zijn dichtwerk 'Het lied van schijn en wezen'. 
Hij schreef: 

Eerst zal de menschen-waereld zich vereenen 
tot één verbond, één maatschap, één gezin, 
waar alle haat en valschheid is verdweenen. 

Daarna zal het mensdom uitsterven, maar 
niemand zal dien ondergang beweenen, 
als eeuw'ge vreugd uit weedorn's kiem ontspruit."4 

De overtuiging, dat zich in de decennia rond de eeuwwisseling het begin 
aankondigde van een grootse nieuwe tijd, maakte Van Eeden pas werkelijk tot 
een vertegenwoordiger van zijn generatie. Het was dit besef, dat de mensen 
van die generatie de moed gaf om de keuzes te maken die zij maakten en om, 
zoals er heel wat deden, een heel mensenleven in dienst te stellen van een ideaal, 
of liever, van hèt ideaal van die tijd. 

Een paar voorbeelden. In 1883 karakteriseerde Van Deyssel zijn tijd als 
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een 'koortsachtige tijd van verandering en wijziging der waereldorde'. 7c En in 
een in 1894 gepubliceenl opstel schreef hij: 'Wij beleven het begin van een 

groote periode in de literatuur, groot naast de grootste, en die, zoolang er aan 
literatuurgeschiedenis gedaan zal worden, beroemd zal blijven in de volgende 
eeuwen. '71 En Gorter schreef in zijn terugblik op Tachtig: 'Er kwamen nieuwe 

krachten ter aanwending, er werden nieuwe wezens gevormd, wij zelve waren 
die nieuwe wezens. De maatschappij zou een andere worden, er kwamen nieu
we en grootere krachten, er zou een nieuw en grooter geluk komen. ' 72 

Zondigen mag 

Overgangstijd. Het betekent dat de knellende band, die in die saaie 19e eeuw 
alle creativiteit, elk anticiperen op de toekomst verstikt had, verbroken is. Er is 
weer ruimte. Temidden van en tegenover de 'burgerlijke trivialiteit' krijgt het 
'sterk menschelijke', het 'groot-menschelijkc', het grootse en tragische weer 
een kans. Het is een tijd voor 'grootsche individuen'. 71 

Tegen het gewone het grootse. Opnieuw een echt Tachtigersthema, dat 
hij hier historisch plaatste. De mens, die, zoals de Tachtiger Kloos voor zich 
claimde, in het diepste van zijn gedachten een god is, of de 'ik die léef' van Lo

dewijk van Deyssel/4 krijgen op dit breukvlak in de tijd een historische beteke

nis. Het is een tijd waarin de dichter, dat wil zeggen de echte dichter, een bij
zondere taak heeft. Een gekoesterde gedachte. De dichter heeft een eigen recht 
van spreken, drukt een eigen waarheid uit. Hij is degene die het 'onkenbare 

binnen in ons' en tegelijk het enige dat we echt kunnen kennen, onder woorden 
brengt, uitbeeldt, vertegenwoordigt. Nu vcrtaalde Van Eeden dat als volgt: 
'wij dichters zijn het die het nieuwe Leven in ons voelen als de moeder het 
kind. Daarom kunnen wij getuigen en voorspellen. ' 75 Een kenmerkende zin. 
Vroeger was dit 'voelen' bij Van Eeden ethisch geladen geweest. Het voelen 
van de norm, die de mens ingeschapen is. Nu werd het het voelen van het his
torisch proces. 

In de overgangstijd ontstaat er ruimte voor grote daden. Bijvoorbeeld 
voor het vestigen van kolonies. 'Ik meen dat nu de tijden rijp zijn, dat het histo
risch moment is gekomen ... ' 71

' Walden, ten tijde van de stichting een poging 

om de omstandigheden te veranderen, werd hier dus in een historische context 

geplaatst. 
Na de tijd, dat er zowat niets mocht, is dit een tijd waarin de schoolmees

ter met het vingertje alleen nog maar als karikatuur bestaat en waarin, aldus 
Van Eed en, ook nog grotere reputaties geen vaste bakens meer zijn. 77 Een tijd 
waarin veel mag, erg veel. Ja, zelfs wat niet mag mag. 'Adwaita heeft sommige 
verzen gemaakt die in hoogc mate godslasterlijk klinken, of ook zeer indecent 
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genoemd kunnen worden door een fatsoenlijk mcnsch. Maar dat is alles volko
men goed en in orde.' 7

' 

Zondigen is volkomen goed en in orde. "Dit is een stoute en geweldige ge
dachte, waarvan ik in den laatsten tijd zeer vervuld ben, en die ik weeg en door
vorsch en tracht tot zuivere juistheid te brengen( ... ). De wereld 'die Wundc 
Gottcs' moet vrij purulccren kunnen, wie de wonde dichtsluit (askcse, schijn
heiligheid, dweperij, wcreldvcrzaking) doet bloedvergiftiging ontstaan. "7

" Het 
is buitengewoon fascinerend om te zien hoc Van Ecdcn hier opnieuw de wor
steling aanging met het grote thema, dat hem in botsing had gebracht met zijn 
vriend Van Deysscl, hem vcrvreemd had van Tachtig. De keus tussen het goe
de en het schone. Van Ecden had vastbesloten gekozen voor het goede, een 
knoop, een vcrbinding doorgehakt, die hij nu hoopte te kunnen herstellen. 

De nieuwe harmonie 

Het nieuwe dat zich in deze overgangstijd aankondigt, is de samenwerking. 
Na de liberale verbrokkeling, individualisering, gaat de mensheid zich weer 
manifesteren als een geheel. 

Hier wordt dus het romantische idee van de harmonie, de gemeenschap, 
historisch geplaatst. Vroeger had Van Eeden deze mensengemeenschap geana
lyseerd als iets dat er 'eigenlijk' was. De gedachte dat je als individu op zichzelf 
iets was, had hij betoogd, was een misverstand. se In deze tijd ging hij de men
sengemeenschap zien als iets dat bezig was te ontstaan. En dat dan ook iets ge
heel nieuws zou worden, niet te vcrgelijken met de oude harmonie uit de vóór
burgerlijke tijd. Van Eeden bracht hier onder woorden wat wel hèt ideaal van 
dit tijdvak genoemd mag worden. In zijn analyse van de jaren rond de eeuw
wisseling heeft Kossmann dat samengevat in het begrip synthese. ' 1 Het ophef
fen van de liberale verbrokkeling in een nieuwe eenheid, een nieuwe harmonie. 

Het is een ideaal, dat in deze tijd op verschillende wijzen geformuleerd 
werd. De vernicuwingsbeweging, waar die zich in deze jaren in de confessio
nele organisaties manifesteerde, omschreef het in termen van het herstel op een 
nieuwe basis van de harmonie tusen werkman en patroon, tussen mensen, die 
'voor elkaar en voor allen' werken, 'niet uit zelfzucht( ... ) maar( ... ) uit ware 
solidariteit'. ' 2 Anderen spraken over de georganiseerde samenleving, waarin 
groepsbelangen harmonisch zouden worden samengevoegd in het grote ge
heel. En in de sociaal-democratie gaven de vernieuwers de term socialisme deze 
lading. 

Vooral strategisch kreeg het vorm in elkaar uitsluitende concepties, maar 
het ideaal was hetzelfde. In de bondige formulering van Gorter: 'de nieuwe 
maatschappij eischt samenleven. 'S' 
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De grote stad 

Symbolen voor de overgangstijd en voor het nieuwe dat bezig was te ontstaan 
werden voor Van Eeden de wereldkermis, de wereldtentoonstelling dus, de 
machine en de fabriek en de moderne grote stad. Aan de verandering in Van 
Eedens benadering van deze verschijnselen laat zich misschien nog het duide
lijkst vaststellen wanneer zich de kentering in zijn denken naar een historische 
beschouwing voltrok. Bovendien laat zich daaraan ook aflezen, dat het niet al
leen ging om theorie, om een nieuwe opvatting, maar tegelijk ook om een nieu
we houding. 

Eerst de wereldkermissen. Het zijn, had hij daarover nog in 1898 geschre
ven, tentoonstellingen 'waar meestal het meest wilde en onbeschaafde nog het 
ecnige mooie is, waar de vuilste reclame heerscht, waar alles ontbreekt wat 
vroeger vcrheffing en schoonheid en glans bracht in groote volksbijcen
komstcn'. x4 In 1909 gaf hij zich er rekenschap van dat hij daar intussen anders 
over was gaan denkcn.x5 En in 1913 kwam hij er in het boekje over zijn zoon 
Paul nog eens als volgt op terug. 'De grote wereldkermissen, de tentoonstellin
gen, waar dan ook bij veel banaals en lelijks en een algemeen gemis aan geeste
lijke verheffing toch altijd ook iets waarlijk moois en merkwaardigs te zien valt, 
en waar in elk geval de reusachtige macht van het opbloeiend mensengeslacht 
als eerbiedwekkend vcrschijnsel bemerkbaar is - die bleven altijd hun aan
trekking voor Paul behouden. 'H" 

Lelijk en toch machtig. Dat werd ook zijn oordeel over de moderne stad. 
'Ik wensch', had hij in 1892 geschreven, 'verzonken en verwoest de groote 
steden'. x7 En nog in 1898 waren de steden voor hem niet meer dan 'afzichtelijke 
menschenhoopcn' en 'kankergezwellen op de schoone aarde'. xx 

Dit alles had hem er echter niet toe gebracht de stad te mijden. Zijn afkeer 
van de stad was één ding. Daarnaast stond: de mensen woonden nu eenmaal in 
die vreselijke steden. Als je dus iets wilde betekenen, als je je niet los wilde ma
ken van 'de menschheid en haar weedom', ja, dan moest je toch naar de stad. 
En zo kwam het dat VanEedende ene keer aan te treffen was in zijn hut op de 
Bussumse hei en de andere keer bijvoorbeeld in Amsterdam voor een zaaltje 
met arbeiders. Voor Van Eeden zijn dit in deze periode twee houdingen ge
weest, die onverzoend naast elkaar stonden. In zijn roman 'De kleine Johan
nes' leidde dat tot 'de tegenstrijdigheid tussen het sprookje en zijn slot, die Al
ben Verwey onmiddellijk opmerkte', x<! tussen het anti-stadssprookje dus en de 
slotmededeling, dat Johannes op weg gaat 'naar de groote duistere stad'. 

In 1903 realiseerde hij zich dat hij dat zo niet meer voelde. "0 'Het stadsle
ven doet mij aan als iets waar ik vroeger op neerzag maar waaraan ik nu naar 
mijn krachten met voldoening deelneem, omdat ik er zie het opgroeien van 
mijn ras. Ja, ik zie nog al het inferieure en lcelijke, maar ik zie ook het krachtige 
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echte leven dat belooft voor de toekomst. "' 1 In de jaren die dan volgen vinden 
we uitspraken als deze: 'Ik schold op Amsterdam, omdat ik er van gruw, maar 
ik moest erkennen dat het mooi was."'' Of: 'Chicago is ontzettend leelijk ( ... ). 
En toch ben ik graag in Chicago. "Jl Wat hem in de moderne stad zo boeide, 
legde hij het duidelijkst uit in de volgende beschrijving van Stuttgart. 'Vooral 
prachtig is het thuiskomen uit het stille eenzame bosch, als het schemert, en 
dan de duizenden helle lichtjes van de grootc stad in het dal voor me. De 
avondhemel rond boven de zwarte heuvelen, daarin een bleekc maansikkel, en 
de lichtjes omlaag in donkergrijs met de helle blecke juweelglans of de rosse 
gloor van electrisch licht. Dan wordt de groote stad een ander wezen voor me, 
al de banaliteit er van is weg, zelfs het geluid der trambellen verliest het triviale, 
krijgt iets van natuurgeluid, en het groote mcnschdicr, de breede vegetatie in de 
dunne atmosfeer der aarde toont zich in zijn rustelooze, algcmecne, onbewus
te natuurwcrksaamhcid - of liever hoogcr bewuste wcrksaamheid. Men ziet 
niet meer de werking van de enkelen, maar de geweldige macht en bedoeling 
van het ganschc. "'" 

De moderne industriële ontwikkeling, de urbanisatie, leggen de grondslag 
voor een nieuwe onderlinge samenhang tussen de mensen. Daarom is niet al
leen de lelijke stad, maar ook de afschuwelijke fabriek mooi. Symbolisch ge
noeg drukte Van Eeden dat laatste voor het eerst uit in een beschouwing over 
Thoreau uit 1902.''5 Net als bij de stad zit hem de schoonheid van de fabriek en 
de machine daarin, dat ze een nieuwe samenhang tussen de mensen scheppen. 
Naar aanleiding van een storm tijdens een zeereis schreef Van Eeden: 'Men 
voelt in deze omstandigheden zoo duidelijk dat de kracht van den mensch bui
ten het individu ligt. Al deze individuen zijn totaal niets tegenover de krachten 
die ze overwinnen. Ook kapitein, officieren, machinisten- elk van hun is al
leen totaal machteloos. Ze hangen niet enkel van elkaar af, maar ook van de 
bouwers van schip en machine. En toch zijn ze gerust, en vertrouwen op al die 
onbekende mcnschen die meegewerkt hebben voor dit resultaat van hun veilig
heid. Ik krijg sterk de impressie van het menschwezen, het soort-wczen dat 
hier heerscht en handelt. Alleen dit is machtig hier, en geeft de rustigheid aan 
zijn individuën. ""' 

1902 en 1903 zijn dus de jaren waarin Van Ecden ging merken dat zijn 
houding veranderd was en waarin hij zich daarvan in zijn denken rekenschap 
ging geven. 'F 

Aan Van Eedens benadering van de grote stad is tevens vast te stellen, 
wanneer deze levenshouding hem weer verliet. 'Gister in Amsterdam. Met die 
bezoeken moet ik oppassen. Ze leiden me af en bederven mijn rust. Het stads
vcrgif werkt perfide', 9x noteerde hij in 1920. Het is de Van Eedcn, die ging re
signeren, die het gistende leven niet meer aankon, zich eruit terugtrok naar een 
nieuw Walden, het klooster. 'Gister in Amsterdam, waar ik altijd slecht van 
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daan kom. Welk een verschil met het klooster."'"' En in 1924 besloot hij het 
laatste deel van Sirius en Siderius met de oproep: 'Verlaat de stad die een brand
stapel is die verteert en niets voortbrengt. ' 18c De stad is weer de 'reuze-oven van 
verderf, waar de vcrwoestende vlammen aan alle zijden uitslaan. 'IC I 

Of daarmee de cirkel rond is? Ik geloof het niet. De jaren na de Eerste We
reldoorlog immers zijn niet alleen de jaren van zijn kloosterbezoek, van zijn re
signatie, maar het zijn ook de koortsachtige revolutiejaren, waarin de gekste 
dingen mogelijk leken en die hem nog eenmaal de moed gaven om met 'Het 
Godshuis in de lichtstad' (1921), de wereldstad die in zijn architectuur de vol
maakte harmonie symboliseert, de lijn van 'De kleine Johannes' II en III door 
te trekken. 

Belangrijkste periode 

Van Van Eedens literaire werk valt het belangrijkste buiten wat ik de belang
rijkste periode van zijn leven vind. Bij auteurs die Van Eeden vanuit een litera
tuurhistorische invalshoek benaderen, heeft dat wel tot een onderschatting van 
deze periode geleid. Mijns inziens kan echter aan de kwaliteit van Van Fedens 
werk in deze periode niet de conclusie verbonden worden, dat hij niets belang
rijks te melden had. Integendeel. De Van Eeden van na 1900 kende in veel ster
kere mate dan daarvoor de drang om zijn inzichten in literair werk gestalte te 
geven en hij kwam ook feitelijk tot een veel hogere literaire produktie. En dat 
ondanks het feit dat hij in die jaren zoveel energie moest steken in Walden en 
De Eendracht en wat daar aan gereisen getrek nog bij kwam. Veel van zijn 
produktie uit die tijd is inderdaad mislukt. Dat kwam echter niet, omdat zijn 
geloof in 'het grote wat hij te zeggen had' was 'vervaagd', 1c2 maar omdat Wal
den hem niet de nodige tijd en distantie gunde. Als zijn werk uit die tijd ergens 
van getuigt, dan is het wel van de koortsachtige haast waarmee hij toen leefde. 
Daarbovenop kwamen nog eens het debácle van De Eendracht en van Walden, 
gebeurtenissen, die Van Feden zo verwerkte, dat zijn gehaastheid alleen nog 
maar groter werd. 

Van Tricht noemt 'De kleine Johannes' II en III 'het meest realistische' 10
) 

wat hij geschreven heeft. Naar mijn mening is hij die realist gebleven. Het is 
niet zo dat Van Eed en zich na de vcrvolgdelen van 'De kleine Johannes' in zich
zelf terugtrok 104 en het is ook niet zo, dat hij het contact met de werkelijkheid 
verloor. Dat de dromen en het zogeheten bovenzinnelijke in de jaren na 1908 
veel van zijn aandacht in beslag namen, is geen bewijs. De aandacht daarvoor is 
een constante in het leven van VanEedenen is ook uit de 'realistische' vervol
gen van 'De kleine Johannes' niet weg te denken. Voor Van Eeden zijn dat 
nooit strijdige dingen geweest. 'Nadere kennis en studie der bovenzinnelijke 
werkelijkheid' leidde hem niet af 'van het wereldse leven en het samenwerken 
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met de ganse strevende menschheid. '' 0' Ook na Walden bleef Van Ecdcn zich 
bezighouden met wereldse dingen. Hij reisde een en andermaal naar de Ver
enigde Staten om te proberen zijn coöperatieve ideeën daar en op grotere schaal 
alsnog te realiseren, hij stichtte de Forte-Kreis, een internationaal comité van 
knappe koppen, dat de weg naar de toekomst moest uitzetten, hij zette zich 
met zijn Signifische kring aan het uitwerken van een nieuwe wetenschap, 
trachtte tijdens de oorlog tussen de strijdende partijen te bemiddelen, werd ac
tivist voor de vrijlating van politieke gevangenen, ontpopte zich als weckblad
redacteur en begaf zich zelfs in de politiek. Achteraf maakt een en ander mis
schien een wat wereldvreemde indruk, maar ik denk dat dat vooral komt om
dat wij vreemd zijn in de wereld van toen. Kijk maar eens naar de namen die hij 
bij zijn ondernemingen betrok. Het waren 'ernstige mensen en van hoog 
niveau' 106 en allesbehalve maffe dwepers. 

En dan de gedachte om ter verbetering van de wereld een internationaal 
gezelschap van intellectuelen bij elkaar te brengen, een internationale voorhoe
de, vergelijk dat eens met de ideeën die achter dat andere internationale gezel
schap zaten, dat na de oorlog in Moskou zittingen begon te houden. Niet dat 
er geen grote vcrschillen waren en ook niet dat het Moskouse gezelschap, de 
Comintern, niet heel wat belangrijker is geweest. Maar er zijn voldoende over
eenkomsten om te kunnen zeggen dat zoiets meer bij de sfeer van die tijd past, 
dan we geneigd zouden zijn te denken. Trouwens, Van Eeden is dan met zijn 
forte-Kreis niet succesvol geweest, maar tegelijk speelde hij met zijn ideeën in 
op een gedachtenontwikkeling die na de oorlog in de Volkenbond geconcreti
seerd werd. 107 

Onvervulbaar verlangen? 

Met de visie op zijn tijd als een overgangstijd heeft Van Ecden inderdaad iets 
wezenlijks van die boeiende jaren van halverwege tachtig tot aan de Eerste Wc
rcldoorlog aan de orde gesteld. Het is, zoals wc achteraf kunnen vaststellen, in
derdaad het tijdvak geworden waarin het 19c eeuwse liberalisme is bezweken. 
En het is het tijdvak waarin zich de structuren hebben gevormd van een 'nieu
we tijd', de periode van de Eerste Wereldoorlog tot misschien halverwege de 
. . 
Jaren zeventig. 

In die overgangsperiode voltrok zich met de opkomst van het grootbedrijf 
een zeer diepingrijpende vernieuwing van de industriële structuur. Er kondig
de zich met de opkomst van Amerika, '"t nieuwe land, waar 't nieuwe leven 't 
hevigst woelt en bruist en gist", los een belangrijke wijziging in de internationale 
verhoudingen aan. Het politieke landschap- dat geldt zeker voor ons land
zoals dat tot in de jaren zeventig heeft bestaan, ontstond in deze jaren. Op we
tenschappelijk gebied kwamen de exacte wetenschappen, maar ook de psycho-
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logie tot bloei, terwijl bijvoorbeeld een wetenschap als de sociale psychologie
rond de eeuwwisseling ontstond: 10

'' allemaal wetenschappen dus, die in de pe
riode na de Eerste W creldoorlog een buitengewoon belangrijke rol zouden 
gaan spelen. En om nog even op dit gebied te blijven, de probleemstelling van 
de waarden en de wetenschap, die in de periode na de EersteWereldoorlog tel
kens in de discussie terug zou keren, werd in deze tijd ontwikkeld. 

Ook op cultureel gebied brachten de jaren rond de eeuwwisseling belang
rijke vernieuwingen, in de beeldende kunst, maar ook in de literatuur. 

De decennia rond de eeuwwisseling vormen dus inderdaad de overgang 
naar een nieuwe tijd. Maar de idealen uit die overgangstijd zijn er niet in in vcr
vulling gegaan. De 20c eeuw is niet de eeuw geworden van de grote wereld
harmonie, van het socialisme of van de sociale rechtvaardigheid - ook niet 
daar waar het wel de eeuw van het socialisme of van de verzorgingsstaat werd. 
Als dat zo is, wat blijft er dan per saldo over van de aan het begin van deze be
schouwing geopperde stelling, dat de verwachting van de grote harmonie in de 
toekomst Van Eed en pas werkelijk tot realist maakte? Was hij in de tijd dat hij 
dat nog zag als een onvervulbaar vcrlangen achteraf bezien niet toch realisti
scher? Er zijn er die uit het uitblijven van de grote harmonie de conclusie trek
ken, dat zoiets als vooruitgang, of geschiedcnis 110 niet bestaat. Uit dat uitblij
ven zou blijken dat het niet aangaat om dit soort idealen in de werkelijke ont
wikkeling te willen terugvinden, om 'het transcedentc, het absolute in de im
manente, relatieve wereld' te plaatsen. 111 We kunnen beter erkennen dat ze 
'niet van deze wereld' zijn. Jammer genoeg betekent dat, dat we 'de hoop op 
een betere wereld, een wereld waaruit het kwaad verdwenen zal zijn' 112 moeten 
laten varen. Maar brengen wc dat offer niet, dan raakt onvermijdelijk het ideaal 
zijn zuiverheid kwijt, kunnen wc per slot ons eigen diepste zelf, ons 'eeuwige 
Verlangen' niet meer vcrtrouwen en zijn we er alleen nog maar erger aan toe. 

Ik denk dat het niet mogelijk is ideaal en werkelijkheid op die manier te
genover elkaar te zetten. Het romantische protest van Van Eedcn en zijn gene
ratie was niet eeuwig, maar zeer eigentijds. Het wortelde in de verhoudingen 
van anno-toen, werd erdoor in het aanzijn geroepen. Van Eeden was in zijn 
verkondiging van het transcedcnte en het absolute net zo historisch en net zo 
relatief als de 'relatieve wereld' zelf. 

Toch is er tegelijk een discrepantie tussen ideaal en werkelijkheid vanzelf
sprekend, maar ook tussen de ideale en de werkelijke omvorming van die 
werkelijkheid. 'In dit gedrang der meeningcn', schreef Van Eeden in 1901, 
'gaat het proces van den maatschappelijken omkeer zijn gang, altijd nog weer 
een weinigje anders dan de scherpste oogen het voorzien, en de helderste hoof
den het hadden voorgesteld. Ik meen dat een later historie-schrijver diezelfde 
revolutie, die sommige anarchisten op een mooicn Zondag hopen te zien be
ginnen, en die de marxisten denken te laten aanvangen zoodra het vcrcischte 
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aantal parlementaire neuzen geteld kan worden - zal plaatsen in de tweede 
helft der 19de en in de eerste helft der 20ste eeuw.' 111 

De werkelijke revolutie van dat tijdvak heeft op een totaal andere wijze 
vormgekregen, dan de anarchisten of de marxisten voorzagen en dan - zo 
mag daaraan wel toegevoegd worden- ook Van Eeden verwachtte. Niet een 
weinigje, maar tot aan het onherkenbare toe anders. Toch was hun ideaal door 
die werkelijke revolutie geproduceerd en stelde dat ideaal hen in staat om aan 
die revolutie deel te nemen. 
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Progressieve onderwijspolitiek 
en verzuiling 

Johan Goossens 
Hans W ansink 

De grote acties van de afgelopen winter tegen minister Deerman hebben laten 
zien dat niet alleen leerkrachten, maar ook ouders, leerlingen en studenten zich 
betrokken voelen bij het onderwijs. Samen vormen zij een rijkgeschakeerde en 
in levensbeschouwelijk en politiek opzicht heterogene beweging. Een bewe
ging die zich sterk maakt voor het bchoud van de kwaliteit van het onderwijs 
en zich verzet tegen aantasting daarvan door rijksoverheid en lokale overhe
den. Maar ook een beweging die niet tevreden is met inrichting, inhoud en or
ganisatie van het onderwijs. Op schoolniveau wordt gestreeft naar inhoudelij
ke vernieuwing en vergroting van de zeggenschap in het bestuur. Op plaatsc
lijk niveau wordt geijverd voor versterking van het onderwijsvoorrangsbeleid 
en voor een betere afstemming van onderwijs op andere welzijnsvoorzienin
gen. Op landelijk niveau wordt gestreden voor een progressief onderwijsbe
leid: het onderwijs moet een bijdrage leveren aan de opheffing van sociale on
gelijkheid, culturele apartheid en achterstelling op grond van gcslacht en seksu
ele voorkeur; het moet alle inwoners in staat stellen tot volwaardige deelname 
aan het maatschappelijk leven. 

De acties van de laatste maanden hebben ons echter ook geleerd hoc moei
lijk het is om tot resultaten te komen. Wat zijn de perspectieven voor een pro
gressieve ondcrwijspolitiek? Wij zullen proberen een bijdrage te leveren aan de 
beantwoording van die vraag. Daarbij zal de verzuiling van het onderwijsbestel 
een grotere rol spelen dan in discussies over progressieve onderwijspolitiek ge
bruikelijk is. In linkse kringen worden aspecten van de onderwijsverzuiling te 
veel als op zichzelf staande zaken van politiek minder belang beschouwd. Som
migen, zoals Jacques Wallage, beschouwen het oplaaien van een nieuwe 
schoolstrijd zelfs als de werkelijke problemen van het onderwijs versluierend. 1 

Anderen bedenken voor landelijke problemen oplossingen op plaatselijk 
niveau. 2 Weer anderen streven naar een soort verbijzondering, terwijl de vraag 
naar onderwijs juist een steeds sterkere vermaatschappelijking te zien geeft. 1 Te 
weinig wordt onderkend dat het handhaven van de verzuiling en de vcrsterking 
van de besturen in het (confessioneel) bijzonder onderwijs een politieke priori
teit van rechts is. De bezuinigingen bedreigen de totstandkoming van basis
school en middenschool, het o"nderwijsvoorrangsbeleid, gelijke kansen voor 
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vrouwen, de kwaliteit van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
Maar het primaat van het particulier initiatief in het onderwijs blijft onaange
tast, ook na de oplaaiende discussie over de kosten van de verzuiling. 

Als wij stellen dat de verzuiling een belemmering is voor het voeren van 
een progressieve onderwijspolitiek, bedoelen wc daarmee niet te zeggen dat de 
schoolbevolking in het openbaar onderwijs per definitie progressiever zou zijn 
dan die in het bijzonder onderwijs. Ons probleem is dat de overheid de school
besturen in het bijzonder onderwijs zoveel ruimte laat dat nieuwe maatschap
pelijke eisen die aan het onderwijs moeten worden gesteld, niet kunnen wor
den gerealiseerd en aan de zeggenschap van de schoolbevolking ontoelaatbare 
beperkingen worden gesteld. 

Voor een goed begrip zullen we de onderwijspolitieke problemen onder
scheiden naar schoolniveau, lokaal en landelijk niveau. Maar eerst volgt een 
korte uiteenzetting over de rol van de verzuiling in de onderwijspolitiek. 

Oude en nieuwe schoolstrijd 

De macht van ouders in het bijzonder onderwijs wordt nogal eens overschat. 
Toch kan worden gesteld dat de beweging voor onderwijs op godsdienstige 
grondslag groter was dan die voor volksonderwijs. In zekere zin is dan ook de 
financiële gelijkstelling te beschouwen als het in overeenstemming brengen van 
vraag naar met aanbod van onderwijsvoorzieningen. Van belang is echter dat 
vanaf het begin in 1917 de vrijheid van richting en inrichting van het onderwijs 
een relatieve vrijheid was. Het bijzonder onderwijs moest (aanvankelijk met 
grote tegenzin) aan dezelfde deugdelijkheidseisen voldoen als het openbaar. 
Deze van toepassing vcrklaring van kwaliteitseisen door de overheid voor het 
gehele onderwijs (resultaat van vooruitstrevend liberale en sociaal-democrati
sche organisaties die opkwamen voor goed volksonderwijs) maakt dat we van
af 1917 onderwijs een collectieve voorziening kunnen noemen. 

In oudere- ook sociaal-democratische -literatuur is de verzuiling in en 
buiten het onderwijs wel toegejuicht als emancipatie van achtergestelde bevol
kingsgroepen. Sinds de jaren zestig hebben sociale wetenschappers en historici 
meer oog gekregen voor het disciplinerende karakter van de verzuiling. 4 

Voor de oude socialistische en links-liberale idealen van openbaar onder
wijs als opvoeding tot staatsburgerschap, volksverheffing en doorbreking van 
culturele apartheid was voor de oorlog geen meerderheid te vinden. 

Na 1945 verandert dit beeld geleidelijk. Meteen na de oorlog werden aan 
de universiteiten algemene, onverzuilde studentenorganisaties en -voorzienin
gen opgericht (enkele van deze organisaties, aanvankelijk gedomineerd door de 
corpora, zouden later in de studentenbeweging naam maken, bijv. ASV A, 
USF). 
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In de jaren vijftig ijverden ondernemers en vakbeweging met succes voor 
grotere toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Hiermee begint een proces 
dat kan worden aangeduid als vermaatschappelijking van de vraag naar 
onderwijs.' Het onderwijs moet een bijdrage leveren aan de oplossing van 
vraagstukken die de maatschappij als geheel aangaan, in dit geval de herindu
strialisatie van Nederland. Tot aan de dag van vandaag nemen de maatschappe
lijke opdrachten aan het onderwijs in omvang en aantal toe. Door traditionele 
en nieuwe progressieve bewegingen werd het onderwijs herondckt als een mid
del tot een mooier leven voor iedereen (gelijke kansen, individuele ontplooiing, 
kritische instelling, maatschappelijke bewustwording, etc.). in de Contouren
nota van 1975 werd de vermaatschappelijking van het onderwijs verheven tot 
doelstelling van de overheid. Hetzelfde geldt voor de cis tot democratisering. 
Van Kemenade onderkende in zijn Contourennota al dat de nieuwe maat
schappelijke doelstellingen en de noodzaak tot democratisering in conflict zou
den kunnen komen met de macht die de schoolbesturen en hun organisaties in 
het verzuilde bestel uitoefenen. Hij was dan ook van mening dat de vrijheid 
van onderwijs niet het prerogatief van de schoolbesturen was, maar een zaak 
van de hele schoolbevolking. Het nieuwe 'constructieve onderwijsbeleid' 
kwam echter niet in de plaats van, maar naast het oude 'distributieve' beleid. 
Het nieuwe beleid leidde dan ook (nog) niet tot een nieuwe schoolstrijd. Inte
gendeel, VVD en zelfs CDA namen de nieuwe maatschappelijke eisen (waar
onder later ook die tot culturele integratie) in afgezwakte vorm over in hun ver
kiezingsprogramma's. 

Men zou verwachten dat het CDA zou pleiten voor de stichting van scho
len op islamitische en hindoestaanse grondslag. In het verkiezingsprogramma 
1981 lezen we echter: 'Ten aanzien van het onderwijs aan minderheden brengt 
de overheid- rekening houdend met een geleidelijke groei naar een multi-cul
turele samenleving- deze zorg ( ... ) tot uitdrukking ( ... ) in meer mogelijkhe
den van de Nederlandse leerling om kennis te nemen van minderheidsgroc
pen.'6 Het CDA wil kennelijk een doelstelling van het openbaar onderwijs, 
pluriformiteit en ontmoeting van verschillende culturen, overplanten op het 
gehele onderwijs. Jammer genoeg trekt het CDA niet de consequentie dat ge
lijkwaardigheid van andersdenkenden in de school ook betekent dat anders
denkende leerkrachten moeten worden aangesteld en andersdenkenden in het 
schoolbestuur moeten worden opgenomen. Wij zijn van mening dat multicul
tureel onderwijs gelijkwaardigheid van allen moet inhouden. Een dergelijke 
gelijkwaardigheid houdt ook in dat de (confessionele) grondslag van bijzonde
re scholen ter discussie moet kunnen worden gesteld. In het vervolg van dit ar
tikel zullen we zien dat de tegenstrijdigheid van oud en nieuw onderwijsbeleid 
ook in recente onderwijswetgeving tot merkwaardige constructies heeft geleid. 
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Parallel aan het proces van vermaatschappelijking van de onderwijsvraag vond 
een proces plaats van ontvoogding van de individuele onderwijsvragers ten op

zichte van de op levensbeschouwelijke grondslag georganiseerde onderwijs
verstrekkers. De onderwijsvragers (ouders) achten het van ondergeschikt be
lang dat de school in zijn onderwijs van dezelfde godsdienst of wereldbeschou
win~ uitgaat als die van henzelf (zie tabel bij noten). 

Zoals gezegd bleef de verzuilde structuur van het onderwijs onaangetast. 
De kloof tussen aanbod van onderwijsvoorzieningen en de maatschappelijke 
en individuele vraag wordt steeds wijder. Deze spanning tussen vraag en aan
bod ontlaadt zich in een nieuwe schoolstrijd. In deze schoolstrijd staan organi
saties van onderwijsgevenden en onderwijsgebruikers tegenover schoolbestu
ren en de overheid die de macht van de besturen in stand houdt. De strijd speelt 
zich op schoolniveau af als het gaat om medezeggenschap, om de invulling van 
het schoolwerkplan en de inhoud van het lesprogramma (de inrichting van het 
onderwijs), het benoemingenbeleid, etc. Bijzondere schoolbesturen trachten 
hun machtspositie te behouden door bij benoemingen (gebruik makend van de 
werkloosheid onder onderwijsgevenden) niet alleen de levensbeschouwing van 
de sollicitant een rol te laten spelen, maar ook politieke opvattingen, gedrag, 
burgerlijke staat en seksuele voorkeur. De grondslag van de school wordt niet 
in stand gehouden door andersdenkende leerlingen te weren (dit zou zelf
moord zijn) maar hen en hun ouders als tweederangs te behandelen. Wanneer 
de andersdenkende schoolbevolking gelijke rechten in medezeggenschapsor
ganen en schoolbesturen zou krijgen, zou het aantal confessionele scholen 
waarschijnlijk worden gehalveerd. 

Op lokaal niveau botst de autonomie van het bijzondere schoolbestuur 
bijvoorbeeld met noodzakelijke samenwerking tussen scholen en tussen wel
zijnsvoorzieningen in het algemeen. Gemeenten worden ernstig belemmerd in 
het gestalte geven aan een integraal welzijnsbeleid, dat gericht is op de behoef
ten van (achtergestelde groepen in) de bevolking.''' 

Op landelijk niveau ontstaat een conflict tussen bijzonder onderwijs en de 
overheid bij het afdwingen van medezeggenschap en nieuwe deugdelijkheids
eiscn. De planning en herschikking van onderwijsvoorzieningen is een terrein 
waar onderwijsverstrekkers en onderwijsgebruikers contrasterende belangen 
hebben. De bezuinigingswoede verscherpt niet alleen de nieuwe schoolstrijd, 
maar voegt er een nieuwe dimensie aan toe. Kon in de jaren zeventig nieuw 
naast oud beleid bestaan, nu gaat het om een keuze tussen oud of nieuw beleid. 
Het is duidelijk waar de prioriteit van de regering ligt. De kwaliteit en de werk
gelegenheid in het onderwijs werden bij de begroting aangetast op een wijze die 
doet denken aan de jaren dertig. 

De basisschool dreigt in de wieg te worden gesmoord door gebrek aan 
middelen. Gemeenten krijgen te weinig geld om zelfs maar te voldoen aan de 
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minimumeisen die het rijk aan het onderwijs stelt en voelen zich gedwongen 
onderwijsbegelciding, schoolzwemmen en andere voorzieningen te schrap
pen. Bij het onderwijsvoorrangsbeleid wordt de ene groep achtergestelden uit
gespeeld tegen de andere. Vernieuwing in het voortgezet onderwijs wordt in de 
ijskast gezet. De operaties in het hoger onderwijs brengen vcrnieuwende pro
jecten en activiteiten in de verdrukking. Deze malaise mist zijn uitwerking in 
het onderwijs niet. Rita Kohnstamm is met haar pleidooi voor 'no-nonsense
onderwijs' allang geen roepende in de woestijn meer. 7 Aan de andere kant blijft 
de machtspositie van de bijzondere schoolbesturen en hun organisaties onaan
getast. Ondanks de opwinding rond de kosten van de verzuiling bij de behan
deling van de onderwijsbegroting 1983 staat het nog lang niet vast of er op kor
te termijn een deugdelijk onderzoek naar die kosten zal plaatsvinden. 

De linkse beweging zal zich moeten inzetten voor democratisering van het 
onderwijsbestel op alle niveaus. De macht van de verzuilde bestuursorganisa
ties moet worden doorbroken. De onderwijsgebruikers hebben recht op in
vloed op het aanbod van onderwijsvoorzieningen. Het primaat van levensbe
schouwelijke richting werkt in feite vcrvalsend op de schoolkeuze. Ouders en 
studenten willen scholen kiezen op basis van de inrichting. Nu wordt de fictie 
in stand gehouden dat scholen slechts verschillen wat betreft richting. Juist nu 
de middelen schaars zijn is het een cis aan de progressieve beweging de doelma
tigheid van het onderwijsbestel aan de orde te stelen. Door de zware maat
schappelijke opdrachten die aan het onderwijs worden gesteld is werk te doen 
voor meer onderwijsgevenden dan nu aan het werk zijn. Versnippering en 
overcapaciteit maken dat onderwijskrachten niet altijd worden ingezet waar ze 
het hardst nodig zijn. Grotere doelmatigheid kan leiden tot verkleining van de 
groepsgrootte en tot verbetering van de ondersteuning en begeleiding. 

Meester, mag het raam open? 

De schoolstrijd die aan het eind van de jaren zestig op schoolniveau een aan
vang nam, leek niet veel op de klassieke strijd tussen confessionelen en socialis
ten/liberalen. Het ging veel meer om het openbreken van het gesloten instituut 
school. Tot dan was de school een geïsoleerde plek om te leren. Ouders lever
den hun kind in bij de schoolpoort die verder voor hen gesloten bleef. 

De progressieve beweging richtte zich tegen de waterdichte schotten tus
sen de school en zijn omgeving. Oorzaken van dit isolement werden over het 
hoofd gezien. Dat de verzuiling een belangrijke oorzaak was is buiten kijf. De 
gemeentelijke, noch de landelijke overheid haalde het in zijn hoofd zich met 
het onderwijs te bemoeien (dit beleid werd eerder als 'distributief' gekarakteri
seerd). Het stelsel van bijzonder onderwijs enerzijds en het al te voorzichtige, 
passief-neutrale openbaar onderwijs anderzijds bood een hopeloos verouderde 
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aanblik. Zoals gemeld ontstonden er pas openingen toen ondernemers en vak
beweging in de jaren vijftig eisen aan het bestel gingen stellen. Het bekende 
voorbeeld van wetenschappelijjk onderzoek dat in deze periode ontwikkeld 
kon worden is het Talentenproject van Van Heek c.s., s dat aantoonde dat het 
Nederlandse onderwijs een grote groep leerlingen (vooral uit handarbeiders
milieus) onder-ontwikkelde en zo tevens het reservoir aan geschoold kader 
voor het bedrijfsleven onwenselijk klein hield. Neveneffect van dit onderzoek 
was dat onderwijs zowel wetenschappelijk als politiek weer een interessant on
derwerp werd met als centraal vraagstuk de maatschappelijk bepaalde ongelijk
heid van kansen. 

Met compensatieprogramma's en doorbreking van het leerstofjaarklassys
tcem in het primair en pogingen tot doorbraak van het categorale stelsel (met 
de scheiding tussen algemeen en beroepsonderwijs) in het secundair onderwijs 
kwamen hervormingen in de school tot ontplooiing. Sommige radicale critici 
meenden dat deze hervormingen slechts technocratische aanpassingen aan Het 
Systeem waren, 9 maar de bemoeienis van leerkrachten en later ook ouders met 
de gang van zaken in school bleek blijvend en breidde zich uit tot wat met een 
algemene noemer als 'democratiseringsbeweging' mag worden aangeduid. 
Centraal bleef staan het streven naar aansluiting met de leefwereld en ervarin
gen van kinderen in een achterstandsituatie. Daarnaast werd aandacht gegeven 
aan projectonderwijs, integratie van schoolvakken en vermaatschappelijking 
van de lessen. Ook werden progressieve pedagogen als Freire en Freinet 
(her)ontdekt. 10 

Op buurtniveau kwam samenwerking op gang met andere welzijnsvoor
Zienmgen. 

Onder Van Kemenade kreeg de vernieuwing meer kansen en kwam het 
onderwijsstimuleringbeleid op gang. Zoals gezegd voltrok deze ontwikkeling 
zich zowel in het openbaar als het bijzonder onderwijs. Angstvallig werd er
voor gewaakt dat het bijzonder onderwijs op het stuk van faciliteiten niets te
kort kwam ten opzichte van het openbaar. Hoewel op veel scholen de facilitei
ten werden gebruikt voor verkleining van de klassen zonder dat er iets aan ver
nieuwing werd gedaan, ontstond er in de meeste projecten toch een grotere 
openheid en betrokkenheid van de school- en wijkbevolking. Voor het bijzon
der onderwijs begon hier de schoen te wringen: de schoolbesturen, die zonder 
pottenkijkers gewoon waren hun school te administreren en de identiteit te 
handhaven, kregen te maken met bemoeienis van ouders, leerlingen, studenten 
en leerkrachten die de geïsoleerde positie van school en onderwijs aan de orde 
stelden. 11 
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Gemeentelijk onderwijsbeleid 

Om een integraal onderwijsbeleid te kunnen voeren moet aan een drietal voor
waarden voldaan zijn: 

controle over een evenwichtige spreiding van onderwijsvoorzieningen; 
onderlinge afstemming van welzijnsvoorzieningen; 
een bekostigingssysteem dat de gemeente in staat stelt zelfstandig een 
doel- en probleemgericht beleid te voeren. 
Het gemeentebestuur is de meest in aanmerking komende instantie die het 

best in staat is een integraallokaal welzijnsbeleid te voeren. Ook omdat de ge
meente door alle betrokkenen democratisch kan worden gecontroleerd en 
beïnvloed. 12 Hiervoor is echter een aanzienlijke decentralisatie nodig van be

voegdheden en middelen. Ouders en leerkrachten van openbare en bijzondere 
scholen hebben objectief belang bij een dergelijk integraal beleid; in tegenstel
ling tot de machtige schoolbesturen die bevreesd zijn daarvoor teveel beleids
vrijheid te moeten inleveren. De uitgaven die een gemeente moet doen om 
openbare scholen van voldoende middelen te voorzien, bedragen meteen het 
drievoudige wanneer alle extra's aan bijzondere scholen moeten worden door
betaald, ongeacht de behoefte van die scholen. Het gevolg is dat veel gemeente
besturen een terughoudend financieel beleid voeren, waardoor de kwaliteit van 
het openbaar onderwijs niet altijd optimaal is; dit gaat in tegen het belang van 
leerkrachten en ouders. 

Een effectief lokaal beleid zou in staat moeten zijn voorzieningen op el
kaar af te stemmen zodat zo min mogelijk gemeenschapsgeld wordt verspild 
aan een extra dure verkokering; elke instelling zijn eigen gebouw is zowel fi
nancieel als inhoudelijk op den duur niet te verdedigen. Maar multifunctioneel 
plannen en bouwen van onderwijs- en welzijnsvoorzieningen stuit nog veel te 
vaak af op tegen elkaar inwerkende rijksbekostigingssystemen en op de afge
slotenheid van het beheer van particuliere instellingen. Zelfs in 1983 lukt het de 
Tweede Kamer niet om (via de overgangswet op het basisonderwijs) de ge
meenten de mogelijkheid te geven gebouwen van het bijzonder onderwijs voor 
allerlei sociaal-culturele activiteiten beschikbaar te krijgen. Ook hier zou de
centralisatie duidelijk in het belang zijn van de gebruikers van de voorzienin
gen. De macht van de bijzondere-school-besturen is echter een moeilijk te ne
men barrière. Dat die macht van zo'n bestuur ongewild bestendigd wordt door 
aanmelding van voldoende leerlingen op een bijzondere school zal niet elke ou
der bij de schoolkeuze beseffen. 13 Voor een progressieve onderwijspolitiek is 
op dit terrein een taak weggelegd die nog veel te weinig wordt opgepakt. Op 
het gemeentelijk niveau liggen uitstekende mogelijkheden om de democratise
ringsbeweging binnen de scholen te verbinden met de eis van publieke controle 
over de onderwijs- en welzijnsvoorzieningen. 
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Op het gebied van het onderwijsstimuleringsbeleid (voortaan: onderwijs
voorrangsbeleid) liggen hier duiddijk voorbeelden. Zo heeft confessioneel 
rechts via zijn vooruitgeschoven posten op het ministerie van onderwijs bij
voorbeeld bereikt dat uit de subsidieregeling voor de schoolbegeleiding een 
doelstelling is geschrapt die beoogde verbetering te brengen in de relatie tussen 
de school en zijn sociale omgeving. En in het voorontwerp van wet op de on
derwijsverzorging wordt zelfs voorgesteld om gemeentelijke invloed op 
schoolbegeleidingsdiensten uit te bannen en het bcheer volledig in particuliere 
stichtingen onder te brengen. Zonder tegendruk van progressieve krachten uit 
onderwijs- en we"lzijnswcrk zullen echter nog verdergaande privatiscringsplan
nen worden doorgevoerd. Zo liggen er diverse voorstellen 14 om o.a. voor het 
onderwijsvoorrangsbeleid te komen tot lokale en/ of regionale organen die per 
zuil worden ingesteld, dan wel tot een zogenaamde 'gebieds-autoritcit' die be
stuurlijke bevoegdheden zou krijgen op het ondcrwijsterrein, naast of zelfs bo
ven die van de gemeenten. De bijzondere besturen krijgen natuurlijk in beide 
varianten een nog steviger vinger in de pap dan ze nu al hebben, terwijl de uit
voerende leerkrachten, welzijnswerkers en de gebruikers het nakijken hebben. 

Tenslotte moet hier nog genoemd worden dat ook de dreigende ontwik
kelingen in het beroepsonderwijs samenhangen met een onvoldoende demo
cratische controle op het bestuur van de betrokken scholen. Wie kennis heeft 
kunnen nemen van de rapporten van de commissie-Wagncr'; kan niet volstaan 
met een schrikreactie. Het is bekend dat de meeste vormen van beroepsonder
wijs (door een gebrek aan initiatief van de overheid) tot stand zijn gekomen on
der particuliere besturen die een flinke invloed van het bedrijfsleven kennen. 
Het verzet tegen de Wagncr-plannen zal zeker niet uit de koker van die be
stuurders komen, integendeel. Bij de discussie over de middenschool en de 
tweede fase van het voortgezet onderwijs moet mede daarom de cis gesteld 
worden dat de invloed van het openbaar bestuur in deze sector versterkt 
wordt, hetgeen ook in het belang is van betere mogelijkheden voor emancipa
torisch middenschoolonderwijs. "' 

Een vernieuwd onderwijsbestel 
a. Scholenplanning en bekostiging 

Bij de planning van de onderwijsvoorzieningen treden particuliere organisa
ties, naar levensbeschouwlijke richting georganiseerd in zogenaamde 'koepels', 
op als zaakwaarnemers van de vrijheid van onderwijs. De onderwijsgebruiker 
heeft geen doorslaggevende stem bij de bepaling van het aanbod van onderwijs
voorzieningen. De gevolgen zijn bekend: planning in drievoud in nieuwbouw
wijken op grond van verouderde gegevens uit het bevolkingsregister, scholen 
voor christelijke horeca of katholieke journalistiek, etc. De daling van het aan-
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tal leerlingen en studenten zal de verspilling als gevolg van dit systeem extra 
pijnlijk demonstreren. Voor de scholen voor de journalistiek bijvoorbeeld is 

het nu al onmogelijk stageplaatsen, laat staan banen, voor de studenten te vin
den. Daarbij komt nog dat de planning in voortgezet en hoger beroepsonder
wijs een onderonsje is tussen koepels en staatssecretaris zonder dat het parle

ment eraan te pas komt. 
Wij beplci.ten een herverkaveling van macht ten gunste van enerzijds par

lcment en lokale overheden en anderzijds de onderwijsgcbruikers. Deze her
vcrkaveling gaat onvermijdelijk ten koste van de koepels, zonder dat deze het 
recht behoeven te verliezen om onderwijsvoorzieningen aan te vragen. Deze 
aanvragen zullen evenwel getoetst moeten worden aan de maatschappelijke be
hoefte (door het parlement) en de individuele behoeften (door onderzoek naar 
de wensen van de ouders van toekomstige leerlingen en studenten), alvorens 
tot bekostiging door het rijk kan worden overgegaan. Doelmatigheidsoverwe
gingen kunnen ertoe leiden dat in onderwijs aan volwassenen (vanaf 16 jaar) de 
vrijheid van onderwijs gestalte krijgt in het bijzondere leerstoelen-model, zoals 
dat aan rijksuniversiteiten bestaat. Voor identiteitsgebonden elementen kan
vanaf de tweede fase van het voortgezet onderwijs- door levensbeschouwelij
ke, particuliere organisaties op hun verzoek een curriculum op die specifieke 
grondslag worden verzorgd op kosten van de gemeenschap. Op grond hiervan 
is het in principe overbodig dat voor bijzonder hoger onderwijs zelfstandige 
instellingen bestaan . Op grond van rechtspositionele (en eventuele spreidings-) 
overwegingen is het te verdedigen dat dergelijke instellingen niet gesloten wor
den. Hetzelfde geldt voor de verzorgingsstructuur. Pedagogische centra en 
schoolbegeleidingsdiensten dienen onvcrzuild te zijn. Om te bevorderen dat 
een weloverwogen schoolkeuze plaatsvindt- niet alleen op grond van eind
examen-resultaten - zouden alle scholen moeten worden verplicht een jaar
verslag uit te brengen. In dat jaarverslag geven de scholen aan in hoeverre ze 
crin geslaagd zijn per leerjaar de doelstellingen (neergelegd in het schoolwerk
plan) waar te maken. Dit vcrslag kan door de inspectie getoetst worden. 

Bekostiging van onderwijsvoorzieningen zal plaatsvinden op basis van 
materiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs, door middel 
van het volgen van de kosten. De kosten worden uitgesplitst in kostensoorten 
(bijv. leeftijd schoolgebouw, aantal leerlingen uit culturele minderheden) die 
per school uiteen kunnen lopen. Bekostiging geschiedt door het rijk op basis 
van een taakstellend programma van eisen. Aanvullend gemeentelijk beleid 
dient ten goede te komen aan alle scholen die daaraan behoefte hebben en aan 
door de gemeente te stellen voorwaarden voldoen. Consequentie van dit sys
teem is dat de overschrijdingsregeling kan worden afgeschaft. 
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b. Medezeggenschap 

Hoc nieuwe maatschappelijke eisen en de wens tot democratisering kunnen 
botsen met de belangen van het schoolbestuur in het bijzonder onderwijs blijkt 
uit de wet medezeggenschap in het onderwijs (WMO) van 1982. In de eerste 
plaats werd- tegen de wens van de onderwijsvakorganisaties in openbaar én 
bijzonder onderwijs -in de wet niet vastgelegd welke rechten de leerkrach
ten, ouders en leerlingen/studenten hebben. Op schoolniveau moet maar on
derling worden uitgevochten welke instemmingsrechten in het medezeggen
schapsreglement worden opgenomen. Naast deze rechtsongelijkheid tussen 
scholen werden, ten gerieve van de bijzondere-school-besturen regelrecht te
genstrijdige artikelen in de WMO opgenomen. In artike 5 lid 4 van de wet 
wordt de medezeggenschapsraad opgedragen in het algemeen te waken tegen 
discriminatic en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrou
wen te bevorderen. Artikel 4 lid 11 van dezelfde WMO opent echter zelf de 
mogelijkheid van discriminatie: 'Het mcdezeggenschapsreglcment kan bepalen 
dat slechts zij, die hebben verklaard de grondslag en de doelstellingen van de 
school te onderschrijven, kandidaat kunnen worden gesteld voor verkiezing 
tot lid van de raad.' Deze clausule is noodzakelijk voor bijzondere scholen om
dat volgens artikel4 van de WMO de medezeggenschapsraden de mogelijkheid 
krijgen tot inspraak over de grondslag van de school, over het schoolwerkplan 
en over de instandhouding, fusie of opheffing van de school. Wanneer anders
denkenden in het bijzonder onderwijs gelijk behandeld zouden worden ont
staat dus het risico dat de identiteit van de school wordt gewijzigd. Om de ver
zuilde interpretatie van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs te bescher
men en de identiteit van de school slechts door het bestuur te laten bepalen, 
wordt het recht op medezeggenschap van de hele schoolbevolking genegeerd. 
Bij aanstelling van docenten en toelating van leerlingen kan het schoolbestuur 
eisen dat de grondslag van de school wordt onderschreven. Dit is verdedigbaar 
op grond van de vrijheid van onderwijs. 

Echter discriminatic op grond van politieke of seksuele voorkeur, geslacht 
of burgerlijke staat kan nooit worden gerechtvaardigd met een beroep op de 
vrijheid van onderwijs. De werkgevers in het bijzonder onderwijs menen ech
ter van wel. Ook hier staan ze in conflict met de werknemers en de gebruikers 
in het onderwijs, zo bleek bij de discussie over het voorontwerp van Wet Gelij
ke Behandeling. 1'' 

Duidelijk blijkt dat de verzuiling en het monopoliseren van de vrijheid van 
onderwijs door de schoolbesturen een belemmering vormen voor democrati
sering van het onderwijs. Democratisering betekent dat de zeggenschap van de 
hele schoolbevolking over richting en inrichting van het onderwijs wettelijk 
wordt vastgelegd. De WMO moet in deze zin worden gewijzigd en de vrijheid 
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van onderwijs moet ondergeschikt zijn aan het grondrecht op gelijke behande
ling. Er mag in het bijzonder onderwijs geen sprake zijn van eerste- en tweede
rangs leerkrachten, ouders of leerlingen. Elk eenmaal toegelaten lid van de 
schoolbevolking moet in de medezeggenschapsraad en in het schoolbestuur 
gekozen kunnen worden. De medezeggenschap behoort zich uit te strekken 
tot het schoolwerkplan, het benoemingenbeleid van leerkrachten en het toela
tingsbeleid van leerlingen. Ook de levensbeschouwelijke richting van de bij
zondere school dient te zijn onderworpen aan periodieke instemming van de 
schoolbevolking. 

c. M aatschappelzjkc deugdelzjkhcidsezserz 

Iedereen lijkt het erover eens dat het onderwijs een belangrijke bijdrage moet 
leveren aan een beter begrip tussen mensen van verschillet1dc culturele achter
gronden. De kracht van het culturele isolement, grondslag van de verzuiling, 
wordt nu als een zwakte beschouwd. In artikel 9 lid 3 van de wet op het basis
onderwijs staat: 'Het onderwijs gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien 
in een multiculturele samenleving.' Deze opdracht sluit goed aan bij de grond
slag van het openbaar onderwijs zoals de WBO die formuleert: 
1. 'Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen 

met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden 
zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van 
de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. 

2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onder
scheid van godsdienst of levensbeschouwing. 

3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders gods
dienst of levensbeschouwing.' 17 

Hoc de cis die de WBO in artikel 9 stelt te rijmen is met de grondslag van 
bijzondere scholen is een vraag die regering en parlement vergeten zijn te stel
len. Kinderen uit culturele minderheden zijn vaak, maar niet altijd, welkom op 
bijzondere scholen (met name het algemeen bijzonder onderwijs levert een 
zeer bescheiden bijdrage aan deze opvang). Het behandelen van deze kinderen 
(en überhaupt van kinderen met andersdenkende ouders) op voet van gelijk
heid wat betreft levensbeschouwing is in verreweg de meeste bijzondere scho
len in strijd met de doelstelling. Of deze doelstelling in overeenstemming te 
brengen is met waarden op het gebied van gelijke behandeling van sekse en sek
suele voorkeuren blijkt voor twijfel vatbaar: de VVD-politici Pais en Ginjaar
Maas vinden dat het opvangen van culturele minderheden en het aan de orde 
stellen van homoseksualiteit als alternatief vooral taken van het openbaar on
derwijs zijn. tk Hier dreigt een levensgroot gevaar: het stellen van vcrschillende 
eisen aan openbaar en bijzonder onderwijs ondergraaft het principe van de on-
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derwijspacificatie van 1917 dat openbaar en bijzonder onderwijs samen gelijk
waardige componenten van één onderwijsstelsel vormen. Wij zijn dan ook van 
menirig dat oude en nieuwe dcugdelijkhcidseisen voor het bijzonder onderwijs 
voorwaarden voor bekostiging zijn en dat naleving van artikelen als artikel 9 

van de WBO door de overheid moet worden afgedwongen. Bovendien moet 
samenhang in de wetgeving worden aangebracht. Want het is natuurlijk niet 
erg logisch in de WBO een opdracht te geven die strijdig is met rechten die bij
zondere-school-besturen in de WMO worden toegekend. 

d. Advies- en overlegstructuur 

Het corporatistische karakter van het Nederlandse onderwijsbestel blijkt (be
halve uit het feit dat de vrijheid van onderwijs wordt beschouwd als een recht 
van de schoolbesturen als vcrstrekkers van onderwijs) ook uit de betrokken
heid van de onderwijskoepels bij zowel de voorbereiding en uitvoering van het 
beleid als het vaststellen van het beleid. Zo worden landelijjkc pedagogische 
centra en instellingen als SLO en CIT0 19 bestuurd door de koepelorganisaties, 
terwijl het hierbij gaat om basisvoorzieningen die als zodanig tot de overheids
zorg voor het onderwijs behoren. De koepels bepalen mede op welke scholen 
bepaalde onderwijs-experimenten plaatsvinden. Deze situatie is uit democra
tisch oogpunt verwerpelijk en staat haaks op de opvatting dat de gehele school
bevolking de vrijheid van onderwijs hoort te dragen. Het onderwijsbeleid 
moet in zijn volle omvang bepaald worden door het parlement (dat onder be
paalde voorwaarden elementen van beleid kan decentraliseren naar gemeente
raden). De invloed van de onderwijsorganisaties moet beperkt blijven tot de 
sfeer van de beleidsvoorbereiding. Maar daar moet die invloed dan ook goed 
geregeld worden. De Centrale Commissie voor Onderwijs Overleg (CCOO) 
moet niet alleen meepraten over onderwijskundig beleid, maar ook over de on
derwijsbegrotingsvoorstellen van.de regering. De CCOO moet overigens ont
zuild worden. Nu zijn in de CCOO de organisaties verticaal ondergebracht in 
levensbeschouwelijke zuilen, de 'koepels'. De CCOO moet horizontaal wor
den georganiseerd: naar de geledingen (organisaties) van onderwijsgebruikcrs, 
vakbonden en besturen. De boycot van organisaties die niet in het verzuilde 
plaatje passen (bijvoorbeeld het Nederlands Genootschap van Leraren) wordt 
daarmee opgeheven. Een horizontale overlegstructuur is in overeenstemming 
met de maatschappelijke realiteit. De tegenstelling tussen ouders, leerlingen en 
leerkrachten in het openbaar onderwijs aan de ene en in het bijzonder onder
wijs aan de andere kant, heeft plaatsgemaakt voor samenwerking als het gaat 
om actie voor het behoud van de kwaliteit van het onderwijs, tegen discrimina
tie en voor onderwijsvernieuwing. Veel wezenlijker is de tegenstelling tussen 
schoolbesturen enerzijds en onderwijsgevenden en onderwijsgebruikers an-

95 



derzijds. Tenslotte moet de Onderwijsraad2c verdwijnen. Deze raad toetst 
wetgeving op het stuk van de vrijheid van onderwijs. Deze toetsing hoort in 

het parlement plaats te vinden, met de gebruikelijke gang langs de Raad van 
State. 

e. Verbijzondering a/vermaatschappelijking 

Democratisering van het onderwijs moet uitgangspunt zijn van progressieve 
onderwijspolitiek. Dat het huidige bestel daarbij niet als een onveranderlijk ge
geven mag gelden zal uit het voorgaande wel duidelijk geworden zijn. De be
zuinigingsdebatten hebben als gunstig neveneffect gehad dat de verzuilde 
structuur van het Nederlandse onderwijs meer in de belangstelling is komen te 
staan. 

De discussie over openbaar en bijzonder onderwijs is mede daardoor in 
een stroomversnelling gekomen. Sommigen zijn in het kolkende water wat 
dolgedraaid; niettemin is het zinnig de balans op te maken van een aantal dis
cussiebijdragen tot nu toe. 21 

Wij gaan hier in op het voorstel-Soutendijk (schoolverenigingen voor 
openbaar onderwijs) en het voorstel-Willems (buunraden voor het gehele on
derwijs). Andere voorstellen om aan de bestuursvorm van het openbaar onder
wijs te sleutelen werden besproken op een studiedag van de Erasmus Universi
teit Rotterdam (EUR), gehouden op 15 april1982. Deze voorstellen (van o.a. 
Akkermans, Wallage en Kortmann) werden afdoende doorgeprikt. 22 De plan
nen van Willems en Soutendijk zijn recent en nog niet volledig uitgediscussie
erd wat de positieve aspecten betreft; de misverstanden en fouten ervan zijn 
wel gesignaleerd en becommentarieerd. Daarom eerst in het kort een schets 
van beide voorstellen met een overzicht van de tekortkomingen. Vervolgens 
bespreken wij de mogelijheden om- gefaseerd- tot meer aanvaardbare vari
anten van structuurwijzigingen te komen. De problemen die Willems en Sou
tendijk aansnijden komen sterk met elkaar overeen: 

de democratische controle op het bestuur door de scholen is onvoldoen
de; 
de levensbeschouwelijke identiteit is niet langer schoolkeuzemotief. 

Na aldus de kern van het probleem aangestipt te hebben komen zij met zeer 
uiteenlopende oplossingen: 
I. Willems wil de grondwet wijzigen en tot een volledig vernieuwd, éénvor

mig stelsel komen in plaats van het naast elkaar bestaan van openbaar en 
bijzonder onderwijs. Zijn model is dat van de directe democratie met een 
aantal beperkingen: alle ouders (en alléén zij) besturen de school in hun ei
gen wijk. De gemeente stelt slechts de wijkindeling vast, terwijl de lande-
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lijke overheid wettelijk de pluriformiteit moet waarborgen. 
2. Soutendijk beperkt zich in wezen tot de Amsterdamse situatie; over het 

bijzonder onderwijs spreekt hij zich niet uit. De openbare scholen wil hij 
neutraal bijzonder maken door ze over te dragen aan stadsdeelverenigin
gen waarin ouders, leerlingen, leerkrachten, buurtwerkers én gemeente 
samen het bestuur vormen. De statuten van deze verenigingen moeten de 
pluriformiteit van het onderwijs waarborgen. 
Beiden menen hiermee de gemeentelijke bureaucratie en het bestuurlijke 

conservatisme te kunnen vcrvangen door vormen van 'basisdemocratic', waar
bij de landelijke overheid slechts in de sfeer van kwaliteitsbewaking, financiële 
randvoorwaarden e.d. optreedt. 

Terecht merkt Van den Oever in De Waarheid van 28 april1983 op dat zij 
hiermee voorbijgaan aan een, zeker voor progressieve onderwijspolitici, essen
ticel vraagstuk, nl. dat van de machtsconglomeratie in de verzuilde onderwijs
koepels en hun doorslaggevende invloed op het staatsapparaat. Wie deze 
machtsvraag niet stelt, negeert daarmee het feit dat de landelijke confessionele 
besturenbonden een doorslaggevende invloed hebben op de spreiding van on
derwijsvoorzieningen en dat zij met hun aanbod de vraag bepalen. In feite legi
timeert elke ouder die haar kind naar een bijzondere school stuurt daarmee on
gewild de machtsbasis van dit heersende confessionele blok. Dit feit bewijst 
volgens Soutendijk alleen maar dat de bijzondere scholen kennelijk kwaliteit 
leveren, en dat daarom zoveel andersdenkenden toch voor confessioneel-bij
zondere scholen kiezen. Hij laat de (inmiddels al flink in paniek geraakte) cen
traks van confessionele besturen wel wat al te gemakkelijk ontsnappen, zelfs 
degenen die onverbloemd dan wel heimelijk de corporatieve basis van het hui
dige stelsel verdedigen. 21 Ons bezwaar tegen Soutendijks betoog is, dat hij de 
tekortkomingen van de vertegenwoordigende democratie verwart met het 
principe van het openbaar onderwijs, nl. bestuur van de school (als collectieve 
voorziening) door de gemeenschap. 

Tegen Willems is niet slechts in te brengen dat hij de wettelijjke regeling 
van het openbaar onderwijs onvoldoende in zijn voorstel verwerkt; bovenal 
missen wij in zijn verhaal het strategie-hoofdstuk. Hoe denkt hij de machtsba
sis te creëren waarop zijn luchtkasteel kan worden opgetrokken? 

Beiden gaan bovendien voorbij aan de spanning die er altijd blijft bestaan 
tussen schoolbestuur en schoolbevolking. Het zijn juist die spanningen die tot 
de nieuwe schoolstrijd hebben geleid. 

Ons inziens is het noodzakelijk de vrijheid van onderwijs niet slechts van
uit ideële motieven in heroverweging te nemen. Men hoeft daarbij niet zover te 
gaan als Willems, ook binnen de grondwet zijn stappen voorwaarts mogelijk; 
en het is ook niet nodig bestaande verworvenheden af te schaffen zoals Souten
dijk doet met het openbaar onderwijs. 
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Enkele punten van een progressieve onderwijspolitiek zouden wij als volgt wil
len formuleren. 

1. Het bijzonder onderwijs wordt niet afgeschaft. Er moet een zodanige in
vulling van de medezeggenschapsregeling komen, dat de schoolbevolking 
over de identiteit van de school beslist. Door wetgeving moeten waarbor
gen worden geschapen voor het democratisch gehalte en de representativi
teit van de bijzondere-school-structuren. 

2. De deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden, aan het bijzonder 
onderwijs te stellen, moeten aanzienlijk vcrscherpt worden (door wetge
ving op het punt van de medezeggenschap, anti-discriminatie, controle op 
de bekostiging, etc.). 

3. De overschrijdingsregeling wordt vcrvangen door bekostiging naar be
hoefte. 

4. Bij herschikking van het scholenbestand (o.a. bij invoering van de mid
denschool) dient de invloed van de bijzondere besturenbonden op de 
planprocedure te verdwijnen; openbare middenscholen worden voldoen
de gespreid als basisvoorziening in elke gemeente; spreiding naar levens
beschouwelijke richting is geen maatstaf, behoudens aantoonbare behoef
te. 

5. Politiek-strategisch is het noodzakelijk een vcrbond tot stand te brengen 
tussen de onderwijsgebruikers en de onderwijsgevenden omdat hun in
vloed op de kwaliteit van de voorzie.1ingen een gcmeenschappelijk belang 
is. Het is duidelijk dat dit belang op den duur zwaarder weegt dan de con
fessic die sommige bonden aan hun besturenkoepel bindt. De winst van 
de acties van de afgelopen winter moet worden veiliggcsteld; daarbij mag 
de ondoelmatigheid en verspilling van het bestaande bestel niet buiten de 
discussic blijven. 

6. Dit politiek-strategisch verbond moet een aantal gemeenschappelijke ei
sen formuleren (een soort 'overgangsprogram') waarmee een wig gedre
ven kan worden tussen het confessionele machtsblok en de meerderheid 
die in het parlement potentieel tegen de verzuiling aanwezig is. 
Bovendien moeten kwaliteit en werkgelegenheid in het onderwijs nadruk
kelijker gekoppeld worden. Zo kan een beter onderwijsbeleid gevoerd 
worden waarbij een concentratie van onderwijsvoorzieningen gepaard 
gaat aan herinzet van leerkrachten ter verbetering van de kwaliteit: het
zelfde aantal leerkrachten aan een kleiner aantal scholen betekent dat de 
groepsgrootte omlaag kan! 

7. Een van de eerste stappen behoort het opblazen van de CCOO in zijn 
huidige vorm te zijn; een tweede stap is het winnen van de 'confessionele' 
vakbonden en ouders voor decentralisatie van het onderwijsbeleid. 
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8. Pas daarna kan gediscussieerd worden over een andere vormgevmg van 

het grondwetsartikel over onderwijs. 

Noten 

l. J. Wallage, Discussic over kosten verzuiling betekent geen heropening schoolstrijd. In: de 
Volkskrant, 10 rn.urt 1983. 

2. Willcrns in /)c Waarhezd, 29 m.un 1983. 
3. Soutendijk in De Waarheid, 16 maart 1983. 
4. Zie: W. ten Have, De geschiedschrijving van crisis en verzuiling. In: W. W. Mijnahrdt (ed.) 

!\ante/end geschicdbeeld. Nedcrl<Zndse histrmograjic sinds 1945, Utrecht 1983. 
5. Hans Wansink, Vermaatschappelijking van de vraag naar onderwijs zet bestel onder druk. 

In: Onderwijs en Opvoeding, september 1982. 
6. Dit pleidooi leidde overigens niet tot appreciatie van de openbare school. In hetzelfde pro~ 

gramma wordt gepleit voor overdracht van openbaar onderwijs naar particuliere organisa~ 
ti l'S. 

(,' Zie: Frcd van Lier, Rijk moet meer vcrtrouwen hebben in gemeenten. In: Inzicht, maart 
1982. 

7. Rita Kohnstamm: Grotere klassen en minder vakken geen ramp v·oor gemiddeld kind. In: 
.V RC/ Handelsblad, 19 februari 1983. 

8. 1'. van Heek, c.a., Het vcrborgen Talent. Meppel 1968. 
9. Socialistisch Onderwijs hont, School en Mûatschappij deel/. erz 2., Nijmq;en 1973. 

10. In '! 0 jur drcmpelv-eri.lging', Inzicht oktober 1980, geeft joh.1n G<JOsscns een kort overzicht 
van ouderparticipatie en onderwijsstin1ulering. 

IJ. Zie voor een problcen1.1nalyse: A. Mens en C. van Cakar, Ondcruc·zjstzmulcring op uc·eg, Nij~ 
megen/ Amsterdam 19H I. 

12. Zie: B.1kkenes, Gonssens en Wansink, Gemeenten bepalen succes basisschool. In: Lok,,a/ 
Bestuur nr. 13, oktober 1981. 

13. Zie de adviezen van de Harmonisatie Raad voor Welzijns Beleid, o.a. nr. 4, 1\anttekerzzngen 
bij de rzota van wzjzigingen op de uc·et op het basisorulcruc·zjs, Den Haag, nuart 1979; Dwars~ 
kijkerz, Den H.1ag, november 1979; nr. 28, Orzderuc·zjSstimulcring, Den Haar;, februari 1983. 

14. Zie: Adviesraad voor het basisonderwijs (ARBO), De regio als Werkeenheid, Zeist 1982. 
Zie ook: Oruler"'·z;svoormngsplan (nota van minister Deetman), Den Haag 1982. 

15. Adviescommi"ie inzake de voortgang van het industriebeleid, Verslag van werkzaamheden 
2, Den Haag 1983. De commissic·Wagner pleit voor twee~fasen~beroepsonderwijs, waarbij 
de tweede fase wordt gevormd door een stage in een bedrijf onder verantwoordelijkheid vàn 
dat bedrijf. De ondernemer treedt dus op als onderwijzer, maar ook als schoolbestuur: de 
leerlingen moeten een leer~arbeidsovereenomst met het bedrijf sluiten. Op 3 mei 1983 hield 
Deetman een conferentie over deze plannen. Daar bleek scherpe kritiek, zowel van de zijde 
van werkgevers en werknemers als van de zijde van het (beroeps)onderwijs. 

15' Zie voor de voorwaarden voor emancipatorisch middenschoolonderwijs: Werkgroep rnid~ 
denschool Il'SO. leder voor zich of vooruitgang voor allen. Amsterdam, 1983. Hermen Ja~ 
cobs heeft tijdens het VOO~congres van 1983 ,1angetoond dat in het openbaar onderwijs de 
genoemde voorwaarden in beginsel het best vervuld worden. Zie: Inzicht, september 1982. 

16. Zie: Hans Wansink, Mensenrechten in het bijzonder onderwijs. In: Inzicht, maart 1982 en: 
Guus Heerrnavan Voss, Wet gelijke behandeling, magisch of practisch' In: lrzzicht, maart 
1983. 

17. Zie \'llOr prcciese omschrijvingen van karakter, doelstellingen en regels van het openbaar on~ 
derwijs: Wat is openbaar onderu·zjs, uitgav·e VOO, Amsterdam 1983. 

18. Pais over culturele minderheden: rede VOO~congres, mei 1981. Cinjaar~Maas over homo~ 
seksualiteit: Congres Onderwijs en homoseksualiteit, Utrecht 19 juni 1982. 

19. Stichting Leerplan Ontwikkeling en Centraal Instituut Toets Ontwikkeling. 
20. De Onderwijsraad (vooral hekend door zijn voorzitter, I. A. Diepenhorst) is ingesteld als be~ 

waker van de p.1cificatie sinds 1917 ~ 1920. 
21. De W'aarhád van 29 maart 1983, 21 april 1983 en 28 april 1983. 

99 



22. Zie: Hans Wansink, Gemeente moet openbare school besturen. In: lrzzicht, juni 19~2 en het 
verslag van de studiedag, te verkrijgen bij onderwijssociologie van de EUR. 

23. A. Janssen, Onderwijs moet gelederen sluiten. In: de Volkskrarzt, 14 april 1983 en: P. Maas, 
Ruiten ingooien bij het bijzonder onderwijs 11. In: Weckblad (van het NGL), 5 mei 1983. 

Tabel Motieven voor schoolkeuze lager onderwijs, in % 

De school moet ... zeer bel. noch on- zeer totaal 
bel. bel. bel. on- abs. 
rijk noch bel. (~100%) 

on bel. 

Een goede voorbereiding op het 54,7 44,0 1,0 0,1 0,2 834 
voortgezet onderwijs geven 
V cel contact met de ouders houden 42,1 52,4 4,3 1,2 ·836. 
Uitgaan van ideeën over de opvoeding 34,0 55,2 6,9 3,6 0,2 835 
van kinderen waar wij achter kunnen staan 
Lopend goed bereikbaar zijn 38,9 43,3 7,0 10, I 0,7 848 
Veel aandacht besteden aan creatieve vakken 16,8 57,0 16, I 9,0 1,1 844 
Een goede overblijfgelegenheid hebben 15,5 49,4 14,2 19,2 1,6 850 
Ook door vriendjes/vriendinnetjes uit de 8, I 39,1 22,1 27,9 2,9 842 
buurt bezocht worden 
In zijn onderwijs uitgaan van dezelfde gods- 12,5 32,8 17,0 32,2 5,6 842 
dienst of wereldbeschouwing als ons gezin 
Veel extra activiteiten organiseren, zoals 6,3 34,5 34,5 32, I 4,0 844 
feestjes, sportdagen, schoolreisjes e.d. 
In een modern gebouw zitten 8,0 22,0 28,4 37,7 3,9 846 

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, Schoolkeuzemotieven en nll'ningcn over ondcnvijs, 
Rijswijk 1983. 
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Sectarisme en politiek in de 
CPN 

Kees Bakker 

De crisis in de CPN bestaat niet, klein-links samengaan is perspectiefloos, de 
CPN moet zich als een luis in de pels van Den Uyl nestelen, de dertigers in de 
partij willen geen politiek maken, stalinisme is een onbruikbaar woord. 

In zijn interview met Komma betrekt Marcus Bakker een aantal posities, 
waarvan ik met ogen op steeltjes kennis genomen heb. En blijkens Komma van 
juni van dit jaar is Hans en Rudi van der V el de hetzelfde overkomen, alleen in 
een nog wat ernstiger vorm. Hun reactie is, zoals ze zdf zeggen, 'heftig', maar 
bovendien van dien aard, dat het na hun bijdrage eigenlijk niet meer mogelijk is 
om op de uitspraken van Marcus Bakker in te gaan zonder tegelijk hun uiteen
zetting te bespreken. 

'Normaal' 

In de politiek, vertelde Marcus Bakker, heb je weleens de behoefte van je af te 
timmeren. 'Dat vind ik', zo verontschuldigde hij dat, 'normaal'. Iets dergelijks 
is nu blijkbaar zijn beide opponenten overkomen. 

Nu, ik zou niet willen zeggen dat dat niet te verontschuldigen is, maar 
wel, dat zij zich door hun heftigheid tot een aantal eenzijdigheden hebben laten 
verleiden waar je met een gerust hart u tegen kan zeggen. 

De geschiedenis van de CPN overziende komen zij tot de conclusie, dat 
dat in grote lijnen een radicalistische en sectarische partij is geweest. Slechts bij 
vlagen is dit sectarisme overwonnen. Mijns inziens is dat een onhoudbaar 
standpunt. Mijn mening is, dat in de CPN beide tendenties, de sectarische en 
de politieke voortdurend aanwezig zijn geweest, voortdurend met elkaar heb
ben gestreden. En de grote lijn zoals ik die zie- althans voor wat de periode 
sinds de Tweede Wereldoorlog betreft- is, dat het sectarisme een onder
stroom was die slechts onder zeer bijzondere voorwaarden de politiek van de 
CPN kon bepalen. Die voorwaarden waren er in de jaren van de koude oorlog 
en mogelijk zijn die voorwaarden opnieuw aan het ontstaan. 

Maar zoals het sectarisme ook als onderstroom altijd voelbaar bleef en in
vloed uitoefende, zo is de tendentie om met de CPN politiek te maken, de wil 
tot serieuze politieke machtsvorming en de bereidheid om vuile handen op te 
lopen tot dusver ook in die sectarische perioden altijd aanwezig gebleven. Ken-
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merkend voor dat laatste vind ik bijvoorbeeld hoc moeizaam en na hocveel te
genstribbelen rond het begin van de koude oorlog de op brede democratische 
samenwerking gerichte koers uiteindelijk werd verlaten en hoc blij de CPN 
was met de door de Cominform geïnitieerde vredesbeweging, die de mogelijk
heid leek te bieden om weer uit het isolement uit te breken. 

De CPN sectarisch? Ik weersta de verleiding maar om dat oordcel met 
verdere voorbeelden te differentiëren: de publikatics waar ik uit zou putten 
zullen ongetwijfeld ook bij Hans en Rudi van der Velde op de bockenplank 
staan. Alleen nog één punt. 

Volgens Hans en Ru di van der V cl de valt, als ik het goed begrepen heb, de 
keuze van mensen uit de studentenbeweging voor de CPN te verklaren uit het 
feit dat het sectarisme van de CPN zo aardig aansloot bij het radicalisme van de 
studentenbeweging. Wat ik me echter uit die tijd herinner is, dat we de CPN 
helemaal niet zo radicaal vonden. Niet de CPN, maar wij huldigden de voor
oorlogse opvatting "dat de sociaal-demoeratic 'objectief' de vertegenwoordiger 
van de bourgeoisie was" en we moesten nogal eens wat wegslikken als we de 
CPN pogingen zagen doen om de PvdA mee te krijgen voor een of andere cis. 

Nogal wat mensen uit de toenmalige studentenbeweging vonden de CPN 
niet radicaal, maar bepaald reformistisch, waarmee ze aansloten bij een kritiek 
die deze partij sinds de bevrijding heeft begeleid en die trouwens nog steeds ge
hoord wordt. 

Cominform-partij 

Hans en Rudi van der Velde zetten, nogmaals: als ik het goed begrepen heb, 
een is gelijk teken tussen sectarisch en stalinistisch. Mij lijkt dat dat niet kan, 
maar hoc dan ook, stalinistisch werd de CPN tegen het eind van de jaren veer
tig wel. Of, nauwkeuriger gezegd, de CPN werd- ook alweer na het nodige 
tegenstribbelen trouwens- een echte Cominform-partij, ze nam de Comin
form-politiek compleet met de bijbehorende methoden en technieken integraal 
over en de uitkomst van het conflict van 1958 leidde ertoe dat dit nog lange tijd 
een schadelijke invloed op de CPN zou hebben. 

Zo is dat gegaan en het is inderdaad buitengewoon zwak om maar te blij
ven doen alsof je neus bloedt. 'Incidentele dingen', zegt Marcus Bakker, zijn 
niet zo fris geweest, maar ja, daar staan natuurlijk weer goede dingen tegen
over. Ongelukkigerwijs zijn er hele gcmene mensen op deze wereld, die uit die 
periode heel wat 'incidentele dingen' weten op te diepen, een hele 'berg', die 
voor je het weet de goede dingen overschaduwt. Ik kan me voorstellen dat een 
betrokkene wel eens een stem van binnen hoort vragen naar het goed en het 
kwaad uit die tijd, en ook dat hij/zij daarop al plussemi en minnend een ant
woord wil geven, maar voor onze beweging is de vraag naar de historische be-
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tckcnis van die periode toch belangrijker en die vraag laat zich niet langs boek
houdkundige weg beantwoorden. In een historisch oordcel kunnen negatieve 
dingen niet als aftrekposten in rekening worden gebracht. 

Patriarchaal 

Kenmerkend voor de Cominform-stijl is inderdaad het patriarchale en autori
taire leiderschap, dat in de CPN nogheellang is blijven bestaan. Daar hebben 
Hans en Ru di van der V el de natuurlijk groot gelijk in en het kan geen kwaad, al 
is het wat laat, om dat eens ongezouten op te schrijven. En op zichzelf- dat is 
ook waar - bevordert een dergelijk leiderschap een tendentie tot omkering 
van middel en doel: niet meer de politiek, maar de partij is het doel. 

Toch kun je niet zeggen dat die tendentie de politiek van de CPN over
woekerd heeft. Paradoxaal genoeg is dat laatste eigenlijk pas gaan dreigen vanaf 
het moment dat dat type leiderschap in de CPN in het gedrang kwam. Mijns 
inziens heeft dat leiderschap, ondanks zijn patriarchale positie in de partij, on
danks de belemmeringen en vertragingen die daaruit voortvloeiden, op wezen
lijke punten politiek weten te maken en vernieuwingen van de partijpolitiek 
weten te entameren. Marcus Bakker zelf noemt terecht de benadering van de 
parlementaire democratie als voorbeeld. Een ander voorbeeld is het ontwerp
program van Henk Hoekstra, in feite, ondanks de beperktheden ervan, toch 
een fascinerend stuk vanwege de politieke moed die eruit spreekt en de intentie 
om de partij te richten op de problemen en mogelijkheden van anno-nu. 

Intussen zijn die belemmeringen en vertragingen er wel degelijk. De patri
archale leiding trok, zoals Hans en Ru di van der V el de terecht opmerken, de 
grenzen voor wie mee mocht doen zo strak, dat er heel wat uit de boot vielen 
en het draagvlak voor de vernieuwing in de CPN kunstmatig is versmald. En 
dat breekt ons nu op, en behoorlijk ook! 

Ik wil nog een derde voorbeeld van vernieuwing onder patriarchale lei
ding noemen, omdat daarmee ook een ander thema samenhangt dat in het in
terview met Marcus Bakker aan de orde komt: de sociaal-economische politiek 
van de CPN na de crisis van 1974/75. In de eerste plaats- dat klinkt achteraf 
een beetje vreemd maar toch is hetzo-was nieuw dat die crisis onmiddellijk 
als zodanig beoordeeld werd. Anders dan bij de oliecrisis die daaraan vooraf
ging en die wc afdeden als een gemeen bedenksel van de olieconcerns, stelden 
wc ons erop in dat er echt iets ernstigs aan de hand was. 

En, in de tweede plaats, de CPN kwam met een eigen antwoord op de cri
sissituatie, een reeks maatregelen waarmee het mogelijk zou zijn een keer in de 
toestand te brengen. En dat alles stond dan ook nog eens in het kader van de ge
dachte dat de CPN zich - in crisistijd nog wel- als 'potentiële deelnemer' 
moest aanbieden. 
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Een hele belangrijke stap. Alleen, het moest wel zo gebeuren dat de CPN 
zich kon profileren- tegenover de PvdA en dat dan weer met name in de vak
beweging. Het kon er per saldo toch ook niet uitsluitend om gaan om als zelf
standige politieke beweging met een zo goed mogelijk program op de proppen 
te komen, het moest tegelijk ook een program zijn waarmee je de PvdA-ers en 
in de vakbeweging 'het duo Kok en Spit' kon pesten en op stang jagen. Nu, in 
dat kader viel het oog op de koopkracht. Gevolg was dat de CPN-propaganda 
zich in toenemende mate op dat thema ging concentreren en de rest van het 
programma onderontwikkeld bleef, gedegradeerd werd tot een soort alibi bij
na en er van actie voor een breed pakket van anti-crisismaatregelen al helemaal 
geen sprake was. In de praktijk werd zo het program vancrisisbestrijding-in 
aanzet al in 1976 aanwezig- opgeofferd aan de luis-in-de-pels-functie van de 
CPN, wat niet alleen belemmerend werkte op de coalitievorming voor een an
dere economische politiek, maar ook schade toebracht aan de identiteit van de 
CPN als zelfstandige politieke beweging en bovendien het ontwikkelen van re
laties 'met belangrijke delen van de arbeidersklasse' hinderde. 

De patriarchale structuur van de CPN stond er daarbij borg voor, dat de 
kritiek op dit koopkracht-fetisjisme genegeerd kon worden tot het bittere eind. 
Wat begonnen was als een echte politieke activiteit, vcrzandde zo in sectaris
me. 

Nuttig werk 

Een politieke partij, die belangrijke delen van haar programma laat bepalen 
door andere krachten in het politieke krachtenveld, verliest haar bestaansrecht. 
Toch is dat krachtenveld er natuurlijk wel. En nu is het zo dat daarin links van 
de PvdA een aantal partijen opereren, die daar vaak heel nuttig werk doen en 
dat ongetwijfeld effectiever kunnen doen naarmate ze daarbij tot meer samen
werking en samengaan zouden komen. 

Ook Marcus Bakker vindt zo'n formatie links van de PvdA erg belangrijk, 
maar van .een klein links samengaan wil hij 'volstrekt niet' weten. Als ik het 
goed zie geeft hij twee, onderling strijdige argumenten. Het ene is, dat zo'n 
samengaan zou kunnen uitlopen op een klein-linkse afgeslotenheid, een klein
links sectarisme. En het andere is, dat zo'n samengaan niet mogelijk is juist 
vanwege het klein-linkse sectarisme, met name van de PSP. 

Als we het nu eens zo afspraken, dat we een politiek van klein-links 
samengaan ontwikkelen erop gericht het sectarisme in de klein-linkse partijen 
- dat zich overigens waarlijk n;et alleen in de PSP manifesteert en dat inder
daad de belangrijkste hinderpaal voor zo'n samengaan vormt - te overwin
nen? 

Met name van DB-zijde wordt de laatste tijd een voorstelling van zaken 

104 



gegeven alsof een koers op coalitie richting PvdA en een klein-links samengaan 
als alternatieven tegenover elkaar zouden staan. Ik vind dat reusachtig flauw. 

En erger: het getuigt van een vrees voor het sectarisme in eigen rijen, dat als wc 
serieus in het politieke krachtenveld willen opereren, toch echt moet worden 
aangepakt. 

'Conservatief' 

In de bijdrage van Hans en Rudi van der Velde krijgen ook de vcrnieuwers en 
De Waarheid een overigens vrij ongespecificeerde veeg uit de pan. De horizon
talen zouden in de kolommen van die krant niet voldoende aan hun trekken 
komen en als ze dan al eens een beurt krijgen worden ze nog voor 'conservatief' 
uitgemaakt ook. 

Ikzelf ben ervoor dat De Waarheid zijn lot vcrbindt met de vernieuwing 
niet alleen van de CPN, maar van links. En zoiets maakt positie kiezen nodig, 
zeker ook tegen de horizontalen. Het geven van informatie over het horizonta
lisme wordt daardoor niet uitgesloten. Integendeel, het kan heel goed samen
gaan met het geven van aandacht aan en inzicht in dit verschijnsel. 

Overigens denk ik dat de door Hans en Rudi van der Velde aangehaalde 
vcrnieuwers en ook Marcus Bakker, die het op dat punt met hen eens is, onge
lijk hebben als ze het horizontalisme als een conservatief vcrschijnsel opvatten. 
De beoordeling van het horizontalisme als een revival van de CPN uit de dagen 
van Stalin, als een soort collectieve Julcs de Leeuwe, blijft mijns inziens aan de 
oppervlakte. In wezen is het horizontalisme de CPN-variant van een nieuw ra
dicalisme, een nieuw sectarisme, dat onder invloed van de crisis in opkomst is 
en dat zich ook elders manifesteert. Dat in de CPN wat mensen van vroeger 
zich als het ware op de schouders van dit radicalisme hebben gehesen en den
ken dat ze daardoor zelf opeens groot en sterk geworden zijn, doet daaraan 
niets af. 

Dat betekent ook dat je je van dit horizontalisme niet kunt bevrijden door 
uit de CPN te stappen. Daarbuiten zul je ongetwijfeld tegen de PSP-variant, de 
SAP-variant of welke variant dan ook oplopen. Het enige wat echt helpt is: je 
helemaal uit de politiek terugtrekken. Maar ja, dat is natuurlijk pas goed secta
risch. 

Ik pleit ervoor om van de zwerfstenen, die uit het stenen tijdperk van onze 
beweging in het horizontalisme verzeild zijn geraakt, vooral de recreatieve 
kant te zien en de krachten te concentreren op een politieke bestrijding van het 
radicalisme dat zich daarin manifesteert. Dat is veel belangrijker en ook een 
veel ernstiger bedreiging voor het ontwikkelen van serieuze linkse politiek. 
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Tegenwind 

Tot slot. 'Naar onze indruk', schreven Hans en Rudi van der Velde dit voor
jaar, 'stagneert de vernieuwing van de partij'. En zij vcrbonden daaraan de 
conclusie: 'Er is echt nog een hoop te doen.' Intussen is de situatie verder ver
slechterd en dat heeft sommige CPN-ers ertoe gebracht te reggen dat de ver
nieuwing definitief mislukt is en dat daar echt niets meer aan te doen valt. Mijn 
bezwaar tegen dit pessimisme is dat het de terug-naar-Moskou-mug ten on
rechte voor een olifant aanziet. Het gebeuren in de CPN wordt beoordeeld als 
een helemaal door zichzelf bepaald proces, waarin het onvcrwerktc verleden 
nu een definitieve wraak neemt. Ik vind dat erg a-historisch gedacht. Mijns in
ziens wordt het CPN-gebeuren in hoge mate door de historische conjunctuur 
bepaald en daarin is nu opnieuw een fase aan de orde, waarin het conflict tussen 
sectarisme en het opbouwen van echte politieke invloed uitgevochten wordt. 

Op het ogenblik heeft het sectarisme daarbij de wind in de rug, maar niets 
is minder definitief dan de richting van de wind en de mate waarin politiek links 
straks van de wind zal profiteren is sterk afhankelijk van wat nu onder tegen
wind-verhoudingen vastgehouden wordt. 
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Ingezonden brief 

Geachte redactie, 

In het artikel 'Het gelijk van de rcgenkoning' van Hans en Ru di van der V el de 
(Komma, jaargang 3, nummer 4) troffen mij onaangenaam de op geen enkele 
argumentatie steunende schoppen onder de gordel van enkele leden van het 
partijbestuur. Onduidelijk is waarop de opmerking slaat, dat er nu 'drie ere
leden' in het p:1rtijbestuur zitten, maar kennelijk is dat een sneer tegen Henk 
Hoekstra, JaapWolffen Marcus Bakker. De laatste moet het in het bijzonder 
ontgelden, maar in een discussie over zaken uit het verleden wil ik me thans 
niet begeven. Ik wil in dit vcrband volstaan met te wijzen op een minzaam kop
je als 'De arrogantie van de macht', dat liefst een soort De Gaulle maakt van een 
functionaris die als algemeen bewonderd ex-Kamerlid toch zijn sporen in de 
beweging heeft verdiend. Ik ben ronduit van mening dat de partijpers, waartoe 
Komma toch behoort, niet mag worden misbruikt om leden gewoon met 
stront te gooien. De auteurs hebben waarlijk geen sterveling iets te verwijten 
inzake de 'interne partijstrijd', waneer zij zichzelf voor hun doeleinden aan 
dergelijke praktijken schuldig maken. 

Wat hun streven naar een fusie met de PSP en de PPR betreft ben ik van 
mening, dat deze onder de huidige vcrhoudingen zou leiden tot het prijsgeven 
van wezenlijke strijdtradities van de CPN als de klassenstrijd en de strijd voor 
het behoud van de nationale onafhankelijkheid. Afzonderlijke punten van 
overeenstemming zijn een basis voor samenwerking, maar nog niet voor een 
fusie; ik ben zeer beslist tegen fusie met wie dan ook als dat gepaard gaat met 
opoffering van principiële strijdpunten van onze eigen partij. 

Carel Forcelijn 
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Binnenkort verschijnt: 

IPSO 
Duco Hellema 

Obstakels op de democratische weg 
Over verkiezingen, democratie en socialisme 

Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en 
vergadering, vrije kandidaatstelling. De parlementaire de
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In de periode tussen de twee wereldoorlogen zijn er in de communisti
sche beweging interessante pogingen ondernomen een meer politiek 
gerichte kunst te ontwikkelen. Het betrof verschillende terreinen van 
kunst: toneel, beeldende kunst, grafische vormgeving, film, fotografie en 
literatuur. De Sowjet-Unie oefende vooral in de jaren twintig een vernieu
wende invloed uit. 
Vanaf 1934 kwam de strijd tegen het fascisme centraal te staan. De CPN 
gaf de stoot tot de oprichting van verschillende kunstorganisties, zoals 
de Vereeniging voor Volks Cultuur, de Arbeiders Theater Bond Holland 
en het Arbeiders Film Collectief. Haar bemoeienis wisselde echter sterk 
en politieke kunst bleek niet op alle terreinen van kunst even makkelijk 
vorm te geven. Boeiend zijn de pogingen, met name in het begin van de 
jaren dertig, om de scheiding tussen amateur- en beroepskunstenaars 
op te heffen en de kunst tot een integraal deel van de arbeidersstrijd te 
maken. Het agitproptoneel is daar een goed voorbeeld van. 
Dit Cahier is de eerste publikatie over de vooroorlogse kunstpolitiek van 
de CPN, waarin verschillende gebieden van kunst naast elkaar behan
deld worden. Zo wordt gepoogd tot een meer samenhangend beeld te 
komen. 

Wim Jurg, Agitprop in Nederland 

Wim Jurg schetst hoe het agitproptoneel in de jaren dertig in Nederland 
tot bloei kwam. Amateurs kregen een hoofdrol toebedeeld in toneel als 
wapen in de klassenstrijd (groepen als Ontwaakt, Alarm, Dynamo). 



Nieko van de Pavert, Alles wat kan mag 

Nieko van de Pavert beschrijft de activiteiten van het kindertoneel de Vro
lijke Brigade (1933-1938). Hij laat zien hoe op initiatief van lda Last al im
proviserende een groep kinderen jarenlang een succesvol theater wist te 
maken, met stukken als 'Vondelpark of als ik groot ben mag ik dan ook 
stempelen?'; 'De grote en de kleine boeman'; 'De Helm' e.a. 

Bert Hogen kamp, 'Hier met de film' 

Bert Hogenkamp analyseert hoe de houding van de communistische be
weging in Nederland in de jaren twintig en dertig ten aanzien van het me
dium film zich tussen twee polen heeft bewogen. Nu eens was film het 
verdovende middel dat de arbeidersklasse op haar plaats hield, dan weer 
werd het beschouwd als hèt medium dat diezelfde arbeiders bewust zou 
maken van haar historische opgave. 

Tinus Heymans Links Richten en Links Front. 1930-1934 

Tinus Heymans laat zien hoe Links Richten in 1932 steeds meer zich gaat 
oriënteren op burgerlijke kunstenaars en intellectuelen en steeds minder 
op arbeiders. Uitvoerig beschrijft hij niet alleen de overheersende positie 
van de Amsterdamse afdeling en de stroeve samenwerking met de 
ATBH, maar ook de scheuring van Links Richten in 1933, waaruit het blad 
Links Front ontstond. 

Carry van Lakerveld, 'Ik had wel twee of drie levens' 

In een interview met Carry van Lakerveld vertelt Harry van Kruiningen 
hoe hij als arbeidersjongen in de schilderkunst terecht kwam; zijn band 
met de CPH; over de moeilijke positie van kunstenaars in het Interbel
lum; confrontaties met de censuur en de manierwaarop hij in het illegale 
werk betrokken raakte. 
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Redactioneel 

Ook Komma heeft dus toch 1984 gehaald. Nog te vroeg uitgebracht om een 
reactie te kunnen geven op de laatste ontwikkelingen rond het beginselprogram 
van de CPN, richt zich dit nummer op belangrijke maar nog te weinig uitgediep
te achtergrondvragen bij de verschillende inspiratiebronnen. Wij laten afwisse
lend inzichten uit de oude en nieuwe sociale bewegingen zien. Allereerst de mi
lieuproblematiek, die in Komma tot nu toe wat ondergronds is gebleven maarbij 
blootlegging de nodige discussiestof oplevert waar Jan Dirk de Boer op ingaat. 
Deze auteur is al enige tijd actief in de milieucommissie van de CPN. 

Het PvdA-Tweede Kamerlid Arie van der Hek wordt geïnterviewd door 
Kees Bakker over industriebeleid en buitenlandse economische betrekkingen. 

Verder voor het eerst in Komma een collectief produkt, namelijk een artikel 
over anti-fascisme en links-rechts tegenstellingen. De redactie zet hiermee de lijn 
door om reflecties op nieuwe ervaringen in de anti-fascistische strijd in Komma 
de ruimte te geven. 

Veit-Michael Bader levert een gedegen kritiek op de opvattingen van Ed 
van Thijn over burgerlijke ongehoorzaamheid. Het nummer wordt afgesloten 
met een tweetal boekbesprekingen van de hand van I en Ang en Kees van der Pijl. 
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de arbeidersoppositie 
ALEXANDRA KOLLONTAJ 

Alexandraj Kollontaj is de afgelopen jaren door feministen herontdekt 
als voorvechtster van vrouwenrechten voor, tijdens en na de Russische 
revolutie van 1917. In Nederland is dat tot uitdrukking gekomen in re· 
centevertalingen van artikelen van haar over de positie van de vrouw in 
het Rusland van na de revolutie. In de brochure 'DeArbeidersoppositie' 
die zij in 1921 schreef, komt een tot nu toe onbekend gebleven zijde van 
haar aan het licht. Uit de tekst blijkt hoezeer ze betrokken was in de felle 
politieke debatten van haar tijd. In 1921 ging het om de positie van de 
vakbonden ten opzichte van de communistische partij en het recht van 
de arbeiders om via die bonden beslissingsbevoegdheid in de natio· 
nale economie te verwerven. In die debatten koos zij, zoals zij al eerder 
had gedaan, de zijde van degenen in de RCP die de principes van de Ok· 
toberrevolutie hoog wilden houden. Mede daardoor werd de brochure 
'De Arbeidersoppositie' in de woorden van Beatrice Farnsworth: 'één 
van de meest indrukwekkende documenten van het Bolsjewisme, kri· 
tisch en ongetwijfeld rauw, maar noch wanhopig, noch gedesil/usio· 
neerd.' Naar haar mening wekte deze tekst de boosheid van de bolsje· 
wistische leiders omdat 'deze boosheid een uitdrukking was van de ma· 
te waarin het pamflet de twijfels van de leiding opwekte.' 

De tekst wordt voorafgegaan door de volgende inleidende tek· 
sten: 

Elsbeth Etty, Derden mogen niet beslissen over je lot, 
Els Wagenaar, De historische achtergrond van de arbeiders· 
oppositie, 
Sylvia Bacchini, Het tiende congres: Lenin contra Kollontaj. 

Voorts is er een overzicht toegevoegd van de lotgevallen van de 
brochure sinds de eerste publicatie in 1921. 

Deze uitgave van het IPSO is de eerste Nederlandse vertaling van De Ar· 
beidersoppositie. De vertaling is verzorgd door Els Wagenaar. 
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Gaat de Nederlandse weg naar 
het socialisme over gifbelten? 
Milieustrijd en marxisme' 

Jan Dirk de Boer 

1. Links en de milieubeweging 

Linkse partijen en milieubeweging bevinden zich in een gespannen verhouding. 
De wederzijdse vooroordelen variëren van 'elitaire clubjes die vogeltjes belangrij
ker vinden dan mensen', tot 'linkse dogmatici, die blind zijn voor een geheel 
nieuwe strijd om overleven'. Beide oordelen bevatten waarschijnlijk waarheid, 
maar de discussie blijft vaak symbolisch; het zijn de kleuren rood of groen, die 't 
'm doen. 

Die spanning heeft historische gronden, en laat zich met name wat betreft 
PvdA en CPN als volgt schetsen. 

De traditionele natuurbescherming is jarenlang in, partijen van, de arbei
dersbeweging weinig serieus genomen. Integendeel, mensen die zich in het verle
den zorgen maakten om het verdwijnen of vervuilen van de natuur, werden be
schouwd als reactionair of elitair (ze willen immers de vooruitgang tegenhouden) 
of op zijn best gezien als wereldvreemde, onschuldige geitewollensokkendragers. 

En andersom hadden natuurbeschermers - het begrip milieubeweging is 
nog maar zo'n vijftien jaar oud - weinig oog voor de vervuilde en ongezonde 
woon- en werkomstandigheden van de arbeiders. Ze maakten zich eerder druk om 
het aankopen van landgoederen of zelfs afzonderlijke bomen. V oor het verande
ren van maatschappelijke machtsverhoudingen was daarin geen plaats. 

Met het nijpender worden van de milieucrisis is ook de natuurbescherming 
zelf veranderd. Sinds het eind van de jaren zestig kwam er meer aandacht voor de 
directe bedreiging van het menselijk bestaan: vervuiling van bodem, water en 
lucht, verslechtering van de woon- en leefomstandigheden in de grote steden on
der invloed van de industrialisatie. En niet in de laatste plaats door de toepassing 
van kernenergie, die in de vorm van o.a. kernwapens immers een vernietiging van 
het gehele menselijke bestaan tot gevolg zou kunnen hebben. Daardoor kon de 
milieubeweging in elk geval niet langer genegeerd worden. Het bekende dilem
ma van 'werkgelegenheid en economische groei versus milieubescherming' dien
de zich aan en is met het inzetten van de economische crisis nog groter geworden. 

Spanningen tussen arbeid en milieu bleken niet zo gemakkelijk weggeana
lyseerd te kunnen worden. Iets wat door communisten nog wel eens geprobeerd is 
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door ze ondergeschikt te verklaren aandestri jd tegen het kapitalisme en voor het 
socialisme. 

Door de CPN werden milieuacties zo'n tien jaar geleden nogal economi
stisch opgevat: 'de kapitalist is gifmenger en de vervuiler moet betalen'. 

Het verzet tegen kerncentrales werd door de CPN aanvankelijk alleen ge
steund om te voorkomen dat 'de revanchisten in de Bondsrepubliek een vinger 
aan de atoomtrekker zouden krijgen'. Sinds de ramp in de kerncentrale in Harris
burg, VS, in 1978, is die stellingname principiëler. Overigens ging dat zonder veel 
interne discussie, en ook nu nog blijkt de opvatting dat kernenergie en zelfs -
wapens in Sowjethanden minder gevaarlijk zijn, een taai bestaan te leiden. 

Nadere beschouwing van ook andere milieustandpunten leert dat communisten 
nogal selectief zijn. Radicale milieuacties worden gesteund, maar zodra er werkge
legenheid in het geding is, wordt het moeilijker. 

De milieupolitiek van de CPN is tot op heden vooral van strategische aard 
en vaak opportunistisch. De milieubeweging wordt gesteund waar ze een bond
genoot in de strijd tegen het kapitalisme en tegen de bewapening lijkt te zijn, en 
niet op politiek inhoudelijke argumenten. 

Ook in de PvdA is die spanning ten opzichte van de milieubeweging, maar van 
een andere aard. In de sociaal-democratie is een al oude traditie van een culturele 
oriëntatie op de natuur: het scheppen van mogelijkheden voor natuurbeleving ter 
verheffing van de arbeidersklasse, belichaamd in de sociaaldemocratische clubs als 
het NIVON en de A JC. Ook de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
heeft historische banden met de sociaal-democratie: iemand als Van der Goes-van 
Naters was één van de oprichters en speelde ook een vooraanstaande rol in de 
SDAP en PvdA, hoewel zijn 'burgerlijke' natuurbeschermingsstandpunten lang 
geen gemeengoed waren in die kringen.

1 

Het Rapport van de Club van Rome had in de PvdA volgens sommigen, nog 
voordat het verscheen in 1971, de uitwerking van een tijdbom. In die periode 
kwam een commissie van kopstukken uit PvdA, D'66 en PPR (o.a. Mansholt, 
Van Mierlo en Jurgens) met het rapport-Mansholt, waarin de bevindingen van de 
Club van Rome in politieke consequenties werden vertaald. Het westen zou moe
ten afzien van economische groei, in produktie en consumptie, en de staat zou 
daartoe planmatig moeten ingrijpen in de chaos van het kapitalisme. 

De profetie van Den Uy 1, ten tijde van de eerste oliecrisis (1973) 'het wordt 
nooit meer als vroeger', luidde een zekere wending in, ook in het regeringsbeleid. 
In de jaren erna had de PvdA regeringsmacht. De meeste aandacht ging uit naar 
sturingsmechanismen (milieuwetten en investeringspolitiek) die de staat kan 
aanwenden om milieuproblemen te lijf te gaan.' Daarbij werd het doel niet zozeer 
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minder, maar selectieve groei (met minder grondstoffen- en energieverslindende 
technologie, en inkomensmatiging). 

Met radicale milieuacties bleef de PvdA grote moeite hebben, ondanks het 
actiepartij-concept wat in de jaren zeventig gelanceerd werd. Dat culmineerde 
rond de Dodewaard-acties. In 1981 werd Max van den Berg door de antikernener
gie-activisten op een affiche afgebeeld als een 'infiltrant, die zich voordoet als 
actievoerder', en het ME-optreden in Dodewaard werd politiek gedekt door 
PvdA-minister Van Thijn. 

Bram van der Lek, milieuactivist en toenmalig PSP-voorzitter, legde in een 
beoordeling van de PvdA-milieupolitiek in 1981 de nadruk op het negeren van de 
kapitalistische machtsverhoudingen door de PvdA en haar verwachting dat de 
maatschappij vanuit de staat gestuurd kan worden om milieuvervuiling tegen te 

\ 
gaan. 

Bij de PvdA zien we dus als reactie op de milieucrisis een streven naar 'selec
tieve groei', als een pragmatische oplossing binnen de marges van het kapitalis
me, hetgeen gepaard gaat met een afwijzing van radicale milieubeweging uit 
angst voor aantasting van de rechtsstaat, en terughoudendheid in milieumaatre
gelen uit zorg om de werkgelegenheid. 

Bij de CPN is dat in zekere zin omgekeerd. Na lange tijd de milieubeweging 
genegeerd te hebben, worden radicale elementen in de beweging als zodanig ge
steund. In het kapitalisme wordt een oplossing van de milieucrisis onmogelijk 
geacht, milieuproblemen worden juist wel als voortkomend uit systeemtegenstel
lingen gezien, en in de ideologische termen van het marxisme-leninisme vertaald. 
Maar ookbij de CPNblijkt het milieu vaak te moetenwijken voor werk en loon. 

Daarbij lijkt de visie van de sociaal-democratie, ondanks alle mogelijke kri
tiek, wat meer continuïteit en samenhang te hebben. In een recent interview, 
waarin Den Uyl zich krachtig afzet tegen groene partijen, legt hij juist sterk de 
nadruk op de noodzakelijke samenhang van milieuproblemen, vrede, vrouwen
emancipatie, en werkloosheid en inkomensachteruit gang, in het perspectief van 
socialisme.' 

Met het opportunisme in de CPN-milieupolitiek wordt in het nieuwe ont
werp-partijprogramma min of meer gebroken, hoewel het verband tussen milieu
crisis en economische crisis er nog nauwelijks in is uitgewerkt. Daarvoor is het 
ook noclig na te gaan of de theoretische en ideologische bagage van het marxisme 
en leninisme belemmeringen opwerpt om de milieucrisis te begrijpen en ade
quaat tegemoet te treden. 

Bij de andere partijen ter linkerzijde lijkt het debat over de dilemma's tussen 
arbeidersbeweging en milieubeweging wat minder problematisch te zijn. Dit 
hangt ongetwijfeld samen met hun, jongere, historie en de andere ideologische 
achtergronden. De traditionele banden met de arbeidersbeweging die CPN en 
PvdA kenmerken, zijn bij PPR en ook bij de PSP, veel minder sterk. Bovendien 
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verloopt voor een partij als de PSP de steun aan uiteenlopende sociale bewegin
gen waarschijnlijk soepeler omdat ze zich minder bezig houdt met politiek-strate
gische vragen en met een integratie van sociale bewegingen in een staatspolitiek. 

De PPR sluit in haar visie op economie en arbeid meer aan op denkbeelden 
die in de milieubeweging leven. 

Het zich als milieupartij profilerende D'66 wordt helemaal niet geremd 
door ideologische bagage. Zodra ze regeringsmacht uitoefende kreeg het milieu
vriendelijke image dan ook een fikse deuk. In het laatste kabinet Den Uyl, stond 
Terlouw gasboringen op Ameland toe, en Lambers-Hacquebard zag geen alterna
tief voor de dumping van radioactief afval in zee. 

De discussie binnen links Nederland over de milieubeweging en binnen de 
milieubeweging over een progressieve strategie raakt de fundamenten van linkse 
politiek. Dat geldt niet alleen voor het communisme, maar ook voor de sociaal
democratie en het linkse socialisme. Bij een verder doordenken gaat het niet al
leen om de vraag hoe het socialisme eruit zal zien en wie datnaderbij kan brengen, 
maar ook of het socialisme nog wel moet. Hoe moeilijk dat is blijkt wel uit de 
strubbelingen rond de 'groen-linkse' samenwerking voor de Europese verkiezin
gen. Volgens Roe! van Duijn c.s. -het Groene Platform- en sommige anderen 
in de PPR kan het rode vaandel maar beter voorgoed in de kast. CPN en PSP 
zoeken naarstig naar rode antwoorden op groene vragen. Dat dergelijke vragen 
geen taboe hoeven te zijn, en zelfs heel inspirerend, leert het debat in West-Duits
land waar blijkbaar op dat punt het klimaat wat rijper is, bijvoorbeeld in de dis
cussie rond de Groenen. 

Ik zal hier de partijpolitieke verhoudingen verder terzijde laten, en me meer be
zighouden met de vraag of de marxistische theorie van betekenis kanzijn voor een 
linkse milieupolitiek. Daarbij zal ik wel refereren aan de CPN, die op politiek 
niveau toch de meest uitgesproken belichaming is van het marxisme in Neder
land. 

Deels zullen er vragen blijven, of worden nieuwe vragen opgeworpen ... Ik 
zal hieronder beginnen met twee vragen van fundamentele aard: is de menselijke 
geschiedenis aan natuurlijke (ecologische) grenzen gebonden, waaraan maat
schappelijke strijd en vooruitgang ondergeschikt zijn (2), en kan de natuur op het 
socialisme wachten? (3 ). Kan de marxistische theorie nog wel als hulpmiddel 
worden beschouwd om verwoesting van natuur en cultuur tegen te gaan, of is ze 
een belemmering (4) en tenslotte- meer politiek-strategisch- de vraag of de 
arbeidersbeweging haar historische revolutionaire rol moet afstaan aan nieuwe 
sociale bewegingen, zoals de milieubeweging (5 ). 

Ik ben van mening dat milieubeweging en arbeidersbeweging niet om el
kaar heen kunnen ( 6). Tenslotte probeer ik vanuit die stellingname wat conclu
sies te trekken voor een linkse milieustrategie (7). 
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2. Heeft de menselijke geschiedenis natuurlijke grenzen? 

In zijn algemeenheid wordt die vraag door marxisten doorgaans negatief beant
woord. Het is de geschiedenis van de kapitalistische maatschappij die haar na
tuurlijke en sociale grenzen heeft: 'ze ondergraaft de bronnen van alle rijkdom, de 
grond en de arbeider'.' Volgens Marx en Engels is de mens niet onderworpen aan 
de ondoorgrondelijke en onbeheersbare natuurkrachten. Mensen zijn door hun 
verstandelijke en organiserende vermogens juist in staat om hun eigen geschiede
nis te onttrekken aan onderwerping aan wetten der natuur." 

Het is niet toevallig dat zo'n standpunt werd ingenomen in een tijd dat de natuur
wetenschap zich ontworstelde aan religieuze en metafysische vooronderstel
ling/ en. Sinds de verlichting was het inzicht gegroeid dat weliswaar de natuur een 
objectief gegeven zou zijn, maar wel volledig door de mens kenbaar en beheers
baar. 
'Zo worden wij er bij elke stap aan herinnerd, dat we de natuur geenszins beheersen, zoals 
een veroveraar een vreemd volk overheerst, zoals iemand die buiten de natuur staat, maar 
dat wij er deel van uitmaken met vlees en bloed en hoofd, en er middenin staan, en dat onze 
hele heerschappij over de natuur daarin bestaat, dat we in 't voordeel t.o.v. afte andere 
schepsels, haar wetten kennen en haar juist kunnen toepassen.' 

Op dat punt liepen Marx' en Engels' inzichten ook parallel aan die van de 
bourgeoisie, die bezig was de industriële revolutie te voltrekken. Marx heeft zijn 
bewondering voor de technologie die deze opleverde ook nooit onder stoelen of 
banken gestoken." Ook Marx' waardering voor Darwins ontdekkingen is begrij
pelijk. Otto Ullrich, een Berlijnse socioloog, die zich ondermeer heeft bezigge
houden met de sociale geschiedenis van de wetenschap, signaleert, refererend aan 
de ecologische crisis, 'burgerlijke elementen' in het marxistisch denken. 
' ... de grote nadruk op een nieuwe samenhang tussen de ontplooiing van materiële produk
tiekrachten en maatschappelijke en menselijke vooruitgang; de onhistorische en onkritische 
houding tegenover de natuurwetenschap en de metafysische aannamen van een voortduren
de en blijvende historische vooruitgang. P 

Marx zag de kapitalistische produktieverhoudingen als de eerste belemme
ring voor de verdere ontwikkeling van de produktiekrachten (wetenschap, tech
nologie). Hij keek niet over die belemmering heen. Hoe de produktiekrachten 
zich zouden ontwikkelen onder socialistische maatschappijverhoudingen, was 
voor Marx geen wetenschappelijke, maar een utopische vraag. Intussen bestaan er 
maatschappijen met een socialistische produktieverhouding waar althans de kapi
taal-verhouding is opgeheven. Dat maakt het mogelijk na te gaan hoe marxisten 
met de natuur omgaan na die historische breuk. 

Een extreem voorbeeld van een theorie die het primaat van de politiek over de 
natuur stelt is die van de sowjetgeleerde en bioloog Lyssenko (1898-1976/'. Zijn 
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theorie ging uit van de beheersbaarheid van de natuurlijke erfelijkheid. De eigen
schappen van landbouwgewassen zouden blijvend aangepast kunnen worden aan 
de- barre- klimatologische omstandigheden, door de politieke wil en inzet van 
het socialisme. De erf el i jkheidswetten verwierp hij als 'burgerlijk'. De veel te lage 
Russische landbouwproduktie- in de jaren dertig- zou met sprongen vooruit
gaan. En dat kwam goed uit I Lyssenko werd door Stalin tot voorbeeld verheven, 
en zijn theorie tot staatswetenschap, het Lyssenkoïsme, Zijn vakbroeders in de 
genetica belandden in de gevangenis of erger. De toepassing van Lyssenko's theo
rieën leidde tot landbouwcatastrofes, maar het zou tot ver na de oorlog duren 
voordat hij en daarmee zijn theorie in ongenade vielen. 

Deze zogenaamde Lyssenko-affaire liet ook marxisten in het westen niet 
onberoerd. De politieke these van de 'twee wetenschappen' (een proletarische en 
een burgerlijke) had- ook in Nederland- grote invloed onder marxisten." De 
onhoudbaarheid en de catastrofaleuitwerking van eendergelijke vorm van weten
schap is intussen- ook door marxisten- wel vrij algemeen aanvaard. 

Een tegenovergestelde positie als het gaat om de beheersbaarheid van de natuur 
wordt anno 1980 betrokken door een voorman van de Duitse Grünen, Herbert 
Gruhl. Hij vecht de marxistische these aan dat een algemene emancipatie van de 
mens uit de natuurnoodzakelijkheid naar 'het rijk der vrijheid' mogelijk is. 'Het 
gtWt niet om de materiële bevrijding, maar om de erkenning van de materiële natuurlijke 
grenzen.' 12 Gruhl pleit voor een ecologische ethiek, die erkent dat ' ... de mens een 
integraal bestanddeel van de natuur is'. In Nederland kunnen wc iemand als Roe! 
van Duijn als een exponent van zo'n benadering beschouwen. 

Ook de uit de DDR afkomstige en nu Grüne Rudolf Bahro neigt naar dat 
standpunt. Hij wijst op de moge! i jkheid dat de mensheid haar levensvoorwaarden 
op de aarde vernietigt - waar dat nu allokaal gebeurt -,wanneer op de hele 
wereld de groei van 't westers (BRD en DDR) consumptieniveau gerealiseerd 
zou worden. 1

; Elderswijst Bahroer overigens op dat ook Marx al de mogcli jkheid 
onderkende dat' ... de strijdende klassen gezamenlijk ten onder gaan'

11 
Met dat 

streven naar lineaire uitbreiding van behoeften heeft hij, zo blijkt, dan ook niet in 
de eerste plaats de marxistische theorie op het oog. Maar Bahroverwerpt de kort
zichtige praktijk van de arbeidersbeweging, c.q. de communistische partijen in 
het westen en de socialistische staten, die zich op die theorie beroepen, maar in
tussen in hun groeidenken tot handlanger van het kapitaal zijn geworden. 

Terugkomend op de vraagstelling denk ik, dat natuur en maatschappij el
kaars grenzen niet natuurlijk, noch historisch dicteren. Maar waar liggen de gren
zen voor menselijk ingrijpen op de natuur dan wel, en hoe komen we die op het 
spoor? 

Om te beginnen een filosofisch uitgangspunt. Als levend wezen maakt de 
mens deel uit van de natuur. Maar in het menselijke denken en handelen is er een 
onderscheid ten opzichte van de natuur. In ons denken bezien we de natuur als 
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iets buiten de mens. Menselijk denken en uitspraken over de natuur zijn per defi
nitie antropocentrisch, vanuit de mens en de kennis van haar geschiedenis en de 
natuur. Menselijk en maatschappelijk handelen kan wel refereren aan een verant
woordelijkheid ten opzichte van de natuur, maar die verantwoordelijkheid is al
tijd bemiddeld door historisch en maatschappelijk bepaald denken. Ook de na
tuurwetten worden door mensen geformuleerd! 

Wat dat betreft is de zojuist aangehaalde uitspraak van Engels nog steeds 
van toepassing, en op zo'n algemeen niveau verstaat Engels' denkwijze zich ook 
nog met de rationaliteit van een sociaal-democraat als Den Uyl, anno 1983: 

'De natuur is niet een absolute grootheid. Mensen zijn niet ondergeschikt aan de 
aardse omgeving. Die omgeving moet wei gekoesterd en beschermd worden tegen aansLagen. 
Maar de aarde is er voor de mensen en de mensen zijn er niet voor de aarde. Op dat punt 
gaan de wegen zich splitsen en op dat punt ontstaan in de milieubeweging soms elitaire 
trekjer.'' 

Of het de milieubeweging is of Den Uyl, die zich hier elitair toont, valt 
overigens nog te bezien. 

Absolute, objectieve ecologische grenzen bestaan niet, althans zijn niet ken
baar. Preciezer: uitspraken van mensen over de natuur zijn altijd bemiddeld door 
de waarneming die mensen daarvan hebben. En omdat die waarneming geschiedt 
door hun ogen en hoofden, door een zeef van een bepaalde kulturele en economi
sche context en met een kennisniveau omtrent mens en natuur, wat daarin is 
ingebed, is die waarneming maatschappelijk gekleurd en onderhevig aan maat
schappelijke tegenstellingen en machtsverhoudingen. Ook uitspraken over de 
oneindigheid of de mate van oneindigheid van natuurlijke hulpbronnen (grond
stoffen, en energievoorraden) zijn uiteindelijk ?,ebaseerd op ideologische, hetzij 
religieuze, ethische of politieke uitgangspunten'. Of het nu gaat om de verwach
ting dat de mensheid in een socialistische samenleving in staat zal zijn om voor 
alle problemen een wetenschappelijke en technische oplossing te vinden. Of dat 
het uitgangspunt is, dat de mens zich als gemeenschap niet aan het risico van 
vernietiging van volgende generaties of van andere volkeren mag overgeven. Het 
kunnen geen wetenschappelijke, objectieve, absolute uitspraken zijn. Wanneer 
Gruhl bijvoorbeeld spreekt over natuurlijke grenzen, zoekt ook hij die in een 
ethisch vertrekpunt: de mens is deel van de natuur, met ~':en verantwoordelijkheid 
naar andere levende wezens. 

De geschiedenis van de menselijke maatschappij kenmerkt zich door een 
toenemend ingrijpen in de natuur. De mens heeft de natuur veranderd ten opzich
te van de situatie zoals ze die aantrof. Zonder dat daardoor de natuurwetten zijn 
veranderd. In die zin is sprake van een emancipatie van de mens ten opzichte van 
de natuur. Het gebruik vannatuurlijke grondstoffen en de uitputting daarvan zijn 
niet iets nieuws in de geschiedenis. Het tegengaan van onherstelbare veranderin
gen in de natuur kan op zichzelf geen uitgangspunt zijn voor het formuleren van 
een milieupolitiek. Die veranderingen kunnen ook positief zijn (bijvoorbeeld de 
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drooglegging van Nederland door dijkenbouw en inpoldering). Het gaat erom 
zich af te vragen waar en wanneer die veranderingen een bedreiging gaan vormen 
voor het menselijk bestaan, direct of indirect via de bedreiging van plant- en dier
soorten of van de dode natuur, die voor het menselijk bestaan een voorwaarde zijn 
(bijvoorbeeld de absolute uitputting van fossiele brandstoffen, en de vraag wat 
onherstelbare gevolgen zijn van SO,-uitstoot- zure regen - op levensgemeen
schappen). 

Milieuvernietiging is vaak niet een gevolg van het creëren van nieuwe (gif
tige) stoffen. Veelal gaat het om opeenhopingen als gevolg van verplaatsing van 
natuurlijk materiaal, onder invloed van maatschappelijke activiteit, die de oor
zaakzijn van de verstoring van natuurlijke evenwichten of vergiftiging en bedrei
ging van soorten (bijvoorbeeld de vergiftiging door concentraties van zware me
talen). De grenzen zijn moeilijk 'vooruit' te bepalen, maar daarom niet minder 
belangrijk. Juist die onzekerheid noopt tot voorzichtigheid. 
Op een concreet niveau betekent dat voor uitspraken over bijvoorbeeld kernetler
gie, dat het misschien beter is om niet uit te gaan van de definitieve technische 
onmogelijkheid daarvan. Wat dat betreft was het 'oude' CPN-standpunt inzake 
kernenergie ('in principe zal het misschien ooit veilig kunnen') zo gek nog niet. 
Voorzichtigheid is geboden met voorspellingen over toekomstige (on)mogelijk
heden van technologische ontwikkeling. Het gaat bij kernenergie namelijk niet 
in de eerste plaats om de technische onmogelijkheid, maar om de sociale en poli
tieke risico's. Is kernenergie totale vernietiging, of zelfs maar van één dorp, waard, 
nog afgezien van de politiestaatachtige consequenties van technisch-mogelijke 
veiligheidsmaatregelen? Het zijn maatschappelijke normen die ons tot voorzich
tigheid met kernenergie manen. Voorzichtigheid die eerder noopt tot een 'doe het 
nu maar niet' dan 'misschien kan het later wel'! · 
Zo is het ook op andere terreinen duidelijk dat milieunormen niet absoluut zijn 
(bijvoorbeeld ten aanzien van de gezondheidsrisico's van medicijnen, percentage 
schadelijke stoffen in water en lucht). 1

' Dergelijke normen zijn maatschappelijk 
en daarmee ook het resultaat van een 'belangenafweging', oftewel van een strijd 
van tegengestelde belangen en normen en/ of internationale politieke machtsver
houdingen. Dat doet niets af aan de 'prioriteit van de natuur' als een materialis
tisch uitgangspunt. 

Normen komen niet uit de hemel vallen als een ethisch gebod, maar zijn een 
rationele vertaling van wat met de huidige kennis van de natuur mogelijk is. 

3. Kan de natuur op het socialisme wachten? 

We gaan ervan uit dat het de moeite waard is om te streven naar een menswaardig 
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bestaan, zonder de angst voor vergiftiging, voedselgebrek of vernietiging door 
een nucleaire catastrofe, voor onze generatie en op zijn minst nog een aantal toe
komstige generaties, en wel op de gehele wereld. Dat is met de hoop dat zoiets 
door menselijk ingrijpen ook mogelijk is, een ideologisch uitgangspunt. Wan
neer je je ook nog voorstellingen gaat maken over hoe een nieuwe maatschappij 
eruit moet/kan gaan zien, noem ik dat utopisch- en wel in een positieve zin. Een 
vraag van de eerste orde is dan, langs welke lijnen en maatschappelijke breuken 
zo'n utopisch perspectief naderbij zal kunnen komen, en van de tweede orde wel
ke maatschappelijke krachten daarin een doorslaggevende rol zullen spelen. Dat 
is een politiek vraagstuk. 

In de politieke en ideologische praktijk van de communistische beweging is gaan
deweg de strijd voor een beter bestaan, voor het socialisme, gereduceerd tot de 
strijd om een gerechtvaardigd deel van de meerwaarde, de loonstrijd, en wat vcr
der weg, het eigendom van de produktiemiddelcn. De revolutionaire kracht in die 
strijd werd toegedicht aan de arbeidersklasse, of een begrip dat wisselend werd 
ingevuld als boeren en arbeiders, loonafhankelijkcn, of verder verengd tot pro
duktiearbeiders-in-de-moderne-industric. Bewegingen die zich op andere terrei
nen richtten dan de loonstrijd in de produktiesfcer, of daarmee in tegenspraak 
waren, werden ofwel genegeerd en zelfs toegeschreven aan de klassenvijand, of in 
een gereduceerde vorm ingepast in de klassenstrijd. 

Door een aantal bewegingen - met name de vrouwenbeweging, allerlei be
wegingen die zich verzetten tegen autoritaire gezagsstructuren, en de milieube
weging in vele schakeringen- werden de anti-kapitalistische elementen overge
nomen. Of in het geval van de anti-kernenergiebeweging in internationale 
machtspolitieke termen vertaald. Ze werden onthoofd en van hun meest spannen
de en essentiële elementen ontdaan."' 

Van de milieubeweging werden strijdpunten die niet in een klassenanalyse 
pasten genegeerd, zoals het verzet tegen de consumptiedwang en het particulier 
autobezit. Sterker nog, een beroep op of verwijzing naar de bevindingen van de 
Club van Rome door milieuactivisten, werd gezien als een knieval voor de grote 
concerns, waaruit immers die club afkomstig was. 1

-

Zo leidde de kritiek van de milieubeweging op de kapitalistische groeidyna
miek, een groei die door de communistische beweging feitelijk gezien meer of 
minder werd gesteund, tot tegenspraken tussen milieubeweging en een commu
nistische politiek. Weliswaar is de praktijk, die de milieubeweging tot een instru
ment van de klassenstrijd maakt sinds de laatste congressen van de CPN min of 
meer verlaten, maar daarmee zijn de tegenspraken nog niet verdwenen.' 
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Tegelijkertijd kunnen we ook constateren dat in de landen van het reële 
socialisme milieuproblemen allerminstzijn opgelost. Waar socialistische produk
tieverhoudingen gevestigd zijn blijven grootschalige concentraties en milieuver
nietigende technologie voortbestaan en ontstaan. Op dit punt is eerder sprake van 
een wedijver in het overtreffen van de kapitalistische groei in produktie en tech
nologie. We moeten dus vaststellen dat het communisme in depraktijk geen oog 
heeft gehad voor tegenspraken die voortvloeien uit de verhouding van de mens 
tot de natuur - in marxistische termen: het produktieproces als stofwisseling
sproces tussen mens en natuur. Verzet tegen uitbuiting en onderdrukkingsvor
men die zich buiten het produktieproces als kapitaalverhouding afspelen worden 
niet begrepen. Milieuproblemen kunnen niet herleid worden tot gevolgen van de 
kapitaal-arbeid verhouding, of tot de grondtegenspraak tussen de ontwikkeling 
en de vermaatschappelijking van produktiekrachten en het partikuliere eigendom 
van de produktiemiddelen (F. Engels). De politieke economie van het marxisme 
vervangt de oriëntatie van het kapitalisme op de ruilwaarde (uitgedrukt in rende
ment, winst, maakt niet uit op welk produkt) door een oriëntatie op de produktie 
van gebruikswaarde: uitgedrukt in tonnen geproduceerd staal, beton, kilowat
tuur, en gericht op een hoger materieel welvaartspeil, als reële behoeften. Ook dat 
is echter een onvoldoende voorwaarde voor menselijke ontplooiing en een pro
duktiewijze die het milieu ontziet. 

'Gebruikswaarden worden gedefinieerd chor behoeften, maar behoeften produceert 
het kapitalistisch produktiesysteem zelf mee.'' 18 Juist de ontwikkeling van de produk
tiekrachten wetenschap en technologie is in haar huidige vorm op zichzelf van 
doorslaggevende invloed geworden op het voortbestaan van zowel kapitalistische 
als socialistische samenlevingen, en wel in negatieve zin. Die ontwikkeling 
brengt een verspilling met zich mee van grondstoffen en natuur !i jke hulpbronnen 
en bovendien van arbeidskwalificaties en sociale verbanden. 

Bahro concludeert: 'de mensheid moet niet alleen een fundamentele omwenteling 
in haar produktieverhoudingen maar ook in het totale karakter van haar produktiewij ze, 
dus ook in de produktiekrachten, in de zogenaamde technostructuur teweeg brengen, en 
haar perspectief niet gebonden zien aan een historisch achterhaaide vorm van behoefteont
wikkeling en -bevrediging en aan het geheel van produkten dat met dit doei geproduceerd 
. ,FJ 

IS. 

Een omwenteling in de produktieverhoudingen leidt niet automatisch tot 
een omwenteling van produktiekrach ten, en het laatste kan niet wachten op het 
eerste. Een progressieve beweging ontkomt er in de huidige tijd niet aan zich 
bezig te houden met het bedenken, ontwikkelen, realiseren en afdwingen van 
nieuwe produktietechnieken en vormen van behoeftebevrediging, die niet ten 
koste gaan van het milieu. De produktiekrachten moeten gepolitiseerd worden, 
ze moeten onderworpen worden aan een revolutionaire omvorming, die niet van-
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zelf volgt op een omvorming in socialistische richting. 
De natuur en de wereld kunnen niet wachten op her socialisme, maar de 

wereld heeft het socialisme wel nodig. 

4. Is het marxisme achterhaald, of moet het herontdekt worden? 

Een brandende vraagblijft of het marxisme als filosofisch en theoretisch denkka
der iets zinnigs bijdraagt aan een beter begrip van de ecologische crisis. 

Is een miskenning van de spanning tussen mens en natuur in het marxisme 
ingebakken, en levert deze theorie geen bruikbare inzichten om de milieucrisis te 
lijf te gaan' Of nog scherper: is de poging om de gehele maatschappij, dus ook de 
natuurwetenschap, ondergeschikt te maken aan staat en politiek- zoals we zagen 
in de Lyssenko-affaire- een logische toepassing van de marxistische theorie' Is 
het stalinisme de legitieme erfgenaam van het marxisme? Of is het levende com
munisme een vervorming van haar beginselen? Moeten we terug naar de wortels? 

Volgens veel critici van het marxisme is het eerste het geval. Iemand als Ger 
Harmsen denkt daar anders over. Hij acht het te lang negeren van de dreigende 
vernietiging van de natuur door marxisten wel reëel. Het opportunisme dat met 
het verdwijnen van de klassentegenstellingen ook de stofwisseling met de natuur 
rationeel geregeld zou kunnen worden, schrijft hij toe aan de realiteit van twee 
eeuwen onderdrukking en uitbuiting van de arbeiders, en de nadrukkelijke aan
dacht dáárvoor. Maar volgens Ger Harmsen, zag Marx wel dat het communisme 
niet het eindpunt van de geschiedenis- een conflictloze samenleving- zou inlui
den. 'Levensgroot blijft de spanningsverhouding tussen de geschiedenis en de natuur be
staan en derhalve eindigt ook in de opvatting van Marx zelf, de ontwikkeling niet bij 
gebrek aan tegensteffingen, af had hij geen idee van de dreigende omvang die deze span
ningsverhouding zou aannemen. Met de these van een verondersteld "einde der geschiede
nis" iaat de dialectiek van Marx zich niet steekhoudend weerleggen of ridiculiseren.'"' 

Laten we nog even terugkeeren naar de realisatie van Marx' gedachten. Dat 
de klassenstrijd geen einde maakt aan de uitbuiting van de natuur is duidelijk. 
Dat een belangrijk deel van de arbeidersbeweging in de praktijk die verwachting 
wel hanteerde, ook. Het is echter de vraag of met een terechte relativering van de 
'klassenstrijd als motor van de geschiedenis', marxistische inzichten ook over
boord kunnen. Het gaat erom de rol van klassenstrijd in het geheel van maat
schappelijke strijd en ontwikkeling juist te beoordelen. Harmsen bijvoorbeeld" 
wijst erop, dat de tegenstelling tussen kapitalistenklasse en arbeidersklasse 
'slechts' de voorgrond van het historische toneel beheerst. De klassenstrijd is een 
conflict dat zich afspeelt in de decors en tegen de achtergrond van de bestaande 
maatschappij. Klassenstrijd drukt wel het verlangen uit naar een nieuwe maat-
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schappij, maar ze brengt deze niet uit zichzelf dichterbij. De tegenstelling tussen 
de oude en de nieuwè structuur komt wèl tot uitdrukking in de grondthese van F. 
Engels; het partikuliere eigendom van de produktiemiddelen is in tegenspraak 
met, en een rem op de ontwikkeling van de produktiekrachten, het maatschappe
lijke karakter van de produktiewij ze. Die tegenstelling is de motor van de geschie
denis; ze 'vraagt erom' opgeheven te worden. 

Omvat die these nu ook de verhouding tussen geschiedenis en natuur? Ik 
denk van niet. In deze analyse blijft de vraag naar de rationaliteit in de ontwikke
ling van de produktiekrachten uit het zicht: voor die ontwikkeling zouden alleen 
de belemmeringen van de produktieverhoudingen opgeheven moeten worden' 
Het wat en waarom geproduceerd wordt blijft buiten discussie. Maar we moeten 
nu constateren dat die rationaliteit van de produktiekrachten juist in een beslis
send maatschappelijk conflict is gekomen met ontplooiing van het individu en de 
handhaving van een leefbaar milieu." De produktiewijze is als geheel, als kapi
taal-arbeid verhouding, èn als verhouding mens-natuur (de stofwisseling) een 
rem geworden op een menswaardig maatschappelijke ontwikkeling. De inhoud 
van de ontwikkeling van de produktie zelf, wordt nu van buitenaf ter discussie 
gesteld. 

Zo'n benadering van de milieucrisis overstijgt de oorspronkelijke grondte
genspraak van Engels. Maar dat niet alleen: aan de ene kant impliceert het ook het 
afzien van louter technologische systeem-interne oplossingen, die uitgaan van een 
aanpassing binnen het kapitalistisch marktmechanisme. En anderzijds eveneens 
van een oriëntatie in de milieubeweging, die het bestaan van kapitalistische pro
duktieprocessen negeert. Iedere verhouding tussen de mens en de natuur, die 
daarop een verwoestende uitwerking heeft, krijgt gestalte in of via produktiepro
cessen. 'De strijd tegen de omvorming van de natuur blijft een windmolengevecht ais deze 
niet gericht is op het vormende centrum van de maatschappij. ' 21 

Het gaat er ook in de milieubeweging om uiteindelijk nieuwe vormen van 
produktie en samenleving te realiseren. Iedere revolutionaire verandering draait 
uiteindelijk om de verhouding van producenten tot het produktieproces. De cen
trale rol die in het marxisme wordt toegedacht aan de produktiewijze en de dialec
tiek van de ontwikkeling daarin blijft daarmee dus van grote betekenis voor het 
ontwikkelen van inzichten en strategieën voor verandering. Inzicht in de samen
hang tussen de vervreemding ten opzicht van de eigen arbeid en ten opzichte van 
de natuur biedt ook handelingsperspectieven voor het ingrijpen in de ontwikke
ling van het produktieproces. Overigens wordt die verbinding in de praktijk van 
talloze milieuacties en gerealiseerde mens- en milieuvriendelijke alternatieven 
ook gelegd. Met die praktijken moet een marxistische theorie en politiek zich 
verstaan, anders blijft ze een achterhaalde mythe. 
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5. Afscheid van het proletariaat? 

Als een socialistische maatschappij geen opheffing van de tegenstelling tot de 
natuur inhoudt, en de opheffing van klassentegenstellingen niet het einde van de 
geschiedenis inluidt, betekent dat dan niet het volgende: dat de arbeidersbewe
ging als klassenbeweging niet in staat is om een milieuvriendelijke en op mense
lijke ontplooiing gerichte maatschappij te realiseren en haar revolutionaire rol 
heeft afgestaan aan de milieubeweging en andere 'nieuwe sociale bewegingen'? 

Marxistische denkers, als Rudolf Bahro en André Gorz, zijn die mening 
toegedaan. Bahro en Gorz hebben zich, elk met hun eigen nuances, de afgelopen 
jaren tot woordvoerder gemaakt van de 'linkse hoek' van de Groenen in Duits
land, en de ecologisten in Frankrijk. Volgens hen wordt de maatschappij gecon
fronteerd met geheel nieuwe antagonismen. Daarvoor zijn nieuwe definities no
dig en nieuwe strategieën, waarin de arbeidersbeweging niet, of alleen als rem
mende factor zal figureren. 

En wanneer we de praktijk van de Nederlandse arbeidersbeweging- en dat 
geldt zowel de sociaaldemocratische als communistische varianten - bekijken is 
daar ook veel voor te zeggen, op enkele positieve uitzonderingen na. Door de 
klassenstrijd wel op te vatten als motor van de geschiedenis is de arbeidersbewe
ging in de val van het kapitalistische systeem getrapt. Ze heeft de kapitalistische 
ontwikkeling van de technologie aangezien voor de ontwikkeling van de noodza
kelijkheid naar het rijk der vrijheid, de vernietiging van de natuur gehouden voor 
emancipatie van de natuur. En ze heeft de toeëigening van de meerwaarde en de 
bevrijding van de noodzakelijke arbeid, versleten voor de toeëigening van de ge
schiedenis en de vrije beschikking over de toekomst. Daarmee is de arbeidersb~
weging medeplichtig geworden aan de vernietiging van natuurlijke grondstoffen, 
van de levensvoorwaarden voor de rest van de wereld en voor de toekomst. 

Gorz schrijft de arbeidersbeweging als revolutionaire maatschappelijke 
kracht eigenlijk af. Omdat ze niet in staat is zelfstandig alternatieven te ontwikke
len voor een andere produktievorm en ook door het ineenschrompelen van haar 
numerieke kracht, als gevolg van automatisering en concentratie. Hij verwacht 
meer van de toekomst bij de 'autonomen'J. Groepen mensen die de loonarbeid 
onder kapitalistische voorwaarden weigeren, en zelf de produktie gaan regelen 
voor volgens hen noodzakelijke behoeften, in kleinschalige bedrijfjes onder zelf
beheer.24 Bij de autonomen staat de bevrijding vàn de (loon)arbeid en niet in de 
arbeid voorop, het hier en nu realiseren van 'autonome' werk- en levenssferen. 
Denk daarbij in ons land aan alternatieve landbouwbedrijven en 'in-de-stad' de 
vele (semi- )bedrijfjes en projekten (zoals Wyers in Amsterdam, het Grand Thea
tre en het Oude Politiebureau in Groningen). 

Gorz schuift de dialectiek in het kapitalistische arbeidsproces terzijde, en 
zoekt de maatschappijveranderende kracht volledig daarbuiten." 
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Bahroziet nog wel een rol voor de traditionele organisaties (met name de 
vakbeweging) van de arbeidersbeweging weggelegd. Wanneer ze ook eisen in 
haar programma's opneemt die het directe klassebelang te boven gaan (in de zin 
van produktievormen en technologie, die niet vervreemdend zijn ten opzichte van 
de individuele arbeid, de leefbaarheid van het milieu garanderen en niet de uitbui
ting van de arme landen in stand houden)."' Daarvoor is dan wel een 'U mwertung 
aller Werte' in de arbeidersbeweging nodig. Hij spreekt in dat verband van een 
culturele revolutie, en neemt daarmee af~tand van de in het marxisme vaak veron
derstelde noodzakelijke voltrekking door de arbeidersklasse van een revolutionai
re overgang naar het socialisme. 

Marx zei het zo: 'De arbeidersklasse behoeft geen idealen te verwezenlijken; ze 
behoeft slechts de elementen van de nieuwe maatschappij vrij te maken, die zich reeds in de 
schoot van de ineenstortende burgerlijke maatschappij hebben ontwikkeld. ,r 

Volgens Bahro is er dus wèl wat meer te verwezenlijken (idealen'). Het 
culturele element bij Bahro schuilt in de kommernis om de gevolgen voor de 
natuur en voor toekomstige generaties van eenproduktiewijze (ook een onteigen
de, gesocialiseerde). Dat bewustzijn vloeit niet voort uit klassepositie of -belang, 
maar veronderstelt een gebondenheid aan de algehele emancipatie van de mens. 
Emancipatie ten opzichte van koloniale onderdrukking, en emancipatie ten op
zichte van de natuur en uit de vervreemding van de menselijke arbeid. Dat is een 
te zware last op de schouders van de arbeidersklasse; het lot van de gehele mens
heid èn de aarde - dat is teveel. In de DDR schreef Bahro al (in Het Alternatief): 
'In plaats van een "hegemonie van het proletariaat" ten aanzien van het blok van min of 
meer revolutionaire krachten moet er dus een boven de verschillende bijzondere belangen 
uitstijgende, ... consensus ter oplossing van de algemene crisis wordm geschapen.'" Bijna 
tien jaar later - nu in de BRD..:._ is hij daarin helderder. Anders dan het marxisme 
verwacht, zal de socialistische theorie haar algemeen maatschappelijke functie 
verliezen' ... wanneer men haarvia de bijzondere belangen van de Westerse arbeidersklas
sen tracht te realiseren, aangezien deze belangen in de praktijk niet algemeen blijken te 

•• ,2':J 
ZIJn. 

Het 'revolutionaire subject', als we daarvan nog moeten spreken, moet niet 
zozeer breder, door het oprekken van klassebegrippen, maar ànders gedefinieerd 
worden. Het gaat niet langer om het articuleren van belangen binnen de kapitaal
verhouding. Een revolutionaire verandering van produktiekrachten èn -verhou
dingen zal gebaseerd moeten zijn op bewegingen die zich binnen èn naast, en 
tegenover het arbeidsproces richten op een evenwichtige verhouding met de na
tuur, ontplooiing van individuele behoeften, en de opheffing van hiërarchische en 
onderdrukkende menselijke verhoudingen. Dat veronderstelt meer dan een reage
rend klassebewustzijn, omdat dat bevestigend kan werken. Een utopisch, antici
perend bewustzijn is nodig; een politiek bewustzijn dat vooruitloopt op nieuwe 
vormen en gedachten, en die ook hier en nu wil realiseren. 
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6. Milieubeweging en arbeidersbeweging 

De milieubeweging is een belangrijke kracht voor eenrevolutionaire verandering 
die bestaat uit zeer uiteenlopende stromingen in doelen en strategieën, waarbij 
misschien de voornaamste overeenkomst is het zich afzetten tegen het natuurver
woestende karakter van de huidige produktie, en consumptiewijze. Een paar ele
menten in de 'nieuwe' milieubeweging zoals deze zich de afgelopen tien jaar heeft 
ontwikkeld springen wel naar voren. 
a. het realiseren van 'autonome' alternatieven; 
b. milieuacties gericht op bedrijven of op de staat. 

ad a. Allerlei initiaticven richten zich op het zelf realiseren van kleinschali
ge, milieuvriendelijke, zelfbcherende produkties. Hiertoe kunnen bijvoorbeeld 
projecten in de alternatieve landbouw en voedselbereiding gerekend worden. Wat 
daarbij opvalt is het samengaan van denkbeelden en praktijken inzake technolo
gie die èn vriendelijk voor het milieu zijn èn menselijke zelfontplooiing en een 
niet-vervreemdend arbeidsproces beogen. De initiatieven komen overeen met wat 
Gorz schetst als :mtonome produktie. Het is dan ook niet toevallig dat Gorz' 
stellingname een gewillig oor vindt in deze kringen."' 

ad b. In veel milieuacties wordt de milieuvervuiling als gevolg van bestaan
de produktieprocessen (giflozingen, ongezond voedsel e.d.) en bestaande (kern
energie, andere conventionele energiebronnen) aan de kaak gesteld en bestreden. 
Maar niet alleen als defensieve kritiek. In toenemende mate gaan acties op dit vlak 
gepaard met het aandragen van alternatieven op het gebied van grondstoffen, 
technologie, produktievormen en consumptie: wind- en zonne-energie, het terug
dringen van chemische middelen in de landbouw en de voedselproduktie, het 
bevorderen van openbaar vervoer in plaats van het partikuliere autoverkeer etc. 

Hoe moeten we deze beweging( en) nu beoordelen in het licht van een fun
damentele maatschappijverandering en een strategie daartoe? Een veel gehoord 
argument, ter linkerzijde, tegen de kleinschalige ('memo') beweging is dat deze 
een utopie najaagt, die een illusie is'. En als ze dat niet doet dan is het kleinschalig 
alternatief een individuele keuze voor een elitaire oplossing - de uitweg van de 
individuele socvereiniteit. 11 Waar die keuze van iedere algemene maatschappelij
ke pretentie afziet is ze inderdaad niet meer maatschappelijk of politiek. Waar ze 
er niet van afziet zou ze illusoir zijn, omdat immers een volledig kleinschalige 
produktie geen algeheel maatschappelijk alternatiefkan zijn. Het zou een terug
val betekenen naar ambachtelijke produktie, lokale handel èn het levenspeil van 
vóór de industriële revolutie. Er zou zelfs niet voorzien kunnen worden in de 
basisbehoeften van de hele wereldbevolking (wat overigens met de huidige pro
duktiestructuur ook niet kan). Voorzover zo'n romantische utopie wordt nage
streefd is de kritiek terecht. Maar dat vertekent het beeld van een groot deel van de 
kleinschaligheids-en memo-beweging. Er wordt veel vaker gepleit voor een kri-
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tisch gebruik van positieve elementen van technologie en automatisering. Het 
nut van centraal georganiseerdeproduktiesmet een hoog niveau van technologie 
en produktiviteit wordt niet ontkend (bijvoorbeeld communicatie, openbaar ver
voer). De enorme automatisering als gevolg van het gebruik van computers en 
electronische technologie maakt juist het bestaan van veelvormige kleinschalige 
en milieuvriendelijke produktie mogelijk. Omdat de 'noodzakelijke arbeid' voor 
geavanceerder technologie steeds miniemer wordt en die technologie zelf ook veel 
kleinschalige toepassingen toestaat. Gorz spreekt in dit verband van elkaar aan
vullende (heteronome en autonome) produktievormen. Hij verwacht alleen in de 
sfeer van de laatste een potentie tot maatschappelijke verandering, in de 'hetero
nome' sfeer niet." 

Dat brengt ons op een tweede tegenwerping. Een kritiek, ook op milieuac
ties die zich richten op de gevolgen van bestaande produktievormen, is dat een 
dergelijke beweging nooit de kracht kan opbrengen die nodig is om de economi
sche macht van multinationals- waar het uiteindelijk vaak om gaat- te breken, 
en een hegemonie tot stand te brengen voor een werkelijke maatschappelijke 
verandering. De milieubeweging opereert immers buiten het produktieproces, 
haar activisten kunnen het werk niet weigeren, laat staan de managers en onderne
mers tot andere gedachten brengen. Daartoe zijn alleen de werkers in die bedrij
ven in staat. 

Deze stelling lijkt me aanvechtbaar, het hiervoor gestelde over de rol van de 
arbeidersbeweging in aanmerking genomen. Tegelijkertijd laat de ervaring van 
een decennium 'moderne milieubeweging' zien, dat (deel)resultaten worden ge
boekt door optreden van buitenaf. Soms gebeurt dat eerder ondanks dan dankzij 
de werkers in de bedrijven of de vakbeweging.1 In dergelijke acties blijkt de mi
lieubeweging over drukmiddelen te beschikken die, als de werkstaking, in elk 
geval schakels in produktieprocessen kunnen stilleggen of bemoeilijken. Voor
beelden zijn de Greenpeace-acties tegen dumping van kernafval in zee, de blokka
des rond kerncentrales en dergelijke. 

Maar het effektiefste wapen is wel het mobiliseren van de publieke opinie 
(waar de anti-kernenergiebeweging resultaten mee heeft geboekt), door informa
tie, discussie èn het realiseren van alternatieven die laten zien 'hoe 't anders kan'. 
Waar de milieubeweging met haar opinies ook de vakbeweging en de werkers in 
de betreffende bedrijven weet te bereiken lijken de perspectieven op verandering, 
ondanks alle moeilijkheden die dat oplevert, toch het grootst. 

Er zijn inspirerende voorbeelden (overigens nog veel te weinig) zoals de 
initiatieven rond Lucas Aerospace in Engeland en het zogenaamde Aktieplan Nij
megen.g Genoemde initiatieven worden gekenmerkt door een drietal verbindin
gen die me van groot belang lijken voor het ontwikkelen van een offensieve linkse 
milieupolitiek. 

22 



acties vanuit de milieubeweging die een verbinding leggen tussen kritiek op 
bestaande milieuvernietigende produktie en het ontwikkelen van (al of 
niet) kleinschalige alternatieve produktievormen; 
een vcrbinding tussen milieu- (of vredes )beweging buiten de produktiesfeer 
en de mensen die in de produktie werken, de vakbeweging en wetenschap
pers van buiten, met name als daaraan ook inhoudelijke alternatieven wor
den gekoppeld; 
een koppeling in zo'n beweging van buitenparlementaire en parlementaire 
strategie; een politiek gericht op de staat (milieunormen, investerings-en 
iundustriepolitiek en dergelijke) en een op de maatschappij gerichte strate
gie (opiniërend, pressie op bedrijven, belangengroepen, part i jen). 

7. Slot 

Het menselijk bestaan wordt bedreigd door een wereldwijde milieucrisis die het 
gevolg is van een ongeremde technologische groei. Daarom moeten niet alleen de 
kapitalistische produktieverhoudingen (kapitaal-arbeid) worden doorbroken; 
ook produktievormen en -inhouden en consumptiepatronen (hoe wordt geprodu
ceerd, wat en waarvoor) moeten worden omgewenteld. De technologische moge
lijkheden voor dat laatste, de produktiekrachten, zijn 'relatief autonoom' ten op
zichte van de kapitaalverhouding. Daarom kan de natuur niet op het socialisme 
wachten. 

De arbeidersbeweging is op eigen kracht niet meer in staat om een revolu
tionaire verandering van de maatschappij in genoemde zin te voltrekken. Culture
le en politieke tegenbewegingen buiten de produktie, en buiten de kapitaal-arbeid 
verhouding, zijn minstens even belangrijk. De vakbeweging kan niet om de mi
lieubeweging heen. Maar omdat de milieucrisis (uitputting van grondstoffen, mi
lieuvervuiling) een direct uitvloeisel is van heersende produktieprocessen, zal een 
milieustrategie zich ook moeten richten op de omvorming van produktieproces
sen in bestaande bedrijven. De milieubeweging kan niet om de vakbeweging 
heen. Het realiseren van milieuvriendelijke leef- en werkvormen, buiten de be
staande produktie is geen illusie, maar een essentiële bijdrage aan fundamentele 
maatschappijverandering, wanneer die strategie verbindingen zoekt met (delen 
van) de vakbeweging en het realiseren van 'utopieën' in de maatschappij, koppelt 
aan een politieke, op de staat gerichte, strategie. 

Als een communistische partij in staat is een rol te spelen in het stimuleren 
van dergelijke verbindingen zal een revolutionaire politiek - niet gebonden aan 
één bepaalde klasse of beweging - een mens- en milieuvriendelijk socialisme 
dichterbij kunnen brçngen. Dat betekent uitstappen uit de bijwagen van de kapi
talistische grocimachine, maar geen afscheid van het proletariaat. Geen enkel-
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spoor naar het einde der geschiedenis, wat socialisme heet, maar het veroveren 
van telkens grotere stukjes utopie, zonder dè illusie dat het in een harmonische 
conflictloze maatschappij zal eindigen. 

Opmerkingen 

a. Dit artikel is een uitvlcx:isel van inspirerende discussies in Je theoriegroep van de CPN-milieucommissic en de 

Werkgroep Demtx:raric in Groningen. De inhoud komt geheel voor miJn rekening. 

b. Iets anders is het gesteld met het begrip eindigheid van natuurlijke hulpbronnen in economische zin. Zolang 

bijvoorbeeld water en lucht nog geen waarde hebben op de markt, hun prijs (ruilwaarde) nul is, zijn het geen 

economische waren in de kapitalistische economie, en worden ze als oneindig beschouwd ... met alk gevolgen 

vandien. 

Eén VCX>rbecld uit de Groningse politieke praktijk. Her aardappelmeelconcern AVEBEis een vJ.n de grootste 

vcrvuilers in het Nrx.1fdcn. De CPN stimuleert acties tegen de milieubelasring onder de bevolking in om lig~ 

gcndc dorpen. !vhar de enorme mdicubelastingschuld van AVERE (4,5 miljard) wordt maar nitr aan de orde 

gesteld, uit vrees dat dat sluiting van her bedrijf betekent, iets waartegen communi'>tcn zich <X)k sterk maken. 

Een lastig dilemma. 

Maar ook over de gevolgen zelf V(X)r het milieu van de A VEBE-prcxiuktie wordt maar gezwegen. Als gevolg 

van de jarenlange tenzijdige aardappelteelt in de Veenkoloniën wordt de humus in de bodem uitgepur, wat 

leidt tor eros1c en 'zandstormen'. Daar een eind aan re maken zou wel eens ten koste van de werkgelegenheid 

van boeren en arbeiders bij AVEBE kunnen gaan. 

d. Nier te vef"\Varrcn mcr de Italiaanse 'auronomisti'. 

c. Ik ga hier vcrder voorhiJ aan andere, economische lxzv.raren, die op korre termijn een rol spelen, zoals het 

argument dat klcinsdulige bedrijven concurrentievervalsend zijn en een bedreiging voor de bestaande- kleine 

- middenstand. 

De k.-v.restic Aagrunol in Gromogen is daar een voorbeeld van. Aagrunol is een bedrijf dat bestrijdingsmiddelen 

voor de landbouw maakt en vlakbiJ een dichtbevolkte wijk in de stad ligt. Na Jarenlange acties door het 

buurtcomité, dat gevaar voor de omwonenden vreesde, zal het bedrijf nu verplaatst worden. Volgens werkers in 

het bedriJf zou het allemaal wel meevallen. De grond onder het bedrijf is intussen op de top-30 van de Neder~ 

landse gifbelten terecht gekomen. De CPN heeft zich in deze kwestie lange rijd afzijdig gehouden. 

g. LuL aS Aerospace is een wapenprcxiucerend bedrijf waar met behulp van deskundigen van binnen en hui ten, 

vredelievende alternatieven ziJn ontwikkeld voor de produktie. Het Aktieplan Nijmegen is een samenwer

kingsplatform van de lokale vakbewegmg. Binnen dat platform zijn met behulp van elkaars deskundigheid 

alternatieve prcxiuktieplannen ontwikkeld voor bedrijven die met sanering of sluiting worden hcdrcigJ èn 

initiatieven geco()rdineerd voor kleinschalige alternatieve produkties. 
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Nederland kan beter scoren! 
Arie van der Hek over de Rotterdamse Haven, de 
gasprijs, de Oost-West-handel, de orders van de 
spoorwegen, industriepolitiek en medezeggenschap. 

Interview door Kees Bakker 

Zoals het nu gaat, hoeft het niet. De per 1 januari chorgevoerde drie procentskorting op de 
ambtenarensalarissen en de uitkeringen bijvoorbeeld had niet gehoeven, als er een ander 
sociaal-economisch beleid zou zijn. 

De economische situatie zou minder slecht en de werkloosheid zou minder hoog kun
nen zijn, als de zaken in Den Haag op een andere manier zouden worden aangepakt. 

Het meest recent is die andere manier in beeld gebracht in de beleidsalternatieven van 
de FNV en de PvdA. 

Eén van de zwaartepunten van die voorstellen is een program voor gerichte economi
sche stimulering. In Maak Werk van 'Maak Werk', de FNV-reactie op de Voorjaarsno
ta van vorig jaar, werd gesproken over een gerichte impuls van in totaal vier miljard 
gulden in 1984. De PvdA kwam in haar bij de begrotingsbehandeling gepresenteerde 
alternatief uit op de helft, namelijk twee miljard. 

Het grote verschil tussen die twee bedragen laat al zien, dat zich in de discussie dit 
gerichte beleid nog niet tot iets vastomlijnds heeft uitgekristalliseerd. 

Wat zijn de belangrijkste aangrijpingspunten voor de politiek? Is deze aanpak 
alleen nodig om de economie uit het slop te halen, of gaat het om iets van meer blijvende 
aard? Als het iets blijvends moet zijn, hoe ingrijpend moet dan het politieke ingrijpen in 
de economie en de industrie eigenlijk zijn en wat moet richtinggevend zijn? 

Over deze vragen gaat het volgende interview met Arie van der Hek. 
Arie van der Hek is sinds 1973 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. In 

de PvdA-fractie is hij de woordvoerder op het gebied van het industriebeleid en de 
buitenlandse economische betrekkingen. 

Het gesprek begint met een voorbeeld. Aan de hand daarvan illustreert Van 
der Hek hoe hij vindt dat de overheid concreet zou kunnen opereren. Daarna 
komt de vraag aan de orde wat de reikwijdte van het industriebeleid zou moeten 
zijn. En tenslotte geeft Van der Hek antwoord op de vraag wat in zijn gedachten
gang de positie en de verantwoordelijkheid van de werknemers is. 
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Ik wilde beginnen met een concreet industrie-politiek thema: de probiemen die zich voor
doen rond de positie van de Rotterdamse haven en meer in het algemeen rond de positie van 
ons land in de internationale energiehandel je hebt gezegd dat de situatie verontrustend 
is. Brokkelt de positie van Rotterdam ais oliehaven af? 
Er is een ontwikkeling te traceren waaruit blijkt dat handelspatronen in de wereld 
aan het veranderen zijn. Scheepvaartbewegingen zijn aan het veranderen en daar
bij wordt de positie van Rotterdam geleidelijk aan een mindere. Dat uit zich ook 
op het terrein van de olie en de chemie. Je ziet dat in toenemende mate de OPEC
landen zelf hun produkten gaan raffineren en gaan verwerken. In toenemende 
mate betekent dat dus dat vanuit die landen zelf de belevering plaatsvindt naar de 
afzetgebieden, waarbij de typische distributiefunctie van Rotterdam in het geding 
komt. 

Maar dat gebeurt niet alleen op dat terrein hoor. Ik denk dat Rotterdam als 
transito-haven ook op een andere manier wel bedreigd wordt. Als je kijkt naar de 
groeiende handel met de Oostblok-landen, als je kijkt naar een verlegging van 
handelspatronen richting Zuid-Europa, rijst de vraag wat dan de positie van Rot
terdam is. Wat ik gehoord heb in Rijnmond is, dat er verschuivingen zijn richting 
Hamburg, Bremen, richting Zuideuropese havensteden. In de Bondsrepubliek 
wordt de positie van het Roergebied, altijd heel belangrijk voor ons, relatief iets 
minder ten opzichte van Zuid-Duitsland. Dat heeft allemaal gevolgen voor Rot
terdam. En als Rotterdam zijn positie wil behouden, dan moet het dus echt een 
grote inspanning leveren om in de Oost-West-handel Hamburg en Bremen de 
baas te blijven en moet het ook tot heelbijzondere dingen komen om de verschui
ving richting Zuid-Europa de baas te blijven. En wat er met de OPEC-landen 
gebeurt, ja, ik denk dat daar verdomd weinig aan te doen is hè' 

Nu bestaat er een zogenaamd herenakkoord tussen de regering en de oliemaatschappijen. 
Op de investeringen van die maatschappijen in de Rijnmond heeft dat feitelijk geen gunsti
ge invloed uitgeoefend. Wat zou er wei moeten gebeuren? 
Als je kijkt naar de chemie, hoort het tot de mogelijkheden dat de grote oliemaat
schappijen zeggen: wat wij nu in Engeland doen of wat wij in Frankrijk doen of 
wat wij in weet-ik-veel-waar-allemaal doen, dat zou in principe natuurlijk ook in 
Rotterdam kunnen. Want zo groot zijn die afstanden niet. Je moet tegen hen 
zeggen: luister eens, denk om de Rotterdamse positie. Neem bijvoorbeeld de 
etheen-fabricage Moerdijk, Shell haalt dat daar weg. Men gaat een samenwer
kingsverband aan met Esso in Engeland en daar wordt het opgezet. Kijk, dat hoeft 
natuurlijk niet. Dat had ook in Moerdijk gekund. Als je kijkt naar de vinyl-keten 
bij Esso, dan zie je dat ze dat hier in Nederland minder gaan doen, zelfs aan het 
afbouwen zijn terwijl het elders meer en meer wordt opgetuigd. Dat had men 
natuurlijk ook in het Rotterdamse kunnen doen. Dat zijn twee voorbeelden. Als 
inderdaad de kolen toch weer belangrijker worden, middels de kolenvergassings-
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technologie, dan rijst toch de vraag: zijn de beide maatschappijen bereid om te 
zeggen: nou, als we daar echt weer mee aan de slag gaan, dan zullen we dat in 
Nederland doen. Dat kan allemaal. En als dat herenakkoord niet de functie heeft 
om dat te bewerkstelligen, dan faalt het. Wat de olieraffinage betreft, ik noem als 
goede uitzondering altijd die flexicoker, een conversie-installatie van zwaar naar 
licht produkt. Dat heeft te maken met de ontwikkeling die ik net heb geschetst: 
de zware produkten worden steeds meer door OPEC-landen geproduceerd, maar 
benzinesen nafta's vinden hier nog wel een grote afzetmarkt, dus men zoekt naar 
een installatie die vooral die eigen afzetmarkt kan bedienen en daarvoor dus die 
conversie-investeringen en de rest zie je weggaan hier. Nou, Esso doet dat, Shcll 
zegt ook iets te doen, maar het is aantoonbaar, daar heeft de Industriebond FNV 
op gewezen, dat Shell toch bepaalde investeringen in nieuwe technologie hier niet 
meer doet. Dat kan op een gegeven ogenblik de Nederlandse positie natuurlijk 
relatief verzwakken. Dat zie je dus gaan en dan zeg ik: dat herenakkoord zou toch 
gebruikt kunnen worden om dat soort ontwikkelingen te keren. Maar dat gebeurt 
niet. 

Een belangrijk deel van de internationale oliehandel speelt zich af tussen landen, buiten de 
oliemaatschappijen om. Zou er vanuit de politiek niet iets aan gedaan moeten worden om 
een deel van die handel via Rotterdam te laten lopen? 
Dat zou zeker onderzocht moeten worden. En dan komt heel nadrukkelijk de 
vraag aan de orde in hoeverre de bestaande oliemultinationals daarin nog een 
functie kunnen vervullen. Ten dele zullen ze daarin een functie kunnen vervullen, 
want ze hebben nog een heel groot deel van de distributie in handen. Maar het 
neemt af. Koeweit heeft de Gulf-raffinaderij overgenomen. Ik weet niet wat Koe
weit daar precies mee wil. Maar dat soort ontwikkelingen zul je steeds meer zien. 
En dan rijst de vraag: hoe kunnen wij de OPEC-landen blijvend interesseren in 
Rotterdam als distributeur van produkten? 

En dat wordt belangrijker naarmate de olieconcerns zich inderdaad uit Rotterdam terug
trekken? 
Ja. En dat gebeurt. Dat zie je. Chevron eruit, Gulf weg, en in Amsterdam Mobil 
weg. Dus dan moet je proberen daar wat tegenover te stellen. 

Dat betekent dat je dan naast de concerns een energiemaatschappij nodig hebt, die ... 
Je zou als Nederlandse regering met een aantal grote OPEC-landen eens een keer 
moeten praten. Je zou moeten analyseren: hoe kan ik de OPEC-landen interesse
ren in Nederland als distributiepunt. Dat zou je moeten doen. En als daarvoor 
nodig is dat je als Nederlandse staat ook op het vlak van ondernemingen met 
initiatieven komt, dan moet je dat heel serieus overwegen. 
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De Westeuropese afnemers klagen op gezette tijden over de wijze waarop de prijzen in 
Rotterdam tot stand komen. Zou niet een politieke regulering van de prijsvorming de 
poJitie van Rotterdam als lez1erancier aanzienlijk versterken? 
Ik ben er zelf altijd heel sterk voor geweest, dat de Westeuropese landen- want 
dat kan Nederland natuurlijk niet alleen -zeggen: wij willen niet vogelvrij ver
klaard worden door een aantal handelaren wat betreft de prijsontwikkeling en de 
voorziening. 

Nou is dat op dit moment niet actueel, maar het kan actueel worden en dat 
kan sneller zijn dan menigeen denkt. Het kan best zo zijn dat over een paar jaar de 
huidige overschotsituatie weer vervangen wordt door een tekorrsituatie. En dan 
krijg je dat probleem weer levensgroot terug. Naarmate overigens de economie 
zich sneller gaat herstellen, krijg je dat probleem eerder. En dan zou het verdomd 
goed zijn als de Westeuropese landen zouden zeggen: we moeten tot een systeem 
komen van noteringen van olieprodukten, dat controleerbaar is. Nou, dat kan 
ontzettend goed. Dat hebben we in andere produkten ook. Het is heel goed denk
baar, dat bijvoorbeeld in Rotterdam het initiatief wordt genomen, ook in Ham
burg, ook in Genua, dat men zegt, we komen tot open noteringen. En dat ge
schiedt aan een beurs en die beurs wordt van overheidswege gereguleerd. Dat zou 
de positie van Rotterdam inderdaad aanmerkelijk beter maken. 

De kolenvergassing is door de olieconcerns op een laag pitje gezet. Maar wil Nederland in 
de internationale energiehandel een belangrijke rol blijven spelen, dan zal het toch ook op 
dat gebied iets moeten doen? 
Alle opties op het terrein van de energieproduktie, ook industriële opties, moet 
Nederland proberen in eigen land te hebben, inclusief de kolenvergassing. 

Het zou in het kader van het industriebeleid een bepaalde prioriteit moeten hebben? 
Ja. Het zou heel goed zijn als al diegenen die daar nu toch een beetje langs elkaar 
heen mee bezig zijn- de Gasunie, de Kema, de Vegin- als die door de overheid 
gebracht zouden worden tot een coördinerend en initiërend geheel, waarbij men 
zegt: wat kunnen we hier realiseren, wat is de industrie die we daarbij moeten 
betrekken, wat ontbreekt eraan, hoe zouden we dat hier kunnen krijgen. Dat zou 
je heel bewust moeten doen. En niet alleen op dat terrein hoor, maar op alle 
terreinen van energieproduktie. 

Op die manier zou het ook een industriële uitrtra/ing krijgen. 
Die moet je bewust organiseren. En als je die niet bewust organiseert, wordt het 
versnipperd. Daarmee wordt het te klein, te weinig kapitaalkrachtig ook en komt 
het niet van de grond. 

Ik zou vinden, dat de minister van Economische Zaken zegt: kijk eens, wat 
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jullie doen met je eigen portemonnee dat kan ik je niet verbieden, maar wees nou 
wijs, Gasunie, Vegin, Kema, ook Esso en Shell, laten we bij elkaar gaan zitten en 
laten we eens kijken hoe we dat goed op elkaar gaan afstemmen, hoe we gaan 
proberen dat zo goed mogelijk te maken tot een pakket, waarmee we nationaal en 
internationaal, ook industrieel gezien, het beste uit de voeten kunnen, met de 
betrokken industrie erbij, dus machine- en apparatenbouw en de electratechniek 
natuurlijk. 

Een andere poot waarop Nederland in de internationale energiehandel staat, is het aard
gas. Volgens Heifrich van deSheffis de Nederlandse positie ook op dat punt bedreigd en 
wel door de gasleveranties van de Sowjet-Unie en ook van landen als Noorwegen en Alge
rije. Had daar niet iets aan gedaan kunnen worden? Had de Gasunie niet pogingen 
moeten doen om de distributie van dat gas voor een deel voor haar rekening te nemen? 
Hier zie je dat de vrije ondernemingsgewijze produktie naar zijn aard dingen laat 
liggen, niet op tijd voor elkaar krijgt, of überhaupt niet voor elkaar krijgt. Op het 
moment dat de Russen zeiden: wij willen gas gaan verkopen, wie is er dan op dat 
moment ook in de markt als marktpartij van enige importantie? De Gasunie, 
eigenlijk NAM-gasexport, nog wel met een eigen transportnet tot in Italië toe. 
En dan had je moeten zeggen: hoe gaan wij in West-Europa ons als marktpartij 
opstellen met betrekking tot dit Russische aanbod en kunnen we daar niet in 
dealen? Westeuropese staten, ik denk overigens dat het dac. beperkt zou blijven 
tot Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, hadden kunnen zeggen: wij vormen 
een congsie om over het gas te dealen en daarbij brengen we in het geding, Neder
land dan, wat wij aan infrastructuur en mogelijkheden hebben liggen. En dat gaan 
we zo doen dat we daar het maximale rendement uit proberen te halen voor Ne
derland en uiteraard ook de andere landen. En dan hadden die Russen tegenover 
zich gevonden één gesprekspartner, met wie je contracten kunt sluiten en met wie 
je dat verder kunt regelen. Dat zou verreweg het beste zijn geweest. Maar dat is 
niet gebeurd en dat is jammer. 

Nu dat mis is geiopen, betekent dat niet dat je ook eens kritisch naar de beheerstructuur in 
de Gasunie zou moeten kijken? 
Jazeker. Kijk, onder de veronderstelling dat je een regering zou hebben die dat 
echt zou willen, stuit je vervolgens op het probleem dat als de regering het al wil, 
dat je te maken hebt met NAM-gasexport en de Gasunie, die zo zijn georgani
seerd dat je dat nog niet één-twee-drie voor elkaar hebt, omdat het toch een pri
vaatrechtelijke opzet heeft, met aandeelhouders die een grote vinger in de pap 
hebben. En dat zijn, naast de DSM, particuliere ondernemingen. Als je dat echt 
goed in je vingers wilt hebben, dan moet je zeggen, nou, weet je wat, de gasexport 
en de Gasunie, dat wordt echt onder staatsregie geplaatst. Daarbij hoef je die 
ondernemingen niet te liquideren. Ik denk zelfs niet eens dat het nodig is om ze te 
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nationaliseren. Ik denk dat je ze contractueel en als ze dat nietvrijwillig willen per 
wet moet verplichten om te aanvaarden dat bij die en die onderdelen het over
heidsbeleid doorslaggevend is. Dat kan. En dat moet je ook doen. 

Zoiets ais wat deze regering wei bij de eiectriciteitsbedrijven wil? 
Ja, dat zou je ook voor het gas moeten doen. Met name de gasexport. Dat is het 
vrije gebeuren nog, relatief. Het was niet voor niks overigens dat een door de 
regering aangewezen meneer Spierenburg over de contracten begon te onderhan
delen. Je ziet dus dat er ad hoc weleens iets in die richting wordt gedaan, maar je 
zou dat structureel moeten maken. 

Nu de prijs van het gas. Er is een formule die zegt: de prijs moet zodanig zijn, dat het gas 
optimaal te nutte komt aan de Nederlandse economie. Dan is de vraag: wat is die optimale 
prijs? We hebben een periode gehad met lage gasprijzen en een periode met heel hoge prijzen. 
Wat was nu optimaal? 
Daarbij speelt onder andere de winstdelingsregeling een rol... 

Met andere woorden: er valt wel over een hoge gasprijs te praten, maar dan moet je het ook 
hebben over de bestemming van de winsten? 
Je moet kijken naar de winstdelingsregeling, het gaat om een combinatie van 
factoren: wat is gelet op de betalingsbalans, gelet op de rijksbegroting, gelet op de 
consumptieve uitgaven en de investeringsuitgaven in dit land, wat is gelet op die 
combinatie van factoren de beste gasprijs. Ja, daar zou je beleid voor moeten ma
ken. Maar dan moet je als overheid ook wat te vertellen hebben. 

Het bepalen van die optimale prijs kan alfeen maar ais je ook bepaalt wat er met de 
rtvenuen gebeurt? 
Exact. Èn wat er met de afzetpolitiek gebeurt. 

We hebben nu de situatie dat de kleinverbruikers de grootverbruikers subsidiëren. Die 
doen dus op hun manier aan industriepolitiek, zou je kunnen zeggen, zij het onvrijwillig. 
Ja, ze weten het zelfs niet eens hè. Zo wordt het in de huiskamer niet bekeken. 

Vooraf niet ais ze op deze manier enerzijds de industrie financieren en anderzijds geen 
tankers mogen bouwen. 
Bijvoorbeeld. Je zou het de mensen als een serieus probleem kunnen voorleggen, 
als je ze de kans geeft er serieus over mee te mogen praten. 

Dat zou één van de voorwaarden moeten zijn? 
Ik vind, in de eerste plaats: is het economisch zo verstandig om de kleinverbrui
kers zozeer voor de gang van zaken te laten opdraaien? De kleinverbruikers mo-
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gen opdraaien voor de rijksbegroting, de kleinverbruikers mogen opdraaien voor 
relatief goedkopere leveranties aan bepaalde industriële activiteiten en aan de 
grootverbruikers in het algemeen, omdat die een goedkopere pariteit kennen. De 
kleinverbruikers mogen ervoor opdraaien opdat de revenuen voor de staat en de 
Esso en Shell toch behoorlijk in tact blijven, niet? Dat is het verhaal. Dat is onver
standige politiek. Je zet dan zozeer de koopkracht van mensen onder druk, dat die 
mensen daardoor niet meer een behoorlijke bijdrage kunnen leveren aan onze 
economische ontwikkeling. Dat moet meewegen, als het over een optimale prijs 
gaat. Daarin moet ook het industriële belang meewegen, dat vind ik wel. En je 
moet in de politiek een moment zoeken waarin die afweging ook serieus kan 
plaatsvinden. Zodat er ook een echte beslissing wordt genomen. Nu is het eigen
de revenuen van Esso, Shell en Staat der Nederlanden gaat de kleinverbruikers
prijs omhoog. Punt. Dat is veel te eenzijdig. Dat is het tezeer leggen van de last 
bij de consument. Dat kan geen goede politiek zijn. 

We zijn dit gesprek begonnen met Rotterdam, daarna hebben we het meer in het algemeen 
gehad over het thema energie en industrie. Ik wilde nu nog wat meer in het algemeen enkele 
problemen aansnijden die in de discussie over industriebeleid en economische planning of 
programmering een grote rol spelen. De eerste vraag is: hoe omvattend moet het overheids
ingrijpen eigenlijk zijn? Het PvdA-programma 'Weerwerk' uit 1980 legde een vrij om
vattend voorstel op tafel. Met het programma 'Eerlijke Delen' van 1982 lijkt de PvdA 
daar wat van terug te zijn gekomen. 
Nou, er zit een golfbeweging in hè. In Weerwerk hebben we sterk gedacht- daar 
ben ik zelf ook een sterke voorstander van - in de richting van indicatieve plan
ning, indicatieve planning van de marktsector en verplichte planning en pro
grammering van de overheidssector. Het stond zelfs in het ontwerp-regeringsak
koord van 1977. En ik meen zelfs dat er nog een flauwe echo terug te vinden was in 
het regeerakkoord van het kabinet Van Agt-II. Maar er is geen barst van terecht
gekomen. 

Als je indicatieve planning van de marktsector zegt, de woordjes indicatief 
en planning houden dat in, dan moet je iets gaan organiseren. In Weerwerk stond 
dat aardig uitgewerkt neergeschreven, waarbij ik overigens de kern van de redene
ring belangrijker vind dan het noemen van een paar instituten. Daar kwam een 
nogal scherpe reactie van de vakbeweging op, een beetje onheuse reactie vond ik 
dat trouwens hoor. De vakbeweging zei: dat moeten we allemaal niet, al die orga
nen en praten en plannen. We hebben de NEHEM-ervaring gehad en we willen 
veelliever met de werkgevers in de bedrijfstakken in het kader van de cao-onder
handelingen over die dingen praten. Dat is niet ~onder betekenis gebleven. Ik 
vind het in die zin onheus omdat naar mijn mening althans bepaalde personen uit 
de Industriebond FNV het veel te gechargeerd brachten en er niks tegenoverstel-
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den dan 'laat ons nou maar onderhandelen'. 
Maar we zijn nu weer bezig met een beweging naar die indicatieve planning 

toe. Althans ik tracht dat weer op poten te krijgen in de interne discussies. 'Eerlijk 
Delen' verbiedt het in ieder geval niet. 

Hoe beoordeel je het onderbrengen van dit soort zaken in het cao-overleg? 
Ik accepteer dat het cao-overleg er zich toe kan lenen als kader om ook industrie
politieke zaken tussen werkgevers en werknemers te bediscussiëren. Maar cao
partners onderhandelen niet met de overheid. Als de overheid zegt: wij vinden die 
en die industriële ontwikkeling van zo grote betekenis dat wij die in dit land 
willen bevorderen en wij vinden daar negatieve ontwikkelingen zodat we aan 
afbouw moeten gaan denken; en als de overheid dan ook zijn middelen wil inzet
ten om zo'n structuur- en zo'n sectorpolitiek te voeren, zodra dat gebeurt dan 
moet ik constateren dat cao-partners daar niets mee kunnen, want die onderhan
delen niet met de overheid. 

Dus je zult toch op een gegeven ogenblik de vraag krijgen: de overheid wil 
industriepolitiek bepaalde dingen, zowel wat betreft de structuur als wat betreft 
de sectoren, hoe sterk of hoe zwak ook opgezet, maar ze wil iets. Hoe kunnen dan 
cao-partijen die overheid vinden in een deal waarlangs dat wordt uitgevoerd? 
Daar zul je iets voor moeten bedenken. En alleen maar roepen: wij maken dat uit 
samen met de FME bijvoorbeeld, ik denk dat je er dan niet komt. 

De overheid moet een policy opzetten. Dat kan ze niet alleen, daarvoor 
heeft ze werkgevers en werknemers nodig, wat betreft de feitelijke gang van za
ken, inzicht in de situatie, inzicht in de mogelijkheden. Je hebt ze ook nodig voor 
uitvoering. Dus moet je proberen cao-partijen, al of niet in cao-kader, want het 
hoeft niet per se in dat kader, aan een bepaalde politiek te binden. In die zin kan 
het. 

In Duitsland onder Heirnut Schmidt heeft men een keer gezegd: als jullie 
op het punt van de cao met betrekking tot de arbeidskostenontwikkeling tot be
paalde afspraken kunnen komen waarvan wij ook als Bondsregering zeggen: dat 
is economisch verantwoord, dan zijn wij bereid op het punt van de investeringen, 
op het punt van de afzetbevordering, overheidsmiddelen in te zetten. Met andere 
woorden, alscao-partijen het aardig doen met elkaar op dat terrein, dan zullenwij 
dat in een aanvullend programma honoreren door overheidsmiddelen in te zetten 
bij de realisatie. Dat vind ik een goed idee. 

Leg je dan niet een enonne druk op het cao-overleg? 
Ja, dat is zo. 

Zeker in de huidige situatie zou de vakbeweging dan als onderhandelaar over de lonen in 
een zeer kwetsbare positie kunnen komen. 
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Een paar jaar geleden misschien wel, maar nu heb ik daar niet zo'n zorg over, want 
wat zie ik nu? Ik zie nu dat de lonen in het bedrijfsleven onder een gigantische 
druk staan. Er is ook geen bond op dit moment die in het bedrijfsleven looneisen 
stelt. Die worden niet gesteld, integendeel, men levert in en niet een klein beetje 
ook. In zo'n situatie denk ik dat het voor de vakbeweging nog wel eens aantrekke
lijk kon zijn om te zeggen: dat inleveren, datwillen we nadrukkelijk koppelen aan 
wat er op het punt van de werkgelegenheid op korte en lange termijn gebeurt. En 
dat is weer te vertalen in wat er gebeurt met de investeringen, wat er gebeurt met 
research en devclopment, wat er gebeurt met de afzetbevordering. Als we daar dan 
afspraken over kunnen krijgen, die onze leden dan in ieder geval toch enig per
spectief geven, niet op korte termijn wat hun loonzakje betreft, maar op de wat 
langere termijn wat èn hun loonzakje èn de werkgelegenheid betreft, dan grijpen 
wij dat met beide handen aan, zo'n verbreding van dat overleg. En als de overheid 
die verbreding dan ook nog wil stimuleren door te zeggen: als jullie met een goed 
verhaal komen, dan gaan wij daar bij zitten, dan is men toch in wezen in de 
huidige situatie veel sterker dan nu. Want wat er nu gebeurt is, dat men op het 
loonfront niets kan halen, integendeel, op het punt van werk wordt er niets ge
haald, behalve arbeidsverdelende maatregelen die overigens ook nog geen groot 
succes zijn. En op het terrein van research en development, investeringen, afzet, 
komt men ook niet aan de bak. 

Maar betrek daar nu eens het optreden van Van Aardenne bij bij De Schelde en bij 
NSM? 
Ja, de overheid doet het ook heel slecht. De overheid zegt: ik voer helemaal geen 
industriepolitiek eigenlijk. Het enige wat ik doe is dit: er komt een onderneming 
waar ik financieel ook medeverantwoordelijkheid voor draag, ik wil niet op hoge 
kosten komen, of eigenlijk helemaal niet op kosten, dus je levert maar in. Dat is 
wat er nu gebeurt. Dat is geen perspectiefvol beleid. 

Draagt een verbreding van het cao-overleg niet het risico in zich, dat dat soort dingen regel 
worden?? 
Nou, dat risico zit erin als je een regering hebt die überhaupt niets wil, maar zo'n 
regering zal ook nooit op het idee komen van een verbreding van het overleg naar 
research en development, investeringen, afzet. Dus als een regering zegt: ik wil 
daar wel mee komen, ik wil daar ookmijn middelen voor inzetten, dan valt er iets 
te onderhandelen, dan valt er iets te bespreken. En nu is er niets te bespreken, nu is 
het slikken of stikken. Ik denk dus dat het beter is dan wat we op dit moment 
meemaken. Maar de regering wil helemaal niet wat ik wil hoor. Maar ik zou het 
toch fijn vinden als de vakbeweging die kant wat meer opgaat. 

De regering wil niet meedoen in zo'n verbreed overleg. Desondanks is de Industriebond op 
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het ogenblik aan het discussieren over een verbreding van het overleg met de werkr;ez1err met 
de overheid in een soort waarnemerrroi. 
Ja, maar toch zal de overheid op een gegeven moment contractueel mee moeten 
gaan doen als het gaat om de dingen die ik net noemde. 

Nog even terug naar 'Weerwerk' en 'Eerlijk Delen'. Het is niet zo dat er in de PvdA een 
tendentie is in de richting van minder omvattende planninr;? 
'Eerlijk Delen' vind ik wat dat betreft een verarming. Ik moet Je eerlijk zeggen: 
'Eerlijk Delen' vind ik op het vlak van de economische politiek, niet de macro
economische politiek, maar de economische politiek in engere zin, zoals indus
triepolitiek, weinigzeggend geworden. Als je roept 'speerpunten', wat is dat 1 

Dat is niet te isoleren van het totale gebeuren. Als je een onderneming in dit land 
hebt, of een sector, waar interessante dingen gebeuren, die ook internationaal 
aanslaan, dan kun je dat een speerpunt noemen, maar zo'n speerpunt is de resul
tante van het totale gebeuren en niet iets wat daarbui ten om ergens tot stand 
komt. Dat is gewoon niet zo. Dus ik vind dat een verenging die ook in depraktiJk 
niet vol te houden is. 

Het is veel verstandiger om te zeggen: we nemen de totaliteit in ogen
schouw. Wat gebeurt er in bepaalde sectoren, wat gebeurt er in bepaalde onderne
mingen' En als we daar ontwikkelingen op gang kunnen brengen, waar uiteinde
lijk dan speerpunten uit voortkomen, dus iets wat aanslaat, nou, prima 1 Maar je 
moet het niet omkeren. Je moet niet zeggen: we vinden een speerpunt en nou 
gaan we dat bevorderen en we kijken niet naar de rest. Zo werkt het niet. Dat is 
een illusie. Kijk, iets wat echt succesvol is, de onderneming die dat heeft, komt 
echt niet naar de overheid om erbij te gaan zitten, want die wil dat zelf wel alle
maal houden. Het gaat erom dat je meer score-kansen krijgt op het punt van 
succesvolle activiteiten. Dat doe je alleen maar als je je met het totale gebeuren 
bezighoudt. Je moet niet gaan zitten wachten. Kijk, dat vind ik nou ook de fout 
van de Maatschappij voor Industriële Projecten (de MIP). Wat doet diel Die 
wacht tot iemand met zoiets komt. En dan gaat men daarbij zitten. Ja, dan kun je 
wachten totdat je een ons weegt en misschien heb je dan weleens een speeltuin in 
Lmburg die je dan tot industrieel project kunt verklaren, bij gebrek aan wat 
anders. 

Zo werken die dingen niet. Als een onderneming iets moois heeft, dan 
houdt die het heus wel voor zichzelf. 't Probleem is dat we te weinig mooie dingen 
hebben. Nou, dan moet je wat dieper gaan, wat fundamenteler gaan hè. Dan moet 
je ervoor zorgen dat je de omstandigheden creëert, dat je de omstandigheden orga
niseert, waardoor je meer kansen krijgt op succesvolle zaken en als ze er dan ko
men, dan heb je succes gehad, dan heb je je doel bereikt. En ik voorspel je, die 
Maatschappij voor Industriële Projecten gaat daarom de mist in, daarom. 
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Nu zou je kunnen zeggen: de economie is een vrij chtWtisch geheel, moeilijk in zijn geheel te 
sturen, maar de politiek wil graag bepaalde dingen gerealiseerd zien, een goed openbaar 
vervoer bijvoorbeeld. Elk verkiezingsprogram heejt·wel zo'n lijstje. En dan zou dat voor de 
overheid de aanleiding zijn om zich met de economie bezig te houden. 
Ja, dat is de aankooplijn en de overheidsinvesteringslijn. Dat vind ik te beperkt, 
maar ik vind dat het er wel bijhoort. Kijk, als de overheid zegt: die en die dingen 
wil ik doen, want dat kunnen de anderen niet, of ik wil niet dat de anderen het 
doen, dan is het logisch dat het zo gebeurt dat het voor de economie zo gunstig 
mogelijk uitpakt. Dus het bedrijfsleven moet erbij betrokken worden en via mijn 
aankopen en via mijn investeringen wil ik het maximale resultaat. Dat is op zich
zelf een uitstekende benadering als onderdeel van die algemene benadering. 

Het kan daar nietbij blijven, want de economie functioneert niet alleen voor 
leveranties aan de overheid, of leveranties die voortvloeien uit overheidsbeleid, 
maar de economie functioneert ook naar de markt toe, waarin die overheid niet 
voorkomt. Je kunt industriepolitiek niet beperken tot die zaken waar de overheid 
een bijzondere verantwoordelijkheid voor heeft. Het zou natuurlijk stom zijn om 
dat er niet bij te betrekken, maar je kan het er niet toe beperken. Dat gaat niet. 

Nu is de Nederlandse economie sterk internationaal georii:'nteerd. Er zijn zoveel impulsen 
die je niet kunt controleren. Betekent dat niet dat een omvattende sturing ervan onmogelijk 
is? 
Ja, er zitten onzekerheden in. Er is zelfs een heellange discussie gevoerd over de 
vraag of een overheid überhaupt op dat punt iets succesvals kan ondernemen. 
Men heeft wel geroepen: kijk maar naar wat er in Oost-Europa gebeurt, ook daar 
lukt het helemaal niet. Ik zet er overigens een groot vraagteken bij hoor, of het 
allemaal niet lukt daar. Er zijn natuurlijk dingen die niet gelukt zijn, maar er zijn 
ook dingen die wel gelukt zijn. 

Maar neem landen als Japan en Zuid-Korea, die kun je niet verdenken van 
socialistische sympathieën, die hebben een heel bewuste export- en industriepoli
tiek, in een internationale economie. En waar die landen op uit zijn, dat is om de 
mogelijkheden in die internationale economie ten eigen gerieve uit te buiten. Dat 
doen ze en vaak met groot succes. Dat moet voor West-Europa ook kunnen en 
voor Nederland ook. 

Je zou je moeten afvragen wat de plaats iJ van de Nederlandse economie in de wereldecono
mie in de komende periode? 
Precies. Waar zitten wij? En wat kunnen we ermee? En dat is goed te doen. Er 
gebeurt ook weleens wat, iets aardigs. Bij het exportbeleid is men ertoe overge
gaan om met behulp van computers te inventariseren wat wij nou eigenlijk alle
maal in huis hebben, wat er internationaal gevraagd wordt en in hoeverre dat met 
elkaar in overeenstemming is te brengen. Dat is opgezet met uitsluitend het idee: 
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dat en dat wordt internationaal gevraagd, dat en dat hebben we in huis en wij 
geven de betrokken ondernemingen uit het bestand de hints van ga daar en daar 
op af. Je kunt natuurlijk een stap verder gaan. Je kunt zeggen: dit en dit wordt 
internationaal gevraagd, dat volgen we op de voet, dat verwerken we, dat en dat 
hebben we in huis, maar dat hebben we niet in huis, maar zouden we best kunnen 
hebben indien wij bepaalde maarregelen zouden nemen. Kijk, dan ben je bezig. 

Dan zou je ondanks de slechte internationale situatie ... 
... de situatie hier relatief kunnen verbeteren. Zelfs in de recessie die we nu heb
ben, moet het mogelijk zijn dat Nederland beter scoort dan nu. 

je bent niet iemand die zegt: alleen internationaal gecoi/rdineerde maatregelen helpen? 
Nou, het zou fantastisch zijn, als het zou gebeuren. Maar zo lang het niet gebeurt, 
hoef je niet achterover te gaan zitten natuurlijk. 

Wat voor plaats zou Nederland in de toekomst in de wereldeconomie kunnen gaan inne
men? Op het ogenblik domineren in de Nederlandse economie de grondstolfen en haf/fabri
katen, verder de landbouw en daarnaast is er dan nog wat industrie. 
Ja, meestal kleinschalig. 

In welke richting zou zich dat moeten ontwikkelen? 
Nou, ik denk dat je het moet hebben van de kapitaalgoederen en de professionele 
goederen. Dat is de enige kans die je hebt. 

En naar bedrijfstakken? 
Dan spreek ik zeker toch over de transportmiddelenindustrie, ZlJ het dat de 
scheepsbouw een enorm moeilijke zaak is. 

Ook voor de toekomst? 
Voor de toekomst blijft dat moeilijk. Alleen op heel gespecialiseerde zaken kun je 
nog flink kans maken. Hoewel je dat ook weer niet moet onderschatten hoor, 
jezelf treuriger maken als nodig is. Verder Off-shore. Zolang we dat in de Noord
zee hebben en we steeds dieper gaan, liggen daar zeker mogelijkheden. Andere 
transportmiddelen: auto's, trucks, vliegtuigen, ook moeilijk hoor, maar zeker ook 
niet kansloos. En dan kom je bij de kapitaalgoederen en de professionele goede
ren, bijvoorbeeld de hard-ware in de automatisering, de robotica, ziekenhuisvoor
zieningen, laboratoriumvoorzieningen, noem maar op. Daar zitten je kansen. 

Bij het transport noem je niet het openbaar vervoer? 
Nou, voorzover het infrastructuur betreft zeker ook. Dan denk ik aan de aanne
merij, ook delen van de metaal-constructie. Ook daar zijn zeker mogelijkheden, 
ook internationaal. 
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Zou de vervoensector niet een aangrijpingspunt zijn, dat prioriteit verdient in het over
heidrbeleid? 
Zvker. Daar zijn wij echt niet achterlijk in. Op bepaalde onderdelen zijn we zelfs 
in de voorhoede, zeker als het gaat over het vcrvoer over het water. Er zitten zeker 
mogelijkheden in om daar internationaal iets mee te doen. Dat betekent dat 
Rijkswaterstaat niet alleen voor de eigen voorzieningen moet werken, maar dat 
Rijkswaterstaat wat men aan ervaring, kennis, mogelijkheden opdoet bij het tot 
stand brengen van voorzieningen, ook tot exportprodukt gaat maken. 

En de Spoorwegen? 
Ja, dat is niet meer zo briljant als dat het ooit eens was hè. Er is een ontwikkeling 
geweest, waarbij wij in toenemende mate wat onze technieken betreft van het 
buitenland afhankelijk zijn geworden. 

Maar er is nog steeds wel wat indu.rtrie op dat gebied. 
Jazeker. En je moet ook internationale combinaties niet uit de weg gaan. De Ne
derlandse Spoorwegen zou met de Nederlandse industrie en buitenlandse indus
trieën natuurlijk ook exportpakketten kunnen samenstellen, die elders in de we
reld worden afgezet. En die je met elkaar maken kan. Dat kan. Holec en Smit
Slikkervcccr proberen overigens iets met de Belgen op dit terrein. Maar dat is ook 
allemaal weer ad hoc, omdat het geen echte support krijgt, vanuit de NS niet en 
vanuit de overheid niet. De NS-directie wil dat niet graag. Die denkt heel be
perkt: de eigen toko en meer niet. 

Je zou de vraag die je zelf hebt aan spoorwegmaterieel in kunnen brengen als argument in 
zo'n .ramenwerking. 
Zonder meer. De NS heeft een investeringsprogramma gehad, nog wel ook, maar 
helaas alweer voor een deel gehad, waardoor ze zonder meer interessant zijn voor 
een buitenlandse partner. We doen veel met Alsthom in Frankrijk op het punt 
van de elcctrische locomotieven. Daar zitten combinaties in, die hadden erin geze
ten, die zitten er misschien nog in, waardoor je echt wat kunt. 

Er stae~t weer een serie locomotieven op de nomine~tie om vervangen te worden. 
Dat hangt nog af van het NS-goederenvervoer. Men weet nog niet wat men daar 
precies mee wil. Hoewel ik denk dat het op dit moment eerder gaat om de om
vang van het locomotieven-bestand dan om het feit van die vervanging zelf. Ik 
denk dat iedereen het erover eens is dat ze vervangen moeten worden. Met zo'n 
aanschaffing kun je natuurlijk door een internationaal wat listig opgezette combi
natie jezelf een betere industriële positie verschaffen. Dat kan. Maar dan moet de 
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NS dat ook heel bewust willen. En als ze dat niet wil, moet ze ertoe geforceerd 
worden. 

Ik weet dat toen er nog sprake was van 200 nieuwe locomotieven, dat is nu 
minder geworden, ik weet niet hoeveel minder, maar toen het nog om 200 ging, 
weet ik dat de buitenlandse industrie knap geïnteresseerd was in co-produktie. 
Want dan ga je natuurlijk over forse bedragen praten. Dan ga je over miljardenor
ders praten hoor. 

In Weerwerk zat een concept, dat werkt met een nationaai plan en daaraan gekoppeld 
sectorpfannen. Op die manier zou dan de hele economie in verbinding gebracht z1jn met het 
overheidsbeleid. Maar zou het niet van belang zijn om naast het .rectomiveau het regionale 
niveau een belangrijke plaats te geven? 
Niet in een nevenschikking. Wel in een afgeleide vorm. Eerst moet je weten wat 
je met je economische structuur wilt en wat je wilt met de sectoren die daar deel 
van uitmaken. Vervolgens kun je zeggen: we hebben ook nog het probleem van 
de geografische spreiding van activiteiten, de zwakke regio's, we zullen proberen 
in zo'n beleid die zwakke regio's meer aan hun trekken te laten komen. Maar eerst 
dat industrieverhaaL En dan de regio. 

Een overweging zou kunnen zijn, dat je op regionaai niveau gekozen besturen hebt. In de 
sectoren is dat niet het geval. 
Het feit dat men daar gekozen bestuurders heeft, verandert aan het probleem 
niets. Het gaat om problemen van zulk een schaal en met inzet van zoveel midde
len, dat die regionale overheden daar toch nooit echt partij in kunnen worden. 
Dat is uitgesloten. 

In een aantal gevallen hebben plaatselijke overheden de laatste tijd nogal een rol gespeeld 
bij het behouden van werkgelegenheid. 
Ja, in de zin van een lobby tot behoud. En daar houdt het ook mee op. 

Maar in een situatie dat het nationale industriebeleid gebrekkig is, of er helenzaai niet is ... 
Ja, o, de pragmatische of opportunistische reden van: via Den Haag heeft men er 
geen flikker voor over en als dan de lagere overheden nog iets overeind kunnen 
houden, laten ze het dan alsjeblieft doen. Dan zeg ik: 't is rot, maar 't mot. Maar 
goed is het niet. 't Is armoe. 't Is echt armoe als Den Haag nee verkoopt en de 
provincie- ik noem maar een provincie- Zeeland zegt: we douwen zoveel in De 
Schelde. 

De lagere overheden zoudencWorde rijksoverheid ook financieel wat beter toegerust kun
nen worden. 
Nou, ik voel er helemaal geen bliksem voor, eerlijk gezegd. Kijk, als het gaat over 
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wat kleinere ondernemingen die werken voor een lokale markt, dus de kleine 
industrie, de ambachtelijke ondernemingen en het winkelbedrijf, dan zeg ik: pri
ma. Geef de lagere overheden de ruimte, ook in financiële zin, om daar het nodige 
te kunnen doen. Dat is geen enkel probleem. Maar als het gaat om de wat om
vangrijker, meer kapitaalintensieve ondernemingem zoals een Schelde in Vlissin
gen, dat is een nationaal probleem. Dat is geen probleem van de provincie Zee
land. Daar mag je die provincie niet mee opzadelen. Dat vind ik bestuurlijk on
verantwoord om dat te doen. Nou zijn ze geforceerd om het te doen. Nou, hart
stikke fijn, anders was het nog rotter geweest. Maar het hoort niet. Trouwens: 
zoiets doe je één keer en dan is de pot leeg. 

Ik kom op een laatste punt, de medezeggenschap. Het viel me op, dat in Weerwerk de 
medezeggenschap niet aan rk orrk kwam in de economische, maar in de sociale paragraaf 
Ja, dat heeft geen betekenis hoor. Dat is een kwestie van indelen. Je kunt zeggen, 
dat is een beetje te traditioneel gedacht in de PvdA, dat men de zeggenschap 
plaatst onder sociale zaken. Het is evident voor mij, dat de medezeggenschap één 
van de belangrijkste factoren is in het welslagen van het industriebeleid. Want 
zonder de zeggenschap van de mensen is niet de motivatie en de inzet te bewerk
stelligen die je nodig hebt. En is ook niet de controle te realiseren die je nodig 
hebt. Dat staat als een paal boven water. 

Vind je het niet problematisch, dat er een vermenging van merkzeggenschap op sociaal en 
op economisch terrein optreedt? 
Dat zie je in de praktijk inderdaad gebeuren. Het is heel geestig: sociale zaken 
regelt de medezeggenschap en economische zaken effectueert hem, want waar 
komen de ondernemingsraden binnen als ze Den Haag nodig hebben, waar ko
men de vakbonden binnen? Bij de kamercommissie voor economische zaken en 
het ministerie van economische zaken. Want waar gaat het om 1 Om het financie
ren van hun winkel. En dan heb je niets met sociale zaken te maken. 

Maar in de onrkmeming zijn beslissingen op sociaal en economisch terrein toch verschillen
de soorten beslissingen? 
Ja, maar niet echt hè. Op het niveau van de onderneming en ik denk ook op het 
niveau van de sector is er een volstrekte samenhang. Want waar ga je het toch 
over hebben' Je praat over het ondernemen van nieuwe activiteiten, over het 
veiligstellen van activiteiten. Dan gaat het om wat het kost. Dan gaat men over de 
energiekosten praten, de kapitaalkosten, de arbeidskosten, het management, de 
kosten van de overhead, de organisatie. Je praat over alles. En je ziet dat ook 
gebeuren dat bij al die partiële oplossingen, oplossing-ADM, oplossing-De Schel
de, in al dit soort verhalen zitten alle componenten in het pakket, allemaal. Het 
apart zetten van dè medezeggenschap en dè beloning van de rest betekent heel 
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vaak dat de mensen die vooral daarmee te maken hebben, zo in een zwakkere 
positie komen. Voor je het weet zitten de ondernemingsraden en vakbonden met 
hun zogenaamde belangenbehartiging in enge zin achterin de rij. Dus dat moet je 
niet doen. 

Du.r een constructie, waarin de OR de sociale kant van de zaak voor haar rekening neemt 
en de economische medezeggenschap via de raad van commissarissen tot uitdrukking komt, 
daar voel je niet voor? 

Radicaal tegen. De economische problematiek en de sociale problematiek zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, moeten als eenheid worden behandeld door 
de vakbonden en de ondernemingsraden. 
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Links-rechts tegenstelling niet 
bruikbaar voor fascisme
onderzoek 

Anti-fascistisch schrijverskollektief 

Vorig jaar verscheen 'De Rechterkant van Nederland'. Het boek is geschreven door een 
aantal auteurs die zich verenigd hebben in het Antifascistisch schrijverscollectief In deze 
bijdrage gaan zij mede naar aanleiding van de reacties op hun boek wat nader op enkele 
thema's in. 

Er is de laatste tijd heel wat gediscussieerd over het toenemend racisme, de op
komst van de Centrumpartij en de strijd daartegen. Met ons boek hebben we 
daaraan een bijdrage willen leveren vanuit een speciale invalshoek, namelijk van
uit het perspectief van de sociale bewegingen. In onze eigen politieke praktijk in 
die bewegingen zijn we gestuit op de vraag naar het verband tussen extreem
rechts en opkomend fascisme, of anders gezegd, de vraag 'naar de relatie tussen 
sociale strijd en anti-fascistische strijd. 

In dit artikel willen we uiteenzetten wat het onderzoek, dat aan ons boek ten 
grondslag lag, heeft opgeleverd. Verder geven we aan dat het niet goed mogelijk 
is de extreem-rechtse groepen in Nederland op één hoop te gooien. We ontwik
kelen een begripsafbakening, waarmee in het extreem-rechtse veld verschillende 
stromingen kunnen worden onderscheiden. En tenslotte willen we ons licht laten 
schijnen over tendenzen binnen sociale bewegingen die de vraag oproepen of de 
links-rechts tegenstelling wel een kader biedt waarin racisme, fascisme en de strijd 
daartegen kunnen worden geplaatst. 

Aanleiding 

Het klimaat waarin acties gevoerd worden is in de eerste jaren tachtig sterk ver
slechterd. In het jaar 1981 werden anti-kernenergiedemonstranten bedreigd door 
tegendemonstranten. In Groningen werd in januari 1982 onder het motto 'gezag 
en vrijheid' een demonstratie van 3000 mensen gehouden tegen de blokkade-ac
ties van de munitietreinen. 

Ook in Amsterdam bloeide de rechtse terreur na de ontruiming van de Luc-
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ky Luyk, in oktober 1982. Toen eind 1982 de Centrumpartij, onder de naam van de 
Ecologische Beweging, vergaderde in hotel Krasnapolsky, werden de anti-Cen
trumpartijdemonstranten met harde hand door de politie verwijderd. Tevens 
kwamen bij deze gelegenheid de verbindingen tussen de Ecologische Beweging 
en de Centrumpartij aan het licht. 

Dat alles bracht ons ertoe om een onderzoek te starten. Gebeurtenissen die 
plaatsvonden in de periode dat wij met ons onderzoek bezig waren bevestigden 
nog eens hoc ernstig de situatie was. Vooral op het gebied van het racisme deden 
er zich schrikbarende ontwikkelingen voor. De moord op de Antilliaanse jongen 
Kerwin Duinmeyer in augustus 1983 was een schokkend dieptepunt in een steeds 
langer wordende reeks van racistische daden, waaraan intussen onder meer de 
brandstichting bij buitenlanders in Heerlen en de vernieling van een Islamitische 
gebedsruimte in Dronten zijn toegevoegd. 

Begripsafbakening: rechterkant of rechtse rand? 

Bij ons onderzoek naar de ideeën en de aanhang van extreem-rechts in Nederland 
bleek al snel, dat we verschillende politieke tradities moesten onderscheiden. Niet 
alle groepen binnen extreem-rechts zijn op één hoop te gooien. We kwamen 
langzamerhand tot een driedeling in autoritair-rechts, rechts-christelijk en fascis
tisch. 

In de recensies van het boek kwamen meermalen vragen naar voren over de 
motieven en de houdbaarheid van deze driedeling. Vandaar dat we hier iets uit
voeriger bij stilstaan. 

Autoritair-rechts noemen we de organisaties die zich vooral richten op de 
rechtervleugel van de VVD en vaak een reactie vormen op vermeende (niet altijd 
reële) verschuivingen naar 'links' van die partij. In de jaren vijftig richtte de kri
tiek zich onder meer op de toenemende bemoeienis van de overheid met de econo
mie (de opkomst van de verzorgingsstaat). Ook de buitenlandse politiek (het 
opgeven van 'Indië', de Nieuw-Guinea-kwestie, de kritiek op de Verenigde Staten 
en de NAVO) is steeds een belangrijk thema. En voortdurend klinkt de roep om 
harder optreden tegen de buitenparlementaire bewegingen. 

Het verlangen naar 'gezag en orde' geldt overigens niet alleen de confronta
tie tussen overheid en actievoerders, maar vormt de samenvattende leuze voor een 
veel bredere conservatieve maatschappij-opvatting: een ideeënwereld, waarvan 
'het gezin als hoeksteen', een strenge seksuele moraal, autoritaire opvoedingspa
tronen, een harde aanpak van wetsovertreders, het 'wie niet werkt zal niet eten' de 
bekende en onderling samenhangende onderdelen vormen. V ndaar onze typering 
autoritair-rechts. 

De ideeën van rechts-christelijke groepen zijn hiermee sterk verwant. Het 
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verschil zit 'm vooral in de achterban. Men richt zich op de confessionele partijen 
en verdedigt zich veelal met een beroep op de bijbel. In de jaren vijftig en zestig 
kwam christelijk-rechts niet verder dan wat vage zorgen over de slinkende rol van 
kerk en geloof in de samenleving. Concrete acties kwamen er pas toen dit ver
schijnsel ook in de politiek begon door te werken (de abortus-wetgeving). 

Net als de grote, 'gevestigd-rechtse' partijen CDA en VVD, groeien de 
rechts-christelijke en autoritair-rechtse organisaties de laatste tien jaar naar tikaar 
toe. In de anti-abortusbeweging wordt voor het eerst samengewerkt en men vindt 
elkaar eveneens snel in de pro-Apartheidslobby en het anti-IKV-front. Dat het 
onderscheid vervaagt blijkt ook uit het toenemend aantal dubbelfuncties. 

Overigens is ook het onderscheid tussen extreem- en 'gevestigd'-rechts 
somsmoeilijk te maken. Het streven naar een conservatieve heroriëntatie kan ook 
binnen grote partijen in gang gezet worden. Vergelijk Van Agts pleidooi voor een 
'ethisch reveil' indertijd. Meer recent is er sprake van een snelle toenadering tus
sen de (in het nauw gedreven) CDA-VVD-coalitie en de extreem-rechtse 'vre
des' -organisaties.' Daar komtbij dat de meeste splintergroepen zich toeleggen op 
lobbywerk en er daarom tallozepersoonlijke !i jnen naar de grotepartijen lopen. 

Het criterium voor bespreking in 'De Rechterkant van Nederland' was of 
het optreden van een bepaalde organisatie te beschouwen was als reactie op het 
bestaande gezag. Tot voor kort ging het daarom ook om een randverschijnsel: 
politiek geïsoleerde groepen, die meestal een moeizaam bestaan leiden. De laatste 
jaren echter hebben enkele organisaties zich uit dat isolement weten los te maken. 
Het Oud-Strijders Legioen, één van de oudste en meer invloedrijke organisaties in 
de autoritair-rechtse traditie, zag kans het aantal begunstigers in ongeveervijf jaar 
tijd te verdubbelen tot 16.500. Vrijwel iedere sociale beweging heeft op dit mo
ment te maken met tegenacties van het OSL of van clubs die hiermee verbonden 
zijn. Op eenzelfde manier functioneren de goed georganiseerde en nauw met el
kaar verbonden Evangelische Omroep en RPF als politiek centrum van christe· 
lijk-rechts. En deze groepen winnen niet alleen aan invloed door een groeiend 
ledenaantal, een betere interne organisatie of 'soepeler' contacten met CDA en 
VVD; ze gaan in tegenstelling tot een paar jaar geleden nu ook zelf de straat op. 
Meestal gaat het om enigszins bedaagde manifestaties, maar gewelddadige con· 
frontaties zijn niet uitgebleven, zoals blijkt uit het eerder genoemde voorbeeld 
van de blokkade van de kerncentrale in Dodewaard in 1981. Kortom, de invloed 
van autoritair-rechtse en christelijk-rechtse groepen neemt met vallen en opstaan 
toe. Het is daarom nogal hachelijk om het op dit moment af te doen als randver· 
schijnsel. 

Is het onderscheid tussen autoritair-, christelijk- en gevestigd rechts soms 
moeilijk te maken en in de praktijk niet altijd waterdicht, de tegenstelling met de 
derde richting, de fascistische, is wel van wezenlijk belang. 

Fascistische groepen zijn er in de eerste plaats op uit een zo groot mogelij· 
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ke massabeweging op te bouwen ter ondersteuning van hun eigen machtsstreven. 
In dat kader kan men teruggrijpen op in brede kring levende oer-conservatieve 
sentimenten. Maar het kan ook leiden tot een eventueel tijdelijk oppikken van 
'progressieve' items. Een voorbeeld is de manier waarop de Centrumpartij de zorg 
voor het milieu en het dierenleed politiek misbruikt. Andere voorbeelden zijn het 
ageren tegen de multinationals en de EEG. Dit is te vergelijken met de agitatie 
tegen het grootwinkelbedrijf in de begintijd van de NSDAP en de NSB. 

Terwijl het streven van autoritair- en christelijk-rechts onomwonden con
servatief is, spreken fascistische groepen mensen aan op punten waarmee ook 
progressieve bewegingen in de weer zijn. Fascistische groepen verwoorden gevoe
lens van onvrede en zij koppelen dat aan een kritiek op de bestaande politieke 
structuren (de overheid, de grote part i jen, de hoge heren). Opvallend is steeds het 
radicale taalgebruik en de belofte van een totale verandering. Of dit radicale, po
pulistische appèl ook uitmondt in een afwijzing van de parlementaire democratie 
is een kwestie van tactiek: de Centrumpartij zal het op dit moment wel uit zijn 
hoofd laten de demoeratic openlijk aan te vallen. Het opportunistische van fascis
tische groepen maakt ook dat zij zich op bepaalde punten helemaal niet of alleen 
op dubbelzinnige wijze uitspreken. Zo is er bij de Centrumpartij geen duidelijk 
standpunt te vinden over kernenergie en kernbewapening. 

Doelwit en wingebied 

Sociale bewegingen krijgen dus op uiteenlopende manieren met fascistische groe
pen te maken. Enerzijds is er, net als met de rest van extreem-rechts, kans op 
confrontatie, wanneer sociale acties direct en ingrijpend gezag en orde raken. Zo 
voerde de Centrumpartij een hetze tegen krakers en munitietreinactivisten. Socia
le bewegingen zijn hierbij dus doelwit. 

Anderzijds zijn er pogingen rot annexatie van sociale strijd. Deze zullen met 
name dan plaatsvinden wanneer bewegingen a-politiek bezig zijn. Via infiltratie 
kan een organisatie dan soms letterlijk overgenomen worden. Dat dreigde met de 
Ecologische Beweging te gebeuren. Sociale bewegingen zijn hierbij dus winge
bied. We zijn van mening dat de opvattingen, de Jeuzes en de activiteiten van 
sociale bewegingen zelf meer van belang zijn voor anti-fascistische strijd dan men 
misschien zou denken. Het feit dat sociale bewegingen ook wingebied kunnen 
zijn, betekent dat we voor de bestrijding van het fascisme niet alleen in anti
fascisme-comité's actiefkunnen zijn. Ook betekent het niet dat je gewoon door 
kan gaan met je eigen onderwerp van actie. Het betekent, fraai gezegd, dat een 
deel van de anti-fascistische strijd in de sociale bewegingen moet worden uitge
vochten. 

Tenslotte bestaat er de mogelijkheid dat extreem-rechtse organisaties zich 
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afzijdig houden, wanneer een al te duidelijke stellingname voor hen politiek ris
kant is. In dit laatste geval is de beste tegenstrategie het ontmaskeren van de 
schijnprogressiviteit van extreem-rechts. Het gedraai rond de kruisraketten is een 
voorbeeld. Het onderzoek van de PPR en de PSP waarin aangetoond werd dat 
Janmaat in de Tweede Kamer systematisch tegen de belangen van uitkeringstrek
kers stemt, is een ander voorbeeld. 

De optelsom 

Recente ontwikkelingen blijken een politiek klimaat te bepalen dat omschreven 
kan worden met de trefwoorden verrechtsing, crisis, racisme en opkomend fascis
me. 'Klimaat' is een ons omringend verschijnsel en het is ook niet toevallig dat 
deze begrippen in één adem genoemd worden. Het komt over als één benauwende 
tendens. Om te voorkomen dat het één groot complot blijft lijken, is theorievor
ming over crisis, verrechtsing en racisme noodzakelijk. We hebben met ons boek 
een poging in die richting gedaan. Wij zijn uitgegaan van de 'optelsom' crisis, 
verrechtsing, racisme, omdat het bij velen, ons zelf incluis, ervaren wordt als één 
tendens. Daarna ga je kijken: hoe zit het in elkaar, en wat kunnen we ertegen 
doen? 

De optelsom kwam tot stand door te onderzoeken op welke wijze sociale 
bewegingen te maken krijgen met extreem-rechts en opkomend fascisme. Met 
deze probleemstelling kom je niet uit op een analyse die aangeeft op welk punt 
het klimaat het meest bedreigend is, of welk onderdeel het gevaarlijkste is. In 
commentaren op ons boek komt vaak de zinsnede terug 'weinig analyse' of iets 
dergelijks. Men vindt het blijkbaar nodig dat een duidelijke vijand aangewezen 
wordt. Wie is volgens ons de vijand/ Wat is het meest bedreigend? Racisme, 
fascisme of autoritaire tendenzen 1 Een paar van die ideeën over dit klimaat willen 
we hier kort beschrijven, om ze daarna te vergelijken met de meningen die binnen 
ons collectief bestaan. 

Waar zit het gevaar? 

Er bestaat een wijdverbreid geloof dat de mensheid bedreigd wordt door een of 
ander kwaad: derde wereldoorlog, Big Brother, enzovoorts. In de discussies over 
fascisme en extreem-rechts zijn er een aantal verschillende benaderingen. 

Zo schreef Elsbeth Etty in De Waarheid dat je, als je het over de 'Rechter· 
kant van Nederland' hebt, het ook over het CDA en de VVD moet hebben: 'Niet 
ontkend kan immers worden dat met name racistische opvattingen zoals die door 
de Centrumpartij openlijk gepropageerd worden sluipenderwijs ook ingang vin-
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den bij de VVD en het CDA.'' In haar vi,sie wordt het verband tussen de rege
ringspolitiek en racisme benadrukt en wordt racisme en anti-racisme in de partij
politieke rechts-links tegenstelling getrokken. Zo kan zij de gelegenheid te baat 
nemen nog even uit te halen naar de regering. 

Ook in de opvatting van Marja Vuijsje is anti-fascistische strijd aan andere 
strijdterreinen gerelateerd. 'De overeenkomst tussen racisme en seksisme is dat 
zowel seksistische als racistische visies niet alleen van notoire fascisten afkomstig 
zijn, maar ook in allerlei overheidsmaatregelen zitten.'' Het verbindende element 
is hier de gemeenschappelijke vijand: de regering en de fascisten. De conclusie in 
haar artikel is dat we als vrouwen dan op beide terreinen actief moeten zijn. Het 
seksisme in de fascistische ideologie moet het bewijs van de noodzaak van vrou
wenstrijd leveren en omgekeerd zou vrouwenstrijd automatisch anti-fascistische 
strijd zijn. Heeft de vrouwenbeweging zo'n soort bewijsvoering nu echt nodig' 
Over de verbondenheid van anti-seksisme en anti-racisme gaan we straks verder. 
Automatisch is de verbinding in elk geval niet. 

Een andere visie dan de twee voorgaande vinden we bij Annet Bleich, die 
fascisme niet in verband wil brengen met de 'links-rechts' tegenstelling. 'In tegen
stelling tot de uiterst rechtse strijders voor orde en gezag en een gezond gezin is 
het fascisme helemaal niet uit op herstel van oude waarden of wat voor waarden 
dan ook. ( ... ) Een groepering die door middel van het aanwakkeren van vreemde
lingenhaat en van de politieke onvrede in het algemeen naar één ding streeft: het 
in beweging brengen van zoveel mogelijk mensen ter bevordering van de eigen 
groei en machtsvcrgroting.'' Fascisme is in haar visie iets heel anders dan extreem
rechts, verrechtsing of een rechts regeringsbeleid. In dit opzicht staat de Groene 
op één lijn met Elsevier. Daarin lezen wc in een artikel over fascisme in Neder
land: 'Met fascistisch en fascistoïde worden in dit artikel die politieke systemen 
bedoeld die ideologie ondergeschikt maken aan een ondemocratisch machtstre
ven'.' Deze opvatting laat de mogelijkheid open dat zowellinks als rechts het 
fascisme kunnen bestrijden, dit in tegenstelling tot de mening van Elsbeth Etty. 
Anti-fascisme of anti-racisme is in deze opvatting niet een privilege van links. De 
gretigheid waarmee in het artikel in Elsevier de infiltratie in de Ecologische Bewe
ging wordt aangegrepen om het hele actiewezen in diskrediet te brengen is weer 
zo vertrouwd dat we niet in verwarring hoeven te geraken. 

De derde visie gaat in op tendenzen binnen links die fascisme kunnen oproe
pen of racisme kunnen bevorderen. Deze visie komt niet uit Elsevier, maar vinden 
we terug in de radicaal-feministische V rouwenkrant. Verschillende artikelen gaan 
over hetzelfde verschijnsel: het 'afglijden' van links, of als 'links vermond' racis
me, zoals over 'nco-democratie' (de psychologisch-humanistische invulling van 
de democratisering in het onderwijs), het co-counselen (is geenbevrijdende tech
niek maar een individualiserende, racistische, gevaarlijke, rechtse beweging), en 
Alice Miller die in haar boeken begrip zou kweken voor nazi's: 'Net zoals de steun 
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voor links berust de steun voor rechts op ontevredenheid en onbehagen. Soms 
lukt het rechts om het door links gemobiliseerde onbehagen "mee te nemen" -
door linkse of progressieve begrippen te gebruiken en op listige wijze de inhoud 
van die begrippen 180 graden om te draaien.' Een voorbeeld van die werkwijze is 
te vinden in de boeken van de Zwitserse psycho-analytica Alice Miller. 'Kennelijk 
heeft Alice Miller haar project knap opgezet. Zowel de Volkskrant als de Groene 
Amsterdammer waren diep onder de indruk. . .'1' De opvatting van de V rouwen
krant komt neer op een 'dubbele complot-theorie': ze doen alsof ze links zijn, 
maar zijn eigenlijk rechts, en 'op listige wijze' weten ze links een rad voor ogen te 
draaien. De signalering van het verschijnsel van 'door links gemobiliseerd onbe
hagen, wat door rechts "meegenomen" wordt' is van groot belang. Het is de sleu
tel tot het overhoop gooien van de links-rechts tegenstelling, nodig voor het in
zicht in opkomend fascisme. Het is jammer dat in de Vrouwenkrant na het husse
len de etiketten weer opgeplakt worden: links blijkt rechts te zijn, rechts blijft 
gewoon rechts. Dat houdt niet over. Het gemak waarmee Van Baalenen Ekel
schot de laatste jaren allerlei progressieve mensen tot 'gevaarlijk' of zelfs 'fascis
tisch' verklaard hebben lijkt ingegeven door een krampachtig verlangen tot het 
zuiver houden van de eigen ideeën. Hier is eerder sprake van aftrekken dan van 
optellen. Wat hou je dan nog over, een klein groepje 'zuiveren' tegen de rest - de 
boze wereld' 

Zo zijn er dus verschillende visies met ieder haar strategische implicaties. 

De Rechterkant 

Als wc de historie van extreem-rechts in Nederland na 1945 bekijken zien we dat 
na de Tweede Wereldoorlog de rechtse groepjes niet echt weg geweest zijn. Het 
gaat eerder om de maatschappelijke voorwaarden waaronder ze weer sterk kunnen 
worden. In de jaren zestig en daarna werd de ruimte voor extreem-rechts allengs 
minder; de redenen voor extreem-rechts des te meer. Niet alleen door de activitei
ten van de vrouwenbeweging, maar ook doordat meer gehuwde vrouwen buitens
huis gaan werken (uit economische noodzaak), 'brokkelt' het gezin af. Extreem
rechtse groeperingen hebben al langer redenen om zich aan deze hoeksteen vast te 
klampen. Het is niet zo dat de reactie van rechts nu zo fel is omdat allerlei actie
groepen zelf de laatste tijd geradicaliseerd zijn, zoals wel beweerd wordt. Doorre
denerend zou men dan uitkomen op: minder actie voeren om verrechtsing tegen 
te gaan. 

Op het gebied van de directe actiebewegingen geldt dit evenmin. Paul Krij
nen heeft in zijn boek 'Zonodig met behulp van wapens' laten zien hoe de verde
digers van 'gezag en orde' wachtten op een juist moment om feitelijk de orde
hun orde - te handhaven. Al ligt er geen rechtstreeks verband, een feit is dat het 
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in een toestand van verscherpte maatschappelijke tegenstellingen waarin rechts 
in het offensief is, moeilijker actievoeren is. De vredesbeweging wordt al tegenge
werkt door het ICTO (Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening) 
en de Stichting Vredespolitiek in hun Koude Oorlogspropaganda. Vooral het 
argument van de verdediging van de 'westerse democratieën' komt vaak naar vo
ren. Dat houdt tegelijkertijd een veroordeling van de burgerlijke ongehoorzaam
heid in die in hun ogen, net als eenzijdige ontwapening, óók 'de democratie aan
tast'. 

Op het gebied van abortus bestaat er al langer een lobby die tegen de activi
teiten van Wij Vrouwen Eisen wil optreden. Vooralsnog heeft deze lobby in ver
gelijking met de veel sterkere vrouwenbeweging weinig invloed. Maar het blijft 
een gevoelige kwestie die in een ander politiek klimaat licht ontvlambaar kan 
blijken. Dat geldt eveneens voor de pro-Zuid-Afrika lobby die de anti-apartheids
beweging tegenover zich vindt. In een klimaat waarin al gesproken wordt over de 
verschillen en 'de scheiding van culturen' wordt de 'ervaring' met de apartheids
politiek in Zuid-Afrika als voorbeeld door rechts naar voren geschoven. Net als 
bij de abortus-vrij-groepen is ook de homobeweging vooral voor rechts-christelij
ke groeperingen een bron van 'verontrusting'. En ook hier geldt: fatsoensrakkers 
zijn er altijd al geweest. Wat nieuw is, is dat mensen met een roze driehoek of kort 
stekelhaar, een leren jackie, op straat worden aangevallen. En ook dat een homo
demonstratie, zoals in Amersfoort in 1982, bekogeld wordt met eieren, tomaten 
en verbale agressie en bedreiging. 

Mensen uit allerlei actiegroepen en bewegingen worden het doelwit van 
agressie en tegenacties, met een beroep op 'de orde' en 'het normaal-zijn'. 

Racisme 

Het betreft tot nu toe nog allemaal redelijk bekende sociale tegenstellingen, waar
bij een sterke progressieve beweging staat tegenover een lobby van rechtse 
(top )figuren. Heel anders ligt dat bij opkomend racisme. Angstwekkend genoeg 
lijkt het hier veel makkelijker om een politieke beweging op gang te krijgen. Ook 
is het racisme niet te vatten in een links-rechts teg~nstelling. Wat hebben sociale 
bewegingen te maken met racisme? Afgezien van een morele plicht die je als 
progressief mens voelt om je er tegen te verzetten, en afgezien van een moreel 
appèl op een anti-racistische houding onderling, is er nog iets. Het voorbeeld van 
de infiltratie van de Centrumpartij in de Ecologische Beweging laat zien hoe so
ciale bewegingen gebruikt kunnen worden als wingebied voor een racistische be
weging. De partij-politieke gedaante van het racisme- de Centrumpartij - kan 
het niet stellen zonder een racistische beweging. Het is typerend om te zien hoe de 
CP zich wendt tot de milieubeweging om 'zieltjes te winnen'. 
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Wij vroegen ons af: hoe heeft het kunnen gebeuren dat niet onbekende 
Centrumpartij-leden posities konden gaan innemen in de Ecologische Beweging? 
Hetblijkt dat de Ecologische Beweging weldegelijk aanleiding heeft gegeven. En 
via dit voorbeeld kom je dan op de vraag terecht: wat leeft er binnen onze 'eigen 
bewegingen' wat aanleiding zou kunnen zijn of worden voor extreem-rechtse of 
racistische machtsvorming! 

Het is niet vreemd dat juist de Centrumpartij zich richt tot zo'n beweging. 
Het zijn immers ook de sociale bewegingen die de onvrede die er leeft tot uiting 
brengen en ook de 'afkeer van de politiek', waar de Centrumpartij zich onder meer 
op organiseert en vorm geeft in het anti- en buitenparlementair politiek bedrij
ven. Waar klassiek links altijd moeite mee heeft gehad, gebeurt nu in de sociale 
bewegingen: mensen aanspreken op concrete punten, vanuit directe betrokken
heid in menselijker (leukere) organisatieverbanden. De afkeer van partij-politiek 
uit zich in een gedecentraliseerde organisatievorm van bewegingen, clubjes, actie
groepjes. En dat slaat aan, dat beweegt. Tegelijk is dat het terrein van het politieke 
gebeuren wat interessant is voor extreem-rechtse machtsvorming. Het betekent 
voor de sociale bewegingen dan ook een extra verantwoordelijkheid, namelijk een 
verantwoordelijkheid voor hóé een beweging zich precies beweegt. Als het de 
kant op gaat van de Ecologische Beweging is dat niet een 'uitwas' van een stel 
natuurfreaks alleen. Als de Nederlandse Volks Unie vechtgrage Skinheads wil 
gebruiken voor hun doelen, dan is het ook onze verantwoordelijkheid om ons 
daar mee te bemoeien. Want een deel van de ideeën van de Ecologische Beweging 
komt terug in andere milieuclubs, en soms worden de Skins ook meesmuilend 
begroet als een welkome aanwinst tijdens het rellen. Laten we eerlijk wezen. Het 
'zij fout-wij goed' denken zal ons niet veel verder brengen. Het inzicht in de ma
nier van werken van racistische partijen hopelijk wel. 

Hoe verder 

Een strategische conclusie uit het milieuhoofdstuk van ons boek luidt: 'het ont
wikkelen van een duidelijke groene politiek vanuit de milieubeweging die geen 
ruimte laat voor een racisties ekologisme à la Ekologische Beweging is als anti
fascistiese aktie niet minder belangrijk dan het bestrijden van extreem-rechtse of 
fascistiese organisaties door anti-fascisme komitees.' (blz. 34). Toch wordt in de 
rest van het boek voortdurend aandacht besteed aan extreem-rechtse organisaties 
en hun ideeën. Bij het hoofdstuk over de vredesbeweging wordt het moeder· 
schapsdenken bij V rouwen voor V rede nog even aangehaald, en in het vrouwen
hoofdstuk wordt Nieuw-Rechts in de Verenigde Staten genoemd, maar het gaat 
verder vooral om organisaties van aperte tegenstanders van de vredes- of vrouwen· 
beweging. Het is niet toevallig dat in het racisme-hoofdstuk een 'linkse' partij, 

50 



namelijk de Socialistiese Partij, genoemd wordt: bij het onderwerp racisme is de 
bekende tegenstelling niet meer vanzelfsprekend. De nadruk op extreem-rechtse 
organisaties wordt nog eens versterkt door het overzicht van groepen, personen, 
etc. Onze doelstelling was immers: extreem-rechts in kaart brengen; dat is wel 
gelukt. Een andere doelstelling was: inzicht krijgen in het fascisme, en speciaal in 
verhouding met sociale bewegingen; dat is onderontwikkeld gebleven. Eén van 
de redenen hiervoor is dat de tegenstelling links-rechts geen houvast bood. 

V rouwenbeweging en racisme 

We denken dat het nodig is om, naast het in kaart brengen van extreem-rechts, 
verder te gaan met het opzoeken van gebieden en onderwerpen bij sociale bewe
gingen die mogelijkheden bieden aan racisme, of misschien wel nog breder: het 
'door links gemobiliseerde onbehagen' waar rechts mee vandoor gaat. Wij willen 
als voorbeeld de vrouwenbeweging gebruiken. 

In het artikel 'vrouwen en fascisme' in Katijf verzet Judith V ega zich tegen 
het opvoeren van vrouwen als zondebok van de huidige crisis, in vergelijking met 
de joden in de jaren dertig. Ook andere te snelle verbindingen van seksisme en 
fascisme wijst zij af Ze vindt dat 'een eigen vrouwenstrijd niet op dergelijke wijze 
gelegitimeerd' kan worden, 'ook de direkt-politieke bedreiging van het neo-fascis
me is het racisme, niet het seksisme ervan. Ik zeg nîet dat de krisis niet inderdaad 
ernstig voor vrouwen uitwerkt, maar - nogmaals - dat is niet een resultaat van 
neo-fascisme'. Zij pleit voor onderzoek naar de 'konstruktie van sekse-identitei
ten' welke een rol kunnen spelen bij het mobiliseren van mensen voor het ( neo-) 
fascisme. Ze stelt bovendien: 'Het lijkt ook niet onverstandig om het feminisme 
zelf niet uit te sluiten van een beoordeling van háár bijdrage aan nieuwe kategori
seringen van sekse en seksualiteit.'' 

Het uit elkaar houden van seksisme en fascisme maakt het mogelijk te on
derzoeken welke rol seksisme speelt bij de opkomst van fascisme. Tot nu toe is dat 
vooral gebeurd rond mechanismes van 'aanspreken' van groepen mannen en vrou
wen op 'mannelijkheid' (Theweleit) en 'vrouwelijkheid' (Machiochi). Dat zijn 
vooral historische onderzoeken. Maar als het inderdaad zo is dat het racisme op dit 
moment de meest directe politieke dreiging van het fascisme is, hoe zit het dan 
met de 'vatbaarheid' van vrouwen voor racisme? Voorlopig blijkt het met die 
vatbaarheid mee te vallen; in Nederlandse racistische organisaties zijn opvallend 
weinig vrouwen actief 

cksueel geweld is een van de terreinen waarop vrouwen met racisme te ma
ken krijgen. In haar boek 'Women, race and class' gaat Angela Davis in op de 
gecompliceerde verhouding tussen racisme en seksisme. In het hoofdstuk over 
verkrachting laat zij zien hoe 'de mythe van de zwarte man als verkrachter' het 
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issue seksueel geweld een racistische draai kan geven. Andersom wordt seksisme 
gevoed door racisme: 'Racism has always served as a provocation to rape, and 
white women in the United States have necessarily suffered the ricochet fire of 
these attacks.'" De mythe van de zwarte verkrachter en die van de zwarte slechte, 
en toch spannende vrouw zijn twee zijden van één medaille. Angela Davis trekt 
de volgende conclusie: 'The struggle against racism must be an ongoing theme of 
the anti-rape-movement, which must not only defend women of color, but the 
many victims of the racist manipulation of the rape charge as well.'9 Zo'n eis zou 
heel goed kunnen gelden voor de Nederlandse vrouwenbeweging tegen seksueel 
geweld. De vrouwenbeweging moet hierop reageren door de toenemende gevoe
lens van onveiligheid in zijn algemeenheid aan de orde te stellen. En daarom is het 
een goede zaak-dat het issue verkrachting binnen het huwelijk of door bekenden 
of vrienden naar voren wordt geschoven; dat maakt het terugvallen op de mythe 
van de onbekende zwarte man als verkrachter een stuk moeilijker. 

Een ander voorbeeld kwam onlangs naar voren in een interview met An
dreas Burnier in de Volkskrant.

10 
Zij viel de Islam aan op haar vrouwonderdruk

kend karakter en koppelde dat aan de aanwezigheid van Islamieten in Nederland, 
die het feminisme hier wel eens om zeep zouden kunnen helpen. Een stroom van 
ingezonden brieven was het gevolg. In plaats van de Islam te gaan verdedigen was 
de beste reactie van Chassan Ascha: 'Alle godsdiensten onderdrukken de vrouw 
en de Islam vormt daarop geen uitzondering.'" En het is maar net de vraag welke 
plaats de godsdienst heeft in het maatschappelijk leven en welke man-vrouw ver
houdingen gelden. Daarom is een koppeling naar de aanwezigheid van mensen 
die de Islam belijden in Nederland ook overbodig. 

Een derde voorbeeld is de eis voor vrije abortus van de vrouwenbeweging, 
als onderdeel van de vrijheid van vrouwen in de geboorteregeling. Op het mo
ment dat er van verschillende kanten steeds meer gefulmineerd wordt tegen de 
'grote gezinnen van Turken' komt er voor de vrouwenbeweging weer een mo
ment van bezinning. Zelfbeschikkingsrecht van vrouwen is de aloude eis van de 
abortusbeweging. Echter, 'het recht om te kiezen houdt weinig in als vrouwen 
door de bestaande maatschappelijke verhoudingen machteloos zijn', stellen de 
schrijfsters van het artikel 'Wie beslist hier zelf' in Katijf (Barbara Sinegar, Lilian 
de Peer, Marja Stam, Nel van den Haak)." Het kinderen voortbrengen en groot
brengen zou een maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten zijn, in een min
der arbeidsdelige wereld, is hun conclusie. Dat is een goede uitbreiding van de eis 
voor zelfbeschikkingsrecht. 

Zo zijn er een aantal voorbeelden binnen de vrouwenbeweging te noemen 
die te maken hebben of zullen gaan krijgen met racisme. Op het gevaar af van 
'vergezocht' lijkt het ons goed te bedenken wat er allemaal niet gebeuren kan met 
jouw strijd tegen seksueel geweld, voor gelijkheid en voor vrije abortus. Een 
werkwijze zoals die hierboven gevolgd is bij de vrouwenbeweging kan ook ge-
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volgd worden in andere bewegingen. De noodzaak ervan lijkt aanwezig; denk 
bijvoorbeeld maar aan het thema 'overbevolking' wat af en toe opduikt binnen de 
milieubeweging. Genoeg werk aan de winkel dus. 

Noten 

1. Hierbij is te denken aan het eerste congres van de Stichting Vredespolitiek (SVP), een coalitie van extreem-
rec-htse 'vredes'-organisaties, waarbij premier Lubbers het woord voerde. 

2. De W aarherd, 24 november 1983. 
3. Marge, oktober 1983, p. 226. 

4. De Groene Amsterdammer, 30 november 1983. 
5. Elsevien Magazine, 12 april 1983. 
6. Vrouwenkrant, 10-1983, p. 8. 
7. Katijj, april/mei 1983, p. 6. 

8. Angela Davis, Women, Race and Ckm, New York, 1983, p. 177. 
9 Ibid., p 201. 
10. Volkskrant, 24 november 1983. 
11. Volkskrant, 31 december 1983. 
12. Katijj, oktober/november 1983, p. 15. 
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Burgerliike ongehoorzaamheid 
zonaer obstructie en slechts als 
het te laat is? 
Kritische kanttekeningen bij Ed van Thijn: Over 
burgerlijke ongehoorzaamheid (in: Socialisme en 
Democratie 6, 83, p. 20-28). 

Veit-Michael Bader 

De PvdA heeft als bestuurspartij en op basis van legalistische opvattingen van de 
rechtsstaat en parlementaristische opvattingen van politieke democratie de nodi
ge moeite met acties van 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. Ze vindt het moeilijk 
deze te begrijpen, laat staan zich ermee te solidariseren of zelf het initiatief te 
nemen (zie 202, 27,). Dit blijkt opnieuw uit een nota van het partijbestuur aan de 
partijraad (d.d. 18 juni 1983), die gebaseerd is op een notitie van Ed van Thijn ten 
behoeve van Tweede-Kamerfractie en partijbestuur: 'Over burgerlijke ongehoor
zaamheid'. Daarin wordt burgerlijke ongehoorzaamheid in een parlementair-de
mocratische rechtsstaat slechts in zeer uitzonderlijke noodsituaties aanvaardbaar 
geacht en ook dan nog moet worden afgezien van pogingen de uitvoering van 
parlementsbesluiten te verhinderen. De teneur van deze stukken is van dien aard, 
dat iedereen, die het met argumentaties en conclusies niet eens is ervan verdacht 
wordt voor het 'recht van de sterkste', voor 'eigenrichting' en 'knokploegendemo
cratie' te pleiten en daarmee de fundamenten van de Nederlandse democratische 
rechtsstaat te willen aantasten. 

Dergelijkeverwijten nopen tot een kritische bespreking van de normatieve, 
theoretische en politieke argumenten die hiervoor worden aangevoerd. Ik wil me 
in deze reactie beperken tot een bespreking van de normatieve argumenten (zie 
28: 'beginsel') en hun implicaties voor het debat over de democratische rechts
staat. De strategisch-tactische argumenten ('effectiviteit' (28]) wil ik buiten be
schouwing laten, hoewel ze minstens even belangrijk zijn, wil men politiek niet 
tot ethiek en moraal reduceren. Eerst wil ik kort ingaan op de begripsomschrij
ving en nadere afbakening van burgerlijke ongehoorzaamheid (sub 1). Daarna 
wil ik Van Thijns opvattingen over de democratische legitimering van burgerlij
ke ongehoorzaamheid in democratische rechtsstaten de revue laten passeren (sub 
2) Om tenslotte zeer kort de omstandigheden te bespreken waaronder Van Thijn 
burgerlijke ongehoorzaamheid aanvaardbaar acht. Daarbij zullen ook kort de con
sequenties aan de orde komen, die zijn opvatting heeft voor het verzet tegen de 
plaatsing van de nieuwe raketten. 
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In navolging van Schuyt ( 1972, p. 303, 311 e.v.) verstaat Van Thijn onder burger
lijke ongehoorzaamheid 'een in beginsel geweldloze, welbewuste wetsovertre
ding, in alle openheid gericht op het wijzigen van een bepaalde wettelijke rege
ling of een door de overheid gevoerd beleid' ( 21 1). Burgerlijke ongehoorzaamheid 
wordt aan de hand van de volgende criteria van andere protestvormen en hande
lingen 'contra legem' (tegen de wet) nader afgebakend. 

1. Middelen van protest: voor burgerlijke ongehoorzaamheid is het afzien van ge
weld essentieel (zie 21" 26,).' Het is opvallend, dat Van Thijn van een afbakening 
van het juridisch, politiek en sociaal-wetensèhappelijk zo omstreden begrip 'ge
weld' afziet, hoewel het criterium van geweldloosheid voor zijn begrip van bur
gerlijke ongehoorzaamheid doorslaggevend is. Ik geef de voorkeur aan een scherp 
afgebakende en 'nauwe' definitie van geweld als fysiek geweld: elke feitelijk op 
dwang gerichte handeling die onmiddellijke en directe fysieke schade toebrengt 
aan mensen en/ of 'goederen'. 2 Van Thi jn daarentegen spreekt van 'geweld in rui
me zin' ( 26,), niet slechts - zoals traditioneel - van toepassing van fysiek geweld, 
maar ook van dreiging met geweld. En niet slechts dreiging met geweld, maar ook 
'intimidatie', en deze in de ruimste betekenis van het woord, zoals uit z'n voor
beeld blijkt: als men op de rails gaat zitten om een munitietrein te stoppen, is dat 
voor Van Thijn geen geweldloze actie, omdat men daarmee, naar zijn zeggen, de 
machinist intimideert! 1 Als men een dergelijke opvatting zou aanvaarden zijn 
haast geen collectieve geweldloze acties meer te bedenken. 

Van Thijn hanteert bovendien impliciet een simpele en misleidende twee
deling in beschikbare conflictsmiddelen tegen 'argumenten' en 'de vuist' (26,). In 
vergelijking met traditionele classificaties van conflictsmiddelen valt op dat alle 
mogelijkheden van positieve sancties en alle niet-gewelddadige negatieve sancties 
uit het zicht verdwijnen. Daardoor ontstaat een dubbel vertekend beeld: aan de 
ene kant lijkt het erop alsof 'politiek' in parlementaire democratieën - als men 
afziet van geweld als middel in de politieke strijd - slechts zou berusten op de 
'kracht van argumenten' (27 ,). Aan de andere kant lijkt het erop alsof ook illegale 
protestvormen slechts de keuze zouden hebben tussen 'argumenten' en 'geweld' 4 

In elk gevallaat Van Thijn geen andere protestmiddelen zien welke zich voor 
collectieve politieke handelingen contra legem aanbieden, welke middelen daar
voor nodig en beschikbaar zijn etc. Tenslotte valt op datVan Thi jn niet rept over 
een van de centrale problemen, waarvoor collectief politiek protest in maatschap
pijen komt te staan, die door een structurele en diepgaande ongelijkheid in de 
verdeling van belangrijke economische en politieke machtsmiddelen gekenmerkt 
zijn: tegenover de veelvoud aan politieke pressiemiddelen van de heersende klas
sen en groeperingen is het potentieel aan middelen, waarover protestbewegingen 
kunnen beschikken, drastisch beperkt. Aan dit probleem, dat ook aan de sociaal
democratie niet onbekend zal zijn, mag men niet voorbijgaan als men over wel of 
niet 'toegestane' protestmiddelen spreekt en ook Schuyt doet dat niet. 
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2. Het tweede, door Van Thijn terecht aangehaalde criterium ter afbakening van 
andere typen van handelingen contra legem, ligt erin, dat burgerlijke ongehoor
zaamheid als politieke handeling 'welbewust' en in het openbaar plaatsvindt. 
Daarmee wordt burgerlijke ongehoorzaamheid onderscheiden va.n de zeer vaak 
voorkomende, onbewuste wetsovertredingen, die als zodanig nooit politiek 'be
doeld' kunnen zijn, ook al gaat het uiterlijk om dezelfde handelingen en van stie
keme wetsovertredingen: het gaat om politiek bedoelde en daarom in principe 
openbare versus criminele, in de regel verborgen handelingen. Van Thijns voor
beeld: belastingontduiking versus gerichte, openbare belastingweigering laat dat 
duidelijk zien en maakt tegelijkertijd op een vorm van burgerlijke ongehoor
zaamheid attent, die verder in z'n betoog helaas geen aandacht meer vindt. Ge
richte weigering van belastingbetaling voor 'defensiedoeleinden' is weliswaar 
moeilijker, maar geenszins onmogelijk en is bij massale steun zeker niet zonder 
effecten 1 

3. Het derde criterium is vanzelfsprekend maar wordt in politieke debatten vaak 
ontkend: bij burgerlijke ongehoorzaamheid gaat het om handelingen tegen de 
wet en niet om 'legale protestmiddelen' (22), zoals demonstraties en stakingen 
e.d. Het gaat dus om wettelijk in parlementaire democratieën niet toegestane 
vormen van collectieve politieke actie.' 

4. Als vierde criterium hanteert Van Thijn meer impliciet zoiets als de toegestane 
mate van wetsovertreding onder de naam: 'het aspect obstructie'. Hoe ver mag 
wetsovertreding gaan? Men zou eenvoudig kunnen stellen, dat elke vorm van 
burgerlijke ongehoorzaamheid op de een of andere manier obstructie betekent. 
Wetsovertreding betekent minimaal het niet naleven van wetten, mogelijk de 
weigering om aan de uitvoering van besluiten deel te nemen, de weigering aan 
bepaalde verplichtingen te voldoen tot aan actieve tegenwerking tegen de uitvoe
ring van beslissingen. Onduidelijk blijft of het herhaaldelijk uitgesproken verbod 
om legale beslissingen te obstrueren voor Van Thijn identiek is met de door hem 
voorgestane algemene onaanvaardbaarheid van burgerlijke ongehoorzaamheid in 
Nederland, of dat het om een definiërend kenmerk van burgerlijke ongehoor
zaamheid zelf zou gaan." Onduidelijk blijft tenslotte ook wat volgens Van Thijn 
'aanvaardbare' acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zouden zijn: geen de
monstraties of stakingen (hoewel deze bij niet nadrukkelijk wettelijk vastgelegd 
stakingsrecht in Nederland vaak 'geïllegaliseerd' kunnen worden, maar daar heeft 
Van Thijn het niet over), geen boycot en ook niet die collectieve handelingen, 
welke geweld in de ruime betekenis, die Van Thijn hieraan toekent, als middel 
gebruiken; en tenslotte ook niet alle collectieve niet-gewelddadige handelingen, 
welke de uitvoering van wetten en parlementsbesluiten proberen te verhinderen. 
Wat dan wel? 
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Democratische rechtsstaat en burgerlijke ongehoorzaamheid 

In het begrip 'democratische en sociale rechtsstaat' en in de constitutie van staten 
die op dit begrip zijn gebaseerd, zijn op een moeizame en spanningsvolle wijze 
elementen uit de liberale, democratische en socialistische tradities met elkaar ver
bonden. Deze drie tradities lieten hun sporen achter in de drie typen grondrech
ten, die soms met lange tussenperiodes geïnstitutionaliseerd werden: mensen
rechten, politieke grondrechten en sociale grondrechten.- De fiberale principes 
van formele rechtsstatelijkheid en de mensenrechten moeten ervoor zorgdragen, 
dat de moderne 'Leviathan' aan banden wordt gelegd door algemene beperking 
van interventiemogelijkheden van de staat, door garanties dat de staat zichzelf aan 
de wetten houdt, de democratische grondrechten moeten ervoor staan dat de regels 
van politieke besluirvorming aan de centrale eisen van democratische legitimiteit 
voldoen en dat executieve en rechtsprekende organen aan democratische wetten 
gebonden zijn; de sociale grondrechten tenslotte formuleren een bepaald mini
mum aan bestaanszekerheid als recht van elke staatsburger. Deze drie tradities en 
typen grondrechten liggen niet zomaar in elkaars verlengde en zijn- zoals gezegd 
-niet zonder spanningen met elkaar te combineren. Ook voor de mogelijkheid 
van legitimering van burgerlijke ongehoorzaamheid resulteren hieruit drie ver
schillende argumentatielijnen, die meestal met elkaar verward dreigen te raken: 
wetten zijn onrechrvaardig en burgerlijke ongehoorzaamheid is toegestaan, als ze 
tegen mensenrechten en tegen principes van formele rechtsstatelijkheid ingaan; 
wetten zijn onrechrvaardig als ze niet volgens democratische procedures tot stand 
zijn gekomen of als ze deze beperken/beknotten/om zeep helpen; wetten zijn 
onrechrvaat'dig en burgerlijke ongehoorzaamheid is toegestaan, als ze soci
aal/'materieel' onrechrvaardig zijn en/ of geen minimum aan bestaanszekerheid 
garanderen.' Ik wil daarom preciezer dan Van Thijn tussen deze drie argumenta
tielijnen onderscheid maken, hun specifieke problemen analyseren en op basis 
daarvan Van Thijns argumenten toetsen. Hoewel Van Thijn de spanningen tus
sen die drie lijnen niet duidelijk onderkent, legt hij toch -volgens mij zeer te
recht - de nadruk op de legitimering van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen 
'democratisch genomen besluiten'. Daarmee brengt hij indirect tot uitdrukking 
dat democratische legitimiteitsprincipes (dienen te) prevaleren. 

1. 'Democratie' vs. 'totalitaire dictatuur' 
'Zozeer als niemand een minderheid ( ?! - VB) in een dictatuur het "recht op 

opstand" zal betwisten, spreekt het vanzelf dat daarvan in een democratie geen 
sprake kan zijn' (21,). Deze redenering is abstract en normatief, en daarmee in 
concrete gevallen zowel voor empirische analyse als voor democratische politiek 
misleidend. Voor allebei gaat het immers om gradaties in de verwezenlijking van 
democratische principes, om democratisering als project: te makkelijk wordt de 
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verwijzing naar: we leven in een 'democratie' als argument tegen verdere demo
cratisering gebruikt. Daarmee is toch in algemene zin op een cruciaal probleem 
attent gemaakt: hoe is verzet tegen volgens de regels van de parlementaire demo
cratie genomen besluiten democratisch te legitimeren? Als een van de belangrijk
ste uitgangspunten van de democratische rechtsstaat formuleert Van Thijn im
mers terecht 'de bereidheid van burgers om zich te onderwerpen aan de, DEMO

KRATISCH TOT STAND GEKOMEN, WETTELIJKE REGELS' (20 1, kapitaal VB). 10 Daar 
zou ik het helemaal mee eens kunnen zijn, ware het niet dat 'democratisch tot 
stand gekomen wettelijke regels' zeer uiteenlopend kunnen worden geïnterpre
teerd. Men kan de eis van democratische totstandkoming van regels zeer extensief 
interpreteren (zowel qua tijdsstructuur van de besluitvorming als qua informatie 
en kwalificatie kwalitatiefhoge eisen farmuierend (zie V. Bader 1982, p. 212 e.v.). 
Men kan ze ook stapsgewijs inperken: 

door uitsluiting van elke vorm van directe politieke democratie in de perio
des tussen de parlementsverkiezingen in; 
door reductie van de kwalitatieve eisen omtrent parlementair-democratische 
besluitvorming zelf; 
door een vertaling van 'democratisch tot stand gekomen wettelijke regels' 
als: de meerderheid in het parlement (de bekende 51%) beslist zonder meer. 
'Haar wil is wet' (23 1). 

In de mate waarin dat gebeurt, blijft van de oorsprankdijk gevraagde gehoor
zaamheid aan democratisch tot stand gekomen wetten- dus van 'qualifiziertem 
Gesetzesgehorsam' (Habermas, 1983, p. 38 - zie Schuyt, 1972 p. 338 e.v.) - niet 
meer over dan de bereidheid van de burgers 'zich aan de wet te onderwerpen' 
(20,), dus de bekende autoritaire 'unbedingte Gesetzesgehorsam'. Voordat ik op 
de voor democratische legitimering van verzet centrale problemen van het demo
cratisch gehalte van (politieke) besluitvorming nader inga en ook Van Thijns 
positie in deze nader uiteenzet, wil ik eerst de twee andere mogelijke lijnen van 
legitimering van verzet tegen 'democratische besluiten' bespreken. 

2. 'Recht' contra 'democratisch genomen beslissingen'? 
Uit democratisch oogpunt is verzet tegen 'illegaal overheidshandelen' (zie 

Schuyt, zie Van Thijn p. 22,) geen principieel, slechts een tactisch probleem. De 
overheid is in dit geval zelfverantwoordelijk voor de ondergraving van de gehoor
zaamheid aan de wet. En ook de door Schuyt en Van Thijn terecht gesignaleerde 
problemen van etatistische 'regelwoede' en 'het woud van wetten', welke bijdra
gen aan 'ondoorzichtigheid' en 'ondoordringbaarheid' bieden geen principiële 
problemen. Anders ligt dat in het geval van de zgn. 'immorele overheid'. Wetten 
kunnen weliswaar legaal tot stand komen maar toch 'in strijd (zijn) met beginse
len van menselijke waardigheid en eerbied voor het leven' (22,). Van Thijn haalt 
instemmend een uitspraak aan van Van Agt uit 1974: 'De stelling dat in een 
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parlementaire democratie elke wet onder alle omstandigheden moet worden na
geleefd lijkt mij te absoluut. Absolute gehoorzaamheid kan ( ... )zelfs niet worden 
gevergd in een parlementaire democratie. Denkbaar is ( ... ) ook in een parlemen
taire democratie, dat een meerderheid voorschriften oplegt aan een minderheid 
die de toets van de zedelijke kritiek niet kunnen doorstaan' (261). Het irritante in 
de tegenwoordige situatie lijkt me, dat 'de zedelijke kritiek' geen heldere en een
duidige maatstaven (meer) kan bieden, waarop men zich zou kunnen beroepen. 
Waarden, ook 'hoogste' waarden, zijn even controversieel als hun mogelijke 
hiërarchisering en hun toepassing op concrete problemen11 Mensen, die in ge
openbaarde of natuurrechtelijke ethische posities geloven hebben op het eerste 
gezicht natuurlijk veel minder moeite met legitimering van verzet tegen demo
cratisch genomen besluiten. Maar ze hebben wel degelijk grote moeite, deze 'ze
delijke kritiek' op een principieel niet-elitaire manier te formuleren. Zo gezien 
zou Van Thijn eigenlijk met Van Agts argumentatie niet veel vrede kunnen heb
ben. In de meeste parlementair-democratische staten is het beroep op geopenbaar
de ethiek vervangen door de 'civic religion' (Bellah) van de grondrechten; als het 
om menselijke waardigheid en eerbied voor het leven gaat dus: mensenrechten. 
Deze mensenrechten zijn uiteraard in hun interpretatie onderwerp van hevige 
politieke meningsverschillen. Zo zou bijvoorbeeld het recht op leven niet slechts 
gebruikt kunnen worden om abortus te illegaliseren, maar ook om aan te tonen 
dat milieuvervuiling en plaatsing van kernwapens in strijd is met grondrechten. 

Zo verheugend dergelijke juridische en rechtspolitieke argumentaties ook 
op zich mogen zijn, men zou toch moeten waken voor het steeds juridischer ma
ken van de politiek. Het wettelijk vastleggen en veranderen van mensenrechten is 
resultaat van een gekwalificeerde, democratische besluitvormingsprocedure en 
ook democratische en socialistische onafhankelijke rechters dienen zich aan de 
letter en de geest van de wet te houden en deze niet vrij naar hun politieke bedoe
lingen te interpreteren (vs. 'grenzeloze poli ti sering van de rechtspraak'). 12 

Voor soortgelijke problemen komt men te staan, als men ongehoorzaam
heid aan de wet met overwegingen van 'materiële rechtvaardigheid' probeert te 
legitimeren. Dergelijke overwegingen spelen bijvoorbeeld in het door Van Thijn 
aangehaalde citaat uit Verdonks oratie een belangrijke rol: 'Loyaliteit aan een 
recht dat anderen vernedert en wanhopig maakt of onmenselijk en uitzichtloos zal 
doen leven, of dat niet verhindert dat zoiets gebeurt, is onmogelijk, zelfs al zou het 
op demokratische wijze tot stand gekomen zijn. De strijd om het recht van de 
macht is dan plicht, burgerlijke ongehoorzaamheid kan dan zelfs noodzaak wor
den' (zie 21 2). 'Recht op arbeid', 'recht op woning', 'recht op een materieel be
staansminimum' dienen richtlijnen voor concrete sociale politiek van de staat te 
zijn en- evenals bij andere grondrechten- dient men er zich ook op te kunnen 
beroepen. Ook hier is weer een juridische en rechtspolitieke argumentatie moge
lijk, op basis waarvan verzet tegen 'democratisch genomen besluiten' legitiem 
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lijkt. Met name als men ervan uitgaat dat het proces van 'realisering van politieke 
en sociale grondrechten' (27 1) historisch niet afgesloten is en belangrijke sociale 
grondrechten nog niet eens wettelijk zijn vastgelegd, laat staan basis van feitelijke 
sociale politiek zijn geworden11 Ook hier ontwijkt Van Thijn de beslissende 
vraag: wat te doen in de- mogelijk zeer lange- 'tussentijd', waarin belangrijke 
sociale grondrechten niet gegarandeerd zijn? Ik pleit ervoor, ook hier de speel
ruimte voor democratische sociale politiek juist niet te beperken maar te verbre
den en ook hier lijkt me weer het 'democratisch gehalte' van de besluitvorming 
van doorslaggevende betekenis te zijn voor al dan niet democratisch legitimeer
baar verzet

14 
Duidelijker nog dan bij Van Thijn komt voor mij de hele last van 

democratische legitimering van 'burgerlijke ongehoorzaamheid' te liggen op een 
gedifferentieerd oordeel over de kwaliteit van democratische besluitvormingspro
cedures en de besluitvorming in concrete gevallen zelf. Deze dienen gemeten te 
worden aan criteria van democratische legitimiteit. 

3. 'Democratisch tot stand gekomen wettelijke regels' en structurele gebreken van 
parlementair democratische besluitvorming 

Voor elke democratische en socialistische positie bestaat een spanning tus
sen legaliteit, democratische legaliteit en democratische legitimiteit. Als men 
geïnteresseerd is in verdergaande democratisering van politieke besluitvorming, 
moet men- rekening houdend met de stelling 'de wet is-de moeder van de vrij
heid' (Tawney, 1964, p. 231; door Van Thijn aangehaald, p. 202) -de nadruk 
leggen op democratische legaliteit en deze beoordelen op basis van preoeze crite
ria van democratische legitimiteit. 15 In mijn kritiek op Van Thijn wil ik daarbij 
twee punten uitwerken: 1. structurele gebreken van parlementair-democratische 
besluitvorming en verschillende manieren om daarmee om te gaan; 2. kwalitatie
ve eisen aan parlementair-democratische besluitvorming. 

ad 1. Als men de verschillende, boven omlijnde opvattingen over 'democra
tisch tot stand gekomen wettelijke regels' bekijkt, is duidelijk dat Van Thijn niet 
pleit voor een puur legalistische opvatting: de meerderheid in het parlement be
slist zonder meer. Daaraan zijn in tegendeel een aantal kwalitatieve eisen omtrent 
het karakter van de besluitvorming verbonden. Opvallend is echter, dat hij in dit 
stuk aan een van de centrale structurele problemen van moderne parlementaire 
partijendemocratie voorbijgaat (het in elk geval niet wenst te bespreken). Meer
derheden in het parlement met betrekking tot specifieke beslissingen vertegen
woordigen niet per definitie en zonder meer ook meerderheden onder de kiesge
rechtigde staatsburgers en bij een slechts door grondrechten gelimiteerde over
dracht van democratische soevereiniteit aan het parlement bestaan, zeker tussen 
de verkiezingsperiaden in, geen mogelijkheden om aan dit, uit democratisch oog· 
punt zeer storende feit iets te doen. 16 Maar ook verkiezingen zelf maken een der ge· 
lijke, op één specifiek thema gerichte democratische meerderheidsbeslissing niet 
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makkelijker. Gekozen wordt tussen omvattende politieke programma's waarin 
deelprogramma's die op verschillende afwegingen van belangen en waarden be
rusten, geïntegreerd zijn. De kiezer heeft uiteraard de mogelijkheid slechts één 
thema bij het uitbrengen van zijn/haar stem de doorslag te laten geven (bijvoor
beeld de sociaal-economische politiek), maar hij/zij heeft geen mogelijkheid dat 
rechtstreeks te doen, nog afgezien van het uitermate ongemakkelijke van een der
gelijke gedwongen keuze. Bovendien is er geen enkele garantie, dat partijen op 
basis van hun verkiezingsprogramma's een overeenkomstige politiek zullen voe
ren, dat zij in coalitie-onderhandelingen niet van 'principiële' en 'niet onderhan
delbare punten' af zouden stappen, dat de afgevaardigden zich aan de verkiezings
programma's en partijprogramma's zullen houden. Nu worden dergelijke struc
turele problemen van parlementaire partijendemocratie in de regel makkelijk 
v:eggeredeneerd: maar ben jij dan voor uitsluitend directe politieke democratie? 
En hoe denk je dat deze in een 'complexe' en door belangenantagonismen gesple
ten maatschappij als de onze zou kunnen werken? In elke maatschappij is toch 
een afweging en synthetisering van de verschillende belangen en waarden op de 
verschillende terreinen van politiek nodig; en sociale bewegingen noch het 'elec
toraat' 7ijn in staat om deze te formuleren? Dergelijke argumenten - abstract 
gezien allemaal juist - dienen er in de regel toe, de grote structurele problemen 
van democratische legitimiteit van parlementaire besluitvorming te verdoezelen. 
Ze leveren zeker geen bijdrage aan structurele veranderingen welke deze proble
men geheel of gedeeltelijk oplossen. Dergelijke structurele veranderingen zijn 
uiteraard niet te vinden in abstracte voorstellen voor de vervanging van represen
tatieve politieke democratie door feitelijk 'onmogelijk' geworden directe politie
ke democratie of in abstract blijvende kritiek op de synthetisering van belangen 
en waarden door de politieke partijen en daarmee samenhangende voorstellen, de 
politieke partijen maar door 'sociale bewegingen' en organisaties te vervangen. 
Maar daarom is parlementaire partijendemocratie nog niet iets, wat in z'n huidige 
Nederlandse gedaante niet meer voor discussie en verbeteringen vatbaar zou zijn. 
Het tegenwoordig breder bediscussieerde voorstel voor invoering van referenda is 
bijvoorbeeld een poging om één vorm van directe politieke democratie in de be
staande vormen van representatieve politieke democratie te introduceren." 

Over historische ervaringen en structurele problerr:en van referenda zou een 
uitvoerig debat nodig zijn. Ik kan hier slechts op een aantal mijns inziens belang
rijke problemen attent maken: 

inflatie van referenda moet kunnen worden voorkomen: referenda mogen 
slechts plaatsvinden over politiek zeer belangrijke onderwerpen. Wat een 
politiek belangrijk onderwerp is, kan slechts in het politiek proces zelf wor
den vastgesteld (de mogelijkheid van een rechterlijke controle: onderwerp 
raakt mensenrechten, politieke grondrechten, sociale grondrechten; lijkt me 
in verband met te verwachten overpolitisering van rechtspraak niet ge-
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slaagd). Als te overwinnen drempels kunnen (combinaties van) 1. relevante 
parlementaire minderheden (bijv. 30%) en 2. bepaald percentage handteke
ningen kiesgerechtigden (bijv. 15%) geïnstitutionaliseerd worden. 
over welk soort onderwerpen zijn referenda 'technisch' mogelijk? Het tradi
tionele bezwaar, dat slechts over simpele alternatieven met ja/neen gestemd 
zou kunenn worden, is in elk geval historisch weerlegd. Ook over technisch 
complexe en ingewikkelde vraagstukken zijn referenda mogelijk. De pro
blemen van besluitvormingsvoorbereiding, selectie en formulering van al
ternatieven, informatie en voorbereiding van de discussie, tijdsplanning etc. 
zijn weliswaar groter dan bij parlementaire besluitvorming, maar niet van 
principieel andere aard. 
welke competenties zullen aan referenda worden toegekend: consultatieve, 
absolute of relatieve veto's, of positief beslissende? Als men de definitieve 
beslissing bij het parlement, dat naar aanleiding van een enorm verschil 
tussen parlementaire en electorale meerderheden ook ontbonden kan wor
den, laat, moet men vastleggen onder welke voorwaarden het parlement 
referendum-uitspraken naast zich neer mag leggen (bijvoorbeeld slechts 
met gekwalificeerde meerderheden). 
hoe kan worden voorkomen dat referenda gebruikt zullen worden voor po· 
pulistische legitimering van regerings- en parlementaire meerderheidspoli· 
riek? Hoe kan worden voorkomen, dat 'persoonlijkheidscultus' en demago· 
gie zakelijke debatten in sterkere mate gaan overheersen, als dat nu al bij 
politieke verkiezingen het geval is? 

Hoe men verder ook over het voorstel voor introductie van referenda moge den· 
ken, zeker lijkt me, dat in democratische legitimiteitgeïnteresseerde discussie van 
het genoemde structurele probleem van parlementair democratische besluitvor· 
mingkennis dient te nemen. Van Thijn weigert dit in zijn stuk: voor hem gaat 
het altijd om het probleem van 'minderheden'. Dat 'minderheden in het parle· 
ment' weleens meerderheden onder het electoraat in de betreffende kwestie zou· 
den kunnen zijn

18
, en welke consequenties een dergelijke situatie voor de demo· 

cratische legitimiteit van parlementaire meerderheidsbesluiten heeft, komt in elk 
geval op geen enkele manier aan de orde.

19 
Het parlementaire systeem zelf levert 

dus in de mate, waarin het (herhaaldelijk) zwaarwegende beslissingen met 'parle· 
mentaire meerderheden' tegen meerderheden van de bevolking toestaat, een niet 
onbelangrijke bijdrage aan zijn eigen legitimiteitsverlies (en dit wordt door Van 
Thijn terecht gesignaleerd als het om 'belangrijke' parlementaire minderheden 
gaat, zie Van der Putte 232). In de mate waarin parlementsmeerderheden dergelij· 
ke besluiten nemen, roepen ze zelfburgerlijke ongehoorzaamheid op en plaatsen 
juist democraten voor de uitermate ongemakkelijke keuze zich te verzetten tegen 
wetten en beslissingen, die op een meerderheid in het parlement kunnen rekenen, 
of zich bij beslissingen neer te leggen die slechts een uitermate dubieuze democra· 
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tische legitimiteit hebben. Dergelijke wetten zijn geenszins de moeder van de 
vrijheid, maar ondergraven het democratische legaliteitsgeloof en datis-op zijn 
zachtst gezegd - een minstens even belangrijke en gevaarlijke ontwikkeling als 
de min of meer gedwongen aantasting van legaliteit door zich verzettende bur
gers. Maar Van Thijn neigt ertoe, eenzijdig waarschuwend, de verantwoordelijk
heid voor de democratische legaliteit op de schouders van de staatsburgers te 
schuiven. 

ad 2. Kwalitatieve eisen aan (parlementair- )democratische besluitvorming. Juist 
als men ervan uitgaat, dat volkssoevereiniteit haast volledig vertaald dient te wor
den als parlementaire soevereiniteit, dienen de uit het oogpunt van democratische 
legitimiteit te stellen kwalitatieve eisen aan parlementaire besluitvorming bijzon
der hoog te zijn. Helaas rept Van Thijn niet over fundamentele problemen van 
democratische besluitvorming, hoewel hij daar als ervaren lid van de Tweede Ka
mer in de praktijk uiteraard alles van weet: hoeveel tijd wordt voor wie in de 
verschillende fasen van het besluitvormingsproces ingeruimd: democratie 'kost' 
tijd. Wie informeert en wie wordt door wie, wanneer, in welke vorm geïnfor
meerd? Wie is op basis van welke kwalificaties in staat waarover beslissingen voor 
te bereiden, te nemen en te controleren? Van antwoorden op deze simpele vragen 
is het oordeel over het democratisch gehalte van de besluitvormingsprocedures en 
concrete besluitvorming in hoge mate afhankelijk. De problemen worden alleen 
maar groter als men zich niet beperkt tot democratisering van parlementaire be
sluitvorming, maar ook in de uit democratisch oogpunt dringend gewenste parti
cipatie van de betrokken staatsburgers en daarmee in een wisselwerking en terug
koppeling tussen parlementaire besluitvorming en 'buitenparlementaire' politie
ke menings- en besluitvorming geïnteresseerd is. Met betrekking tot de parle
mentaire besluitvorming herhaalt Van Thijn de op zich zeer belangrijke 'rules of 
demoeratic tolerance': de meerderheid beslist weliswaar, maar toont respect voor 
de opvattingen van de parlementaire minderheid (zie 23, Barents), 'agreement to 
disagree' en tolerantie (mede in verband met 'wisselende meerderheden'). Helaas 
doet Van Thijn geen uitspraken over de precieze inhoud van mogelijke 'minder
hedenbescherming'. Juist bij brede parlementaire minderheden dient een 'zorg
vuldige belangenafw-eging' en een 'consistente en consequente collectieve beslis
sing' plaats te vinden en mogen geen 'individuele voorkeuren' domineren.

20 
De 

regels zelf en de beslissingen moeten gerechtvaardigd, uitgelegd en goed beargu
menteerd worden. Uiteraard mag de meerderheid 'de minderheid de toegang tot 
de politieke arena niet versperren als deze een heroverweging van de beslissing 
aan de orde wenst te stellen' (Van Mierlo, 23 2). De parlementaire werkwijze en 
cultuur moeten aan de eisen van het democratische 'fair play' voldoen. Weliswaar 
laat Van Thijn zich niet uit over de mate, waarin aan deze regels voldaan moet 
zijn, maar zeker is, dat voor hem een parlementaire meerderheidsbeslissing niet 
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zomaar democratisch gelegitimeerd is, zonder minimaal aan de 'kwalitatieve eisen 
aan de wijze waarop meerderheidsbesluiten tot stand komen' (23 1) te voldoen. 
Maar ik geloof dat ik de strekking van z'n betoog niet verkeerd interpreteer, door 
te zeggen dat in geval van evidente strijd tussen parlementaire meerderheidsbe
sluiten en deze eisen Van Thijn toch de kantvan de legalistische bestuurder bena
drukt en gehoorzaamheid eist 'aan de wet'. Dit wordt mijns inziens duidelijker, 
als men de voorwaarden bespreekt, waaronder volgens hem 'burgerlijke onge
hoorzaamheid' wel geoorloofd zou kunnen zijn. Ook aan in deze zin niet demo
cratisch tot stand gekomen wettelijke regels dient men namelijk in de regel te 
gehoorzamen. 

Onder welke omstandigheden is burgerlijke ongehoorzaamheid een 
aanvaardbaar type van collectieve acties? 

Men zou hier zeer kort kunnen zijn en resumeren, dat ze voor Van Thijn evenals 
voor Schuyt in Nederland 'op het ogenblik' niet aanvaardbaar zijn zolang ook 
maar uiterst summier aan de regels van parlementaire besluitvorming voldaan 
wordt en overheidshandelen niet illegaal is of essentiële mensenrechten en poli
tieke grondrechten om zeep helpt. Dus met Schuyt: geen illegaal overheidshande· 
len, geen immorele overheid en geen 'hardhorende of slecht luisterende overheid' 
('whatever that may be' en hoe dat beoordeeld zou kunnen worden). Burgerlijke 
ongehoorzaamheid is slechts te overwegen in situaties, die 

1. 'werkelijke noodsituaties' zijn (zie 'uitzondering', 'uiterste, dus uitzonderlij
ke noodsituaties' etc. (20, 22, 23, 26); 

2. slechts 'als alle legale middelen gefaald' hebben (22, 26 punt 3); 

3. slechts als een meerderheid/ regering zich herhaaldelijk ('meer dan een 
keer', 'één en andermaal') 'tyranniekgedraagt' (23). 
Onder uitzonderlijke noodsituaties zijn- zo interpreteer ik tenminste- eigenlijk 
maar twee gevallen te verstaan: a. drastische aantasting van mensenrechten, en b. 
het 'opzij zetten van democratische rechten en vrijheden' (27,), 'kwesties die onze 
democratische rechtsstaat in het hart raken' (27 2), 'beginselen van die rechtsstaat 
ten diepste raken' (27,): 'pas als metterdaad door een parlementaire meerderheid 
elementaire vrijheden en rechten, wezenlijk voor de functionering van onze de· 
moerarische rechtstaat, buiten werking zouden worden gezet' (27,). Hieruit 
spreekt een zeer defensieve, uit de geschiedenis van de sociaal-democratie tragisch 
bekende opvatting van verdediging van de democratische rechtsstaat. Dat burger· 
lijke ongehoorzaamheid slechts aanvaardbaar zou zijn als alle legale middelen 
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gefaald hebben, lijkt in eerste instantie vanzelfsprekend.21 Maar ook hier zit een 
addertje onder het gras, als dat in een rigide tijdschema wordt ingebouwd en 
uiteraard ook bij beslissingen, die eenmaal genomen, volstrekt onomkeerbare ge
volgen zullen hebben, zoals dat voor elke stap in de escalatie van kernbewapening 
wel degelijk het geval is." De kwalitatieve eisen aan parlementair-democratische 
besluitvorming interpreteert Van Thijn blijkbaar uit het oogpunt van de om 're
geerbaarheid' bezorgde bestuurder. Daardoor is ook de betekenis van - op zich 
genomen juiste- uitspraken als: 'Naarmate er meer aan deze voorwaarden wordt 
voldaan is er minder recht en reden voor de minderheid om zich niet bij de besluit
vorming te willen neerleggen. Omgekeerd kan men zeggen dat er slechts aanlei
ding kan zijn tot verzet c.q. ongehoorzaamheid als met al deze voorwaarden evi
dent de hand is gelicht en dan nog meer dan één keer' (232), minder verstrekkend 
dan het in eerste instantie mag lijken. Ook niet democratisch gelegitimeerde wet
ten moeten gewoon aanvaard en opgevolgd worden. 

Voor een bestuurder is een dergelijke positie begrijpelijk. Voor een aan de
mocratisering als politiek project geïnteresseerde partij (wat de PvdA toch ook 
pretendeert te zijn) is ze uitermate 'behoudend' en in veel opzichten zelfs conser
vatiever dan wat uit oude ARP-kringen te vernemen valt. Voor een politieke 
positie, diebij erkenning van de principiële betekenis van legaliteit geïnteresseerd 
is in een verschuiving naar democratische legaliteit, is ze een even groot struikel
blok en hindernis als voor democratische sociale bewegingen, die niet van plan 
zijn zich bij beslissingen neer te leggen die aantoonbaar democratische legitimi
teit missen en zeer verstrekkende gevolgen zullen hebben. Wat ik kwalijk vind is, 
dat deze op basis van de eigen restrictieve democratie-opvattingen politiek discri
minerende etiketten opgeplakt krijgen: 'Wie van deze regel (het parlement be
slist- VB) afWijkt, zet de deur wagenwijd open voor een samenleving, waarin het 
recht van de sterksten beslist. Een geweldspiraal is dan niet meer te vermijden' 
(262). Het zijn bepaald niet 'de sterksten' in 'onze samenleving' die door Van 
Thijn van 'eigenrichting' en 'knokploegendemocratie' beschuldigd worden. Over 
de enorme invloed van 'de sterksten' (en in verband met het plaatsingsbesluit ook 
over de grote internationale pressie) in onze samenleving rept hij niet, zoals we 
gezien hebben. Democratische en sociale protestbewegingen, die sowieso al over 
aanzienlijk minder machtsmiddelen en mogelijkheden in de politieke strijd be
schikken, wil hij in het gareel van zeer behoudende interpretaties van de democra
tische rechtsstaat dwingen (en daarmee uiteraard ook de 'effectiviteit' van hun 
verzet drastisch verminderen). Het is Van Thijns goed recht (en uiteraard ook dat 
van de PvdA) verschillende stromingen en organisaties met politieke middelen te 
bestrijden, maar het getuigt van weinig goede politieke stijl en democratische 
cultuur, hen gewoonweg voor al dan niet 'misleide' 'anti-democraten' uit te ma
ken." 
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Ik hoor in elk geval bij die mensen, die niet graag voor knokploegendemo
cratie, eigenrichting en het recht van de sterkste pleiten. Aan de andere kant vind 
ik dat democratisch gelegitimeerd verzet tegen parlementsbesluiten, die aantoon
baar democratische legitimiteit missen, een steeds belangrijker democratische 
'burgerplicht' wordt. Bij de discussie over normatieve aanvaardbaarheid en over 
strategisch-tactische aspecten van specifieke 'middelen' in deze strijd is opvallend, 
dat de legitimiteit van het inzetten van 'legaal' geweld door de overheid minder 
besproken wordt dan het wel of niet gebruiken van geweld door protestbewegin
gen. Misschien bevestigt ook dit weer de door vele onderzoekers van collectief 
politiek protest uitgesproken hypothese, dat geweld in eerste instantie uitgaat 
van de staat en niet van de daarvoor steedsaansprakelijk gestelde protestbewegin
gen (zie bijvoorbeeld Tilly, 1978). 
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Noten 

1. Schuyr zelf is daar in z'n proefschrift veel voorzichtiger en genuanceerder, zie p. 329. 

2. Zie Krieshcrg 1973, Sociology of Conjlicts, p. 108: 'violence ( ... ) refers ro acrual efforrs ar coercion which involve 
the immedtare and direer physical damage ro people or rheir possession'; zie Van Rheenen 1979: 'Geweld is 
volgens onze definitie die menselijke handeling, die erop gericht is de fysieke integriteit van personen of 
groepen aan re rasren en die rot doel heeft de gedragsalternatieven van personen of groepen re beperken', 

waaruit 'geweld tegen goederen' uitgesloten is. Zie re vaag Ch. Tilly 1978 From Mobtlization to Revolutwn, p. 
174 e.v.: 'any u se of physical force' De nadsuk op tys1ek geweld moet een oeverloos geweldshcgrip v;,orkomen: 
afbakeningen ren opzichte van 'structureel geweld' (Galrung), psychisch geweld, educatief geweld ere. ere. Op 
basis van een dergelijke afbakening zijn dan de andere problemen zinvol te bespreken, zoals: geweld regen 
personen versus geweld regen zaken, actief geweld vs. passief of lijdend geweld, aanvallend vs. verdedigend 
geweld, dseiging met en/ of toepassing van geweld. De meestal in verband met geweldsafbakeningen bespro
ken problemen: individueel versus collectief geweld, crimineel versus poliriek geweld, ephemer vs. voortdu
rend geweld, legaal vs. illegaal geweld, legitiem vs. illegitiem geweld hebhen niet meer rechtstreeks herrekking 
op de afb·akening van een duiddijk omlijnd geweldshcgrip zelf, maar voorondersrellen deze. 

3. Zie hierregen ook Frankenberg 1983: 'physische und psychcsche Integritat des Protestgegners ockr unbeteiligter Dntter 
wahrt', zce Habennas 1983, p. 29, Dreier 1983 p. 62: 'Schwieriger ist es, ckn Begriff ckr Gewaltlosigkect angecnessen zu 
ckfinieren. Dazu ist daran zu erinnern, da/3 es hier nur erst um die Definition und noch nicht um die Rechtfertigung 
zivi/en Ungehorsams geht. Daher wiire es verfehlt, ckn strafrecht/cchen Gewaltbegriffm ckr herrschenckn lnterpretation, 
ckr auch psychischen Druck und die Behinckrung ckr Bewegungsfreiheit Drilter umfaf3t, zugrundezulegen. Dadunh 
würck ckr grófJte Bereich tatsachlich vorkommenckn zcvilen Ungehorsams aus dessen Begriff hinausckfiniert. Der Reali
tàt zcvilen Ungehorsams angecnessener ist es als Gewalt lediglich dce Verletzung von Personen ockr Zerstó'rung ockr 
Beschadigung von Sachen aufzufassen.' Vg. Schüler-Spnngorum 1983,83 f 'Das EJend mrt ckm Gewaltbegrilf', .rpeziell 
mlt ckm Talbestand ckr Nótcgung: 'jast keine physcscheockr psychische Emwirkung bis hm zur "Gewalt durch Unierfas
sen ", die nicht eme 11Nbügung '' begriinden kiinnte.' 

4. Zie voor een gediffirentieerd overzccht over verschilimek historische vonnen van geweldvrij verzet: Sharp, G. 1970, The 
Polctics of Nonviolent Action. Philadelphia; en Ehcrr, Th. 1981, Gewaltfreier Aufstand. Alternative zum Biirger
krieg. Waldkirch. 

5. Minder duidelijk blijft - zoals v~n Thijn zelf ziet- zijn afbakening regenover weigering op basis van 'indivi
duele gewetensbezwaren' (21). Ook 'collectieve wetsovertreding' berust/kan berusten op individuele gewe
tensbezwaren en ook individuele welbewuste wetsovertreding (bijvoorbeeld totaalweigeraars) kan 'politiek' 
bedoeld zijn, op wetswijziging gericht zijn: zie: Rawls,J. (1975) Eme TheorieckrGerechtigkeit. Frankfurr/Main, 
p. 405-408. Mijns inziens zot,t men her verschil meer moeren zoeken in 'weigering' versus gerichte politieke 
acties ter verandering van wetten/beslissingen. Allebei kunnen 'massaal' zijn, maar slechts de laatste vormen 
ZiJn in de regel gebonden aan 'collective acrion'. Een individuele weigering blijft, hoe massaal ze ook moge ziJn, 
in strikte zin steeds een 'individuele' actie. 

6. Een soortgelijk bezwaar formuleert mr: W.C. van Binshcrgen in: Hancklmg Neckrlandse Juristenverenigmg nr. 
106,1976. Rawls is zich van deze eigenaardige logische status van zijn begrip trouwens evenzeer bewust (zie p. 
404 'Mirrelding') als Schuyr zelf (zie p. 318). Soortgelijke bezwaren zijn re formuleren tegen de begripsafbake
ningen bij Hahcrmas (1983, p. 35), Dreier (1983, p. 60 e.v.), Schüler-Springorum (1983, p. 79 e.v.), Ebert 
( 1981, p. 208 e.v.). De term, zoals die nu in de Nederlandse discussie fungeert is een amalgaam van een nuch
tere omschrijving .van specifieke vormen van illegaal collectief politiek handelen (als criteria fungeren daarbij 
de gebruikte middelen, de politieke doelen, de wel of nier aanvaarding van basisprincipes van de democratische 
rechtsstaar enz.) aan de ene kant, specifieke historische actievormen (met name specifieke interpretaties van 
strategieën van geweldvrij verzet van Gandhi en M.L. King) en verschillende normatieve beoordelingen van de 
·aanvaardbaarheid' van burgerlijke ongehoorzaamheid aan de andere kant. Daardoor is de term voor een nuch
tere analyse van de oorzaken van her ontstaan van burgerlijke ongehoorzaamheid en van de ethische, politieke 
en juridische 'rechtvaardiging' ervan niet makkelijk te gebruiken. Zie bijvoorbeeld de cryptonormatieve vast
legging van 'burgerlijke ongehoorzaamheid' op een 'verdedigend' en niet een aanvallend wapen voor een ver
dergaande democratisering van de samenleving (p. 347 e.v.), op protest regen een 'reeds (lang) hestaande 
onrechrsiruarie' (p. 377) bij Schuyr. 

7. Zie in aansluiting op L. van Stein, F. Lazalle, R. Tawney e.a., Klassiek bij T.H. Marshall (1950). 
8. Meestal wordt burgerlijke ongehoorzaamheid gerechtvaardigd met verwijzing naar grove schending van men

senrechten of hoogoplopende sociale onrechtvaardigheid. Als ze al op democratische besluirvormingsprocedu-
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res betrokken wordt, gebeurt dat in de regel met een simpel schema: mogelijk aanvallend tn 'dictaturen' of 
'totalitaire stelsels', slechts defensief of'verdedigend' in 'democr<~.tieën'. Burgerlijke ongehoorzaamheid is dan 

slechts te aanvaarden, all de bestaande 'democratische instituties', hoe beperkend en structureel gebrekkig deze 
uit het oogpunt van principes van democratische legitimiteit ook mogen wezen, 'herhaaldelijk' openlijkaange· 
vallen en om zeep geholpen worden. Ook daarin volgt Van Thi jn Schuyt, Rawls en anderen. Ook h1j hanteert 
een 'normatief en 'politiek' gezien 'defensief en statisch democratiebegrip. 

9. Zie mijn artikel in: Recht en Kritiek, 2/82, in het biJzonder p. 208-217. Van bijzondere betekenis is daarbij het 
oude verschil tussen 'legitima potestas' en concrete legitieme beslissingen (zie reeds Thomas van Aquino, zie 
ook Rawls (1%9), p. 246: 'The right to make law does not guarantee that the decision is rightly made'). 

10. Voor een poging tot legitimering van deze 'prima facie' verplichting tot gehoorzaamheid en de grenzen ervan, 
zie: Rawls (1975), p. 386 e.v., Schuyt (1973), p. 334, e.v. 

11. Zie: V. Bader 1981, p. 197 e.v. 
12. Zie: Däubler ( 1983 ). Zie ook de pogingen van Dreier, om niet slechts een JUridische rechrvaard,gmgsformulc 

voor de 'prima facie' illegaliteit van burgerlijke ongehoorzaamheid te formuleren, maar burgerlijke ongehoor
zaamheid zelfs als een 'subjectief recht' te eisen. Dergelijke pogingen zijn politiek tegen de dominant conserva
tieve of zelfs reactionaire interpretatle van rechtsnormen 'strategisch' verstandig, maar toch principieel zeer 
tweeslachtig. 

13. Zie bijvoorbeeld ook Habermas 1983, p. 40: 'Wer will behaupten, dafl diese Lcmprenesse abgeschlossen sind! 
( ... ) Weil dieses Projekt unabgeschlossen i st, sind auch d1e Verfassungsorgane von dieser Irritierbarkci t keines
wegs ausgenommen.' De oorwikkeling van verschillende beroepsinstanties 'spricht ja nur dafür, dat\ der 
Rechtsstaat mit einem hohen Revisionsbedarf rechnet, und nicht dafür, daB weitere Revisionsmöglichkeiten 
ausgeschlossen werden sollen.' Vgl. ook Sirnon (1983) p. 100 e.v. 

14. Over de verhouding van juridische, rechtspolitieke en politieke argumentaties/ strijd een voorbeeld: het grond
recht op leven versus dreigende zelfvernietiging van de mensheid door nieuwe stappen in de atomaire bewape
ning. De volgende juridische argumentatie is mogelijk: plaatsing is in strijd met de nationale soevereiniteit en 
in strijd met het volkerenrecht (zie voor de BRD: Paech, Däubler). Als rechtspolitieke argumentatie is bij
voorbeeld mogelijk: verbod van aanvals'verdediging' (belangrijk steunpunt daarbij: internationaal recht). En 
toch blijft politieke argumentatie uiteindelijk doorslaggevend. Als het niet lukt in een democratische politieke 
menings-en besluitvorming, die aan 'redelijk' te stellen eisen voldoet, aan een meerderheid (van de bevolking 
=van het parlement) duidelijk te maken dar plaatsing van nieuwe rakerten niet slechts uit verdedigingspoli
tiek oogpunt overbodig is maar een belangrijke stap vormt in de richting van een mogelijk onbedoelde, bij
voorbeeld door een computerfour veroorzaakte, collectieve zelfvernietiging, dan verliest verzet zijn democrati
sche legitimeerbaarheid (geenszins de 'juistheid'). 

15. Zie V. Bader 1982, p. 212-215. 
16. Zie W. Aanrjes: De eiJ tot gehoorzaamheid kan totalitaire trekken vertonen. Burgerli;ke ongehoorzadmhetd vanutt de 

overheid gezien, 1983. In een land zonder referendum, waar hij geen voorstander van is, 'geeft de bevolking voor 
vier jaar vrij mandaat aan het parlement'. Iers voorzichtiger, maar met dezelfde strekking Van Th i jn: 'alleen her 
parlement zelf is gerechtigd op een besluit terug te komen. Wie zichzelf her recht toekent in plaats van het 
parlement te treden maakt zich schuldig aan eigenrichting' (26 1). 'Hoe aanvechtbaar sommige parlementaire 
besluiten ook mogen zijn, niemand in onze samenleving is meer gelegitimeerd dan her parlement zelf om die 
beslissingen te nemen c.q. terug re draaien', dus- s.c.- ook niet een grote meerderheid van bet electoraat. Her 
is opvallend, dat de grote meerderheid van de debatramen (Rawls, Schuyt, Sirnon e.v.a.) uitermate onkritisch 
over 'minderheden' en 'meerderheden' praar (zie bijvoorbeeld ook extreem in het boven aangehaalde citaat van 
Van Thijn, waar hij over 'minderheden' in een' dictatuur' spreekt). Ook in de discussies over de noodzaak en de 
grenzen van de 'meerderheidsregel' (zie Rawls, Habermas, Offe, Sirnon e.v.a.) wordt aan het probleem, dat 
parlementaire meerderheden wel eens drastische minderheden met betrekking tot het specifieke probleem in 
kwestie zouden kunnen zijn, nauwelijks aandacht besteed. 

17. Van Thijn zelfbijvoorbeeld was en is een voorstander van een rechtstreeks gekozen minister-president (op de 
argumenten pro er contra een dergelijk instituut wil ik hier niet ingaan) en is ook, zoals uit andere stukken 
blijkt, de intrcx:luctie van referenda geenszins volstrekt afwijzend gezind. Zie bijvoorbeeld interview in. De 
Groene Amsterdammer, 26 oktober 1983, p. 4: 'Ook als onze instituties een verkeerde beslissing nemen, betekent 
het niet dat de instituties niet deugen. Dan deugt de bemanning niet. Ik heb mijn leven lang gestreden voor 
verbetering van de instituties en tegen de legitimiteitskrisis. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat het goed 
zou zijn als we konden beschikken over een middel van het referendum. Dat zou een korrektiemiddel kunnen 
zijn als het gaat om legitimering van dit soort one-issue-beslissingen. ( ... )Ik denk dat we ons de haren uit het 
hoofd kunnen trekken dat we daarover nu niet kunnen beschikken.' Maar het is verbazingwekkend dat hij in 
deze notitie over genoemd probleem überhaupt niet rept. Voor een goed overzicht zie: Gilhuis. 
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Schematisch gesteld bestaan in de moderne parlementaire partijendemocratie zonder referenda de volgende 
lijnen van politieke participatie (zie bijvoorbeeld E. Fränkel1973, p. 389 e.v.): 

l. de staatsburger als citoyen a. in de rol van kiezer van of programma's of personen (als zodanig niet participe
rend in de vorming van politieke alternatieven, synthesen, meningen etc.); b. in een actieve, participerende rol 
als lid van politieke partij/politieke bevveging en/ of als iemand die bijdraagt aan de politieke meningsvorming 
(van openbare discussies, bijdragen in media enz.). 
2. de burger in specifieke sociale kwalificaties: lid van specifieke 'sociale bewegingen' en/ of organisaties ('Ver
bände'). In de regel zijn in dit normatieve model de 'officiële' bevoegdheden voorbehouden aan de lijn l. a. 

kiezer- parlcment- regering. Al de introductie van politieke partijen heeft historisch behoorlijke normatieve 
en juridische mocili jkheden gekost. De introductie van lijn 2. gebeurt pas met sociaal-democratisch-corporatis
tisdle of neoliberaal-corporatistische omwikkelingen en levert, hoe dan ook, grote problemen omtrent demo
cratische legitimiteit op. Als men nu aan lijn 1 als c. referenda toevoegt, zouden deze onder nader te specificeren 
voorwaarden een bijdrage kunnen leveren aan een wel degelijk democratisch te legitimeren integratie van 
behartiging van specifieke belangen en waarden op specifieke terreinen in de 'officiële' politieke besluirvor
mmg zelf. De lijn I.c. kiezer- specifieke politieke beslissingen van grote betekenis (al dan niet als 'vervan
ging' laanvullingvan het parlement) -regering; zou een verbindende schakel kunnen vormen tussen politieke 
participatie als citoyen en als arbeider, milieugebruiker etc. 

18. Zie- met alle nodige reserves ten opzichte van 'opinion polls'- de enquêtes over plaatsing van kernrakerren 
in Nederland, in de BRD. Als men nou in dit geval bijvoorbeeld echt aan de 'mening van de bevolking' 
geïnteresseerd zou zijn (tenslotte gaat her om een kwestie van leven en docd) is de weerstand tegen consultatie

ve referenda maar slechts zeer ten dele uit 'democratische overwegingen' te verklaren. 
19. Op andere structurele problemen van parlementaire democratie, die regelijkertijd bestanddelen van het 'wan· 

trouwen in de polittek' vormen en bijdragen aan delegirimering van parlementair-democratische besluitvor
ming, zal hier slechts attent worden gemaakt" 
- leven van de politiek (baantjesjagerij, politieke carrière als springplank) 
- vergaande bureaucratisering van politieke parrijen 
- zeer 'gebroken' werking van het representatiemechanisme [waarin Van Thijn kennelijk een redelijk na"icf 

vcrtrouwen toom, alsofbelangrijke maarschappelijke groeperingen en politieke stromingen enigszins evenre· 
dig in het parlcment vertegenwoordigd zouden zijn (vergelijk de sociale samenstelling van het 'clubje van 
mannelijke d(x:torandussen en ambtenaren' met de sociale samenstelling van de Nederlandse bevolking) J Van 
alle problemen van 'mobilizarion of bias' en de enorme selccnviteit van 'democratische' meningsvorming ere. 
wordt geabstraheerd. 
-uitholling van de 'soevereiniteit van het parlement' zelf. Hierover is Van Thijn in dit stuk en in veel andere 
reksten helder: zowel de enorme problemen van democratische controle en sturing van het 'bestuursapparaat' 
als het vcrlies aan initiatiefen richtinggeving van de politiek door het parlement (zie 'woud van wetten' en zijn 
voorstellen vcür democratische 'deregulering') krijgen ruim de aandacht. 
Daarmee zijn nu minstens twee 'endogene oorzaken' (oorzaken dus, die met de werking van de parlementair
democratische rechtsstaat zelf samenhangen) van dreigend verlies van democratisch legalireitsgeloof ge.signa· 
leerd. De 'exogene' oorzaken van een dreigende legitimiteitscrisis, die ten grondslag ligt aan te verwachten 
toename van acties van 'burgerlijke ongehoorzaamheid' worden bij Van Thijn stiefmoederlijk behandeld (zie 
22 over verzorgingsstaat in Nederland). 

20. Zie V. Mierlo, p. 23. Schuyt, Van Thijn, Mierlo e.v.a. reproduceren allemaal in verschillende variaties de 
ideologie van het 'universele' (zie 26 1) of 'algemene' belang en ronfronteren dar abstract met het 'particuliere 

belang' (z1e 21 2 ). Hierbij passen dan de hulpeloze en begripsloze verzuchtingen over de vooronderstelde over
gang van de 'participatiedcmocratie' 'in het ik-tijdperk' (242). De diagnose klopt geeri.szins (war heeft nou 
bijvoorbeeld de massale vredesbeweging met 'particuliere belangenbehartiging' te maken') en de etiologie 
miskent, dat in gevallen waar wel degelijk sprake is van een radicale afkeer van de ideologie van het 'algemeen 
belang' (zoals in delen van de kraakbeweging), deze in belangri 1ke mate veroorzaakt lijkt door de ontluistering 
van met name door de sociaal-democratische sociale politiek gewekte en niet ingeloste beloftes. De 'macht'-is
alles-wat-rdt-reactic is een weliswaar hulpeloze maar zeer goed te begrijpen reactie op een vorm van 'integratie' 
van individuele belangen onder 'algemene belangen', waaraan de eerste altijd opgeofferd moeten worden. Deze 
systematische 'moraliseringssuaregie' is een kenmerk van burgerlijke politiek. Her is alleen maar verheugend, 
dat hiertegen niet slechts dcx)[ intellectuele elites geprotesteerd wordt (zoals bijvoorbeeld markant door Nietz
schc en B. Brccht), maar dat een belangrijk gedeelte van de jongeren zich niet meer om de tuin willaten leiden. 
Dat dergelijke protesthoudingen op het ogenblik nog eenduidelijke politieke richting missen (en van de VVD 
rot aan het anarcho-syndicalisme reiken), is nier verbazingwekkend. 
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21. Dat ook dit criterium van de 'uitputtendheid' nog grotere problemen kan opleveren, zie Schuyt 1972, p. 322-
325. 

22. Zie voor een korte bespreking van de problemen, welke resulteren uit beslissingen met volstrekt irreversibele 
consequenties, voor de 'meerdcrheidsregel' (Simon 1983, p. 104; Huber 1983, p. 116 e.v.; Habermas e.v.a.). 
Natuurlijk bestaat 'abstract' de mogelijkheid, dat een Nederlandse regering in 1990 besluit de stationering van 
middenlange-afstandsraketten weer ongedaan te willen maken (als we dan tenminste nog leven) evengoed als 
abstract de mogelijkheid bestaat, dat de milieuwetgeving en met name de controle op de naleving ingrijpend 
veranderd wordt in het jaar 2CXX), als er haast geen bomen meer te vcrkennen vallen. 

2). Daarmee bevordert men- of men dat nou bedoelt of niet- de mogelijkheid rot criminalisering van andersden
kende en andershandelende democraten. Hoewel dat in Nederland gelukkig niet zo hard gaat is een blik op de 
'oosterburen' in deze al rijd informatief: zie Schüler-Springorum 1983, p. 93 e.v., zie ook de heldere classificatie 
van de bekende en traditionele regenargumenten bij Schuyt 1972, p. 353 e.v., in het bijzonder p. 364; zie Rawls 
1975, p. 429 tegen de bekende tendens om opponenten voor 'anarchie' vcrantwoordelijk te stellen. 
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Boekbespreking 

Racisme in schoolboeken 

Harry van den Berg, Peter Reinsch, Racisme in schoolboeken. Het gladde ijs 
van het westers gelijk. Amsterdam (SUA) 1983, 144 pp. 

Ien Ang 

Schoolboeken 'leveren geen bijdrage aan het atbreken van racisme maar vormen 
juist een ideologische ondersteuning voor racistische voorstellingen en dus voor 
racistische praktijken' (p. 129). Zo luidt de voorzichtige conclusie van de Amster
damse sociologen Harry van den Berg en Peter Reinsch naar aanleiding van een 
onderzoek naar de inhoud van 25 schoolboeken die in de vijfde en zesde klas van 
twee Amsterdamse lagere scholen worden gebruikt. Hoe zijn Van den Berg en 
Reinsch tot deze- niet bepaald geruststellende- conclusie gekomen? Men kan 
dit lezen in het door de SUA uitgegeven onderzoeksverslag Racisme in schoolboeken. 

De opzet van het boek kan klassiek genoemd worden: eerst krijgen we in 
een aantal hoofdstukken de theoretische vooronderstellingen van het onderzoek 
voorgeschoteld (waarin het zg. 'ideologisch racisme' uiteengezet wordt), vervol
gens worden in een lang hoofdstuk de onderzoeksresultaten op een rijtje gezet, 
waarna een concluderend hoofdstuk het boek afsluit- op enkele bijlagen en de 
literatuurlijst na. Het boek doet daarom nogal tweeslachtig aan: de achterflap 
vermeldt expliciet dat het boek een ondersteuning voor het werk van onderwijs
krachten wil zijn ('een instrumentarium om ook door hunzelf gebruikte boeken 
tegemoet te treden'), maar door de klassiek wetenschappelijke opzet zijn vooral 
de eerste hoofstukken nogal taai en moeilijk leesbaar, niet in de laatste plaats 
doordat de auteurs zich van nogal omslachtig taalgebruik bedienen. Deze twee
slachtigheid is jammer, want een wat speelsere opzet zou het boek heel wat bruik
baarder hebben gemaakt. Zo is hoofdstuk 4, waarin dé onderzochte schoolboeken 
concreet ontleed worden, goed te lezen zonder dat men de voorafgaande theoreti
sche hoofdstukken bestudeerd heeft. 

Niettemin zal het niet voor niets zijn dat Van den Berg en Reinsch toch een 
behoorlijk grote nadruk leggen op de theoretische kant van hun onderzoek. Ze 
willen namelijk niet alleen praktische kennis leveren over het (anti )racistische 
gehalte van schoolboeken, maar ook een bijdrage leveren aan ons meer algemene 
inzicht in het ontstaan en de werking van het racisme, en de mogelijke bestrijding 
daarvan. Dat ze zich daarbij toeleggen op het ideologisch racisme (dat ze onder
scheiden van politiek georganiseerd racisme en institutioneel racisme), is toe te 
juichen. Precies op ideologisch niveau immers sijpelt het racisme door in de prak-
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tijken van het dagelijks leven en wordt het racisme iets waar we allemaal direct 
mee te maken hebben. Maar precies bij de manier waarop de auteurs met de be
grippen ideologie en ideologisch racisme omspringen kunnen nogal wat kantte
keningen geplaatst worden. Ik zal hier kort op ingaan. 

Van den Berg en Reinsch onderscheiden verschillende lagen van het ideologisch 
racisme. Ze gebruiken daarvoor de metafoor van de ijsberg. Het topje van de 
ijsberg, dat wil zeggen de zichtbare laag van het ideologisch racisme, wordt ge
vormd door expliciet racistische verklaringen, waarin de 'inferioriteit' van een 
ander volk direct in verband wordt gebracht met veronderstelde ( onveranderli j
ke) biologische kenmerken. Zulke verklaringen komen slechts zeer sporadisch in 
de onderzochte schoolboeken voor - wat te verwachten was. Onder deze toplaag 
bevindt zich de laag van de racistische associaties, waarbij de 'achterstand' van niet
westerse volkeren eerder gesuggereerd wordt (bijvoorbeeld door de werking van 
stereotypen) dan expliciet gesteld. 

Maar de meeste aandacht besteden de auteurs aan de massieve onderlaag van 
de ideologisch racistische ijsberg. Zij stellen dat deze laag bestaat uit algemeen 
maatschappelijke ideologieën die iets zeggen over de ver houding tussen de eerste 
wereldlanden en derde wereldlanden, over economische, politieke en culturele 
verhoudingen binnen samenlevingen en over de persoonlijke relatievormen bin· 
nen samenlevingen. Op het vlak van de culturele verhoudingen bijvoorbeeld on· 
derscheiden de auteurs twee ideologieën: de westerse beschavingsideologie, waar· 
in de westerse cultuur als hoogtepunt van de vooruitgang van de menselijke be· 
schaving wordt geïdealiseerd, en de zg. kritische cultuurideologie, waarin wester· 
se waarden niet absoluut worden gesteld maar juist kritisch beoordeeld worden. 
En zo zijn Van den Berg en Reinsch gekomen tot een lijst van veertien ideolo· 
gieën, allemaal netjes op een rij gezet en getypeerd (blz. 30 e.v.), die hetzij een 
ondersteuning, hetzij een ondergraving kunnen zijn voor het ideologisch racisme. 
Zo zal in hun ogen de westerse beschavingsideologie racistische voorstellingen 
ondersteunen, terwijl de kritische cultuurideologie het ideologisch racisme juist 
zal helpen ondergraven. 

Dat dergelijke, algemene ideologieën in verband worden gebracht met ra· 
cistische voorstellingen vereist een rechtvaardiging. Van den Berg en Reinsch 
stellen het aldus: 'Racistische voorstellingen kunnen ( ... ) beschouwd worden als 
een specifieke uitwerking van bepaalde kombinaties van ideologieën die het Wes· 
ten als superieur voorstelt.' (p. 116). Met andere woorden: ook al komen in een 
schoolboek geen racistische verklaringen en associaties voor, het zal het ideoh 
gisch racisme wèl ondersteunen wanneer het boek uitgaat van de westerse bescha· 
vingsideologie. En juist op basis van het vóórkomen vandergelijke ondersteunen· 
de ideologieën willen de auteurs hun conclusie staven dat Nederlandse schoolboe· 
ken 'een voedingsbodem van racisme' zijn: 'De in deze leermiddelen gepresen· 
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teerde wereldoriëntatie biedt een droombeeld van de westerse leefwijze en ver
schaft weinig inzicht in de situatie van de westerse en niet-westerse werelden met 
al hunmaatschappelijke problemen. Het is vooral de westerse beschavingsideolo
gie die de kontoeren van dit droombeeld bepalen: het westerse gelijk vormt het 
algemene kader waarin de informatie over de verschillende terreinen van het le
ven gepresenteerd wordt.' (pp. 125/126). 

Tegen een dergelijke redenering nu valt nogal wat in te brengen. In de eer
ste plaats heb ik bezwaar tegen de hier geponeerde tegenoverstelling van 'droom
beeld' en (werkelijk) 'inzicht'. Alsof ideologieën slechts als droombeelden func
tioneren en niet een daadwerkelijke, materiële rol spelen in de structurering van 
het leven van mensen. Laten we maar weer de westerse beschavingsideologie tot 
voorbeeld nemen. Allerlei ideeën over de verworvenheden van de westerse cul
tuur bestaan niet alleen als van bovenaf opgelegd en gedroomd ideaalbeeld, maar 
worden werkelijk door mensen als verworvenheden geleefd. De meeste Nederlan
ders waarderen bijvoorbeeld de auto, de deskundigheid van dokters, de postgiro, 
de Bijenkorf en wat dies meer zij. Een leven zonder al deze dingen is haast niet 
voorstelbaar, en zou bovendien daadwerkelijk als een verlies, een achteruitgang 
beleefd worden. Mensen ontlenen hun hele identiteit voor een groot deel aan 
elementaire aspecten van 'de westerse cultuur', en het is onzinnig om te bedenken 
dat 'inzicht' in de historische en maatschappelijke relativiteit ervan hun identifi
catie ermee zou ondermijnen. 

En dit brengt mij op een tweede bezwaar tegen de redenering van Van den 
Berg en Reinsch. Het heeft te maken met de betrekkelijk rechtlijnige manier 
waarop ze algemeen maatschappelijke ideologieën zoals de 'westerse beschavings
ideologie' in verband brengen met het (ideologisch) racisme- ze maken immers 
volgens van den berg en reinsch integraal deel uit van die ene heel grote ijsberg. 
Weliswaar maken zij het voorbehoud dat dergelijke ideologieën slechts eenpoten
tiële ondersteuning vormen voor racistische verklaringen en associaties, maar dat 
weerhoudt hen er niet van schoolboeken die zich bedienen van die ideologieën 
van het predikaat racisme-versterkend of -ondersteunend te voorzien ... zo'n theo
rie zegt echter bijzonder weinig over de vraag, waarom racistische praktijken juist 
tegenwoordig zo de kop opsteken. De westerse beschavingsideologie is immers al 
eeuwenoud, en de schoolboeken van twintig jaar geleden zullen er ook wel van 
vergeven zijn! Wat ik wil zeggen is dit: is het niet onjuist om algemeen maat
schappelijke ideologieën als zodanig als racisme-ondersteunend of racisme-onder
gravend te beschouwen, en zou het niet veel zinniger zijn om te veronderstellen 
dat ideologische voorstellingen pas in een concrete sociale context een al dan niet 
racistische functie krijgen? Ik zal een voorbeeld geven. 

Het idee van burengerucht, dat men niet alleen zou kunnen zien als voort
vloeiend uit een ideologie waarin rust en privacy hoog in het vaandel staan (de 
westerse beschavingsideologie?), maar ook als iets dat mensen werkelijk als ver-
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velend zijn gaan ervaren, heeft als zodanig niets met racisme of anti-racisme te 
maken. Maar in een context waarin Hollandse bewoners zich irriteren aan het 
geluid dat hun Marokkaanse, Turkse of Surinaamse buren produceren, kan het 
idee 'burengerucht' ingezet worden in een racistische voorstelling van zaken. In 
een andere context zou hetzelfde idee overigens ingezet kunnen worden om 
punks te discrimeren-waaruit blijkt dat de context waarin een voorstelling func
tioneert belangrijker is voor het effect ervan dan haar ideologische herkomst. 

Deze opmerkingen brengen de ontoereikendheid van de ijsberg-metafoor 
aan het licht. Eigenlijk is er helemaal geen sprake van een ijsberg, maar van her en 
der verspreide, in de oceaan drijvende ijsrotsblokken, die slechts onder bepaalde 
omstandigheden (zoals een storm) tegen elkaar opbotsen! 

We kunnen nu de conclusie die Van den Berg en Reinschuit hun onderzoek 
hebben getrokken en die ik aan het begin van deze bespreking heb geciteerd, 
nader aan haar houdbaarheid toetsen. Dat schoolboeken 'geen bijdrage leveren 
aan het afbreken van het racisme', lijkt me een gerechtvaardigde, maar niet erg 
opzienbarende conclusie. Maar dat schoolboeken 'een ideologische ondersteuning 
voor racistische voorstellingen' vormen, lijkt me een voorbarige gevolgtrekking, 
terwijl de stelling dat ze 'dus (I) voor racistische praktijken' een ondersteuning 
zijn, helemaal uit de lucht gegrepen lijkt! Immers, zulke conclusies kan men al
leen trekken wanneer men in ogenschouw heeft genomen hoe schoolboeken in de 
klas gebruikt worden, welke betekenis ze voor kinderen hebben - en dat afhanke
lijk van het vak: rekenen is echt heel wat anders dan aardrijkskunde -, hoe ze 
gelezen worden, kortom, wat de sociaal-culturele context is waarin schoolboeken 
functioneren. 

Racisme in schoolboeken is een aardige doorlichting van de ideologische voor· 
onderstellingen die in een greep uit Nederlandse schoolboeken vervat zijn. Maar 
alsbijdrage aan het inzicht in het ontstaan en de werking van racistische voorstel
lingen en praktijken in de huidige multiculturele maatschappij schiet het boek 
tekort. 
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Boekbespreking 

De Sovjet-Unie en Oost-Europa 

P. Boot, De Sovjet-Unie en Oost-Europa- Integratie of onderwerping, 
Amsterdam, SUA, 1982, 160 pp. 

Kees van der Pijl 

In zijn in 1982 verschenen boekje, 'De Sovjet-Unie en Oost-Europa- Integratie 
of onderwerping', gaat Pieter Boot, onderzoeker aan de Universiteit van Amster
dam en redacteur van het tijdschrift 'Oost-Europa Verkenningen' in op de vraag 
naar de aard van de economische betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de socia
listische landen in Oost-Europa. De vraag die Boot zich in zijn boek stelt, is of de 
Sowjet-Unie binnen Oost-Europa een politiek van overheersing voert, en of die 
politiek bijvoorbeeld als imperialistisch gekwalificeerd zou kunnen worden. 

Deze vraagstelling sluit goed aan bij het niveau waarop de meningsvorming 
over de Sowjet-Unie in Nederland zich bevindt. Het bij ons heersende beeld van 
de USSR, dat een produkt is van de Koude Oorlog maar door links en ook door de 
CPN en met name het dagblad De Waarheid meer en meer wordt overgenomen, 
ziet de Sowjet-Unie als een 'Fremdkörper' in de wereld, iets dat zich onttrekt aan 
de normale wijze van waarneming. Op de Sowjet-Unie zijn slechts morele catego
rieën van toepassing: het zich verdiepen in de Sowjet-maatschappij en haar poli
tiek zonder dit vergezeld te laten gaan van een morele veroordeling, wordt als heel 
verdacht ervaren. Van de weeromstuit heeft iedereen die zich hiertegen afzet de 
neiging om wat hij ziet in de Sowjet-Unie, ook wanneer dat volstrekt niet aan de 
orde is, positief te waarderen, of in ieder geval te excuseren. Tot voor enige jaren 
was dit ook in de CPN de normale gang van zaken. Het over en weer moraliseren 
zonder objectieve analyse van de maatschappelijke verhoudingen maakt overi
gens spectaculaire koerswendingen juist mogelijk, dus wat dat betreft is er weinig 
veranderd. Uiteraard is een en ander niet met een economische analyse van de 
Sowjet-Unie en haar relaties met Oost-Europa te verhelpen, maar het boekje van 
Boot kan niettemin worden beschouwd als een welkome bijdrage om de discussie 
enige vaste grond onder de voeten te geven. 

De rode draad die door zijn studie loopt, aldus de auteur, 'is de verhouding 
van de Sovjet-Unie met de overige lidstaten en de spanning tussen verbinding van 
nationale plannen en de noodzaak toch op één of andere wijze een internationale 
markt te kreëren'. Boot benadert dit probleem op een zeer feitelijke manier, waar
bij hij de praktische beschrijving de voorrang geeft boven een meer theoretische 
vraagstelling. De toegankelijkheid die hiervan het gevolg is maakt het boek tot 
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een geschikte inleiding over de problemen van (de internationale aspecten van) 
socialistische planeconomieën die voor iedereen te lezen is. 

De Raad voor Wederzijdse Economische Hulp, of Comecon, zoals hij bij 
ons bekend is, werd in 1949 opgericht als een reactie op het Marshallplan en heeft 
zijn zwaartepunt in Oost-Europa. Leden zijn de USSR, de DDR, Bulgarije, Hon
garije, Tsjecho-Slowakije, Mongolië, Polen, Roemenië, maar ook, buiten de re
gio, Vietnam en Cuba. Sinds 1959 is het hebben van een planeconomie een voor
waarde voor lidmaatschap; Joegoslavië, dat om deze reden buiten de Comecon 
moest blijven, heeft sinds 1965 een beperkt lidmaatschap. Er zijn sinds het mid
den van de jaren 70 ook lange-termijn contractpartners van de Comecon, t.w. 
Finland, Irak en Mexico. De minst verplichtende status tenslotte, die van waarne
mer, hebben Angola, Ethiopië, Kampuchea en Laos. Industrieel minder ontwik
kelde staten zoals deze laatsten stuiten op belemmeringen wanneer ze lid willen 
worden, zoals blijkt uit het feit dat de Sowjet-Unie blijkens een recent krantenbe
richt zich verzet tegen toetreding van Mozambique (Frankfurter Affgemeine, 4 
maart 1983 ). 

Historische ontwikkeling 

In zijn boek onderscheidt Boot vier fases in de economische integratie van Oost
Europa. De fase die begint met de oprichting in reactie op het Marshallplan en de 
daarmee gepaard gaande economische blokkade van socialistische landen die zich 
niet aan de plan-voorwaarden willen onderwerpen ( 1949-1954); een fase waarin 
wordt gepoogd een stelsel van bindende onderlinge afspraken te maken die in 
1962 tot een einde komt met de vergeefse poging van Chroestsjov om een boven
nationale planning op te zetten; dan een luwte die duurt tot 1971, wanneer een 
vrij vergaand programma tot samenwerking wordt afgesproken. 

Het Marshallplan vormde 'een beslissend keerpunt' voor wat betreft de eco
nomische blokvorming in Europa. Polen en Tsjecho-Slowakije, twee landen die 
om redenen van economische afhankelijkheid van hetWesten hadden overwogen 
de Marshallhulp te aanvaarden ondanks de anti-Sowjet-intenties ervan, vormden 
in 1948 een Economische Raad. Deze landen, die nog in 1948 voor 60 tot 70% van 
hun buitenlandse handel afhankelijk waren van het kapitalistische Westen, 
wendden zich nu tot de Sowjet-Unie om tot internationale samenwerking te ko
men. Ook van Roemeense zijde werd aandrang uitgeoefend om samen te werken. 
De Russen waren hiertoe maar schoorvoetend bereid, en hoewel in januari 1949 
de Comecon werd opgericht, duurde het tot de Korea-oorlog en het aanscherpen 
van de Amerikaanse embargopolitiek alvorens Stalin ertoe overging een actieve 
invulling te geven aan de samenwerking. Tot dan toe hadden de Russen zich 
tevreden gesteld met herstelbetalingen (deels via de zgn. 'gemengde ondernemin-
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gen'), en waren zij huiverig voor de ambities van de kant van de nieuwe socialisti
sche staten om deelrepublieken van de USSR te worden. Dit internationalisme 
was StaJin vreemd en toen de internationale samenwerking onder druk van de 
agressieve Amerikaanse politiek inhoud kreeg, gebeurde dit via het overplanten 
van het Sowjet-model van de autarkische ( = op zelfvoorziening gerichte) indus
trialisatie van de jaren dertig op ieder van de Oosteuropese landen afzonderlijk, 
gekoppeld aan een politiek van disciplinering en onderschikking. Binnen enkele 
jaren was de handel van de Oosteuropese staten overwegend op de Sowjet-Unie 
gericht, en waren de 'internationalisten', die politiek nauwe aansluiting bij de 
Sowjet-Unie wensten, maar economisch een maximaal benutten van internatio
nale mogelijkheden, ook met het Westen, voorstonden, als 'Zionisten', 'Ti
toïsten', enz., geliquideerd. 

Het paradoxale van de nieuwe samenwerking was dat door de nadruk op 
nationale zelfvoorziening en planning de noodzaak van samenwerking op termijn 
werd opgeheven. Pas na de de-Stalinisatie kwamen er pogingen, om tot specialisa
tie op basis van wederzijds voordeel te komen, maar nu waren het de industrieel 
minst ontwikkelde staten, m.n. Roemenië, die zich ertegen verzetten vastgepind 
te worden op een rol als graanschuur of grondstoffenleverancier. Net als China 
wilden de nog agrarische Oosteuropese staten (Albanië, Roemenië, Bulgarije) 
juist een 'Grote Sprong Voorwaarts' maken. De industrieel meest ontwikkelde 
staten, m.n. de DDR en Tsjecho-Slowakijke, waren daarentegen juist op een punt 
aangeland waar de nadelen van de autarkische industrialisatie voelbaar werden en 
gezocht moest worden naar middelen om in een grootschalig producerende plan
economie produktie en consumptie op elkaar af te stemmen. De conflicten van de 
jaren zestig, tussen China en de Sowjet-Unie, tussen Roemenië en de Sowjet
Unie, maar ook de zelfstandige pogingen van Tsjecho-Slowakijke om door invoe
ring van marktelementen, een zekere opening naar het Westen en een grotere 
mate van politieke democratie de arbeidsproduktiviteit en de levensstandaard aan 
te passen aan de vereisten van grootschalige industriële produktie, laten zich te
gen deze achtergrond verklaren; de negatieve reactie van de Sowjet-Unie middels 
de interventie van 1968liet zien dat de uit de tijd van Stalin daterende combinatie 
van zelfstandige planeconomie naast politieke blokvorming nog altijd het over
heersende referentiekader was voor de Russische staats- en partijleiding. 

Nationaal en internationaal 

Boot constateert terecht dat de tegenstrijdigheid tussen de noodzaak tot interna
tionale specialisatie en de feitelijke nationale belangenstructuur, die geen belan
gengroep oplevert die zich sterk kan maken voor zo'n internationale specialisatie, 
aan de basis van al deze conflicten ligt. Niettemin had de Tsjechoslowaakse crisis 
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aan alle betrokkenen duidelijk gemaakt dat een voortzetting van het zoeken naar 
ongecoördineerde, nationale oplossingen voor de problemen van de planecono
mie tot verdere desintegratie van het socialistische statensysteem zou kunnen lei
den. Dit inzicht leidde in 1971 tot het zgn. 'complex program'. In dit program, dat 
verder gaat dan wat er tot nu toe is geprobeerd, wordengemeenschappelijke plan
ning per sector, specialisatieakkoorden en gemeenschappelijke investeringen 
(m.n. op het terrein van de grondstoffenwinning in de Sowjet-Unie) voorzien. 

Tegelijkertijd leek zich echter een nieuwe factor aan te kondigen die zou 
kunnen bijdragen tot de oplossing van de economische groeiproblemen van de 
socialistische landen, nl. de samenwerking-op-krediet met het kapitalistische 
Westen. De maatregelen van Nixon in 1971, die de dollar loskoppelden van het 
goud, hadden tot een ongekende vloed van betaalmiddelen geleid en de socialisti· 
sche landen wilden maar al te graag krediet opnemen in ruil voor latere afzet van 
de met nieuw-aangeschafte moderne fabrieken geproduceerde goederen. Omdat 
de Oosteuropese regeringen zich hierbij lieten verleiden tot afzonderlijke aanko· 
pen, leidde dit tot grootscheepse verstoring van de onderlinge afspraken. Boot 
beschrijft hoe de Poolse leider Gierek op bezoek in Frankrijk ter plaatse een grote 
bestelling voor Franse autobussen plaatste, hoewelleverantie van bussen aan Po· 
len al in het Hongaarse plan was opgenomen. De crisis in het Westen maakte 
bovendien de afzet van Oosteuropese goederen aldaar tot een illusie waardoor een 
schuldencrisis uitbrak met grote gevolgen. De door Gierek aangeschafte bussen 
staan inmiddels in Polen in de garages bij gebrek aan valuta om onderdelen in 
Frankrijk te kopen. 

Tegelijkertijd wordt vanuit het Westen in het kader van de nieuwe Koude 
Oorlog niet alleen geprobeerd de sociale spanningen in de socialistische landen 
als gevolg van de 'kapitalistische weg' die sommige van hen hebben gevolgd on· 
dergeschikt te maken aan een politiek van herziening van de uitkomsten van de 
Tweede Wereldoorlog, maar ook wordt er zorgvuldig voor gewaakt, dat kredie· 
ten en handelsakkoorden uit het Westen niet de realisering van de onderlinge 
samenwerking in Oost-Europa ten goede komen. Boot wijst erop dat hoewel de 
Comecon-landen er in 1972, tegen de achtergrond van de toegenomen samenwer· 
king, toe overgingen de EEG te 'erkennen', dit niet werd beantwoord met een 
'erkenning' door de EEG van de Comecon. De kapitalistische landen geven er de 
voorkeur aan de socialistische landen tegen elkaar uit te spelen, iets waar ze door 
de economische afhankelijkheid van Oost-Europa ten opzichte van het Westen 
toe in staat worden gesteld. Het aanmoedigen van nationale zelfstandigheid, 
waarvoor paradoxaal genoeg door de politiek van Stalin rond 1950 de basis werd 
gelegd, wordt dus nu overgenomen door het Westen. 

78 



m 

ie 
1e 
et 
:i
m 
at 
o

ot 
•te 
'o-

:te 
en 
en 
m 

de 
.en 
>n

de 
lie
tge 
de 

·er
:en 
de 

)Of 

ten 
:id, 
erd 

Conclusies 

Boot is in zijn conclusies terughoudend en probeert tot een zo zakelijk mogelijke 
afweging te komen. Over de produktiewijze en het maatschappijtype van Oost
Europa zegt hij slechts dat deze volgens de definities van de grondleggers van het 
marxisme niet socialistisch genoemd kunnen worden; niettemin benadrukt hij 
dat het om een fundamenreel andere produktiewijze gaat, en dat de economische 
integratie tussen de Comecon-landen daarom ook wezenlijk andere gevolgen 
heeft dan integratie in het kapitalisme. Terwijl in dit laatste de integratie de regio
nale ongelijkheid in ontwikkeling vergroot, is binnen de Comecon de ongelijke 
ontwikkeling bijvoorbeeld tussen industriële en agrarische lidstaten verkleind. 
De Comecon is dan ook het gunstigst geweest voor de minst ontwikkelde landen 
maar was daarentegen een blok aan het been van de industrieel geavanceerde sta
ten. 

Wat is nu de betekenis van de Comecon voor de Sowjet-Unie' Is het een 
Sowjet-imperium? Boot beantwoordt deze vraag met de stelling dat de Comecon 
de prijs is die de USSR moet betalen voor haar politieke invloed in Oost-Europa. 
Omdat zij er netto bij inschiet, is de Sowjet-Unie bijzonder geïnteresseerd in eco
nomische hervormingen in de Oosteuropese landen die hun afhankelijkheid van 
de Russische economie verminderen, maar tegelijkertijd mag de positie van de 
betrokken landen binnen Europa daardoor niet in het geding komen. Tegen deze 
achtergrond moeten de economische hervormingen in Hongarije, maar ook die in 
Polen, worden beoordeeld. 

'De Sovjet-Unie en Oost-Europa' biedt in verhouding tot de omvang een 
schat aan achtergrondmateriaal om de economische samenwerking in Oost-Euro
pa, maar ook de crisiselementen in de planeconomie zoals die zich nu doen voelen, 
in perspectief te plaatsen. Boot's conclusie dat de vooruitzichten voor de Come
con-landen niet rooskleurig zijn, maar niettemin gunstiger dan die van het kapita
lisme, mag enigszins ongefundeerd lijken aangezien de ontwikkelingstendenzen 
in het kapitalisme verder onbesproken blijven, maar zijn studie biedt voor wat 
Oost-Europa betreft een goede basis voor verdere studie en oordeelsvorming. Met 
name de aandacht die hij besteedt aan het dilemma tussen nationale soevereiniteit 
en de noodzaak tot internationale samenwerking is daarbij van groot belang. De 
verwevenheid die in de loop van de ontwikkeling van het Sowjet-socialisme is 
gaan optreden tussen nationalisme en socialisme, en die ik in een eerder in dit blad 
besproken bundel de 'nationale-staatvorm' van het socialisme genoemd heb, heeft 
zich na de oorlog niet omgezet in een nieuw internationalisme, maar is juist gere
produceerd, in ieder socialistisch land opnieuw ge- en bevestigd. Lezing van het 
boek van Hélène Carrère d'Encausse, in de Engelse vertaling 'Decline of an Empi
re' (1978), maakt duidelijk dat het hierbij niet gaat om een onbedoeld effect, maar 
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dat de nationaliteitenpolitiek zoals die vanaf de internationale nederlaag van de 
Oktoberrevolutie en de vestiging van de Sowjet-Unie is gevolgd, voor de verhou
dingen in het naoorlogse Oost-Europa toonaangevend is geweest. Dat Stalin als 
volkscommissaris (en lang daarvoor reeds als de partijspecialist) voor de Nationa
liteiten voor de formulering en uitvoering van deze politiek in grote mate verant
woordelijk was, geeft zijn rol als Vader der Volkeren in de naoorlogse politieke 
onderwerping van Oost-Europa nog extra reliëf. Dat de economische basis voor 
deze onderwerping niet een imperialistische was, maar juist economisch nadelig, 
leert ons het boek van Boot. Voor diegenen die Oost-Europa niet als een vijandige 
planeet, of als een aan het Westen identiek 'blok', maar als een proefterrein voor 
het socialisme beschouwen, is lezing van zijn boek daarom een nuttige ti jdsbeste
ding. 
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van de werkredaktie 

De Europese verkiezingen die op 14 juni gehouden worden leveren 
twee identieke doorbraken op aan de rechter- en linkerkant van 
het politieke spektrum in Nederland. Konfessioneel-rechts heeft 
één lijst gevormd en radikaal-links heeft samen met een tak van 
de groene beweging één lijst gevormd. Het tot stand gekomen Groen 
Progressief Akkoord is een logische stap op de weg van samenwerking 
tussen PSP, CPN en PPR. 
De redakties van Socialistisch Perspektief -uitgave van de Stichting 
Vorming en Scholing PSP- Komma -uitgave van het IPSO, het weten
schappelijk buro van de CPN- en Radikale Notities -uitgave van 
de PPR-Studiestichting in samenwerking met de Stuurgroep Raads
en Statenwerk- hebben een bijdrage willen leveren aan die samenwer
king en aan de kampanje voor de Europese verkiezingen, door met 
een gemeenschappelijk nummer uit te komen. In zeer korte tijd 
en met beperkte financiële middelen zijn we erin geslaagd het voor 
u liggende blad te produceren. 
Het spreekt vanzelf dat de auteurs, die afkomstig zijn uit de drie 
radikaal-linkse partijen, op persoonlijke titel geschreven hebben. 
Voor de abonnees op Socialistisch Perspektief en Komma is dit een 
regulier nummer van de jaargang-1984; voor de abonnees op Radikale 
Notities is dit een extra nummer. 

Het nummer opent met een artikel van Bram van der Lek -lijsttrek
ker van het Groen Progressief Akkoord- over de Euroverkiezingen. 
Hoe staat het Groen Progressief Akkoord daar tegenover, wat is 
er mis en wat moet er beter en anders worden? 
Centraal in de Europese samenwerking staat het Gemeenschappel!Jk 
Landbouwbeleid. Peter Lankhorst -tweede kamerlid PPR- jaap Roell 
en Theo Ruyter -fraktiemedewerkers van de tweede kamerfraktie 
van de PPR- geven een overzicht van het huidige beleid, laten zien 
waar dat mis loopt en dragen alternatieven aan. 
Milieuvervuiling is een internationaal probleem, niet gebonden aan 
landsgrenzen. Willem de Bruin, -hoofdredakteur Milieudefensie- pleit 
dan ook sterk voor een Europees milieubeleid, want alleen dan kunnen 
er effektleve maatregelen genomen worden. 
Wim Schoutendorp -redakteur van De Waarheid- kijkt achter de 
schermen van het Europa van de tien. Hij laat zien hoe de machts
verhoudingen echt liggen; welke belangen het beleid bepalen en 
waarom het juist zo belangrijk is voor links om op dat Europese 
nivo aktief politiek te bedrijven. 
Duco Helierna -redaktielid Komma- gaat in op misschien wel de 
meest gevoerde diskussie over Europa op dit moment: de vraag 
naar een meer zelfstandige Westeuropese militaire status. Hij analy
seert en bekritiseert de diverse visies en pleit voor konkrete stappen: 
geen kruisraketten. 
Als gesproken wordt over de EG en de Europese politiek wordt 
niet snel gedacht aan de Derde Wereld. Toch voert de EG ook een 
ontwikkelingsbeleid. Theo Ruyter -fraktiemedewerker tweede kamer
fraktie PPR- gaat daar op in, met kommentaar en aanbevelingen. 
Vervolgens maken we een radikaal politieke reis door Europa. Ron 
Leijser en Alexander de Roo -redaktieleden Socialistisch Perspektief-



4 

geven een overzicht van welke radikaal-linkse en groene partijen 1 

we In de landen van de EG tegenkomen. 
Bert Willemsen -tot voor kort sekretaris bultenland van de PPR· 
schrijft over 'minderheden' in de EG. Het aantal migranten In de • 
EG Is groter dan de bevolking van vijf van de tien lidstaten, Wat 
zijn de rechten van deze mensen - of beter gezegd, welke rechten 
hebben ze niet? De auteur pleit voor een drastische uitbreiding 
van die rechten. 
Tenslotte, de EG komt regelmatig positief In het nieuws als het 
gaat om een gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Titla Bos I 
-statenlid voor de PSP in Noord-Holland- bekijkt of de 'derde richt· 
lijn' positief kan werken In de richting van een geÏndividualiseerd 
sociaal zekerheldssysteem. 

Uit de verschillende bijdragen in deze uitgave zal blijken dat er 
binnen radikaal-links nog niet eenduidig gedacht wordt over de moge
lijkheden en wenselijkheden van Europese samenwerking. Wel is duide
lijk dat de verschillen niet partij-bepaald zijn, maar dwars door 
de partijen heen lopen. 1 
De werkredaktie wil graag initiatieven nemen om deze verschillen 
nader te bespreken, bijvoorbeeld op een studiedag. Daarvoor is het 
van belang dat u reageert op de bijdragen In dit nummer. Reakties 
kunt u opsturen naar êên van de redakties van de drie bladen, waar· 1 
van de adressen achterin vermeld staan. Ook stellen we het o~ 
prijs reakties te ontvangen op het feit dat we met een gezamenlljt 
nummer uitkomen. 

KEES BAKKER 
JAN DIRX t 

DUCO HELLEMA 
RON LEI]SER 

ALEXANDER DE ROO 
TIM VAN RUITEN I 

• 

• 
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Bram van der Lek 

groen links bij de 

europese verkiezingen 

In 1979 waren er voor het eerst verkiezingen voor het parlement 
van de Europese gemeenschap. De PSP, PPR en CPN deden aan 
deze verkiezingen mee, maar met weinig enthousiasme, en ook 
zonder kans op zetels. M.n. voor de PSP was het vooral een 
'protestdeelname', een gelegenheid om de bezwaren tegen de 
kapitalistische blokvorming van de EG nog eens goed uit de doeken 
te doen. Ook bij de andere partijen was de kritiek groot. 
Die kritische opvatting over de Europese Gemeenschap bij de ver
schillende partijen is nauwelijks veranderd. Toch vormen zij nu, 
voor de verkiezingen van 1984, samen met het Groen Platform 
(door een beslissing van de Raad van State nu Groene Partij 
Nederland geheten) een samenwerkingsverband: het Groen Progres
sief Akkoord, met één programma en één lijst. 

Voor een deel is die samenwerking natuurlijk van pragmatische aard. 
Zonder de drang van de 'kiesdrempel' van vier procent (Nederland 
heeft 25 zetels in het Europese parlement van de 434) zou hij wel
licht niet tot stand gekomen zijn. 
Toch is er ook een meer politieke achtergrond. Die achtergrond is 
gelegen in een dubbele ontwikkeling die zich in de laatste jaren heeft 
voorgedaan. Enerzijds is een aantal krises waar de wereld in verkeert 
steeds duidelijker geworden. De krisis van het milieu, de krisis in de 
sociale verhoudingen en de alles overheersende wapenwedloop. Bijna 
overal is rechts aan de macht en dreigt door zijn beleid deze krises 
alleen maar te verergeren. Anderzijds -en daartegenover- is er een 
groei en ontwikkeling van tegenbewegingen: de vredesbeweging, de 
milieubeweging, het verzet tegen kernenergie, de vrouwenbeweging, 
en een geheel nieuwe opstelling binnen kerken, de vakbeweging en an
dere reeds langer bestaande 'sociale bewegingen'. 
Bij steeds meer mensen dringt het besef door dat de verschillende 
bedrelgingen bij elkaar horen, dat de toenemende macht van de staat, 
de milieuvernietigende produktie, de toenemende verschillen tussen 
arm en rijk, tussen de werkenden en de overbodigen, en ogenschijnlijk 
niet te stuiten wapenwedloop, onderdelen zijn van éénzelfde systeem. 
En het verzet tegen dat systeem neemt toe. 
Het begrip 'groene politiek' dreigt, bijna nog voor het is uitgevonden, 
de meest uiteenlopende en niet altijd on-bedenkelijke betekenissen te 
krijgen. Niettemin zullen we het er voorlopig mee moeten doen, voor
al ook omdat het, mits op de juiste wijze ingevuld, wel degelijk de 
kern raakt van waar het bij het formuleren van een nieuw politiek 
alternatief om gaat. Ekologie, de strijd voor een leefbare aarde, is 
immers niet een zaak die men kan nastreven los van de 'overige' po
litiek, maar een zaak die onmiddellijk raakt aan de ekonomie, de in
richting van de samenleving, de vragen van bewapening en ontwape
ning, de machtsverhoudingen in de wereld. 
Groene politiek Is dan ook allerminst een 'one-issue'-politiek, zoals 
sommigen zo graag suggeren, maar -integendeel- een revolutionaire 
en radikale stellingname op alle terreinen van de politiek. De innerllj-
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ke samenhang van deze stellingname begint langzamerhand wat duide· 1 

!ijker vormen aan te nemen. Vormen die aansluiten bij datgene waar 
linkse, socialistische en pacifistische partijen al vele jaren voor ge· 
streden hebben. 
In dit inleidende artikel wil ik deze gedachten iets nader uitwerken. !I 

bewegingen 

Niet alleen In Nederland, maar In heel Westeuropa -en trouwens ook 
in andere delen van de wereld (de VS, Oosteuropa)- hebben een aan· I 
tal sociale bewegingen, in samenhang met elkaar, zich ontwikkeld en ~ 
aan kracht gewonnen. Tegenover een restauratie in de officiële poli· ' 
tiek -Reaganisme, Thatcherisme, no-nonsens- staat een groeiend ver· 
zet. De vredesbeweging, speciaal de beweging tegen de kernwapens • 
en de plaatsing van de Pershings en Kruisraketten, organiseerde zich I, 

op Europese schaal. Diverse dwarsverbindingen zijn inmiddels ontstaan r 
met de milieubeweging, het verzet tegen kernenergie, tegen groot· : 
schalige produktie, grootschalige verkeersoplossingen, tegen chemisch : 
afval en vuillozingen en tegen een milieuvijandige landbouwpolitiek. 1 
Bij een toenemend aantal mensen begint het besef door te dringen : 
dat de 'no-nonsense' methode om de ekonomlsche krisis op te lossen · 
de milieubedreiging alleen maar erger kan maken en tegelijkerti~ 
voor de vraagstukken van werkgelegenheid, inkomensverdeling en be· 1 
strijding van de armoede in de wereld geenenkele oplossing biedt. Het 
nieuwe alarm rondom de zure regen, zeevervuiling en gifstoffen In ', 
het voedsel, kan deze inzichten alleen maar versterken. , 
Uit enquetes, het optreden van aktiegroepen en BÜrgerlnitiative, de 1 

deelname aan demonstraties, enz. blijkt dat velen, soms zelfs meer· ' 
derheden, de officiële politiek op het gebied van bewapening, kern· ~ 
energie, en het geldende beleid op milieugebied afwijzen en ook be· 
reid zouden zijn ingrijpende veranderingen -bijvoorbeeld achteruitgang ' 
in inkomen- te akcepteren wanneer daar werkelijk een schonere en 
meer menselijke samenleving tegenover zou staan. I 
Natuurlijk is slechts een beperkt aantal mensen bewust aktief in ak· , 
tiegroepen, platforms en bewegingen. Maar we moeten m.i. de uit· · 
straling van dit alles niet verwaarlozen of vergeten. 
Een ander belangrijk element vormen de strijd van de vrouwen en de 
denkbeelden van het feminisme. Daarbij gaat het om meer dan de ge· 1 
rechtvaardigde strijd voor gelijke behandeling, individualisering van . 
inkomen en deelname aan het arbeidsproces. Het gaat vooral om de 1 

kritiek op patriarchale verhoudingen, machtsdenken, instrumentalisme, , 
technokratie. Het zijn deze denkbeelden die rechtstreeks doorwerken ~ 
in de theorie en aktievormen binnen de vredes-, milieu- en demokra· : 
tiseringsbewegingen. : 
Opvallend aan deze bewegingen is dat zij over de grenzen heen sterke 1 
overeenkomsten vertonen. Dikwijls blijkt datgene wat in een bepaald i 
land met veel vallen en opstaan aan denkbeelden en als aktiepraktijk .i. 
is ontwikkeld in andere landen er bijna net zo uit te zien. Natuurlijk '!" 

komt dat voor een deel omdat men ook inderdaad veel aan elkaars i 
denkbeelden en aktiepraktijk ontleent en voor een ander deel omdat 1 
men zich baseert op dezelfde 'alternatieve' literatuur. Niettemln is 
de overeenkomst, ook waar dergelijke gemeenschappelijke bronnen niet ' 
aan te wijzen zijn, vaak heel treffend. Er is een bijna vanzelfspre· 
kend gevoel van internationale verwantschap binnen de diverse bewe· 
gingen. 
Het zou de moeite waard zijn het verschijnsel van de sociale bewe· 
gingen verder te analyseren. Er zijn lijnen door te trekken vanuit de 
demokratiseringsbeweging en de anti-imperialistische beweging van de 
jaren zestig. Het is naar mijn overtuiging volstrekt fout om te doen 
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alsof die op niets is uitgelopen en alleen maar desillusie heeft ach
tergelaten. Ik denk veel eerder dat de sporen ervan de basis vormen 
van demokratiseringsideeën, de kleinschaligheidsideeën, de technologie
kritiek en de vredesbewflging van vandaag. 
Er zijn natuurlijk ook verschillen. Veel minder dan in de jaren zestig 
leeft het gevoel dat de verbeelding morgen wel aan de macht zal 
zijn. Er is veel meer oog voor de grimmigheid van de politieke wer
kelijkheid. Maar er heeft ook een ontwikkeling In de diepte plaatsge
vonden. Vraagstukken -van energiepolitiek, van machtsverhoudingen, 
van de verhouding tussen werk en inkomen, de samenhang tussen 
techniek en uitbuiting, tussen bewapening, milieubedreiging en ekono
mie- worden beter geanalyseerd. Bewegingen houden zich meer bezig 
met strategie, met lange termijn vragen en met het moeizame proces 
van aanhang winnen, mensen overtuigen en het uitdenken van aanne
melijke, zinvolle en bruikbare tussenstappen. 

partijen dichter bij elkaar 

Het Is tegen deze achtergrond dat we het tot stand komen van het 
Groen Progressief Akkoord moeten zien. De partijen waar het om 
gaat staan niet los van de sociale bewegingen. Ze zijn er op allerlei 
manieren mee verbonden. Dezelfde ontwikkeling In het denken die 
binnen de bewegingen heeft plaatsgevonden, vinden we ook terug In 
die partijen. 
Het hoeft dan ook niet te verbazen, dat ondanks vele verschillen In 
historie en In opvattingen over strategische kwesties, die partijen op 
vele punten toch dichter bij elkaar zijn komen te staan. Dat geldt 
voor vragen als demokratlserlng en zeggenschap van mensen over hun 
eigen leefomstandigheden. Het geldt voor het inpassen van denkbeel
den over milieubescherming, grenzen aan de groei, technologiekritiek 
en kleinschaligheld in de ekonomische opvattingen. Het geldt voor het 
denken over feminisme, over minderheden, over bewapening. 
Een uitdrukking daarvan is het betrekkelijke gemak waarmee het ge
zamenlijke programma tot stand kwam. De vele problemen die er 
toch waren lagen meer in de sfeer van de uitvoering, de presentatie, 
de personen op de lijst, de waterdichtheid van de afspraken enz. Het 
is trouwens opvallend dat nu het verband eenmaal tot stand is geko
men, de uitvoering van al dat soort zaken redelijk soepel verloopt. 
Natuurlijk is het programma een globaal programma. Maar het geeft 
wel heel duidelijk de gemeenschappelijke richting aan waarin gedacht 
wordt. De hoofdpunten -een aktieve vredespolitiek, de els van konkre
te stappen op weg naar algehele ontwapening, ontbinding van NAVO 
en Warschaupakt, inperking van de macht van de multinationals, 
maatschappelijke kontrole en zeggenschap over het gebruik van pro
duktiemiddelen en winsten, kringloopproduktle, meer kleinschalige be
drijven, gebruik van duurzame energiebronnen, een rechtvaardige ver
deling van werk en inkomen, radikale demokratlsering- geven dat dui
delijk aan. 
Het blijkt trouwens dat ook bij de nadere invulling door gemengde 
werkgroepjes uit de verschillende partijen en het Platform de onder
linge overeenstemming groter is dan wel eens wordt gedacht. Blijk
baar is er toch een konsensus aan het groeien over de invulling van 
wat nu is gaan heten de 'groen progressieve', groen linkse of groen 
socialistische politiek. 
Dat wil niet zeggen dat er niet nog vele open vragen zijn. Zoals ge
woonlijk weten we met zijn allen beter waar we uiteindelijk naar toe 
willen, hoe het 'eigenlijk' zou moeten zijn, dan hoe je daar nu pre
cies komt. Met andere woorden, m.n. over strategische vragen zal nog 
veel moeten worden nagedacht. 
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waarom Europa? 

De kritiek op de EG is er niet minder op geworden. Toch zijn e 
goede redenen om ook op dat nivo vertegenwoordigd te willen zijr 
juist omdat rechts op dat nivo samenwerkt en vele van de bedreigin 
gen zich ook op dat vlak afspelen, is het nodig om er bij te ziJr 
Dezelfde funktie die de partijen van links, de GrÜnen in Duitslanc 
en andere partijen die met de tegenbeweging verbonden zijn in de na 
tionale parlementen vervullen: lastige vragen stellen, voor de onder 
drukten opkomen, radikale alternatieven stellen, kan een vertege~ 
woordiging van de alternatieve bewegingen ook in dat Europese par 
lement vervullen. Dat zal niet direkt een radlkale verandering va· 
de Europese politiek betekenen. Op dat vlak zal dat zeker niet gr 
beuren. Zolang rechts nog in alle afzonderlijke landen aan de mad· 
is, hoeven we van Europese politiek de maatschappijverandering zeke 
niet te verwachten. Maar het zou al te gemakkelijk zijn, wanneer d· 
tegenbeweging zich in afzonderlijke landen zou laten opsluiten en he 
Europese strijdperk geheel aan de gevestigde politici overlaten. 
Dat hebben ook de vakbeweging, de meer gevestigde mllieuorganiS3· 
ties, konsumentenorganisaties e.d. goed begrepen. Zij allen hebben hu: 
lobby's bij de Europese organen. Een fraktie van groene, linkse en al· 
ternatieve partijen zou een goede ingang kunnen zijn voor deze orga· 
nisaties. 
Een andere goede reden om daar vertegenwoordigd te willen zijn i~ 

het gevaar dat er dreigt dat de Europese Gemeenschap in grote eens· 
gezindheid overgaat tot wat zo mooi genoemd wordt de Europese Po
litieke Samenwerking, maar wat in feite betekent een soort Europese 
defensie-gemeenschap: grotere samenwerking op het gebied van bewa
pening, wapenproduktie en wapenexport. Om zulke dingen tegen t· 
houden is het nuttig een aantal eigen vertegenwoordigers In het Euro· 
pese parlement te hebben, die daar met hun neus bovenop zitten, e· 
de tegenkrachten in de diverse landen snel kunnen informeren en he 
penlijk mobiliseren. Die informatiefunktie geldt trouwens voor tal va· 
onderwerpen. 
Maar het belangrijkst lijkt mij de mogelijkheid om, via de kontakter 
op het Europese vlak, bij te kunnen dragen aan een intensievere sa 
menwerking en wisselwerking tussen de bewegingen uit de diverse 
Westeuropese landen. Het is nu, bij de voorbereiding van de verkic· 
zingen, al duidelijk dat zo'n samenwerking en een uitwisseling van 
ideeën nuttig is. Ondanks het basisgevoel van internationale solidari· 
telt blijken er over en weer veel misverstanden te bestaan, dikwij:: 
terug te voeren op de vertekende publiciteit, of het volstrekt ontbrc· 
ken van publiciteit over de bewegingen in de landen over en weer, 
Gesprekken, onderlinge ontmoetingen, kleine konferenties e.d. blijken 
uiterst nuttig voor het wegnemen van zulke misverstanden. En wan· 
neer verschillende partijen en bewegingen in het parlement vertegen· 
woordigd zullen zijn wordt het leggen van zulke kontakten en het or· 
ganiseren van ontmoetingen -ook van anderen dan die paar Europarlc· 
mentariërs- een stuk gemakkelijker. 
En tenslotte, geheel los van de merites van de EG, zie ik deze inter· 
nationale samenwerking als heel belangrijk, omdat hij ons een stapje 
dichterbij kan brengen bij het formuleren en verder uitdiepen van de 
alternatieve politiek, die zo dringend nodig is tegenover de giganti· 
sche bedreigingen waartegenover we ons geplaatst zien. Internationale 
diskussie, internationaal overleg, is daarbij een belangrijke noodzaak. 
Daarvoor hebben we de EG natuurlijk niet nodig. Zulk overleg rnoet 
zich ook niet beperken tot de landen die toevallig lid zijn van het 
Europa van de tien. Maar je kunt de Europese verkiezingen er wei 
heel goed voor gebruiken. 
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solidariteit dringend gewenst 

Dat zijn een aantal redenen waarom ik denk dat het nuttig is aan 
de Europese verkiezingen deel te nemen. Met alle skepticisme, en 
zonder te denken dat dáár nou de maatschappelijverandering tot stand 
gebracht wordt die wij wensen. 
Er is dringend behoefte aan een gemeenschappelijke theorie. Aanzet
ten daartoe beginnen zich duidelijk af te tekenen. Maar we zullen nog 
veel moeten konfereren, diskussiëren en deze denkbeelden verder uit
werken. Op het nationale vlak, met de drie partijen onderling, met 
allen die dat willen uit andere p<::rtijen, en met de vertegenwoordigers 
van bewegingen. En internationaal, met de groenen, de alternatieven 
en de links-radikale partijen. 
Er is ook dringend behoefte aan solidariteit en meer eenheid van ak
tie. Ook op het 'groene' front dreigt alweer verdeeldheid en scherp
slijperij. Het is heel betreurenswaardig bijvoorbeeld, dat een deel van 
het -toch al niet zo duidelijke- Groene Platform het nodig heeft ge
vonden een eigen partij op te richten, die onder de naam 'Europese 
Groenen' ook aan deze verkiezingen zal deelnemen. Niet omdat hun 
programma niet zou deugen. Het lijkt me wat vaag. Maar In wezen 
is het hetzelfde programma, dat door de vier partijen werd aangeno
men. Aan de besprekingen daarover hebben ze namelijk uitvoerig 
meegedaan. Maar wel, omdat hierdoor verwarring wordt gezaaid en 
de betreurenswaardige indruk wordt gevestigd dat het om geheel ver
schillende 'groene opties' zou gaan, waarvan de één meer deugt dan 
de andere. Ook internationaal dreigde het nogal wat verwarring te 
zaaien. 
Gelukkig zijn we erin geslaagd nu goede afspraken te maken met alle 
partijen, die naar onze mening van belang zijn voor deze Internatio
nale samenwerking. Het Groen Progressief Akkoord heeft een goede 
samenwerking met alle Groene Partijen enerzijds en met een aantal 
links-radikale partijen, zoals de PdUP {Italië), de SF (Denemarken) en 
de PSU (Frankrijk) anderzijds. Voor ons zijn de beide 'poten' van de 
nieuwe bewegingen even belangrijk, en we willen dat zo houden. Dat 
is gelukkig ook de opstelling van de voornaamste partijen waarmee 
.vij in het Europese parlement hopen samen te werken, zoals de GrÜ-
1•''1 in de Bondsrepubliek, Les Verts uit Frankrijk, Agalev en Ecolo 
:•t België en de hierboven genoemde partijen. 

' aar mijn mening is het een belangrijk winstpunt wanneer een derge
i ijke groen-rode samenwerking tot stand kan komen. Het zal een te
':en zijn dat de bewegingen -voor ontwapening, voor een andere, men
selijke en demokratische ekonomie, voor een samenleving zonder 
machtskoncentraties en vernietiging- een duidelijke voet tussen de 
deur hebben. Het zal ook een stimulans zijn om met de strijd door 
te gaan en de theorie die daarvoor nodig is verder te verdiepen. 

BRAM VAN DER LEK 
mei 1984 
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Peter Lankhorst, Jaap Roëll en Theo Ruyter 

Europa en landbouw 

1. INLEIDING 

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is zowel paradepaard als zor
genkind van de Europese Gemeenschappen (EG). Het één omdat de 
integratie van de EG op geenenkel ander terrein zo ver gevorderd 
is als in de landbouw en het ander omdat het landbouwbeleid zo'n 
groot deel van de beschikbare gelden opslokt en voortdurend aan 
allerlei kritiek blootstaat. Wat het laatste betreft zijn we de laat
ste jaren gewend geraakt aan de regelmatig terugkerende klacht uit 
Brussel dat er teveel geproduceerd wordt en dat de overschotten 
een steeds zwaardere belasting vormen voor de begroting van de 
Gemeenschap. 
Tot nu toe heeft deze klacht nauwelijks geleid tot maatregelen die 
zoden aan de dijk zetten, maar nu schijnt het dan toch menens te 
worden. Als er geen ingrijpende beslissingen worden genomen, zo 
wordt gezegd, loopt het hele landbouwbeleid gevaar. Volgens som
migen staat zelfs het bestaan van de EG op het spel. Vandaar de 
krachtige toon die de Europese Commissie eind juli 1983 aansloeg, 
toen ze desgevraagd een reeks voorstellen formuleerde om de land
bouwuitgaven daadwerkelijk onder kontrole te krijgen. De Raad van 
Ministers heeft zich in 1983 nog niet uitvoerig met de voorstellen 
beziggehouden. Hij zal zich er echter spoedig in moeten verdiepen, 
al was het alleen maar omdat de Gemeenschap anders in akute be
talingsproblemen komt. 
Het ziet er naar uit dat het landbouwbeleid in een beslissende fase 
van zijn bestaan beland is. Of en hoe het deze fase zal overleven 
is nog verre van duidelijk. In ieder geval lijkt ons de tijd rijp voor 
een grondige herziening van het beleid zoals dat tot dusver is ge
voerd. De voorstellen van de Commissie die nu op tafel liggen kun
nen daartoe een aanzet zijn, al zijn ze naar onze mening al te 
zeer ingegeven door budgettaire overwegingen. Er zijn goede rede
nen aan te voeren voor zo'n algehele herziening en aangezien zeer 
velen direkt of indirekt bij het landbouwbeleid betrokken zijn, dient 
de diskussie daarover in brede kring gevoerd te worden. 
Wij beginnen dit artikel met een overzicht van het landbouwbeleid 
tot nu toe - de opzet, de resultaten en welke kritiek daarop te le
veren is. Daarna gaan we in op de voorstellen zoals die geformu
leerd zijn door de Europese Commissie. Tenslotte geven we kom
mentaar op die voorstellen en plaatsen onze eigen visie er naast. 
Wij vinden een hervorming van het gemeenschappelijk Landbouwbe
leid dringend gewenst. Deze hervorming zou dan niet alleen moeten 
voortkomen uit de financiële problemen waarin de EG verkeert en 
ook niet alleen gericht moeten zijn op een oplossen van die proble
men. Deze hervorming moet zich richten op de volgende vier 
hoofdzaken - die in het laatste deel van dit artikel worden uitge
werkt: 
* behoud van werkgelegenheid in de land- en tuinbouw van de EG; 
* de inkomensachterstand van boeren en tuinders in de EG; 
* ekologische aspekten; 
* de voedselsituatie in de Derde Wereld. 
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2. HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID TOT NU TOE. 

2.1 de opzet 

Bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 19.57 
werden vijf doelstellingen geformuleerd voor het nog te ontwikkelen 
gemeenschappelijk landbouwbeleid: 
- vergroting van de produktiviteit in de landbouw, 
- een 'redelijke levensstandaard' voor de landbouwbevolking, 
- stabilisatie van de markten, 
- het veiligstellen van de voedselvoorziening in de Gemeenschap, 
- 'redelijke prijzen' voor de konsumenten. (art.39 Verdrag van Rome) 
De twee pijlers van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn het 
markt- en prijsbeleid en het struktuurbeleid. Voor het overgrote deel 
van de landbouwprodukten in de lid-staten geldt een vorm van markt
ordening: 'licht' of 'zwaar'. In het eerste geval, dat onder meer geldt 
voor varkensvlees, pluimvee, groenten en fruit, is geen sprake van 
gemeenschappelijke prijzen. In het tweede geval, dat met name van 
toepassing is op zuivel, rundvlees en granen, wel. Die prijzen worden 
jaarlijks vastgesteld. Enerzijds is sprake van 'richtprijzen', dat wil 
zeggen wenselijk geachte prijzen waarmee men vraag en aanbod pro-
beert te beÏnvloeden. Anderzijds wordt gewerkt met 'interventieprij
zen', een soort minimumprijzen die doorgaans onder het nivo van de 
richtprijzen liggen. Als het aanbod van een produkt groter Is dan de 
vraag ernaar en de prijs daalt tot onder de richtprijs, dan kan een 
boer zijn produkt aanbieden aan een zogenaamd interventieburo om 
er in ieder geval die minimumprijs voor te ontvangen. 
Voor vele produkten wordt het prijsnivo binnen de Gemeenschap 
kunstmatig hooggehouden ten opzichte van de buitenwereld. Dat bete
kent in die gevallen dat voor goedkopere produkten van buiten de 
Gemeenschap een importheffing geld, zodat de boeren binnen de Ge
meenschap er niet direkt konkurrentie van ondervinden. Voor de eks
port betekent het dat relatief dure produkten uit de EG tegen kon
kurrerende prijzen kunnen worden aangeboden buiten de EG. Dat ge
beurt met behulp van 'eksportrestituties'. 
Het struktuurbeleid is erop gericht de verschillen tussen de landbouw
sektor in de ene lidstaat en die in de andere lidstaat te overbruggen. 
Eigenlijk is dit beleid een hulpmiddel om het voeren van een gemeen
schappelijk markt- en prijsbeleid te vergemakkelijken. Zo kwam de 
Europese Commissie in 1967 met het zogenaamde plan-Mansholt, dat 
gericht was op een geleidelijke schaalvergroting om binnen de Ge
meenschap als geheel een hogere produktiviteit in de landbouw moge
lijk te maken. Het oorspronkelijke plan kwam er niet door. Wel werd 
in 1972 een minder verstrekkend plan aanvaard, dat met name maat
regelen behelsde om de modernisering van landbouwbedrijven te be
vorderen en bedrijfsbeëindiging te vergemakkelijken. De uitvoering van 
dergelijke struktuurmaatregelen valt onder de verantwoordelijkheid van 
de regeringen van de lid-staten. -

2.2 de resultaten 

Sinds de invoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid hebben 
zich grote technische veranderingen in de landbouw voltrokken en is 
de produktiviteit snel gestegen. Jaarlijks groeide de landbouwproduktie 
in de Gemeenschap met 1,5 tot 2 procent, terwijl de groei van de 
konsumptie met ongeveer een half procent per jaar daarbij achter
bleef. Zodoende is het aanbod van een groot aantal belangrijke pro-
dukten langzamerhand groter geworden dan de vraag binnen de Ge
meenschap. Vandaar de gesubsidieerde verkoop van produkten als ba--

r~ 
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ter binnen de EG en de eksport, waar in het algemeen eveneens geil 
bij moet. Aan de omvang van de landbouwproduktie heeft men i1 
Brussel tot dusver niet of nauwelijks paal en perk gesteld. 
Intussen Is de werkgelegenheid in de landbouw sterk teruggelopen. In 
de tien lid-staten samen zijn nu naar schatting nog acht miljoen me~ 
sen in de landbouw werkzaam. Er zijn vijf miljoen bedrijven van een 
of meer hectare en meer boeren dan vroeger hebben andere inkom· 
sten naast die uit de landbouw. Het gemeenschappelijk Iandbouwbeleli 
is er niet in geslaagd het arbeidsinkomen In de landbouw gelijke trel 
te doen houden met de inkomens buiten de landbouw. De afgelopen 
jaren zijn de reële landbouwinkomens In de Gemeenschap gedaald, in 
1980 zelfs met 9 procent. De Inkomensontwikkeling In de landbouw 
heeft opvoering van de produktie, met name via nieuwe lnvesteringe~ 
in de hand gewerkt. Op die manier hoopt de individuele boer immers 
zijn inkomen te kunnen vergroten. Beperkte maatregelen om de pr~ 
duktle In te dammen zoals de 'medeverantwoordelijkheidshefflng' w~ 
ren niet alleen Ineffektief, maar drukten bovendien het zwaarst o~ 

de kleine bedrijven. Daardoor werd de uittocht uit de landbouw no! 
eens ekstra gestimuleerd. 
Het groeitempo van de landbouwuitgaven ligt over een aantal jaren 
genomen hoger dan het groeitempo van de eigen middelen van de EG, 
In 1980 had ongeveer 80 procent van de totale uitgaven van de Ge
meenschap betrekking op de landbouw. Dat betrof een bedrag van Ofr 

geveer 31 miljard gulden, waarvan 13 miljard alleen al voor de zui· 
velsektor. In de jaren 1980-1982 waren de kosten van de gegarandeer· 
de afname van produkten vla het Europese oriëntatie- en garantie· 
fonds voor de landbouw (EOGFL) betrekkelijk stabiel, maar in 1981 
verwachtte de Commissie een stijging van de kosten met maar liefst 
30 procent in vergelijking met het voorafgaande jaar. 

2.3 Nederland 

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft in de jaren zestig en zeve~ 
tig een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De arbeidsproduktivi· 
telt Is in die periode sterk toegenomen, met name bij de grote IJ!. 
drijven die hun voorsprong op de middelgrote en kleine bedrijven ver· 
der hebben uitgebouwd. De werkgelegenheid in de agrarische sektor 
Is sterk gedaald en neemt nog steeds af. Bij ongewijzigd beleid zullen 
tot 1990 gemiddeld tien boeren per dag zich genoodzaakt zien de 
landbouw te verlaten. De daling van het aantal bedrijven Is gepaarl 
gegaan met een flinke schaalvergroting, vooral In de melkveehouderij, 
De voordelen van de hoge produktiviteit zijn niet zozeer de boerer 
als de konsumenten, handel en verwerkende industrie ten goede geb 
men. 
Nederland geldt als een netto-profiteur van het gemeenschappelijl 
landbouwbeleid: het verdient er meer aan dan het erin stopt. Mede 
dankzij het gemeenschappelijk landbouwbeleid is de waarde van de 
Nederlandse eksport van al dan niet bewerkte landbouwprodukten tol 
grote hoogten gestegen: in 1982 40 miljard gulden tegenover 26 mi~ 
jard aan agrarische importen. 
Bij de begroting van het Ministerie van Landbouw en Visserij voor 
1983 was een notitie gevoegd over 'het landbouw en tuinbouwbedrljl 
in de jaren tachtig'. Daarin gaf de toenmalige minister van landbou1 
J. de Koning aan, wat moet worden verstaan onder de slagzin 'niet 
meer maar beter' die zijn voorganger twee jaar eerder had gehan· 
teerd. Hij benadrukte dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid in 
sterke mate had bijgedragen tot de konkurrentiekracht van de Neder· 
landse land- en tuinbouw en dat het erom ging de verworven posittl 
te behouden en zo mogelijk nog te versterken, nu er een einde gek~ 
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men was aan de periode van sterke groei van de markt binnen de 
Gemeenschap en ook internationaal de ekonomische situatle 'verre van 
rooskleurig' was. Volgens de notitie zou de Nederlandse land- en tuin
bouw in de jaren tachtig gekenmerkt moeten worden door een 'opti
maal gebruik van de huidige produktiekapaciteit'. Daarbij zou, vooral 
met het oog op de eksport, zeer veel aandacht moeten uitgaan naar 
mogelijkheden om de kostprijs te verlagen en de kwaliteit te verho
gen. 

2.4 kritiek 

De grote gevestigde organisaties in de Nederlandse landbouw en de 
bedrijfstakken die direkt met de landbouw verbonden zijn hebben zich 
in de afgelopen jaren in het algemeen wel kunnen vinden in het ge
meenschappelijk landbouwbeleid en de manier waarop 'Den Haag' 
daarop inspeelde. De centrale landbouworganisaties bijvoorbeeld hebben 
altijd gepleit voor modernisering van de landbouw, voor vergroting van 
de eksport en, als een gelukkig bijverschijnsel van onze overschotten, 
voor voedselhulp aan ontwikkelingslanden. Ze zijn bereid de vermlnde
ring van de werkgelegenheid in de landbouw op de koop toe te ne
men. Ook konsumentenorganisaties stellen zich maar al te graag op 
achter de invloedrijke 'groene lobby', zolang de voedselprijzen maar 
laag gehouden worden. 
Toch is er langzamerhand, tegen de grote stroom van al die machtige 
organisaties In, ook heel wat kritiek losgekomen. Deze komt van drie 
kanten: van groepen boeren, van milieubewuste kousurnenten en van 
groepen die opkomen voor mensen in de Derde Wereld. De kritische 
boeren zijn vooral te vinden in de Werkgroep Beter Zuivelbeleid en 
het Nederlands Agrarisch jongeren Kontakt. Beide organisaties vinden 
dat het beleid al te zeer Is afgestemd op de grote(re) bedrijven. Ze 
willen een ander beleid, dat is afgestemd op de middenbedrijven en 
dat kleinere bedrijven de kans biedt uit te groeien tot een omvang 
waarbij de kontinuÏteit min of meer gewaarborgd is. Ze zoeken de 
oplossing van het overschottenprobleem vooral in de richting van pro
duktiebeperking en prijsverhoging. Zo bepleitte de Werkgroep Beter 
Zuivelbeleid in een recente brochure ('Melken voor elke prijs?') een 
systeem van produktiebeheersing per arbeidskracht. 
Vanuit ekologisch oogpunt worden vooral bezwaren geuit tegen de 
produktiemethoden in de moderne landbouw, die direkt of indirekt een 
bedreiging (kunnen) vormen van de gezondheid en het welzijn van 
mensen en dieren. De ontdierlijking In de intensieve veeteelt, de ver
slechtering van de kwaliteit van het voedsel als gevolg van chemische 
middelen, de toevoeging van bepaalde stoffen aan het veevoer om de 
groei te bevorderen, de aanvoer van luxe voedingsmiddelen en grond
stoffen van overzee met alle energieverspilling vandien. Tegen deze 
verschijnselen zijn de afgelopen jaren al heel wat mensen in het ge
weer gekomen. Het effekt van hun akties op de gang van zaken in 
de landbouw en voedselproduktie In de ruimere zin is tot nu toe be
perkt geweest. Misschien zullen meer recent ontdekte verschijnselen 
zoals de bijdrage van de intensleve veeteelt aan de zure regen meer 
indruk maken. Wel hebben allerlel ekologische bezwaren geleid tot het 
ontstaan van de zogenaamde alternatleve landbouw en de daaraan ge
koppelde alternatieve voedseldistributie. Deze heeft langzamerhand 
zo'n omvang gekregen dat er ook In officiële beleidsstukken zoals de 
hiervoor genoemde notitie van minister de Koning enige aandacht aan 
wordt besteed. 
Uit kringen van de Derde Wereldbeweging Is kritiek gekomen op het 
landbouwbeleid vanwege de gevolgen voor de voedselproduktie In ont
wikkelingslanden. Daarbij gaat het vooral om het feit dat boeren in 
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die landen niet kunnen konkurreren met de produkten uit de EG, die 
daar via voedselhulp of kommerciëel worden afgezet. Op deze en an
dere bezwaren die met de Derde Wereld en het milieu te maken he~ 
ben komen we later nog terug. Vele van die bezwaren worden trou
wens gedeeld door de kritische boeren. 

3. DE VOORsrELLEN VAN DE EUROPESE KOMMISSIE 

3.1 algemeen 

Al In 1981 ontwikkelde de Commissie plannen voor wat ze zelf noemt 
'aanpassing van het landbouwbeleid', omdat ze voorzag dat de afzet 
van verschillende landbouwprodukten binnen afzienbare tijd ernstige 
problemen zou gaan opleveren. In januari 1982 sprak de Raad van Mi· 
ulsters uit dat de kosten van het landbouwbeleid minder snel zouden 
moeten stijgen. dan de totale inkomsten van de EG. Op basis hiervan 
werkt de Commissie haar plannen ult. 
Het hoofddoel van de voorstellen Is van budgettaire aard: een doel· 
treffende beheersing van de landbouwuitgaven. Daarom moeten vol· 
gens de Commissie vraag en aanbod beter op elkaar worden afge· 
stemd. Het belangrijkste instrument dat de Commissie in verband 
hiermee wil hanteren Is de vaststelling van 'garantiedrempels' voor 
een aantal produkten. Een garantiedrempel Is een plafond: als de boe
ren daaronder blijven kunnen ze als vanouds rekenen op een vaste 
prijs, maar als ze meer produceren moeten ze zelf geheel of gedeel· 
telijk de kosten van de afzet van hun produktie dragen. 
Zo gold voor granen en melk In 1983/84 een drempel in de vorm van 
een korting op de verhoging van de richtprijs of de interventiepr!j~ 
wanneer de produktie een bepaalde totale hoeveelheid zou overschri~ 
den. Daardoor Is weliswaar de verhoging van de melkprijs voor dat 
jaar in sterke mate beperkt, zo stelt de Commissie; maar is naar 
haar indruk niet de stijging van de produktie tot staan gebracht. Om 
wel een beperking van de melkproduktie te bereiken acht ze nu een 
quotaregeling 'het enige praktische alternatief'. De Raad van Minis· 
ters heeft onlangs besloten tot een per land gedifferentieerde quota· 
regeling voor melk, welke voor de zwakkere producenten (Italië en 
Ierland) gunstiger uitpakt dan voor de sterke producenten (Nederland). 
Hier willen we nog wijzen op twee andere belangrijke onderdelen van· 
de voorstellen van de Commissie: het prijsbeleid en het handelsver· 
keer met derde landen. De Commissie stelt uitdrukkelijk dat ze ·· 
naast de Invoering van garantledrempels- de voortzetting van een 
restriktlef prijsbeleid nodig acht. Dat betekent dat ze de prijzen die 
de afnemers van primaire produkten moeten betalen laag wil houden. 
Daarbij zegt de Commissie overigens wel toe dat zij zo nodig de ge
volgen van het beleid voor de Inkomens van kleine producenten ol 
producenten in bepaalde probleemgebieden wil proberen te verlichten. 
De Commissie wijst In dit verband ook op haar plannen om het sy~ 
teem van monetair kompenserende bedragen in twee jaar af te bre
ken. De bedoeling is dat daardoor meer gelijkheid ontstaat tussen de 
landbouwinkomens In de verschillende lid-staten. 
Wat handel In landbouwprodukten met landen buiten de Gemeenscha~ 
betreft zal het beleid volgens de Commissie gebaseerd moeten zijn 
op de volgende drie elementen: 
- Internationale samenwerking met de belangrijkste eksporterende lan
den om afkalving van de wereldmarktprijzen te voorkomen, 
- de ontwikkeling van een op eksportbevordering gericht beleid van 
de EG op een solide ekonomlsche grondslag 
- een herziening van Internationale afspraken over Importen van bul· 
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ten de Gemeenschap voor gevallen waarin de Gemeenschap maatrege
len neemt om haar eigen produktie te beperken. 
Dit laatste element heeft vooral te rnaken met de wens van de 
Commissie de invoer van 'graansubstituten' radikaler dan tot nu toe 
mogelijk was aan banden te leggen. Graansubstituten zijn agrarische 
grondstoffen die van buiten de Gemeenschap worden Ingevoerd en met 
name in de mengvoederindustrie worden verwerkt. Vanwege hun rela
tief lage prijs hebben ze voor een deel de rol van granen van binnen 
de Gemeenschap overgenomen. Mede daardoor zijn de laatste tijd ook 
In de graansektor overschotten ontstaan. De Commissie vindt dat bij 
het voorzien in de behoefte aan agrarische grondstoffen op de eerste 
plaats gekeken moet worden naar de mogelijkheden van de eigen 
landbouw. Dat heet 'de communautaire preferentie'. 
De relatle met ontwikkelingslanden komt in de voorstellen van de 
Commissie slechts af en toe zijdelings aan de orde. Enerzijds stelt 
ze dat de Gemeenschap een belangrijke rol moet blijven spelen in de 
'voedselhulpverlening' en moet streven naar langlopende kontrakten 
voor de levering van landbouwprodukten aan die ontwikkelingslanden 
die daarom vragen. Anderzijds wordt in een bijzin gezegd dat ze 'de 
ontwikkelingslanden moet aanmoedigen om in grotere mate zelf In hun 
voedselbehoefte te voorzien'. 

3.2 konsekwentles 

De voorstellen van de Commissie zijn het meest ingrijpend voor de 
melk- en de graansektor. Voor de melksektor betekenen ze dat de 
prijs in etappes met maksimaal 12 procent kan dalen van 73 naar 64 
cent en dat de 'superheffing' -bedoeld om de producenten een deel 
van de kosten van de opslag en afzet te laten dragen- kan oplopen 
tot 50 cent per liter melk. Daar zou dan nog een ekstra heffing bij 
kunnen komen van 0,03 cent per liter voor melk afkomstig van lndus
triëel opgezette, minder aan grond gebonden rnelkveehouderijen. De 
Commissie heeft narnelijk al eerder voorgesteld bedrijven, die meer 
dan 15.000 kilo melk per hectare voederland leveren, ekstra te belas
ten. Wat de granen betreft komen de voorstellen neer op een geleide
lijke aanpassing van de garantieprijs aan het nivo van de prijzen op 
de wereldmarkt. Dit kan een verlaging met zich meebrengen van 
maksimaal 20 procent. Niet alleen de boeren die graan produceren 
zouden hier de gevolgen van ondervinden, maar bijvoorbeeld ook de 
industriële- en handelsbedrijven die met granen en andere agrarische 
grondstoffen van doen hebben. Om nog maar te zwijgen van de Inter
nationale konsekwenties, zoals het inzakken van de Europese markt 
voor graansubstituten van buiten de EG. 
Het aandeel van Nederland In de totale produktiewaarde van de melk 
en de granen die de Gemeenschap als geheel produceert Is respektle
velijk 11,5 en 2,6 procent. Vandaar dat de voorstellen van de Com
missie voor Nederland van groot belang zijn, met name voor de pro
duktiestruktuur van onze landbouw en de inkomens van grote aantallen 
boeren. Welke boeren het meest of het minst getroffen worden, hangt 
vooral af van de wijze waarop de voorstellen door Brussel en de na
tionale overheden eventueel worden uitgevoerd. Aangezien echter de 
Commissie nogal vaag is over ekstra steun voor de kleinere bedrijven, 
lijkt de verwachting dat de grotere bedrijven nog het best de klappen 
zouden kunnen opvangen. 
Ook de versnelde afbraak van de monetair kompenserende bedragen 
leidt voor de Nederlandse boer tot een prijsverlaging In nationale va
luta. Met die bedragen wordt momenteel het verschil overbrugd tussen 
de groene koers en de wisselkoersen binnen het Europees Monetair 
Stelsel. De groene koers wordt gehanteerd om de landbouwprijzen die 
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worden uitgedrukt In Europese rekeneenheden (l ECU is ongeveer 
j'2,50) om te rekenen In nationale valuta's. De kompenserende bedra
gen vallen vooral positief uit voor Nederland en West-Duitsland en 
dat heeft nogal wat kwaad bloed gezet In de andere lid-staten. 

4. KOMMENTAAR OP DE VOORSfELLEN 

4.1 algemeen 

Met de kern van de voorstellen van de Europese Commissie, namelijk 
dat er op korte termijn drastische maatregelen moeten worden ge· 
troffen om overproduktie in de landbouw te voorkomen, stemmen we 
van harte in. Ook wij zijn van mening dat alles op alles gezet moet 
worden om de gemeenschappelijke landbouwmarkt te behouden. Niet 
alleen omdat deze markt, zeker voor Nederland, van groot ekonomisch 
belang gebleken Is, maar ook omdat ze een belangrijke faktor kan 
zijn In een verdergaande integratie binnen Europa, die zich overigens 
naar onze mening ook zou moeten uitstrekken tot staten me een an· 
der politiek systeem dan dat van de huidige lid-staten van de EG. 
Daar staat tegenover dat de voorstellen van de Commissie ons inziens 
al te eenzijdig zijn ingegeven door budgettaire problemen en dat de 
Commissie er geen blijk van geeft ook de hand in eigen boezem te 
willen steken. 
Wij vinden dat men van de nood een deugd zou moeten maken en de 
huidige financiële problemen zou moeten aangrijpen om na te gaan, 
of het niet nodig en mogelijk Is in het gemeenschappelijk landbouwbe
leid andere akcenten te leggen dan tot nu toe. Met 'men' bedoelen 
we niet alleen de autoriteiten in Brussel, maar ook de regering In 
Den Haag die zich tot nu toe niet erg ontvankelijk heeft getoond 
voor suggesties ten aanzien van een hervorming van het landbouwbe
leid en slechts bezorgd lijkt over een mogelijke aantasting van de be
voorrechte positie van Nederland. 
Uitgaande van de noodzaak van een ander landbouwbeleid, willen wij 
In het bijzonder de nadruk leggen op de volgende vier elementen: 
- behoud van werkgelegenheld In de landbouw, 
- rechtvaardige Inkomensverdeling, 
- de ekologlsche grenzen van de landbouw, 
- de noodzaak van een eigen voedselproduktie In de Derde Wereld. 

4.2 behoud van werkgelegenheid 

Het struktuurbeleid van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is ge
richt op modernisering en afvloeiing. Sinds de invoering van het beleid 
hebben In de Gemeenschap 12 miljoen boerenbedrijfjes het loodje ge
legd en het einde van de afvalrace Is nog lang niet In zicht. De Ne
derlandse overheld loopt voorop In haar streven naar modern Ingerich
te, gespecialiseerde bedrijven en de grote boerenorganisaties en de· 
hele agro-lndustrle, inkluslef die van de boerenkoÖperatles, werken 
daar hard aan mee. 
Voor een groter bedrijf In de landbouw In Nederland geldt dat het 
tenminste 180 standaardbedrijfseenheden (sbe) per volwaardige arbeids
kracht moet tellen, wil het zich kunnen handhaven. In de tuinbouw 
geldt 250 sbe als minimum voor deze kategorie bedrijven. Sbe Is de 
eenheld waarin de omvang van een agrarisch bedrijf en de afzonder· 
lijke produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. (Bijvoor· 
beeld: 1 ha suikerbleten = 6,5 sbe en 1 melkkoe = 2,5 sbe) De mld
dengroep (90-180 sbe In de landbouw, 110-250 In de tuinbouw) heeft 
wel enige kans op ko.ntlnu"ftelt. De kleine bedrijven, de achterblijver~ 
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zijn vrijwel ten dode opgeschreven. In 1980 telde de kopgroep In de 
landbouw ongeveer 32.700 bedrijven, dat wil zeggen 43 procent van 
het totaal tegenover 36 procent in de middengroep en 30 procent in 
de groep kleine bedrijven. Voor de tuinbouw golden de percentages 
32 (te weten 7700 bedrijven), 47 en 21. Als het beleid niet verandert, 
zullen volgens de prognoses tot het jaar 2000 in de Nederlandse land
en tuinbouw nog eens 75.000 bedrijven moeten stoppen en daarmee 
120.000 tot 130.000 arbeidsplaatsen verloren gaan. 
'Een dergelijke afbraak van werkgelegenheid pas niet meer in deze 
tijd' schreef de Werkgroep Beter Zuivelbeleid in haar eerder genoem
de brochure. Het Nederlands Agrarisch jongeren Kontakt liet zich in 
soortgelijke zin uit in het rapport 'Boer blijven', over de plaats en 
toekomst van de Nederlandse landbouw (1983). In dit rapport wordt 
een zorgvuldig uitgewerkt alternatlef voor het huidige beleid voorge
steld: een beleid dat uitgaat van de levensvatbaarheld van de midden
bedrijven en dat kansen schept voor de kleinere bedrijven om uit te 
groeien tot een omvang die mln of meer garant staat voor kontlnuT
telt. Met een dergelijk beleid, zo wordt becijferd, zouden in ons land 
45.000 bedrijven en 80.000 tot 90.000 arbeidsplaatsen behouden kunnen 
blijven. Bovendien zou een dergelijk beleid de kansen voor jongeren 
om een bestaan op te bouwen In de land- of tuinbouw aanzienlijk 
vergroten. 
Een van de instrumenten die het Nederlands Agrarisch jongeren Kon
takt aanvoert voor zijn middenbedrijvenbeleid is de produktiebeheer
sing, via een quotastelsel of anderszins afhankelijk van het produkt. 
De voorstellen van de Europese Commissie komen hieraan tegemoet, 
voorzover ze voorzien in een beperking van de totale produktie. Ze 
werpen echter geen dam op tegen een voortgaande drastische sanering 
in de land- en tuinbouw van de lidstaten, omdat ze in feite het heer
sende struktuurbeleid ongemoeid laten. De Nederlandse regering loopt 
met een grote boog om het aspekt van de werkgelegenheid heen. Dat 
blijkt uit de reaktie van Minister Braks op het rapport 'Boer blijven', 
naar aanleiding van vragen uit de Kamer. Daarin voert de minister 
als voornaamste bezwaar tegen het voorgestelde middenbedrijvenbeleid 
aan dat het 'struktuurbevriezend werkt voor een grote groep van be
drijven'. Hij gaat echter niet in op de mogelijke voordelen van zo'n 
beleid voor de werkgelegenheid en komt evenmin met andere ideeën 
op dit punt, zoals mogelijkheden om de faktor arbeid eens minder 
zwaar te gaan belasten. De konklusie is duidelijk: de minister laat 
andere belangen zwaarder wegen dan de werkgelegenheid in de land
en tuinbouw. 

4.3 rechtvaardige inkomensverdeling 

Dat zoveel kleine(re) bedrijven er de brul aan geven, is niet alleen 
het gevolg van een struktuurbeleid dat voorrang geeft aan bevordering 
van de produktiviteit. Het heeft ook te maken met een ander ken
merk van het landbouwbeleid: het terughoudende (restriktieve) prijsbe
leid. Stijging van de produktiviteit leidt tot een lagere prijs, maar 
aangezien de vraag naar vele landbouwprodukten tamelijk stabiel is 
en nauwelijks reageert op veranderingen in de prijs, daalt ook de OJr 
brengst en daarmee het inkomen van de boer. Zo zijn boeren de af
gelopen jaren opgejaagd om alsmaar meer te produceren om een be
hoorlijk inkomen te verwerven. 
Met de voorstellen van de Commissie die er nu liggen ziet het er 
niet naar uit dat er wezenlijk verandering komt in dat opjaagsysteem: 
door de prijzen laag te houden houdt ze de bevoorrechte positie van 
de grote bedrijven ten opzichte van de overige In stand. 
Een van de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
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is van het begin af aan geweest een 'redelijke levensstandaard' voor 
de landbouwbevolking. Ons inziens heeft men dat slechts voor een 
deel van die bevolking kunnen waarmaken. De landbouwprijzen en 
daarmee de Inkomens van de boeren zijn een sluitpost van onze eko
nomie. Van de boeren en tuinders wordt een arbeidsprestatie ver· 
wacht, die we buiten de land- en tuinbouw niet zouden akcepteren, 
De afgelopen vijf jaar had gemiddeld ruim 55% van de boeren en 
tuinders een inkomen beneden het (vergelijkbare) minimumloon. Daar 
komt nog bij dat de arbeidsomstandigheden (arbeidsuren, gezinsarbeid 
e.d.) aanzienlijk ongunstiger zijn dan in de rest van de samenleving. 
Alleen al vanuit het oogpunt van een rechtvaardige Inkomensverdeling 
vinden wij dan ook dat het prijsbeleid in leder geval afgestemd zou 
moeten worden op de kostenontwikkeling in de middenbedrljven. Dat 
betekent dat een quotaregeling gepaard zou moeten gaan met een 
prijsverhoging voor de binnen het quotum geproduceerde hoeveelheid. 
Daarbij gaan we ervan uit dat een effektleve beheersing van het aan
bod, zoals de Commissie wil, leidt tot een verlaging van de uitgaven 
voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Daartoe ontstaat namelljk 
de ruimte om af te stappen van het restriktleve prijsbeleid. Een be
perkte prijsstijging voor (een deel van) de boeren betekent bovendien 
dat de kosten van het landbouwbeleid in mindere mate worden afge
wenteld op de samenleving als geheel. Wel brengt ze op de korte 
termijn een verhoging van de prijzen voor de konsument met zich 
mee, maar deze Is slechts een klein deel van wat de boer er aan in
komsten bij krijgt. 

4.4 het ekologisch aspekt 

In de voorgaande twee paragrafen ging het vooral om de sociale kos
ten van het landbouwbeleid in eigen land: verlies van werkgelegen· 
held, inkomensachterstand van de agrarische beroepsbevolking en (indi· 
rekt) zulke verschijnselen als verpaupering en ontvolking van het plat· 
teland. In deze paragraaf wlllen we de aandacht vestigen op de eko· 
logische 'kosten'. 
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft in de landbouw van de 
EG een ontwikkeling op gang gebracht met allerlei ekologlsche bljver· 
schljnselen waar boeren die de afvalraée willen volhouden nauwelijks 
bij stil kunnen staan. Aangezien de Commissie het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid niet fundamenteel ter diskussie stelt, is het niet ver· 
wonderlijk dat ze in haar voorstellen over aanpassing van het beleid 
nauwelijks aandacht schenkt aan deze verschijnselen. Integendeel, ze 
versterkt de misvatting dat het hier slechts gaat om de verdwijning 
van weldevogel X of het uitsterven van onkruid Y. Ze wekt de Indruk 
dat ze ofwel nog een hellig geloof heeft in 'groei' en 'vooruitgang' 
ofwel berust in de veronderstelde onvermijdelijkheid van technische 
processen. 'Het kan natuurlijk nooit de bedoeling van de Gemeenschap 
zijn om de ontwikkeling van haar landbouw stop te zetten', roept ze 
pathetisch uit In de situatieschets voorafgaand aan haar voorstellen. 
Dat de mens ingrijpt In natuurlijke processen is niet nieuw en dat 
daardoor allerlel verbanden tussen levende organismen en hun omge
ving worden verstoord is vaak onvermijdelijk. De schaal waarop zulke 
ingrepen tegenwoordig plaatsvinden Is echter ongeëvenaard In de ge
schiedenis van de mens en we vrezen dat we pas een heel klein deel 
van de gevolgen kunnen overzien. Wat de landbouw betreft is het in· 
grijpen het meest duidelijk in het produktieproces zêlf en in de naas
te omgeving van de plaats waar het produktieproces plaatsvindt: het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw, het gebruik 
van 'dlergeneesmiddelen' en de toevoeging van groei bevorderende 
stoffen aan het voer in de veeteelt, de dieronterende kunstgrepen en 



19 

de mestoverschotten In de Intensieve veeteelt en ga zo maar door. 
Deze en andere zaken worden vaak gepresenteerd alsof ze de kwali
teit van het voedsel ten goede komen en -mooier nog- alsof 'De Kon
sument' erom gevraagd heeft, terwijl ze volgens ons primair het ge
volg zijn van een produktiesysteem dat de boeren dwingt om steeds 
meer te produceren. Die dwang komt niet alleen tot uiting In het 
landbouwbeleid, maar ook in het optreden van de agro-lndustrle en 
de banken die met kwantumregelingen en andere verlokkingen de boe
ren tot ekspansie aanzetten. De landbouwprijzen en daarmee de Inko
mens van de boeren worden zoveel mogelijk gedrukt en we krijgen 
steeds verdergaande aantasting van ons natuurlijk milieu. 
Een ander, meer algemeen verschijnsel met ekologlsche kanten Is de 
toenemende verwevenheid van de landbouw -en met name de voedsel
voorziening- In het ene deel van de wereld met die In het andere. 
Deze Internationalisering leidt ertoe dat de natuurlijke kringlopen In 
andere landen als gevolg van de Nederlandse in- en eksportstromen 
van voedsel worden aangetast. Een duidelijk voorbeeld van die Inter
nationalisering Is de invoer van veevoedergrondstoffen, die In feite 
-afgezien van andere gevolgen- grote hoeveelheden energie onttrekt 
aan de voedselsystemen van andere landen. 
Onze konklusie Is dat er ook vanuit ekologisch oogpunt alle reden Is 
om de pleidooien van kritische boeren voor een mlddenbedrijvigheid 
te ondersteunen. 

4.5 het Derde Wereld-aspekt 

De belangen van de Derde Wereld zijn, zoals we al eerder hebben 
aangegeven, in de voorstellen van de Commissie eveneens van onder
geschikt belang. Er wordt wel plichtmatig naar verwezen, maar ze 
zijn niet op samenhangende wijze in de voorstellen verwerkt. 
De landbouw van de EG is op verschillende manleren verbonden met 
de Derde Wereld. In het bijzonder vla de uitvoer van voedingsmidde
len naar ontwikkelingslanden en de Invoer van agrarische grondstoffen 
uit ontwikkelingslanden. De uitvoer vindt doorgaans plaats In het ka
der van voedselhulpverlening of via handelskanalen. Over de voedsel
hulp kunnen we kort zijn. De laatste tijd wordt vrijwel algemeen, ook 
door de Nederlandse regering, erkend dat deze vorm van hulp beperkt 
dient te blijven tot noodhulp vanwege de mogelijke schadelijke uit
werking op de lokale voedselproduktie en de lokale voedselpatronen. 
Dat wil overigens niet zeggen dat in de praktijk voedselhulp van de 
EG en haar lid-staten Inderdaad tot noodhulp beperkt blijft. Over de 
kommerciële leveranties van voedsel zijn de meningen sterk verdeeld. 
Het blijkt heel verleldelijk om ook In de Derde Wereld en dan vooral 
in de meer koopkrachtige ontwikkelingslanden te zoeken naar nieuwe 
afzetmarkten. Vandaar dat ook In de voorstellen van de Commissie 
sprake is van 'langlopende kontrakten voor de levering van landbouw
produkten aan bepaalde ontwikkelingslanden'. Wij vinden dat de Com
missie in dit opzicht zeer tweeslachtig ls. Terwijl een van de hoofd
doeleinden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid Is dat de Ge
meenschap In haar eigen behoefte aan voedsel voorziet, vindt de 
Commissie het blijkbaar wel aanvaardbaar dat andere landen zich 
voor hun voedselvoorziening afhankelijk maken van het buitenland. 
Er zijn langzamerhand heel wat voorbeelden van de manier waarop 
boeren In ontwikkelingslanden In de knel komen als gevolg van de Im
port van relatief goedkope landbouwprodukten uit ondermeer de EG. 
Dat is ook een van de argumenten waarmee kritische boeren In Ne
derland pleiten voor een ander landbouwbeleid. 
Wat de Invoer van agrarische grondstoffen uit ontwikkelingslanden be
treft gaat het ons niet om produkten die al sinds eeuwen uit tropl-
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sche streken hier worden Ingevoerd, maar om zogenaamde nieuwe 
grondstoffen die in de plaats gekomen zijn of nog komen van relatief 
duurdere grondstoffen uit onze landbouw. Dit laatste is mede het ge
volg van technische ontwikkelingen in de voedings- en genotmiddelen
Industrie, waardoor agrarische grondstoffen in toenemende mate on
derling verwisselbaar worden. Dit proces Is het verst voortgeschreden 
in de veevoederindustrle. 
In dit verband wordt vaak, vooral van de zijde van de handel en in
dustrie, het argument gehanteerd dat de betrokken ontwikkelingslanden 
met die uitvoer toch buitenlandse deviezen verdienen. Ze zeggen er 
echter niet bij dat het hier gaat om een uiterst onzekere bron van 
inkomsten: zodra men elders goedkopere grondstoffen kan betrekken, 
zal men niet nalaten van handelspartner te wisselen. Bovendien zitten 
er allerlei andere bezwaren aan: de eigen voedselproduktie kan erdoor 
in het gedrang komen, de Inkomensverhoudingen kunnen erdoor wor· 
den scheefgetrokken of er treden ekologlsche effekten op zoals uit· 
putting van de .grond. De Europese Commissie komt, vermoedelijk on
bedoeld, enigszins aan onze bezwaren tegemoet. Wat de uitvoer naar 
ontwikkelingslanden betreft hebben haar pogingen om de produktie in 
de EG te beperken namelijk Indirekt ook gevolgen voor de Derde We
reld: de nelging om een deel van die overschotten, vla hulp of kom· 
merciëel, in ontwikkelingslanden af te zetten zal kleiner worden. En 
wat de invoer van grondstoffen betreft juichen we toe dat de Com· 
missie de Invoer van graansubstituten wil beperken. Daarbij is echter 
haar belangrijkste overweging de communautaire preferentie en niet 
de belangen van mensen in ontwikkelingslanden. Wat we eveneeno 
missen is een doortastend beleid om de produktie van eiwitrijke ge
wassen in de EG zelf te bevorderen. 
Onze konklusie is dat de belangen van de Derde Wereld en met name 
de eigen voedselproduktie in de ontwikkelingslanden geÏntegreerd dient 
te worden In het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De Gemeenschap 
pretendeert al jaren dat de wereldvoedselvoorziening haar ter harte 
gaat. De herziening van het landbouwbeleid die nu voor de deur staat 
Is een goede gelegenheid om dat eens duidelijk te laten blijken. 

PETER LANKHORST 
JAAP ROtLL 

THEO RUYTER 
april 1984 

Bovenstaand artikel is een enigszins ingekorte versie van een nota van de tweede 
kamerfraktie van de PPR. 
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Willem de Bruin 

Europa en het milieu 

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats kort na 
de herdenking van het feit dat tien jaar geleden een begin is ge
maakt met een Europees milieubeleid. De balans van die tien jaar 
valt niet erg positief uit. In de drie EG-aktieprogramma's die sinds 
1973 zijn verschenen, wordt weliswaar in verheven bewoordingen over 
het belang van een schoon milieu gesproken en zijn er op basis 
daarvan inmiddels tientallen EG-richtlijnen aangenomen, in de praktijk 
is de Rijn nog even smerig, wordt de Maas steeds smeriger en be
perken de gevolgen van de zure regen zich al lang niet meer tot 
Skandinavië. 
Tegelijk vraagt juist het milieuprobleem om internationale samen
werking. Milieuvervuiling stopt immers niet bij de nationale grenzen. 
De zure regen is daarvan het meest sprekende voorbeeld. De lucht
verontreiniginl? in Nederland is voor 76% afkomstig uit het buiten
land, in Belgie voor 65%, in de Bondsrepubliek voor 51 o/o en in 
Frankrijk voor 45%. Dankzij haar gunstige geografische ligging is dit 
percentage voor Groot-Brittannië slechts 8%.(1) De ironie wil dat, 
hoewel dit land de grootste luchtvervuiler van West-Europa is, Groot
Brittannië tegelijk het enige land is dat door nationale maatregelen 
in staat is een aanvaardbare luchtkwaliteit te bereiken. 
Het zal duidelijk zijn dat voor andere landen nationale maatregelen 
bij voorbaat ontoereikend zullen zijn, afhankelijk als men is voor de 
kwaliteit van het milieu van wat andere landen doen. Afspraken en 
maatregelen in EG-verband zijn hier onontbeerlijk.(2) 
Helaas moet tegelijkertijd gevreesd worden dat van de EG op korte 
termijn niet veel te verwachten is. De marges voor een effektief 
gemeenschappelijk milieubeleid zijn binnen de huidige opzet van de 
EG zeer smal. 

geen rechtsgrond 

Strikt genomen ontbreekt een rechtsgrond voor een gemeenschappe
lijk milieubeleid. De EG is opgezet als een ekonomische gemeenschap. 
'De Gemeenschap heeft tot taak, door het instellen van een gemeen
schappelijke markt en door het geleidelijk nader tot elkaar brçngen 
van het ekonomisch beleid van de lidstaten, te bevorderen de harmo
nische ontwikkeling van de ekonomische aktiviteit binnen de gehele 
Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie, een grotere 
stabiliteit, een toenemende verbetering van de levensstandaard en 
nauwere betrekkingen tussen de in de Gemeenschap verenigde staten', 
aldus artikel 2 van het EEG-Verdrag. 
Aandacht voor vervuiling van het milieu is er in 1957 nog niet en het 
woord milieu komt in de hele verdragstekst niet voor. Ekonomische 
groei staat voorop. Pas in de loop van de jaren zestig wordt duidelijk 
dat een ongebreidelde ekonomische groei met een aantal ongewenste 
neveneffekten gepaard gaat. De milieuvervuiling vormt niet alleen een 
serieuze bedreiging van de volksgezondheid, maar tast op langere 
termijn ook de natuurlijke produktievoorwaarden aan. 
In verschillende landen wordt omstreeks 1970 een begin gemaakt met 
een milieuwetgeving. Een grote stoot geven de publikatie van het 
Rapport van de Club van Rome en de eerste VN-milieukonferentie 
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in Stockholm in 1972. In navolging hiervan spreken de Europese rege
ringsleiders zich op de EG-topkonferentie die in oktober 1972 in Pa· 
rijs plaatsvindt, uit voor het opstellen van een EG-milieuaktiepro· 
gramma. Hoewel het EEG-verdrag formeel geen houvast biedt aan een 
gemeenschappelijk milieubeleid, wordt overeengekomen dat onder 'de 
harmonische bevordering van de ekonomische aktiviteit' voortaan ook 
de bescherming van het milieu moet worden verstaan. 'Ekonomische 
groei is geen doel op zich', zo wordt gesteld. 

harmonisatie milieubeleid 

De twee belangrijkste redenen om tot een gemeenschappelijk milieu· 
beleid te komen zijn: de noodzaak om grensoverschrijdende milieuver· 
vuiling gemeenschappelijk aan te pakken en te voorkomen dat natio
nale maatregelen de werking van de gemeenschappelijke markt he· 
!emmeren. Een harmonisatie van het ekonomisch beleid vraagt ook 
om een harmonisatie van het milieubeleid. 
Dit laatste staat in feite centraal. 'De EG beschouwt het anti-vervui• 
lingsbeleid ( ••• ) op de eerste plaats als een probleem van harmonisatie 
van konkurrentievoorwaarden. Voorschriften ten aanzien van het leef· 
milieu mogen geen distorsies in de handelsbetrekkingen veroorzaken 
die allokatie van de middelen binnen de Gemeenschap zouden versto
ren', zo stelt de Belgische milieu-ekonoom De Clercq.(3) 
Ook de Europese Commissie wijst op het ekonomisch belang van een 
gemeenschappelijk milieubeleid. 'Het wordt steeds duidelijker dat veel 
van deze (milieu)maatregelen, wanneer opgesteld en uitgevoerd op na· 
tionaal nivo, zouden leiden tot een verstoring van de konkurrentiever· 
houdingen of nieuwe handelsbarrières zouden opwerpen of ineffektief 
zouden zijn vanwege het grensoverschrijdende karakter van de proble· 
men die men ermee wil aanpakken. '(4) 
De topkonferentie in Parijs leidt tot de opdracht aan de Europese 
Commissie om binnen een half jaar een milieuprogramma op te stel· 
Jen. De uitgangspunten hiervoor worden nader vastgesteld op een ver· 
gadering in Bonn van de ministers verantwoordelijk voor het milieube
leid, enkele weken later. In april 1973 legt de Europese Commissie 
een eerste EG-aktieprogramma betreffende het milieu voor aan de 
Raad van Ministers die het programma in november 1973 officiëel 
goedkeurt.(5) 

uitgangspunten 

De belangrijkste uitgangspunten van het aktieprogramma zijn samen· 
gevat: 
- Het beleid dient gericht te zijn op het voorkomen van vervuiling 
en hinder door maatregelen aan de bron. Hieruit vloeit het zogeheten 
'stand-still' beginsel voort. Dit houdt in de sanering van vervuilde ge· 
bieden waarbij tegelijkertijd voorkomen moet worden dat nog -rela· 
tief- schone gebieden vervuild raken. Hiermee wordt niet alleen voor· 
komen dat vervuiling slechts verplaatst wordt, maar ook dat schonere 
gebieden uit deze omstandigheid konkurrentievoordeel kunnen halen 
door het aantrekken van vervuilende industrieën; 
- De kosten van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van hinder 
dienen in principe ten laste te komen van de vervuiler. Dit beginsel 
'de vervuiler betaalt' stoelt niet op overwegingen van rechtvaardigheid 
zoals wel eens wordt aangenomen. De gedachte hierachter is dat mi
lieuvervuiling het beste bestreden kan worden via het marktmechanis
me. Door de milieukosten volledig te laten drukken op de kostprijs 
van het produkt, stimuleert men schone produktietechnieken en wordt ' 
konkurrentievervalsing voorkomen. Alleen wanneer toepassing van dit 
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principe tot een onevenredige benadeling van bepaalde industrieën 
leidt, is gedurende een overgangsperiode overheidssteun toegestaan; 
- Aktiviteiten in de ene staat mogen geen schade toebrengen aan het 
milieu in een andere staat. Dit principe vormt de basis voor de be
strijding van grensoverschrijdende milieuvervuiling. De EG sluit ?:ich 
op dit punt aan bij de slotresolutie van de VN-konferentie in Stock
holm; 
- Akties dienen op dat nivo te worden ondernomen dat daar gezien 
de aard van de vervuiling het meest geschikt voor is. Deze formule
ring komt tegemoet aan de bezwaren van Frankrijk dat van mening 
is dat het EG-verdrag eigenlijk onvoldoende rechtsgrond biedt voor 
een gemeenschappelijk milieubeleid. Door toedoen van Frankrijk wordt 
het milieuprogramma ook niet in de vorm van een besluit van de 
Raad, maar in de vorm van een -minder verstrekkende- 'verklaring' 
van de Raad aangenomen; 
- Belangrijke milieumaatregelen mogen niet langer door de afzonder
lijke lidstaten geÏsoleerd worden doorgevoerd. Het gemeenschappelijk 
milieubeleid dient gericht te zijn op de koÖrdinatie en harmonisatie 
van nationale programma's. Dit mag de voortgang van het beleid op 
nationaal nivo niet belemmeren, maar evenmin mogen nationale mi
lieumaatregelen het funktioneren van de gemeenschappelijke markt 
in gevaar brengen. 

verplichte aanmelding 

Op grond van dit laatste beginsel zijn de lidstaten verplicht bepaalde 
wetsontwerpen en andere rechtsgeldige maatregelen aan te melden 
bij de Commissie. Vooruitlopend op de totstandkoming van een EG
milieuprogramma was reeds het zg. 'notifikatie-akkoord' gesloten, 
waarbij de lidstaten afspraken milieumaatregelen vooraf aan te mel
den. Is de Commissie van mening dat de voorgestelde maatregelen 
tot een verstoring van de gemeenschappelijke markt zullen leiden, dan 
kan zij de betreffende lidstaat verzoeken de invoering hiervan op te 
schorten. De Commissie heeft dan, gerekend vanaf het moment van 
aanmelding, tien maanden de tijd om het betreffende voorstel in de 
vorm van een EG-richtlijn over te nemen en voor te leggen aan de 
Raad van Ministers. 
Voor wat betreft de uitvoering van het aktieprogramma kunnen drie 
soorten maatregelen (akties) worden onderscheiden: 
- Akties ter vermindering en voorkoming van vervuiling en hinder; 
- Akties ter verbetering van de kwaliteit van het milieu en de le-
vensomstandigheden van de mens; 
- Akties van de Gemeenschap of een aantal lidstaten in het kader 
van internationale organisaties die zich bezighouden met de bescher
ming van het milieu. 
De nadruk heeft tot dusverre vooral gelegen op de eerste kategorie. 
Het tweede aktieprogramma (1977-1981) -goedgekeurd door de Raad 
in juni 1977- (6) borduurt in grote lijnen voort op het eerste. Offi
ciëel heet het dat het aktieprogramma erop is gericht 'de kontinuÏteit 
van het beleid te waarborgen'. Wel wordt in de uitwerking meer de 
nadruk gelegd op preventieve maatregelen. In dit kader wordt o.a. de 
Milieu-Effekt Rapportage (MER) geÏntroduceerd. Over het vorig jaar 
aangenomen derde aktieprogramma komen we straks nog te spreken. 
Een nadere beschouwing van enkele maatregelen brengt ons gelijk bij 
de knelpunten in het EG-milieubeleid. 

watervervuiling 

Een van de eerste terreinen waar het EG-milieubeleid zich op richt-
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te, was de watervervuiling. Belangrijkste maatregel tot nu toe in dit 
verband is de kaderrichtlijn water uit 1976.(7) Deze richtlijn geeft 
een raamwerk voor de sanering van het oppervlaktewater. Daarnaast 
zijn aparte richtlijnen verschenen met kwaliteitsdoelstellingen voor 
water voor specifieke gebruiksdoeleinden, zoals drinkwater, zwemwa· 
ter, viswater en water bestemd voor schelpdierkultures. 
De kaderrichtlijn kent een 'zwarte' en een 'grijze' lijst. Stoffen op 
de zwarte lijst mogen in principe niet geloosd worden. Voor wat be· 
treft de stoffen op de grijze lijst moeten kwaliteitsdoelstellingen wor· 
den vastgelegd, aan de hand waarvan vervolgens lozingsnormen worden 
opgesteld. 
Tijdens de behandeling in de Raad van Ministers kwam het tot een 
botsing tussen Groot-Brittannië en de overige lidstaten. Het menings· 
verschil betrof in feite het uitgangspunt van het milieubeleid, name· 
lijk de vraag of moet worden uitgegaan van lozings(emissie)normen 
of kwaliteits(immissie)normen. Groot-Brittannië betoogde dat voor zo· 
wel de stoffen van de zwarte als de grijze lijst uitgegaan dient te 
worden van de mate van milieuvervuiling en kwaliteitsdoelstellingen 
de beste manier waren om de vervuiling te beperken. 
De Commissie, daarin gesteund door de andere lidstaten, ging in de 
ontwerp-richtlijn, voor zover het stoffen van de zwarte lijst betrof, 
uit van strikte en uniforme lozingsnormen. Hierbij speelde niet alleen 
de zorg om het milieu een rol. Het hanteren van voor de hele Ge· 
meenschap uniforme lozingsnormen betekent namelijk dat een fabriek 
die toevallig aan een -relatief- schone rivier staat daaruit geen kon· 
korrentievoordeel kan halen. Het bedrijf moet immers aan dezelfde 
normen voldoen als zijn konkurrent aan een sterk vervuilde rivier. 
Daarbij komt dat het verminderen van de lozing van zwarte-lijststof· 
fen vaak grote investeringen vergt. 
Dat dit bij Groot-Brittannië op verzet stuitte vloeit voort uit de om· 
standigheid dat de Britse rivieren door hun grote afvoer een door· 
gaans groter zelfreinigend vermogen hebben en de vervuiling snel naar 
zee afvoeren. 
Zoals meestal het geval in de EG kwam er uiteindelijk een kompro· 
mis uit de bus. Voor wat betreft de zwarte-lijststoffen wordt nog 
steeds uitgegaan van bestrijding aan de bron door het opleggen van 
emissienormen per stof per bedrijfstak. Tegelijk moeten de kwaliteits· 
doelstellingen worden vastgelegd. Kan een lidstaat aantonen dat met 
minder strenge emissienormen dezelfde kwaliteitsdoelstellingen gehaald ' 
kunnen worden, dan mag van het principe worden afgeweken. 

touwtrekkerij 

Het meningsverschil leidde ertoe dat pas vijf jaar later met de uit· 
eindelijke invulling van de kaderrichtlijn kon worden begonnen. Daar· 
mee werd een nieuwe ronde van touwtrekken ingeluid tussen Commis· 
sie, lidstaten en, op de achtergrond, het bedrijfsleven. Van de onge· 
veer 1000 stoffen die voor plaatsing op de zwarte lijst in aanmerking I 
komen, heeft de Commissie er uiteindelijk 129 uitgekozen om als eer· 
ste aan te pakken. Daar zal men voorlopig nog wel even mee bezig 
zijn. Anno 1984 is pas overeenstemming bereikt over welgeteld twee 
stoffen, namelijk kwik (voorzover afkomstig van de chloor-alkali in· , 
dustrie en cadmium. In behandeling zijn ontwerp-richtlijnen voor kwik 
(in andere toepassingen) en voor een aantal bestrijdingsmiddelen, 
waaronder HCN en drins. In voorbereiding is verder een saneringspro· 
gramma voor zware metalen die op de grijze lijst staan. 
Diezelfde touwtrekkerij valt te verwachten bij de bestrijding van de 
luchtvervuiling (zure regen). Als het erom gaat de ernst van het pro· I 
bleem te onderstrepen, struikelen de politici bijna over elkaar. Voor 
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het eerst sinds 1978 was de bescherming van het milieu, in het bij
zonder de luchtverontreiniging, zelfs een punt op de agenda van de 
Europese Topkonferentie in juni 1983 in Stuttgart.(8) In de slotverkla
ring wordt een aparte paragraaf aan het milieu gewijd waarin de re
geringsleiders de 'dringende noodzaak' onderstrepen om 'akties op na
tionaal, gemeenschaps- en internationaal nivo ter bestrijding van de 
milieuverontreiniging te bespoedigen en te versterken'. Dit geldt in 
het bijzonder voor 'het akute gevaar dat de Europese bosgebieden be
dreigt en dat om onmiddellijke akties vraagt'.(9) 
Van die akties valt nog weinig te bespeuren of het moest het sympo
sium zijn dat de Commissie als reaktie hierop in september 1983 in 
Karlsruhe organiseerde. Dit terwijl het Europees parlement nog niet 
lang daarvoor een hoorzitting had belegd over de zure-regenproblema
tiek. Voor het parlement is verder studeren dan ook niet nodig. 

resolutie parlement 

In januari 1984 neemt het Europees parlement een resolutie aan van 
de Nederlandse socialistische afgevaardigde Hemmo Muntingh, die 
voor het parlement een rapport had opgesteld over de zure regen. In 
de resolutie wordt de Europese Commissie opgeroepen zo spoedig mo
gelijk met een uitgebreid bestrijdingsprogramma te komen. De uit
stoot van de belangrijkste verontreinigende stoffen in de EG moet 
binnen vijf jaar tot de helft worden teruggebracht en in de daarop 
volgende vijf jaar met nog eens de helft. 
Van een samenhangend beleid ter bestrijding van grensoverschrijdende 
luchtverontreiniging is op dit moment geen sprake, ondanks het belang 
dat hieraan in de aktieprogramma's gehecht wordt. De maatregelen 
hebben zich tot dusverre beperkt tot een aantal op zich staande 
richtlijnen met betrekking tot o.a. de uitlaatgassen van auto's, het 
loodgehalte van benzine, het zwavelgehalte van olie, en kwaliteits
normen voor zwaveldioxyde en zwevende deeltjes. 
De auteurs van 'Het Zure Regenhoek' (10) verwachten ook niet dat 
een bestrijdingsprogramma, zoals voorgesteld door het Europees par
lement er snel zal komen. 'In de onderhandelingen over gemeenschap
pelijke maatregelen is te verwachten dat elk land haar uitzonderlijke 
situatie naar voren zal schuiven om geen (dure) maatregelen te hoe
ven nemen.' Een voorproefje hiervan gaf onlangs de behandeling te 
zien van een ontwerp-kaderrichtlijn die technische eisen stelt aan 
nieuwe industriële installaties. De richtlijn stuit vooral op verzet bij 
Groot-Brittannië dat zich hierbij beroept op haar geografische positie. 
Een groot deel van de zwaveldioxyde en stikstofoxyden die in Groot
Brittannië wordt uitgestoten komt immers in zee terecht en niet bij 
de buurlanden. 
Uit ekonomische overwegingen zullen de andere lidstaten niet snel ge
neigd zijn zelfstandig maatregelen te nemen. Dat geldt ook voor Ne
derland waar het toch al weinig strenge bestrijdingsprogramma van 
minister Winsemius, op krachtige weerstand stuit bij de industrie. Het 
geijkte argument daarbij is dat het om een internationaal probleem 
gaat en alleen gemeenschappelijke maatregelen zinvol zijn.( 11) Dat 
het probleem uiteindelijk alleen internationaal kan worden opgelost, 
neemt niet weg dat juist nationale initiatieven de totstandkoming van 
EG-maatregelen kunnen bespoedigen. Kennelijk moet, zoals in de 
Bondsrepubliek, de schade eerst zo groot zijn dat men wel gedwongen 
is maatregelen te nemen. 

geen suksesverhaal 

Het EG-milieubeleid is, om met de Commissie te spreken tot dusverre 
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'niet louter een suksesverhaal geweest'.(12) juist op het punt van de 
grensoverschrijdende milieuvervuiling, waar internationale samenwer· 
king het hardst nodig is, heeft de EG het duidelijk laten afweten, 
Dat geldt niet alleen voor de aanpak van de zure regen, maar ook 
voor bijvoorbeeld de vervuiling van de Rijn, Europa's grootste open 
riool. De EG speelt hierbij slechts een passieve rol. Zowel het Rijn· 
zoutverdrag als het Rijnchemieverdrag zijn overeenkomsten tussen de 
Rijnoeverstaten onderling, waarbij in het laatste geval de Europese 
Commissie mede-ondertekenaar is. 
Alle waterkwaliteitsrichtlijnen ten spijt, is juist voor wat betreft de 
lozing van gevaarlijke stoffen nog nauwelijks enige vooruitgang ge· 
boekt in het overleg over de uitvoering van het chemieverdrag. Ekn
nomische belangen spelen ook hier een hoofdrol. M.n. de Bondsrepu· 
bliek is bevreesd voor konkurrentievervalsing als voor de industrie 
langs de Rijn andere normen gaan gelden dan elders in de EG. Over 
het terugdringen van de kwiklozingen kon dan ook pas overeenstem· 
ming worden bereikt na de totstandkoming van de betreffende EG
richtlijn. De trage invulling van de kaderrichtlijn oppervlaktewater 
vormt zo een exkuus om zelf niets te hoeven doen. 
Ten aanzien van het zoutverdrag staat de Europese Commissie toe 
dat gehandeld wordt in strijd met de basisprincipes van het gemeen· 
schappelijk milieubeleid. Zo staat het zoutverdrag haaks op het begin· 
se! 'de vervuiler betaalt'. Nederland, West-Duitsland en Zwitserland 
moeten immers meebetalen aan de voorzieningen die nodig zijn voor 
het verminderen van de zoutlozingen door de Franse kalimijnen. In 
feite komt het erop neer dat Nederland de vervuiling moet afkopen, 
In de tweede plaats is sprake van konkurrentievervalsing daar de 
Westduitse kalimijnen, die hun afvalzout niet onbelemmerd in de Rijn 
mogen lozen, veel hogere milieulasten hebben. Hoewel de EG onder 
bepaalde voorwaarden overheidssteun toestaat, moet, om dit te kunnen 
beoordelen een steunmaatregel altijd van te voren worden aangemeld, 
Ook dat is hier niet gebeurd. De Europese Commissie zal dan ook 
moeten ingrijpen wil zij haar geloofwaardigheid niet verliezen, aldus 
jessurun d'Oliveira, voorzitter van de Stichting Relnwater.(13) Beter 
zou zijn om het zoutverdrag te vervangen door een EG-zoutrichtlijn 
die voor alle lidstaten geldt. 

oorzaken 

Aan de moeizame totstandkoming van een gemeenschappelijk milieu
beleid liggen verschillende oorzaken ten grondslag die voornamelijk 
van politieke en ekonomische aard zijn. Aangezien iedere lidstaat in 
de eerste plaats het (ekonomisch) eigenbelang op het oog heeft, is 
men niet snel geneigd akkoord te gaan met maatregelen die het eigen 
land niet tot voordeel strekken of wellicht zelfs kunnen benadelen. 
Het meest in het oog springend is dan ook de uiterst trage besluit· 
vorming binnen de Europese Instellingen, in het bijzonder in de Raad 
van Ministers. Volgens De Clercq ( 14) duurt het gemiddeld drie jaar 
om een richtlijn goedgekeurd te krijgen. Een bekend voorbeeld is de 
ontwerp-richtlijn voor een Milieu-Effekt Rapportage (MER). Ingediend 
door de Commissie bij de Raad op 9 juli 1980 werd hierover door de 
EG-milieuministers pas op 28 november 1983 overeenstemming be· 
reikt. 
De Commissie zelf noemt voor de trage gang van zaken een vijftal 
oorzaken: (15) 
- de beschikbare kennis (over milieuverontreiniging) is zelden voldoen
de om ondubbelzinnig te kunnen zeggen welke maatregelen nodig zijn; 
- de moeilijkheid om aan te tonen dat tegenover de kosten op korte' 
termijn, baten op lange termijn staan; 
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- de verschillende benadering van het milieuprobleem door de lidsta
ten (16); 
- de meeste besluiten moeten unaniem worden genomen omdat het 
gaat om maatregelen waarin het EEG-verdrag niet voorziet; 
- de beschikbare middelen staan in geen verhouding tot de taakstel
ing. 
Om met dit laatste te beginnen: uit de cijfers blijkt dat de milieube
scherming binnen het totale EG-beleid nog steeds een zeer lage prio
riteit heeft, alle fraaie aktieprogramma's ten spijt. Voor 1983 was 
beschikbaar een bedrag van 8.045.000 ECU.( 17) Dat is nog geen één 
procent van de totale EG-begroting. Het Direktoraat-Generaal milieu
zaken, konsumentenbelangen en nukleaire veiligheid, telde in 1983 103 
medewerkers, waarvan er maar 40 met beleidszaken bezig waren. Het 
totale personeelsbestand van de EG omvatte dat jaar ruim 9000 men
sen. 

vaagheid troef 

Iets anders is of de schaarse middelen ook zo doelmatig mogelijk 
worden gebruikt. Het door de Commissie genoemde argument dat vaak 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om maatregelen te kunnen ne
men, wordt maar al te vaak gebruikt om geen besluiten te hoeveri 
nemen. 'De politieke moeilijkheden in de Raad met betrekking tot de 
goed te keuren richtlijnen worden ( ••• ) dikwijls weggemoffeld door van 
de Commissie additioneel onderzoek te eisen. Dit alles maakt dat (de 
staf) voor het grootste deel opgeslorpt wordt door routlne-aktivitei
ten. Er blijven weinig tijd en middelen over voor goed onderbouwde 
nieuwe voorstellen', aldus De Clercq.(18) 
Hij konstateert een volstrekt gemis aan een duidelijke prioriteitstel
ling. 'Een goede instelling moet zelfs met een beperkt budget duide
lijk prioriteiten kunnen stellen. Daar ontbreekt het bij de EG volledig 
aan. De milieuprogramma's zijn onveranderlijk monumenten van vaag
heid.' Met name in het derde en laatste milieu-aktieprogram ma, voor 
de periode tot 1986 'zijn de gemeenplaatsen schering en inslag'. 
In tegenstelling tot de twee voorafgaande aktieprogramma's bevat het 
derde aktieprogramma geen lijst met te nemen maatregelen en voor
stellen, maar koncentreert het zich op de 'definiëring van het brede 
beleidskader' waarbinnen het milieubeleid volgens de Commissie ge
plaatst moet worden.(19) Het aktieprogramma spreekt in dit .verband 
over de noodzaak van een 'algemene strategie' te ontwikkelen. Om 
een effektief milieubeleid te kunnen voeren moet de Gemeenschap 
proberen 'de zorg voor het milieu zoveel mogelijk te integreren in 
de planning en ontwikkeling van ekonomische aktiviteiten en de tot
standkoming bevorderen van een algemene strategie waarin het mi
lieubeleid onderdeel wordt van het sociaal-ekonomisch beleid'.(20) 
Formuleringen als deze hebben weliswaar de hartelijke instemming van 
de milieubeweging, zij zeggen nog niets over de weg waarlangs de 
EG haar doel denkt te bereiken. Ook in de rest van het programma 
zal men tevergeefs naar een antwoord zoeken. Een poging van Neder
land om bij de vaststelling van het programma prioriteiten aan te ge
ven, draaide erop uit dat uiteindelijk iedere lidstaat zijn 'eigen' prio
riteit wilde zien met als resultaat een verlanglijst van 15 punten 
waarmee nog weinig te beginnen valt omdat alle problemen weer even 
belangrijk worden gevonden.(21) 

ekonomische belangen voorop 

Het onvermogen van de EG om duidelijke prioriteiten te stellen op 
het gebied van de milieubescherming en vervolgens op basis daarvan 
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een effektief beleid te voeren vindt uiteindelijk zijn oorzaak in de 
ekonomische grondslag van de Gemeenschap. Het ontbreken van een 
expliciete rechtsgrond in het EEG-verdrag leidt er automatisch toe 
dat het milieubeleid ondergeschikt is aan het ekonomisch beleid. 'Dit 
betekent in de praktijk dat in EG-verband te treffen milieumaatrege· 
Jen wel steeds aan ekonomische en mededingingsbepalingen worden ge· 
toetst, doch dat van het omgekeerde geen sprake is', aldus E.Klatte, 
beleidsmedewerker van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelij· 
ke Ordening en Milieubeheer, belast met het EG-milieubeleid.(22) Ook 
bestrijden lidstaten onder verwijzing naar het EEG-verdrag de be· 
voegdheid van de EG bepaalde maatregelen voor te schrijven. Zo 
verzet o.a. Nederland zich tegen het aan banden leggen van de ex· 
port van chemisch afval omdat dit in strijd zou zijn met het vrije 
verkeer van goederen binnen de Gemeenschap. 
Resoluties van het Europees parlement waarin er bij de Commissie 
op wordt aangedrongen het EEG-verdrag zonodig te herzien en het 
milieubeleid daarin een zelfstandige plaats te geven, hebben tot dus· 
verre geen effekt gehad. De gedachte achter de EG verzet zich ook 
tegen een dergelijke verdragswijziging. De Gemeenschap is immers 
opgezet als vrijhandelszone voor de grote ondernemingen voor wie de 
binnenlandse markt onvoldoende ruimte bood voor verdere groei en 
de nationale grenzen steeds meer als barrières gingen ervaren. 
De nadruk in het EG-milieubeleid heeft dan ook steeds gelegen op 
het gelijktrekken van de konkurrentievoorwaarden door harmonisatie 
van de wetgeving in de afzonderlijke lidstaten. Omgekeerd gebruikt 
het bedrijfsleven het EG-beleid als argument om nationale milieu· 
maatregelen tegen te houden. Onder invloed van de ekonomische kri· 
sis is de vrees bij het bedrijfsleven voor konkurrentievervalsing door 
strengere milieuvoorschriften in de ene lidstaat ten opzichte van de 
andere nog toegenomen. Steeds vaker kan men horen dat maatregelen 
alleen In gemeenschappelijk verband kunnen worden genomen, waarna 
vervolgens geprobeerd wordt gemeenschappelijke maatregelen met een 
beroep op de nationale situatie zoveel mogelijk af te zwakken. De 
lidstaten maken hierbij dankbaar gebruik van het feit dat besluiten 
in de Raad van Ministers alleen unaniem kunnen worden genomen. 

grootste gemene deler 

De meeste richtlijnen zijn tot dusverre tot stand gekomen na aanroei· 
ding van nationale maatregelen die volgens de Commissie mogelijk 
tot verstoring van de gemeenschappelijke markt zouden kunnen leiden, 
Het initiatief gaat dus uit van de meer dynamische landen, maar het 
tempo wordt uiteindelijk aangegeven door de landen met de minst 
ontwikkelde milieuwetgeving. De meeste richtlijnen kunnen dan ook 
omschreven worden als de 'grootste gemene deler' van nationale plan· 
nen. Anders gezegd: de richtlijnen geven niet in de eerste plaats 
weer wat uit milieuoogpunt het meest wenselijk is, maar wat uit po· 
litiek oogpunt haalbaar is. 
Om iedere lidstaat zijn deel te geven bevatten de richtlijnen vaak 
ruime uitzonderingsbepalingen en heeft men alle tijd de gestelde doe· 
!en te bereiken. Is een richtlijn eenmaal door de Raad aangenomen, 
dan duurt het soms nog jaren voor deze is verwerkt in de nationale 
wetgeving. Gemiddeld heeft men daar twee jaar de tijd voor, maar 
'nog nooit werd voor een ( ••• ) richtlijn de limietdatum voor de gehele 
Gemeenschap gehaald. '(23) M.n. België en Italië spannen de kroon als 
het gaat om de gebrekkige naleving van EG-maatregelen, maar ook 
Nederland moest medio 1983 nog zeven EG-milieurichtlijnen in de 
wetgeving opnemen, ofschoon de uiterste datum daarvoor was ver· 
streken.(24) 
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De middelen die de EG heeft om de naleving van gemeenschappelijke 
maatregelen af te dwingen zijn zeer beperkt. In feite staat alleen de 
weg naar het Europese Hof van justitie open, dat een lidstaat tot 
een boete kan veroordelen. De betekenis van de uitspraken van het 
Hof ligt echter vooral in het politiek 'te kijk' zetten van een land. 
De Commissie gaat bovendien alleen na of een richtlijn formeel is 
opgevolgd. Met andere woorden. aldus De Clercq, 'zij onderzoekt In 
hoeverre die in wetten of reglementaire bepalingen van de onder
scheiden lidstaten zijn opgenomen. Of die nationale wetten ook wor
den nageleefd is een andere zaak'.(25) België is wat dit betreft op
nieuw een treffend voorbeeld, maar sinds 'Lekkerkerk' past ook Ne
derland enige bescheidenheid als het gaat om de naleving van milieu
wetten. 

voorwaarden 

Dit verhaal zou nu eenvoudig besloten kunnen worden met de konklu
sie dat we de EG maar beter kunnen vergeten als het gaat om de 
bescherming van het milieu. Hier geldt echter dat we met het bad
water niet ook het kind moeten weggooien. 
Vastgesteld is dat grensoverschrijdende milieuvervuiling niet door na
tionale maatregelen -althans niet door nationale maatregelen alleen
kan worden aangepakt. Vervolgens rijst de vraag wat dan het meest 
geschikte kader is voor die noodzakelijke internationale aanpak. 
Nederland neemt deel aan verschillende internationale verdragen tegen 
grensoverschrijdende milieuvervuiling, zoals de verdragen tegen de 
verontreiniging van de Rijn. Het gaat hierbij steeds om vormen van 
zuiver inter-gouvernementele samenwerking, waarbij de autonomie van 
de verdragsstaten niet wordt aangetast. De reeds 30 jaar durende on
derhandelingen over het terugdringen van de Rijnvervulling laten zien 
dat langs deze weg slechts zeer moeizaam resultaten kunnen worden 
geboekt. 
Laten we de inhoud van het beleid even buiten beschouwing, dan on
derscheidt de EG zich op een aantal punten wezenlijk van andere 
vormen van internationale samenwerking. De instellingen van de EG 
-Commissie en Raad van ministers- hebben eigen, wetgevende be
voegdheden en kunnen lidstaten verplichten maatregelen te nemen. 
Anders dan eerder genoemde verdragen hebben richtlijnen op grond 
van het EEG-verdrag kracht van wet. Bij meningsverschillen is beroep 
mogelijk op het Europese Hof van justitie, waarvan de uitspraken in
zake het EG-recht prevaleren boven die van nationale rechtban
ken.(26) 
Nu kan de vorm van de Europese samenwerking natuurlijk niet los 
worden gezien van de (kapitalistische) inhoud. Het is vooral om deze 
redenen dat bij links veel weerstand bestaat tegen de overdracht van 
nationale bevoegdheden. De eenzijdige oriëntatie van de EG op eko
nomische belangen heeft, zoals we hebben gezien, tot gevolg dat de 
bescherming van het milieu slechts een rol speelt voorzover dit van 
invloed is op de konkurrentieverhoudingen. De politieke wil om tot 
een effektief milieubeleid te komen is nauwelijks aanwezig. Niettemin 

is de EG een realiteit en gaat het uiteindelijk om de vraag In hoe
verre de EG benut kan worden voor een links milieubeleid. Er zal dan 
aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan: 
1. Een grotere openbaarheid in de besluitvorming en uitbreiding van 
de kontrolerende bevoegdheden van het Europese parlement. De be
sluitvorming in de EG voltrekt zich grotendeels buiten zowel de na
tionale parlementen als het Europese parlement om. De rol van het 
Europese parlement beperkt zich tot aanbevelingen en adviezen aan 
de Commissie. Alle macht berust uiteindelijk bij de Raad van minis-
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ters waarvan de besluitvorming op geenenkele wijze kan worden ge
kontroleerd. 
2. Het milieubeleid dient een zelfstandige plaats te krijgen in het to· 
tale EG-beleid. Het kapitalistische karakter van de EG maakt dat het 
milieubeleid tot dusverre ondergeschikt is aan het ekonomisch beleid 
en in de eerste plaats Is gericht op het gelijktrekken van de konkur· 
rentievoorwaarden. In plaats daarvan dient de bescherming van natuur 
en milieu grenzen te stellen aan produktie en konsumptie. Om ook 
de formele belemmering hiervoor weg te nemen is een herziening no· 
dig van het EEG-verdrag. 
3. De mlddelen waarover de Europese instellingen kunnen beschikken 
voor de uitvoering van het milieubeleid staan in geen verhouding tot 
de taak die vervuld zou moeten worden. Een aanzienlijke verhoging 
van deze post op de EG-begroting is dan ook noodzakelijk. 
4. Het tempo en de inhoud van het EG-milieubeleid zijn tot dusverre 
vooral bepaald door de, op milieugebied meer vooruitstrevende landen. 
Daarom mag de EG geen exkuus zijn om initiatieven op nationaal ni· 
vo achterwege te laten. 
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Wim Schoutendorp 

europese politiek, 

uitdaging voor links 

Een aantal jaren geleden schreef ik als sociaal-ekonomisch redak
teur van De Waarheid over de neergang van de Nederlandse 
scheepsbouw en de akties daartegen. Eén van de opvattingen in 
de berichtgeving toen was dat de werven in ons land kapot ge
maakt werden volgens richtlijnen van de EEG. Tegenover het 
diktaat van de autoriteiten in Brussel diende het behoud van 
deze nationale bedrijfstak bevochten te worden, zo luidde het 
parool. 
Intussen is een groot aantal hellingen en bouwdokken ter ziele en 
vele duizenden werfarbeiders werden op straat gezet of met ver
vroegd pensioen afgevloeid. Dat de Europese Commissie voor deze 
diepingrijpende ontwikkeling direkt verantwoordelijk zou zijn is 
echter nimmer hard gemaakt. 
Wel werden er in Brussel diverse nota's over de scheepsbouw ge
schreven, maar over uitvoering van de daarin aangeprezen konklu
sies kon in Europa nooit overeenstemming worden bereikt. Dat het 
toch -en niet alleen in Nederland- tot afbraak van de traditionele 
scheepsbouw kwam lijkt eerder toe te schrijven aan het wèrkelijk 
bestaan van een wereldwijde krisis in deze bedrijfstak. AlsMede 
aan wanbeleid van de werfdirektfes en met hen verbonden finan
ciële groepen en banken in eigen land. die liever hun geld met 
zo min mogelijk risiko uit bedreigde industrietakken terugtrokken 
dan er nieuwe aktiviteiten in te ondernemen. 
Hoe kon het idee postvatten dat de EG op sociaal-ekonomisch 
en industriëel gebied diktaten zou uitvaardigen waartegenover in 
de afzonderlijke lidstaten het nationaal' belang verdedigd moest 
worden? 
Het enige beleid dat Brussel op dit gebied aangewreven kan wor
den is het zoveel mogelijk slechten van douane-barrières en andere 
handelsbelemmeringen tussen de lidstaten en het tegengaan van 
protektionistische maatregelen. waaronder ook het bemoeilijken van 
overheidssteun aan door buitenlandse konkurrentie bedreigde bedrij
ven. 
Feit is wèl, dat ondernemersorganisaties tot de krachtigste pleit
bezorgers van deze hoeksteen van het Verdrag van Rome behoor
den en dat grote, multinationaal opererende koncerns sterker tegen 
de daardoor aangewakkerde internationale konkurrentiestrijd op
gewassen bleken dan middelgrote en kleine ondernemingen. Ander
zijds zijn ook verschillende strafmaatregelen tegen monopolis
tische praktijken van koncerns op grond van datzelfde Verdrag van 
Rome bekend. zoals bij het aangaan van fusies die een inperking 
van de konkurrentiestrijd zouden kunnen inhouden. 

nationale kapitalen 

Eén van de opmerkelijkste aspekten van de Europese eenwording 
van de afgelopen decennia is dat deze goeddeels voorbijgegaan is 
aan de eigendomsverhoudingen. De machtskoncentratle van de zestiger 
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en zeventiger jaren voltrok zich vrijwel geheel op nationale basis. 
Ook al slaagden verschillende koncerns erin hele reeksen buitenlandse 
vestigingen te verwerven, fusies over de grenzen kwamen slechts 
sporadisch voor. 
Twee van de meest bekende -die tussen Hoogovens en Hoesch en 
tussen Fokker en VFW- mislukten zelfs na enige jaren en werden 
weer volgens nationale (Nederlands-Westduitse) scheidslijnen opgebro
ken. Alleen de Brits-Nederlandse Shell en Unilever hielden stand, 
maar hun ontstaan dateert reeds van ver vóór de vorming van de 
EG. Van een Europese integratie van het kapitaal is dus nauwelijks 
of niet sprake. De organisatie daarvan lijkt met het sterk toegenomen 
overheidsingrijpen de laatste jaren -ondanks het EG-verdrag- juist 
meer dan ooit op nationale leest geschoeid. 
Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling hoeft het geen verbazing 
te wekken dat ook de EG zelf in het slop geraakt is. Behalve met 
betrekking tot landbouw en visserij is er weinig aan gemeenschappelijk 
beleid van de grond gekomen. Zoals Europees parlementslid Douke 
Eisma (D'66) onlangs tijdens een forumbijeenkomst op de Erasmus-uni
versiteit in Rotterdam betoogde is de geringe voortvarendheid van 
de EG-autoriteiten m.n. de ondernemersorganisaties te verwijten. 
'De Europese werkgevers hebben belangrijke, door de EG-commissie 
in Brussel uit te vaardigen richtlijnen geboykot. Onder hun druk 
werden tal van ontwerp-richtlijnen afgezwakt tot vrijblijvende aanbe
velingen of zelfs geheel ingeslikt.' Aldus Eisma, die als voorbeeld 
de sterk uitgeholde Vredeling-richtlijn over het recht op informatie 
voor werknemers bij multinationale ondernemingen noemde. Ook 
inzake de milieuwetgeving is er naar zijn zeggen door het onderne
mersoptreden niets substantieels gerealiseerd. 

konkurrentie trauma 

Opvallend in het forumdebat in Rotterdam was ook het optreden 
van VNO-voorzitter Chris van Veen. Hoewel het thema van de diskus
sie de werkgelegenheid in Europa was, wist deze ondernemersbaas 
alleen te pleiten voor versterking van de konkurrentiepositie van 
het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van de ons omringende 
landen in de EG. Dit door nog verdere loonmatiging, verlaging van 
de kollektleve lasten en grotere flexibliteit op de arbeidsmarkt. 
Van Veen volstond feitelijk met een herhaling van het program dat 
het VNO voor Nederland in petto heeft. Een samenhangende visie 
op hoe de ekonomie in Europa als geheel uit de stagnatie te halen 
kwam niet over zijn lippen. Integendeel. Nationale konkurrentiever
sterking naar het model van Van Veen houdt op Europese schaal 
juist in dat verschillende lidstaten tegen elkaar op blijven bezuinigen 
zodat de afzet in de EG als totaal op desastreuze wijze versmald 
wordt. 
Eerder was ook al de vakbeweging op het ontbreken van een onder
nemersprogram voor Europa gestoten. Toen de bonden in een reeks 
Europese landen eisen gingen stellen op het vlak van de arbeidstijd
verkorting werden ze, naar Wim Kok destijds als voorzitter van 
het Europees Vakverbond (EVV) getuigde, naar Brussel verwezen. 
Als landen afzonderlijk de werkweek zouden bekorten kan dit alleen 
tot nationale konkurrentienadelen leiden, zo werd gezegd. 
De Europese werkgeversorganisaties, waar het EVV zich vervolgens 
toe wendde, bleken van een gekoÖrdineerde aanpak van de tekort
schietende werkgelegenheid echter evenmin iets te willen weten. 
Ook initiatieven van de Europese Commissie werden door hun toedoen 
geblokkeerd. De vakbeweging, betoogde Kok, blijft daarom niets 
anders over dan op nationale schaal aan de bak te gaan en deze 
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akties daarbij zoveel mogelijk in Europees verband op elkaar al 
te stemmen. 

Europa der Vaderlanden 

De zich nu al jaren voortslepende krisis rond de (te hoge) Britse 
kontributie aan de EG-schatkist versterkt het beeld dat Europa in 
weerwil van de veel bezongen integatie nog steeds weinig meer 
is dan het Europa-van-de-vaderlanden van wijlen Generaal De Gaulle, 
De schuld daarvoor ligt niet louter In Londen. Ook in de andere. 
hoofdsteden bestaat slechts geringe bereidheid tot een bevredigende 
oplossing van de budgettaire problemen die met de beoogde toetreding 
van Spanje en Portugal trouwens nog verder zullen toenemen. 
NRC-kommentator Heldring is niet ten onrechte zeer skeptisc~ 
Westeuropa bestaat niet als politieke eenheid. De Europese staten 
zijn in veel gevallen tot stand gekomen in vijandschap tot elkaar, 
Er is geen gemeenschappelijke Europese kultuur. Het heeft geen 
zin te praten over een Europese identiteit,' Zo zei deze uitgesproken 
'Atlantikus' eveneens op de Erasmus-universiteit tijdens een forure 
over vrede en veiligheid in ons werelddeel. 
Heldring, VNO-voorzitter Van Veen, Thatcher en andere Europese 
regeringsleiders tonen dat rechts weinig ambitieuze plannen met 
Europa voor heeft. Zonder in plat-ekonomistische redeneringen te 
vervallen zullen de nationaal gebleven financiersgroepen en eigen· 
domsverhoudingen daar niet vreemd aan zijn. Veel verder dan het 
vrijmaken van de Inter-Europese handel is het in de euforistische 
beginjaren van de EG niet gekomen. Zodra de ekonomische krisis 
intrad werd het hemd nader dan de rok. Met de tweede Europese 
verkiezingen voor de deur is er weinig waar de konservatieven in 
Europa zich met enige trots op kunnen beroepen. 

het dilemma Duitsland 

Een uitzondering moet hier gemaakt worden voor de Westduitse 
kanseller Kohl. Alsook en misschien nog meer voor diens adjudant 
en rivaal Strauss. Vooralsnog verheugend is hun aktieve Ost-Politik 
die, overeenkomstig de tradities iri de Bondsrepubliek, trouwens 
een breukloze voortzetting is van het SPD-beleid in deze en een 
welkome doorbreking vormt van de ijzige oost-west verhoudingen. 
Niet minder traditioneel is echter de Duitse belangstelling voor 
de westerburen. Zou het historisch zinvol zijn de oorlogsjaren in 
herinnering te roepen? In elk geval blijkt In de Bondsrepubliek nog 
immer ruimtegebrek te bestaan. Angst voor expansiedrang van de 
koncerns aan de Ruhr klinkt ook door in het Europa-debat bij de 
Westduitse GrÜnen. Links trauma of reële verontrusting? 
Een vingerwijzing mag de gretige reaktie van Strauss op het Franse 
voorstel tot herleving van de Westeuropese (defensie)Unie zijn. Dan 
moet het verbod op Westduitse herbewapening in het WEU-verdrag I 
van de baan en er moet Westduitse inspraak komen in de Franse 
atoomparaplu, werd dezer dagen in MÜnchen en Bonn weer betoogd 
Hoe dit gevaar te beteugelen? Er doet zich een dubbel dilemma 
voor in deze kwestie. Atlantici als oud-minister van buitenlandse I 
zaken Van der Stoel (PvdA) huiveren in verband met het veillgheldsri· 
siko-Duitsland voor verzwakking van de band met Washington. Maar 
Strauss is niet mlnder voor goede betrekkingen met de Verenigde 
Staten. De Amerikaanse belangstelling voor de Bondsrepubliek is 
geen nadeel, lijkt hij te denken, maar versterkt Bonn's positie, zowel 
ten opzichte van Oosteuropa, als ten opzichte van de rivaliserende ' 
machtscentra Parijs en Londen In de EG. 
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Wie heeft er gelijk? Zal terugtrekking van de geallieerde Rijnlegers 
Westduits revanchisme stimuleren of juist verzwakken? De tegenge
stelde dilemma's van Strauss en Van der Stoel markeren in elk geval 
fundamentele zwaktes In de traditionele hoofdstromen van de Europe
se politiek die kennelijk geen van alle kunnen leven zonder de Ameri
kanen in een sleutelrol. Ook wanneer dit havikken van het slag-Rea
gan betreft. 

verdeeld links 

Daarmee kom ik op de verantwoordelijkheid van links. Hoe staan 
~ tegenover Europa? Een recente rondgang van mijn Waarheid-kolle
ga Rinke van den Brink langs verschillende partijen ter linkerzijde 
van de sociaal-demokratie die In Straatsburg vertegenwoordigd zijn 
of willen worden gaf een tamelijk troosteloos beeld. Over bijna 
geen vraagstuk bestaat zo'n grote verdeeldheid als over de opstelling 
Inzake de EG. Trouwens onder sociaal-demokratisch links bestaat 
hierover al evenmin eensgezindheid, net zoals bekend over de kernbe
wapening. 
Om een kort overzicht te geven: in Frankrijk benadrukken socialisten 
en kommuntsten in verschillende mate de nationale zelfstandigheid, 
terwijl de Westduitse SPD en de Italiaanse PC! juist hoge verwachtin
gen hebben van supra-nationale politieke bevoegdheden voor de EG. 
Labour in Engeland en de Deens SF willen daarentegen het liefst 
met de EG breken. De Deense Volksbeweging tegen de EG Is zelfs 
de grootste fraktie van het land in Straatsburg. 
Links In Griekenland laat deze drie uiteenlopende standpunten hele
maal duidelijk tegen elkaar uitkomen. De kommunistische KKE is 
voor uittreden, de regerende PASOK-partij lijkt na een aanvankelijke, 
verbale afwijzing van de EG nu mln of meer het Franse standpunt 
van nationale soevereiniteit binnen Europa te hebben overgenomen. 
De kleine eurokommunistische KKE-es volgt tenslotte het Italiaanse 
PCI-standpunt van politieke Integratie in de EG. 
Een vierde variant vormen de Westduitse GrÜnen. Die stellen tegen
over het Europa van de koncerns het êlan van onderop. Als êên 
van hun eerste daden in het Europese parlement willen de GrÜnen 
met een noodprogram komen tegen het afsterven van bossen en 
wouden door de zure regen. 

veel te winnen 

Dat linkse partijen in verschillende landen uiterst skeptisch of zelfs 
totaal negatief tegenover de Europese problematiek staan hangt 
zonder twijfel nauw samen met de stemming onder toonaangevende 
bevolkingsgroepen onder hun elektoraat. Bedenkelijk Is het echter 
wanneer zij zich daarbij niet meer weten af te grenzen van het 
soms aan chauvinisme grenzende nationalisme van rechts, dat Europa 
dreigt te verlammen. 
Zijn reserves ten aanzien van sommige ontwikkelingen in Europa 
begrijpelijk, dat neemt niet weg dat er voor links bij Europese sa
menwerking ook veel te winnen valt. 
Neem allereerst de overal door links bepleite ekonomische stimule
ringspolitiek. Naar het experiment van Mitterand in Frankrijk leert 
is het in afzonderlijke landen buitengewoon kostbaar de bestedingen 
en overheldslnvesterlngen te verruimen, omdat een aanzienlijk deel 
van de daarvoor benodigde financiële lnjekties door Importen naar 
het buitenland weglekt. Vanwege de konkurrentie vanuit het buitenland 
Is de ruimte voor bestedingsverruimlng en de daarvoor benodigde 
lastenverzwaring maar betrekkelijk gering en de beoogde uitbreiding 



36 

van de werkgelegenheid komt dan nog in aanzienlijke mate in omrin·1 

gende landen terecht. De linkse regering in Parijs alleen kon het 
daarom niet volhouden. 
Indien de EG-lidstaten daarentegen gezamenlijk van hun huidige

1 
bezuinigingswoede afstappen en de ekonomische bedrijvigheid in 
gelijke mate gingen stimuleren, treedt dit weglekeffekt nauwelijk1 
meer op. Wel Is de binnen-Europese handel omvangrijk, de in- en 
uitvoer naar landen buiten de EG bedraagt evenwel niet meer dan 
15%. Bij een gezamenlijke aanpak vallen de nadelen die landen afzon· 
derlijk wel ondervinden derhalve nagenoeg geheel tegen elkaar weg. • 

35 uur 

Een zelfde effekt treedt op met betrekking tot de invoering van I 
de eisen van de vakbonden en vrouwenbeweging ten aanzien van 
arbeidstijdverkorting. Zoals de strijd voor de 35 uur nu in de Bondsre· 
publiek na eerdere ervaringen in Nederland en elders leert verzetten 
de ondernemers zich met hand en tand. Hun belangrijkste argument 
is dat dit hen In een konkurrentienadeel ten opzichte van het buiten- 1 
land zou plaatsen. 
Wanneer verkorting van de werkweek op Europees nivo zou worden 
aangeslingerd valt deze redenering echter amper meer staande te 
houden. Wat dit betreft Is er alle aanleiding voor herleving van 

1 het traditionele internationalisme van de arbeidersbeweging. 
Dat geldt uiteraard ook voor onze verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de Derde Wereld. In elk van de Europese landen wordt door 
links steun betuigd aan de vrijheidsstrijd in Middenamerika en Zuide· 
lijk Afrika. Ook wordt veel gesproken over het gestalte geven aan 
nieuwe ekonomische verhoudingen ten aanzien van de ontwikkelings· I 
landen. Wanneer Europa gezamenlijk zijn gewicht In de schaal zou 
gooien, bijv. voor een boykot van het apartheidsbewind in Zuidafrika 
of om de Amerikaanse agressie tegen Nicaragua een halt toe te 
roepen, moet meer bereikt kunnen worden dan bij de versnipperde I 
initiatieven van nu. 
Het milieuvraagstuk, om een derde beleidsterrein te noemen, kan 
naar iedereen beseft al helemaal niet meer zonder internationale 
aanpak. Zure regen, het vervuilde Rijnwater, kernafval, de omzwer· 
vingen met het Seveso-gif, geen van al dergelijke vraagstukken valt 1 afdoende binnen de nationale grensen te bestrijden. 
Ook in de vredesstrijd is het belang van gezamenlijke aktie in Europa 
groot. Niet alleen Is het tegenhouden van raketten in de afzonderlijke 
NAVO-landen nog steeds êén van de hoogste prioriteiten. Ook In 1 
het debat over het Europees veiligheidsbeleid en het doorbreken 
van de blokken in oost en west staat de vredesbeweging voor de 
taak met eigen konceptles in Europa te komen. 

uitdaging 

In de malaise-stemming die rechts over de hele linie kenmerkt vallen 
rond dergelijke en andere urgente vraagstukken binnen afzienbare 
termijn geen konkrete stappen te verwachten. Zeker geen stappen 
die passen in een linkse strategie. Des te groter zou de uitdaging I 
voor links moeten zijn om het roer in Europa over te nemen. 
Uitgaande van de in de afzonderlijke landen levende thema's en 
aanhakend bij de basisbewegingen en hun talrijke Internationale kon· 
takten, liggen er grote kansen voor een effektief en wervend beleid, 

WIM SCHOUTENDORP t 
mei 198~ 



Duco Heilerna 

Europa maakt zich sterk (I) 

Het afgelopen jaar wordt met toenemende intensiteit gespekuleerd 
en gedebatteerd over een meer zelfstandige Westeuropese militaire 
status. Verschillende mogelijkheden komen daarbij aan de orde: ver
sterking van de Europese zuil binnen de NAVO (de Eurogroep), het 
opnieuw leven inblazen van de Westeuropese Unie of een vermilitari
sering van de samenwerking binnen de Europese Gemeenschap. Ook 
in Nederland gaan stemmen op die een dergelijke ontwikkeling beplei
ten. Zelfs de huidige defensie-minister De Ruiter lijkt een voorzichtig 
voorstander van intensivering van de Europese militaire samenwer
king. Maar de pleidooien voor vergrote Europese zelfstandigheid ko
men niet alleen van rechts. Het is de inzet van Brugsma's boek 
'Europa, Europa'. In de Partij van de Arbeid wordt getracht de tradi
tionele Atlantische oriëntatie aan te vechten. En ook binnen de 
vredesbeweging wordt over Europese zelfstandigheid gedebatteerd. 
Deze op Europa gerichte oriëntatie is populair, ook in progressieve 
kring, hetgeen wel eens anders is geweest. 

Het streven naar een meer zelfstandige Europese rol binnen de NAVO 
is zo oud als de verdragsorganisatie zelf. In de 35 jaar van haar be
staan hebben zich daaromtrent regelmatig konflikten en meningsver
schillen voorgedaan. Daarbij waren en zijn steeds verschillende, maar 
samenhangende aspekten van de Westeuropese afhankelijkheid ten op
zichte van de Verenigde Staten in het geding: de afhankelijkheid van 
Amerikaanse militaire steun In de vorm van de in West-Europa aan
wezig militaire troepen, de afhankelijkheid van de (technologisch ho
ger ontwikkeld geachte) Amerikaanse wapens, de afhankelijkheid van 
de Amerikaanse nukleaire garanties. Regelmatig zijn voorstellen ge
daan om die afhankelijkheid te verkleinen dan wel te doorbreken. Dat 
zou kunnen gebeuren door versterking van de Europese konventlonele 
strijdkrachten, door Intensivering van de Europese mllitalr-lndustriëie 
samenwerking, door vergroting van de zeggenschap over de l-n West
Europa gestationeerde kernwapens, door de kreatie van een Europese 
kernmacht, in leder geval door Intensivering van onderling overleg en 
samenwerking. 
De Europese gedachte leeft onder bepaalde omstandigheden op, ook 
als het gaat om militaire samenwerking. Dat gebeurde steeds op mo
menten dat de onderlinge Atlantische betrekkingen mlnder hecht leken 
te worden en dat In Washington Republikeinse presidenten regeerden. 
Republikeinse regeringen waren en zijn minder gericht op de handha
ving/versterking van de Amerikaans-Europese eenheid, en wekken aan 
deze zijde van de Atlantische Oceaan de indruk Europa een veel zelf
standiger positie toe te willen kennen, 'Europa in de steek te wlllen 
laten'. In de tweede helft van de jaren vijftig, tijdens de Republikein
se regeringsperiode onder Eisenhower, was een dergelijk mechanisme 
zichtbaar. In Washington clrkuleerden toen plannen om de Amerikaan
se militaire aanwezigheid in Europa te beperken (het Radfordplan), 
en in West-Europa drongen verschillende NAVO-partners aan op ver
grote zelfstandigheid, met name voor wat betreft de beschikkingsbe
voegdheld over atoomwapens. In Frankrijk werd besloten tot de bouw 
van een Frans atoomwapen, in Bonn pleitte defensie-minister Franz 
josef Strauss regelmatig voor een meer zelfstandige Westduitse status 
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tinent, is een van de centrale fundamenten van het Amerikaans ek~ 

nomisch herstel en de Europese stagnatie. Europa financiert op deze 
wijze haar eigen ondergang.(2) 

nieuwe plannen 

Tegen deze achtergrond gaan steeds meer stemmen op die pieiW 
voor een meer onafhankelijke Westeuropese status binnen het Atlan
tisch bondgenootschap. Die stemmen komen uit verschillende politieke 
richtingen. En van verschillende kanten van de Atlantische Oceaan. 
Zo pleitte oud-minister van buitenlandse zaken Henri Klsslnger in het 
voorjaar van 1984 opnieuw voor vergrote militaire zelfstandigheid van 
West-Europa, voor een Europese NAVO-bevelhebber, voor Europese 
zeggenschap over de in West-Europa te stationeren nieuwe kernwa· 
pens, en, voor terugtrekking van de Amerikaanse troepen, zoals hij 
dat ook in 1957 had gedaan, en In 1973.(3) Verschillende Westeuropese 
politici spreken zich eveneens, zij het veelal voorzichtig, uit voor een 
meer zelfstandige Westeuropese rol. Een van hen Is de Nederlandse 
Minister van Defensie De Ruiter. Ter gelegenheid van het 35-jarij 
bestaan van de NAVO pleitte de minister voor intensivering van de 
Westeuropese samenwerking en wees 'koudwatervrees' op dat terrein 
van de hand. Hij onderstreepte bij die gelegenheid met name de mo
gelijkheid van reaktivering van de Westeuropese Unie. Die reaktive
ring was overigens al in februari 1984 in gang gezet. Toen kwamen 
de ministers van defensie van de West Europese Unie bijeen om te 
bespreken hoe beter kon worden samengewerkt op het gebied van de 
wapenproduktle.(4) 
Ook vanuit progressieve hoek, en vanuit de vredesbeweging komen 
Europees-georiënteerde geluiden. Dat Is niet verwonderlijk gezien het 
karakter van de Amerikaanse politiek. Bij voorstellen vanuit de hoek 
van de vredesbeweging ligt de nadruk sterker op het perspektlef van 
Europese hereniging en opheffing van de blokverdeling. De suggestie 
van Europese hereniging en verwijdering van de supermachten Is aan
trekkelijk. Het lijkt immers ook de problemen in Oost-Europa op te 
lossen, omdat na terugtrekking van het Rode Leger wellicht demokra· 
tiseringsprocessen op gang kunnen komen. Ook bij dit lange termijn·· 
perspektief zou evenwel als eerste stap een verzelfstandiging van po· 
sltle van de Westeuropese NAVO-partners plaats moeten vinden. In 
dit verband wordt soms gepleit voor Europeanisering van de niet-A· 
merikaanse nuklealre arsenalen in West-Europa. Door Brugsma bijvoor· 
beeld, en door twee auteurs in het PvdA-blad Voorwaarts. Een Euro· 
pese kernmacht als inzet van progressieve politiek, dat is opmerke· 
lijk.(5) 

de Europese kernmacht 

Een van de centrale pellers van de Amerikaanse overheersing over 
West-Europa is, juist op een moment dat de ekonomlsche eenheid ver I 
te zoeken is, de aanwezigheld van een giganische hoeveelheid onder 
Amerikaanse kontrole staande atoomwapens in West-Europa. Die 
atoomwapens zijn begin jaren tachtig een kruciaal middel bij het 
scheppen van een sfeer van oorlogsdreiging op het Europese kont!· I 
nent, zoals die door de Reagan-regering wordt nagestreefd. Daarom 
zijn de kwestie van de modernisering en die van de beschikkingsbe
voegdheld over de in West-Europa gestationeerde nukleaire wapens van 
kruciale betekenis. 
Er hebben zich in het verleden vele konflikten voorgedaan over die 
beschikklngsbevoegdheid. Eind jaren vijftig drong met name West· 
Duitsland aan op medebeschikking. Engeland en Frankrijk doorbraken 
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het Amerikaanse monopolie op eigen kracht, ondanks de Amerikaanse 
pogingen dat te beletten. Begin jaren zestig is er een tijdlang geru
zied over een plan voor een gemeenschappelijke nuleaire strijdmacht, 
de MLF, van Amerika ingegeven om aan Westeuropese nukleaire aan
vechtingen tegemoet te komen. Het plan liep midden jaren zestig pp 
de rotsen. Na het midden van de jaren zestig werd het stiller, in 
1968 werd het Nonproliferatieverdrag ondertekend, het Verdrag tegen 
verdere spreiding van atoomwapens. Begin jaren tachtig wordt even
wel weer met grote belangstelling over een eventuele Europese greep 
op kernwapens gedebatteerd. 
Er wordt gespekuleerd over terugtrekking van de Amerikaanse atoom
wapens, zoals dat gebeurt in het boek van Brugsma. Er wordt gespe
kuleerd over Europese medebeschikking over de Amerikaanse arsena
len, zoals Kissinger dat doet voor wat betreft de nieuwe kernwapens. 
En er wordt gespekuleerd over samenvoeging van de Britse en Franse 
kernwapens, of zelfs 'Europeanisering' van de Franse en Britse arse
nalen als alternatief voor de eventueel teruggetrokken Amerikaanse 
wapens. Zo sprak Strauss zich in april 1984 uit voor Frans-Duitse af
spraken over de inzet van de Franse atoomwapens. Kort daarvoor had 
Strauss benadrukt dat de Europese samenwerking op militair terrein 
diende te worden versterkt.(6) 

Duitsland 

Het is goed erop te wijzen hoezeer de steeds terugkerende spekula
ties over een eventuele Europeanisering van de bestaande, niet onder 
Amerikaanse kontrole staande atoomwapens in West-Europa, draaien 
om het probleem van de status van West-Duitsland. Terugtrekking van 
de Amerikaanse troepen uit West-Europa en terugtrekking van de 
Amerikaanse nukleaire wapens zou een voor Bonn onaanvaardbaar mi
litair vakuÜm doen ontstaan in Duitsland. Een zeer groot deel van de 
in West-Europa gestationeerde Amerikaanse troepen liggen in West
Duitsland. Een groot deel van de in West-Europa opgeslagen Ameri
kaanse atoomkoppen ook. 
In het begin van de jaren tachtig liggen er duizenden atoomkoppen 
in West-Europa opgeslagen. Van dat enorme aantal is naar alle waar
schijnlijkheid minstens de helft gestationeerd in de Bondsrepubliek. 
In Bonn wordt Informeel gesproken over een aantal van 5000: 2000 
voor de Amerikaanse troepen, 2500 voor de Bundeswehr, 500 voor de 
overige NAVO-partners. Mogelijkerwijs zijn het er zelfs nog aanzien
lijk meer dan 5000.(5) Het merendeel van die atoomkoppen is bestemd 
voor gebruik op korte afstandswapens: de Lance-raket, atoommijnen, 
nukleaire artillerie en luchtafweerraketten. Hun inzet zou Duitsland 
volledig in de as leggen, hetgeen de absurditeit van de Westeuropese 
defensie-konceptles nog eens onderstreept. In geen land ter wereld 
staan zoveel atoomwapens per vlerkante kilometer opgesteld als In 
West-Duitsland. En die situatie dreigt alleen maar erger te worden. 
Van de in december 1979 voorziene nieuwe raketten zou ongeveer de 
helft zijn bestemd voor plaatsing in West-Duitsland. De meest om
streden wapens die het gevolg zijn van het NAVO-moderniseringsbe
sluit, de Pershlng-2 raketten, worden allemaal in de Bondsrepubliek 
gestationeerd. Dat alleen al -voorbijgaand aan de ekonomlsche 
machtspositie binnen West-Europa- geeft West-Duitsland een sleutelrol 
in alle spekulaties, plannen en feitelijke ontwikkelingen die gaan in 
de richting van een wijziging van de bestaande militaire verhoudingen 
binnen het Atlantisch blok. 
Nog steeds staan vrijwel alle In West-Duitsland gelegerde atoomwa
pens onder direkte Amerikaanse kontrole. Dat geldt voor de op basis 
van de twee sleutel-regeling voor de Bundeswehr bestemde atoomkop-



42 

pen; het geldt ook voor de op overeenkomstige basis geleverde nu· 
klealre ladingen ten behoeve van de lnWést-Dultslandgelegerde Engel· 
se, Belgische en Nederlandse troepen. Enige uitzondering zijn de 
atoombommen van de In West-Duitsland gestationeerde Engelse bom· 
menwerpers. Die zijn Engels eigendom, maar vormen slechts een be· 
perkt en verouderd deel van de In West-Duitsland opgeslagen nukleaire 
arsenalen. Ook de nieuwe atoomwapens zullen Amerikaans eigendom 
zijn, en onder eksklusleve Amerikaanse kontrole staan, hetgeen niet 
alleen geldt voor de nuklealre ladingen, maar ook voor de raketten 
die ze moeten vervoeren. Zowel de regerlng-Schmldt als de rege· 
rlng-Kohl hebben zich steeds op het standpunt gesteld dat de Bands· 
republiek niet direkt bij de beslissingsbevoegdheid over de nieuwe wa· 
pens betrokken mocht zijn, zelfs niet In de vorm van een soort veto· 
recht. Zowel de SPD als de CDU erkennen dus nog steeds het bestaan 
van de tot het midden van de jaren zestig aangevochten beperkingen 
die de Bondsrepubliek binnen het Atlantisch bondgenootschap zijn op
gelegd, zowel formeel, voor wat betreft de produktie van kernwapens, 
als Informeel, voor wat betreft eigendom en beschlkkingsbevoegdheid 
Maar hoe lang nog? 

het Europees alternatief 

Zelfs de mogelijkheid van Westduitse medebeschikking over een Euro
pese kernmacht lijkt de voorstanders van een Europese 'Allelngang' 
niet meer te deren. Ook Strauss Is Immers Europeaan. Brugsma 
meent: 'Maar zelfs de vinger die Strauss nu aan die trekker wil heir 
ben, zou er niet zijn om hem over te halen, maar om te verhoeden 
dat de Amerikanen er te vlug mee zijn'.(B) Desalnletteminn is het van 
belang te herinneren aan Strauss' opvattingen over de funkties van 
een militair sterk West-Europa. Meerdere malen heeft de Beierse po
litikus benadrukt dat die in de eerste plaats gehanteerd zouden moe
ten worden om de grenzen van 1945 te doorbreken en met name de 
hereniging van Duitsland af te dwingen. Er is alle reden die opvatti~ 
gen nog steeds serieus te nemen: hoedt U voor anti-Amerikaanse 
Europeanen in Lederhosen. 
Tegen de achtergrond van de desperado-politiek van de regering-Re~ 
gan, het massale Westeuropese verzet tegen de modernisering, de toe
nemende Amerikaans-Europese frikties, bloeit ook in Nederland de 
Europese gedachte, vooralsnog In hoofdzaak in de media, in De Groe
ne, in De Volkskrant, in de Haagse Post en in Elsevler. Daarbij wor· 
den nogal wat illusies verspreid, en met name een mythe gekreëerd: 
die van de gemeenschappelijke Europese belangen, de Europese ldenti· 
telt. Natuurlijk hebben de Europese volkeren belang bij het totstand
brengen van ontspanning in Europa, maar alleen al kijkend naar de 
verhoudingen binnen de EG, is er grote behoefte aan enige reali· 
teitszin. Met enig cynisme zou men kunnen zeggen dat het enige 
waarover de Westeuropese machthebbers het eens zijn is, dat de mo-. 
demisering moet worden doorgezet. Over de Europese kwesties, met' 
name de ekonomische, heerst grote onenigheid. Of moet militaire sa· 
menwerking het bindmiddel worden in de Europese samenwerking, 
waar de ekonomische verhoudingen voortgang van de integratie in de 
weg staan? 
Die vraag maakt het Europese Alternatief tot een fascinerend, maar 
ook griezelig gedachteneksperlment. Europa voor de Europeanen. Euro
pa kruipt onder de rokken van de supermachten vandaan. Maar wat 
komt ervoor in de plaats? Er zijn weinig redenen vertrouwen te heb
ben in de huidige politieke leiders In Europa. Natuurlijk, de buiten
landse politiek van de regering-Reagan is levensgevaarlijk, juist ook 
voor Europa. Maar de huidige machthebbers in West-Europa pleiten 
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allemaal voor plaatsing van de nieuwe kernwapens. Europese militaire 
verzelfstandiging dreigt daarmee, zoals de politieke kaarten op dit 
moment in West-Europa liggen, te leiden tot voortzetting van de 
Amerikaanse politiek van dreiging en konfrontatie, zij het dan met 
een Europese saus. 
In een artikel in Elseviers Magazine van april 1984 wordt met tranen 
in de ogen gesproken over een wereld waarin Europa geen leidingge
vende rol meer zou vervullen: 'een wereld verstoken van de bodemlo
ze rijkdom van de Europese beschaving -haar tolerantie en kreativi
teit, het unieke gevoel voor stijl- zou een grauw en naargeestig oord 
zijn1.(9) Het behoeft weinig. kreativiteit en stijl, en well!cht enig his
torisch besef om de absurditeit van deze woorden in te zien. De we
reld kan zonder 'de bodemloze rijkdom van de Europese beschaving', 
de voormalige Europese kolonieën hadden het well!cht al veel eerder 
zonder die bodemloze rijkdom w!llen doen. Vanaf de oorlog hebben 
velen geloofd in de myhte van de Atlantische samenwerking, de my
the van het Amerikaanse leiderschap in de strijd voor het behoud van 
vrijheid en demokratie. Er is geen behoefte aan een Europees surro
gaat, er is in Europa behoefte aan konkrete veranderingen, konkrete 
stappen in de richting van ontspanning en ontwapening in Europa. Een 
eerste voorwaarde is het tegenhouden van de nieuwe raketten, dwars 
tegen de Amerikaanse en Westeuropese machthebbers in. 

NOTEN 

DUCO HELLEMA 
april 1984 

1. Enkele passages van dit artikel zijn ontleend aan een boek dat binnenkort bij 
de uitgeverij Jan Mets verschijnt: Quco Hellema, 'Frontlijn van de Koude Oorlog. 
De Duitse herbewapening en het Atlantisch bondgenootschap' 
2. Le Monde Diplomatique, april 1984 
3. NRC-Handelsblad, 24 maart 1984 
4. NRC-Handelsblad, 13 april 1984 
5. W.L. 8rugsma, 'Europa, Europa', 1983 en: Voorwaarts, 14 december 1983 
6. De Waarheid, 10 april 1984 
7. Der Stern, 19 februari 1981 
8. Geciteerd in Vrij Nederland, 7 april 1984 
9. Elseviers Magazine, 14 april 1984 
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Theo Ruyter 

EG en ontwikkelingsbeleid 

LOME lil TOETSTEEN VOOR ONlWIKKELINGSBELEID EG 

In oktober 1983 begonnen de onderhandelingen over het derde 
Verdrag van Lomé tussen de Europese Gemeenschap en 65 ontwik
kelingslanden in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, 
kortweg ACS-landen genoemd. Het zit er wel in dat het nieuwe 
verdrag nog voor het einde van dit jaar ondertekend wordt, maar 
het is niet waarschijnlijk dat dit wezenlijk zal verschillen van de 
twee voorgaande verdragen. Het Verdrag van Lomé is het pronk
stuk van de EG in haar beleid ten aanzien van de landen van de 
Derde Wereld, al is de glans er langzamerhand wel af. Het eerste 
verdrag van Lomé, dat in 1976 werd ondertekend, vloeide voort uit 
verschillende associatieverdragen van de EG met voormalige kolo
nieën van m.n. Frankrijk en Groot-Brittannië. Het bijzondere van dat 
verdrag was dat het zowel voorzag in ontwikkelingshulp als afspra
ken behelsde voor de handel van de betrokken ACS-landen met de 
EG. De hulp komt uit het Europees Ontwikkelings Fonds (EOF), waar
voor men bij de vorige onderhandelingen in 1979 een bedrag vaststel
de van 4.627 miljoen ECU (I ECU was eind 1983 ruim f2,50 waard). 

grondstoffenleveranciers 

Wat de handel betreft hebben de ACS-landen in principe vrije toegang 
tot de markt van de EG. Er is echter een aantal uitzonderingen, 
waardoor vooral de import in de EG van industrieprodokten en be· 
paalde landbouwprodokten bemoeilijkt wordt. In de praktijk spelen de 
ACS-landen eigenlijk nog steeds, net als in de koloniale tijd, de rol 
van grondstoffenleverancier. Om de inkomsten uit de uitvoer van 
grondstoffen enigszins op peil te houden werden twee systemen be· 
dacht: ST ABEX voor agrarische grondstoffen en SYSMIN voor delf· 
stoffen. Zo kan een land dat te kampen heeft met tegenvallende oog· 
sten op bepaalde voorwaarden een beroep doen op de ST AB EX-pot 
voor een soort aanvullende uitkering. 
Voor STABEX werd in het Europees Ontwikkelings Fonds een bedrag 
van 557 miljoen ECU uitgetrokken en voor SYSMIN 282 miljoen. Aan 
uitkeringen uit de SYSMIN-pot zijn in het algemeen veel strengere 
voorwaarden verbonden dan aan uitkeringen uit STABEX, zodat 
SYSMIN tot nu toe slechts twee keer een bedrag heeft uitgekeerd. 
Het vertrouwen in het STABEX-system kreeg overigens een flinke 
deuk, toen zowel in 1981 als in 1982 onvoldoende middelen aanwezig 
bleken om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. 

meningsverschillen 

In de nu lopende onderhandelingen over een nieuw verdrag zijn op 
verschillende punten aanzienlijke meningsverschillen naar voren geko· 
men. In de eerste plaats over de omvang en vorm van de hulp. Mede 
op grond van de uitbreiding van hun groep (Mozambique en Angola 
zullen nu waarschijnlijk ook toetreden) vinden de ACS-landen dat ze 
wel wat meer mogen eisen dan per inwoner van de EG per jaar 'een 
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pakje sigaretten van een goedkoop merk en een reep chocola', zoals 
de NIO-vereniging voorrekent in haar recente brochure 'Wie zoet is 
krijgt lekkers'. De tegenpartij houdt zich, evenals in het verleden, op 
dit punt zo veel mogelijk op de vlakte. Wel heeft ze nogal sterk ge
tamboereerd op de zogenaamde beleidsdialoog, d.w.z. dat ze mee wil 
praten over het eigen ontwikkelingsbeleid van regeringen van 
ACS-landen. Daarbij is haar motief vooral dat ze de besteding van 
de hulp in betere banen wil (helpen) leiden, maar uiteraard roept dat 
aan de andere kant gemakkelijk het verwijt van inmenging in binnen
landse aangelegenheden op en wekt dat het vermoeden dat de EG In
trekking van de hulp als strafmaatregel achter de hand wil houden. 
Op dit laatste sluit ook de diskussie aan over mensenrechten. De EG 
-en vooral de Nederlandse regering maakt zich daar sterk voor- wil 
in het verdrag een paragraaf gewijd zien aan mensenrechten. Daarbij 
ligt, zoals gebruikelijk in de westerse buitenlandse politiek, het ak
cent op de klassieke individuele vrijheidsrechten. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat van de kant van de ACS-landen werd ingebracht dat 
ze dan ook wel wilden praten over sociaal-ekonomische mensenrechten 
en het recht op ontwikkeling. Bovendien wreven ze hun gesprekspart
ners het bekende meten met twee maten onder de neus, waarbij in 
het bijzonder werd gewezen op de relaties van de EG met Zuid-Afri
ka. 
Inzake het handelsregime heeft de EG nog niet veel meer toegezegd 
dan dat ze het STABEX-systeem wil verbeteren. De ACS-landen ech
ter willen heel wat meer: een uitbreiding van de STABEX-fondsen, 
een versoepeling van de regels voor de toelating van produkten op 
de EG-markt en ook een herstrukturering van de ekonomieën in de 
EG_1 zodat ze hier langzamerhand ook andere produkten (vooral indus
trielel kunnen gaan afzetten. 
Nog een ander punt van diskussie betreft sociaal-kulturele zaken. De 
ACS-landen willen bij voorkeur een apart hoofdstuk over kulturele 
samenwerking in het nieuwe verdrag. Daarin zouden dan afspraken 
moeten staan over zaken als de bevordering van de eigen identiteit 
van ACS-landen, de teruggave van kulturele eigendommen en de posi
tie van studenten en gastarbeiders uit ACS-landen in de EG. In eerste 
instantie heeft de EG zich tegen een dergelijk apart hoofdstuk ver
zet, omdat ze het verdrag bij uitstek als een ekonomische aangele
genheid ziet. 

uitbreiding van het verdrag naar andere Derde Wereldlanden? 

Pleidooien om de werking van het verdrag uit te breiden naar andere 
landen van de Derde Wereld, vooral naar de 'minst ontwikkelde lan
den' in Azië, maken op het ogenblik geen kans. Het verzet daartegen 
komt zowel van de kant van de ACS-landen, voor zover men daardoor 
zijn bevoorrechte positie in gevaar ziet komen, als van lid-staten van 
de EG die om politieke en ekonomische redenen de voorkeur geven 
aan speciale banden met de ACS-landen. Dat wil overigens niet zeg
gen dat de EG geenenkele aandacht schenkt aan andere Derde We
reldlanden. Zo voert de EG al sinds jaar en dag een speciaal Middel
landse Zee-beleid, dat nu met Griekenland als lidstaat en de voor de 
deur staande toetreding van Spanje en Portugal wordt toegespitst op 
de landen in Noord-Afrika. Daarin passen zowel handelsafspraken als 
toezeggingen van (financiële) hulp. 
Ook zijn er in de loop der jaren herhaaldelijk handels- en samenwer
kingsakkoorden totstandgekomen met afzonderlijke ontwikkelingslanden 
zoals India en Pakistan en de Zuid-Amerikaanse landen van de Andes
groep. En dan is er nog zoiets als het voedselhulpprogramma van de 
EG, dat in principe op de hele wereld van toepassing is. In 1982 be-
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liepen de kosten van dit programma ongeveer 700 miljoen ECU en 
waren er minstens 60 landen die daarvan profiteerden. 

memorandum-Pisani 

Op 30 september 1982 kwam de Europese Commissie met een memo· 
randurn over het ontwikkelingsbeleid van de EG, doorgaans het Memo· 
randurn-Pisani genoemd naar de verantwoordelijke Commissaris. Daarin 
werd aan het adres van de Raad van ministers en het Europese par· 
lement een aantal beleidslijnen uitgezet voor de komende tien jaar. 
Pisani stelde onder meer voor het percentage van hun nationale inko· 
men dat de lidstaten besteden aan ontwikkelingshulp via de EG te 
verhogen tot één tiende (nu: 0,05). De tien zouden zijns inziens hun 
aktiviteiten in de hulpverlening veel meer op elkaar moeten afstem· 
men, zonder overigens de mogelijkheid een eigen beleid te voeren 
prijs te geven. 
Als prioriteit .nummer één wees Pisani aan de voedselproduktie en 
plattelandsontwikkeling, tegen de achtergrond van de vooral in Afrika 
snel verslechterende voedselsituatie. Hiermee trachtte hij ook tege· 
moet te komen aan het Europese parlement, dat zich eind september 
1981 in een resolutie (naar aanleiding van het manifest van een vijf· 
tigtal Nobelprijswinnaars over het hongerprobleem) had uitgesproken 
voor een noodplan om op korte termijn tenminste vijf miljoen mensen 
van de bongersdood te redden. Daarvoor zou volgens het parlement 
een extra bedrag van vijf miljard ECU moeten worden uitgetrokken, 
maar dat legde de Commissie als de zoveelste vrome wens van het 
parlement naast zich neer. Eén van de ideeën waarvoor Pisani in dit 
verband pleitte was de opstelling van nationale voedselstrategieën, als 
een duidelijk voorbeeld van de eveneens door hem bepleitte beleids· 
dialoog tussen de hulpgever en de regering van een hulp ontvangene 
land. Inmiddels is de EG in vier (Afrikaanse) landen begonnen met 
zo'n strategie. 
Elementen die ook naar voor komen in het memorandum-Pisani zijn 
de wenselijkheid van een 'autonome' ontwikkeling, wat je kortweg zou 
kunnen vertalen in meer zelfstandigheid en minder afhankelijkhei~ 
en de noodzaak van samenwerking tussen ontwikkelingslanden onderliDi 
(Zuid-Zuid). Hoe dit zich verhoudt tot het eigenbelang van de EG, dat 
in het memorandum herhaaldelijk wordt benadrukt, is echter niet zo 
duidelijk. In kritische kommentaren is al gesuggereerd dat de EG de 
ACS-landen aanraadt zich op de eigen binnenlandse en regionale 
markten te richten om te voorkomen dat ze in toenemende mate de 
EG als afzetgebied opzoeken. Zo zitten er wel meer tegenstrijdighe· 
den in het memorandum. Het valt echter te prijzen dat Pisani zelf· 
kritiek niet heeft geschuwd en tenminste heeft geprobeerd een enigs· 
zins samenhangend beleid tegenover de landen van de Derde Werelc 
op stapel te zetten. Wat daarvan in de praktijk terechtkomt moet no1 
blijken. De onderhandelingen over Lomé-lil zijn wat dat betreft een 
belangrijke toetssteen. 

konklusie 

Waar we als politieke partijen die de belangen van mensen in de Der· 
de Wereld werkelijk zwaar willen laten wegen vooral naar moeten 
streven is, dunkt mij, een integraal ontwikkelingsbeleid. De principiële 
vraag of de EG Überhaupt een eigen ontwikkelingsbeleid moet voerer 
naast dat van de lidstaten sla ik maar even over, uitgaande van de 
realiteit van de EG en van het feit dat die realiteit ook op allerlei 
manieren doorwerkt in de Derde Wereld. Met een integraal beleid be· 
doel ik dat op verschillende beleidsterreinen rekening wordt gehouden 
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met de belangen van de massa van de bevolking in de Derde Wereld. 
Nu is het zogenaamde ontwikkelingsbeleid, net als in de afzonderlijke 
lidstaten, nog al te zeer een doekje voor het bloeden. De ene hand 
weet niet of wil niet weten wat de andere doet. Hoe kun je bijvoor
beeld als EG samen met de ACS-landen een zinvolle voedselstrategie 
ontwerpen, als je je eigen landbouwbeleid daar niet bij betrekt? Als 
iets de laatste tijd duidelijk geworden is, dan Is het toch wel dat de 
produktie van enorme overschotten In de landbouw van m.n. Noord
amerika en Westeuropa een fnuikende uitwerking kan hebben op de 
voedselproduktie in de landen van de Derde Wereld. Zo zijn er wel 
meer voorbeelden, variërend van het industriebeleid tot het Europees 
Monetair Stelsel. Een logisch gevolg van zo'n Integraal beleid lijkt 
me tenslotte dat je ook je eigen interne beleid ter diskussie stelt in 
je dialoog met de landen van het Zuiden. Daarom neem ik voorlopig 
wat zo mooi 'ontwikkelingssamenwerking' wordt genoemd met een 
flinke korrel zout, ook in de EG. 

THEO RUYTER 
mei 1984 
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Ron Leijser en Alexander de Roo 

rood en groen 

In de jaren tachtig is een ideologische indeling links van het gematig
de deel van de sociaal-demokratie niet eenvoudig. Vroeger was dat 
gemakkelijker. Links van de sociaal-demokraten waren er de komrou
nisten en enkele kleinere groeperingen tussen de sociaal-demokratie 
en het kommunisme. De laatste jaren zijn de verhoudingen op drift 
geraakt, waardoor de oude indeling niet langer meer opgaat. 
In onderstaand artikel proberen we die ontwikkelingen te schetsen, 
waarbij de partijen ruwweg in twee kategorieën worden ingedeeld: 
'rood' en 'groen'. Paars, de kleur van het feminisme, blijkt vooralsnog 
niet van doorslaggevende invloed te zijn op partijvorming. (Wel 
beÏnvloedt het feminisme de rode en de groene partijen.) 
We behandelende het onderwerp aan de hand van de ontwikkelingen 
in acht landen van de Europese Gemeenschap: West-Duitsland, België, 
Frankrijk, Italië, Griekenland, Engeland, Ierland en Denemarken. 
Op de verhoudingen in de andere twee EG-landen gaan we niet 
in. Luxemburg is niet interessant en van Nederland weet de lezer(es) 
zelf voldoende. 
Aan het slot van het artikel zullen we kort ingaan op de politiek 
belangrijkste vraag: worden de rode partijen groener en de groene 
partijen roder? En in het verlengde daarvan: is er in de toekomst 
een ideologische versmelting mogelijk? 

'Rood' en 'Groen' kan in de meest zuivere vorm als volgt omschreven 
worden. 'Rood' sluit ideologisch aan bij de linkervleugel van de 
socialistische beweging. Rode partijen hanteren een links-rechts 
indeling in de politiek. 'Groen' identificeert zich met het overlevings
probleem, zowel met betrekking tot het milieuvraagstuk als met 
betrekking tot de kernbewapening. Groene partijen vinden zichzeil 
verheven boven de traditionele links-rechts indeling van de politiek. 

Binnen de rode stroming moet een onderscheid gemaakt worden 
tussen de kommunistische en de links-socialistische stroming. Binnen 
de kommunistische stroming bestaat er verder een diepgaand onder
scheid tussen de traditionele Moskou-gerichte partijen als de Franse 
en de Griekse kommunisten en de vernieuwende 'eurokommunistische' 
partijen als de Italiaanse PC! en Griekse eurokommunisten. Als 'geval 
apart' gaan we in op de Ierse Workers Party. 
Van de links-socialistische partijen is vooral het sukses van de Deense 
Socialistische Volkspartij frappant. Andere links-socialistische partije~ 
zoals de Franse PSU, maken momenteel niet zo'n levenskrachtige 
indruk. Vanwege haar uitzonderingspositie binnen de sociaal-demokratie 
besteden we in dit verband ook aandacht aan de Engelse Labour 
Party. De sterke linkervleugel, de linkse ekonomische politiek en 
het streven naar eenzijdige ontmanteling van de Engelse kernmacht, 
rechtvaardigen dat. 

Binnen de groene stroming is er een opvallend onderscheid tussen 
een partij als de West-Duitse 'GrÜnen', die zich wel de aanduiding 
'links' laat aanmeten en partijen als de Vlaamse, Waalse en Franse 
Groenen, die daar niets van willen weten. 
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DE GROENE SfROMING 

WEST -DUITSLAND: Die Grunen 

De West-Duitse Groenen konstitueerden zich in 1979 als politieke 
partij. Het was een pijnlijke geboorte. Politiek aktieve mensen van 
divers ideologisch pluimage verenigden zich in een aanvankelijk nega
tieve koalitie. Onvrede over het funktioneren van de gevestigde 
partijen in het algemeen en hun verrichtingen op milieugebied in 
het bijzonder waren de drijfveren achter de oprichting. Aan de wieg 
van de Groenen stonden ex-maoÏsten uit de 'Kommunistische Bund', 
linkse socialisten van het 'Sozialistisches BÜro', linkse onafhankelijke 
intellektuelen als Rudi Dutschke, maar ook mensen met een rechtse 
achtergrond als de ex-CDU-politikus Gruhl. Die laatste verliet al 
snel Die GrÜnen, met medenemen van zijn aanhang, toen de linkse 
tendens bleek te domineren. Rechts gerichte groene partijvorming 
bleek niet aan te slaan, hoewel nog wel pogingen in die richting 
werden ondernomen. 
De oprichting van Die GrÜnen zou het einde betekenen van meer 
dan 10 jaar sektarische verdeeldheid van links van de SPD. Bovendien 
verschafte het de krachtige milieubeweging in West-Duitsland een 
parlementaire spreekbuis. Langzamerhand ontwikkelden de Groenen 
steeds sterkere pacifistische trekken en vormden ze een belangrijke 
steunpilaar voor de opkomende vredesbeweging. 
De nieuwe partij werd een sukses. Nog in het oprichtingsjaar ( 1979) 
haalde ze 3,2% (900.000 stemmen) bij de eerste euroverkiezingen. 
Niet genoeg om de 5%-kiesdrempel te overschrijden, maar wel een 
enorme bemoediging en een stevige financiële injektie, want voor 
elk van die 900.000 stemmen betaalde de staat 3,50 DM uit. Het 
jaar daarna bleken Die GrÜnen niet opgewassen tegen het geweld 
van het landelijke duel tussen Schmidt (SPD) en Strauss (CDU/CSU): 
ze kwamen niet verder dan 1,5%. Toch begint in 1980 de groene 
intocht in het parlementaire systeem. In de Zuidduitse staat Baden
WÜrtemberg overschreden de Groenen de 5%-grens en dat ondanks 
een SPD die aangevoerd werd door de linkervleugelman Eppler. Sinds
dien deden de Groen-Alternatieve lijsten hun intrede in de meerder
heid van de deelstaten en in vele gemeenteraden. 
Het ziet ernaar uit dat Die GrÜnen een blijvend onderdeel gaan 
vormen van het West-Duitse partijensysteem. Bij de landelijke verkie
zingen in maart 1983 maakten ze de grote sprong voorwaarts. Met 
5,6% van de stemmen belandden ze, ondanks de 'Wende nach Rechts', 
in het parlement. Veelbetekend is dat de Groenen bij recente verkie
zingen in Hamburg en Hessen, ondanks een flinke verkiezingswinst 
van de SPD, slechts licht bleken te verliezen en ruim boven de 
5%-drempel bleven. Bij de onlangs gehouden verkiezingen in Bremen 
en Baden-WÜrtemberg werd duidelijk dat verdeeldheid en onenigheid 
binnen de partij goede en zelfs zeer goede resultaten niet in de 
weg staan. In Baden-WÜrtemberg werd 8% geskoord! Organisatorisch 
hebben Die GrÜnen zich kunnen ontwikkelen tot een partij van 30.000 
leden. 
Het grote meningsverschil binnen de Groenen gaat niet over de 
identiteitsvraag 'groen of rood', maar over de opstelling ten aanzien 
van de sociaal-demokratie. Moeten de Groenen zich ontwikkelen 
tot een mogelijke koalitiegenoot van de SPD om bij de landelijke 
verkiezingen van 1987 de rechtse regering-Kohl te vervangen of 
moeten ze zich als anti-partij-partij ontwikkelen, die geen koalities 
aangaat met de gevestigde partijen, maar probeert het hele partijen
systeem op te blazen. 
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Het is nog te vroeg om aan te kunnen geven in welke richting de 
Groenen zich zullen ontwikkelen. Veel zal afhangen van de koers 
van de SPD. Blijft ze met voorzitter Willy Brandt proberen door 
naar links te hangen de groene stemmen terug te winnen en zo 
Die Grünen kapot te maken, of gaat de SPD de Groenen beschouwen 
als een blijvende faktor in de West-Duitse politiek en als een toe
komstige koalitiegenoot? De komende euroverkiezingen kunnen wel· 
licht de toekomstige ontwikkeling aangeven. Die GrÜnen maken dan 
kans om de FDP als derde partij te passeren. Het is zelfs niet 
uitgesloten dat de liberale FDP de 5%-drempel niet haalt terwijl 
Die GrÜnen daar ruim boven zullen eindigen. 

BELG~: ekologisch anders gaan leven 

Net als alle andere politieke stromingen kennen de Belgische Groenen 
een Vlaamse en een Waalse tak. De Vlaamse groene partij heet 
'Agalev' (Anders GAan LEVen) en de Waalse 'Ecolo' (Ecologistes), 
Vlamingen oriënteren zich meer op Nederland en Walen kijken vooral 
naar Frankrijk. De Waalse sociaal-demokratie lijkt dan ook op de 
Franse (linkse standpunten op sociaal-ekonomisch gebied en rechtse 
standpunten op terreinen als milieu en defensie). De Vlaamse sociaal· 
dernokraten zijn meer te vergelijken met de Nederlandse PvdA. 
Deze achtergrond maakt het begrijpelijk waarom Ecolo de sterkere 
van de twee is. 
Bij de verkiezingen voor het Belgische parlement in november 1981 
wisten de Groenen, ondanks een distriktenstelsel, voor het eerst 
zetels te verwerven. Agalev kwam op 3 zetels in de Senaat en 
het Huis van Afgevaardigden, terwijl Ecolo er 6 wist te bemachtigen. 
Overigens behoeft de kracht van de Belgische Groenen wel enige 
relativering. Zo heeft Agalev 1000 à 2000 leden en is Ecolo net 
iets sterker. Recente opiniepeilingen geven aan dat Ecolo, ondanks 
deze organisatorische zwakte, waarschijnlijk 1 van de 11 Waalse 
zetels van het europarlement zal kunnen veroveren. Agalev heelt 
kans op 1 van de 13 Vlaamse zetels. Maar ondanks de groeiende 
invloed bij verkiezingen zijn de Belgische Groenen nog niet veel 
meer dan een progressieve protestpartij. 
Ecolo en Agalev wensen niet ingedeeld te worden op de links-rechts 
schaal, ondanks het feit dat ze programmatisch veel punten gemeen 
hebben met bijv. de Nederlandse partijen van radikaal-links. Deze 
allergie voor rood leidt tot vreemde situaties. De Belgische Groenen 
zijn de drijvende kracht achter het streven naar een soort Groene 
Internationale. Die Internationale bestaat behalve uit Duitse, Belgische 
en Franse Groenen, uit de Alternatieve Lijst Oostenrijk, de kleine 
Engelse 'Ecology Party', de miniskule Ierse 'Green Alliance' en de 
zeer kleine Zweedse milieupartij. De Duitse GrÜnen maakten voor 
deze Groene Internationale een ontwerp-programma voor de eurover· 
kiezingen dat op essentiële punten erg lijkt op dat van het Neder· 
landse Groen-Progressief Akkoord. Dat programma kon zonder veel 
problemen door alle deelnemende partijen worden onderschreven, 
Maar toen de Die GrÜnen eisten dat ook het Nederlandse Groen-Pr~ 
gressief Akkoord de mogelijkheid moest hebben om dit europrogramma 
te ondertekenen, stribbelden de andere Groenen onder aanvoeringen 
van de Belgen en de Fransen stevig tegen. Niet vanwege anderE 
programmatische opvattingen, maar omdat rode partijen als de CP~ 
aan het Groen Progressief Akkoord meedoen. 

FRANKRIJK: Les Verts 

Ook in Frankrijk trekt de groene stroming de laatste jaren bij verkie-
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zingen de aandacht. Dat is niet zo verwonderlijk gezien het feit 
dat zowel de Franse kommunisten als de sociaal-demokraten een 
konservatieve politiek van meer kernenergie en meer kernwapens 
voorstaan. Bij de euroverkiezingen van 1979 behaalde de groene 
lijst 'Europe Ecologie' maar liefst 4,4% van de stemmen, bijna genoeg 
om de 5%-drempel te halen. De presidentsverkiezingen in 1981 brach
ten voor de groene kandidaat Brice Lalonde (niet links, niet rechts, 
maar groen) 3,6%. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1983 behaal
den de Franse Groenen, mede dankzij het door de linkse regering 
gedeeltelijk gedemokratiseerde kiessysteem, een vrij groot aantal 
zetels. Organisatorisch zijn Les Verts echter zeer zwak. Ze hebben 
in heel Frankrijk nog geen 1000 leden! Het samengaan in januari 
1984 van Les Verts-Parti Ecologiste en Les Verts-Besançon-Ex-Confé
dération tot een groene partij betekende wel een versterking van 
de organisatie. 
Bij de euroverkiezingen in juni a.s. hopen de Franse Groenen de 
eerste landelijke doorbraak te realiseren. Daarvoor moeten ze niet 
alleen meer dan 5% van de stemmen halen, maar ook ruim 1 miljoen 
gulden neertellen om Überhaupt mee te kunnen doen. Bovendien 
zijn er nog twee politieke konkurrenten. Een D'66-achtige lijst pro
beert één van de groene kopstukken in Frankrijk, de al eerder ge
noemde Brice Lalonde te strikken. En de leidster van de PSU, Hu
guette Boughardeau, probeert samen met linkse onafhankelijken een 
eigen lijst in te dienen. Van de PSU, een zusterpartij van de PSP, 
is overigens niet meer dan een schim over, vergeleken met haar 
hoogtepunt aan het begin van de jaren zeventig, toen ze op de 
golven van de studentenbeweging landelijk zo'n 4% wist te behalen. 
De Franse groenen maken dankzij de ontevredenheid over het linkse 
regeringsbeleid een goede kans om in het europarlement te komen. 

DE KOMMUNISfiSCHE SfROMING 

FRANKRijK: kommonisten terug naar 'af' 

De Franse kommunistische partij werd door haar grote aandeel in 
het verzet tijdens de tweede wereldoorlog enorm versterkt. In 1946 
haalde ze 22% van de stemmen en telde haar organisatie 1 miljoen 
mensen. De koude oorlog en haar starre opstelling dreef de PCF 
spoedig in het isolement. Haar politieke invloed oefende ze voorname
lijk uit via de kommunistische vakcentrale CGT. Dankzij haar strijd
bare opstelling, maar vooral ook dankzij de spreekwoordelijke ver
deeldheid van de Franse sociaal-demokratie, kon de PCF ondanks 
haar ge"fsoleerde positie over een lange periode 20% van de kiezers 
aan zich binden. 
De vernieuwing van de PCF halverwege de jaren zeventig bracht 
de organisatorisch sterk teruggelopen partij veel nieuwe leden. In 
1975 kwam de PCF weer boven de half miljoen leden. Maar de 
vernieuwing bracht geen verkiezingswinst. 
Toen de PCF aan het eind van de jaren zeventig terugviel op oude 
methodes en opvattingen verlieten de leden bij honderdduizenden 
de partij, vooral na enkele racistische uitglijders. De aanhang van 
de PCF beperkt zich In toenemende mate tot de traditionele arbei
dersklasse voor wie ze als regeringspartij echter weinig kan doen. 
Een voorbeeld: de staalindustrie (waar de PCF over aanzienlijke 
aanhang beschikt) wordt momenteel drastisch gesaneerd zonder dat 
de PCF -ministers dit enigszins kunnen afzwakken. 
Aanvankelijk vielen de verliezen bij verkiezingen voor de PCF wel 
mee. Maar na de linkse overwinning in 1981, die vooral op naam 
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van de sociaal-demokratie moet worden geschreven, zakte de PCF 
duidelijk onder de 20%. Bij de komende euroverkiezingen is het 
zelfs de vraag op de PCF nog boven de 12% zal uitkomen. Om 
dat gevaar af te wenden keert PCF-leider Marchals zich momenteel 
fel tegen zijn sociaal-demokratische koalitiegenoot. 

ITAL~: de PCI na het Historisch Kompromis 

Ook in Italië kwamen de kommunisten door hun aandeel in het onder· 
grondse verzet als een grote massa-partij uit de tweede wereldoorlog 
te voorschijn. Bij de eerste landelijke verkiezingen kwam de PCI 
op 19%. De strategie van PCI-leider Togllatti om de PCI zowel 
een strijdbare partij als een regeringspartij te laten zijn had sukses. 
Ondanks de koude oorlog kon de PCI haar positie bij verkiezingen 
telkens verbeteren. 
Nadat de Italiaanse kommunisten hadden besloten tot de strategie 
van het 'Historisch Kompromis' met hun oppermachtige christen-d~ 
mokratische tegenstrever behaalden zij In 1976 hun beste resultaat: 
34,4%. De christendemokratie gaf echter geen duimbreed toe aan 
de PCI-eis om volwaardige regeringspartij te worden. Na drie jaar 
had de gematigde strategie van het Historisch Kompromis haar aan· 
trekkingskracht verloren. De PCI zakte bij verkiezingen terug naar 
ruim 30%. Radikaal-linkse partijen als de Proletarische Dernokraten 
(DP) en de Partij van Proletarische Eenheid (PdUP) profiteerden 
van de teruggang van de PCI en kregen respektievelijk 0,8% en 
1,4% van de stemmen. Ook de Radikale Partij (PR), die nogal wat 
akties had gevoerd voor referenda, behaalde winst en steeg van 
I, l naar 3,4%. Anti-militarisme, milieu en emancipatiebewegingen 
voert de PR hoog in haar vaandel. 
De jaren tachtig gaven het politiek veld links van de sociaal-dem~ 
kratie in Italië een ander aanzien. De PCI werd van halve regerings
partij tot de belangrijkste oppositionele kracht tegen de koalitiereg~ 
ring van republiekeinen, sociaal- en christen-demokraten. Zij ver· 
woordt en organiseert zowel de buitenparlementaire beweging tegen 
de bezuinigingen als de beweging tegen de komst van de nieuwe 
kernwapens naar Italië. 
De PdUP, een linkse afsplitsing van de PCI, dringt al jaren aan 
op een linkse regering van kommunisten en socialisten. Dit linkse 
regeringsalternatief is volgens de PdUP nodig om de macht van 
de afbrokkelende christendemokratie te breken. Nu de PCI een soort· 
gelijk alternatief voorstaat en feitelijk volledig met het Moskou-kom· 
munisten gebroken heeft, neigt de PdUP ertoe om in de moederschoot 
terug te keren. Bij de nationale verkiezingen van 1983 kwam de 
PdUP op éên lijst met de PC! uit. Daardoor bleef de PCI net boven 
de 30%-grens. de DP1• een partijtje ontstaan uit de studentenbeweging 
en met name georienteerd op radikale arbeidersakties, profiteerde 
nauwelijks van het wegvallen van de PdUP, ze kwam net boven 
de 1% uit. 
De Radikale Partij van Panelia is de laatste jaren steeds geisoleerder 
komen te staan. Na haar hoogtepunt in 1979 probeerde ze tevergeefs 
om door middel van spektakulaire akties (o.a. hongerstakingen) haar 
positie te behouden. Panelia werd de onbetwiste leider en de losse 
ondogmatische partij veranderde in een sekte. Bij honderden liepen 
de leden weg toen Panelia bij zijn aktie tegen 'de honger in de 
wereld' zich meermaals door neo-fascisten liet fêteren. Links wil 
er niets meer mee te maken hebben. 
Bij de komende euroverkiezingen zal de PCI zich waarschijnlij~ 
naar meerdere kanten tegelijkertijd openstellen. Gedacht wordt aan 
1 of 2 PdUP-mensen, alsmede een onafhankelijke groene kandidaat 
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op verkiesbare plaatsen op de PCI-lijst. Toch bevindt de PCI zich 
ondanks deze beweeglijke opstelling in een isolement. Op nationaal 
nivo blokkeren de sociaal-demokraten het alternatief van een linkse 
regering. En op internationaal nivo kan de PCI niet overweg met 
de traditionele Franse en Griekse kommunisten. 
Öp Europees nivo staat de PCI voor een opmerkelijke politiek. Na 
1962 liet zij het traditionele afwijzende kommunistische standpunt 
los over de EG. De PCI ziet Europese Integratie als onvermijdelijk 
en noodzakelijk. In haar ogen is een politiek van vernieuwing en 
demokratisering van de EG de enig zinnige. Daarom was ze in 1979 
ook voorstander van direkte verkiezing van het europarlement. De 
Italiaanse kommunisten vinden dat de verschillende nationale wegen 
naar het socialisme in West Europa alleen sukses kunnen hebben 
als de ingrijpende ekonomische vervlechting, die Europese Gemeen
schap heet, gedemokratiseerd wordt. 

GRIEKENLAND: populisme en gestaalde kaders 

Het is moeilijk om de politieke verhoudingen in Griekenland te passen 
in een algemeen overzicht. Een groot probleem Is dat de meeste poli
tieke partijen In dat land niet veel meer zijn dan van vriendjespoli
tiek aan elkaar hangende groepen rond een partijleider. Kern van dit 
politiek patronagesysteem is de verhouding tussen de 'baas' die de 
gunsten kan verlenen en zijn 'klanten' die voor de stemmen zorgen. 
Dat geldt niet alleen voor de rechtse partijen, dat geldt 66k voor de 
zich socialistisch noemende PASOK: Andreas Papandreou, dat is de 
PASOK. Het gevolg is dat de politiek van de PASOK geheel afhanke
lijk is van de grillen van haar leider. In de praktijk komt dat neer 
op radikaal-linkse taal en een gematigde praktijk zoals zichtbaar 
wordt in het beleid van de PASOK-regering. De PASOK is niet aan
gesloten bij de sociaal-demokratische internationale, maar dat feit 
maakt haar bepaald niet tot een radikaal-linkse partij. Men zou de 
PASOK eerder als 'populistisch' dan als 'socialistisch' kunnen om
schrijven. 
Wel een echte politieke partij met traditie is de kommunistische par
tij (KKE). Ontstaan in de jaren twintig speelde de KKE een belangrij
ke rol in de strijd tegen de Duitse overheersing in de tweede wereld
oorlog. Na de oorlog raakte ze verzeild in een burgeroorlog waarin 
ze probeerde de macht te grijpen. Het gevolg was een langdurig ver
bod van de KKE dat eerst in 1974 werd opgeheven. De KKE is door 
de jaren heen zeer Moskou-getrouw gebleven. In alle mogelijke op
zichten is het een kommunistische partij van de oude stempel. Met 
die koers weet de KKE momenteel zo'n 10 van de Griekse bevolking 
aan zich te binden. 
Vanuit radikaal-links perspektief is de andere kommunistische partij, 
de KKE-es (de kommunistische partij binnenland) interessanter. Deze 
partij is in 1968 onstaan tijdens het kolonelsbewind uit een scheuring 
van de KKE. De leiders van de KKE, die altijd in Griekenland hadden 
gewoond, braken naar aanleiding van de Russische inval in Tsjecho
Slowakije met de partijleiding die zich in ballingschap in Moskou be
vond. In de erop volgende jaren werd de 'eurokommunistlsche' KKE-es 
gevormd die na het verdrijven van het kolonelsbewind met wisselend 
sukses aan de verkiezingen zou meedoen. Kwa politieke opstelling 
doet de partij sterk denken aan andere radikaal-linkse partijen in 
West-Europa; zij het dat men -gelijk de PCI- tamelijk positief tegen 
de EG aankijkt. De KKE-es moet het voornamelijk hebben van radi
kaal-links publiek in de grote steden. Bij de vorige euroverkiezingen 
(die in Griekenland in 1981 plaatsvonden) haalde de partij bijna 5% 
en 1 zetel. De op dezelfde dag gehouden verkiezingen voor het 
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Griekse parlement leverden geen zetels op. Gevolg van het Griekse 
distriktenstelsel én de zuigkracht van de Papandreou. 

IERLAND: de uitzondering die de regel bevestigt 

Terwijl in de meeste landen van de EG traditionele kommunistische 
partijen op hun retour zijn en zich steeds meer in de marge bewe
gen, lijkt het erop dat in Ierland de radikaal-linkse politiek zich in 
toenemende mate koncentreert op zo'n traditionele partij: de Workers 
Party. De Workers Party komt voort uit de nationalistische beweging 
(Sinn Fein) en heeft zich sinds het begin van de jaren zeventig ont· 
wikkeld tot een strak georganiseerde traditioneel-linkse arbeiderspar· 
tij. 
In die ontwikkeling is de aanhang van de partij sterk gegroeid; m.n. 
In industriële centra als Dublin en Cork waar de Workers Party in 
sommige kiesdistrikten boven de 10% uitkomt. De Workers Party be
schikt momenteel over 2 parlementszetels, die beide in Dublin gehaaid 
zijn. Het landelijk gemiddelde was bij de laatste verkiezingen (najaar 
1982) 3,3%. 
In een aantal opzichten doet de Workers Party wat ouderwets aan: 
een primitief arbeiderisme gekoppeld aan een grenzeloos vertrouwen 
In 'de technische vooruitgang', hetgeen o.a. tot uiting komt in een 
pro-kernenergie standpunt. Ook de bewondering voor het 'reëel be· 
staande socialisme', zoals dat tot uiting komt In lovende reisversla· 
gen, doet ouderwets aan. 
De afwijzing van de Poolse vakbond Solidariteit lijkt in het patroon 
te passen. Bij nader inzien is dit een wat ingewikkelder probleem, dat 
veel te maken heeft met de Ierse situatie. Het maatschappelijk leven 
in Ierland wordt immers in sterke mate beheerst door de Rooms Ka· 
tholieke kerk. De Workers Party wordt door die kerk bestreden en 
is er in zekere zin het slachtoffer van. Vanuit die achtergrond is het 
niet zo vreemd dat men in Solidariteit een Rooms komplot ziet. 
Om wat voor reden dan ook lijkt een dergelijke 'oud linkse'-politlek 
in Ierland aan te slaan. De Workers Party groeit en dat gaat vooral 
ten koste van de (kleine) Ierse Labour Party, die vooral in Dublin 
aanzienlijke verliezen leidt. 

DE SOCIALISTISCHE STROMING 

ENGELAND: links in de versukkeling? 

Een totaal van de andere EG-landen afwijkend beeld geeft Engeland 
te zien. Door het in Engeland geldende distriktensysteem worden radi· 
kaal-linkse partijen wel haast automatisch teruggedrongen tot zeer 
geringe omvang. De laatste keer dat radikaal-links in Engeland eigen 
parlementszetels haalde was bij de verkiezingen van 1945. (De kom· 
munistische partij haalde toen 2 zetels.) Mensen die elders terechtkir 
men in radikaal-linkse partijen zitten in Engeland grotendeels in de 
Labour Party. Radikaal-links heeft zich binnen die partij georganiseerd 
In 'tendens-groepen', die ten dele wél (bijv. de 'Tribune'-groep en de 
'Independent Labour Publications'-groep) en ten dele niet (bijv. de 
'Militant Tendency') door de partij erkend worden. 
De afgelopen 10 jaar heeft de linkervleugel haar positie binnen La· 
bour gestaag kunnen versterken, maar is er niet in geslaagd om o~ 
beslissende momenten een meerderheid te behalen. Met als gevolg dat 
het wel gekomen is tot een linkse opstelling op papier, maar niet in 
de praktijk. Programmatisch is Labour zeker de meest linkse partil 
van de Socialistische Internationale waarbij de meeste West-Europese 
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sociaal-demokratische partijen zijn aangesloten. Het gaat hierbij om 
punten als: eenzijdige afstoting van alle kernwapens en socialisatie 
van belangrijke delen van de ekonomie. 
Ondertussen heeft de voortdurende strijd tussen linker- en rechtervleu
gel tot een bijkans permanente stellingenoorlog binnen de partij ge
leid, inklusief het afsplitsen van delen van de rechtervleugel in de 
vorm van de Soclal Demoeratic Party (SOP). 
Dit weinig aantrekkelijke partijklimaat wordt aangevuld door een 
maatschappelijke ontwikkeling die ongunstig is voor links. Nieuwe so
ciale bewegingen zijn in Engeland ver achtergebleven bij andere Euro
pese landen als Nederland en West-Duitsland. Het bespelen van natio
nalistische sentimenten door de regering Thatcher (zoals de Falkland
oorlog) heeft nog altijd grote invloed op grote delen van de Engelse 
bevolking. Voeg daarbij dat de Labour Party zich is blijven koncentre
ren op de traditionele arbeidersklasse en dat m.n. op de delen die 
werkzaam zijn in zieltogende industrietakken (een gevolg van de bin
ding tussen partij en vakbeweging), weinig aandacht heeft voor nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen en de oorzaken van de aftakeling zijn 
duidelijk. 
Sinds de smadelijke nederlaag bij de algemene verkiezingen van juni 
1983, waarbij Labour werd teruggeworpen tot het nivo van v6ór de 
eerste wereldoorlog, is wel de diskussie op gang gekomen over de 
toekomst van links in Engeland. Hoewel deze diskussie In de media 
meestal wordt uitgelegd als een poging om de partij te verrechtsen, 
is het nog maar de vraag of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. 
Van essentiëel belang zal zijn In hoeverre het mogelijk is de bestaan
de organisatie-struktuur van de partij te doorbreken en de rol van de 
vakbondsburokratie binnen de partij terug te dringen. Een groot pro
bleem is dat radikaal-links wel duidelijk kan maken wat er de afgelo
pen jaren mis is gegaan, maar nauwelijks over uitgewerkte nieuwe 
ideeën beschikt om tot een werkbare socialistische samenleving te 
komen. Een probleem overigens dat niet alleen in Engeland bestaat. 

DENEMARKEN: waar radikaal-links sterk is 

De links-socialistische stroming in Denemarken behoort tot de meest 
suksesvolle binnen de landen van de EG; ze kan rekenen op bijna 15% 
van de kiezers. De stroming is over twee partijen verdeeld: de Socia
listische Volkspartij (SF), goed voor ruim 11% van de stemmen, en 
de Links-Socialisten (VS), goed voor ruim 2,5% van de stemmen. Wat 
betreft de Euroverkiezingen is het daarnaast van belang te wijzen op 
de 'Volksbeweging tegen de EG', die bij de vorige EG-verkiezingen 
over aanzienlijke aanhang bleek te beschikken. De 'Volksbeweging' is 
moeilijk te plaatsen binnen het politieke spektrum. Het lijkt nog het 
meest op een gelegenheidskoalitie die enerzijds kiezers werft op nati
onalistische, rechtse, sentimenten en anderzijds sociaal-demokratische 
kiezers trekt die ontevreden zijn met het pro-EG standpunt van hun 
partij. De miniskuul kleine Moskou-gezinde Deense kommunistische 
partij laten we in dit artikel verder buiten beschouwing. 
De kleinste van de twee links-socialistische partijen, de VS, Is in 1967 
ontstaan uit een scheuring van de SF. Het ging toen -officiëel- om 
het al dan niet langer gedogen van een sociaal-demokratische minder
heidsregering. In de praktijk was van minstens even groot belang een 
minder politiek bepaald 'kultureel' verschil tussen de oude garde en 
jongeren. Sinds haar ontstaan heeft de VS een tamelijk wisselvallig 
bestaan geleid. Aanvankelijk kon ze sterk profiteren van het studen
tenprotest. Aan het begin an de jaren zeventig kon ze zich - in te
genstelling tot de toen stagnerende SF - opwerpen als dé 'nieuwlink
se' partij die open stond voor nieuwe bewegingen. Dit ging echter ge-
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paard met een ongelofelijke interne versplintering. Diverse binnen de 
partij georganiseerde stromingen (van anarchisten tot starre leninis
ten) bestrijden elkaar op leven en dood om de macht. Dit gaat ge
paard met veel getheoretiseer en doet sterk denken aan het gekra· 
keel van de diverse linkse groepjes zoals dat in West-Duitsland voor 
het ontstaan van 'Die GrÜnen' bestond. In 1982 kregen voor het eerst 
traditioneel-kommunistische stromingen binnen de VS de overhand. De 
VS Is tegenwoordig strak georganiseerd: men kan niet zomaar lid wor· 
den; er bestaan verplichte scholingskursussen en een soort toelatings· 
eksamen. De VS ging bij de verkiezingen van 1981 achteruit van 3,6% 
naar 2, 7% en heeft zich op dit nivo kunnen stabiliseren. 

Veel groter, en politiek van aanzienlijk meer betekenis is de SF. De 
SF is in 1958 ontstaan uit de Deense kommunistische partij toen de 
kommunistische voorman Axel Larsen samen met anderen brak met 
het stalinisme. De SF ontwikkelde zich tot een 'Derde Weg'-partij 
met veel aandacht voor vredespolitiek (eenzijdige ontwapening, anti· 
NAVO-standpunt). Daarnaast heeft de SF altijd sterk de nadruk gelegd 
op sociaal-ekonomlsche strijd en heeft ze door de jaren heen veel 
aanhang gehad binnen de vakbeweging. 
Het eerste hoogtepunt van de partij lag in de tweede helft van de 
jaren zestig, toen men met 20 parlementszetels een sociaal-demokra· 
tische minderheidssregering enige tijd gedoogde. Na de afsplitsing van 
de VS is er binnen de SF sprake van stagnatie. De sterk door de ka· 
merfraktie gedomineerde partij was niet In staat aansluiting te vinden 
bij nieuwe sociale bewegingen als de milieubeweging en de vrouwen· 
beweging. Een konflikt over de betekenis van deze bewegingen werd 
in de jaren 1976-1978 uitgevochten en gewonnen door de vernieu· 
wingsgezinden. Sinds die tijd is de partij spektakulalr vooruitgegaan, 
Bij de verkiezingen van 1981 steeg de SF van 5,9 tot 11,3% en dit 
resultaat kon begin 1984 worden vastgehouden. 
Interessant zijn de politiek-strategische opvattingen van de SF die 
nogal afwijken van de traditionele radikaal-linkse theorieën. De som! 
als 'radikaal-reformistisch' omschreven SF ziet een overgang-in-etap
pes naar een socialistische samenleving, waarin het naar links trekken 
van de linkse beweging -in het bijzonder de sociaal-demokratie- een 
belangrijke rol speelt. 

SLOTBESCHOUWING 

Het traditionele Moskou-kommunisme in West Europa is op haar re
tour. De suksesvolle PCI heeft haar Moskou-kleed zelfs helemaal af· 
gelegd. Een grote Moskou-partij als de PCF loopt sterk terug. Kleine
re traditionele kommunistlsche partijen als de Deense zijn zelfs hele
maal uit het parlement verdwenen. Alleen voor een vernieuwend 
kommunisme lijkt nog plaats. Maar bij die vernieuwing krijgt dat 
kommunisme wel te maken met de vraag: hoe groot is het onder· 
scheid nog met links-socialistische en links-ekologische partijen. 
Opmerkelijk is dat in Zuid-Europa de milieubeweging nog zeer zwak 
is. Groen getinte partijen zijn daar dan ook niet of nauwelijks aanwe
zig, terwijl de Zuid-Europese rode partijen zich weinig aan het milieu 
gelegen laten liggen. 
In Noordwest-Europa ziet het beeld er halverwege de jaren tachtig 
anders uit. Autonome milieu- en vredesbewegingen laten diepe sporen 
na in het partijpolitieke landschap. Groene politieke partijen k~.men 
op. Dat geldt met name voor landen als West-Duitsland, Belgie en 
in mindere mate voor Frankrijk. In Engeland verhindert het bestaande 
distriktenstelsel de opkomst van zo'n partij. In landen als Denemarken 
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en Nederland hebben de bestaande rode partijen de eisen van de mi
lieubeweging en de vredesbeweging grotendeels in hun programma en 
aktivltelten opgenomen, waardoor zulver groene partijen niet erg van 
de grond komen. 
De opkomst van groene partijen heeft ook een andere zijde. Pe 
meest suksesvollen onder hen blijken steeds meer rode elementen In 
zich op te nemen. Het duidelijkste voorbeeld daarvan zijn Die Grü
nen. Maar ook bij de Vlaamse Groenen is een begin van een dergelij
ke ontwikkeling merkbaar. De achtergrond daarvan is dat een sukses
volle milieupartij zich -zeker in een tijd van ekonomische krisis- niet 
uitsluitend als groene partij kan opstellen. Ook op sociaal-ekonomisch 
terrein moeten stellingen worden ingenomen. Wanneer dat gebeurt 
gaat dat altijd in de richting van demokratiserlng van de ekonomie 
- naast natuurlijk groene elementen als kleinschaligheid en regionall
sering van de ekonomie. Het realiseren van de verlangens van de mi
lieubeweging vereist het Ingrijpen van de overheid In het ekonomisch 
proces. Daarmee komt het groene gedachtengoed in de richting van 
het rode denken dat stelt dat Ingrijpen -ook via de staat- in het eko
nomisch gebeuren noodzakelijk Is om sociale en socialistische doelein
den te bereiken. 
De vraag naar de ideologische samensmelting van groen en rood kan 
In dit stadium nog niet worden beantwoord. Een andere vraag is ec~ 
ter veel urgenter. Dat is de verhouding tussen enerzijds zowel groen 
als rood en anderzijds de hoofstroom van de linkse beweging: de ge
matigde sociaal-demokratie. De uiteenlopende antwoorden van zowel 
rode als groene mensen op die vraag verzwakken de machtsposities 
van de rode en de groene stromingen. 

RON LEIJSER 
ALEXANDER DE ROO 

april 1984 
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Bert Willemsen 

het zesde volk 

In de Europese Gemeenschap wonen twaalf miljoen migranten. Dat 
is een groep die groter is dan de bevolking van vijf van de tien 
lidstaten. Maar ook een groep met relatief weinig rechten, al 
vormt ze wat dat betreft geen eenheid. Migranten zijn al die 
mensen die leven in een ander land dan hun geboorteland. De mo
tieven daartoe verschillen. De grootste groep wordt gevormd door 
mensen die hun geboorteland verlieten om elders te gaan werken. 
Over deze groep gaat dit artikel vooral. Andere groepen -zoals 
politieke vluchtelingen en studenten- komen niet uitdrukkelijk aan 
de orde. Veel van wat gezegd wordt geldt echter ook voor hen. 

juridisch kunnen de werkers in twee groepen verdeeld worden: EG-on
derdanen, personen met de nationaliteit van een andere lidstaat en 
niet-EG-onderdanen, mensen wier herkomstland niet tot de EG be
hoort. De juridische positie van de eerste groep is veel sterker dan 
die van de tweede. Bovendien is een groot deel van de tweede groep 
in het dagelijks leven het slachtoffer van allerlei andere vormen van 
diskriminatie. (Al valt dat niet altijd samen. Een blanke onderdaan 
van de Verenigde Staten die in de tweede groep valt heeft daar geen 
last van; iemand van Surinaamse afkomst met een Nederlands pas
poort ondervindt dat wel.) 
Het EEG-verdrag regelt vrij verkeer van werknemers binnen de Ge
meenschap.( I) Bedoeling hiervan is 'afschaffing van elke diskriminatie 
op grond van nationaliteit tussen de werknemers der lidstaten, wat 
betreft werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaar
den'.(2) Voor de betrokken werknemers betekent dit dat ze (a) in elke 
lidstaat werk dat hun aangeboden wordt mogen aannemen, (b) ze zich 
daarvoor vrij door de hele Gemeenschap mogen verplaatsen, (c) ze 
maximaal drie maanden in een lidstaat mogen verblijven om werk te 
zoeken en (d) ze na beëindiging van dat werk ook bepaalde verblijfs
rechten hebben in de lidstaat waar dat werk verricht werd.(3) Aan 
deze rechten kunnen op grond van openbare orde, veiligheid en volks
gezondheid beperkingen opgelegd worden. 

Het verdrag spreekt van 'werknemers der lidstaten'. De heersende 
uitleg is echter dat dit recht alleen geldt voor werknemers die onder
daan van één van de lidstaten zijn. Dat betekent dat onderscheid ge
maakt wordt tussen werknemers met een paspoort van een lidstaat 
(= onderdaan) en overige werknemers (= ingezetene-niet-onderdaan). 
Dit onderscheid werkt op minstens vier momenten door: 
1. Bij de toelating op de arbeidsmarkten van de lidstaten. Voor de 
onderdanen geldt dat ze vrije toegang hebben. Niet alleen tot de ar
beidsmarkt van de eigen staat, maar ook tot die van de negen andere 
lidstaten. Voor de overige werknemers gelden strenge toelatingskrite
ria. Het sterk restriktieve toelatingsbeleid van de meeste staten heeft 
tot gevolg dat slechts weinigen legaal toegelaten worden. 
2. Bij veranderen van werkkring als daarbij sprake is van een nieuwe 
baan in een andere lidstaat. Onderdanen kunnen zich hiervoor vrij 
door de gehele Gemeenschap verplaatsen. Voor overige werknemers 
is er in feite sprake van een nieuwe toelating. Om in een andere lid
staat toegelaten te worden gelden de regels die ook gelden als men 
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van buiten de Gemeenschap komt. Dat betekent in de meeste gevallen 
dat men niet in kan gaan op aanbod van werk in een andere staat. 
3. Na het beëindigen van de werkrelatie. Onderdanen hebben dan vrij 
vergaande rechten om in de lidstaat waar ze werkten, maar waarvan 
ze niet de nationaliteit bezitten, te blijven. Bij de overige werkne
mers is deze positie minder sterk (al verschilt die van land tot land, 
mede afhankelijk van de verblijfsduur en de grond van werkloosheid). 
4. Bij (korte) bezoeken aan andere lidstaten, bijv. voor familiebezoek, 
hebben overige werknemers veelal een visum nodig. Onderdanen kun
nen dezelfde reis maken zonder deze papieren. 

eef! ander toelatingsbeleid 

Het onderscheid tussen werknemers die wel en werknemers die niet 
de nationaliteit van één van de EG-landen hebben, Berust op een uit
werking van het verdrag. Ik pleit voor een andere uitwerking, name
lijk zo dat de werknemers die een verblijfstitel voor één van de lid
staten hebben ook gebruik kunnen maken van het recht op vrij ver
keer.(4) Verdragswijziging is hiervoor niet nodig. Dit zou betekenen 
dat ook zij zich vrij in de EG moeten kunnen verplaatsen, ongeacht 
de soort verblijfstitel die ze hebben en de motieven waarvoor die 
verstrekt is en ongeacht de redenen van verplaatsen binnen de Euro
pese Gemeenschap. Deze ruimere interpretatie van dit recht lijkt me 
ook een logisch gevolg van de uitspraken die verschillende organen 
van de Gemeenschap, waaronder de Raad (5), deden over een gelijke 
positie voor arbeiders uit derde landen. 
Zo'n ruimere toepassing van het vrij verkeer van werknemers heeft 
wel gevolgen voor het toelatingsbeleid. De druk om hier Europees be
leid van te maken zal toenemen. Ongeacht de vorm waarin dit 
plaatsvindt heb ik hiertegen grote bezwaren. Het minderhedenbeleid 
van de lidstaten is nu al ronduit slecht. Enige voorbeelden: de Wet 
Arbeid Buitenlandse Werknemers, de beperkingen bij het kiezen van 
partners en de diskussies over het korten van de kinderbijslag in Ne
derland; de nieuwe vreemdelingenwet en het weren van buitenlanders 
door Brusselse burgemeesters in België; de Wet-Zimmerman in Duits
land, die de verblijfsrechten m.n. van werklozen verder beperkt en 
die de zogenaamde oprotpremie invoert. 

Als dit beleid door de Europese Gemeenschap in plaats van de lidsta
ten gevormd zal gaan worden, zal dit nog sterker ten nadele van de 
buitenlanders gaan, want de kompromissen die daarbij gesloten worden 
zullen in het nadeel van de buitenlandse werknemers werken. Verder 
speelt een rol dat de migranten vooral nationaal georganiseerd zijn. 
Op dat nivo zullen ze derhalve het beste kunnen participeren in de 
besluitvorming; zowel door inspraak en medezeggenschap als door het 
voeren van buitenparlementaire aktie. Voor de betrokkenheid van de 
groepen waarover hier gesproken wordt is dat een essentiële zaak. 
Daar komt nog bij dat door de geldende visumplicht het voeren van 
internationale aktie uitermate moeilijk is. Dat geldt ook voor meer 
parlementaire vormen van Europese samenwerking. 
Overdracht van bevoegdheden op het gebied van toelating en uitzet
ting of enige vorm van koÖrdinatie is dan ook alleen maar akceptabel 
als daarin de ruimte voor elke vorm van willekeur ontbreekt. De gel
dende nationale wetgevingen zitten vol van momenten van willekeur: 
vage kriteria als belang van het ontvangende land, openbare orde en 
veiligheid, geven mogelijkheden tot willekeur bij de toepassing van 
die wetten. Betrokkenen weten op basis van dergelijke rekbare begrip
pen veelal niet wat hun rechten zijn; deels wordt het zelfs een kwes
tie van gunsten. 
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I 
Van wetten mag bovendien verwacht worden dat ze effektief zijn en 
-wat nog wezenlijker is- dat de neveneffekten niet onaanvaardbaar 
groot zijn. Het toelatingsbeleid zoals dat nu vorm krijgt voldoet daar 
niet aan. Ik licht dat toe aan de hand van de Nederlandse situatie, 1 
Tot het begin van de jaren zeventig waren er -in de ogen van de 
overheid- geen problemen. Er kwamen grote groepen buitenlanders, 
vooral van rond de Middellandse Zee. Er was ook veel aanbod van 
werk. Dat greep aardig in elkaar. Maar de rechtspositie van de werk
nemers -m.n. van hen die van buiten de EG kwamen- was bedroevend 
slecht. Dat wreekte zich in de periode waarin de overheid een res- I 
triktief toelatingsbeleid ging voeren. Vele duizenden werden het 
slachtoffer van de zogenaamde regularisatieregeling. Illegalen konden 
alleen gewit worden als ze aan bepaalde voorwaarden voldeden. Eén 
daarvan was de medewerking van de werkgever. Hieraan kon vaak : 
niet voldaan worden. Dit leidde tot de (onaanvaardbare) situatie dat 
mensen die al jaren in Nederland werkten, maar door onwil van ande
ren niet aan de bewijsregE~ls kondel!... voldoen, het land uit gezet wer· 
den. Zij verdwenen, maar het verschijnsel illegale arbeid bleef be
staan. Hun plaatsen werden door anderen ingenomen. Na enkele jaren 1 
was een nieuwe regularisatie nodig. En over enige jaren zal dit op
nieuw nodig blijken te zijn. Maar ondertussen is er een groep -naar 
schatting nu al weer tussen de 20.000 en 40.000 personen- die volle
dig rechteloos is. Een groep die dan ook uitgebuit kan worden zoveel · 
de werkgevers willen.(6) Zo'n situatie is volkomen onaanvaardbaar. 

Uitgangspunt van een toelatingsbeleid moet zijn dat iedereen die zich 
omdat hij werk heeft in één van de lidstaten vestigt een volwaardige 
rechtspositie krijgt. Dat betekent voor mij in ieder geval een vol
waardige verblijfstitel, die binnen de arbeidssituatie dezelfde rechten ! 

geeft als onderdanen van de betreffende staat hebben en daarnaast 
volledige politieke rechten. Alleen op het gebied van de toelating zou 
verschil gemaakt moeten worden tussen mensen die al dan niet de 
nationaliteit van één van de EG-landen hebben. 
Voor zo'n nieuw toelatingsbeleid zou de hierboven beschreven regeling 
voor EG-onderdanen als voorbeeld kunnen dienen. Dat betekent dat 
voor iedereen in elke lidstaat geldt dat ingegaan mag worden op aan
geboden werk en dat alle arbeid voor iedereen (ongeacht nationaliteit) 
toegankelijk moet zijn. Uitzonderingen zijn alleen te rechtvaardigen 1 
op het gebied van funkties binnen het bestaande defensie-apparaat. 
Verder volgt uit die regeling dat iedereen drie maanden in elke lid
staat van de EG mag verblijven om werk te zoeken. Dit recht geeft 
geen aanspraken op een verblijfstitel als er geen arbeidsplaats gevon
den wordt. Evenmin ontstaan op basis van dit drie-maanden-recht 
aanspraken op sociale voorzieningen (niet tijdens en niet na de zoek-
periode). En tenslotte is er na de beëindiging van de arbeidsrelatie 
een bepaald verblijfsrecht. 
Zo'n ruim toelatingsbeleid vraagt wel om enkele randvoorwaarden, 

1 Niet omdat het anders niet zou kunnen werken, maar om de behoefte 
aan trekarbeid in haar huidige vorm terug te dringen. Dat is trouwens 
ook gewenst bij het huidige toelatingsbeleid. 
De reaktie op zulke voorstellen is veelal negatief. Dat komt voort 
uit de angst dat hierdoor de grenzen volledig opengezet worden. Dit l 

is echter absoluut niet het geval, want men moet op eigen kosten 
hierheen komen en men krijgt alleen rechten als men over een ar
beidsplaats beschikt. Het voordeel is echter dat iedereen die hier 
werk heeft ook een sterke juridische positie heeft. 
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anti-diskriminatiebeleid 

Op vele manieren worden binnen de Europese Gemeenschap mensen 
gediskrimineerd. Dat gebeurt zowel door burgers (individueel of in 
groepsverband) als door overheidsorganen. Vooral in tii?_en van eko~~
mische krisis worden zondebokken gezocht. Iedere tiJd maakt ZIJD 
eigen slachtoffers. Momenteel zijn dat die vreemdelingen die d~or hun 
uiterlijk als zodanig herkenbaar zijn. Het beleid van de overhetd -zo
wel nationaal als Europees- moet zich daar scherp tegen afzetten. 
Het zwaartepunt van zo'n anti-dlskriminatiebeleid dient bij de lidsta
ten te liggen. Het dient dicht bij de burgers vorm te krijgen. Voor 
de EG zijn slechts ondersteunende en stimulerende taken op dit ter
rein. Ik ga hieronder in op drie mogelijke aandachtspunten voor een 
Europees beleid. 
1. Het Europees parlement zou een kommissie in kunnen stellen die 
de ongelijkheid die er in Europese wet- en regelgeving zit in kaart 
kan brengen. AITereerst zou dit onderzoek zich moeten richten op 
Europese regels, inklusief de regels die nationale overheden opstellen 
ter uitvoering van de Europese afspraken. Een onderzoek van het mi
nisterie van justitie naar de Nederlandse situatie kan hierbij als voor
beeld voor doel en werkwijze dienen.(7) Het Europees parlement dient 
aan dit rapport een serie voorstellen toe te voegen om aan de gekon
stateerde verschillen een einde te maken. In een later stadium kan 
het onderzoek ook uitgebreid worden tot de overige wetgeving van 
de lidstaten. 
2. Met de politieke rechten van migranten is het slecht gesteld. Het 
kiesrecht is een punt waarop ik dit onderdeel wil toespitsen. Er is 
nu slechts incidenteel sprake van kiesrecht op lokaal nivo (nu al, of 
op overzienbare termijn). Vanuit de gelijkheidsgedachte dient iedereen 
die een vaste verblijfsplaats binnen een staat heeft in dat land ook 
aktief en passief aan alle verkiezingen deel te kunnen nemen. Beslis
singen van de overheid raken hem net zo zeer als dat geldt voor 
mensen met de nationaliteit van die staat. Het Europees parlement 
zal druk op de lidstaten moeten uitoefenen om het kiesrecht op alle 
nivo's te verlenen. Speciale aandacht kan daarbij gegeven worden aan 
de Europese verkiezingen van 1989. Neemt het parlement het gelijk
heidsbeginsel serieus dan zal het zich hard moeten maken voor kies
recht voor alle ingezetenen. 
3. De lidstaten hebben allen het gelijkheidsbeginsel onderschreven: 
door het op te nemen in de eigen grondwet en door middel van inter
nationale verdragen. Dit dient dan ook konsekwent vorm te krijgen 
in het nationale en Europese beleid. Dat dient te geschieden door het 
wegnemen van verschillen zoals hierboven al besproken. Het dient ook 
te geschieden door een aktief optreden tegen elke vorm van diskimi
natie in de samenleving. Dat kan door strafbaarstelling van diskrimi
nerend handelen waaraan dan een aktief vervolgingsbeleid verbonden 
moet worden. Daarnaast kan het door het verbieden van organisaties 
die diskriminerende aktiviteiten als kern van hun handelen hebben. Al
lereerst verplicht het Verdrag inzake uitbanning van alle vormen van 
rassendiskriminatie daartoe.(8) Maar wezenlijker is dat de overheid 
niet toe kan staan dat de grondrechten van haar ingezetenen onder
mijnd worden. Een beroep op de eigen grondrechten kan daarbij niet 
aan de orde zijn; grondrechten (de vrijheid van vereniging en vergade
ring) zijn niet verleend om de grondrechten van anderen (het gelijk
heidsbeginsel, wat in veel teksten over grondrechten voorop staat) te
niet te doen. De Europese Gemeenschap moet daarom voor het hele 
grondgebied middels een richtlijn een verbod van diskrimlnerende or
ganisaties opleggen. 
Naast bovenstaande drie politieke aandachtpunten in een anti-diskrimi-
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natiebeleid, moet zo'n beleid ook gestalte krijgen op sociaal-ekono· 
1 

misch nivo. Een groot deel van de migranten van de Gemeenschap 
behoort tot de groepen die ekonomisch zeer kwetsbaar zijn. Om hun 
achterstand weg te werken, dienen er meer middelen uit het Sociaal 
Fonds van de Gemeenschap beschikbaar gesteld te worden. 

1 

Minderhedenbeleid en bestrijding van racisme is dus vooral een taak 
van de nationale overheden en voor een deel zullen die het nog ver· 
der moeten decentraliseren. Voor Europa blijft slechts ruimte voor 
ondersteunende aktiviteiten. Dat die echter niet onbelangrijk zijn 1 
blijkt uit de behandelde onderdelen van zo'n ondersteunend beleid. 
Maar het meest wezenlijke op dit beleidsterrein is toch het erkennen 
van de gelijkheid van alle mensen. Alleen indien overheid en burger! 
dit ten volle erkennen -en vanuit dit uitgangspunt werken aan een an· ' 
der beleid- kunnen onaanvaardbare siuaties waarmee we nu gekonfron· 
teerd worden echt opgelost worden. 

NOTEN 

1. Verdrag tot oprichting van de EEG, artikel 48. 
2. Idem, gedeelte uit artikel 48 lid 2. 

BERT WILLEMSEN 
april/mei 1984 

1 

3. De punten a, b en d volgen rechtstreeks uit het Verdrag; punt c blijkt uit e~ 
verklaring van de Raad -zie J,W,S, Pabon, SMA 1968, p.756. 
4. Zie ook Mr P.J .G. Kapteyn en Prof. Mr P. Verloren van Themaat, inleiding tct 
de Europese Gemeenschappen, 3e druk, p. 261, Zij stellen dat het Verdrag dit· 
recht niet beperkt tot onderdanen, al spreken zij over het verlenen van dit recht 
aan onderdanen van bepaalde landen. Voor de ruimte die het verdrag laat maakt dat 
geen principiëel verschil. 
5. Zie voor een resolutie waarin de Raad dit uitsprak haar uitspraak van 9-2-19~ ' 
te vinden in het publikatieblad van de Europese Gemeenschap onder C.34/2 (1976), 
Deze resolutie is een reaktie op het ontwerp-aktieplan voor migrerende werknemers 
van de Commissie. 
6. Zonder direkt te zeggen dat alle werkgevers ook volledig alle regels ontwij· 
ken. Zo blijkt dat voor een deel van de illegalen die het slachtoffer werden van 1 
de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers wel sociale premies betaald zijn. Zie: 
Rot-op-Boek (ondertitel: over de eerste gevolgen van de wet arbeid buitenlandse 
werknemers), uitgave van de Horstink, 1980, zie m.n. p.23. 
7. Minderheid - Minder Recht? een inventarisatie van bepalingen in de Nederlandse, 
wet- en regelgeving waarin onderscheid wordt gemaakt tussen allochtonen ~ 
autochtonen. Uitgaven van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Cen
trum, 1983, 
8. Alle lidstaten -met uitzondering van Ierland- ratificeerden dit verdrag. 
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Titia Bos 

de derde richtlijn (1) 

KAN EEN EUROPESE RICHTLIJN EEN INDIVIDUELE BENADERING 
IN HET NEDERLANDSE SOCIALE ZEKERHEIDSSTELSEL BEVORDEREN? 

Een terrein, waarop de Europese Gemeenschap wel eens in posi
tieve zin wordt genoemd. is dat van de gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen (wat de betaalde arbeid betreft tenminste). 
Over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in en in ver
band met betaalde arbeid zijn intussen drie richtlijnen aan de lid
staten uitgevaardigd. Terwijl die nog met de uitwerking van de 
derde zeggen bezig te zijn. is er alweer een voorstel voor een 
vierde richtlijn ontworpen: een richtlijn over deeltijdarbeid. 
De derde richtlijn speelt een belangrijke rol in de diskussie in Ne
derland over de verandering in het sociale zekerheidsstelsel. Deze 
derde richtlijn bepaalt namelijk. dat in het sociale zekerheidsstel
sel geen onderscheid mag worden gemaakt op grond van geslacht. 
En als we de voorstellen van de regering zien voor een herziening 
van het stelsel voor sociale zekerheid. dan is het duidelijk, dat 
de regering niet van plan is die derde richtlijn serieus te nemen 
en haar wetgeving daarop af te stemmen. Door twee leden van 
de emancipatieraad is de afgelopen zomer dan ook een uitvoerig 
gedokumenteerde klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen 
de overtredingen van de derde richtlijn door de Nederlandse rege
ring.(2) 
Wat we ons in deze bijdrage afvragen is of zo'n EG-richtlijn sti
mulerend kan werken in de richting van een gel'ndividualiseerd so
ciaal zekerheidssysteem. Met andere woorden: kan het effektief 
zijn om vanuit o.a. de vrouwenbeweging zoveel ophef te maken 
van die richtlijn. ernaar te verwijzen en te blijven roepen. dat de 
regering een Europese richtlijn overtreedt en zich moet schamen? 
Terwijl het natuurlijk bij de regering bekend is, dat de formele 
sankties zeer beperkt zijn. Er kan een berisping worden gegeven. 
of afkeuring worden uitgesproken. Het Europese Hof van justitie 
kan iedere individuele belanghebbende in het gelijk stellen. als die 
belanghebbende kan bewijzen in strijd met de derde richtlijn te 
zijn behandeld. Afgezien van de beperkte sanktiemogelijkheden. 
die verbonden zijn aan zo'n richtlijn. is het bij de regering na
tuurlijk ook niet onbekend. dat in andere EG-landen ook behoorlijk 
wordt gediskrimineerd. 

de derde richtlijn 

Eind 1978 stelde de Raad van Ministers van de EG de 'richtlijn 
betreffende de geleidelijke ten uitvoerlegging van het beginsel van 
gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen op het gebied van 
de sociale zekerheid' vast. In de wandeling werd dit de derde richtlijn 
genoemd, die een uitwerking van de tweede richtlijn betekende ten 
aanzien van de sociale zekerheid. De in 1976 aangenomen tweede 
richtlijn schreef nl. de gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
in het arbeidsproces voor ten aanzien van de voorwaarden tot toetre
ding, de beroepsopleiding, de promotiekansen en ten aanzien van 
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de arbeidsvoorwaarden. Daaraan voorafgaand waren in de eersti 
richtlijn (1974) nadere bepalingen geformuleerd over het princi~ 
van gelijk loon. 
Het uitgangspunt, dat er geen onderscheid tussen mannen en vrouwe· 
gemaakt mag worden, ook niet in het stelsel van de sociale zeker· 
held, was al in de tweede richtlijn vastgelegd. Deze tweede richtliir 
bevatte ook de formulering, dat ten aanzien van de sociale zekerhei: 
het beginsel van gelijke behandeling geleidelijk moest worden inge 
voerd en dat er nog bepalingen moesten komen omtrent de inhou• 
draagwijdte en de wijze van toepassing van dit beginsel. Die nader 
bepalingen omtrent de invulling van het beginsel van gelijke behande 
ling in de sociale zekerheid staan in de derde richtlijn. 
Deze richtlijn stelt, dat iedere vorm van diskriminatie op gron: 
van geslacht moet worden uitgesloten ten aanzien van alle verpllcl: 
tingen en rechten in het wettelijk sociale verzekeringsstelsel. He 
mag dus niet zo zijn, dat mensen op grond van hun geslacht,wl 
of juist nfet onder een bepaalde regeling vallen. Diskriminatie o; 

grond van geslacht zou kunnen plaatsvinden in bijvoorbeeld de voor 
waarden om in aanmerking te komen voor uitkeringen (inklusie 
de voorwaarden voor premiebetaling), het soort en de vorm va' 
de uitkeringen, de hoogte van de uitkeringen (waaronder begrepe· 
verhogingen van de uitkeringen voor medeverzekerden en de uitke 
ringsduur) en de voorwaarden, waaronder uitkeringen kunnen worde: 
ontvangen. In de tweede richtlijn is sprake van een afwijzing va 
alle vormen van diskriminatie op grond van geslacht 'hetzij direkte 
hetzij indirekte door verwijzing naar met name de echtelijke stal 
of gezinssituatie' (artikel 2). Omdat de derde richtlijn een uitwerkin, 
van de tweede inhoudt, kan deze verwijzing naar indirekte vorme 
van diskriminatie ook van toepassing worden geacht op de derl 
richtlijn. 
Als aanvulling op de derde richtlijn heeft de Europese Commis!i' 
onlangs een voorstel gepresenteerd om de derde richtlijn te komplelf 
ren met een daarop aansluitende richtlijn ten aanzien van de beroep! 
regelingen; dit voorstel is inmiddels om advies naar het Europee 
Ekonomisch en Sociaal Komitee (een soort Europese Sociaal Ekonomi 
sche Raad) gestuurd. De beroepsregelingen omvatten o.a. de regelir 
gen, gebaseerd op kollektleve arbeidsvoorwaarden, die zijn overeenge 
komen door werknemers- en werkgeversorganisaties. 

gezinshoofden en kostwinners 

Het ligt voor de hand dat de verhoudingen in de meeste EG-lidstater 
in de verste verte niet overeenkomen met de intentie van de deror 
richtlijn. Dat bleek o.a. uit een door de Europese Commissie opge 
stelde tussenbalans, uit een werkdokument over de tenuitvoerleggln 
van de derde rlchtlijn.(3) Uit de daarin weergegeven situatle i 
de lidstaten komt naar voren dat er op veel onderdelen in de social, 
zekerheldswetgevlng onderscheid wordt gemaakt tussen vrouwe· 
en mannen en vooral tussen niet-kostwinners en kostwinners, som 
gezinshoofden genaamd. De hoogte van en het recht op een br 
wet geregelde uitkering Is In veel gevallen afhankelijk van indelinge 
In kategorieën die de vrouwen direkt dan wel Indirekt achterstelle: 
t.o.v. mannen. 
Het Is in dat verband van belang dat het hanteren van het begri: 
gezinshoofd door de Europese Commissie in strijd wordt gead 
met het beginsel van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen 
Dit bleek ondermeer uit de beantwoording van vragen van de Belgi 
sche sociaal-demokraat Glinne over de regelingen met betrekk!r, 
tot werkloosheidsuitkeringen in België.(4) Als elke verwijzing naE 
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de gezinssituatie beschouwd wordt als een vorm van 'indirekte diskri
minatie', dan kunnen alle regelingen in sociale zekerheidsstelsels 
waarin sprake Is van kostwinnerschap in strijd worden geacht met 
de derde richtlijn. 
Ook een aantal recente wetsvoorstellen van de Nederlandse regering 
zijn in strijd met de derde richtlijn. Dat geldt voor het voorstel 
van de Nederlandse regering voor de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid, zoals dat ter advisering Is voorgelegd aan de 
Sociaal Ekonomlsche Raad en de Emancipatieraad. Dat voorstel 
komt op belangrijke punten In botsing met de derde richtlijn. De 
hoogte van de vangnet-uitkering aan het eind van de loonafhankelijke 
uitkeringsperlade Is afhankelijk van de overige Inkomens In een huls
houden; vergelijkbaar met de bestaande situatie waarin de bijstands
uitkering ook afhankelijk is van de gezinssituatie. Strijdigheid met 
de derde richtlijn geldt ook voor een voorstel voor een Wet Gezlns
toeslagen, waarin de regeling is opgenomen dat een gezinstoeslag 
wordt gegeven, Indien een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuit
kering lager zou uitvallen dan een bepaald sociaal minimum voor 
een leefeenheid, en m.n. indien de uitkeringsgerechtigde een zgn. 
kostwinner is. Een kostwinner Is Iemand die getrouwd is met een 
niet-verdienende partner, of alleenstaand met afhankelijke kinderen. 
Tijdens de behandeling in januari van dit faar van het verslag over 
de voortgang van de tenuitvoerlegging van de derde richtlijn In 
het Europese parlement werden opnieuw vele tekortkomingen in 
de sociale zekerheidsstelsels van de lidstaten gekonstateerd. Er wer
den uiteenlopende suggesties gedaan om aan de bestaande achterstel
ling van vrouwen een einde te maken. Over de vele onderwerpen 
werd een omvangrijke resolutie van de koÖrdinerend rapporteur, 
de Italiaanse kommuniste Marle Lise Cinciaro Rodano, aangenomen. 
Die resolutie bevatte over de sociale zekerheid een aantal vêr strek
kende uitspraken. De Commissie werd verzocht het begrip 'indirekte 
diskriminatle' te definiëren en hierover, evenals over het beginsel 
van omkering van de bewijslast, voorstellen bij het parlement in 
te dienen. Ook de regeringen van de lidstaten werd gevraagd hun 
wetgeving te veranderen op het punt van indirekte diskriminatie 
en sankties te ontwikkelen bij overtreding ervan. Bovendien werd 
gevraagd het beginsel van de omkering van de bewijslast bij wet 
te regelen. De omkering van bewijslast houdt in, dat bijv. de overheid 
moet bewijzen dat er wel sprake is van een leefeenheid en dat 
niet de betrokkene moet aantonen, dat er geen sprake zou zijn 
van een ekonomisch eenheid.(S) 

kookiuderende opmerkingen 

Als we een aantal landen van Westeuropa vergelijken ten aanzien 
van diskriminatie in de sociale wetgeving, dan komt het beeld naar 
voren, dat in Nederland de derde richtlijn serieus in de diskussies 
over sociale zekerheid wordt betrokken. Dat is waarschijnlijk minder 
een uitdrukking van een positieve instelling tegenover de realisering 
van die derde richtlijn dan een gevoelde noodzaak niet onder een 
gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de sociale zekerheids
wetgeving uit te kunnen. De invloed van de vrouwenbeweging in 
Nederland speelt daarbij zeker een rol. Maar de vrouwenbeweging 
raakt in dat opzicht ook een zeer gevoelige snaar van de achtereen
volgende regeringen, die In Internationaal verband graag het knapste· 
en braafste jongetje van de Europese klas willen zijn. Nederland 
laat zich graag voorstaan op haar 'sociaal' verzekeringsstelsel; de 
verzorgingsstaat Is tenslotte het resultaat van de mede door het 
Nederlandse klassenkompromis mogelijk gemaakte en veel geprezen 

I 
t 
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'overlegekonomle'. Daarnaast koestert Nederland zich graag In het 
Image van rechtvaardig en uiterst liberaal-tolerant land tegenover 
vrouwen en andere minderheidsgroepen. 
In zo'n situatie is het op z'n minst 'hinderlijk' voor een regerln! 
als er groepen vrouwen over de grenzen gaan aantonen, dat Nederlan1 
haar Image en Ideologie niet waar maakt. De klacht (6) tegen Neder· 
land, die twee leden van de Emancipatieraad hebben gedeponeerl 
bij de Europese kommissaris voor sociale zaken, Ivor Richard, er 
die door de kommissaris uiterst serleus lijkt te worden genome1 
komt de Nederlandse regering dan ook helemaal niet gelegen. Daar 
komt nog bij, dat inmiddels zowel de Europese Commissie als het 
Europees parlement haar afkeuring hebben uitgesproken over ~ 
In Nederland en België gekonstateerde verslechteringen op het geblel 
van sexediskrlmlnatle In de sociale wetgeving sinds de derde rlchtllj1 
Is uitgevaardigd. In Nederland Is de lndlrekte diskriminatie toegen~ 

men doordat bij de vaststelling van de uitkeringen krachtens ~ 
WW, WWV en WAO nog slechts gehuwde kostwinners en ongehuwde 
kostwinners met een kind jonger dan 18 jaar voor de toepassliJ 
van de minimumdagloonbepaling In aanmerking komen. 
Een beroep op Europese richtlijnen lijkt In het algemeen slechtt 
effektief, zolang en In hoeverre de aangeklaagde en te kijk gestelde 
regering er 'gevoelig' voor Is om Internationaal af te gaan. En zolan1 
er binnenlands voldoende nadruk op gelegd wordt. Als bovendien 
op alle verkiezingsbijeenkomsten voor het Europees parlement duidelijl 
gemaakt kan worden, dat de meest-Europees-gezinde-partijen (VVD 
en CDA) zich het liefst zo weinig mogelijk aantrekken van een 
Europese richtlijn, merken die partijen dat, naar we hopen, In de 
verkiezingsuitslag. 
Het Is dus zeker de moeite waard een aantal verkiezingsbijeenkomsten 
af te gaan om met de derde richtlijn in de hand de dubbele houdlnJ 
van rechtse partijen proberen duidelijk te maken, Afgezien van deze 
niet te veronachtzamen poging om enig politiek effekt uit zo1n 
derde richtlijn te halen, kan men gerede twijfels hebben over dl 
strukturele Invloed van zo'n richtlijn op de nationale politieke besluit· 
vorming. Een politieke besluitvorming, waarbij de rechtse meerderheil 
zich mlnder bekommert om Individuele uitkeringsrechten van 0,1 

vrouwen dan om het gouden kalf van het rendementsherstel van 
'het' bedrijfsleven. 

NOTEN 

TITIA BO~ 
april 198~ 

1. Met dank aan Kitty Roozemond van het FNV-sekretariaat vrouwelijke werknemen 
voor haar kritische bijdrage aan de totstandkoming van dit artikel, 
2. J .H. Krijnen en J, van Vaalen, Nota over de recentelijk in de Nederland~ 

wetgeving aangebachte verslechteringen ten opzichte van doelstellingen van ~' 
richtlijn 70/7 /EEG; gericht aan de heer Ivor Richard, lid van de Commissie det 
Europese Gemeenschappen; dd, 16 juni 1983. 
3, Schrittweise Verwircklichung des Grundsatzes der Gleichbehanddlung van Männe: 
und Frauen im Bereich der Sozialen Sicherheit (Dok.Nr.16, V/210/82; orig, EN), 
en: !en van den Heuvel (rapporteur), Werkdokument over de stand van de tenult· 
voerlegging van de derde richtlijn ('sociale zekerheid' -streefdatum 1984) voo: 
de commissie voor onderzoek voor de positie van de vrouw in Europa, Europee! 
Parlement, 17-5-1983 (PE 84.970), 
4. Schriftelijke vraag nr. 2265/82 met antwoord op 27-3-1983 van de heer I.Ri· 
chard, namens de Commissie PE 83,682), 
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5. Europees Parlement, Resolutie over de situatie van de vrouw in Europa (doe. 
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6. Zie noot 2. 





69 

SOCIALISTISCH 
PERSPEKTIEF 

scholingstijdschrift van de PSP 
verschijnt 4x per jaar 

nummer 22 (zesde jaargang nummer 2) 
juni 1984 

uitgave: Stichting Vorming en Scholing PSP 
adres: Postbus 700, 1000 AS Amsterdam, tel. (020) 267374 

redaktie: Herman BÖhl, Martien Bouwmans, Casper van Ewijk, 
Jack Hof man, Frank KÖhler, Ron Leijser (redaktiesekretaris), 
Alexander de Roo, Anne v.d. Zande 

abonnementsprijs: f15,- voor de nummers 21 t/m 24 
Voor abonnementen en alle korrespondentie dient men zich te 
wenden tot: SVS-PSP, Postbus 700, 1000 AS Amsterdam. 



70 

Komma 

Tijdschrift voor Politiek en Sociaal Onderzoek 

Komma verschijnt 4x per jaar 

Uitgever: Stichting Politiek en Sociaal Onderzoek (IPSO), Nieuwe 
Leliestraat 169, 1015 HO Amsterdam, tel. (020) 251920 

Redactie: Sylvia Bacchini, Kees Bakker, Albert Benschop, Duco Hel
lema, Matthijs HischemÖller, Rob Milikowski, Paul Streumer, Anneke 
Teunissen. 

Administratie: IPSO, p/a Pegasus, Leidsestraat 25, 1017 NT Amster
dam. Tel. (020) 231138 

Abonnementen: gelden voor één jaargang en omvatten vier nummers. 
Ze kunnen met elk nummer ingaan. Abonnementen worden automatisch 
verlengd tenzij direct na verschijnen van het laatste nummer van een 
jaargang schriftelijk is opgezegd. De abonnementsprijs voor de vierde 
jaargang - 1983/84 - bedraagt f52,-. Voor het betalen van het abon
nementsgeld verzoeken wij u alleen gebruik te maken van de accept
girokaart die wij u toezenden. 

Advertenties: Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit Komma is uitslui
tend toegestaan met volledige bronvermelding en na schriftelijke toe
stemming van de uitgever. 

Jaargang 4, nummer 3, juni 1984 



71 

UITGAVE 
Radikale Notities, Kaderblad van de 
PPR, verschijnt vier keer per jaar. 
1 aargang 1984, nummer lA. Radikale
Notities is een uitgave van de PPR
Studiestichting in samenwerking met 
de Stuurgroep Raads- en Statenwerk. 

KOLOFON 
Redaktie: 
jan W. Dirx, 
Jaap P. de Jong, 
Anita M. Keuning, 
Tim M. van Ruiten, 
Hans A. Verstraaten. 
Redaktie-adres: 
Singel 277, 1012 WG Amsterdam. 

ABONNEMENTEN 
f27,50 per jaargang (vier nummers). 
Voor abonnementen en bestellen van 
losse nummers is het adres: 
Singel 277, 1012 WG Amsterdam tel. 
020-226018; of via gironr. 2144633, 
t.n.v. PPR-Studiestichting Amster
dam, onder vermelding van het ge
wenste. 



KOMMA 
T JDSCHRIFT VOOR 

OLITIEK EN SOCIAAL 
N ERZOEK 

JAARGANG 4 NUMMER 4 
BALANSEN EN 

VOORUil IEN 
PN 
NA l 

ARBEIDERSBEWEGING 
OLITIEKE ECONOMIE 
MARXISME 



Komma 

Tijdschrift voor Politiek en Sociaal Onderzoek 

Komma verschijnt 4x per jaar. 

Uitgever: Stichting Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek (IPSO), Hoogte 

Kadijk 145, 1018 BH Amsterdam, tel. (020) 251920. 

Redactie: Paulus Streumcr (secretaris), Sylvia Bacchini, Kees Bakker, Alben Ben~ 
schop, Manhijs Hisschemöller, Henk Krijnen, Marcel van der Linden, Rob Milikow~ 

ski, Annekc Teunisscn. 

Redactiesecretariaat: Paulus Strcumer, Breedstraat 12bis 3512 TW Utrecht, tel. 

(030) 340230. 

Administratie: IPSQ, p/a Pegasus, Leidsestraat 25, 1017 NT Amsterdam. Tel. (020) 

23 11 38 

Zetwerk: Janny Oei. 

Opmaak: Frits van Hartingsveldt. 

Druk: Hcicrmann en co. 

Abonnementen: gelden voor één jaargang en omvatten vier nummers. Ze kunnen 
met elk nummer ingaan. Abonnementen worden automatisch verlengd tenzij direct 
na vcrschijnen van het laatste nummer van een jaargang schriftelijk is opgezegd. De 
abonnementsprijs voor de vijfde jaargang- 1985 ~bedraagt f 52,-. De prijs van losse 

nummers bedraagt f 15,-. 
Voor het betalen van het abonnementsgeld vcrzoeken wij u alleen gebruik te maken 

van dL' .1cccptgirokaart die wij u toezenden. 

Losse nummers: kunnen besteld worden door storting van f 17,30 (inclusief ver~ 
zendkosten) op postgirorekening 2252298 ten name van Stichting IPSO, Amsterdam, 

onder vcrmelding van jaargang en nummer. 

Advertenties: Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen uit Komma is uitsluitend toegcstaan 
met volledige bronvcrmelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever. 



KOMMA 



~~~\ (l\h-:--IHd 

Omsla~ontwt>rpjbasis lay-out: Paul Syrier 

La~ -out: hits \all Hartingsveldt 

Zt'twerk: Janm Oei 
Druk: Hf>iermann & Co. 



Inhoud 

Jaargang :L numrrwr 4. februari 1985 

Redactioneel 5 

Kees Bakker 
De driedubbele vernieuwing van de CPN 7 

Gerda Dinkeiman 
Kwaliteit hoeft niet duur te zijn 
ow'r dP prijs Pn de kwaliteit van de energievoorziening 19 

Erik van Ree 
Vijfentwintig jaar verraad? 
de chinees-vit>tnanwsP rt>latit>s van 1949 tot 1975 34 

Paulus Streumer 
De Oostheuvel wordt verdeeld 
problemen rond dt> dt>coiiPctivisering van een volkscommune 50 

Henk Krijnt•n 
De linkervleugel in de Partij van de Arbeid 71 

Pim Fortuyn 

Wijzigingen in de sectorale opbouw van de N.-derlandst> 
economie en de wetenschap der politieke economi.- 97 

Antoine Verhij 
Marx na dt• dood van Marx 
een intPrnationaal seminar in ~t•rwarring mer orthodoxie 125 

Güran Therhorn 

De vooruitzichten van de arbeidersbeweging en de verande-
ring.-u in het ontwikkeld.- kapitalisme I 35 



-



Redactioneel 

Een extra dik nummer om de vierde jaargang \an KOMMA. die zo lang heeft 
geduurd, met enig gewicht te eindigen. De rode draad die door de meeste ar
tikelen loopt, is het opmaken van de balans en het aangeven van nieuwe 
taken. 

Kees Bakker doet dat voor de CPI\J in een gedreven pleidooi \oor het 
zich 'voor de volle honderd procent' eigen rnaken \an ht>t nieu\\t' program. 

Gerda Dinkeiman ziet voor zowel de ent>rgit>bt>weging als rlt> woonlas
tencomité 's een nieuwe opgave: samenwerken om dt> ent>rgit>prij,., 1.0 laag 
mogelijk te maken. 

Erik van Ree evalueert het Vietnamese standpunt over de Chinees-Viet
namese betrekkingen. Hij vergelijkt deze met dt> \it·tnamt>t>s-Cambodjaanse 
betrekkingen. Zijn conclusie is ontnuchterend. 

Paulus Streumer merkte bij zijn bezoek aan China dat de decollectivise
ring van de landbouw niet volledig werd doorge\ond. Hij bt>sprt>t>kt de oude, 
de nieuwe en de constante moeilijkheden aan de hand \all z'n gt>gewns uit de 
commune Tungting. 

Göran Therborn maakt een uitgebreide anahse \all de situatie \anlinks 
in de meest ontwikkelde kapitalistische landt>IJ. De arbeidt·rsbewt·ging hier 
staat weliswaar niet op het hoogste punt van haar im loed. maar to"h op et'n 
historisch zeer hoog niveau. 

Henk Krijnen relateert de mislukte poging van de WESP om de 
linkervleugel van de PvdA te organiseren aan de caesuren in de ontwikkeling 
van de politieke cultuur van de lichting van de jaren zestig en zewntig. Het 
kader 'wil niet op zijn geschiedenis worden aangesproken'. 

Pim Fortuyn analyseert de sociaal-economisclw ontwiUt·lingt>n in 
Nederland en de respons hierop van de wetenschap der politit>kt' t'conomie. 
Hij ziet vele dringende taken voor de laatste weggelegd. 

Op een ideologie-seminar in Berlijn conslateerde Antoint· \nhij niet 
alleen verwarring, maar ook lacunes. Hij mist t'en ·marxisme \an het plezier'. 

De balans opmaken voor KOMMA is niet eenvoudig. KOM\L\ lwt>ft een 
grote rol gespeeld in de vernieuwing van de partijlijn Pn de politieke cultuur 
in de CPN. Maar de moeilijkheden binnen de CP!\. die zijn uitgelopt•n op een 
organisatorische verzwakking van de partij, zijn uitt·indelijk niet aan hetiPSO 
en KOMMA voorbij gegaan. Eerst eiste de partijstrijd ;dit· .tanda!'ht op. 
daarna volgde een periode van stuurloosheid. Het resultaat is onder meer het 
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late verschijnen van dit nummer, waarvoor we onze abonnees en lezers onze 
verontschuldigingen aanbieden. 

De personele bezetting van het IPSO is geheel gewijzigd. Ook hebben een 
aantal redacteuren de redactie van KOMMA, overigens om uiteenlopende 
redenen, verlaten. We bedanken Duco Hellema, Rob Milikowski en Sylvia 
Bacchini, allen redactieleden van het eerste uur, voor het vele en hoog 
gewaardeerde werk dat ze voor ons blad hebben verricht. Tegelijkertijd zijn 
Marcel van der Linden en Henk Krijnen tot de redactie toegetreden. Ten 
gevolge van deze wijzigingen is de redactie in één jaar tijd bijna geheel 
vernieuwd. 

Voor de komende jaargang beloven we in de eerste plaats ieder kwartaal 
te verschijnen. Nummer één van de eerste jaargang verschijnt één maand na 
het uitkomen van het nu voor u liggende nummer. Het onderwerp zal zijn de 
strijd tegen het fascisme en het racisme. 

Voor het tweede nummer plannen we een gezamenlijke uitgave met 
Socialistisch Perspectief en Radikale Notities over radikaallinkse samenwer
king op plaatselijk niveau en de problemen van de kleine en middelgrote 
gemeenten. 

In de volgende nummers denken we aandacht te besteden aan de 
economische crisis en aan de politieke cultuur in Nederland. 

Voor de komende jaargang beloven we in de eerste plaats ieder kwartaal te 
verschijnen. Nummer één van de eerste jaargang verschijnt één maand na het 
uitkomen van het nu voor u liggende nummer. Het onderwerp zal zijn de 
strijd tegen het fascisme en het racisme. 
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De driedubbele vernieuwing van de 
CPN 
Kees Bakker 

Een partij bezig met het verwerken van de ervaringen uit de boeiende jaren 
zeventig en tegelijk, door omstandigheden wat verlaat, met het opmaken 1 an 
de balans van de jaren vijftig, valt ruggelings in de draaikolk van de jaren 
tachtig. 

Het feminisme, de crisis, het einde van de ontspanning, Polen. het einde 
van het Eurocommunisme, en dat alles zich manifesterend in een tijdsbestek 
van misschien twee jaar, het zijn uitdagingen en problenwn diP de 1 ernieu
wing van de CPN een nog omvattender karakter geven. Tegelijkertijd v.ordt 
het velen in de partij te veel, ook in de CP:\1 v.ordt het crisis. 

Zal de CPN de crisis van de jaren tachtig overle1en? DP 1oorlnpige 
balans laat een tegenstrijdig beeld zien. Er is een program. dat niPt allPen de 
essentie van de vernieuwing van de jaren zeventig staandP houdt - politiPke 
samenwerking op basis van gelijkwaardiglwid - maar dat ook de t·t·r~tt, 

lessen uit de jaren taehtig trekt. Een goed program dus. maar tegPiijk i,; dat 
het program van een zwaar gehavende partij. 

De omslag van I 980 

De discussie over de vernieuwing van de CP:\' begon op een "oort dubbel
spoor. Er moest tegelijk de balans worden opgemaakt van tv.ee pPrioden: dt, 
jaren vijftig en de jaren zeventig. Dat dit synchroon aan de orde k v.arn. k v.arn 
niet doordat deze zaken oorzakelijk samenhingen -dat 11as slechts gt>dPPitt,
lijk het geval -., maar het werd bewerkstelligd door Paul dt> Croot. ol lit'l •-r 
door zijn plotselinge vertrek. De blokkade, die hij door zijn positie in de U'\ 
was gaan vormen, viel daardoor opeens weg. 

Wat de jaren zeventig betreft: het was nodig om dP enaringt•n en dt, 
ideeenontwikkeling van de beweging uit die tijd tt:' Ierwerken in termen van 
program en strategie, politiek tt:' vPrwerken dus. <Jin t.o al~ politwkt· partij up 
de hoogte van de tijd te blijven. En wat de jan,n 1ijltig lwtrt'lt· iwt ,d"dwid 

1an Paul dt:' Groot maakte het mogelijk om tkllnrill'l tt· ''''i-,, 11 IIH 1,' 11 .rant.tl 
hizarrT u,·,·ideutuliu allornstig uit die periodt>. dit• dt· Cl'\ no" .illlt.t,., ""' 



-;,,. _____________ _ 
zich meesleepte. l'.aanan ze zich nog almaar niet geheel en al had kunnen be
\ rijden. 

Deze dubbelsporigheid compliceerde de discussie op een vervelende 
manier. Op ledemergaderingen liepen als het ware twee gesprekken door 
elkaar heen: het ene met mensen die bezig waren politiek te maken anno-toen 
en met wie je je afvroeg I'. at bijvoorbeeld de op gang gekomen vormen van sa
menwerking en de veranderende verhoudingen tussen politieke partijen en 
bewegingen voor consequenties moesten hebben voor de strategie van de 
CPN. Het andere gesprek ging bijvoorbeeld over de vraag of het in 
Oost-Europa nu ja dan nee allemaal koek-en-ei was. Toch was ondanks die 
vervelende complicatie het debat in die beginfase nog tamelijk overzichtelijk. 

Al vrij snel echter werd de CPN met een aantal nieuwe uitdagingen 
geconfronteerd. 

Eind 1979 1 werd het vernieuwingsdebat verrijkt met de thematiek van 
de feminisering. Een tweede nieuwe uitdaging werd gevormd door de 
conjunctuur-omslag van hel voorjaar van 1980. Deze omslag sneed heel diep 
in. Voor het eerst in tientallen jaren gingen de besteedbare inkomens echt 
terug. de werkloosheid vloog in ijltempo naar een onwaarschijniijk hoog peil. 
Het werd echt crisis. 

En in de derde plaats was er de verandering van het internationale 
klimaat en de overl'. inning van Reagan bij de Amerikaanse presidentsverkie
zingen van november 1980: het einde van de ontspanning. In dit klimaat van 
internationale economische crisis en verscherping van de politieke verhou
dingen kwam de Poolse crisis lot ontwikkeling, terwijl daarin tenslolle hel 
zogenaamde Eurocommunisme bezweek. Samen markeerden deze ontwikke
lingen een ingrijpende verandering van het milieu waarin de CPN aan politiek 
moest doen en waarin de vernieuwing van de CPN voltrokken moest worden. 
Bovendien waren ze \an grote invloed op de achterban. De CPN raakte min of 
meer ontworteld. 

Lekker bezig 

De CP !'I -druk doende de balans op te rnaken van de jaren vijftig en de erva
ringen te verwerken van de jaren zeventig - werd opeens geconfronteerd met 
hel feil. dal er I'. eer een nieuw tijdperk begonnen was. Eigenlijk had dit zo on
\erhoedse begin \an de jaren lachtig iets onrechtvaardigs. We waren net zo 
lekker bezig! Als ons nog even tijd gegund was geweest, hadden we de 

I. Zie bijHlOrbet>ld de feminisme-dis<'ussie in de nummers 6. 7 en 8 van Politiek "" Cultuur 
van dat jaar <'n llf't feminisme-sPminar van hPt IPSO van december 1979. 



optimale strategie voor de jaren zeventig in huis gehad! 
De nieuwe situatie relativeerde de betekenis van de discussie v.aar v.e 

volop mee bezig waren. Het vernieuwingsdebat gaf in onvoldoende mate 
antwoord op de dramatisch verslechterde situatie. Een program gericht op de 

bestrijding van een werkloosheid van 200.000 verloor bij een werkloosheid 
van 800.000 zijn charme. De leus 'handhaving van de koopkracht' ver
schraalde in een situatie waarin de koopkracht in een paar jaar met tientallen 
procenten achteruitholde, tot een machteloze herinnering aan betere tijden. 

Dat de crisis van 1980 zo'n ingrijpende breuk betekende, had ook iets 
met psychologie te maken. Je zou kunnen zeggen, dat het CPN-bewustzijn 
ongeveer één conjunctuur-cyclus op het materiële zijn naijlt. Pas na 1980 
begonnen we te geloven wat al sinds 197 4/197 5 een feit is. namelijk dat de 
bomen niet meer tot de hemel groeien. 

Dat nieuwe inzicht had grote gevolgf'n voor de coalitiepolitiek. Het was 
niet langer mogelijk coalitiepolitiek op te vatten in de zin van een optelsom 
van belangen. Het was bijvoorheel niet mogelijk de vrouwen een zelfstandig 
inkomen te beloven èn tegelijk de mannen handhaving van hun koopkracht. 
Het coalitiegebeuren ging spanningen opleveren. 

De crisis van 1980 was bovendien van grote invloed op de achterban 
van de CPN. De CPN vond een belangrijk deel van haar achtf'rban in de sfeer 
van de traditionele industrie. En op die sectoren bleef het bedrijvenwerk ook 
in de jaren zeventig nog sterk gericht. Juist deze traditionele bedrijvigheid nu 
werd door de crisis zwaar getroffen. Dat was na de crisis van 197 4/197 5 al 
duidelijk zichtbaar en het herhaalde zich na de crisis van 1980 nog eens en in 
een voor de CPN zo belangrijke bedrijfstak als de scheepsbouw zelfs op 
bijzonder dramatische wijze. 

De zich doorzettende neergang in deze bedrijfstakken deed mensen als 
het ware afscheid nemen van de strijd, van de politiek. Het leidde lol verlies 
van vertrouwen in het optreden van de CPN en het betekende natuurlijk ook 
iets voor de relaties van de CPN met de vakbeweging. 

Terwijl dit proces bezig was zich te voltrekken. raakte bovendien de 
generatie, die begin jaren zeventig een bijzondere band met de CPN had 
gekregen, rond 1980 in een politiekf' identiteitscrisis: hun vrolijke oorlog liep 

vast. De crisisellende. de groeiende en zich brutaler tonende macht van 
rechts en ook de almaar slechter wordende internationale situatie bracht een 
deel van de CPN-achterban min of meer in paniek. Wat is dat allernaai voor 
gepraal over een democratisch geprogrammeerde economie. ovf'r kleine 
stapjes, over een vreedzame weg! In deze noodsituatie is er geen ruimte voor 
nuances, voor halfzacht gedoe en reformisme, de beuk moet erin! Gedachten
gangen, waarvoor Paul de Groot in 1977 niet meer dan anderhalve man en 
een paardekop had weten te interesseren. brachten in september 1982 maar 
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liefst vijf- tot zeshonderd CPN-ers bijeen in de Grote Zaal van Krasnapolsky. 
Dat was dan de actieve, radicalistische variant van deze paniek, maar er 

kwam ook een passieve, apathische variant tot ontwikkeling. We hebben er zo 
hard aangetrokken, jaar in jaar uit. En kijk nou eens! 

Polen 

De economische omslag van 1980 strekte zich ook uit tot Oost-Europa. In 
Polen kwam in dat jaar een omvattende crisis tot ontwikkeling. De ineenstor
ting van een socialistische economie, die een poel van stagnatie en corruptie 
onthulde, werd eind 1981 gevolgd door de onderdrukking van de grote 
volksbeweging daar. Het Poolse socialisme bleek niet in staat zich te 
oriënteren op de aanwezige krachten van vooruitgang. 

De crisis van 1980 stelde zo ook het thema Oost-Europa op een nieuwe 
wijze aan de orde. Het was niet langer voldoende de al zo'n twintig jaar 
geldende benadering, "de autonomie', eindelijk eens officieel vast te leggen. 
Polen maakte nieuwe, verdergaande conclusies nodig. 

Er is wel betoogd, dat de na 1977 op gang gekomen vernieuwing tot re
sultaat had, dat 'het Oost-Europa-voorbeeld als falend terzijde' werd gescho
ven.2 Dat is onjuist. Dat het Oosteuropese socialisme geen voorbeeld kan zijn 
voor Nederland, werd in 1943 al door Postma betoogd. 3 Je zou misschien 
kunnen zeggen dat deze voorbeeldfunctie met het program van 1952 weer 
een rol ging spelen, maar dat stuk was al achterhaald voor het in zijn 
definitieve vorm gepubliceerd kon worden. 4 En in de jaren zestig werd 

2. Bob Groen, Den Uyl, de beste bondgenoot van klein links. In: Maatschappijvernieuu-ers in 
vemarring. De Populier 1984, 48. 

3. 'Willen de communisten in Nederland een getrouu·e copy van de Russische ontu·ikkeling 
beu·erkstelligen! Deze gedachte is al te bespottelijk (. .. ). De strijd voor het sorialisme speelt 
zich irt elk land af op de basis van de bijzoTLdere natioTLale verhoudingen en tradities( ... ). Wij 
zijn er ons dan ook ten volle van beu·ust, dat de strijd voor het socialisme in Nederland zich 
afspeelt onder Nederlandsche verhoudingen, dat tal van vraagstukken hier anders liggen 
dan in Rusland ert dus ook anders moeten u:orden opgelost.' (Opvattingen van de 
Communistische Partij in N<>derland (CPN). In: Om Neêrland's Toekomst. Zorrwr 1943 (2<' 
dr. zomPr 1944). 75). 

4. Henk Hoekstra schreef in zijn ontwerp. dat dit program nooit 'in 1>olle ermt door de parlij 
behandeld en aangenomen' is. Wim Pelt betoogt zelfs. dat het program van 1952 'altijd 
ontl<erp gebleven' is (Wim PP!t. Historische kanttekeningen bij het beginselprogram. in: 

lü 

Komma l/80. 267). Dat laatste is in Pik gPval onjuist. H<>t ontv.erp-beginst>lprogram is in 
februari 1952 gepubliceerd en in de maanden daarop in dP partij lwsproken. Op lwt l6e 
Congres van november 1952 pr<>sentePrd<> et>n PB-commissie t•t>n r<>eks alnt'IHienu•ntPn e11 

aldus geamendeerd werd het prog-ram op 2.) 110\Prnlwr nwl algt·nwllt' ...;(l·ni!IH'II a.tll!.!f'IIP

rnen. Dt> zo vastgestelde definitieve- Lekst is echlt•r nooit 111 dn1k tlll_!.!:('_!.!:('\1'11. lkl fi!!l;..'t.l•l· 



opnieuw geformuleerd, dal 'de ontwikkeling in de socialistische landen van 
Oost-Europa' geen 'blauwdruk' opleverde." 

Wel is het natuurlijk zo, dat de CPN zich in de jaren vijftig door de bui
tenlandse politiek van de Sovjet-Unie Jiet inspireren. De laatste maal da~ dat 
gebeurde - nu alweer goed twintig jaar geleden - was in de tijd van 
Chroesjtsjow. Zijn pleidooi voor samenwerking tussen communisten en 
socialisten~> vormde toen één van de inspiratiebronnen voor onder meer het 
Antimonopolieprogram van de CPN uit 1960. Maar sindsdien bood de 
Heilige Theresia 7 de CPN geen inspiratie meer. Inzet van de programdiscus
sie was dus niet het afscheid van het Oosteuropese model of van het politieke 
leiderschap van de Sovjet-Unie. Wat het program moest doen, dat was de 
ruimte door dat lang geleden voltrokken afscheid ontstaan nu eindelijk 
invullen met een eigen model op basis van de ervaringen in eigen land. 

Een ander element in de verwerking van de jaren vijftig was, dat er 

vt>rdween vrijwel onmiddellijk in de ijskast. Dit hing samen met et>n kentt>ring in de 
buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie, die tegen het eind van 1952 merkbaar werd. De 
eerste tekenen daarvan waren vervat in een boekje van Stalin, 'Ue economische vraagstuk
ken van het socialisme in de Sovjet-Unie', dat in ons land in december 19.')2 bij Pegasus vt•r
scheen. In het dect>mbernummt>r van Politiek en Cultuur werd lwt in f'<"n advt>rtenti<" als 
'zojuist verschenen' g<"meld. In het januari-nummer van Politiek en Cultuur w<"rd aan dit 
boekje uitvoerig aandacht besteed. Kern van de zaak was Stalins opmerking, dat Oost t•n 
West niet noO<Jzakelijk met elkaar in een gewapend conflict hoefden te komen, dat dt• kans 
op een oorlog tussen dt• imperialistische landen groter was dan het risico van een oorlog tus
sen Oost en West. Niet de strijd voor het socialisme, maar dit> voor de vrt>de moest door de 
communisten vooropgesteld worden <"n daartoe moest een zo breed mogelijke eenheid 
geformeerd worden. Dt> PenC-redactie ondernam een poging om het idee van een 
'nationaal eenheidsfront" uit het beginselprogram met de ni;>uwe richtlijnen van Stalin te 
verbinden. Maar dit was duidelijk een kunstgreep. 

Na de dood ""' StaJin op 5 maart werd de kentering in de Sovjet-politiek verder doorgezet. 
Paul de Groot reageerde daarop met een beschouwing in Ue Waarheid van 4 april onder d<" 
titel "De vn·de bret>kt door'. Hij verwees naar het optredt>n van dt> nieuw!' Sovjt>t-r<>gering. 
die 'de re{<eringen van de kapitalistische landen de hand' bood om et>n 'vreedzaam naast 
elkaar bestaan tot stand te bref!gen '. Er was. constateerde hij, t't'n vt>rbetering 'an de 
international•· H·rhouding<'n op til: 'er komt 1wrandering in de lucht en iedereen voelt het·. 
Nog wat later in het jaar, in juni. wt-rd met zoveel woorden t>rkPnd. dat de nieuwe situatie 
Pen andt-re houding ten opzichtf• van dP PvdA nodig maakt<". Een DB-resolutie van 7 juni 
(Ue Waarheid van 13 juni) steldt>, dat de benadering van de "sociaal-democratische en bij 
het NVV uun{(esloten massa's herzien' moest ·".orden'. Diezelfde resolutie bevalt!' de zin: 
'Wij mogen ons niet door de rechtse PvdA-leiders laten lokken naar het terrein va11 heftige 
dispute11 over wrajli{(gPI!de !'r<HL!(Stukkell.' het beginsdfJn>gram kon het archief in. 

5. De Oktober-Revolutie toe11 en nu. Pegasus 1967, 134. 

6. llenk Hoekstra herinnerde daar nog eens aan in een intervit>w in De Waarheid van 14 
januari 1984. 

7. ZiP Gijs Schreuders in /Je llaagse Post van 4 februari 1984. 
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moest worden afgerekend met 'stalinistische patronen·. zoals Henk Hoekstra 
in zijn programontwerp formuleerde. De schade die het leiderschap van Paul 
de Groot had aangericht vanaf Koejemans en Van Exter tot en met de breuk 
met Gortzak en Wagenaar moest worden gerepareerd en de partij moest 
zodanig worden heringericht. worden gedemocratiseerd, dat dit niet meer zou 
kunnen gebeuren. Zo geschiedde. min of meer tenminste en wat 1958 betreft 
met pijn en moeite. 

Allemaal wenselijk en positief natuurlijk. Maar toen kwam Polen. Wat 
daar gebeurde rnaakte duidelijk, dat dit aggiornamento onvoldoende was. 
Ondanks de kritiek op wat er in Oost-Europa gebeurde, waren we die landen 

socialistische landen blijven noernen. 8 'Polen' nu leerde ons, dat dat geen zin 
had als die aanduiding betekende: landen die een historische fase voorliggen 
op ons, landen waar de arbeidersklasse aan de macht is, of landen waar het 
maatschappelijk leven in het teken staat van een groot en prachtig ideaal. 

Het bleken landen te zijn, die dankzij een heel bijzondere voorgeschie
denis opgescheept zitten met een hoogst eigenaardig, vrij onhandig en nogal 
ondemocratisch politiek systeem, landen die in de wereldeconomie een 
tweederangs positie innemen, landen waar heel vervelende dingen gebeuren 
- en soms ook heel interessante. 

De kritiek op Oost-Europa in de jaren zestig en zeventig had verder 
onaangetast gelaten de gedachte, dat er met de partijen die daar een 
"leidende rol' vervulden, toch een zekere politieke verwantschap bestond. al 
was het maar- 'de minimale variant'- op het gebied van de vrede, en dat de 
communistische beweging ondanks de tegenstellingen die daarin tot ontwik
keling waren gekomen toch een beweging was. De CPN trachtte met 
gedoseerde kritiek een bijdrage te leveren aan wat er in Oost-Europa aan 
"hoopgevende' ontwikkelingen viel te signaleren. Het CPN-beleid was vooral 
gericht op herstel van de eenheid in de communistische beweging, waartoe 
met name de anti-imperialistische strijd (Vietnam) - naar men hoopte -
nieuwe impulsen zou geven. Deze oriëntatie bleef, steunend op de Pyrrhus
overwinning van Berlijn 1976, een rol spelen tot in het ontwerpprogram van 
Henk Hoekstra. Polen maakte duidelijk, dat dit niet meer kon. 

Voor de CPN zelf had dit natuurlijk grote betekenis. De C van CPN 
verloor als aanduiding van de _verbondenheid met een internationale bewe
ging zijn zin. En dat vergrootte de ruimte voor het type coalitiepolitif'k. dat in 

8. 'Het is·. schreef Rinus Haks bijvoorbeeld nog in 1979, "volstrekt Jout om te beu eren. dat 
daar u aar {!een perfectie bestaal in de socialistische landen. er dus {!Pet! socialisme hestaal of' 
het sociali.stisch karakter in !lájfel moet u-orden getrokken.' (Rinus !laks. CP" Pil 

Eurocommunisme. In: Politiek en Cultuur. 1979. no_ 3, p, I 0 I). 
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de vermeuwmg van na 1977 ontwikkeld was. op internationaal en op 
nationaal niveau. 

DP noodzaak om verdergaande conclusies te trekken vergrootte bij een 
deel van de CPN-aanhang de paniek. Symbolisch was het optreden van een 
gedelegeerde ophet programcongres. die de C van zijn gedelegeerdenkaart 
afscheurde. Als we deze weg opgaan worden we een gewone partij! Of. zoals 
iemand als Gijs Schreuders betoogde: als de C verdwijnt, verdwijnt de hele 
CPN. 

Begin 1980 bezweek ook het Eurocommunisme. De gedachtenontwik
keling. die onder dit trefwoord wordt samenge\ at en diP in april 1977 begon 
met de publikatie van Carillo's boek Eurocommunisme en staat' is. al is dat 
nooit uitgesprokPn. van grot!:' invloed geweest op de vernieuwing in dP CP:\. 
HPt ging daarbij om het idee van een eigen inbreng van het Westeuropese 
communisme in de communistische beweging. van een eigen Westeuropese 
communistische strategiP. van !:'!:'11 nieuw soort communisme. 

Begin 1980 nu trok de PCF zich uit deze beweging terug. Marchais 
warmde de band met Moskou op en zPtte zich nwt uitgerekend de Poolse 
Verenigde Arbeiders Partij aan de voorbereiding van Pen conferentie \ an 
communistische partijen.'' Bij wijze van reactie legde de PCI daarop contact 
rnPt de Franse PS. In maart vond een ontmoeting plaats tussen Berlinguer en 
MittPrrand in Straatsburg en in maart 1982 waren er besprekingen tussen de 
PCI en dP Franse PS over 'Eurolinkse samem<erking'. wat door Berlinguer 
werd omschreven als 'het streven naar een nieuu·e Keg naar het socialisme 
samen met niet-communistische partijen'. 10 

En zo verdween de C dus ook als verwijzing naar een eigen politieke 
strategiP in de omstandigheden van het ontwikkelde kapitalisme uit het 
gezichtsveld. 

Schuld 

Dat bij Pikaar is wel ongPvPPr hPt beeld: een partij bezig met een paar 
interpssante Pn ook niPt allemaal even gemakkelijke opgaven wordt overrom
peld door de jarpn tachtig en komt in de problemen. in een crisis. 

Bij crisissituaties hoort. dat er gezocht wordt naar een schuldige. Er 
ontstaat de neiging om elkaar de oren te wassen. of om op te roepen tot 
collectieve boete. Dat kan heel nare. maar ook heel mooie dingen oplP\!'r!:'IJ. 

9. In januari lwzochl Marchais Moskou en in april van dat jaar organisPerde dP PCF 

sam!'n rnPt dP PV AP Pen confPrPntiP ""' cornrnunistische partijPil in Parijs. 
I 0. De Waarheid van 31 rnaart 1982. 
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Maar door de bank genomen ongelukkigerwijze geen zinvolle dingen. Het is 
vreselijk jammer. maar toegeven aan deze zo diepgevoelde behoefte levert 
zelden iets nuttigs op. 

De problemen van de CPN zijn in grote lijnen niemand zijn schuld. Ook 
niet van de CPN zelf. Het is dezer dagen mode om te spreken over het fiasco 
van links. Links heeft geen antwoord op de jaren tachtig, klein links ook niet, 
en de CPN al helemáál niet. 

de constatering is tot op zekere hoogte wel juist, maar het verwijt dat 
erin zit niet. Wat heeft rechts, dat grote en machtige rechts, dan eigenlijk voor 
antwoord op de jaren tachtig? Noem eens een probleem wat rechts opgelost 
heeft. echt opgelost dan en niet afgewenteld? Elke, ook de meest schuchtere 
en meest onvoldragen poging van links om iets anders te stellen tegenover 
wat rechts de mensen aandoet, is meer en beter en interessanter dat wat zîj 
ervan bakken. 

Om een misverstand te voorkomen: natuurlijk niet het herhalen van de 
antwoorden van gisteren, maar elke èchte poging om een nieuw antwoord te 
vinden. 

Links heeft geen antwoorden op de dramatisch verslechterde situatie en 
op de nieuwe problemen van de jaren tachtig. Akkoord, maar zo werkt de ge
schiedenis nu eenmaal. Er begint telkens een nieuwe tijd. Meestal moet je als 
dat gebeurt ook weer gewoon opnieuw beginnen met politiek maken. vaak 
van de grond af aan. Dat is in wezen de normale gang van zaken en alleen wie 
gevangen zit in de illusie van de geleidelijke ongestoorde vooruitgang - een 
heel oude illusie, die blijkbaar uit het opgewekte tiental jaren rond 1970 
nieuw voedsel peurde - kan daarvan schrikken. We staan gewoon voor de 
opgave om opnieuw te beginnen. de problemen en de mogelijkheden van de 
tijd van nu te verkennen. tot politiek optreden te komen om - zoals dat ook in 
vroegere tijden gebeurde - nu uit de jaren tachtig te halen wat t>rin zit. 

Mijns inziens zal daarbij op den duur blijken, dat er uit de vernieuwing. 
uit dat verwerkingsproces van de jaren zeventig, toch meer beklijft dan we nu 
misschien denken. 

Onopgeloste problemen 

Dat brengt me op enkele opmerkingen bij het nieuwe partijprogram. Ik 
beperk me tot twee thema's: Polen en de coalitiepolitiek. 

Uit het program blijkt, dat de CPN de conclusies uit Polen heeft 
aangedurfd. 'In de tekst wordt', zoals Hans van Zon signaleerde. 'nergens het 
bestaan van socialistische staten positief ingeschat. ' 11 Ook de 'internationale 

I I. Hans van Zon. liet moeilijkP socialisme. in: Politiek en Cultuur. januari 1984. 
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communistische beweging' komt in het program niet meer voor. En, belang
rijker, aan het feit dat die beweging er niet meer is, wordt ook iets 
constructiefs verbonden: de CPN moet zich inzetten voor 'een nieuu· socialis
tisch internationalisme', er moet een nieuwe internationale worden opge
bouwd. Een snelle stap vooruit, lijkt mij, ook nog vergeleken met het ontwerp 
van Henk Hoekstra. Al is het daar wel in voorbereid. Intussen wordt de vraag 
hoe dat opbouwen van zo'n nieuwe internationale beweging moet en wie de 
partners daarin moeten zijn door het program niet beantwoord. Dat blijkt met 
name waar oppositiebewegingen in socialistische landen de maat van 'socia
listisch' krijgen aangelegd 12 in een passage die uitdrukkelijk in strijd is met 
uitspraken elders in het program.I4 Een ongelukje?I3 Ik denk eerder: een 
echt onopgelost probleem. 

Het belangrijkste vind ik, dat is vastgehouden aan het in de vernieuwing 
ontwikkelde type coalitiepolitiek, aan het streven naar een op basis van 
gelijkwaardigheid samenbrengen van partijen en bewegingen met verschil
lende achtergronden, ontstaan uit verschillende soorten problemen en 
tegenstellingen. 

De problemen en spanningen, die dit soort coalitiepolitiek met zich 
meebrengt, heeft het CPN-program niet opgelost. Het congres in kwestie 
heeft die problemen aanvaard. Ik vind dat verhoudingsgewijs gunstig. 

Neem het voorbeeld arbeidstijdverkorting. Het congres had ook in een 
makkelijke oplossing kunnen vervallen, door te kiezen voor één van de 
coalitiegenoten. Het werd daartoe ook uitgenodigd. Het zou nodig zijn om 
'knopen door te hakken'. Het congres is op verzoeken daartoP-ze kwamen 
zowel van de zijde van het genootschap-Van der Lugt als van feministische 
kant- niet ingegaan. Het legde liever die knoop in zijnonontwarde vorm vast: 
25 uur met behoud van loon. Niet fraai. Nee, een onopgelost probleem is 
nooit fraai. Maar een 'oplossing' zou nog veel minder fraai geweest zijn. Het 
zou betekend hebben op een hoofdpunt een 'nee' tegen de aan het program 
ten grondslag liggende opvatting van coalitiepolitiek. 

Hetzelfde geldt voor de analytische kant van de zaak. Over de vraag hoe 
die verschillende soorten tegenstellingen zich tot elkaar verhouden, vind je in 
het program niet een mooi afgerond betoogje. Nee, en dat komt omdat er bij 
de afgeronde betoogjes die in omloop waren, te veel uit de boot viel, of werd 
geduwd. En dat wilde het congres gelukkig niet. 

Overigens is het nieuwe van deze positie niet de erkenning, dat er 
behalve klassentegenstellingen op deze wereld nog andere tegenstellingen 
bestaan. Dat besef is al een dag ouder. Wie, oordPelde bijvoorbeeld Lenin, de 

12. Prop:ram. 2.3.4. 

13. Zie hPI inlerviPw mei I na Brouwer in: De Waarheid. 1;, februari 1984. 
14. HijHlOrbPeld 1.10 "" 2.6. 
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revolutie zou willen uitstellen totdat alle tegenstellingen gereduceerd zouden 
zijn tot die tussen kapitaal en arbeid. geeft in feite de hoop op zo'n 
omwenteling op. 1 3 'We moeten', betoogde Lenin rond de eeuwwisseling, 'elke 
oppositie tegen de onderdrukkende autocratie steunen, U'aarbij het er niet toe 
doet op u·elke gronden en in U'elke sociale laag die zich manifesteert.' Het 
proletariaat moet 'de progressieve klassen en partijen steunen tegen de 
reactionaire klassen en partijen, moet elke revolutionaire beu·egin[! tegen het 
SYsteem steunen. moet optreden als de kampioen van de belan[!en van elke 
verdrukte nationaliteit of van elk onderdrukt ras, van elke vervolgde [!Ods
dienst. van de gediscrimineerde sekse enz. '16 

Dat er meer onder de zon is dan kapitaal en arbeid. is dus op zich geen 
nieuws. Het nieuwe zit hem in de gelijkwaardigheid, ook van doelstellingeni7. 
zij het dan ook dat dit in dit program voor een 'socialistisch· Nederland niet 
mooi is opgelost. 

Overlevingsstrategie 

Gaat de CPN de crisis van de jaren tachtig overleven? Dat is niet gezegd en 
mede afhankelijk van de vraag wat voor soort overlevingsstrategie er van df' 
grond komt. Zal dat gaan langs de weg van het tot leven wekken van het pro
gram. van de in de vernieuwing ontwikkelde coalitiepolitiek in de nieuwf' 
omstandigheden. of niet? De huidige crisis van de CPN wekt hier en daar de 
neiging om de 'identiteit' van de CPN op te kloppen. 

Ondanks alle problemen met deC. ondanks alle identiteits\erlies. blijft 
deze partij toch iets bijzonders. een geval apart. Paul Woutf'rsiR verwijst 
daarvoor met een beeld. dat hij aan de tuinbouw ontlf'f'nt. naar de 'wortels· 
van de CPN. De CPN zou diep in de Nederlandse samenleving wortelf'Il. Het 
argument is zwak: er is immers met die wortels in de loop \an de jaren 
zeventig iets misgegaan. Om nauwkeuriger te zijn: bij de verkiezingen van 
1977 liet vijfzevende van die wortels los. De achterban. waarop die 
"bijzondere· CPN jaar in jaar uit gesteund had, verdween uit het politieke 

15. Lenin. W.I.. 'Balans \an ePn discussie over hPI zelflwschikkingsrPchl van de naliPs· 
(1914). gPciiPPrd door Kees v.d. Pijl. Em Amerikaans plan voor E11mpa. Amslf'rdam. 
1978. p. 24. 

16. Lenin. W.I.. 'De vPrvolg<>rs van de Zemslwo t>n de flannihals van het liberalisme· (1901). 
in: LPnin. Colleeled Works. dPPI 5. p. 79. 
En: LPnin. W.I.. 'EPn prolest van Russisch<' sociaal-dPmocralen· (1899). in: Lenin. W.I.. 
Colleeled Wnrks. dPel 4. p. 177.L 17. Program 9. 1.2. 

18. Paul WouiPrs. 'Gedachten ovPr progrt>ssieve samenwerking·. In: Politiek e11 C~tlt1111r 

februari/maart 1984. 62. 
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nieuws. En intussen zijn die wortels deels opgepeuzeld door de dieren des 
velds en deels vergaan. 

In verband met die speciale identiteit van de CPN wordt ook gewezen op 
de bijzondere band van de CPN met de werknemers en met de vakbeweging. 
De CPN zou verder meer dan de PSP of de PPR geneigd zijn om op te treden 
tegen de gevolgen van de crisis en zou daarom een 'bestaansplicht' 19 hebben. 
Sterker nog, er zijn zoveel problemen die anderen geneigd zijn om links te la
ten liggen, dat de CPN, als zij niet bestond alsnog zou moeten worden 
uitgevonden!20 Het is een manier van denken die een ergerlijke miskenning 
in zich sluit van de banden die PSP en PPR met de werknemers hebben, van 
hun relatie met de vakbeweging en van de inbreng van die partijen op 
sociaal-economisch gebied. Maar erger is, dat zo de voorhoederol, die we net 
door de voordeur naar buiten hebben gewerkt, door de achterdeur weer 
binnengehaald wordt. 

Juist nu zou juist de CPN dit moeten doen of dat. Het is een kromme re
denering natuurlijk: niet alleen de CPN zou 'juist nu' iets moeten doen, maar 
zoveel mogelijk partijen, bewegingen, mensen moeten 'juist nu' in het geweer 
komen en liefst samen. Deze 'juist de CPN' -redenering herinnert aan de oude 
CPN-identiteit, terwijl we ons intussen een nieuwe identiteit verworven 
hebben, waarvan de kern 'juist' gevormd wordt door de opvatting dat alleen 
optreden samen met anderen op basis van gelijkwaardigheid tot iets zinnigs 
kan leiden. 

Dit oppoetsen van de 'identiteit' van de CPN is zoals gezegd, in de 
huidige omstandigheden begrijpelijk. Het biedt echter niet veel perspectief, al 
zou, als het politieke tij weer keert, de CPN ook als geval apart haar bestaan 
misschien nog lange jaren kunnen rekken. 

Echte overleving als politieke partij zit er alleen maar in als de CPN zich 
haar program voor de volle honderd procent toeëigent, als ze de onopgeloste 
problemen daarvan als een uitdaging wil oppakken. 

Kern van de zaak is, of het zallukken de in de vernieuwing ontwikkelde 
coalitiepolitiek in de omstandigheden van de jaren tachtig vorm te geven. In 
dat kader dient zich de mogelijkheid aan van een politieke hergroepering ter 
linkerzijde van de PvdA, het totstandbrengen van iets nieuws op de 
linkervleugel van de Nederlandse politiek. 

De CPN is daar in grote lijnen aan toe. Het is juist de politieke 
verwerking van de jaren zeventig in de CPN geweest, die het denken daarover 

19. Paul Wouters, a.art., 62. Zie ook Geert Lameris, 'CPN heeft revolutionair marxistische 
program nodig'. In: Politiek en Cultuur januari 1984, 35. 

20. Marius Ernsting in De Waarheid van 1 maart 1984. 
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ook buiten die partij sterk heeft gestimuleerd. Het afscheid van de jaren 
vijftig heeft een aantal barrières weggenomen en ook de pogingen - deels al 
verwoord in het program - om een zinvolle houding te vinden tegenover de 
feiten van tachtig wijzen in die richting. Het gaat daarbij wel om iets nieuws, 
niet om een voortzetting van het oude in (min of meer) gefuseerde gedaante
ook al kan een nauwer organisatorisch samengaan van klein-links daarvoor in 
de praktijk wel de handigste vorm zijn - maar om het scheppen van het 
optimale politieke middel voor dit nieuwe tijdsgewricht. 
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Kwaliteit hoeft niet duur te zijn 
Over de prijs en de kwaliteit van de 
energievoorziening1 

Gerda Dinkeiman 

Inleiding 

'Uitstappen uit de bijwagen van de kapitalistische groeimachine, maar geen 
afscheid van het proletariaat.'2 Dat is het advies van Jan Dirk de Boer aan de 
CPN. Hij komt tot die conclusie in zijn artikel over de moeizame relatie tussen 
linkse partijen en de milieubeweging. Enerzijds 'omdat de natuur niet op het 
socialisme kan wachten', anderzijds omdat de milieubeweging, wil zij 
structurele veranderingen doorzetten, de linkse partijen en de vakbeweging 
nodig heeft. Hét probleem in de politieke praktijk is meestal dat - zoals hij 
ook al aangeeft - het moeilijk coalities sluiten is wanneer politieke prioritei
ten. strategieën en waarschijnlijk zelfs de uiteindelijke doelen van elkaar 
verschillen. 

Dit artikel gaat over de vraag waarom twee soorten van groepen die zich 
allebei met de energievoorziening bezig houden zo moeilijk tot samenwerking 
komen, over de vraag waarom de één alleen ageert tegen de hoge prijzen en 
de ander het tot voor kort alleen over de kwaliteit had; over de energiegroe
pen - voortgekomen uit de milieu- en anti-kernenergiebeweging- aan de ene 
kant en consumentenorganisaties, huurdersverenigingen, woonlasten- en 
stookkostencomité's aan de andere kant. 

Mijn idee is dat eisen ten aanzien van de prijs en de kwaliteit meer met 
elkaar verbonden moeten worden, dat goedkoop en milieuvriendelijk met 
elkaar gecombineerd kunnen en moeten worden. Zeker op langere termijn is 
een energievoorziening die veilig is voor mens en milieu minder duur dan de 
huidige. De schade aan het milieu door grote kern- of kolencentrales wordt 

I. Een deel van de informatie di<' voor dit artikd gebruikt is komt uit: G. Dinkeiman e.a.: 
Gemeentelijk energiebeleid. Belemmeringen bij invoering van duurzame energie en klein
schalige 1mrmte-krachtkoppeling. Vereniging Milieudefensie, FSW-A en SOMSO. Amster
dam, 1984. 

2. Jan Dirk de Boer: Gaal dP Nederlandse weg naar ht'l socialisme over gifbelten? In: Komma. 
jaargang 4, nummer 2. 
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nu immers nog niet verrekend. Het toepassen van zuiverende technieken -
zoals rookgasontzwaveling bij kolencentrales - kost veel geld en verplaatst 
slechts het probleem; het afval komt in de plaats van in de lucht in een 
enorme berg vast afval terecht. Ook op korte termijn kunnen er alternatieven 
gerealiseerd worden die betaalbaar zijn; voorbeelden daarvan zijn het 
energiezuinig bouwen en kleinschalige warmte-krachtkoppeling. 3 Daarvoor 
zouden milieubeweging en linkse beweging samen zich nu al hard kunnen 
maken. 

Er is echter meer nodig. Behalve veilig en betaalbaar moet de structuur 
van de gas- en electriciteitsvoorziening ook doorzichtiger en vooral beter 
controleerbaar worden. Energie- en milieubeweging enerzijds en woonlasten
beweging anderzijds kunnen dat elk voor zich niet afdwingen. Evenmin 
kunnen zij zonder elkaars steun de plannen voor de nieuwe kerncentrales en 
de centralisatie van de elctriciteitsvoorziening, of de steeds terugkerende 
verhogingen van de gasprijs, tegenhouden. 

De keuze tussen zure regen en kernenergie is een valse en er zijn andere 
mogelijkheden. De nu nog vage ideeën over kleinschaligheid, decentralisatie 
en democratisering - en hoe dat met elkaar samenhangt - zullen verder 
uitgewerkt moeten worden. Kleinschalig is niet per definitie democratisch. 
Mijn stelling is dat alleen een verbinding van eisen uit de hoek van de 
energiebeweging met die van consumentenorganisaties uiteindelijk succesvol 
kan ZIJn. 

Energiebeweging: van blokkade naar ambtelijk overleg 

Het ziet er naar uit dat de Brede Maatschappelijk Discussie (BMD) over het 
energiebeleid tot nu toe twee resultaten heeft afgeworpen; dat de energiebe-

3. Warmte-krachtkoppeling is het gelijktijdig opwekken in kleinere installaties van warmte en 
electriciteit met behulp van fossiele brandstoffen. Het wordt tot nu toe voornamelijk 
toegepast in grote bedrijven die zowel veel electriciteit als veel warmte nodig hebben, 
bijvoorbeeld in de chemie. Maar ook voor ziekenhuizen, kantoren en woonblokken is 
warmte-krachtkoppeling heel geschikt. Hoewel er gewoon fossiele brandstoffen worden 
gestookt om electriciteit op te wekken is de energiebesparing toch vrij groot omdat ook de 
warmte benut wordt. Naarmate de installaties dichter bij de plek staan waar de warmte 
nodig is, wordt de energiebesparing hoger; het transportverlies in de leidingen is dan 
geringer. De grootte van deze installaties varieert al naar gelang de behoefte. Er bestaan 
zelfs al verplaatsbare warmte-krachtinstallaties. De kostprijs van de op deze manier 
opgewekte electriciteit is lager dan die van het openbare net. Nog een ander voordeel is dat 
wanneer deze installaties op grotere schaal toegepast worden er een flexibelere electrici
teitsvoorziening ontstaat. Pieken in de vraag kunnen dan gemakkelijk opgevangen worden 
zonder dat er veel reservevermogen achter de hand gehouden hoeft te worden. Ook dat is 
goedkoper. 
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weging als beweging niet meer bestaat en dat er nu plannen voor nieuwe 
kerncentrales gemaakt kunnen worden. Hoe heeft dat zo kunnen komen? 

De anti-kernenergiebeweging stond op het standpunt dat de inspraak
mogelijkheden van de BMD een farce waren - en daarin heeft zij tot nu toe 
gelijk gehad- en dat het daarom het beste was het 'circus De Braauw' links te 
laten liggen. Naarmate de voorlichtingsavonden van de BMD dichterbij 
kwamen trokken echter steeds meer mensen de conlusie dat boycotten alleen 
niet voldoende zou zijn. Er zou gereageerd moeten worden. Dat was ook de 
reden voor de oprichting van de Werkgroep Energie Discussie (WED), een 
zeer breed platform van politieke partijen, milieuorganisaties en andere 
maatschappelijk groepen. De WED begon op grote schaal 'voorlichters' te 
trainen die in hun woonplaatsen alternatieve bijeenkomsten zouden organise
ren. Het radicalere deel van de anti-kernenergiebeweging deed daaraan niet 
mee, maar veel nieuwe mensen werden juist geactiveerd. 

Leidraad bij de cursussen van de WED was het 'milieu- en energiesce
nario' van het Centrum voor Energiebesparing. Dit Centrum is opgericht door 
een aantal milieuorganisaties en functioneert als project- en adviesbureau op 
het terrein van energiezaken. Hun alternatieve scenario, kortweg het CE-sce
nario- een uitwerking van het vroegere 'Potma-scenario' - draaide mee in 
de officiële BMD en moest de aanknopingspunten bieden voor een ander 
milieu- en energiebeleid én een ander sociaal-economisch beleid. Hoewel dit 
scenario - net als alle andere scenario's - uitgaat van macro-economische 
grootheden en daarom veel meer een alternatief is voor het huidige regerings
beleid dan een handvat voor plaatselijke actiegroepen, ging het toch min of 
meer fungeren als een partijprogramma voor de milieubeweging. 4 'Met het 
CE-scenario aan de slag in je eigen plaats' werd het nieuwe motto. 

Dat relatief veel nieuwe mensen zich aansloten heeft voor een groot deel 
te maken met het feit dat de eisen nu positief geformuleerd werden en dat an-

4. Kort samengevat is de strekking van het CE-scenario de volgende: energie- en grondstof-in
tensieve industrie moeten zwaarder belast worden, arbeidsintensieve sectoren mo!"'en 
ontlast worden. Dat kan door selectief BTW te heffen. De BTW op arbeid wordt afgeschaft. 
De prijzen voor grondstoffen en brandstoffen worden verhoogd. De overheid investeert in 
milieubeschermende maatregelen en energiebesparing (31 miljard), er wordt een flinke 
arbeidstijdverkorting ingevoerd, de vermindering van de werkgelegenheid in de landbouw 
wordt afgeremd, evenzo de grootschalige landbouw en veeteelt zelf. Arbeidsintensieve, 
schone, op de binnenlandse markt gerichte sectoren worden gestimuleerd. Het voorgestane 
energiebeleid berust grotendeels op het stimuleren van energiebesparing door energiezui
nig bouwen en toepassing van warmte-krachtkoppeling. Daarnaast windenergie, geen kern
of andere grote centrales erbij en kolen stoken alleen met mate en mits milieuvriendelijk. 
Joop Boer en Joop Oudeloohuis ontwikkelden een radicaler scenario - met onder andere 
nationalisatie van de NAM en de Gasunie en meer duurzame energie. Zie hiervoor: 
Olieslaaf of eigen baas. Aktie Strohalm en Ekologische Uitgeverij. Amsterdam, 1983. 
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dere actiemiddelen werden gebruikt. 'Bij de anti-kernenergie-acties keerde 
men zich altijd tégen iets. De kerncentrales moesten dicht. Wanneer politieke 
partijen, parlement of regering zich hiermee niet konden verenigen, wel dan 
zouden de centrales wel "eigenhandig" gesloten worden. Door zich op 
alternatieve energiebronnen te richten moesten de eisen positief geformuleerd 
worden. De beweging was vóór wind- en zonne-energie, vóór warmte-kracht
koppeling. Het belang van een alternatief voor het huidige beleid begon zich op 
te dringen. En, in plaats van met "de politiek" kreeg de beweging nu te maken 
met "het bestuur". Met degenen die vroeger vaak tot tegenstander gebombar
deerd waren moest nu overlegd worden. Men moest, om een alternatief 
energiebeleid af te dwingen, met ambtenaren, gemeentelijke commissies en 
"fractiespecialisten" rond de tafel gaan zitten. Werd in 1981 het Amsterdam
se energiebedrijf bezet omdat de verantwoordelijke wethouder atoomstroom uit 
Dodewaard "liet" afnemen, nu moest met datzelfde bedrijf overlegd worden. 
Er ontstond een zekere scheiding tussen degenen die zich vooral op het overleg 
en het formuleren van alternatieven toelegden en de "activisten", met het 
gebruikelijke wantrouwen over en weer. 's 

Naarmate men zich meer ging richten op het bestuur en de erkenning 
als gesprekspartner belangrijker werd, werd ook de rol van 'deskundigen' 
steeds groter. Er werd gepraat over verwarmingssystemen, rendementen en 
de nieuwste technische snufjes op het gebied van isolatie. Het gevolg daarvan 
was dat ook op landelijke ontmoetingsdagen meer gedaan werd aan scholing 
dan aan het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie. Bij de 'beleidsbein
vloeders' begon de opvatting dat 'plaatselijke-bestuurders-best-wel-naar-je
willen-luisteren-wanneer-je-maar-met-goede-argumenten-komt' steeds meer 
veld te winnen. Dat het alleen maar zover kon komen dankzij een sterke 
politieke beweging dreigde daardoor wel eens vergeten te worden. 

De anti-kernenergiebeweging - die een radicale, op structurele veran
deringen gerichte beweging was geweest - veranderde daardoor in een 
verzameling van losse groepen die zich meer pragmatisch richtte op dat wat 
op korte termijn op plaatselijk niveau haalbaar was. Het waren nog slechts de 
'toppen' van de landelijke milieu-organisaties die volgden wat er in Den Haag 
ondertussen bekokstoofd werd en die met elkaar bediscussieerden wat de 
laatste plannen van de SEP (Samenwerkende Electriciteits Produktiebedrij
ven) en de minister van Economische Zaken waren. Ook die discussies waren 
overigens vrij technisch van aard. Het ging er om hoe groot de distributiebe
drijven zouden moeten worden, hoeveel megawatts warmte-krachtkoppeling 
op korte termijn gerealiseerd zouden kunnen worden etc. Essentiëlere 
vragen, zoals de vraag of het wel wenselijk was dat particulieren - en dan met 

5. Gemeenlelijk Energiebeleid, pp. 15, 16. 
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name de grote bedrijven - warmte-krachtinstallaties zouden gaan exploiteren 
in plaats van de nutsbedrijven, kwamen nauwelijks aan bod. 

Kort samengevat zijn er een drietal factoren die de koersverandering 
van de energiebeweging kenmerken: de grote nadruk op de scholing en de 
voorlichting, het zich richten op plaatselijke beleidsbeïnvloeding, en, niet 
onbelangrijk, de gematigde 'realistische koers' die met het CE-scenario in 
huis gehaald werd. Hoewel voor het CE-scenario het nieuwe economische 
sectorenmodel van de Amsterdamse econoom Driehuis gebruikt werd - in 
plaats van het model van het Centraal Plan Bureau - bleef het een scenario 
dat voortbouwde op 'kapitalistische' economische principes. Verder over
heidsingrijpen werd afgewezen en het prijsmechanisme zou de voor het 
behoud van milieu en welvaart noodzakelijke ombuigingen tot stand moeten 
brengen. 

Vroege coalitie en oud zeer 

De anti-kernenergiebeweging heeft zich - op een paar uitzonderingen na -
nooit met de hoogte van de aardgasprijzen of de rol van de oliemaatschappij
en beziggehouden. Haar actieterrein breidde zich wel steeds meer uit naar 
dat van de vredesbeweging - onder andere vanwege het verband tussen 
kernenergie en de proliferatie van kernwapens - maar niet naar deze 
aspecten van de energievoorziening. 

Eén van de uitzonderingen van destijds was de zogenaamde 'aardgas
krant' van het Landelijk Energie Komitee (LEK). Het LEK had een grote rol 
gespeeld in het organiseren van de demonstraties tegen de kerncentrale in 
Dodewaard en de snelle kweekreactor Kalkar. In 1981 bracht het LEK met 
Konsumenten Kontakt en de Amsterdamse woonlasten- en stookkostencomi
té's een gezamenlijk eisenpakket naar voren. Zij richtten zich tegen de 
gasprijsverhogingen, tegen de doorberekening van de kosten van isolatie in 
de huur en tegen het afsluiten wanneer mensen de energierekening niet meer 
konden betalen. En ze waren vóór de ontwikkeling op korte termijn van een 
energievoorziening die goedkoop, veilig en democratisch was. 

Dit was een eerste poging om een koppeling tot stand te brengen tussen 
de eisen van de anti-kernenergiebeweging en die van woonlastengroepen. 
Een aantal mensen uit de milieubeweging was het daarmee toen niet eens. 
Toen de redactie van het blad Milieudefensie na lang overwegen besloten had 
de aardgaskrant aan de leden mee te sturen, kwam er een stroom van 
reacties. Een milieu-organisatie zou zich niet moeten bemoeien met de 
energieprijzen. De teneur was dat 'portemonnee-acties voor bepaalde groe
pen van de bevolking' tegengesteld waren aan het doel om tot energiebespa
ring te komen. 6 Met andere woorden: een pleidooi om de tarieven te 
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gebruiken als instrument voor energiebesparing. Hoge tarieven zouden 
'vanzelf tot een lager energieverbruik leiden. 7 Er zijn echter ook voorbeelden 
van het omgekeerde. Zo wilde het Nijmeegse woonlastencomité in 1981 niet 
verschijnen op een manifestatie georganiseerd door de Stroomgroep Stop 
kernenergie en de PSP-Nijmegen omdat de nadruk te veellag op energiebe
sparing, want 'energiebesparing is rechts'.s Zo lag de situatie destijds. Maar 
ts er wel zo veel verbeterd? 

Samenwerking op plaatselijk niveau 

Naarmate energiegroepen zich meer met het plaatselijk energiebeleid gingen 
bemoeien, kwamen zij ook meer op het terrein van de stookkosten en de 
woonlasten terecht. Wanneer er plannen gemaakt werden voor duurzame 
energieprojecten of voor het benutten van warmte-krachtinstallaties moest er 
nagedacht worden over de vraag wat het mocht kosten en welk deel daarvan 
door de bewoners opgebracht zou kunnen worden. Duurder mocht het in elk 
geval niet zijn. Soms is dat moeilijk. Zo kost bijvoorbeeld het na-isoleren van 
woningen in de negentiende eeuwse wijken vaak meer dan het oplevert. 
Ondanks de slechte isolatie is het energieverbruik hier relatief laag vanwege 
het feit dat mensen vaak maar één kachel hebben. Dan is isolatie alleen 
aantrekkelijk wanneer mensen geld over hebben voor het vergroten van het 
woomcomfort. En niet iedereen kan of wil daarvoor betalen. Dit probleem is 
vergelijkbaar met dat van de stadsvernieuwing. Ook daar zie je dat veel 
mensen niet meedoen aan renovatieprojecten omdat de hogere huur die dat 
oplevert niet te betalen is. Feitelijk zou dit moeten betekenen dat je woningen 
die opgeknapt of geïsoleerd worden niet meer punten geeft, maar dat je 
omgekeerd punten aftrekt voor oude, niet geïsoleerde woningen. 

Op dit terrein liggen samenwerkingsmogelijkheden voor energiegroe
pen met woonlastencomité's, huurdersverenigingen en consumentenorgani
saties. Daarvoor is echter noodzakelijk dat de laatsten meer belangstelling 

6. Milieudefensie. Uitgave van de Vereniging Milieudefensie. Amsterdam, jaargang ll, nr. 2, 
maart 1982. 

7. Ongeveer dezelfde redenering- zij het met meer oog voor de sociale consequenties - is ook 
nog terug levinden in het CE-scenario van het Centrum voor Energiebesparing en in het 
scenario van Joop Boer en Joop Oudeloohuis. In beide scenario's wordt gepleit voor 
'progressieve tarieven'. Dat betekent dat afnemers naarmate ze meer verbruiken een 
hogere prijs per kubieke meter gas of kilowatt-uur electriciteit gaan betalen. Voor de 
laagste inkomensgroepen zouden er dan - om hen niet de dupe te laten worden -
compensatieregelingen moeten komen. De PvdA is niet voor progressieve tarieven zolang 
de sociale aanvaardbaarheid niet is aangetoond. 

8. Zie Onderstroom. Uitgave van de Nijmeegse anti-kernenergiebeweging. Nijmegen, jaargang 
6, nr. 8. 
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gaan tonen voor de mogelijkheden on tot energiebesparing te komen en voor 
de alternatieven die door de energiebeweging worden aangedragen. Met 
andere woorden: niet alleen denken aan de prijs maar ook aan de kwalitatieve 
aspecten. 

Dat men nu in kringen van huurdersorganisaties nog vaak oogkleppen 
draagt blijkt onder andere uit de gang van zaken rond de stadsverwarming in 
Amsterdam. 

In 1983 moest in Amsterdam een principe-besluit genomen worden 
over het al dan niet aanleggen van een grootschalig stadsverwarmingssys
teem. De restwarmte van de electriciteitscentrale in Diemen zou benut 
worden om de Bijlmermeer te verwarmen. Het Hemweg-overleg - een 
overleg tussen verschillende milieu-organisaties, ontstaan uit het verzet tegen 
de geplande kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam - was tegen de 
stadsverwarming omdat de koppeling aan de centrale in Diemen de voortzet
ting van grootschalige electriciteitsproduktie zou betekenen. Daarmee zou de 
kans op een toekomstige kolencentrale in Diemen vergroot worden. Vanwege 
de te hoge schatting van de warmte-afname en de hoge kosten van het 
leidingnet zou het project ook veel te duur zijn. De huurdersorganisatie in de 
Bijlmeren de woningbouwverenigingen waren ook sceptisch over de tarieven. 
Zij hadden al een aantal jaren actie gevoerd tegen de hoge stookkosten in de 
Bijlmer vanwege het ondeugdelijke blokverwarmingssysteem en wilden niet 
opnieuw met hoge kosten opgezadeld worden. 

Samenwerking tussen het Hemwegoverleg en diegenen die zich met de 
stookkosten bezighielden kwam echter niet van de grond. 

Het resultaat was dat de gemeenteraad, ondanks de kritiek op de 
grootschaliger opzet - die vooral door PSP /PPR verwoord werd - in principe 
akkoord ging met aanleg van het net omdat er immers 'prijsafspraken' over 
de tarieven gemaakt waren. De afnemers zouden een korting van 5% krijgen 
en eventuele verliezen zouden niet op de afnemers verhaald worden. Dat de 
gemeente niet serieus onderzoek had gedaan naar andere mogelijkheden, dat 
de financiële risico's nu gewoon op de provincie en het rijk afgewenteld 
werden, dat alles kon zo van tafel geveegd worden. Ook de CPN ging akkoord 
toen duidelijk was dat de tarieven in elk geval veilig gesteld waren. 

Wanneer de woonlastencomité's, de huurdersverenigingen en de wo
ningbouwverenigingen zich wat meer verdiept hadden in de argumenten van 
het Hemweg-overleg dan had de gemeente deze niet zo maar van tafel 
kunnen vegen. Naar hen moest de wethouder immers wel luisteren, want hij 
moest op hun steun kunnen rekenen om zijn plannen te realiseren. Daarom 
wilde hij ook zo ver tegemoet komen aan hun eisen wat betreft de tarieven. 
Overigens is het definitieve besluit nog niet gevallen dus 'ze kunnen het nog 
weer goed maken'. 
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Eén van de alternatieven voor stadsverwarming is het energiezumtg 
bouwen. Dit wordt al gedurende een aantal jaren en met succes gepromoot 
door de Haarlemse Werkplaats Energie Aktie en de Stichting Woon/Energie. 
Op verschillende plaatsen in Nederland wordt nu in de sociale woningbouw 
volgens de uitgangspunten van het energiezuinig bouwen gebouwd. Bij 
energiezuinig bouwen worden alle kamers waarvan veel gebruik gemaakt 
wordt op het zuiden geplaatst en er wordt meer en beter geïsoleerd. Er zijn in
middels zodanige methodes ontwikkeld dat de stichtingskosten van dergelijke 
woningen niet hoger hoeven te liggen dan gebruikelijk is voor sociale 
woningbouw. Dat betekent dat energiezuinig bouwen geen hogere huren 
hoeft op te leveren. Het spreekt voor zich dat energiezuinig bouwen geen 
oplossing is voor bestaande woningen. Het gaat hier om nieuwbouw. 

Dat het energiezuinig bouwen veel gemakkelijker ingang vindt dan 
bijvoorbeeld kleinschalige warmte-krachtkoppeling- ook een alternatief voor 
stadsverwarming - heeft een aantal oorzaken. 

Ten eerste past deze vorm van energiebesparen prima binnen de 
huidige structuur van de energievoorziening. Het op ruimere schaal toepas
sen van warmte-krachtkoppeling impliceert afstappen van de huidige vorm 
van electriciteitsproduktie in een klein aantal zeer grote centrales. Energie
zuinige woningen verbruiken minder gas maar zijn geen bedreiging voor de 
bestaande structuur. 

Ten tweede valt energiezuinig bouwen zowel bij het rijk als bij de lagere 
overheden op het terrein van Volkshuisvesting en niet op dat van Economi
sche Zaken. Bij Volkshuisvesting wordt anders geredeneerd en spelen andere 
belangen een rol. Men heeft meer oog voor wat sociaal wenselijk is. 

Ten derde is er een niet onbelangrijke lobby van ontwerpers, architec
ten, aannemers en anderen uit de bouwwereld die zich specialiseren in het 
energiezuinig bouwen. Zij hebben goede contacten met Volkshuisvesting, 
zoals blijkt op voorlichtingsdagen. Dan zitten architecten, ambtenaren en 
milieu-organisaties met elkaar om de tafel. Woonlastenorganisaties en de 
consumentenorganisaties ontbreken hier meestal. 

Alvorens in te gaan op de vraag op welke punten een bredere 
gezamenlijk strategie van stookkostenbeweging en energiebeweging gericht 
zou kunnen zijn is het goed eerst nog even stil te staan bij de huidige 
organisatie van de gas- en electriciteitssector. Welke belangen spelen daar 
een rol en wat is er de laatste jaren gebeurd? 

De prijs van het Nederlandse aardgas 

Zowel bij de winning van het Nederlandse aardgas - door de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM) - als bij het transport - door de Nederlandse 
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Gasunie - spelen de oliemaatschappijen Shell en Esso een grote rol. Zij 
hebben ieder de helft van de aandelen van de NAM en allebei een kwart van 
de aandelen van de Gasunie. 

De Gasunie levert het gas rechtstreeks aan grote bedrijven en aan de 
electriciteitscentrales. Ook de export naar het buitenland gaat rechtstreeks 
via de Gasunie. 

Voor de levering aan kleinverbruikers is er een tussenschakel, de 
gasdistributiebedrijven. Daarvan zijn er ongeveer 140 in Nederland. Deze 
gasbedrijven hebben zich verenigd in de VEGIN (Vereniging van Exploitan
ten van Gasbedrijven In Nederland) om sterker te staan ten opzichte van de 
Gasunie bij de jaarlijkse onderhandelingen over de gasprijzen voor kleinver
bruikers. Bij deze onderhandelingen wordt het standpunt van de VEGIN door 
het Hoofdbestuur naar voren gebracht. In het Hoofdbestuur hebben de 
eigenaren van de gasbedrijven - de gemeenten en provincies - zitting. 

In de gassector zijn produktie en distributie veel sterker gescheiden dan 
in de electriciteitssector. Daarom kunnen de gasbedrijven zich gemakkelijker 
opwerpen als belangenbehartigers voor kleinverbruikers. Ook een belangrijk 
verschil met de electriciteitsbedrijven is dat gasdistributiebedrijven nauwe
lijks winst maken en daarom amper een bijdrage aan de algemene middelen 
van gemeente of provincie leveren. Omdat de gasbedrijven zogenaamde 
margebedrijven zijn wordt hun winst niet hoger wanneer de gasprijs stijgt. De 
winst komt terecht bij de Gasunie en via de Gasunie bij de oliemaatschappijen 
en het rijk. 

De prijs waarover de gasbedrijven met de Gasunie onderhandelen, is 
ook niet hun inkoopprijs maar de (advies)prijs waartegen aan kleinverbrui
kers geleverd wordt. Op deze brutoprijs krijgen de gasbedrijven een korting, 
de marge, waaruit zij hun exploitatiekosten moeten dekken. Deze marge 
verschilt per bedrijf en wordt jaarlijks aangepast. De gasbedrijven zélf stellen 
het uiteindelijke kleinverbruikerstarief vast. Ze volgen daarbij meestal de 
adviesprijs die bij de onderhandelingen tot stand is gekomen. 

De minister van Economische Zaken kan op grond van de 'Wet 
Aardgasprijzen' van 197 4 een aantal minimumprijzen voor aardgasleverantie 
vaststellen. Dat zijn de minimumprijzen voor levering van de NAM aan de 
Gasunie, voor levering door de Gasunie aan buitenlandse afnemers en 
tenslotte voor levering van de Gasunie aan de gasdistributiebedrijven in 
Nederland. De minister kan 'in bepaalde gevallen' aanwijzingen geven voor 
de tarieven voor kleinverbruikers. Bijvoorbeeld wanneer de Gasunie en de 
VEGIN het niet met elkaar eens kunnen worden over de adviesprijs. Dat was 
de laatste jaren steeds het geval. De Gasunie en de minister willen de gasprijs 
voor kleinverbruikers koppelen aan die van huisbrandolie, de VEGIN stelt 
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dat de kleinverbruikersprijs, net als die voor de grote bedrijven, aan die van 
de veel goedkopere stookolie gekoppeld moet worden. 

De discussie gaat over de zogenaamde 'marktwaarde' van het aardgas. 
Die marktwaarde evenwel is dus een kunstmatige, door politieke motieven 
bepaalde waarde, want de kostprijs van het gas bedraagt slechts enkele 
centen per kubieke meter. De aardgasbaten moeten, zoals bekend, het gat in 
de nationale begroting dichten. Zo werd volgens de VEGIN in 1981 ongeveer 
15% van de overheidsuitgaven gefinancierd uit de opbrengsten van het 
aardgas. Een groot deel van die opbrengsten komt van kleinverbruikers. 

Daarom is de energierekening op dit moment een verkapte belasting
aanslag. Een belastingaanslag bovendien die geen rekening houdt met 
verschillen in inkomens. 

Feitelijk betekent dit ook dat de stookkostencomité's geen ongelijk 
hebben wanneer ze stellen dat energiebesparing voor kleinverbruikers nooit 
lucratief kan zijn. Wanneer er werkelijk op aardgas bespaard wordt, moet, in 
de huidige constellatie, de prijs immers omhoog om de inkomsten van de 
overheid op peil te houden. 

Organisatie van de electriciteitsvoorziening 

Op dit moment zijn het de SEP (Samenwerkende Electriciteits Produktiebe
drijven) en de minister van Economische Zaken die bepalen hoe de 
Nederlandse electriciteitsvoorziening er uitziet en moet komen te zien. De 
SEP en de minister bepalen of er nieuwe electriciteitscentrales gebouwd 
moeten worden, welke centrales in bedrijf kunnen blijven en welke brand
stoffen er gestookt worden. 

Deze gecentraliseerde besluitvorming werd pas mogelijk nadat de 
techniek de bouw van grotere centrales en een landelijk koppelnet mogelijk 
maakte. Omgekeerd was het ook zo dat die techniek landelijke planning en 
afstemming noodzakelijk maakte. Grote centrales bijvoorbeeld vergen een 
lange bouwtijd. De afzonderlijke electriciteitsbedrijven raakten hierdoor 
steeds meer van hun zelfstandigheid kwijt. Dat had tot gevolg dat ook de 
zeggenschap van de lagere overheden - de eigenaren van de electriciteitsbe
drijven - steeds minder werd. De SEP is weliswaar nog steeds een federatief 
samenwerkingsverband, maar in de praktijk kunnen provinciale staten en 
gemeenteraden hun invloed amper nog doen gelden. 

Het ministerie van Economische Zaken heeft deze bestuurlijke en 
technische centralisatie in de loop der jaren steeds gestimuleerd danwel 
afgedwongen door te dreigen met maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van 
een electriciteitswet. Meestal was de SEP de minister net voor. Zo gaf de SEP 
in 1975 de minister de bevoegdheid om haar Electriciteitsplannen -waarin 
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de bouw van nieuwe centrales geregeld wordt - goed te keuren. Sinds 1980 
heeft de minister de mogelijkheid via het Brandstof Inzet Plan Centrales te 
bepalen welke brandstoffen verstookt worden. 

Het voorlopig hoogtepunt van de centralisatie was de zogeheten 'Lande
lijke Economische Optimalisatie'. Deze werd irf 1982 op aandrang van de 
minister door de SEP ingevoerd om de produktiecapaciteit zo efficiënt 
mogelijk te benutten. Dit houdt in dat nu de SEP, in plaats van de 
afzonderlijke bedrijven, bepaalt welke centrales ingezet worden. De minder 
goedkoop draaiende centrales worden stilgelegd. Dit en het feit dat sommige 
centrales door de huidige overcapaciteit na afschrijving niet meer zullen 
worden vervangen, heeft een soort stoelendans doen ontstaan rond de vraag 
welke bedrijven hun produktiefunctie kunnen uitbreiden en welke zullen 
moeten inkrimpen. Omdat de SEP de voorkeur gaf aan kolencentrales en aan 
centrales waaraan een stadsverwarmingsnel gekoppeld was, probeerden 
verschillende bedrijven óf een kolencentrale óf een stadsverwarmingsnel in 
de wacht te slepen. 9 Een ander voordeel van stadsverwarming was dat 
centrales waaraan een stadsverwarmingsnel gekoppeld was, aardgas moch
ten blijven stoken. Vanaf 1973 mochten de gewone centrales dat niet meer 
omdat het gas als strategische reserve achter de hand gehouden moest 
worden. Alleen voor hoogwaardige toepassingen, voor ruimteverwarming en 
voor centrales met een hoog energetisch rendement, mocht nog aardgas 
gebruikt worden. Andere centrales moesten omschakelen op veel duurdere -
en vuilere - olie.JO 

De hierboven geschetste centralisering van de macht binnen de electri
citeitswereld is niet zonder tegenwerking tot stand gekomen. 'Vanaf 1973, als 
de electriciteitsprijzen enorm gaan stijgen en energiebesparing steeds noodza
kelijker wordt, worden er zelfs aanzetten gedaan voor een tegenovergestelde 
ontwikkeling. Energie-intensieve bedrijven, particulieren en distributiebedrij
ven gaan door middel van duurzame of brandstofbesparende energievormen 
electriciteit voor eigen gebruik opwekken. ( ... ) Voor de SEP is dat een zeer 
onvoordelige ontwikkeling. Voor haar betekent het opstellen van vermogen dat 
niet onder haar beheer staat, een verminderde afname van de eigen electrici-

9. Gemeentelijk energiebeleid, hfdst. 2 Centralisatie van de electriciteitsvoorziening: 
10. In deze situatie is overigens verandering gebracht door het plotselinge besluit van 

Economische Zaken in 1982 om tot 1986 wél weer - en zelfs extra goedkoop- gas voor de 
centrales ter beschikking te stellen zodat zij goedkopere stroom aan de energie-intensieve 
industrie kunnen leveren. De grootafnemers van electriciteit beklaagden zich over hun 
verslechterende concurrentiepositie ten opzichte van de buitenlandse bedrijven als gevolg 
van de hoge electriciteitstarieven in Nederland. Ze dreigden stroom uit het buitenland te 
gaan importeren of zelfs hun bedrijven naar het buitenland te verplaatsen. 
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teit. Electriciteitsopu·ekking door "derden" heeft zij dan ook nooit toegejuicht 
en probeerde zij zelfs tegen te gaan. Dat kon zij doen dankzij het monopolie op 
het transport en daarmee in de praktijk ook op de produktie van electriciteit. 
Het hanteren van slechte terugleveringsvoorwaarden was een veelgebruikt 
middel: wanneer de zelfopu·ekkers voor eigen gebruik te veel aan electriciteit 
produceerden en aan het openbare net wilden terugleveren, dan weigerde de 
SEP dit tegen marktprijs af te nemen. Het installeren van eigen vermogen werd 
daardoor vaak onrendabel en te duur. ( .. .) Plannen van Dou· Chemica[ en 
Shell Pernis om warmte-krachtvermogen te installeren werden dan ook 
aanvankelijk tegengehouden. 'I I 

De SEP moest uiteindelijk toch zwichten. De zeer grote bedrijven die 
zelf stroom opwekken krijgen vanaf 1988 naast een vergoeding voor de 
teruggeleverde stroom ook een vergoeding voor de investerings- en onder
houdskosten. Voor de kleinere bedrijven en de particulieren die óf windener
gie óf warmte-krachtvermogen willen gaan benutten is er echter nog steeds 
geen regeling. 

De recente voorstellen van het ministerie van Economische Zaken voor 
de reorganisatie van de electriciteitsvoorziening zijn enerzijds een voortzet
ting van de tendens van centralisatie van besluitvorming en produktie, 
anderzijds wil de minister een soort van vrije markt creëren door ook inkoop 
van stroom van derden te stimuleren. Met deze derden bedoelt de minister de 
grote zelfopwekkers in de industrie en buitenlandse producenten die 
'goedkope' (atoom)stroom kunnen leveren. 12 

'Economische Zaken zou naar haar mening meer zeggenschap over de 
electriciteitsvoorziening moeten hebben om tot een efficiëntere produktie te 
kunnen komen. Zij wil zich niet meer alleen beperken tot het vaststellen van de 
hoofdlijnen van het beleid, maar zij wil ook veel meer invloed hebben op de uit
voering hiervan. In eerste instantie ging de voorkeur van de minister uit naar 
het in staatshanden nemen van de electriciteitsvoorziening. De minister wilde 
produktie en transport concentreren in één nationaal bedrijf, het zogeheten 
Protrans. ( .. .) Omdat het de minister aan middelen ontbrak om de bedrijven op 
te kopen liet hij zijn keus vallen op de beheersvorm van de structuur-NV met 
een uit onafhankelijke personen bestaande Raad van Comissarissen. De lagere 
overheden zouden in die Raad van Commissarissen niet meer vertegenwoor
digd zijn en slechts als aandeelhouders op kunnen treden. Zoals steeds verzet 
de SEP zich tegen een grotere invloed van de rijksoverheid. ( ... ) Concentratie 
van de produktie in één bedrijf zou volgens de SEP niet nodig zijn. Naar haar 
mening zou de invloed van de centrale overheid beperkt kunnen blijven tot de 

11, Gemeentelijk Ener[!iebeleid, pp, 25-27. 
12. Idem, pp. 23, 24. 
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vaststelling van de hoofdlijnen van het beleid. Wanneer het Brandstof Inzet 
Plan en het Electriciteitsplan, die nu via convenanten (afspraken) geregeld 
zijn, van een wettelijkfundament zouden worden voorzien, zou de invloed van 
het ministerie van Economische Zaken voldoende verzekerd zijn. ' 1 3 

Gezamenlijke strategie 

Hoewel de minister en de SEP dus nogal van mening verschillen is er één 
punt waarover ze het nog steeds eens zijn; het merendeel van de electriciteit 
moet ook in de toekomst geproduceerd worden door een klein aantal grote 
centrales. Kerncentrales, zoals onlangs duidelijk werd. Volgens Lubbers zijn 
de uitkomsten van de Brede Maatschappelijke Discussie inmiddels achter
haald door wat nu bekend is geworden over de effecten van zure regen. Ook 
het CDA heeft zich positief uitgelaten over kernenergie. 

Dit alles betekent dat de energiebeweging - die op dit moment vrij zwak 
is - op geduchte tegenstand kan rekenen. Zij zal van het 'bestuur' weer naar 
'de politiek' terug moeten. En liefst nog voordat de minister zo ver is dat hij 
de plaatsen waar de toekomstige centrales zouden moeten komen, bekend 
maakt. 

De lagere overheden mogen dan vanwege de voortgeschreden centrali
satie in de besluitvorming minder ruimte hebben voor het bepalen van hun ei
gen beleid, zij kunnen voor zover zij als eigenaren van electriciteitsproduktie
bedrijven in de SEP vertegenwoordigd zijn, altijd nog hun stem aanwenden 
tegen de plannen die nu gepresenteerd worden. Gemeenteraden en provinci
ale staten kunnen hun wethouders en gedeputeerden daartoe opdracht geven. 
Dat doen zij echter niet uit zichzelf. Vaak zijn het slechts de energiespecialis
ten van de politieke partijen die op de hoogte zijn van wat er binnen de SEP 
speelt, als het al zo is dat de wethouder of de gedeputeerde daarvan tijdig ver
slag uitbrengt. 

In een aantal gevallen is gebleken dat flink wat pressie van onderaf toch 
vruchten af kan werpen. Het is immers niet zo dat de lagere overheden 
helemaal niets meer te vertellen hebben. Er wordt wel vaak gezegd 'de SEP 
beslist en wij kunnen niet anders' maar dat blijkt soms evenzeer te berusten 
op onwil dan op onmacht. De atoomstroomweigeracties - 'Geen piek voor 
atoomelektriek' - hebben er bijvoorbeeld toe geleid dat een aantal electrici-

13. Idem, p. 24. Onlangs heeft de minister zijn standpunt ten aanzien van de reorganisatie 
onder druk van regionale belangengroepen en de Tweede Kamer bijgesteld. Hij stelt nu uit 
te willen gaan van een minimale vermogensgrootte per produktiebedrijf van 5000 MW. 
Uitgaand van een totaal opgestPid vermogen in Nederland van rond 15.000 MW laat dat 
ruimte voor maximaal driP produktieh<•drijvt>n. De rol van de SEP zou volgens de minister 
in dit geval een sterk dirigerPnde moeten worden. 
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teitsbedrijven zich binnen de SEP tegen een verhoging van de Nederlandse 
bijdrage aan de bouw van de snelle kweekreactor in Kalkar hebben gekeerd. 
Wanneer er niet die macht is om positieve besluiten af te dwingen - in de zin 
van investeringen in duurzame energie en kleinschalige warmte-krachtkoppe
ling - dan kan er nog wel voldoende macht zijn om in elk geval negatieve be
sluiten tegen te houden. 

Aangezien de PvdA nog steeds vrij sterke bemoeienis heeft met de 
energiebedrijven - vaak zijn het PvdA-wethouders en -gedeputeerden die 
energiezaken in hun portefeuille hebben - kan het geen kwaad hun nogmaals 
op hun verkiezingsprogramma van 1977 en het congres van april van 
datzelfde jaar te wijzen. Daar werd respectievelijk gesteld dat er geen nieuwe 
kerncentrales meer bij moesten komen en zelfs dat Dodewaard en Borssele 
gesloten moesten worden. 

Het tegenhouden van kern- en kolencentrales is geen zaak van milieu
en energiebeweging alleen. De hoge investeringen voor de bouw van 
dergelijke centrales, de kosten van - voor zover dat mogelijk is - milieuzuive
rende technologie en in geval van kernenergie van verwerking en opslag van 
het radio-actieve afval - waarvoor nog lang geen oplossing is gevonden -
treffen alle Nederlandse burgers, of via de tarieven of via de belastingen. Zo 
kan Frankrijk alleen maar 'goedkope' atoomstroom aan ons leveren omdat de 
Franse overheid zoveel geld spendeert aan de kernenergietechnologie. Mede 
daarvoor moesten in Frankrijk in 1983 de kleinverbruikerstarieven bijna 
20% omhoog. 

Dan is er - naast de gevolgen voor milieu en voor de tarieven - nog het 
gevaar van een verdere uitholling van de democratische controle dat, zeker in 
geval van kernenergie, niet denkbeeldig is. De parlementaire controle op de 
energiesector, die nu al zo gebrekkig is, getuige de grote hoeveelheid aan 
'gentlemen's agreements' en 'convenanten', moet niet verder ingeperkt 
worden maar juist uitgebreid. Ook daarbij hebben velen buiten energie- en 
milieubeweging belang. Niet het ministerie van Economische Zaken moet 
meer grip krijgen op het landelijke beleid maar het parlement en de lagere 
overheden. 

Meer invloed van de afnemers (al dan niet via de vertegenwoordigende 
organen) op het beleid van de energiebedrijven is ook een belang van de 
woonlastencomité's. De manier waarop electriciteit wordt geproduceerd heeft 
immers gevolgen voor de tarieven. Zo zouden zowel de gastarieven als de 
electriciteitstarieven drastisch omlaag kunnen wanneer het Nederlandse 
aardgas ook werkelijk als een bodem'schat' zou worden gebruikt en de 
gasprijs losgekoppeld zou worden van die van de olie. We kunnen de gasbel
die overigens steeds groter schijnt te worden in plaats van kleiner - veel beter 
gebruiken voor meer warmte-krachtinstallaties op gas dan als strategische 
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reserve voor een eventuele oliecrisis. Dat zouden we kunnen doen totdat de 
ontwikkeling van de duurzame energietechnologie ver genoeg is om ook 
windenergie, biogas, zonne-energie, aardwarmte en waterkracht economisch 
rendabel te laten zijn. Dan hoeven we én geen kolencentrales én geen 
kernenergie en kunnen we toch langzamerhand steeds minder olie verbrui
ken. 

De huidige electriciteitsbedrijven hebben geen baat bij energiebespa
rende consumenten omdat dan de opbrengsten dalen. In Amsterdam is het 
bijvoorbeeld het geval dat de winst van het electriciteitsbedrijf de tekorten 
van de overige gemeentelijke bedrijven moet goedmaken. Daardoor functio
neert het Amsterdamse electriciteitsbedrijf als melkkoe in plaats van als 
nutsbedrijf. Dat betekent dat er nagedacht moet worden over de vraag hoe de 
energiebedrijven gereorganiseerd moeten worden en welke taakstelling te 
moeten krijgen, willen ze wèl baat hebben bij de energiebesparing. Je kunt je 
voorstellen dat de energiebedrijven in plaats van kubieke meters gas of 
kilowatt-uren electrictieit een soort service-pakket gaan leveren. Dat ze 
warmte en licht moeten leveren per woning voor een bepaald bedrag zodat ze 
daadwerkelijk energiebesparing moeten gaan stimuleren. Dan kan het 
financieel interessant zijn om een woning te gaan isoleren. 

Overigens moeten er dan wel regels opgesteld worden voor de privacy
bescherming. Is het bijvoorbeeld toelaatbaar dat energiebedrijven afnemers 
met een hoger verbruik dan normaal uit het bestand lichten en onder druk 
zetten? 

Nog een ander probleem is dat wanneer er alleen nog voor de kostprijs 
wordt betaald, er inderdaad een gat in de begroting gaat vallen. Zowel in die 
van de lagere overheden als in die van het rijk. Voor een deel worden nu uit
gaven gedaan die natuurlijk wel geschrapt kunnen worden, voor een ander 
deel misschien niet. En dat deel zou dan toch op de een of andere manier via 
belastingen opgebracht moeten worden. In elk gevallijkt een verhoging van 
bijvoorbeeld de inkomstenbelasting rechtvaardiger dan de huidige - waar
schijnlijk dénivellerende - belasting via de energierekening. 
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Vijfentwintig jaar verraad? 
De Chinees-Vietnamese relaties van 1949 tot 197 5 

Erik van Ree 

Het conflict tussen de Volksrepubliek China en de Socialistische Republiek 
Vietnam is ongewoon heftig. Beide zijden beschuldigen elkaar van expansio
nisme en hegemonisme. De Chinese invasie van februari-maart 1979 ligt 
inmiddels alweer vijf jaar achter ons, maar de wederzijdse gevoelens van haat 
lijken niet verminderd. Een blik op Chinese publikaties leert dat Vietnam 
uitgesloten is van de (voorlopig nog beperkte) detente die de Volksrepubliek 
met de internationale communistische beweging nastreeft. De Chinese leiders 
zijn onverzoenlijker tegen hun zuider- dan tegen hun noorderburen. 

Na de Chinese invasie heeft de Vietnamese regering ervoor gekozen om de 
hele dertigjarige geschiedenis van de onderlinge betrekkingen te herschrij
ven. In 1979. verscheen met dit doel een witboek waarvan de vertaalde titel 
luidt: 'De waarheid over de Vietnamees-Chinese relaties gedurende de 
afgelopen dertig jaar' .1 Dit boekje opent met de mededeling dat de wereldo
pinie verbaasd was over de Chinese inval, doch dat er in werkelijkheid geen 
reden voor verbazing is. De inval was niet meer dan 'een logisch gevolg van de 
strategie van groot-nationaal expansionisme en grootmachtshegemonisme die 
de Chinese leiders gedurende dertig jaar hebben gevolgd'. 2 Achter de schijn
baar vriendschappelijke relaties van China met Vietnam ging in werkelijk
heid, aldus het boekje, altijd al een egoïstische grootmachtspolitiek schuil. 

In concreto zou China Vietnam driemaal hebben verraden. Het eerst in 
1954. In dat jaar vond de conferentie van Genève plaats over de Frans-Indo
chinese oorlog. China zou Vietnam daar hebben laten vallen. Vervolgens zou 
China de Vietnamese verzetsstrijd tegen de Verenigde Staten hebben 
gesaboteerd. Dat was het tweede verraad. En na de overwinning in 1975 
heeft China haar zuiderbuur voor de derde maal verraden en zelfs overvallen. 
Over de gebeurtenissen in de afgelopen jaren - de Chinese invasie, 

l. -, La Vérité sur les Relations Vietnamo-Chinoises durani les Trente Dernières Années 
(Hanoi), 1979. 

2. La Vérité, 1979: 7. 
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Cambodja, de Hoa's in Vietnam, de conflicten rond de eilanden in de 
Zuidchinese Zee - is veel geschreven. Ik wil in dit artikel wat verder 
teruggaan, naar de Chinese rol in de strijd tegen Frankrijk en de Verenigde 
Staten. Zijn de Vietnamese beschuldigingen op dit punt reëel, of gaat het om 
een klassiek staaltje geschiedvervalsing? 

China en Genève 

De relaties tussen de Chinese en de Vietnamese communisten dateren uit de 
tijd van de Comintern. Veel Vietnamese communisten, waaronder Ho Chi 
Minh, verbleven vóór de stichting van de Democratische Republiek Vietnam 
lange periodes in China. In deze tijd bestond er nog een geïntegreerde 
communistische wereldbeweging. De Vietnamezen kregen met name steun 
uit de Sovjet-Unie, China en Frankrijk. 

In de loop van 1945, nog tijdens de Japanse bezetting, slaagde het 
kleine Vietnamese Bevrijdingsleger erin een bevrijd gebied te creëren. Het 
bestond uit zes provincies aan de Chinese grens. In de rest van Vietnam werd 
semi-ondergronds een parallel netwerk van bestuursorganen georganiseerd. 
Onmiddellijk na de Japanse capitulatie, en vóór de terugkeer van de Fransen, 
namen de Vietnamese communisten en hun bondgenoten de macht over. 
Deze zogenaamde Augustus Revolutie vond plaats onder het parool van de 
"algemene opstand' en had een gedeeltelijk gewelddadig, gedeeltelijk vreed
zaam karakter. Het hele land was nu onder controle, de vlag van het 
bevrijdingsfront Viet Minh wapperde zowel in Hanoi, als in Saigon. Op 2 
september riep Ho Chi Minh de Democratische Republiek Vietnam (DRY) 
uit.3 Zoals bekend ontbrandde al spoedig een oorlog tussen deze republiek 
en de teruggekeerde Franse koloniale legers. De Viet Minh (later officieel 
Lien Viet geheten) voerde in eerste instantie een defensieve strijd. De 
uitroeping van de Volksrepubliek China in oktober 1949 bracht echter een 
radicale verandering. In december van dat jaar bereikte het Volksbevrijdings
leger de Vietnamese grens. Vanaf dat moment werd China het achterland van 
de Vietnamese revolutie. De Vietnamese troepen konden op Chinees grond
gebied uitrusten, zich hergroeperen en ze werden er getraind. De DRY was in 
januari 1950 door China erkend en ontving zeer omvangrijke militaire hulp. 
Dit feit wordt achteraf door niemand ontkend. 

Op 7 mei 1954 viel de Franse basis Dien Bien Phu. Bij deze grote 
veldslag waren Chinezen ingeschakeld bij de bediening van luchtafweerge
schut, in het communicatie- en transportsysteem en als artilleristen. Volgens 

3. Zie voor de vroege geschiedenis van het Vietnamese communisme: Khánh, Huynh Kim, 
Vietnamese Communi.sm. 1925-1945 (Ithaca/London), 1982. 
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de Chinezen zelf speelde de inmiddels hoogbejaarde maarschalk Y e Jianying 
een belangrijke rol op de achtergrond. 4 Een dag na het einde van deze 
veldslag begon het vredesoverleg in Genève. De DRV controleerde op dat 
moment bijna driekwart van Vietnam. Om de gebeurtenissen in Zwitserland 
te begrijpen is het nu zaak even een wijdere blik te werpen op de 
internationale situatie. 

In 1953 was de oorlog in Korea beëindigd. Deze eindigde in een 
uitgesproken compromisformule, namelijk de blijvende deling van het land. 
Dit conflict was een gewapende botsing tussen de twee grote blokken in de 
wereld geweest. Zowel in de Sovjet-Unie als in China bestond behoefte aan 
een verzachting van het internationale klimaat. Na de dood van Stalin kwam 
de kortstondige heerschappij in het Kremlin van Malenkov, die een eerste 
aarzelend begin met detente maakte. De Chinese buitenlandse politiek van 
het midden van de jaren vijftig wordt wel eens aangeduid als de 'Bandung-pe
riode'. In 1955 vond in Bandungeen grote conferentie van Afro-Aziatische 
staten plaats. Samen met India speelde China hier een belangrijke rol in het 
formuleren van de zogenaamde 'vijf principes van vreedzame coëxistentie'. 
China oriënteerde zich in deze tijd sterk op samenwerking met de jonge 
nationale staten. 

In de vorming van het Chinese buitenlandse beleid speelden ook 
economische overwegingen een belangrijke rol. In 1950 had het land een 
krediet van 300 miljoen dollar van de Sovjet-Unie gekregen. Vanaf 1954 
moest men gaan terugbetalen. Nieuwe, grote Sovjet-kredieten volgden. China 
wilde niet al te sterk van één mogendheid, in dit geval de Sovjet-Unie, 
afhankelijk worden. Zowel de wens naar meer gediversifieerde economische 
contacten, als de wens de internationale spanningen te verminderen maakte 
de Chinese leiders geneigd in Genève een compromis met enkele westerse 
staten na te streven. De Vietnamezen, die zojuist het grootste deel van hun 
land bevrijd hadden, voelden daar begrijpelijkerwijze wat minder voor. 

De conferentie over Indochina duurde van 8 mei tot 21 juli. De 
Vietnamese regering beschuldigt de Chinese regering er nu van dat zij haar 
een regeling heeft opgedrongen die neerkwam op een permanente deling van 
het land en die geen recht deed aan de op het slagveld bereikte resultaten. 
Het is gelukkig mogelijk deze beschuldigingen te toetsen. In 1979 publiceer
de de Franse onderzoeker Joyaux een studie over de Chinese rol in Genève, 
ondermeer gebaseerd op de Franse archieven. 5 Uit zijn studie kan een beeld 
van de gebeurtenissen worden gereconstrueerd. 

4. Van Ginneken, Jaap, De Derde Indochinese Oorlog (Nijmegen), 1979: 23. 
5. Joyaux, François, La Chine et le Règlement du Premier Conflit d'lndochine, Genève 1954. 

(Paris), 1979. 
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Het Vietnamese idee van een regeling was in het begin het volgende: er 
zou een wapenstilstand worden gesloten. De verhoudingen in Vietnam 
zouden volgens het op het slagveld ontstane lappendekenpatroon voor korte 
tijd worden bevroren. Binnen zes maanden zouden landelijke verkiezingen 
worden gehouden, gevolgd door nationale hereniging. Zhou Enlai, op de 
achtergrond gesteund door Molotov, overtuigde de Vietnamese onderhande
laar Phan Van Dong van een andere aanpak. Vietnam zou door een 
demarcatielijn in een noordelijk en zuidelijk deel worden gescheiden. Pas na 
twee jaar zouden verkiezingen plaatsvinden. Intussen zouden beide delen van 
Vietnam onderlinge betrekkingen op basis van vreedzame coëxistentie 
onderhouden. Bovendien overtuigde Zhou de Vietnamezen ervan dat niet de 
13e, maar de veel ongunstiger 17e breedtegraad de scheidslijn zou worden. 
De Chinese opstelling vond een gunstig onthaal bij Frankrijk en haar 
bondgenoten. 

Wat de feiten betreft bevestigt Joyaux' studie de Vietnamese beschuldi
gingen. Daar komt bij dat deze feiten op zich door de Chinezen ook niet 
worden tegengesproken. De meest interessante Chinese reactie op het 
witboek is afkomstig van een Vietnamees, Hoan Van Hoan, destijds één van 
de Vietnamese onderhandelaars in Genève en in 1979 naar China 'overgelo
pen'. In zijn uitgebreide reactie op het witboek6 beperkt hij zich ertoe te 
benadrukken dat de Chinese en Vietnamese delegatie uiteindelijk over alle 
punten overeenstemming bereikten. Dat het de Chinezen waren die de 
Vietnamezen hiertoe brachten ontkent hij niet. 

Welk concept zweefde de Chinese regering voor ogen? Volgens Joyaux 
- en interessant genoeg erkennen de Vietnamezen dat in hun witboek - was 
de primaire zorg van Zhou Enlai om te verhinderen dat de Verenigde Staten 
in Vietnam voet aan de grond kregen. In de akkoorden werd de bepaling 
opgenomen dat in dit land nooit buitenlandse bases gevestigd mochten 
worden. Het was vooral China dat zich hiervoor sterk had gemaakt. De 
Volksrepubliek hanteerde in Genève zijn bekende model van een internatio
naal eenheidsfront: om de Amerikanen weg te houden waren ze bereid 
verregaande concessies in te calculeren. 

De Vietnamese hereniging stond niet hoog op Zhous verlanglijstje. In 
1953 had Zhou de Koreaanse deling, die toch een semi-permanent karakter 
had, al eens als voorbeeld voor een regeling in Vietnam gesteld. 7 Joyaux 
noemt nog een paar andere voorbeelden waaruit deze Chinese houding blijkt. 
Eén dag na de beëindiging van de conferentie bood Zhou een vertegenwoor-

6. Hoang Van Hoan, 'Distortion of Facts About Militant Friendship BetwPPn Viel :'>lam and 
China Is lmpermissible' in Beijing Review No. 49, 1979: 11-23. 

7. La Vérité, 1979: 30. 
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diger van de Zuidvietnamese regering op informele wijze diplomatieke 
betrekkingen aan. De Franse regeringsleider Mendès-France kreeg tijdens 
de onderhandelingen ook de indruk dat China een langdurige deling voorzag. 
De belangrijkste aanwijzing voor gebrekkig chinees enthousiasme voor een 
snelle hereniging was dat hierover in Chinese redevoeringen en artikelen na 
Genève weinig gerept werd. 

Het Chinese standpunt over Indochina in de 'Bandung-periode' kan als 
volgt worden samengevat: de Verenigde Staten mogen er geen poot aan de 
grond krijgen. Er ontstaat een groepje nationale staten, waarvan één 
socialistisch (de DRV), die onderling vreedzaam coëxisteren, en die tevens 
goede betrekkingen met China, Engeland en Frankrijk onderhouden. Zuid -
Vietnam zou zich hopelijk ontwikkelen als een nationalistische staat, zoals het 
India vàn Nehru. In het kader van dit concept oefende China druk uit op de 
Vietnamese communisten om een compromis te aanvaarden dat onder het 
haàlbare lag. 

Chinees-Vietnamese vriendschap 

Na de afsluiting van de akkoorden van Genève waren zowel de Sovjet-Unie 
als de Volksrepubliek China weinig gecharmeerd van het idee van gewapende 
strijd in Zuid-Vietnam. China wilde een potentieel nationalistisch regime niet 
van zich vervreemden. En in de Sovjet-Unie vatte meer en meer het idee van 
een Sovjet-Amerikaanse detente post, waarbij lokale oorlogen ongewenst 
werden geacht. De hoofdredacteur van het Vietnamese dagblad Nhan Dan, 
Hoang Tung, herinnerde hier in een later interview in anekdotische vorm aan: 
'Chroesjtsjow zei dat de vonk van een guerrilla-oorlog een wereldloorlog tot 
gevolg zou kunnen hebben. 'a De reeds genoemde Hoang Van Hoan schrijft in 
zijn artikel dat de Vietnamezen in 1958 hun Chinese kameraden polsten over 
het idee van gewapende strijd in het zuiden. Het Centraal Comité van de 
Chinese Communistische Partij had er tegen geadviseerd omdat men het te 
riskant achtte op dat moment. 

In het witboek wordt de Chinese houding van de late jaren vijftig als 
sabotage beschreven. Deze beschuldiging is echter niet fair. Ook de Vietna
mese Arbeiderspartij was in deze jaren van mening dat gewapende strijd niet 
aan de orde was. Men wilde zich eerst concentreren op de socialistische 
opbouw en consolidatie van het noorden. Pas een conferentie van het 
Centraal Comité van 13 mei 1959 nam het principebesluit gewapend verzet 

8. Cit. in: Turley, William S., VietnameseCommunismin Gomparalive Perspeelive (Boulder, 
Colorado), 1980: 247. 
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in het zuiden te gaan voorbereiden. Dit liep uit op de vorming van het 
Nationaal Bevrijdingsfront in december 1960. In eerste instantie was de 
bedoeling om een algemene opstand voor te bereiden naar het model van de 
Augustus Revolutie, waarbij politieke en militaire strijd, gewelddadige en 
vreedzame, elkaar zouden aanvullen. 

Het Nationaal Bevrijdingsfront werd onmiddellijk door China erkend. 
Vanaf 1960 begon de Chinese houding langzamerhand te veranderen. 
Volgens Hoang Van Hoan verklaarden de Chinese leiders in dat jaar dat zij 
de situatie verkeerd beoordeeld hadden en dat de Vietnamezen gelijk hadden 
met hun besluit de strijd op te voeren. Dat de Chinezen vanaf dit moment hun 
principiële bezwaren tegen gewapende strijd in Zuid-Vietnam hadden laten 
varen is niet onaannemelijk. In het witboek wordt gezegd dat de Chinese 
leiders in mei 1960 waarschuwden tegen een overschatting van het belang 
van gewapende strijd en tegen te veel militaire steun van het noorden aan het 
zuiden. Dit betekent impliciet dat van een afwijzing van gewapend verzet als 
zodanig op dat moment inderdaad geen sprake meer was. 

In de zomer van 1962 bezocht Ho Chi Minh China met een verzoek om 
wapens voor het Nationaal Bevrijdingsfront. China leverde 90.000 geweren. 9 

Dit was het begin van de buitengewoon omvangrijke militaire hulp die China, 
bijna geheel gratis, tot 1973 onafgebroken heeft geleverd voor de strijd in 
Vietnam. Een feit dat ook nu door Vietnam niet ontkend wordt. China noemt 
zelf achteraf het bedrag van 10 miljard dollar. 10 Vanaf einde 1962 begon de 
positie van de Vietnamese Arbeiderspartij in de internationale communisti
sche beweging te verschuiven. Tot 1962 was Vietnam in de polemiek tussen 
de twee reuzen neutraal geweest, met een duidelijke neiging in Russische 
richting. Dit veranderde echter nu de Chinezen de verzetsstrijd in het zuiden 
volop gingen steunen, terwijl de Sovjet-Unie, waar nog altijd Chroesjtsjow de 
scepter zwaaide, erg aarzelend bleef. 

1963 en 1964 waren de jaren van de grote Chinees-Vietnamese 
vriendschap. Het is opvallend dat hierover in het witboek wordt gezwegen als 
het graf. Het Sovjet-standpunt in deze periode was dat het internationale 
socialistische kamp de belangrijkste vooruitstrevende kracht in de wereld was 
en dat het voorkomen van een nieuwe wereldoorlog haar eerste taak was. 
Lokale oorlogen waren gevaarlijk omdat ze de wereldvrede op het spel 
konden zetten. Volgens de Chinese communisten waren het echter juist die 
lokale conflicten die een nieuwe wereldoorlog zouden voorkomen omdat in 
zulke lokale oorlogen de posities van de Verenigde Staten ondergraven 

9. -,'More on Hanoi's White Book', in: Beijing Review No. 48, 1979: ll-15 (13). 
10. -,'Time Will Teil the True From the False', in: Beijing Review No. 30, 1978: 26-29 (13). 
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zouden worden. Daarom gingen zij meer en meer pleiten voor radicale steun 
aan gewapend verzet zoals in Zuid-Vietnam. 

Dit soort Chinese denkbeelden vielen bij Vietnam in steeds betere 
aarde. Met name Le Duan maakte zich herhaaldelijk sterk voor deze Chinese 
argumenten. In een rede voor de partijschool in maart 1963 zei hij 
bijvoorbeeld dat 'revolutionaire strijd niet strijdig is met de strijd ter verdedi
ging van de wereldvrede, maar haar juist sterk bevordert. '11 Diezelfde 
gedachte formuleerde hij elders uitgebreider als volgt: 'Aangezien de revolutie 
in het offensief is, moet de strategie van de revolutie offensief zijn, gericht op 
het verslaan van achtereenvolgens de verschillende oorlogsplannen en ten 
slotte het hele oorlogsprogramma van het imperialisme aangevoerd door de 
Verenigde Staten om het imperialisme geleidelijk terug te drijven, het stap voor 
stap te verslaan, en het voor eens en altijd te vernietigen. Deze situatie verschilt 
van die van tientallen jaren geleden toen de Sovjet-Unie alleen stond in een 
kapitalistische omsingeling; het is een grote vergissing om vandaag de strategie 
en tactiek te copiëren die de Communisten tientallen jaren geleden toepas
ten. ' 12 

In het algemeen wordt het negende plenum van het Centraal Comité van 
de Vietnamese Arbeiderspartij van december 1963 als een hoogtepunt in de 
Chinees-Vietnamese betrekkingen gezien. Kort tevoren had de Vietnamese 
regering een stap gezet die de Chinezen deed juichen en de Russen geheel in 
het verkeerde keelgat was geschoten; zij had, in navolging van China, de 
onlangs tussen de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en Engeland gesloten 
overeenkomst over een verbod op bovengrondse kernproeven veroordeeld. 
Dit verdrag zou het voor China bijna onmogelijk maken om een eigen 
kernbom te ontwikkelen. En Vietnam wilde graag dat China zo'n bom kreeg. 
Hij. zou als afschrikking tegen eventuele Amerikaanse kernslagen in Indochi
na kunnen dienen nu de Sovjet-Unie een onbetrouwbare bondgenoot voor de 
strijd in het zuiden was. 

De omslag 

In 1964-1966 raakten zowel de situatie in Zuid-Vietnam, als de politieke 
verhoudingen in de Sovjet-Unie en China in een stroomversnelling. Dit 
resulteerde in een ernstige verkoeling van de Chinees-Vietnamese verhoudin
gen. In november 1963 was de Zuidvietnamese leider Ngo Dinh Diem door 
een staatsgreep om het leven gebracht. Zijn Amerikaanse beschermers 
hadden het vertrouwen in hem verloren. De 'special war' die het Zuidvietna-

11. Cit. in: Turley, 1980: 248. 
12. Cit. in: Turley, 1980: 250. 
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mese leger voerde onder aanvoering van Amerikaanse adviseurs dreigde te 
mislukken. In 1964 stond het regime op instorten en een overwinning van het 
Nationaal Bevrijdingsfront leek nabij. President Johnson reageerde hierop 
door de enscenering in augustus 1964 van het zogenaamde 'Tonkin inci
dent'. Vanaf februari 1965 stroomde Vietnam volGl's en de grote bombar
dementen op het noorden begonnen. De 'special war' was een 'local war' 
geworden. 

De tweede grote verandering was de val van Chroesjtsjow in oktober 
1964. Zijn opvolgers verklaarden in december van dat jaar dat zij Vietnam 
grootscheepse militaire hulp zouden gaan verschaffen ingeval van direct 
Amerikaans ingrijpen. Op deze manier voltrokken de nieuwe Sovjet-leiders 
een breuk met het voorzichtige beleid van hun voorganger en sloten zij aan op 
een nieuwe situatie: op een verscherping van het Amerikaanse optreden 
reageerden zij met een duidelijke verharding van hun eigen koers. Volgens de 
Chinezen, en niemand kan hen daarin ongelijk geven, was dit een keerpunt: 
'Toen Brezhnev in 1964 in de Sovjet-Unie aan de macht kwam, besloot hij de 
Sovjet-benadering te veranderen en de Vietnamese verzetsoorlog tegen de 
agressie van de VS 'actief te steunen'. Ten gevolge hiervan begon Vietnam 
steeds verder in de richting van de Sovjet-Unie op te schuiven. '13 In februari 
1965 vertrok Kosygin naar Hanoi om de nieuwe vriendschap te bezegelen. 

Het witboek pikt de draad van de geschiedenis hier weer op. Het verwijt 
de Chinese regering niet adequaat op de opvoering van de Amerikaanse 
agressie te hebben gereageerd. Het Chinese antwoord was veel te zwak. Mao 
en Zhou zouden hebben duidelijk gemaakt dat China niet met troepenzending 
op Amerikaanse troepenzending zou reageren. Bovendien had China iedere 
actie-eenheid met de Sovjet-Unie afgewezen. Daardoor heeft ~hina, aldus het 
witboek, de Amerikaanse agressors het groene licht gegeven om op volle 
kracht in Vietnam in te grijpen. Zodoende is China indirect medeverantwoor
delijk voor de verdere Vietnamese oorlog. 

In de top van de Communistische Partij van China stonden in l 965 twee 
opvattingen tegenover elkaar aangaande de juiste reactie op de Amerikaanse 
agressie. Beide opvattingen kunnen, in verhulde termen, worden nagelezen in 
een tweetal boekjes die in dat jaar uitkwamen in Beijing. Het eerste 14 was ge
schreven door Luo Ruiqing, stafchef van het Chinese leger. In zijn 'Herdenk 
de Overwinning over het Duitse Fascisme!' sprak Luo zich uit voor eensgezin
de steun van het socialistisch kamp aan de strijd in Vietnam. Hij prees het 
Sovjet-leger (maar overigens niet de Sovjet-leiders) en sprak de bereidheid 

13. -, 'Origin and Development of Present Differences', in: Beijing Revieu·, No. 42, 1981: 
24-27 (24). 

14. Lo Jui-ch'ing, Commemorate the Victory over German Fascism! (Peking), 1965. 
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uit Chinese troepen naar Vietnam te sturen. Luo's visie, die waarschijnlijk 
werd gedeeld door president Liu Shaoqi, vooronderstelde een zekere coördi
natie door de socialistische landen van hun reactie op het Amerikaanse 
ingrijpen. China zou troepen inzetten, de Sovjet-Unie zou een atoomgarantie 
tegen eventuele Amerikaanse kernslagen kunnen leveren. In Vietnam zou 
door middel van een grootschalige oorlog een snelle beslissing kunnen 
worden afgedwongen. 

Mao stond echter iets anders voor ogen. Zijn geestverwant, minister van 
defensie Lin Biao schreef in datzelfde jaar 197 5 zijn beroemde 'Lang leve de 
Overwinning in de Volksoorlog!' ts Hij pleitte voor het concept van de 
'langdurige volksoorlog', waarin guerrillatroepen een uitputtingsslag leveren 
tegen de Verenigde Staten. Tegenover het imperialisme stonden Azië, Afrika 
en Latijns Amerika, 'het platteland op wereldschaal'. Voor samenwerking 
met de Sovjet-Unie was in dit concept geen plaats. Mao vond de strategie van 
een door Chinese troepen ondersteunde bliksemcampagne te riskant, ook 
voor China zelf. Jegens de Sovjet-Unie koesterde hij te veel wantrouwen om 
tot zinvolle samenwerking te kunnen komen. Vietnam moest meer 'op eigen 
kracht steunen'. China zou dan wapens en ammunitie leveren. 

In de loop van 1966 brak de Culturele Revolutie uit. Tijdens deze 
campagne werd de groep rond Liu Shaoqi en Luo Ruiqing uitgeschakeld. Dit 
betekende ook de nederlaag van de visie op de internationale communisti
sche beweging zoals die in Luo's boekje naar voren was gebracht. In 1963 en 
1964 had de Chinese Communistische Partij, waarin Liu en geestverwanten 
nog een belangrijke stem hadden, een lans gebroken voor een actievere steun 
van het socialistisch kamp aan nationale bevrijdingsbewegingen. Nu de 
Sovjet-Unie in zekere zin aan de Chinese kritiek van passiviteit op dit punt te
gemoet kwam werden de aanhangers van deze visie in China opzij geschoven. 
In Mao's concept speelde een socialistisch kamp als zodanig geen rol meer. 
De prioriteit van de nationale bevrijdingsstrijd werd nu nog veel gepronon
ceerder: deze strijd werd in plaats van, en deels tegenover, het socialistisch 
kamp geplaatst. Ideologisch gezien werd hiermee een breuk met Vietnam 
voltrokken, dat orthodoxer was en aan het concept van een socialistisch kamp 
vasthield. Dat eenheid van actie met de Sovjet-Unie werd afgewezen was voor 
haar onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. 

Dankzij het gebrek aan eensgezindheid in Beijing waren de Chinese 
verklaringen over Vietnam in 1965 nogal tegenstrijdig. Het witboek herin
nert aan Mao's verklaringjegens Edgar Snow in januari 1965 dat China geen 
troepen zal sturen zolang de Verenigde Staten China niet aanvalt.I6 Maar een 

15. Lin Piao, Long Live the Victory of People's war! (Peking), 1965. 
16. Snow, Edgar, The Long Revolution (London), 1973: 216. 
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maand later verklaarde Zhou Enlai in de Albanese hoofdstan Tirana dat 
China bereid was soldaten te sturen wanneer Vietnam daarom vroeg. 17 

Uiteindelijk rolde er een compromis uit de bus. Volgens huidige 
Chinese informatie werd in april 1965 overeengekomen dat China piloten, en 
andere vrijwilligers, en verder specialistisch personeel voor de bouw van 
wegen, bruggen en andere infrastructurele installaties zou sturen. In overeen
stemming met dit akkoord stuurde China van oktober 1965 tot maart 1968 
meer dan driehonderdduizend man personeel naar Vietnam waaronder 
soldaten voor de bediening van luchtafweergeschut, ingenieurs, spoorweg
werkers en personeel voor logistieke activiteiten.l 8 Het witboek ontkent deze 
steun niet, maar legt er wel de nadruk op dat de gevraagde piloten niet 
kwamen. China zou hier in juli 1965 op terug gekomen zijn. Een feit dat de 
Chinezen op hun beurt niet ontkennen. 

In de loop van 1965 en 1966 deden Sovjet-, Vietnamese en Japanse 
communisten de Communistische Partij van China herhaaldelijk het voorstel 
te komen tot coördinatie van de steun aan Vietnam. Voorgesteld is een 
gemeenschappelijke Sovjet-Chinees-Vietnamese verklaring tegen het Ameri
kaanse ingrijpen in Vietnam, verder het aangaan van Sovjet-Chinese 
besprekingen over de coördinatie van de hulpverlening en tot slot de 
openstelling van een luchtcorridor boven China voor Sovjet transportvliegtui
gen en de terbeschikkingstelling van bases in China hiervoor. Die laatste 
voorstellen vatten de Chinezen op als een mogelijke aantasting van hun 
soevereiniteit en het is dus niet zo vreemd dat ze het voorstel afwezen. 
Daartegenover verklaarde China zich wel bereid alle Sovjet-goederen aan 
haar noordgrens in ontvangst te nemen en zelf per trein naar Vietnam te 
vervoeren. Het veelgehoorde verwijt dat deze goederen niet altijd op tijd 
kwamen is niet erg rechtvaardig. Dit kwam in het algemeen door het 
chaotische optreden van Rode Gardisten, hetgeen de Chinese autoriteiten op 
dit punt ook een doorn in het oog was. 

De Chinees-Amerikaanse toenadering 

Van de Parijse Conferentie die in 1968 begon, verwachtten de Chinezen niet 
veel. De conferentie zou betekenen dat de Verenigde Staten en (indirect) de 
Sovjet-Unie een stem zouden hebben in de uiteindelijke regeling van het 
Indochinese conflict. China wilde dat niet. Dan maar liever langer vechten en 
uiteindelijk meer resultaat behalen was waarschijnlijk de Chinese redenatie. 
Een nogal cynische benadering die de Amerikaanse generaal Maxwell Taylor 

17. More on, 1979: 14. 
18. More on, 1979: 14. 
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samenvatte m de historische woorden dat China 'De Amerikanen wil 
bestrijden tot de laatste Vietnamees. ' 19 De Chinezen meenden dat alleen zij als 
enige grootmacht een stem in het Indochinese gebeuren konden hebben. Dat 
blijkt wel uit de curieuze opmerking van Hoang Van Hoan in zijn reeds 
geciteerde artikel dat China de Parijse onderhandelingen in eerste instantie 
doodzweeg omdat deze 'achter China 's rug om '20 bekokstoofd waren. 

Volgens het witboek leidde de Chinees-Amerikaanse detente die spoe
dig hierna op gang kwam tot openlijk verraad door China van de Vietnamese 
verzetsstrijd. De jaren zeventig waren de jaren van de groeiende Chinees
Amerikaanse samenwerking. Eén van de nog steeds omstreden kwesties is de 
vraag in hoeverre deze ontluikende vriendschap China tot een andere 
stellinganmme ten aanzien van Vietnam heeft gebracht. Zoals bekend 
bezocht Richard Nixon in februari 1972 Beijing tijdens grote Amerikaanse 
bombardementen op Noord-Vietnam. Begrijpelijkerwijs werd dit in Hanoi 
met weinig gejuich begroet. In het communiqué van Shanghai, dat door de 
Volksrepubliek en de Verenigde Staten werd ondertekend, is de volgende 
opmerking te vinden: 'De Verenigde Staten bevestigen dat hun einddoel is om 
alle strijdkrachten en Amerikaanse militaire installaties uit Taiwan terug te 
trekken. In afwachting daarvan zullen de Verenigde Staten, als de spanning in 
de regio afneemt, geleidelijk hun strijdkrachten en hun militaire installaties op 
Taiwan verminderen. '21 

Het witboek maakt van de opmerking aangaande vermindering van de 
spanning in de regio een analyse die mij onaanvechtbaar toeschijnt. De 
Verenigde Staten verklaren dat zij pas uit Taiwan zullen vertrekken als de 
spanning in de regio, dat wil zeggen: in Vietnam bovenal, is verdwenen. Dat 
betekent dat de Chinezen er belang bij kregen dat de Vietnamese oorlog zo 
snel mogelijk in een compromis zou eindigen. Het Chinese verweer hierte
gen22 is uiterst zwak, om niet te zeggen contraproduktief: tegenover de 
Vietnamese beschuldigingen van deze strekking benadrukt men dat Zhou 
Enlai na Nixons reis Hanoi bezocht om de Vietnamese leiders ervan te 
overtuigen dat China nog steeds van mening is dat de problemen in Vietnam 
het eerst opgelost moesten worden en dat de Volksrepubliek er dus niet op 
stond dat de Taiwan-kwestie eerst geregeld zou worden ... 

Het kan als vaststaand worden aangenomen dat China, net als na de 
akkoorden in Genève, een matigende invloed op de DRV heeft uitgeoefend. 
In november 1971 had Mao in zijn bekende stijl aan Pham Van Dong, op be-

19. Cit. in: La Vérité, 1979: 58. 
20. Hoang, 1979: 18. 
21. Cit. in: La Vérité, 1979: 63. 
22. Zie bijvoorbeeld: Hoang, 1979: 19. 
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zoek in Beijing, gezegd: 'Als de bezemsteel te kort is, kunt u de spinnewebben 
niet van het plafond vegen. Taiwan is te ver voor onze bezem en Thieu te ver 
voor de uwe. Dat moet men accepteren. '23 Volgens Hoang Van Hoan stonden 
Mao en Zhou na de Parijse akkoorden op het standpunt dat met de 
omverwerping van Thieu niet te veel haast gemaakt moest worden. Volgens 
het witboek werd vanaf 197 4 geen militaire hulp meer gegeven, maar nog 
wel economische. De Chinezen benadrukken in hun reactie op het witboek de 
blijvend grote omvang van de financiële hulp vanaf 197 4.24 Volgens Hoang 
Van Hoan was men in Beijing van mening dat het belangrijkste was dat de 
Verenigde Staten zelf nu verdwenen waren uit Vietnam, en dat met de 
afrekening met Thieu nog wel even gewacht kon (en uit veiligheidsoverwegin
gen: moest) worden. Een stellingname die sterk doet denken aan de Chinese 
benadering van de problemen in 1954. 

Tot besluit 

Als we de Chinese bijdrage aan de strijd tegen Frankrijk en de Verenigde 
Staten in Vietnam van 1949 tot 1975 bekijken dan kunnen we nu een aantal 
conclusies trekken. In de gewapende strijd tegen het Franse kolonialisme was 
China de grootste bondgenoot van de Democratische Republiek Vietnam. Dat 
was ook van 1962 tot 1964 het geval ten aanzien van de strijd in 
Zuid-Vietnam. Vanaf 1965 moest China haar positie delen met de Sovjet
Unie, die de Vietnamese strijd ook op zeer grote schaal heeft ondersteund. In 
de periode 1973-1975 werd de strijd waarschijnlijk voornamelijk nog 
indirect ondersteund, via economische hulp. 

Op diverse momenten in de geschiedenis heeft de Chinese regering van 
haar positie gebruik gemaakt om de Vietnamezen er toe te brengen een koers 
te varen die niet erg in hun belang was. In 1954 heeft de DRY met 
aanmerkelijk minder genoegen moeten nemen dan wellicht mogelijk was 
geweest. Op dezelfde manier (maar met minder succes) heeft de Volksrepu
bliek in de vroege jaren zeventig geprobeerd Vietnam een gematigde houding 
tegenover Thieu op te dringen. In de daaraan voorafgaande periode hebben 
Mao en Zhou op tamelijk cynische manier de onderhandelingen proberen af 
te houden. 

Misschien zou de relatie met China met de Vietnamese communisten in 
de hier bekeken periode als volgt kunnen worden samengevat: men onder
steunt hen, maar verwacht daarvoor in ruil een zekere invloed op de 
besluitvorming. Die invloed hebben de Chinezen herhaaldelijk willen aan-

23. Cit. in: Van Ginneken, 1979: 36. 
24. More on, 1979: 15. 
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wenden ten gunste van een niet al te snelle hereniging van Vietnam. 
Ondersteunend, matigend, paternalistisch. Ook de radicaal aandoende afwij
zing van onderhandelingen kan wellicht worden verklaard uit een Chinese 
angst greep op het gebeuren te verliezen ten gunste van andere grootmach
ten. In Indochina kan slechts één beschermheer zijn, namelijk China zelf. 

Joyaux heeft de Chinese opstelling in verbinding gebracht met het oude 
beleid van het Chinese keizerrijk. In vroeger tijden was Vietnam, evenals 
bijvoorbeeld Cambodja, Korea en andere buurstaten, een vazal van China. 
Vanaf de tiende eeuw, toen de Chinese bezetter uit Vietnam werd verdreven, 
hield dit niet veel meer in dan een periodieke betaling van tribuut en de 
plechtige erkenning van de Chinese opperheerschappij. De oude Chinees
Vietnamese relatie was typisch paternalistisch in Confuciaanse stijl: het was 
een recht om tribuut aan de Chinese keizer te mogen betalen, want dit 
betekende dat het betreffende land tot de beschaving, de Chinese cultuur
kring, behoorde. Ook in de post-revolutionaire geschiedenis blijkt de Chinese 
regering dit 'grote broer' -complex niet te kunnen laten varen. Zij kan de 
verleiding niet weerstaan om in de haar omringende landen regelend op te 
treden, waarbij haar eigen belangen dan natuurlijk een primair gewicht 
hebben. 

De Vietnamese stelling dat de Chinese politiek in de door ons bekeken 
periode teruggebracht kan worden tot een tweevoudig verraad is niet 
houdbaar. Wie graag in termen van 'verraad' spreekt kan de Chinese politiek 
in Angola in 1975-1976 zo typeren, als daar de gewapende strijd van de 
reactie (in de vorm van FNLA en UNITA) wordt gesteund. In Vietnam is er 
sprake geweest van afwisselend groter en kleiner wordende steun aan de 
DRY, maar nooit van directe collaboratie met 'de andere kant'. De feiten die 
het witboek noemt lijken in het algemeen te kloppen, maar de interpretatie is 
uiterst vreemd. De helft van de geschiedenis (de Chinese steun) wordt 
weggelaten of met een beroep op de andere helft van de geschiedenis tot een 
egoïstische manoeuvre verklaard. Een weinig evenwichtige vorm van ge
schiedschrijving. 

Het is nuttig om dit nog wat verder in historisch perspectief te plaatsen. 
Om te beginnen zou eenzelfde witboek over de Sovjet-Unie geschreven 
kunnen worden. Ook Molotov deed in 1954 mee aan de pressie op Vietnam 
om tot een compromis te komen. Ook de Sovjet-Unie wees in eerste instantie 
na Genève gewapende strijd in Zuid-Vietnam af en volhardde een aantal 
jaren langer dan China in dit standpunt. Ook de Sovjet-Unie stond na 1973 
niet te trappelen van enthousiasme over het besluit Thieu omver te gooien. 

Nog interessanter wordt de zaak wanneer we een blik werpen op de 
Vietnamese rol in de in dezelfde periode gevoerde oorlogen in het buurland 
Cambodja. De regering Pol Pot heeft in 1978 een zwartboek25 geschreven 
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dat ondermeer aan dit onderwerp is gewijd. Het boek is racistisch van toon je
gens het Vietnamese volk, maar zou verder door dezelfde auteur geschreven 
kunnen zijn als het Vietnamese witboek. Ook hier een geschiedschrijving 
opgebouwd rond 'groot verraad'. 

Het begint in 1954. Voor de Khmer Issarak, de Cambodjaanse 
bevrijdingsbeweging, was Genève een bittere pil. In tegenstelling tot haar 
collega's in Vietnam en Laos kreeg zij namelijk in het geheel geen gebied 
toegewezen. Sihanouk kreeg controle over het hele land. Pol Pot beschuldigt 
de DRY in dit verband van verraad. In het witboek wordt gesteld dat Pham 
Van Dong in eerste instantie de rechten van de Issaraks heeft verdedigd en 
dat Zhou hem heeft geprest hen te laten vallen. Joyaux' studie bevestigt dit 
beeld. Hetgeen niet wegneemt dat Vietnam uiteindelijk onder druk eieren 
voor haar geld heeft gekozen en daarmee haar eigen belang heeft laten 
prevaleren boven dat van de Cambodjanen. Dat de Cambodjaanse commu
nisten daar ondanks begrip ook bitterheid over voelden is niet verbazingwek
kend. 

Dan komt 1967-1968. In noordwest Cambodja breekt de zogenaamde 
Samlaut-rebellie uit, en in het noordoosten komt de provincie Ratanakiri in 
opstand. De Communistische Partij van Cambodja speelde hierin een 
vooraanstaande rol. Volgens WiJfred Burchett was Vietnam hier erg opgela
ten over.26 Sihanouk liet toe dat Noordvietnamese en NBF -troepen zich op 
zijn grondgebied bewogen. Deze Cambodjaanse vrijplaatsen waren voor de 
Vietnamese strijders van groot belang. Vietnam kon geen gewapende opstand 
tegen Sihanouk steunen. Vanuit de optiek van de Vietnamese revolutie was 
dit erg reëel. De Cambodjaanse communisten werden echter in toenemende 
mate onderdrukt, evenals de boerenbevolking als geheel, door het regime van 
Sihanouk dat steeds meer in een politiedictatuur veranderde. Zij voelden 
begrijpelijkerwijs woede over het Vietnamese advies om de wapens te laten 
rusten omdat dat beter was voor de strijd in Vietnam. 

Het volgende 'grote verraad' waren de Parijse akkoorden van 1973. 
Vanuit Vietnamees standpunt was de wapenstilstand volkomen begrijpelijk. 
Na de moordende kerstbombardementen van 1972 was dit land aan het 
einde van haar Iatijn. Niemand kan haar verwijten een vrede te sluiten die 
minder dan de eindoverwinning-betekende. Kissinger liet Pol Pot echter via 
Le Duc Tho weten dat hij de Cambodjaanse revolutie in 72 uur zou 
wegbombarderen als de Cambodjaanse communisten niet aan de vrede mee 

25. -. Livre Noir, Faits et Preuves des Actes d'Agression et d'Annexion du Vietnam contre Ie 
Kampuchea (Paris), 1978. 

26. Kiernan, Ben: Chanthou Boua, Peasants and Politics in Kampuchea 1942-1981 (London/ 
New York). 1982: IV. 
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zouden doen,27 Vietnam wist dus dat de aparte vrede gevolgd zou worden 
door de verschrikkelijke bombardementen op Cambodja waartoe de Amerika
nen nu de handen vrij kregen. Toch sloten ze die aparte vrede. Heel 
begrijpelijk, maar ook een keuze voor eigen belang boven solidariteit. 

Vietnamese troepen speelden vanaf de oorlog tegen de Fransen tot en 
met de inname van Phnom Penh in l 97 5 een belangrijke rol in Cambodja. 
Dit betekende een belangrijke steun voor de Cambodjaanse revolutionairen, 
maar kon tegelijk als een stuk paternalisme worden ervaren. De Vietnamese 
communisten zijn de talrijkste en meest ervaren van lndochina. Zij hebben 
zich traditioneel een zekere verantwoordelijkheid toegemeten jegens hun 
Cambodjaanse en Laotiaanse collega's. Ook hier kan worden gesproken van 
een relatie van hulp en solidariteit in ruil waarvoor wordt verwacht dat 
Vietnamese adviezen serieus worden genomen en dat met het centrale belang 
van het land Vietnam binnen Indochina door Cambodja en Laos terdege 
rekening wordt gehouden. 

Ook hier zou, net als in het Chinese geval, een verwijzing naar de 
geschiedenis kunnen worden gemaakt. 'Vietnam' besloeg oorspronkelijk 
alleen het noordelijk deel van het land. In de loop van enkele eeuwen is door 
gewapende Vietnamese kolonisten eerst het koninkrijk Tsjampa in het 
huidige midden Vietnam onder de voet gelopen. En vervolgens is zuidelijk 
Vietnam, dat een integraal onderdeel van Cambodja was, geannexeerd en 
gevietnamiseerd. Pas de Franse kolonialen hebben aan de Vietnamese 
expansie een einde gemaakt en wellicht Cambodja als zodanig van de 
ondergang gered. Vietnam is al eeuwen het meest dynamische element in 
lndochina. Het heeft een stempel op de regio gedrukt en het doet dat vandaag 
de dag nog, ten goede en ten kwade. Zoals er continuïteit tussen de huidige 
en de oude Chinese politiek bestaat jegens Vietnam, zo bestaat er ook 
continuïteit tussen de oude en huidige Vietnamese politiek jegens Cambodja. 

Het meest storend van genoemde wit- en zwartboeken is de verregaande 
inconsequentheid ervan, de oneerlijkheid. Pol Pot verheft luid zijn stem om 
de Vietnamese rol in Genève aan te klagen, maar verzwijgt de Chinese hand 
hierachter. Vietnam klaagt verontwaardigd over de pressie van Zhou Enlai, 
maar zwijgt als het graf over een zekere Molotov, die ook op de conferentie 
rondliep. Het Vietnamese witboek erkent het recht van China niet om haar ei
gen internationale conceptie van detente te laten meespelen in Genève, maar 
vindt het heel normaal om uiteindelijk ook haar eigenbelangen te laten 
prevaleren boven die van de Khmer lssarak. 

De realiteit is dat alle socialistische landen op de schouders van de 
geschiedenis staan. Oude tradities, fraaie en minder fraaie, leven voort. De 

27. Van Ginneken, 1979: 62. 
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realiteit is ook dat socialistische landen eenheden zijn met eigenbelangen die 
niet automatisch samenvallen met de belangen van andere socialistische 
landen. De concrete politiek van een socialistisch land is altijd een mix van ei
genbelang en solidariteit, iets wat overigens evenzeer geldt voor niet-socialis
tische staten. Witboek en zwartboek houden met dit soort zaken geen 
rekening. Het staat natuurlijk iedereen vrij de hele Chinese of Vietnamese 
politiek van 1954 tot 1975 als een keten van verraad te presenteren. Maar 
dan wel op de voorwaarde dat de andere betrokken landen (inclusief dat van 
de auteurs) aan dezelfde hoogstaande normen worden getoetst. Wie dat doet 
zal in een put van cynisme vallen waar de rand niet meer van zichtbaar is. 
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De Oostheuvel wordt verdeeld 

Problemen rond de decollectivisering van een 
volkscommune 

Paulus Streumer 

Gewend alleen te zijn met m'n gedachten was ik vooruit gelopen, de heuvel 
op. Het uitzicht was prachtig. De commune Tungting (spreek uit: Toengting, 
wat Oostheuvel betekent, de heuvel waar ik op stond) lag op een schiereiland 
in het meer Taihu (Taihoe). Het enorme meer, met erin een klein en een 
groot eiland, lag voor me in het zonlicht. Rechts van me lagen aan twee 
kanten van het schiereiland de terrassen met vruchtbomen. Er hingen 
citrusvruchten in de herfst van dit subtropische klimaat, dat voor ons uit 
koudere streken aanvoelde als de zomer. Achter me, langs het pad, lagen 
kleine groentetuintjes, die door de boeren met de hand bewaterd werden uit 
ronde reservoirs gevuld met uit het meer opgepompt water. Hier boven op de 
top was het kaal; stenen en wat gras. 

De anderen kwamen lachend naar me toe, de heuvel op. V oor onze 
begeleiders en m'n collega's was het zakelijk gedeelte van de rondleiding 
afgelopen. Het was tijd voor ontspanning: verhalen, anecdotes en natuur
schoon. Qiu (Sjoe) die ons rondleidde, vertelde dat op deze plek op een grote 
platte rots, die de top van de heuvel was, een godin had geslapen. Hij ging op 
haar bed liggen - het meest sensuele dat ik ooit een Chinese functionaris had 
zien doen - en iedereen lachte. Maar îk had nog een vraag. 'Waarom zijn 
hier, op de top van deze heuvel, zoveel kleine steengroeven?' Lichtelijk 
verstoord, maar toch beleefd, antwoordde hij: 'Dat is tijdens de Culturele 
Revolutie gebeurd. Boeren uit de omgeving wilden van deze plaats een 
steengroeve maken, om stenen voor hun huizen te hebben.' Ik keek nog eens 
rond, wilde hem geloven, maar zag duidelijk de ronde vorm van een 
waterreservoir in aanbouw. 'Was er geen plan om hier bouwland van te 
maken?' 'Nee, alleen individuele boeren wilden wat stenen u·eghalen. Tijdens 
de Culturele Revolutie was er geen gezag.' De Culturele Revolutie moes\ 
gebagatelliseerd worden, voorgesteld als niets meer dan anarchie. Wat ik zag 
wees echter op een afgebroken project om de groentetuintjes tot aan de top 
van de heuvel uit te breiden. Had Qiu daaraan meegedaan? En zo ja, wat had 
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hij toen anders kunnen doen? 'Nu hebben we van deze heuvel een reservaat ge
maakt, een beschermd gebied.' Heel verstandig, het uitzicht was prachtig en 
de steen lag vlak onder de oppervlakte: dit was geen bouwland. Maar de 
gaten zouden blijven. De oude, ongerepte harmonie van de plaats was 
aangetast. Rots groeit niet, wat in dat andere verhaal over contact tussen Oost 
en West: Shogun, Mariko ook aan Blackthorn zegt: 'Als je je uit je evenu·icht 
laat brengen, ben je verloren. Probeer Oosters te zijn. Stop dat wat je hindert 
treg door te luisteren naar het groeien van de rots. Concentreer je op de 
hannonie van de rots. 'I 

De geschonden heuvel stond voor China, en de steengroeven voor de 
wonden veroorzaakt door een poging het land te veranderen door een 
wilsinspanning. Het geloof in deze wil was door Mao Zedong tot uitdrukking 
gebracht in een verhaal: 'De Dwaze Oude Man Die de Bergen Verplaatste'.2 

'Heel lang geleden leefde in Noord-China een oude man die bekend 
stond als de Dwaze Oude Man van de Noordberg. Zijn huis keek uit op het zui
den en voor zijn deur stonden twee grote bergen die de weg versperden: 
Taihang en Wangwoe. Hij riep zijn zonen en vastberaden begonnen ze met de 
schop in de hand deze. bergen af te graven. 

Een andere oude man, genaamd de Wijze Oude Man. zag hen. en zei 
spottend: "Wat dwaas van julli.e om dit te doen! Het is helemaal onmogelijk 
dat jullie deze twee geu·eldige bergen afgraven." De Du·aze Oude Man [[O( 

antU'oord: "Wanneer ik sterf, zullen mijn zoons doorgaan; en wanneer zij 
sterven, dan zullen mijn kleinzoons er zijn, en dan hun zoons en kleinzoons. rn 
zo tot in het oneindige door. Deze bergen zijn hoog, maar ze kunnen niet 
poeien en met ieder beetje dat we afgraven zullen ze een klein beetje Lager zijn. 
Waarom kunnen u·e ze niet opruimen?" Nadat hij zo de verkeerd" opvatting 
mn de Wijze Oude Man had weerlegd. ging hij door met iedere dag te graven, 
nietgeschokt in z'n overtuiging. God werd daardoor be1mgen, en hij zond tu:ee 
engelen, die de bergen op hun rug wegdroegen. ' 

Maar god had geen engel naar de Oostheuvel gestuurd. De commune 
Tungting was mensenwerk gebleven, en dit mensenwerk werd maar gedeelte
lijk door de overtuiging, door de politiek beheerst. 

Problemen 

Het werkbezoek dat ik op l oktober 1983 aan de commune bracht, werd 
door de gastheer in het teken gesteld van de tegenstelling tussen de oudf' 

L JamPs Clave!: Sho!(llfl. a nare/ of Japan; New York. 1980. p. 835 (vrij vertaald). 
2. Selected Works of Mao Tse- Tunf!. vol. 111. Peking. 1967. p. 272. 



politiek van het collectief bedrijven van de landbouw. en het nieuwe beleid 
dat inhoudt dat de boerenhuishoudens los van het collectief zelf hun werk 
kunnen verrichten. Het bleek dat deze beleidswijziging weer nieuwt:> mot>ilijk
heden had opgeroepen. Maar waren ze zo nieuw? Sinds de overwinning van 
de Communistische Partij van China (CPC) in 1949 zijn twee problemen 
belangrijk gebleven op het platteland van China. 

Het t>ersle probleem is de tegenspraak tussen het vermogen van de staal 
(de overheid. de partij) de sociale verhoudingen binnen de produktie te 
veranderen. en haar onvermogen dt:> materiële voorwaarden voor die produk
tie te verbeteren. Het vermogen van de CPC de boeren Ie organisert:'n in 
collectieven met het doel de omstandigheden waaronder geproduceerd moest 
worden te veranderen. was veel groter dan haar vPrmogen om dt:> bocrPn dt:> 
daartoe benodigde hulpmiddelen te verschaffen. of dit nu landbouwwerktui
gen waren. transport of alleen maar landbouwkundig advies. 3 Deze tegenstel
ling werd steeds scherper. HPt scheppen van de voorwaarden om die nieuwe 
hulpmiddelen Ie gebruiken was juist een belangrijk argument ge\>ePst om hel 
werk collectief te organiseren. Toen in de loop der jarPn siPPds duidelijker 
werd dat de landbouw zich op collectieve basis mede door lwt gPbrek aan 
hulpmiddelen niet snel genoeg zou kunnen ontwikkelen om het plattPland uil 
zijn armoede te halen. verloor dit argument zijn kracht. w·al m erblt:>Pf was hel 

:t lkze uit-praak kan loPI-(Piichl \\orden mel PnigP cijfers mPr l\H't' cruciaiP il<'n.,; in de 

nwchanisaliP 'an de landbou": lwl aanlal IradorPil en Ot' hoe\ eelheid kunstmest. Hierbij 

rnoPl ik 1ooraf steilPil dal dP lwlPkenis 1an dP cijfers 1aak onduidelijk is. Pil de cijfns elkaar 

1aak lt'f(t'llspreken. Ik ~mjPl-t•<·onomn Korbash schaliP op niPl e\plicicl getnaaktc 

p.:ronden. maar \\cllicht op grond \<Hl ~<njet-Honnen. de behoefte- aan tractorf'n Hlll lwel 

China op 1.2 tol 1.;) miljoen. met''"" \enanf(ing 1an 10 proct•nl per jaar. \og in 1973 
"erden Pr sleehls 25.000 lol 30.000 per jaar g<·produt·et•rd IE. 1--.orllilSh. T/,.· fmnornic 
·Thmm·s· o(Muoisrn. Mose<m. 197-L p. 106). Sinds diP lijd is dP produkliP 1an SJWCiaal 

lichte lraclo!Til lot'gPilOilll'll. In I 979 had China in lolaal 660.000 lraclon•n. nog gPt'll t't'll 

voor 1.)0 ha bou\\land (l.iang WPnsen. 'RalancPd Dew·lopmenl of lndusln and Agricultu· 

n··. in: I Iu Dixin t'.a .. China·.~ Search for Econumir Growth. thr chirwse econo"n :~Î/I('f' 

/'i-t!J. HPijing. 1982. p. 66. ~in<b hel doonoPrf'n 1an hel nieu"e lf'ranl\\oord..!ijklwids

s\ slt'<'lll i,; n op dil gPbiPd dui<klijkP vooruilgang gebof'kl. In dP periode I 979 lol I 'Jil:l 
slt't'g lwl aanlal grolt' enmiddelgrol<" lrPkkers mel 50 procPnllol 841.000. (Ou Runshen!(. 

'China's Counlnside lndn J{pform·. in: Beijing Rer•ie1<. 10!. 27. lH>. 33. August 13. 1 !J81. 
p. I/). \ an lwl aantal van 2. 7 miljoPn wamlt-ltraeloren. war<"n allet•n al in 1 CJ8:~ VJ8.0011 
i(t'tnaakl (~lalt' ~lalistical Bureau: Communique on lh<" Fulfillnwnl of China',; 1 CJ8:l 
:'lational Economie Plan. S"l'f'/1'1111'111 mn Bei; in/! Rer•ie1<. \OI. 2/. no. 20. Vla~ 1-L 1981. 
p. \ 1). Opvallend is. hm•wt·l ""' dezp lractort'n nu in privt'handPn zijn: 2.1 miljot'll. dal j, 

b8.:l prot'enl van lwl lolaal (HR. \OI. 27. IHJ. :B. August 13. I 98-+. p. 1-). 
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politieke argument: de collectieve organisatievorm was \Oor de partij \Ooral 
een middel om haar greep op het platteland te behouden. Dit laatste 
argument had wel voor het partijkader zeggingskracht. maar niet voor de 
boeren. 

Het tweede probleem op China's platteland vloeide dan ook direct \Oorl 
uil het eerste. Het is het probleem van de verhouding tussen de ideologie van 
de overheid en hel bewustzijn van de boeren. De officiële ideologie is het 
Marxisme-Leninisme-Mao Zedong Denken. Voor de boeren kwam de inhoud 
hiervan onder meer hier op neer: er is een staat die voor ons hoort te zorgen: 
er is een partijkader dat zich met alle aspecten van ons bestaan wil bemoeien: 
het werk moet collectief worden verricht: binnen het collectief mag de ene 
boer niet rijker lijken dan de andere. Naast deze ideologie stond de 
traditionele instelling: een geheel van plaats tot plaats \erschillende. niet 
noodzakelijkerwijs samenhangende "overgeërfde' voorstellingen met betrek
king tot de posities binnen het huishouden. de voorouderverering en de 
godsdienst. In officiële stukken waren dit de "resten van de feodale ideologie'. 
Deze 'resten· vormden lesamen met overwegingen voortvloeiende uit de 
pragmatische instelling van de boeren een diffuse anti-ideologie. De pragma
tische instelling is het bewustzijn dat voortvloeit uit de wens van de boeren de 
concrete omstandigheden waaronder ze leven en werken uil te baten ten 
voordele van henzelf als individu en hun huishouden. Waarom kon de staat 
als ze toch niet bij machte was voldoende advies en mechanische hulpmidde
len te verschaffen, de boeren niet vrijer laten om onder de gegeven 
omstandigheden het maximum uit het bedrijf te halen? Waarom kon het 
partijkader zich niet beperken tot het organiseren van het gemeenschapsle
ven. in plaats van iedere stap van de produktie en van ieders privé leven te re
gelen? Deze pragmatische opvattingen heetten officieel "spontane kapitalisti
sche tendenzen '. 

Het communisme was dus niet de enige ideologische kracht op het 
Chinese platteland - maar ze was de enige die er georganiseerd was. De 
andere houdingen bleven aan de rand van het gezichtsveld van de overheid. 
Ze werden in de overwegingen alleen betrokken als "arztisocialistische •. te 
bestrijden lendenzen. Maar in feite waren ze anticollectivistische tendenzPn. 

De commune 

Toen we de stad Suzhou (Soetsjoe), de stad van de tuinen pn de kanalen 
uitreden, wist ik alleen dat we "een commune' zouden bezoeken. Dat 
irriteerde me. Ik had gevraagd om de Tungting commune te bezoeken, omdat 
daarover door de Chinezen een boekje was uitgegt"ven. I Door de gegevens uit 
dat boekje zou ik dan het verhaal dat ik op de" ('omrnum' zou horPn meer in 



perspectief kunnen plaatsen. Dát zou het voordeel van Tungting zijn. 
De streek is niet representatief voor heel China te noemen. De wijde 

omgeving van Shanghai, de regio aan de benedenloop van de Changjiang 
rivier (Jangteskiang), is zowel industrieel, als wat betreft landbouw, en ook 
politiek het meest ontwikkelde deel van China. 5 Het gebied produceert 
jaarlijks eenzevende van de waarde van het totale nationale produkt; de 
gemiddelde graanopbrengst is hier 10.750 kg. per ha, een van de hoogste 
cijfers van de wereld. De miljoenenstad Shanghai verzekert de boeren van 
een geweldige afzetmarkt, en de nijverheid in de communes kan betrekkelijk 
makkelijk afgesteld worden op de behoeften van de industrie in de stad. Ook 
politiek is dit gebied zeer ontwikkeld. De stad Shanghai staat bekend als het 
linkse bolwerk van China. Daar was de CPC opgericht. Daar was ook de 
thuisbasis geweest van de Maoïstische 'Bende van Vier', de leiding van de 
Culturele Revolutie. Terwijl over heel China het recente verleden als een 
ramp werd voorgesteld, wees men ons in Shanghai op de 'positieve kanten 
van de Culturele Revolutie'. De radicale traditie is hier al oud. Op het 
platteland van de regio opereerden tijdens de oorlog tegen Japan en de 
burgeroorlog communistische guerrillatroepen6 waardoor de communistische 
overwinning in 1949 hier veel minder dan elders het karakter had aangeno
men van een vreemde invasie, weliswaar door het betrekkelijk gedisciplineer
de Volksbevrijdingsleger, maar toch door een leger. En legers waren de vloek 
van China's platteland. 

De streek is een rijstverbouwend gebied. In dit zeer milde subtropische 
klimaat, waar alles lijkt te groeien, duurt het groeiseizoen ongeveer 260 
dagen per jaar, ruim voldoende om meer dan één oogst van één stuk land te 
halen. 

De commune, vertelde de gids, lag aan het meer Taihu. Ook dat is een 
voordeel dat door niet veel communes in China wordt gedeeld. Het betekent 
ruim water voor irrigatie, de mogelijkheid land te winnen door inpoldering, 
het betekent visvangst. Ik begon te bedenken dat als de commune dan niet 
Tungting was, ze er toch vlak naast moest liggen. 'Hoe heet die commune 
dan?' vroeg ik. Na enig overleg aan Chinese zijde hoorde ik: 'Tungting.' 
'Maar dat is precies de commune waarom ik gevraagd had!' 'Dat is toevallig', 
lachte Shi (Ssu), onze nederlandstalige gids. 'We wisten niet hoe we Tungting 
in Chinese karal;ters moesten schrijven. Ze hebben in Suzhou deze commune 
zelf uitgezocht. ' 

4. Wu Chou, Report from Tungting. a people's commune on Taihu Lake, Peking, 1975 . 
.5. Beijing Revieu·, vol. 2.5, no. 46, November 1.5, 1982. 
6. Chalmers A. Johnson, Peasant Nationalism and Communist Pou·er, the emergence of a 

revolutionary China. 1937-1945, Stanford, 1962, pp. 123-149. 
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Toen we aan kwamen rijden, zagen we een hotel in aanbouw. 'Dat is voor de 
gasten, die hier komen. ' Ik had het kunnen weten. De opluchting maakte 
plaats voor nieuwe zorgen. Dit was een modelcommune. Ik vreesde niets 
meer te zullen gaan horen dan wat ik al in de Beijing Review had gelezen: het 
beleid van de partij, de successen. 

De ontvangstruimte was in een in Chinese stijl opgetrokken landhuis. 
De franstalige gids uit Suzhou, een precieus type, bekeek de entree en het 
beeldhouwwerk met minachting. Was het omdat hij stedeling was? Had de 
Chinese boerenrevolutie uiteindelijk dan toch weer tyj:>es voortgebracht die 
op de boeren neerkeken? Of hield hij, zoals wel meer van onze tolken en gid
sen, niet van Chinese kunst? 'Dit gebouw, het beeldhouwwerk op de gevel, de 
inrichting is smakeloos', zo vertrouwde hij me toe, 'burgerlijk en provinciaal.' 
De voorlichter van de commune, een korte, brede, sterk gebouwde man met 
een gezicht waarvan was af te lezen dat hij aan gezag gewend was, en met de 
behendige en langzame manier van voortbewegen van een boer, kwam op ons 
af. 'Ik ben Qiu (Sjoe), jullie gids vandaag', zei hij. 'Welkom in Tungting.' 

De ruimte waar we binnen gingen was donker. Licht viel alleen door de 
grote openstaande deuren. Het meubilair was donker: zwarte vierkante 
stoelen met wit marmer in de rugleuning. Stoelen om naar te kijken en om 
stijf rechtop in te zitten. We waren in een Chinese salon. In het midden van de 
salon namen we plaats aan een ronde tafel. De stoelen waren hier zonder 
marmer en wat comfortabeler. De thee werd ingeschonken: heet water direct 
op de theeblaadjes in de grote, hoge koppen die werden afgesloten met een 
deksel. Het licht viel op het overhemd en het gezicht van Qiu. We waren in 
het landhuis van een voormalige handelaar. Hij had het in 1922 laten 
bouwen. 'Nu is het van ons, van de commune.' Ik pakte m'n blocnote en legde 
het boekje op tafel. Deze poging om oppervlakkige verhalen te voorkomen 
had onmiddellijk succes. Het boekje ging van hand tot hand, en Qiu 
herinnerde zich de schrijfser W u Chou (W oe Tsjoe) nog: 'Ze is hier een jaar of 
tien geleden geweest.' Dat klopte. Het boekje was verschenen in 1975. Het 
was een verslag van de stand van zaken in de commune in de dagen van de 
Culturele Revolutie. 

Onze nederlandstaligegids nam het vertaalwerk van de franstaligetolk 
over, want het fijn uitgesproken Frans klonk hier niet. We spraken over 
zaken. Qiu kende zijn cijfers en feiten, sprak helder en openhartig. Al snel zat 
ik te schrijven en met m'n vulpen te zwaaien als ik om de zoveelste 
verduidelijking vroeg. 

'Tungting is een rijke commune. De boeren zijn goed, het klimaat is goed. Er 
1mnen nu 50.000 mensen, waarvan 40.000 boeren.' Volgens de brochure van 



Wu woonden er in 1975 45.000 mensen in 11.000 huishoudens. De 
jaarlijkse toename lag dus ruim boven de één procent. Dat was fors, maar niet 
ontstellend hoog. Volgens Qiu deed iedereen hier aan geboortenbeperking: 
'We hebben op dit gebied geen problemen.' De druk op land bleef groot. De 
commune had een oppervlakte van 63 km2, maar inclusief visvijvers was er 
nog niet één moe (1/15 ha = 700 m2) nuttige oppervlakte per inwoner. 

Collectivisatie 

De commune Tungting is in 1958 ontstaan door het samenvoegen van 20 
ontwikkelde landbouwproducentencoöperaties. 7 Na de overwinning van de 
Chinese communisten in 1949 werd overal in China een landhervorming 
doorgezet. De grootgrondbezitters werden onteigend. In Tungting was 75 
procent van het land in handen van zes families. Het land werd verdeeld 
onder de landloze en arme boeren. Vóór de landhervorming was de positie 
van de kleine boeren, de pachters en de landarbeiders zeer slecht. Ze hadden 
weinig rechten en konden de rechten die ze hadden, in de praktijk niet 
afdwingen. Hun levenspeil was laag, de schuldenlast hopeloos zwaar. Daar
om was de landhervorming een enorme stap vooruit. Maar ze kon enige 
fundamentele tekorten niet wegwerken. De eerste was dat er in de streek van 
Tungting, en in China in het algemeen, te weinig land was voor zoveel boeren. 
In een ander dorp, Lange Boog, beschreven in het goed gedocumenteerde
'Fanshen ', bleef na de landhervorming nog ongeveer dertig procent van de 
huishoudens wanhopig arm.s Er was niet alleen te weinig land, er waren ook 
te weinig ploegen, trekdieren en zaaigoed. Al snel na de landhervorming 
begonnen dan ook buren en vrienden samen te werken in 'ploegen voor 
wederzijdse hulp'. 9 De leden hielpen elkaar op ruilbasis in het drukke 
seizoen. Ook deelden ze hun landbouwwerktuigen met elkaar. Deze ploegen 
omvatten vijf tot tien huishoudens. De Communistische Partij zag in het 
vergroten van de schaal van die samenwerking dé oplossing voor het 
probleem van het gebrek aan produktiemiddelen, en tegelijkertijd voor het 
probleem hoe een greep te houden op de boeren, 'hoe de revolutie gaande te 
houden'. lO De boeren kregen immers al vaak het idee dat de revolutie was ge
slaagd, en dat het er nu op aan kwam hard te werken voor het gezin. De vol-

7. Wu Chou. op.cit.. p. I. 
8. William Hinlon, Fanshen. a documentarv of revolution in a chinese villaf!P. Hannonds

\\Orlh. 1972 ( 1966). p. 493. 
9. Idem. p. 646. 

I 0. Idem. p. 625-629. 
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gende stap werd dan ook het instellen van 'elementaire coöperaties'. 11 

Daarin werden boeren 'op basis van vriju·illigheid', maar in feite op basis van 
het wonen in elkaars nabijheid, ondergebracht. Het land, de trekdieren en de 
grote landbouwwerktuigen werden als aandelen ingebracht en onder het 
beheer van de coöperatie geplaatst. De leden kregen hun loon uitgekeerd 
naar de grootte van het aandeel en naar de hoeveelheid werk die ze verricht 
hadden. In zo'n coöperatie werkten 20 tot 40 huishoudens samen. 

Nu het principe van samenwerking door de overheid, in casu het 
midden- en lagere kader van de CPC, was overgenomen, kreeg ze een eigen 
dynamiek. Al eind l 956 was 88 procent van de boerenhuishoudens 
ondergebracht in 'gevorderde coöperaties'. 12 Dit was een kwalitatieve 
verandering. De boeren waren hun eigendomsrechten op hun land kwijt. Het 
land en de voornaamste produktiemiddelen werden het eigendom van het 
collectief, en golden niet langer als aandelen. Het inkomen van de leden 
bestond uit hun loon, vastgesteld naar de hoeveelheid werk die ze verricht 
hadden. Deze gevorderde coöperaties omvatten 100 tot 300 huishoudens. 

De volgende kwalitatieve stap was de Grote Sprong Voorwaarts van 
1958, het jaar dat de Tungting commune werd opgericht. Overal in het land 
werden de boeren ondergebracht in communes met tienduizenden leden. Nu 
werd niet alleen het bouwland, maar ál het land en alle produktiemiddelen ei
gendom van de commune. De boeren werden gebonden aan de commune en 
mochten deze zonder toestemming niet verlaten. Hun arbeid werd via een 
ingewikkeld systeem omgezet in werkpunten, en de uitbetaling werd gedaan 
naar het aantal werkpunten dat iemand had verzameld. Het echte nieuwe aan 
de commune was de versmelting van de staatsmacht, de politieke macht, en 
de economische macht in één organisatie. De kaders van de partij, die de 
neiging hadden op de eerste plaats loyaal te zijn aan de partij en de staat, wa
ren tegelijkertijd politie, rechter, burgemeester en bedrijfsleider. En doordat 
ze op plaatselijk niveau alleen gecontroleerd werden door openbare vergade
ringen, konden ze moeilijk gecorrigeerd worden. Uit vrees voor wraakoefe
ningen hielden de boeren klachten over tyranniek optredend kader en 
gevallen van zelfverrijking binnenskamers. Daarnaast waren er ook veel 
kaders op leidende posten, die uit de beweging waren voortgekomen, en die 
het vertrouwen van de boeren genoten. De boeren begrepen wel dat deze 

11. Fort'ip;n Languap;Ps Prt•ss. Model Rep:ulations for an Ap:ricultural Produrerj' Co-opemtive. 
2nd e<L PPking. 1976 (1%0). 

12. ldPm. Model Re[<ulations for 1111 Adnanced Ap:ricultuml Producers' Co-opemti1w. 2nd Pd .. 
P<·king. 1976 (I <J:J6). 
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kaders vaak tegen hun wil en inzicht steeds weer nieuwe richtlijnen moesten 
opvolgen. 

Hadden de boeren de communes gewild? Was de Grote Sprong Voorwaarts 
een spontane massabeweging? De evaluatie die de laatste jaren in China zelf 
opgeld doet, wijst op het tegengestelde. ' ... Overdreven doelen, het geven van 
willekeurige bevelen, opschepperij en het aanwakkeren van een "communisti
sche wind" verbreidden zich ongehinderd over het hele land. '13 De neiging tot 
verzet tegen de beperkingen die de commune de individuele boer oplegde, 
bleef. Nog meer dan voorheen moest het partijkader na 1958 de strijd 
aanbinden tegen 'feodale tendenzen' (dat wat ik hierboven de 'traditionele 
mentaliteit' heb genoemd) en de 'mentaliteit van de kleine producent' (de 
'pragmatische instelling') bij de boeren. 

De commune had ook grote objectieve voordelen, samen te vatten onder de 
Chinese term 'superioriteit van het socialistische systeem'. Ze had een reserve 
aan geld en voedsel voor de armen van de commune. De allerergste armoede 
verdween. De commune kon door de arbeid te concentreren, grote infrastruc
turele werken uitvoeren. Qiu gaf ons de volgende cijfers. Vóór de Culturele 
Revolutie (1966) had Tungting aan visvijvers, moerbeiboomgaarden, manda
rijnenboomgaarden en rijstvelden, telkens 800 moe. En nu waren de cijfers 
respectievelijk: 10.000, 8000, 12.000 en 13.000 moe. Behalve voor de 
moerbeibomen was het areaal aanzienlijk uitgebreid. Het grote nadeel voor 
de boeren was echter dat de kleine handeltjes die ze traditioneel onderna
men, na het doorvoeren van de collectivisering werden gezien als 'kapitalis
tisch' en verboden werden. Niet meer dan 10 procent van de grond mocht 
aan individuele boeren als moestuin worden toegekend. 'We waren aan 
handen en voeten gebonden', zuchtte Qiu. 

Als alle communes in dit land met zijn slechte verbindingen en 
ontoereikende industrie, probeerde Tungting zoveel mogelijk zelfvoorzienend 
te zijn door kleine bedrijfjes op te richten: de landelijke (of lichte) industrie. 
Dit was ook goed om de toename van de werkende bevolking op te va.ngen. In 
1983 werkten 10.000 communeleden in de lichte industrie en in 'nevenpro
duktie' als het kweken van champignons, het houden van pluimvee, van 
varkens, enzovoorts. 

Hiërarchische structuur 

Niet alle eigendomsrechten waren in één hand en niet de hele organisatie van 
het werk werd centraal geregeld. 

I :t l<esolutiun "" ('/'(. 1/iston. I<) I<J-H I). Bt·ijill;,'. I 'lH I. p. ~H. 
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De commune, ook Tungting, kende drie niveaus.l4 Het hoogste was dat 
van de commune. Ze beheerde de nijverheid, de handel, het culturele werk, 
de scholing, de openbare gezondheid, de burgerlijke stand en de openbare 
orde. Daarnaast beheerde de commune die ondernemingen en voorzieningen 
die te groot waren voor de lagere niveaus, zoals de viskwekerij, de machinere
paratie, het ziekenhuis. 

Onder de commune stonden de dertig produktiebrigades. De gemid
delde grootte was in 1983: 1650 personen. De brigade coördineerde, 
controleerde en leidde de economische plannen van het onder haar liggende 
niveau. Ze was verantwoordelijk voor de burgerlijke stand, voor de openbare 
orde, de gezondheid en het onderwijs. (Let op de deling van de verantwoorde
lijkheden met de commune!) De produktiebrigade was eigenaresse van die 
ondernemingen die te groot of te duur waren voor het laagste niveau: 
bijvoorbeeld de veevoederverwerking, een reparatiewerkplaats voor land
bouwwerktuigen, een werf, een waterpomp, tractoren. 

Het laagste niveau was het team. Deze organiseerde de produktie, 
verdeelde het inkomen, voerde de boekhouding en was verantwoordelijk voor 
haar winst of verlies. Binnen het gebied van het team was alle land, alle bos 
en water, alle trekdieren, landbouwwerktuigen en kleine landbouwmachines 
eigendom van het team. In 1975 had Tungting 237 teams, maar Qiu gaf ons 
voor 1983 het getal van 303 teams. De teams telden 150 tot 250 leden. 

Wat was het voordeel van deze op het eerste gezicht zo omslachtige 
opbouw? Voor de commune was het voordeel de mogelijkheid om de arbeid 
in te zetten voor grotere projecten als landwinning, ontginning en het opzetten 
van bedrijven. Voor de staat en de partij lag het voordeel in de verhoudingen 
waaronder de boeren moesten werken, en in de politieke beheersbaarheid 
van de bevolking. De commune kende een hiërarchische structuur, met een 
commandolijn van boven naar beneden, een structuur bij uitstek geschikt om 
de mensen de wensen van de planners van de staatseconomie uit te laten 
voeren. Natuurlijk, die plannen kenden een zekere marge. Daarover kon 
gepraat worden en werd ook gepraat. Maar de inzet en de creativiteit van de 
boeren moesten binnen het kader blijven dat de politieke top vaststelde. 

Nieuw verantwoordelijkheidssysteem 

'Sinds eind 1979 zijn er in China grote veranderingen gekomen in het 
landbouwbeleid', vertelde Qiu. 'Dat noemen we het "nieuwe verantu·oordelijk
heidssysteem ". Onder de oude arbeidsverhoudingen maakten we niet goed 
gebruik van de arbeidskracht. We volgden het systeem van Dazhai: we "aten 

I •I. Wu Chou, op.<"il., pp. 12-20. 
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uit één pot''. leder verdiende bijna evenveel. ledere keer als iemand u·erkte. 
Herd z'n zrerk beoordeeld. In de praktijk kon dat niet iedere dag. Dat zms 
administrati.ef onmogelijk. Vandaar dat die uaardering ééns per jaar zterd 
vastgesteld. leder U"erd dan een arbeider met een bepaalde klassificatie. Maar 
zelfs die klassificatie zms vaak niet objectief Hoeu·el echte ruzie niet vaak 
voorku·am, u·erden de tegenstellingen tussen de mensen aangeu·akkerd. Zo 
kregen pas beginnende u·erkers 2,5 zarkpunt per dag in het eerste jaar. In het 
tu·eede jaar kon het aantalzarkpunten oplopen tot 5 en daarna tot 10. Jonge 
boeren u·erden zo ontmoedigd. De oudere boeren U'erden gedegradeerd. omdat 
ze minder hard konden Kerken. Maar ze u·ilden vaak ni.et erkennen dat ze 
zzmkker geu·orden uaren. Ook dat leverde spanningen op. 

Na het Derde Plenum i.n 1979 zólden zre het nieuu·e systeem invoeren.' 
Dit nieuwe 'verantwoordelijkheidssysteem' werkt als volgt. I:; De staatsplan
ners geven een advies aan het produktieteam. of brigade, over de algemene 
richting van de ontwikkeling van het boerenbedrijf in het gebied en de 
verwachte resultaten. Het team stelt dan een contract op met ieder huishou
den, of soms met een kleine groep huishoudens. In dat contract staat vermeld 
welk land het huishouden krijgt, welke trekdieren, en welke kleine en 
middelgrote landbouwwerktuigen. Het huishouden is dan verant~oonlelijk 
voor het werk op haar stuk grond. De grond blijft echter het eigendom van het 
team. De boer mag geen grond verhuren, verkopen of op andere wijze aan 
anderen doen toekomen. Om te voorkomen dat de grond wordt uitgeput 
omdat ze niet goed onderhouden, bemest en verbeterd wordt, krijgt de boer 
het stuk grond voor langere tijd in pacht. Dan blijft de boer ook op langen' 
termijn belang hebben bij de kwaliteit van de grond. Het collectief blijft 
verantwoordelijk voor de grote landbouwuitrusting en de waterbeheersing 
(irrigatie of drainage). De oogst van de contracthouder, het huishouden, 
wordt verdeeld in drie delen: de staat koopt haar vastgestelde deel voor een 
vaste prijs. Daarnaast moet het huishouden een landbouwbelasting betalen. 
Het huishouden houdt de rest voor eigen gebruik of voor verkoop op de vrije 
markt. 

Qiu was een praktisch man, en leek nog onder de indruk van de 
moeilijkheden die vlak achter hem lagen. 'We hebben het verarztzmordelijk
heidssysteem laat ingevoerd, pas in de u·inter van 1982 en de lente van 198.3. 
Vamrege onze veelzijdige produktie Kas het moeilijk. Voor rijstcommunes -
niet de onze dus - zms het veel makkelijker. Neem nu de fruitbomen. Je hebt 
oude bomen, jonge bomen, noordelijke helling, zuidelijke helling. We hielden 
lange discussies en bekeken voortdurend zelf de boomgaarden. Tenslotte 
hebben u·e de verschillende soorten bomen gerangschikt en verdeeld. Het zms 

15. Beijifl{! Ret>ieu. vol. 26. no. 28. NovPmbPr 28. 1983. p. 19. 
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er{! moeilijk. Zo kreeg een huishouden bijvoorbeeld vijf mandarijnenbomen 
ran de eerste categorie en vijf' van de tu-eede categorie. maar die bomen 
.1tonden dan niet bij elh·aar. En ertussen stonden u·eer andere soorten bomen. 

We hebben groepen ingesteld met de leider mn het team. het technische 

personeel en oude. ervaren boeren, die de opbrengst 1:an ieder!' boom bekeken. 

Als het team het over de bomen eens 1ard. dan larden ze rerdeeld. Maar er 

bleven problemen. Sommige zeldzame bomen u erden door drie r({ rier 

{!ezinnen gezamenlijk geëxploiteerd. 
In het contract met het huishouden stelden u·e dan vast hoeveel dat 

huishouden zou produceren. Dat deden u·e op basis van de geschatte gemiddel

de normale produktie. Die schatting maakten u·e niet te hoog. meestal bleven 

we onder het gemiddelde. De meeropbrengst is voor de boer ze{{ Voor het f!eval 
er een natuurramp zou plaatsvinden, hebben u·e een andere ref!elinf!. Dan 

springt de staat bij. Ook de commune heeft daar een fonds voor. Dat is een ui

tin{! van de superioriteit van het socialistische systeem.' Het laatste. de 
traditionele aanduiding van d«:> voordelen van de collectieve landbouw. kwam 
er \\al mat uit. als was het iets dat vroeger wel. maar nu niet meer zo 

belangrijk was. :'\Ju mo«:>st lwt nieu"e svst«:>em 1\ord«:>n gerechtvaardigd. 

'Het nieuwe 1•erantwoordelijkheidssvsteern is een goed systeem. De boeren 
zijn actiever f[f'll'orden. Vroef!er wachtten ze tot de teamleider hen taken gaf 

!ras er bijvoorbeeld een boom ziek. dan zeiden ze niets. maar u achtten tot lllj 
het ontdekte. Nu ontplooien de boeren ze{[ activiteiten. 1\eern dP risrijrers. In 

deze streek zijn vaak stormen. taijrJens. Dan stijgt het 1rater van het meer door 

st u u inf[ en zu·ert1111en de 1·issen u·ef!. Vorig jaar gebeurde dit met 80 tot 90 vij

rers (van de 3400 - PS). Vroeger 1rerden de dijken van de visvijvers. die 

immPrs in het Taihumeer zijn aangelegd. nooit op tijd verhoof!d. Dat kon niet. 
1rant de boeren moesten u·achten op het bevel van de commune. Dit jaar 

uwden de dijken al heel uroef! versterkt. niet alleen met een menf!sel van gras. 

stro en klei. maar daarboven /lOf! netten rondom de vijvers. Dit jaar u·as het 

1mter !lOf! hoger dan verleden jaar. Maar er zijn haast geen vissen verloren ge

pwn. De boeren zien nu ook beter het gezamenlijke belang in: rond het 

complex van visvijvers liggen f!rote dijken. Die 1rorden door de commune 

IWZOrf!d. en iedere boer lel'ert werk.· 

Individualismt-

Z'n gedachten gingen weer uit naar de praktische moeilijkheden in de 
commune. Hoe "aren de boeren tot samenwerking te krijgen? 'Er blij1·en 

natuurlijk problemen met de gezamenlijke activiteiten. Neem bijvoorbeeld de 

hoo!llf!aarden. Deze liggen op de heuvels. Het uater voor de bomen werd 

ITOe[!er omhoOf!f!epompt. Nu de boomgaarden verdeeld zijn. hebben so111111if!e 
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boeren de pompen en de buizen die over "hun" grond liepen, u·eggehaald. Als 
het dan droog wordt lopen de boeren met emmertjes de heuvels op om de bomen 
u·ater te geven. In sommige teams zijn de boeren werkelijk te i.ndividualistisch! 
In andere zijn we gekomen tot een gezamenlijk beraad. Daar wordt het u·ater 
opgepompt en de kosten per gebruikte hoeveelheid water omgeslagen. 

Het had voordelen het nieuwe systeem zo laat in te voeren. We hadden 
geleerd van de experimenten die andere communes hadden verricht. En 1re 
konden al tamelijk perfecte contracten opstellen. Dat was nodig om de boeren 
hier te overreden. We voeren het systeem alleen in als de boeren het ermee eens 
zijn. De boeren waren al rijk onder het vroegere systeem. Het niveau van de 
produktie was hier al hoog. Het is soms niet gemakkelijk om ze over te halen. ' 

Maar eenmaal overgehaald, kregen de boeren nieuwe problemen, die in 
de voorschriften en contracten niet waren voorzien. 'Boerenhuishoudens in de 
heuvels hi.er, u·aarvan de man oud is, uf waarvan de leden werken in één van 
de bedrijven van de commune of brigades, hebben de mogelijkheid familie of 
kennissen te vragen het landbouwwerk voor hen te verrichten. Die krijgen dan 
in ruil voor de hulp die ze geboden hebben twintig procent of meer van de op
brengst. Zulke contracten, tussen goede kennissen, staan niet zwart op wit. 

Ook is samenwerking mogelijk bij het bouwen van nieuwe terrassen voor 
de boomgaarden. Die worden dan door een aantal huishoudens volgens plan 
gebouwd en dan verdeeld onder de deelnemende huishoudens. Ook komt het 
u·el voor dat huishoudens samen het landbouwwerk doen, u·ant door de 
verdeling van de grond is de bedrijfsvoering wel erg versnipperd. ' 

Enkele vragen 

Dit ontlokte me de volgende vraag: 'Hoe staat het met de mechanisatie? Het 
was toch de taak van het collectief om voor landbouwmachines en voor 
kunstmest te zorgen? Hoe kunnen de huishoudens onder het nieuwe systeem 
moderne landbouwmethoden toepassen? 

'Tractoren hebben we hier weinig. Dit is een heuvelachtig gebied, en de 
rijstvelden die we hebben, zijn weer te week. De brigades hebben tractorPn, die 
per karwei u·orden verhuurd. Kunstmest is er voldoende. Die levert de staat. 
Komen we tekort, dan kunnen u·e naar de plaatselijke kunstmestfabriek gaan, 
en een gedeelte van hun overschot ruilen voor vis en vruchten. Dat i.s geen echt 
probleem. Wat betreft de rest van de mechanisatie: pompinstallaties hebben u·e 
voldoende. Dat is hier ook het belangrijkste. 

Wat doen die l 0.000 mensen die niet in de landbouw werken? 
Qiu: Op brigade-, en communeniveau hebben we hier de laatste twee jaar 

veel ondernemingen bij gekregen. Nu komt 40 procent van het totale inkomen 
van de commune als geheel uit de bedrijven. Vroeger was dat kapitalistisch! De 
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bestlopende bedrijven maken bouwmaterialen. Met de nieuwe u·elvaart is 
daarvan altijd te weinig. We maken 1 0. 000 bakstenen per dag in een oven die 
volcontinu draait. De wachttijden worden nu u·at korter.' 

De vraag of de commune zelfvoorzienend was, leverde als antwoord een 
onverwacht doorkijkje op in de verhouding tussen de lagere en de hogere 
overheid. 'Deze commune heeft niet voldoende graan. Die moeten we van de 
staat kopen. Daarom verkopen we vis, fruit en thee aan de staat. De staat 
bepaalt de prijzen. De staat u·il 5 ton thee uit Tungting. Het is heel goede thee, 
Pilochun (Pilotsjoen), dezelfde thee di.e we nu drinken.' Qiu werd opgewon
den. 'We moeten dus een pond thee per gezin produceren. Het staatsplan eist 
dat.' Het leek alsof hier een oude onderhandeling werd samengevat: de 
vertegenwoordigers van de commune tegenover de vertegenwoordigers van 
de staatsplanning. Het resultaat, het verlies van de vertegenwoordigers van 
het plaatselijke niveau en de overmacht van de staat. bleek uit de volgende 
zin: 'Voor ieder pond dat we tekort komen moeten we 30 yuan (f 50,-) 
betalen. We zouden veel liever de thee zelf verkopen. Dan is de prijs hoger.' 

En het resultaat van al deze veranderingen: 'Het gemiddelde inkomen 
van de boeren hier is nu 280 yuan uit de landbouu· en 350 yuan uit ander 
trerk.' Dat is samen ongeveer f 1150,- per jaar. In 1975 was het inkomen 
uit de landbouw 133 yuan (f 240,-)16, maar sinds 1975 is de inflatie in 
China enorm toegenomen, echter met een onbekend percentage. Qiu weer: 
'Boeren met visvijvers en boomgaarden verdienen veel, maar die in de heuvels, 
die alleen rijst verbouwen, u·einig. Binnen Tungting verdienen de boernt in 
rijke brigades 600 yuan per persoon, in arme brigades maar 100 yuan. Het 
geld uit het communefonds wordt geïnvesteerd in arme gebieden. Dat is een 
socialistisch principe. Toch zijn de verschillen groot. We hebben boeren die wel 
10.000 yuan (f 18.000,-) op de bank hebben staan. Het gemiddelde is 100 
yuan per persoon (j 180,-). Veel wordt besteed aan huizenbouu·. 

Er zijn nog verschillen in de huize11. Zo zijn er ook nog huizen van leem 
en met strooien daken. Alleen, dat moet je niet onderschatten. Ze zijn prettig 
koel in de zomer en 's winters warm. Maar de nieutre huizen met dakpannen 
zijn nu populair. 

Als een zoon trouu·t, bout~·t zijn familie een huis met drie kamers. Dat 
kost 4.000 tot 5.000 yuan (j 7.000 tot f 9.000.-). Hij krijgt een bed van 
1000 yuan (j 1800.-). Als de dochter tro111d krijgt ze een bruidsschat mee. 
Veel mensen uit andere communes u·illen in onze commune troUJren, omdat 
dit een rijke commune is. ' 

]6, Wu Chou. op.cit.. p. 7. 
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Nieuwe structuur 

Qiu maakte aanstalten op te houden. De voorlichting over de moeilijkheden 
in de landbouw was gegeven. Eén kwestie was nog niet besproken. Hoe zag 
de nieuwe commune eruit? In de termen zoals de Chinezen ze gebruiken: hoe 
nu de verhouding tussen de staatsmacht en de economische macht? 

Qiu: 'Deze zijn nu gescheiden. Vroeger zms er één communeleiding van 

meer dan vijftig mensen. Er zms geen duidelijke scheiding van de verantzmor

delijkheden. Allerlei zrerkzaamheden zrerden door niet-competente mensen 

uitgevoerd. Nu de staatsmacht en het economische management gescheiden 

zijn. draait alles beter. Deze commune kent drie leidende groepen. 

Ten eerste het partijcomité. Dit is niet meer zoals Perst liPt partijcnmit1' 

ran de rommunP. maar l'a/1 de f!emeente Tunping. Het comité bestaat uit de 

.secretaris en de f!eHone leden. Ze doen alleen partijuwk. de scholinf! l'a/1 de 

partijleden. hPt propaf!Prl'/1 ran liPt beleid en de alf!Pmene lijn mn dP partij. Nu 

is het comitP actiefin liPt ontplooien van activiteitPil l'Oor llf•t opbouwPil !'all dr 

geestelijke bescharillf!. ·Dat \\as de campagnP tegen \H'sterse en burgerlijke 
im Joeden die tijdens ons bezot>k in China aan de gang was. 

"Daarnaast is Pr het gemt>entt>ht>stuur. Dit brstaut uit dl' burf!l'llleester 

1'11 ::es assistellf!'ll. Deze ::lj11 rera!ltli'oordelijk !'oor respectiel'Piijk: het doe11 1'1111 

uitspraak 111 conflicten: de rechtsspraak: de mimtelijht• ordrninf!: de rolksge

::olldheid: de f!eboortenbPfWrkinf!: 1'11 de cultuur en het ondenájs. 011der de::r 

zes assistPnt!'/1 staall H'l'!'r ku11toren en w11btenar!'ll. 

Ten dPrde hebben we de Economischt> Raad run de rol/,·scommullc. 

Onder dez!' raad staan rij( Olldememinge11. die fesamen al!P Pronomi.~ehr 
uctiriteiten l'Clll dl' CO/Illllllll!' Ollll'att!'ll. al/r schakels l'ÓÓr. tijdr11s e11 na dl' 

produktie. lJe::e Olld!'merllillgPII houden ::ich bezig met: de industrie. de 

lundbou1r; de handel en de lll'l'enactiriteiten als het opkupe11 1'!111 tll!'e.fmit en 

zijdecocons; het transport: het aanbieden 1'1111 arheid: !'11 het hnuHiwdrii( · 

Hoeveel mensen werken nu in deze organen? "Vijftig. lre zijn een grote 

commune met 50.000 inwoners. Dan mogen er dertig staatsambtenare/I 

u·erken. · 

"Maar waarom zijn er dan vijftig?' was ik verrast. "De andere tu·intig zijn 

rrvaren landbouuws. die erg deskundig zijn in bepaalde takken Pan dl' 

landbowc visk11·eken. zijdeteelt; of ze hebben landbownretenschappelljke 

kennis. Dit technische personeel. dat in de verschillende ondememinf!en 11·erkt. 

1mrdt betaald uit het fonds van de commune.' 

"En hoeveel werkten er toen de commune de staats- en de economisclw 
macht verenigde?' 'Ook vijftig.' 
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Milieu 

We stonden op om de commune te gaan zien. Toen we langs het Taihumeer 
reden zei Qiu: We polderen geen land meer in. Dat deden u:e vroeger onder de 
invloed van de Bende van Vier die eiste dat we vooral graan moesten 
verbouu·en. Het inpolderen was slecht voor het milieu. De moerassige en 
ondiepe plekken u·aren broedplaatsen voor de vissen. Nu handhaven u·e die 
plaatsen, of gebruiken ze als viskweekvijvers.' 
Het was een vreemd gezicht. Een brede strook van het meer leek ingepol
derd: dijkjes maakten grote vierkante watervlakten, als een schaakbord. Dat 
waren de visvijvers. Om die te bouwen had men een geweldige collectieve 
inspanning moeten verrichten. Nu was alles verdeeld onder de individuele 
huishoudens. De opbrengst steeg. Maar de individuele huishoudens hadden 
deze vijvers in het meer en de terrassen op de heuvel niet kunnen aanleggen. 
Welk systeem had de meeste voordelen? Onverwachts bleek, dat de Tungting 
commune er zelf nog niet uit was. Toen we énén van de produktieteams 
bezochten, liet de nederlandstalige gids zich ontvallen: Dit team heeft haar 
land en bedrijfsvoering niet opgeplitst.' In hoeveel teams is het nieuwe 
verantwoordelijkheidssysteem niet ingevoerd? Het antwoord kwam onwillig: 
'In vijftig.' In vijftig van de 303 teams: éénzesde van de commune! Waarom? 
Een oude boer gaf het antwoord: 'Het collectieve systeem u·erkt hier goed. 
1marom zouden u:e dat veranderen?' 

Verwarrend 

Wat voor licht werpt het bezoek aan Tungting op de twee problemen die ik 
aan het begin van het verslag noemde? Het eerste is de tegenstelling van het 
~ermogen van de Chinese partij en staat de boeren te organiseren in grote 
collectieven, met haar onvermogen die collectieven voldoende (gemechani
seerde) middelen te verschaffen om de noodzakelijke groei van de landbouw 
mogelijk te maken. Het tweede probleem is dat de communistische, 
collectivistische ideologie er niet in geslaagd is het gevoel voor eigenbelang 
van de boeren en hun traditionele opvattingen over gezin en godsdienst te 
beheersen. De uitweg uit beide problemen lijkt te zijn: de boeren toe te staan 
te produceren met het huishouden als produktie-eenheid, en de zware 
politieke druk te vervangen door overreding. 

Maar de ervaringen van Tungting lijken verwarrend. De algemene 
richtlijn, het nieuwe verantwoordelijkheidssysteem, waarbinnen de individue
le huishoudens volgens contract mogen produceren en vrij over hun meerop
brengst kunnen beschikken, is niet zonder meer geschikt voor Tungting. In 
deze ontwikkelde commune is de optimale bedrijfsgrootte groter dan wat aan 
één huishouden geboden kon worden. (De optimale bedrijfsgrootte wordt hier 
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bepaald door die combinatie van arbeidskracht, werktuigen, machines en 
land, die de hoogste produktiviteit met zich meebrengt.) Deels was dat 
probleem ook de oorzaak geweest van de collectivisering. Er waren te veel 
mensen voor een te klein areaal. Het collectivistische, maoïstische systeem 
van werken had daarvoor als oplossing het nuttige areaal uit te breiden. Maar 
ook daardoor werd de optimale bedrijfsgrootte groter dan in de individualisti
sche vóór-communistische tijd. Het nieuwe areaal werd naar steeds ongunsti
ger gebied uitgebreid. Dat vereiste niet alleen veel collectieve arbeidskracht 
voor de ontginning, maar ook moderne hulpmiddelen om de produktiviteit 
van het nieuwe areaal te handhaven: pompen, kunstmest, tractoren. 

Tungting was een modelcommune. Hier was men er redelijk in geslaagd 
aan die behoefte tegemoet te komen. Het weer invoeren van de bedrijfsvoe
ring door individuele huishoudens, dat voor de boeren in de minder bedeelde 
gebieden, waar de collectieve voorzieningen niet zo'n grote rol spelen in de 
bedrijfsvoering, (en dat leek het overgrote deel van China te zijn), een 
verademing moet zijn geweest, was onder de omstandigheden van Tungting 
niet goed mogelijk. De collectieve voorzieningen zijn noodzakelijk voor een 
groot deel van het areaal. In het bestuursapparaat is niet voldoende toegerust 
om de contracten te regelen tussen de huishoudens onderling, én tegelijker
tijd die activiteiten in te passen in de staatsplannen. Daarom worden 
mondelinge afspraken toegestaan, daarom wellicht is het ook zo moeilijk 
boeren te overreden één pond thee per huishouden te produceren, niet voor 
de winstgevende markt, maar voor het slechter betalende staatsplan. Zelfs 
nu, met deze onvolledige doorvoering van het nieuwe systeem, waren de 
moeilijkheden enorm groot gebleken. Zelfs nu is de gemeente-commune er 
niet in geslaagd te komen tot minder personeel. Het economische leven is er 
niet eenvoudiger op geworden. Wat het nieuwe systeem ook is, het is geen be
zuiniging. 

Plattelandsindustrie 

De grote doorbraak ligt in de (in het verhaal van Qiu summier behandelde) 
collectieve sector: de plattelandsindustrie. Dat is ook voor de langere termijn 
uiterst belangrijk. Collectieve of individuele landbouw, het arbeidsoverschot 
op China's platteland is groot. In het vergelijkbare, in dezelfde streek gelegen 
dorp Kaixian'gong, is het arbeidsoverschot 27,3 procent.17 Volgens Qiu was 
de doorbraak in de werkgelegenheid in de nijverheid (industrie en ambacht) 
van Tungting de laatste twee jaren tol stand gekomen. De groei was 
fenomenaal: in 1975 werkten 500 mensen in deze sector18, acht jaar later 
10.000 mensen. En gezien het vermoedelijke huidige en te verwachten 
arbeidsoverschot moet deze sector nog aanzienlijk groeien. Dat zou ook voor 
de boeren aantrekkelijk zijn. In heel China is de arbeidsproduktiviteit in de 

17. Fei Hsiao Tung, Chinese Village Close-up. Beijing, 1983, p. 227. 
18. W u Chou. op.cit.. p. 14. 

66 



lichte, de plattelandsindustrie, vijfmaal groter dan in de landbouw.I9 In deze 
industrie worden dan ook betrekkelijk hoge lonen uitbetaald. Deze onderne
mingen zijn ook in Tungting eigendom van de collectieven: teams, brigades 
en vooral de commune. Aangezien 80 procent van deze industrie niet in het 
staatsplan is opgenomen, zou de commune, in de vorm van onder haar 
staande ondernemingen, als ze tenminste concurrerend op de markt zou 
kunnen opereren, weer aan belang kunnen winnen. 

Die markt zou dan voor het grootste deel een plattelandsmarkt zijn, 
omdat de stedelijke industrie in China op haar beurt een vier keer zo grote ar
beidsproduktiviteit heeft als de plattelandsindustrie. Behalve in de gebieden 
rond de grote steden, blijft China het land van de twee snelheden. Eén in de 
stad, waar voor de markt geproduceerd wordt, en één op het platteland waar 
tot voor kort iedere economische eenheid ernaar streefde in haar eigen 
basisbehoeften te voorzien. In 1978 werd slechts veertig procent van de 
produktie op het platteland op de markt gebracht, en in 1983, na alle 
wijzigingen, nog pas vijftig procent. 

Voor Tungting, met haar gebrek aan rijst en haar overschot aan 
hoogwaardige tuinbouwprodukten, liggen de cijfers waarschijnlijk gunstiger. 
Ook onder het oude systeem kon er al handel gedreven worden. Het ruilen 
van vis en fruit voor kunstmest wijst op een vroeger niet toegestaan gebruik, 
een economie van 'regelen'. 'Zonder een beetje corruptie werkt hier niets', 
vertelde een zegsman me. 'Maar het moet niet te veel worden, dat is 
a-sociaal.' 

Zelfverrijking 

Opvallend is het verschil in inkomen tussen de leden van de rijke en arme 
teams binnen de Tungting commune. Dit lijkt in directe tegenspraak te staan 
met de communistische ideologie. En hoewel 'we vroeger uit één pot aten', is 
dat nu niet meer het geval. Huishoudens die te weinig arbeidskracht bezitten, 
kunnen anderen op hun land laten werken. Ook elders in China zijn de 
aanzetten tot een welzijnssysteem onder druk komen te staan door het 
invoeren van de individuele economie. De staat heeft de communes en 
andere collectieven al op hun plicht moeten wijzen.2o 

De mondelinge, getolereerde overeenkomsten kunnen ook voor andere 
doelen aangewend worden. In Tungting is de mogelijkheid van burenhulp 
tegen betaling ook aangegrepen door mensen die zelf in de industrie werken. 
Ze verwerven dan boven hun al hogere inkomen als arbeider, een inkomen 
uit de landbouw. De 'pragmatische instelling', het gevoel voor eigenbelang, 
blijkt zeer sterk, terwijl de politieke controle door de partij is verzwakt. De 
partij en de overheid hebben minder sanctiemogelijkheden nu de boeren veel 
meer eigen baas zijn. Behalve het uitoefenen van druk, en het weigeren van 

19. Beijin[( Revieu·. vol. 25, nr. 48, 1982, p. 3. 
20. Beijin[( Revieu·. vol. 26, nr. 10, 1983, p. 11. 
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land voor de huizenbouw, heeft het collectief bijvoorbeeld in de 'één-kind
campagne' weinig meer sanctiemogelijkheden dan het treffen van het 
·overtollige' kind: geen gratis school, later geen eigen tuin. 

Naast de mondelinge overeenkomsten die aangewend worden om tot 
zelfverrijking te komen, ontstaan andere het individuele huishouden overstij
gende verbanden. De noodzaak bepaalde collectieve voorzieningen als 
pompen te handhaven, die (vooralsnog) de mogelijkheden van individuele 
huishoudens te boven gaan, en daarnaast de mogelijkheid om met andere 
huishoudens nieuwe ontginningen ter hand te nemen, doen weer samenwer
kingsverbanden tussen de huishoudens ontstaan, die lijken op de 'teams voor 
wederzijdse hulp' van de eerste jaren na de landhervorming. Ook nu weer 
blijven onduidelijkheden in de regelingen en afspraken bestaan. Geen 
wonder dat veel produktieteams hebben besloten de oude, beproefde situatie 
van het werken in collectief verband te handhaven. 

Eeuwenoude patronen 

Maar achter dit verwarrende beeld van individualistische en meer collectief 
werkende boeren, worden de omtrekken zichtbaar van eeuwenoude patronen 
van de samenlevingen op het Chinese platteland. Alsof deze patronen na 
jaren door de vloedgolven van de propaganda onder water te zijn gehouden 
weer langzaam aan de oppervlakte mochten komen. Traditionele houdingen 
blijken niet verdwenen. Het is nog steeds gewoonte dat zonen vlak bij het huis 
van de ouders een huis bouwen. De grenslijn met het ideaal van de 
voormalige 'gentrv' (de notabelen), namelijk het 'uitgebreide gezin' (meer 
dan één generatie en één gezin onder één dak)21 is natuurlijk dun, als de hui
zen elkaar bijna raken. 

Zo is er zelfs een continuïteit aan te wijzen met de vóór-revolutionaire 
eigendomsverhoudingen van de grond. Het collectief blijft eigenaar van het 
land, maar de huishoudens krijgen er een langlopend gebruiksrecht op. Het 
valt te verwachten dat ook na afloop van de contracten bij het opstellen van de 
nieuwe contracten het gewoonterecht hetzelfde land bij hetzelfde huishouden 
zal houden. De vóór-revolutionaire toestand verschilde wat dat betreft niet 
veel van de huidige. Toen was de grootgrondbezitter de eigenaar van de 
"ondergrond', maar had weinig praktische zeggenschap over de 'bovenlaag' 
van de grond, die hij verpacht had. De pachter bewerkte de bovenlaag zonder 
ruggespraak met de grootgrondbezitter.22 De hoogte van de pacht en het deel 
van de oogst van het contractsysteem, de verhoudingen tussen de pachter en 
zijn grootgrondbezitter enerzijds en de boer en z'n collectief anderzijds zijn 
verschillend. Maar in beide systemen is de boer de facto eigenaar van de 
grond. Het feitelijke socialistische collectieve eigendom van de teams en de 
andere collectieven uit de tijd van Mao, is nu vervangen door een eigendoms· 

21. F ei. op.cit.. p. 126. 
22. Ibidem. p. 88. 
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situatie die zich gemakkelijk zou kunnen ontwikkelen naar een waarin een 
equivalent van het Nederlandse erfpacht voorkomt. 

Religie 

Maar dit zijn grensgevallen, niet meer dan mogelijkheden. Hoe zit het met de 
mogelijkheid dat andere ideologieën de communistische zouden bedreigen in 
haar monopolie? Is de religie een alternatief voor het marxisme? In Kaixian
'gong zijn veel mensen aangetroffen, die 'vereenvoudige (Boeddhistische) 
riten' uitvoerden.23 De Culturele Revolutie was tegen deze gebruiken- die de 
hegemonie van de partij veel minder bedreigden dan de Rode Gardisten zelf 
-te keer gegaan. In de vrijere sfeer die we tijdens ons bezoek aantroffen, zag 
ik zeker aanzetten tot een herleving van de religie. Een offerblok vol geld, 
resten van wierookstaafjes bij godenbeelden, een enkel bloempje bij het graf 
van Confucius. 

In een andere zin ook hebben resten van de religies soelaas geboden. 
De wisselingen in de politiek van de partij hebben het enthousiasme uit het 
politieke werk gehaald. Nuchterheid is niet alleen de feitelijke inhoud van het 
nieuwe verantwoordelijkheidssysteem, maar sluit ook aan bij de behoefte van 
het kader nu eens niet op een bevlogen manier politiek bezig te zijn. Men likt 
zijn wonden en wil wat er gebeurd was: de massademonstraties, de vernede
ringen, de werkkampen, en ook de hoop die vals is gebleken, vergeten in rus
tig werken, niet in nieuwe emotionele inspanningen. Zo ontstaat bij het kader 
ruimte voor oude en nieuwe belangstellingen, en voor het opnieuw definiëren 
van zieheiL 

Toen we in Tungting de heuvel afdaalden, werden we naar een kleine 
Boeddhistische tempel gebracht. Al enige jaren zijn hier geen monniken 
meer. Nu is het een museum waar jaarlijks 120.000 bezoekers komen. Toen 
we binnenkwamen stonden we tegenover drie Boeddha's, lemen beelden. 
onbeschilderd en onvereerd, in het daglicht dat door de openstaande deuren 
binnenviel. In m'n ooghoeken zag ik dat langs de wanden TL-licht scheen. 
Hier stond een rij meesterwerken, beelden van de beeldhouwer Lei Chao (Lei 
Tsjao) uit de twaalfde eeuw. Qiu, die het verantwoordelijkheidssysteem zo 
openhartig en nauwkeurig had uitgelegd, ontpopte zich plotseling als een 
enthousiasmerende kenner van deze religieuze kunst. In een nauwkeurig 
betoog, compleet met verhandelingen over gelaatsuitdrukkingen, lichaams
houdingen en stofuitdrukkingen, verklaarde hij ons aan de hand van de 
beelden de achttien manieren om Verlichting te bereiken. 

Qiu was een praktisch man. Toen ik de tempel uitkwam en m'n ogen 
knipperde in de zon van de namiddag, zag ik vóór de tempel een bamboebos
je. Op iedere barnboe stond een ander Chinees karakter. Ik vermoedde een 
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godsdienstig gebruik. 'Dat zijn de namen van de eigenaren. Het bosje is 
verdeeld', was Qiu's antwoord. 'Dat ziet er ingewikkeld uit', zei ik peinzend. 
'Dit is nog niets', zei Qiu vooruitdenkend: 'Je moet je de moeilijkheden 
voorstellen, als volgend jaar de nieuwe scheuten verdeeld moeten worden!' 

'Het bezoek aan Tungting door een driekoppige delegatie van het IPSO, bestaande uit R. 
Milikowski, A. Teunissen en de schrijver, werd mogelijk gemaakt door een uitnodiging van de 
Association for International Understanding of China. Mijn speciale dank gaat uit naar Mw. Wu 
Leliang, die de reis begeleidde, en Shi Huiye, die ons als tolk begeleidde. 
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De linkervleugel in de Partij van de 
Arbeid 

Henk Krijnen 

Het is drie juni 1981. De Werkgroep Socialistiese Politiek (WESP) geeft een 
persconferentie in het Haagse Nieuwspoort. Achter de tafel hebben drie 
vertegenwoordigers van de WESP plaats genomen: lneke Holierook, Jaap 
Visser en John Huige. De zaal is tot de nok toe gevuld met journalisten, er 
moeten zelfs stoelen bij gehaald worden. Er hangt een gespannen sfeer. Men 
houdt rekening met een uittreden uit de PvdA. Intern in de partij heeft de 
WESP in de voorafgaande week de wind van voren gekregen.' 

Holierook treedt op als woordvoerder. In die tijd vertegenwoordigt ze de 
WESP naar buiten toe. Piet Reckman, door een kwaadsprekend journalist 
weleens betiteld als 'de Lenin van Driebergen', wordt zorgvuldig achter de 
coulissen gehouden. Men is zeer goed op de hoogte van het bestaan van zoiets 
als een 'Reckman-trauma' onder het PvdA-kader. Door het indienen van een 
motie op een partijraad in het najaar van 1977 zou Reekman er schuldig aan 
zijn geweest dat van de vorming van een tweede kabinet-Den Uyl niets terecht 
kwam. Daardoor zat de PvdA vier jaar in de oppositie. En bovendien: door 
het langdurig niet dragen van regeringsverantwoordelijkheid zou de PvdA de 
verkiezingen van 1981 hebben verloren. 

De openingswoorden van Holierook luiden: 'Hallo allemaal!' De zaalligt 
dubbel van het lachen. Enige dagen later meldt 'Vrij Nederland' dat zij de 
pers te woord stond op de manier van de juffrouw van het KinderjournaaL 

I. De empirische basis van dit artikel is een door mij verricht onderzoek naar de Werkgroep 
Socialistiese Politiek tussen februari 1981 en juli 1982. De onderzoeksresultaten zijn 
vastgelegd in een (nog ongepubliceerd) onderzoeksverslag. Het onderzoek steunt op drie 
bronnen: interviews (met vier belangrijke WESP-ers); een schriftelijke enquête (onder de 
bijna honderdzestig WESP-sympathisanten met behulp van een veertigtal vragen tellend 
enquêteformulier); schriftelijk materiaal (notulen, manifesten, artikelen en boeken over de 
WESP en de PvdA). Voor hun steun bij het onderzoek bedank ik Geert Jan van Oenen (mijn 
begeleider) en Mauk Pieper: Alexander de Roo, Matthijs Hisschemöller en Geert Jan van 
Oenen hebben nuttig en stimulerend commentaar geleverd op de concepttekst Wibo Koole 
heeft alle versies van dit artikel intensief met mij doorgesproken. 
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Holierook deelt de verzamelde pers vervolgens mee dat 'die heren en dames 
journalisten' die gekomen waren in de veronderstelling iets geweldigs te 
horen, namelijk dat de WESP-ers uit de partij stapten of hun manifest 
introkken, helaas niet op hun wenken bediend konden worden. Na deze 
opmerking pakt de helft van de aanwezigen zijn biezen. 

De rest van de persconferentie verloopt rommelig. De drie beschikken 
nauwelijks over media-ervaring. Zo geeft Holierook op een bepaald moment 
te kennen dat de WESP flink wat adhesiebetuigingen heeft ontvangen. 
Namens Den Haag Vandaag informeert Koos Postema: 'Hoeveel?' Achter de 
tafel breekt verwarring uit. Holierook zit met de handen in het haar; Jaap Vis
ser, die naast haar zit, mompelt: 'Wel twintig!' Opnieuw grote hilariteit. 
Postema repliceert: 'Dat is heel wat op veertien miljoen Nederlanders. Daar 
kan je chocola van maken. ' 

Van de aanwezigheid van een linkervleugel in de PvdA is de laatste paar jaar 
niet veel merkbaar.2 Des te opvallender is dit gegeven als men de luidruchtige 
aanwezigheid van de linkervleugel in de jaren zeventig in aanmerking neemt. 
Het contrast wordt overigens minder scherp als men zich realiseert dat er in 
de PvdA nog wel degelijk een linkervleugel bestaat, maar dat deze minder op 
de voorgrond treedt en ook minder in staat is het politiek-ideologische 
klimaat in de partij te beïnvloeden. Het omslagpunt ligt in de jaren tussen 
1979 en 1981. In essentie is de verzwakking van de positie van de 
linkervleugel in de interne partijverhoudingen terug te voeren op prestigever
lies onder een groot gedeelte van het progressieve partijkader. Vanaf het eind 
van de jaren zeventig brokkelt de broze coalitie tussen progressief partijkader 
en linkervleugel, die in de jaren zeventig bestond, langzamerhand af. De 
oprichting van de WESP en de uiterst negatieve wijze waarop door vrijwel de 
gehele PvdA wordt gereageerd, markeren de overgang naar een groter 
isolement van de linkervleugeJ.3 

De stelling, dat de afgenomen invloed van de linkervleugel hoofdzake
lijk het gevolg is van tactisch onbenul, is onjuist. In het geval van de WESP 

2. Het begrip linkervleugel geeft de realiteit beter weer, omdat het verwijst naar het diffuse 
karakter van de linkse stroming. Het begrip stroming suggereert een zekere uniformiteit in 
ideologie en optreden die niet bestaat. Het begrip linkse oppositie is te beperkt van inhoud, 
omdat slechts een gedeelte van de linkervleugel in de PvdA opereert op een manier die op
positioneel genoemd kan worden. Het begrip links wordt door mij gehanteerd als een 
verzamelbegrip. Ik zal het daarom hier niet definiëren. Mijn criterium om individuele leden 
of stromingen bij de linkervleugel in te delen, spreekt zich niet uit over de precieze inhoud 
van politieke standpunten. Als aan het optreden van individuen of stromingen de optie van 
samenwerking met andere linkse partijen voorop staat en een richtinggevend idee is, deel ik 
deze bij de linkervleugel in. 

3. Deze verhouding tussen 'linkervleugel' en 'progressief partijkader' valt te herkennen in het 
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betekent dit dat de mislukking niet primair verklaard kan worden uit het 
klungelige en onbezonnen opereren van de initiatiefgroep. Hoewel de 
betekenis hiervan niet onderschat moet worden, is het veel meer de te 
verklaren dan de verklarende factor. 

De WESP moet gezien worden als een fractie4 van de linkervleugel die op een 
specifieke manier de problemen waarmee deze vleugel als geheel kampt tot 
een 'oplossing' tracht te brengen. De twee problemen waarmee deze vleugel 
vooral worstelt zijn haar ideologische en haar organisatorische zwakte. 
Anders gezegd: in de PvdA bestaat wel een linkervleugel maar geen 
(autonome) linkse stroming. De ideologische zwakte bestaat hier uit, dat de 
linkervleugel niet beschikt over een zelfstandige politieke conceptie die bij 
een flinke hoeveelheid partijleden op consensus kan rekenen. Ten gevolge 
hiervan lijdt de linkervleugel aan een gebrek aan interne homogeniteit 
waardoor ze niet over het vermogen beschikt om een stabiele factor in de 
partijstrijd te zijn. 

In organistarische zin is de linkervleugel, zelfs in haar beste tijd, niet 
meer dan een conglomeraat van personen (afkomstig uit officiële partijclub-

'middenkader-onderzoek' van Lipschits c.s. (I. Lipschits, L.P. Middel en W.H. van Schuur, 
Het middenkader van de PvdA, in: Socialisme en Democratie, februari 1979, pag. 51-67). 
Het middenkader van de PvdA bestaat voor 24% uit 'preciezen' of 'principiëlen' (degenen 
die de 'partijbeginselen' het radicaalst interpreteren), voor 38% uit 'rekkelijken' (pragmatici 
die de nadruk op het haalbare leggen) en voor 38% uit ]lexibelen' (de tussengroep). Als we 
er voor het gemak van uitgaan dat de 24% 'preciezen' tot de linkervleugel behoren, blijkt 
het voor de linkervleugel - met steun van een groot gedeelte van de 'flexibelen' - een 
congresmeerderheid (partij meerderheid is wat anders) te vormen. Dit is in de jaren zeventig 
herhaalde malen gebeurd. De consequentie van de breuk in de coalitie tussen 'preciezen' 
en 'flexibelen' is waarschijnlijk dat de categorie 'preciezen' is uitgedund, terwijl de beide 
andere categorieën zich numeriek hebben uitgebreid. 

4. Brants en Van Praag (Groepsvorming in soorten, in: Socialisme en Democratie, november 
1979, pag. 531-543) stellen een schema voor indeling van intra-partijgroeperingen voor. 

gebonden 

mate van organisatie 
hecht 

minder hecht 

persoons
gebonden 

kongsie 

clique 

Bindend element 

ideologisch 

factie 

stroming 

Dit schema aanhoudend omvat het begrip oppositie de categorieën factie en stroming. Als 
neutrale term voor de vier afzonderlijke intra-partijgroeperingen stel ik het woord fractie 
voor. Vleugel is het verzamelbegrip voor alle vier fracties (kongsie, clique, factie, stroming) 
lesamen op basis van een criterium dat uitgaat .van een inhoudelijke beoordeling van 
politieke standpunten, ideologie en dergelijke. 
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jes als de Rooie Vrouwen en de Jonge Socialisten, en uit officieuze 
partijcircuitjes) die rondom congressen, partijraadsbijeenkomsten en partij
bestuursvergaderingen informele netwerken vormen. Door middel van 
lobbyen probeert men stemmingen over de toedeling van politieke functies, 
partijprogramma's en concrete politieke standpuntbepalingen te winnen. In 
het gunstige klimaat van de jaren zeventig werkt deze machtspositionele en 
issuegerichte 'strategie' herhaalde malen in het voordeel van links. De ironie 
wil echter, dat in de periode waarin het voor links in de PvdA gunstige tij 
keert, het eerste initiatief tot bundeling van linkse partijleden sinds de 
uitstoting van het Sociaal-Democratisch Centrum in 1959 wordt genomen.s 

De voedingsbodem voor overtrokken verwachtingen ligt in het vorige 
decennium. Het optische bedrog dat dan ontstaat, berust op het schijnover
wicht van de linkervleugel in de toenmalige interne partijverhoudingen. 
Ruwweg gezien ligt het beginpunt van deze periode bij de anti-KVP-motie in 
1969 en het eindpunt bij het 'kernwapencongres' van februari 1981. Twee 
voor de linkervleugel niet onbelangrijke (maar in de praktische politiek 
moeilijk te effectueren) successen zijn de acceptatie van het beginsel van een 
25-urige werkweek op basis van een 5-urige werkdag (een programmapunt 
van de Rooie Vrouwen) en de aanvaarding van een nieuw, radicaler 
beginselprogram in 1977.6 Noch (de ook toendertijd al bestaande) spanning 
tussen ideologie en politieke praktijk van de partij, noch de onderlinge 
verdeeldheid en organisatorische zwakte van de linkervleugel, brengen 

5. Nieuw Links kan om diverse redenen niet als een bundeling van linkse partijleden worden 
beschouwd. De voornaamste reden hiervan is, dat de groep zelf niet heeft getracht noch 
heeft gepretendeerd, een organisatorisch verband voor grote groepen linkse PvdA-ers te 
zijn. 
Het verschil tussen de linkervleugel van de jaren zeventig en vijftig is enorm. Een drietal as
pecten is daarbij belangrijk: a. de linkervleugel van de jaren zeventig is massaler en sterker 
geworteld in de partij; het SDC is een links-oppositionele f(r)actie die erg geisoleerd stond; 
b. aanhangers en sympathisanten van het SDC waren vaak van burgerlijke komaf, terwijl de 
achterban van de linkervleugel in de jaren zeventig merendeels wordt gevormd door 
personen behorend tot de nieuwe middenklasse; c. het Sociaal-Democratisch Centrum is 
direct verbonden met de geschiedenis van de arbeidersbeweging, terwijl met betrekking tot 
de linkervleugel van de jaren zeventig nauwelijks van een dergelijke historische binding 
gesproken kan worden. 

6. Met het aannemen van de anti-KVP-motie op het congres in maart 1969 wordt gebroken 
met het PvdA-gouvernementalisme van de naoorlogse jaren. Zie bijvoorbeeld: Bertus 
Boivin, Herman Hazelhoff, Bert Middel, Bob Molenaar, Een verjongingskuur voor de Partij 
van de Arbeid. Opkomst, ontwikkeling en betekenis van Nieuw Links, Deventer, 1978, pag. 
87. Zowel in de partij als in de Nederlandse politiek introduceert de PvdA een nieuwe stijl 
van politiek bedrijven die een afscheid van de, op depolitisering en geheimhouding gerichte, 
politieke spelregels van de twee voorafgaande decennia inhield. Een principiele breuk met 
het gouvernementalisme (dat is het primaat van regeringsparticipatie) betekende de 
anti-KVP-motie niet. 
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binnen de linkervleugel zélf een proces van reflectie op gang. Integendeel, 
men blijft zich verstoppen achter links-moralistische fraseologie die de 
werkelijke krachtsverhoudingen verbloemt. Het gevolg is dat de continuïteit 
in de toestand van de linkervleugel in de jaren zeventig en tachtig over het 
hoofd wordt gezien. Aangezien deze continuïteit bestaat uit structurele 
zwaktes op het organisatorische en ideologische vlak, en bovendien niet op 
een verbetering van het Nederlandse politieke klimaat op korte termijn 
gerekend kan worden, zijn de vooruitzichten voor de linkervleugel in de 
nabije toekomst bepaald niet florissant. 

In het eerste gedeelte van dit artikel (1. De WESP) worden de belangrijkste lij
nen in de kortstondige geschiedenis van de WESP geschetst. De chronologi
sche volgorde van de gebeurtenissen wordt daarbij zoveel mogelijk in de 
gaten gehouden. Hoewel tamelijk dicht bij de 'feiten' gebleven wordt, 
analyseer ik tegelijkertijd de voornaamste (interne) oorzaken die tot het 
failliet van de WESP leiden. Daarnaast noem ik enige factoren met een meer 
algemene geldigheidswaarde. De WESP is weliswaar een zeer tijdelijk 
fenomeen en organiseert slechts een klein deel van alle linkse partijleden, 
maar in de wijze waarop dit gebeurt, klinken een aantal kwesties door die de 
linkervleugel al zo'n vijftien jaar achtervolgen. Eén van mijn belangrijkste 
conclusies is dat de WESP ten gevolge van beperkte en eenzijdige doelstellin
gen niet bij machte is een voor de linkervleugel toereikend organisatorisch 
kader te scheppen. De WESP wakkert de intern~ tegenstellingen binnen de 
linkervleugel zelfs aan. Het perspectief op een duurzame organisatievorm 
komt daardoor verder weg te liggen. 

In de tweede sectie ga ik in op de samenstelling van de linkervleugel in 
zijn totaliteit. Drie fracties zijn te onderscheiden, die, ondanks hun verschei
denheid in politieke oriëntatie en machtsbereik, één ding gemeen hebben: 
hun gebrek aan organiserend vermogen. Op verschillen van politiek-inhoude
lijke aard wordt niet ingegaan, omdat deze voor het begrijpen van de 
onderlinge verschillen niet relevant zijn. De ideologische zwakte van de 
linkervleugel is van zodanige aard dat de onderlinge verschillen niet eens 
worden benoemd. Deze verschillen corresponderen met verschillende strate
gische posities die in het PvdA-krachtenveld worden ingenomen. De drie 
fracties belichamen verschillende opties met betrekking tot de relatie (partij)
politiek-maatschappij(verandering). Deze opties impliceren uiteenlopende 
modellen van politieke betrokkenheid. De links-moralistische ideologie heeft 
in die zin een functie dat een gemeenschappelijkheid in politieke uitgangs
punten wordt gesuggereerd. 

In het laatste gedeelte (lil. Middenklasse en PvdA) wijs ik op de 
belangrijkste oorzaak voor de zwakte van de linkervleugel: de improduktieve 

75 



manier waarop de aanhangers van de linkervleugel in politiek opzicht met 
hun klassepositie omgaan. De linkervleugel, die voor bijna honderd procent 
bestaat uit mensen die tot de middenklasse behoren, kenmerkt zich door het 
onvermogen een verbinding tot stand te brengen tussen klassepositie en 
politiek buiten het heersende sociaal-democratische vertoog om. Eén van de 
consequenties is dat de linkervleugel niet in staat is een eigen intellectuelen
politiek te formuleren. Aan het slot van het artikel wordt vooruitgeblikt op de 
kansen voor de linkervleugel in de nabije toekomst. 

I. de WESP 

Door de oprichting van de WESP wordt een organisatorisch kader in het 
leven geroepen dat slechts voor een klein gedeelte van de linkervleugel korte 
tijd van belang is geweest. Het bestaan van de WESP leidt er toe dat twee la
tente, al langere tijd bestaande verschijnselen manifest worden: 
a. de interne fragmentatie van de linkervleugel; 
b. de aversie van het progressieve partijkader tegen linkse initiatieven in 

de partij. 
Daarnaast is er de schrikreactie die het failliet van de WESP in het linkse 
kamp teweeg brengt. Tot een bezinning over de positie waarin de linkervleu
gel verkeert, leidt dit echter niet. 

Op 3 mei 1981 publiceert de WESP een door 83 partijleden onderte
kend 'Manifest'. Leitmotiv van dit manifest, dat veel stof doet opwaaien, is: 
'Wij zijn uit op een socialistische politiek, die niet poogt het falen van het 
kapitalistische systeem, internationaal en nationaal, weg te masseren.' Met het 
manifest wordt beoogd de opstelling van de partij tijdens de kabinetsformatie 
te beïnvloeden. De zes door de PvdA geformuleerde 'strijdpunten', en een 
eigen zevende strijdpunt (een goede abortuswetgeving), worden gepresen
teerd als 'minimumvoorwaarden'. In het manifest klinkt angst door voor een 
te sterke bereidheid van de partij om concessies te doen. 

Reeds veertien dagen later wordt de WESP de mond gesnoerd. Op een 
vergadering van de partijraad op 13 juni spreekt partijvoorzitter Max van den 
Berg de woorden: 'WESP, hou je mond!' Hij krijgt een langdurige ovatie. De 
WESP-initiatiefnemers zwijgen in alle talen. De rol van de WESP als 
pressiegroep in de partij is uitgespeeld. Wat zich op deze partijraad afspeelt, 
is de (her)bevestiging van de al sinds een half jaar bestaande breuk in de coa
litie van linkervleugel en progressief partijkader. Het merendeel van het 
partijkader dat in 1977 nog met de 'Reckman-motie' sympathiseert, keert 
zich nu tegen de WESP. Onder druk van het partijkader (sommige verhitte 
partijgenoten stellen in hun afdeling zelfs royementen voor) houdt de WESP 
zich afzijdig. In de laatste fase van de formatie wordt door de publikatie van 
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enige verklaringen nog geprobeerd de partijdiscussie naar links om te bmgen, 
maar veel effect sorteren deze niet. Tot aan de lente van 1982 wordt de 
WESP kunstmatig in leven gehouden om tenslotte een stille dood te sterven. 

De eerste fase: het ontstaan van de WESP (februari-april 1981) 
De kiem voor de WESP wordt gelegd op het congres van februari 1981. Voor 
de linkervleugel is dit het congres van de woede en de frustratie. Dat er voor 
het IKV -standpunt (alle kernwapens uit Nederland) in de tweede helft van 
1980 een partijmeerderheid bestaat, is een aannemelijke veronderstelling. 
Na de zomervakantie van 1980 verkeert de linkervleugel derhalve nog in een 
optimistische stemming. Mede door de oppositionele rol van de PvdA in de 
kamer is de marge voor linkse ideeën in de partij vrij ruim. Het heeft er alle 
schijn van dat de linkervleugel ook in de komende tijd over voldoende 
bewegingsruimte zal beschikken. Van den Herg's positie als partijvoorzitter is 
op dat moment onomstreden. In het partijbestuur is de linkervleugel ruim 
vertegenwoordigd. Het geradicaliseerde beginselprogramma lijkt een goed 
pressiemiddel te zijn en in het interne partijdebat over het nieuwe verkie
zingsprogramma worden strijdpunten geformuleerd (waaraan de partij in de 
formatie zegt te willen vasthouden). 

Een ingrijpende verandering in het partijklimaat voltrekt zich als Den 
Uyl zich actief in de interne partijdiscussie over het kernwapenbeleid gaat 
mengen. In twee maanden tijd weet Den Uyl met zijn zogenaamde 'voorbe
houd' (koppeling van zijn toekomstig lijsttrekkerschap aan het behoud van 1 
à 2 kerntaken voor Nederland) een ruime meerderheid van het partijkader 
achter zich te krijgen. Een matiging van het partijstandpunt is nodig om een 
PvdA/CDA-coalitie niet bij voorbaat onmogelijk te maken. De linkervleugel, 
waarvan met name de vrouwen zich op het congres roeren, delft het 
onderspit. 

De woede over de 'politieke chantage' van Den Uyl en de teleurstelling 
over de nederlaag zijn groot. De wending in het partijdebat komt onverwacht 
en shockeert veel linkse PvdA-ers. Dat de linkervleugel door een gecoördi
neerder en feller optreden deze nederlaag had kunnen voorkomen, is een 
opvatting die naar het rijk der fabelen moet worden verwezen. Doordat de 
linkervleugel, ideologisch en psychologisch, te weinig tegenwicht kan bieden, 
staat de uitkomst na de interventie van Den Uyl vast. 7 Binnen de linkervleu-

7. Anderhalve maand vóór het congres, de verschuiving in de krachtsverhoudingen begint zich 
dan al af te tekenen, doen drie linkse partijbestuurders in de Volkskrant-rubriek Open 
Forum ( 13 januari 1981) de partij een compromisvoorstel aan de hand. Het voorstel van 
Reckman, Van der Gaas! en Rottenberg laat de partij aan de kiezers beloven dat Nederland 
niet in één maar in twee kabinetsperioden kernwapenvrij gemaakt wordt. Den Uyl en de 
partijtop wijzen het van de hand. De interventie van Den Uyl is beslissend. 
Opmerkelijk aan het initiatief is, dat in dit stadium Rottenberg en Reckman, representanten 
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gel is onvoldoende oog voor, wat ik zou willen noemen, het politiek dualisme 
van het partijkader. Dit dualisme zorgt voor een dubbele betrokkenheid bij de 
politiek: een ethische en een pragmatische. Deze twee elementen hoeven niet 
per se strijdig te zijn, maar kunnen in samenhang met het politiek-ideologi
sche klimaat binnen en buiten de partij conflicteren. De politieke 'conjunc
tuurgevoeligheid' van het partijkader die hiervan het gevolg is, is een 
verschijnsel dat binnen de linkervleugel nog wordt onderschat. In 1977 nog 
sloeg de balans in het voordeel van links door, hoewel de partijtop onder 
aanvoering van Den Uyl en Van Thijn op regeringsdeelname aanstuurde. Bij 
de meerderheid van het partijkader prevaleerden toen nog radicale aspira
ties. 

Een belangrijke rol speelden de teleurstellende ervaringen met het 
kabinet-Den Uyl, dat door het 'politieke verraad' van de confessionelen 
slechts een fractie van haar maatschappijhervormende pretenties had waar
gemaakt. In 1981 slaat de balans naar de andere kant door; het pragmatisme 
wint het nu van de ethiek. Een langdurig verblijf in de oppositiebanken, na de 
éclatante verkiezingsoverwinning van de partij in 1977 en na de tien 
veelbelovende jaren tussen 1967 en 1977, strookt niet met de 'maatschap
pijhervormende' dadendrang van het partijkader. Een groot gedeelte van dat 
kader, dat in 1977 nog een coalitie met de linkervleugel aangaat, kiest nu 
voor een gematigde partjjkoers. Het februaricongres van 1981 is naar mijn 
idee de afsluiting van het erosieproces van deze interne partijcoalitie. 
Desalniettemin is het congres van de frustratie het beginpunt van een poging 
tot bundeling van linkse partijleden. De verklaring is dat de teleurstelling in 
de partij in eerste instantie als bindmiddel kan functioneren. Een groep 
partijleden rond Huige en Reekman - zij hadden in het recente verleden al 
bundelende initiatieven ontplooid - heeft nu een aanknopingspunt voor een 
nieuw initiatief. Het zijn twee groepen die elkaar in de wandelganghen van het 
congres vinden:een groep militante 'vredesvrouwen' én enige personen uit 
het 'Utrechtse circuit'.s 

De lobby van vredesvrouwen treedt op het congres nadrukkelijk naar 

van respectievelijk de machtspositionele en machtspolitieke fractie van df' linkervleugel, 
nog gezamenlijk optrekken. Enige maanden later is de samenwerking vf'rbroken. Deze 
gang van zaken illustreert mijn stelling, dat de linkervleugel vanaf het voorjaar van 1981 in 
een isolement terecht komt en ten prooi valt aan een proces van interne fragmentatie. De 
relatie tussen deze twee ontwikkelingen moet zo gezien worden, dat de toename van het 
isolement van de linkervleugel als geheel tot een verscherping van de verhoudingen binnen 
de linkervleugel leidt. 

8. Ik spreek van een Utrechts circuit, omdat in deze provincie - onafhankelijk van de WESP -
een informeel netwerk van linkse partijleden bestaat. De initiatiefnemers van de WESP 
komen voornamelijk uit dit circuit (ook al wonen sommigen van hen inmiddels elders). Dit 
gegeven weerspiegelt zich in de regionale verdeling van de WESP-aanhang. In de provinciP 
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voren. In de weken voorafgaande aan het congres pleegt een aantal vrouwen 
vooroverleg over de te volgen tactiek. Twee van hen, Betty Geugjes (Rooie 
Vrouw, vredesactiviste en later als zodanig gekozen in het partijbestuur) en 
lneke Holierook (Rooie Vrouw, gemeenteraadslid en vertolkster van een op 
het congres sterk de aandacht trekkend anti-kernwapenlied) zullen in de 
beginfase van de WESP een belangrijke rol spelen. 

Representanten van het 'Utrechtse circuit' zijn, zoals gezegd, Reekman 
en Huige. In hun in 1978 gepubliceerde boek 'Doorn in de vuist' hadden zij, 
gebruik makend van hun bekendheid door hun partijraadsoptreden in 1977, 
opgeroepen tot de vorming van zogenaamde lokale werkgroepen voor 
'Nieuwe Linkse Politiek'.9 Alleen in Utrecht, in Noord-Limburg en in de kop 
van Noord-Holland vond deze oproep enige weerklank. Een organiserend 
effect van betekenis hadden de daar gevormde groepjes echter niet. Vanuit 
dit 'Utrechtse circuit' komt in 1981 het initiatief tot de oprichting van de 
WESP en samen met de provincie Gelderland is het de recruteringsbasis voor 
ruim de helft van de WESP-sympathisanten. 

Op 9 maart 1981, precies twee weken na het congres, verzamelen ruim 
veertig partijleden zich in het gebouw van Sociale Akademie 'De Horst' in 
Driebergen. Door de gedeprimeerde stemming en onder invloed van 
feministische ideeën wordt de nadruk gelegd op 'ervaringsuitwisseling'. De 
machtspolitieke benadering raakt in deze eerste fase ietwat in de verdruk
king. 

De tweede fase: van uithuilclub naar pressiegroep (april-mei 1981) 
Het duurt twee maanden voordat de machtspolitieke aspiraties, die uiteinde
lijk aan het optreden van de WESP ten grondslag liggen, dominant worden. 
De twee bijeenkosmten in maart en april staan n(\g in het teken van de 
frustraties over wat er op het congres gebeurd is, maar al heel snel smelt de 
kunstmatig gecreëerde introvertie weg. In de analyse van de interne 
partijverhoudingen fixeert men zich op het congres. Ter verklaring van de 
daar geleden nederlaag worden twee factoren aangevoerd: de geslaagde 
chantagepolitiek van Den Uyl en de intensieve, uiteindelijk succesvolle 

Utrecht woont 26% van de WESP-sympathisanten (n = 158), in Gelderland 23%. in 
Noord-Holland 22% en in Zuid-Holland 16%. De helft van de WESP-aanhang woont dus 
in midden- Nederland (vanuit het Utrechtse circuit bestaan contacten mPt linkse partijleden 
in en om Arnhem, en in mindere mate in Nijmegen. Ruim eenderde woont in de Randstad 
(Den Haag en Amsterdam zijn om verschillende redenen ontmoetingspunten van linkse 
PvdA-ers). In de rest van Nederland heeft de WESP nauwelijks aanhang. Dat betekent niet. 
dat zich in Noord- en Zuid-Nederland geen linkse PvdA-ers bevinden, maar wel dat deze 
veelal op lokaal niveau actief zijn. 

9. John Huige en Piet Reckman. Doorn in de vuist. Over demokratie, krisis en linkse 
samemurkin~. Odijk, 1978. pag. 100-102. 
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bespeling van de media door de partijtop. Het isolement, waarin de 
linkervleugel is verzeild geraakt, wordt niet onderkend. Naar een diepere 
verklaring voor de verzwakking van de eigen machtspositie wordt niet 
gezocht. Een positieve functie van de WESP in deze eerste maanden is dat 
het afhaken van enige partijleden wordt voorkomen. Veel zullen dat er niet 
geweest zijn, omdat de WESP in deze periode nog niet in de openbaarheid is 
getreden. 

De maand mei is de beslissende maand. Op de twee vergaderingen in 
mei wordt het fatale besluit genomen tot publikatie van een manifest 
onmiddellijk na de verkiezingen aan het eind van de maand. Voor de 
trendsetters binnen de WESP is de publikatie van een manifest een axioma; 
over tijdstip van openbaarmaking en over de toonzetting valt te praten. De 
verwachting is dat van een manifest een wervende en ondersteunende 
werking uitgaat. De nederlaag op het congres wordt beschouwd als een op 
korte termijn omkeerbaar incident. Impliciet wordt de mogelijkheid openge
laten dat het partijkader in een tijdsbestek van enige maanden weer voor 
radicale standpunten valt warm te maken. 

Het probleem is dat de PvdA-ers die achter de WESP staan, het enige 
gedeelte van de linkervleugel dat sinds lange tijd bundelende initiatieven op 
landelijk niveau neemt, weigeren de marginaliteit van de linkervleugel als een 
concrete realiteit te aanvaarden. De taxatie is dat een (moreel) appèl op 
'progressieve gezindheid' voldoende is. Dat een te geprononceerd optreden 
ongewenste effecten oproept, wordt over het hoofd gezien. In plaats van 
sympathie te winnen, al is het maar in kringen van de linkervleugel die niet 
direct bij het WESP-initiatief zijn betrokken, versmalt men de eigen basis. 
Door pressiegroepachtig, machtsgericht optreden vervreemdt de WESP zich 
van andere linkse partijleden. De stijl van opereren, die gerelateerd is aan 
machtsvorming op het landelijk niveau, heeft een afstoting van het lokaal-ge
richte gedeelte van de linkervleugel tot gevolg. Deze groep, op afdelingsni
veau actieve, partijleden probeert door aan de basis van de partij actief te zijn 
geleidelijk een verschuiving naar links te bewerkstelligen. Qua politieke 
oriëntatie en in ideologische zin is deze categorie partijleden rijk gescha
keerd. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat zij zich moeilijk laten organi
seren in kaders die het lokale partijniveau overstijgen. Omdat aan deze 
categorie linkse PvdA-ers inhoudelijk geen ondersteuning gegeven wordt, 
kan de WESP hen geen onderdak bieden. 

Een tweede groep linkse partijleden wordt gevormd door leden met 
officiële functies in het landelijke echelon (partijvoorzitter, partijbestuurders, 
tweede kamerleden, medewerkers van het landelijke partijbureau, perso
neelsleden van de Wiardi Beckman-stichting, de Evert Vermeer-stichting en 
dergelijke). Hoewel deze groep niet is georganiseerd in een apart verband 
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bestaat er een intensieve onderlinge communicatie. Hun positie hoog in de 
partijhiërarchie stelt hen in staat een officieus netwerk om de officiële 
partijstructuur heen te scheppen. De politieke betekenis van dit netwerk moet 
niet overdreven worden. Van een coherent optreden is geen sprake en het 
individualisme viert hoogtij. Deze groep linkse PvdA-ers, die onder het 
partijkader over het nodige prestige beschikt en er veel voor over heeft dit te 
behouden, keert zich van meet af aan tegen de methoden van de WESP, 
omdat ze deze ervaart als ondermijnend voor de eigen positie en politiek. 
Gewezen wordt op de boemerangwerking van een te geprononceerd en 
exclusief op de kabinetsformatie gericht optreden. De furieuze reactie van de 
PvdA op de WESP sterkt hen in hun overtuiging. Een verdieping van de kloof 
tussen beide fracties van de linkervleugel is het resultaat. 

Een gunstige bijkomstigheid is dat door publikatie van het manifest na 
de verkiezingen wordt voorkomen dat de WESP de schuld voor de verkie
zingsnederlaag in de schoenen geschoven krijgt. Een ontwikkeling die deze 
beslissing mede beïnvloedt, is de 'linkse wending' in de PvdA-verkiezings
campagne begin mei. In een debat tussen de lijsttrekkers van de vijf 
progressieve partijen over linkse samenwerking in het Amsterdamse Belle
vue-theater neemt Den Uyl een voor zijn doen mild standpunt in. Traditiege
trouw wordt CPN-regeringsdeelname door hem categorisch van de hand 
gewezen, maar een gedoogrol sluit hij ditmaal niet a priori uit. Ook Van den 
Berg houdt in de verkiezingsstrijd de linkse samenwerkingsoptie open. Hij 
voelt zich geruggesteund door een congresuitspraak die samenwerking met 

"D'66, PPR, PSP en CPN hoger op het prioriteitenlijstje plaatst dan een 
coalitie met het CDA. Gezien de politiek-inhoudelijke kloof tussen PvdA en 
"klein links' en gezien de electorale verhoudingen, heeft deze uitspraak geen 
directe waarde voor parlementaire samenwerking met deze vier partijen. 

De derde fase: de WESP in coma geslagen (juni 1984) 
De reacties op het manifest, dat op een persconferentie in Nieuwspoort 
stuntelig ten doop wordt gehouden, zijn vernietigend. Zowel in de media als in 
de partij wordt de WESP gekraakt. Een opvallend punt is dat in de pers 
tegenstanders en sympathisanten van de linkervleugel elkaar in hun scepti
cisme over de WESP kunnen vinden. 10ln dit opzicht doen de commentaren in 

. 'De Groene' en 'Vrij Nederland' niet onder voor die in 'Het Parool' en 'Het 
Vrije Volk'. 

Wat naast de amateurische vormgeving en presentatie van het manifest 

10. Zie: Jeroen Terlingen in Vrij Nederland (13-6-1981): 'Zo klungeligals de ondertekenaars 
bijeen werden gesprokkeld, zo onbeholpen als de mi.ssie naar Nieuwspoort u·erd vervuld, zo 
amateuri.sti.sch i.s de tekst van het manifest van de WESP. Dat laatste i.s onvergeeflijk, want 
het zal de u·erkgroep tot in lengte van dagen u·orden nagedragen.' 
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het meest in het oog springt, is het wantrouwen in de kwaliteit van de 
partijdemocratie. De WESP eist dat in de PvdA 'consequent democratische 
procedures' worden gevolgd. Tussen de regels door wordt hier een vraagteken 
geplaatst bij de linkse orientatie van het partijkader. Er wordt rekening 
gehouden met een overvaltactiek van de partijtop die er op gebeten zou zijn 
een herhaling van 1977 te voorkomen. De indruk wordt gewekt dat de WESP 
bezorgd is over de politieke standvastigheid van het partijkader. Dit laatste 
blijkt onder andere uit het feit dat de WESP voor zichzelf een rol als bewaker 
van de congresbesluiten ziet weggelegd. 

Deze dubbelzinnigheid doet de WESP de das om. Enerzijds worden de 
behoefte van de partij om te regeren en haar bereidheid om concessies te 
doen uit het gouvernementalisme van de partij verklaard, terwijl anderzijds 
de progressieve gezindheid van het partijkader in twijfel wordt getrokken. 
Deze twijfel wordt niet openlijk uitgesproken, omdat men van de politieke 
steun van het partijkader afhankelijk is. Desondanks wordt deze ambivalentie 
door het partijkader aangevoeld. De dubbele bodem van het manifest is dat 
de (toekomstige) gematigdheid van het partijkader al wordt voorvoeld zonder 
dat dit inzicht in de gevolgde politieke strategie wordt verwerkt. 

De rechtervleugel anticipeert efficient op de agressie jegens de WESP. 
Gebruik makend van zijn status als partijvoorzitter slaagt Van den Berg er in 
de woede binnen de partij te kanaliseren. Er volgt geen heksenjacht op 
individuele WESP-ers en het verworven recht op groepsvorming in de partij 
wordt niet uitgehold. Van den Berg fungeert met succes als stootkussen 
tussen partij en WESP. Links binnen en buiten de PvdA is in haar oordeel 
over de WESP tamelijk eensluidend. Hoewel de WESP, zo wordt geconsta
teerd, een eendagsvlinder zal blijken te zijn, is het resultaat dat de speelruim
te voor de linkervleugel voor de komende periode behoorlijk is verkleind. 
Cynisme en verwijt voeren de boventoon. Als men in de zomer een 
willekeurig, zichzelf als links definierend PvdA-lid naar zijn opinie over de 
WESP vraagt, komt er een stroom van verwijten, gevolgd door de mededeling 
dat men niets met deze avonturiers te maken wil hebben. Het komt er op neer 
dat de WESP niet serieus genomen wordt. De initiatiefnemers, waarvan Piet 
Reekman steevast wordt gezien als de eigenlijke leider, worden afgeschilderd 
als politieke naïevelingen, althans in de omgangstaal. Het journalistieke 
taalgebruik is wat gepolijster; de boodschap evenwel is identiek. De WESP 
wordt geleid door politiek onervaren lieden wier politieke analfabetisme 
spreekwoordelijk is; 

De vierde fase: de WESP wordt kunstmatig in leven gehouden (juli 
1981-mei 1982) 
In deze laatste fase, die eindigt in het voorjaar van 1982, is de WESP op ster
ven na dood. De cyclus is in één jaar doorlopen. Een paar keer wordt door het 
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uitgeven van verklaringen nog geprobeerd een 'signaalfunctie' te vervullen en 
sympathie te herwinnen, maar het heeft allemaal weinig om het lijf. Inmiddels 
zijn de initiatiefnemers er zelf ook van overtuigd geraakt dat de WESP geen 
toekomst meer heeft. Om iets achter de hand te hebben, wordt de WESP nog 
een tijdlang kunstmatig in leven gehouden. Binnenskamers wordt nu aan een 
herstel van de breuk met het andere gedeelte van de linkervleugel gewerkt. 
Concrete resultaten levert dit niet op. 

Vanwege het prestigeverlies komt van de bundelende rol van de WESP niets 
terecht. Ideeen voor de oprichting van een 'links platform' in de partij worden 
enigszins geconcretiseerd (de gedachten gaan uit naar de stichting van enige 
werkgroepen die socialistische beleidsvoorstellen moeten ontwikkelen), maar 
worden niet uitgevoerd. 

Een andere verklaring voor de slechte respons op de WESP is de 
gedemoraliseerde stemming waarin het partijkader zich op dat moment 
bevindt. Eind 1981, begin 1982 zakt de PvdA in de opiniepeilingen terug tot 
zo'n dertig à tweeendertig kamerzetels - een dieptepunt in de naoorlogse 
partijgeschiedenis. De· rechtervleugel in de partij versterkt haar positie, 
hetgeen ondermeer tot uiting komt in het verkiezingsprogramma van septem
ber 1982 ('Eerlijk Delen'), dat tot stand komt na de val van het tweede 
kabinet-Van Agt. In dat programma wordt gekozen voor een verlaging van de 
minimuminkomens. Een half jaar voor de regeringscrisis komt Den Uyl 
(samen met staatssecretaris Ien Dales) in aanvaring met zijn partij en met de 
vakbeweging. Inzet van het conflict vormen de ziektewetplannen van het 
kabinet die door hen zijn uitgewerkt. Den Uyl en Dales verliezen deze 
confrontatie. Door de tegenwerking van het CDA komt bovendien Den Uyl's 
zogenaamde 'tweesporenbeleid' niet van de grond (bescheiden financiele 
injecties in de economie ten gunste van de werkgelegenheid naast forse maar 
'rechtvaardige' bezuinigingen). 

In de lente van 1982 komt het zover dat de positie van Van den Berg in 
het geding is. Een gedeelte van de rechtervleugel is er op uit een oude 
rekening te vereffenen. Van den Berg had in 1979 namelijk de strijd om het 
partijvoorzitterschap gewonnen van Wim Meyer door in te spelen op de onder 
het kader levende aversie tegen het 'Haagse circuit'. De basis, die in de jaren 
zeventig de schijndominantie van de linkervleugel in de partij mogelijk 
maakt, is door de verschuiving in de maatschappelijke krachtsverhoudingen 
weggevallen. Deze maatschappelijke ontwikkeling versterkt de 'nieuw realis
tische' tendens in de partij. Het gaat er nu zelfs om een aftreden van Den Uyl 
(die in elk geval gedeeltelijk een Keynesiaanse anti-crisispolitiek voorstaat) te 
voorkomen. In binnenskamers plaatsvindende partijschermutselingen steunt 
de linkervleugel Den Uyl. 
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Met betrekking tot de WESP kan het volgende geconcludeerd worden: de 
twee belangrijkste opties die in de WESP belichaamd worden, én interne 
partijpressiegroep én platform voor alle linkse partijleden willen zijn, zijn 
gezien de zwakke positie die de WESP in de partijverhoudingen inneemt, 
onverenigbaar. Door pressiegroep te zijn wordt het bundelend vermogen 
aangetast; de loop der gebeurtenissen toont dat aan. Om een platformfunctie 
te kunnen vervullen, moet de pretentie een pressiegroep te zijn, althans op 
korte termijn, worden opgegeven. De conclusie moet zijn dat voor de vorming 
van een linkse pressiegroep in de PvdA momenteel de voorwaarden ontbre
ken. 

11. De samenstelling van de linkervleugel 

Als bij het maken van een indeling de focus wordt gericht op de combinatie 
van doelstellingen en organisatiemethoden kunnen binnen de linkervleugel 
drie fracties onderscheiden worden: 

a. de lokaal-gerichte fractie (doelstelling: het bewerkstelligen van een 
geleidelijke verschuiving van de politieke oriëntatie van de PvdA in linkse 
richting door lokale politieke activiteiten; organisatiemethode: geen; naar het 
schema-Brantsjv. Praag, zie noot 4, is deze fractie te kwalificeren als 
stroming); 

b. de machtspolitieke fractie (doelstelling: directe beïnvloeding van de 
inhoud van partijprogramma's, van de praktische politieke opstelling van de 
partij en van de interne partijstrijd over de verdeling van politieke functies + 
het stimuleren van de partijdiscussie over linkse samenwerking + het bijeen 
brengen van de linkervleugel in een organisatorisch verband; organisatieme
thoden: lobbyen + in groepsverband verzamelen van linkse partijleden + 
inhoudelijke beïnvloeding van de partijdiscussie door de uitgifte van verkla
ringen; schema-Brants/v. Praag: tussen stroming en fractie in); 

c. de machtspositionele fractie (doelstelling: het veroveren van machts
posities hoog in de partijhiërarchie + het aansturen op een geleidelijke 
wijziging van partijstandpunten in linkse richting + het stimuleren van de 
discussie binnen de partij over linkse samenwerking; organisatiemethoden: 
lobbyen + het formaliseren van de discussie over linkse samenwerking; 
schema-Brants/v. Praag: niet in één categorie onder te brengen, heen en 
weer pendelend tussen de hoedanigheden clique, kongsie en factie). 

De lokaal-gerichte fractie manifesteert zich niet als zodanig op het 
landelijke partijniveau. Doordat veel partijleden die er toe behoren bijzonder 
actief zijn in het afdelingsleven is hun kans om als congresafgevaardigde 
gekozen te worden aanzienlijk. Voor de twee andere fracties vormt de 
lokaal-georiënteerde een recruteringsbasis en een (ideologische) steungroep. 
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De praktische band is van incidentele en individuele aard en is meestal 
gekoppeld aan besluitvormingsprocessen op congressen en partijraden. 
Bovendien worstelen deze partijleden met het probleem van een dubbele 
loyaliteit: ideologisch voelen zij zich verwant met de linkervleugel, materieel 
hebben zij een mandaat van hun afdeling. De WESP poogt deze categorie 
partijleden in te lijven, maar een blijvende binding komt niet tot stand. 

De april- en meivergaderingen worden nog wel druk bezocht (veertig à 
vijfenveertig mensen). Onder de aanwezigen bevinden zich veel leden die 
uitsluitend of voornamelijk in hun afdeling werkzaam zijn. Vanaf half juni 
loopt het aantal bezoekers van de vergaderingen fors terug. Na de zomerva
kantie bezoeken nog zo'n tien à vijftien mensen de 'plenaire vergaderingen'. 
Hieruit kan afgeleid worden dat onder linkse PvdA-ers in potentie een 
aanhang voor bundelende initiatieven bestaat, maar dat de WESP onzorgvul
dig met dit potentieel omspringt. II 

Het is evenwel te eenzijdig om de verklaring hiervoor helemaal in de 
kamikaze-achtige praktijken van de WESP te zoeken. De steriele relatie 
tussen initiatiefnemers en achterban heeft ook te maken met het accepteren 
van de eigen passiviteit door de achterban. Het grootste gedeelte van de 
sympathisanten maakt een scheiding tussen politieke noodzaak en praktische 
betrokkenheid. Men aanvaardt een representatiemodel: laat anderen maar 
landelijke partijpolitiek bedrijven namens mij. Uit mijn enquête blijkt dat een 
jaar na het mislukte optreden ruim de helft tegen de opheffing van de WESP 
is. Een grote minderheid is voorstander van het in het leven roepen van een 
ander organisatorisch verband. Deze twee gegevens moeten zo geïnterpre
teerd worden dat onder de achterban van de WESP (ongeveer 150 personen) 
eenstemmigheid bestaat over de noodzaak van een of ander landelijk 
organisatorisch verband voor de linkervleugeJ.I2 

De twee zich landelijk manifesterende stromingen, de machtspositionele en 
de machtspolitieke (in 1981 de WESP), zijn naar mijn idee in een aantal 
belangrijke opzichten elkaars complement. Waar de machtspositionele, zich 
voornamelijk in het partij-establishment bewegende fractie beweert dat de 

11. Als we als criterium een aanwezigheidsfrequentie van minimaal zes vergaderingen nemen. 
krimp! de aanhang in tot acht procent, oftewel dertien personen. Het minder worden van 
het bezoek aan .de vergaderingen is een indicatie voor het feit dat de zogenaamde 
'platfonn-bijeenkomsten' of 'plenaire vergaderingen' na enige maanden de facto slechts 
uitgebreide coördinatie-groepsbijeenkomsten zijn. 

12. Typerend voor deze houding is het volgende antwoord op de open enquêtevraag( 'Geef uw 
mening over de WESP'): 'Ik heb de WESP-vergaderingen nooit kunnen bezoeken in verband 
met de afstand tussen X en Utrecht. De WESP is wel belangrijk voor mij. Door de WESP blijf 
ik bij de PvdA. X is nogal conservatief en burgerlijk. Ik voel me - met nog een aantal mensen 
- door Reekmali ~esteund.' 
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korte weg à la de WESP doodloopt, zegt de machtspolitieke fractie dat alleen 
politieke moed, herkenbaarheid en doorzettingsvermogen iets opleveren. 
Politieke nederlagen worden in deze strategie op de koop toe genomen. De 
machtspositionele stroming zal op eigen kracht maar zeer moeilijk linkse 
partijleden in een of ander verband bijeen kunnen brengen. Haar positie is 
gebaseerd op het verkrijgen van de passieve instemming van zoveel mogelijk 
partijleden. Afhankelijk van de aard van het politieke klimaat kan zij bij tijd 
en wijle meerderheden op congressen en partijraden formeren. Op het 
politiek-inhoudelijke vlak zal zij in de meeste gevallen compromissen met 
meer gematigde partijstromingen sluiten. Alleen in een extreme situatie, op 
het moment namelijk waarop de rechtervleugel de alleenheerschappij opeist, 
bestaat de mogelijkheid dat de machtspositionele fractie van de linkervleugel 
zélf organiserende initiatieven ontplooit. De andere fractie probeert die basis 
voortdurend te groeperen, maar werkt daarbij zelfdestructief. Eén ding 
hebben beide stromingen gemeen: hun- gebrek aan organiserend vermogen. 

De subalterne po11itie van de linkervleugel 

In zowel ideologische als organisatorische zin is de WESP een subalterne 
pressiegroep met een corresponderend subaltern politiek gedrag. 13 De 

13. De begrippen hegemonie en subaltemiteit zijn complementair. In navolging van Gramsci 
gebruik ik hegemonie als een relationeel begrip dat de verhouding tussen strijdende 
'partijen' uitdrukt. Hegemonie is het vermogen van een (aociale) groep om haar leidingge
vende capaciteiten (op het economische, politieke, inteUectuele, morele, culturele vlak en 
dergelijke) zodanig tot ontwikkeling te brengen dat de subalterne partij( en) er toe gebracht 
worden haar leiding vrijwillig en 'spontaan' te accepteren (dus zonder daartoe met 
repressieve middelen gedwongen te worden). (Vgl. Antonio Gramsci; Selections from the 
Pn..on Notebooks, London/New Y ork, 1971, pag. 44-2 77.) Als één van de strijdende 
partijen hegemoniaal is, betekent dit geenszins dat de andere partij uitgeschakeld is, maar 
dat deze gedwongen is te opereren binnen een idei!le en materii!le infrastructuur die voor 
haar benadelend werkt. Dit impliceert dat de partijen die zijn gewikkeld in een strijd om de 
hegemonie in een dynamische verhouding tot elkaar staan; met andere woorden: hun 
onderlinge verhouding ligt niet vast. Subaltemiteit houdt in dat men zich in een gegeven 
hegemoniaal veld in een positie van ondergeschiktheid vindt. Veelal ligt subaltcrniteit 
ingebed in een web van praktijken, psychologische realiteiten en ideologische oriëntaties 
die deze subaherniteit negeren en confirmeren. Aan de basis van subalterniteit, dat een 
combinatie van ondergeschiktheid en zelfonderschikking is, ligt meestal niet een volledige 
psychologische en ideologische identificatie met de hegemoniale termen van de 'tegenpar
tij', maar een participatie in en acceptatie van de infrastructuur die aan de hegemonie 
gestalte geeft. De hegemonie van de rechtervleugel in de PvdA berust overigens niet 
primair op een overwicht in de interne partijverhoudingen. Eerder is het zo dat deze 
hegemonie de politieke belichaming is van een cultureel-ideologisch machtsblok van 
belangrijke delen van de nieuwe middenklasse en de moderne arbeidersklasse. Voor een 
uitwerking hiervan: G. Therborn/C. Buci-Glucksman, Le défi social-démocrate, Paris, 
1981. 
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initiatiefnemers zitten gevangen in een tegenspraak tussen hun politieke 
intenties en de beleving van hun positie in de partij. Enerzijds opteren zij voor 
standpunten die in het milieu van de PvdA voor radicaal doorgaan; anderzijds 
echter nemen zij hun feitelijke positie in de interne partijverhoudingen waar 
vanuit een diep geworteld 'minderheidsbewustzijn'. Deze negatieve perceptie 
van de eigen positie is voor het concrete politieke handelen van de WESP, en 
van een groot gedeelte van de linkervleugel, minstens net zo maatgevend als 
de officiële, ideologisch onderbouwde standpunten. De cultivering van de 
eigen marginaliteit, die uit dit minderheidsbewustzijn voortvloeit, hangt 
samen met de volgende twee faktoren. 

l. Hoewel de kennis onder veellinkse PvdA-ers over de geschiedenis 
van de linkse oppositie in SOAP en PvdA miniem is, is de PvdA voor hen nog 
altijd die oude sociaal-democratische partij die jacht maakt op haar linker
vleugel. De angst voor uitdrijving of verkettering leidt tot een anachronisti
sche perceptie van de eigen positie (die meestal gedacht wordt in termen van 
oppositie). Links in de PvdA draagt zo de last van de geschiedenis in een situ
atie waarin dat niet nodig is. Feit is dat in de PvdA de laatste vijftien jaar een 
linkervleugel is ontstaan die noch uit de partij is gezet, noch monddood is ge
maakt. In de PvdA van de jaren zeventig en tachtig is ruimte voor linkse 
ideeën en wordt het recht op groepsvorming erkend. 

Eén van de kernproblemen voor de huidige linkervleugel ligt in het 
vinden van een passend antwoord op de integratieve (en disciplinerende) 
werking van de huidige politieke cultuur in de partij. Dit zal niet gemakkelijk 
zijn, omdat het overwicht van de rechtervleugel mede berust op instandhou
ding van deze specifieke politieke cultuur. Toch biedt het huidige type 
politieke cultuur in, de PvdA, waarin openlijke en massieve repressie van de 
linkervleugel niet past, de linkervleugel mogelijkheden tot articulatie.I 4 

2. Een verdere verklaring ligt in, wat ik zou willen noemen, het politieke 
moralisme van de linkervleugel. Maatschappelijke en politieke ontwikkelin
gen worden in de regel gepercipieerd als goed of slecht en, daarmee 
verbonden, als negatief of positief voor de eigen positie én voor de groepen 
voor wie men zegt op te treden (uitkeringstrekkers, arbeiders, vrouwen, 
etnische groepen, 'minderheidsgroepen' en dergelijke). Door deze loodzware 
vorm van politiek engagement is er nauwelijks ruimte om tegenstrijdige 

14. Met 'politieke cultuur' doel ik op het geheel van rituelen en praktijken dat in een politieke 
partij zowel de politieke dialoog als de politieke besluitvorming regelt. (Ik gebruik het 
begrip dus niet in de gangbare brede betekenis: de dominante rnanier van politiek bedrijven 
in een bepaald land en een bepaalde periode; vgl. A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en 
kentering in de Nederlandse politiek, Amsterdam, 1968.) Doorgaans zal er een congruentie 
bestaan tussen de politieke cultuur in een partij en de cultuur (met klasse-, sekse- en 
rasspecifiPke dimensies) van de sociale categorie die het kader van die partij vormt. 
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maatschappelijke en politieke tendenzen of ontwikkelingen te onderkennen. 
De complexiteit van ontwikkelingen en verschijnselen wordt teruggebracht tot 
compacte, handzame politieke analyses en formules. In deze ideologische 
constructie luisteren maatschappijbeeld, politiek standpunt én collectief en 
individueel verantwoordelijkheidsgevoel zo nauw dat men denkt dat de eigen 
positie voortdurend in het geding is. Door de gesloten relatie tussen politiek 
(handelen) en psychologie ontstaat een permanente verbinding tussen 
(beleving van) de politieke conjunctuur en politieke activiteit. 

De diepere oorzaak voor de marginaliteit van de linkervleugel in de 
PvdA is, ondanks de schijn van het tegendeel, de zich tot de (ideologie en 
praktijken van de) linkervleugel zélf uitstrekkende hegemonie van de 
sociaal-democratische ideologie en praktijk. Eén van de mechanismen 
waarmee deze hegemonie wordt gevormd en gereproduceerd is, naar mijn 
overtuiging, de omstandigheid dat de ideologische en praktisch-politieke 
koppeling van de partij aan de burgerlijke staat zich voordoet als een 
noodzakelijke en onontkoombare binding aan 'de politieke actualiteit'. Het 
gevolg is dat van de partij-agenda op het politieke gedrag van de linkervleugel 
een dicterende werking uitgaat. 

De onderwerping aan het genoemde mechanisme dwingt de linkervleu
gel er telkens toe politieke stellingnames tegenover de constante stroom aan 
officiële partijstandpunten te formuleren. Door deze 'opslokking' wordt de 
handelingsruimte die men zodoende ervaart, gelijkgesteld aan de potentiële 
handelingsruimte. Om de zin van een dergelijk soort politieke praktijk te 
blijven beleven, is een strakke moralistische ideologie nuttig en misschien 
zelfs noodzakelijk. Doordat ideologie en praktijk zo stevig in elkaar grijpen 
treedt een 'rondzingeffect' op.IS 

In dit verband stuiten we op een regelmatig terugkerend verschijnsel. 
Telkens als partijleider of partijtop hun prestige aanwenden om standpunten 
die een directe binding met de politieke actualiteit hebben, geaccepteerd te 
krijgen, wordt de linkervleugel overspeeld. Op cruciale momenten kan de 
partijtop, en zeker de partijleider, inspelen op een belangrijk psychologisch 
mechanisme: de loyaliteit aan de partijleider. De achtergrond hiervan is dat 
de historische aspiraties van de sociaal-democratie zich in de interne 
partijverhoudingen onder andere uitkristalliseren als een emotioneel beleefde 
binding aan de partijleider. Dit identificatiemechanisme is effectief doordat 

15. Het begrip 'ideologie' heeft hier een dubbele betekenis. De gangbare betekenis is: 
ideeënstelsel, coherent wereldbeeld. Onder ideologie versta ik evenwel ook de werkzaam
heid van ideeën in het alledaagse denken en het dagelijks leven. Vooral de samenhang 
tussen beide aspecten is van belang om de werkzaamheid en de kracht van ideologieën te 
kunnen begrijpen. Voor een betoog hierover: Jorge Larrain, The concept of ideology, 
London, 1979. 
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het is ingebed in de dominante sociaal-democratische ideologie. Het persoon
lijk prestige van Den Uyl berust niet primair op zijn (onmiskenbare) 
kwaliteiten als staatsman en partijleider, maar op datgene wat hij represen
teert: concrete resultaten van negentig jaar sociaal-democratische politiek in 
Nederland. 

Hoewel gouvernementalisme een belangrijk kenmerk van de sociaal-de
mocratie als stroming is, is het geen uitgemaakte zaak dat kader en leden van 
de partij zich altijd gouvernementeel opstellen. Het gouvernementalisme 
moet zich met andere woorden in de partij reproduceren. Vooral de politieke 
oriëntatie van het middenkader is daarbij van belang. 16 In de eerste twintig 
tot vijfentwintig jaar na de tweede wereldoorlog zorgen de verzorgingsstaat
ideologie en het Keynesianisme voor een sterke bereidheid tot regeren. De 
jaren zeventig daarentegen kenmerken zich door een gebrek aan consensus 
binnen de partij op dit vlak. De labiliteit van het partijkader op dit punt vindt 
haar voedingsbodem in wat eerder het politieke dualisme van met name het 
middenkader is genoemd. Eén van de manieren waarop het radicale, 
'maatschappijhervormende' klimaat van het eind van de jaren zestig en het 
begin van de jaren zeventig in de PvdA zijn doorwerking vindt, is de opkomst 
van een meuwe generatie, op het middenniveau van de partij actieve, 
partijleden. 

Het bovenstaande moet overigens niet zo begrepen worden dat ideologieën· 
en praktijken van de linkervleugel volledig stroken met die van de partij. De 
congruentie heeft vooral betrekking op de voorwaarden waaronder en de 
inzet waarmee politiek bedreven wordt. Ten grondslag hieraan ligt de 
overname van het étatistische element uit de sociaal-democratische ideologie. 
De idee dat de staat de cockpit van de samenleving behoort te zijn, is 
paradigmatisch in de PvdA. 17 Deze bewering klinkt, gezien de verbale nadruk 
die de linkervleugel op zaken als basisdemocratie en arbeiderszelfbestuur 
legt, misschien ongeloofwaardig. Toch wordt ook door de linkervleugel, en in 
het licht van het bovenstaande om niet onbegrijpelijke redenen, de PvdA 

16. Dat het gouvernementalisme niet meer vanzelfsprekend op consensus in de partij kan 
rekenen, manifesteert zich bijvoorbeeld in de discussie over de vraag of de PvdA actie- of 
beginselpartij moet zijn. In 1973 doopt de PvdA zich op een congres om in 'actiepartij'; in 
1978 stelt een.breed samengestelde commissie van de Wiardi Beekman-stichting vast dat 
'er in de praktijk van "acties" als nieuw element in het strategisch handelen van de PvdA 
veel minder terecht is gekomen dan op grond van de (ambitieuze) besluiten van 1973 mocht 
worden verwacht.' (Partij, parlement, activisme; Deventer, 1978, pag. 111-112). 

17. Kal ma redeneert op een soortgelijke wijze. Zie: Pa ui Kalm a; De illusie van de 'democrati
sche staat', Deventer, 1982, o.a. pag. 13-19. Een verslag van een discussie binnen de 
partij over dit thema is: 'De staat verdrukt?'; Bijdragen/verslag WBS-conferentie 30 oktober 
1982, Amsterdam, 1983. 
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beschouwd als een instrument bij uitstek om greep op de staat (en dus op de 
maatschappij) te krijgen. Vergroting van het ver:nogen van de staat om 
problemen op te lossen is ook voor de linkervleugel de belangrijkste optie. 
Het doel is het afbreken van maatschappelijke machtsverhoudingen, het 
middel is de staat. 

Het basistische paradigma is mijns inziens complementair aan het 
étatische. Het is daarom een kritische variant van het étatisme, omdat de 
tegenstelling basisdemocratie-staat an sich niet wordt geproblematiseerd. 
Door binnen het ideologische spectrum van de partij te blijven, manoeuvreert 
de linkervleugel zich in een positie van blijvende subalterniteit.l8 De logica 
van een dergelijke positie ligt in het feit dat ook voor linkse PvdA-ers de 
aantrekkelijkheid van de PvdA uit haar electorale massabasis bestaat. Het 
moralisme van de WESP, en in mindere mate dat van de gehele linkervleu
gel, heeft een tweezijdige functie: 
a. Het verschaft de linkervleugel een relatief-consistent begrippenkader in 

de ideologische partijstrijd; 
b. het zorgt voor een evenwichtig (lijkend) progressief zelfbeeld. 

111. Nieuwe middenklasse en PvdA 

Om de veranderingsprocessen in de PvdA van de laatste twmttg jaar te 
kunnen analyseren, is het nodig een beeld te hebben van de samenhang 
tussen klassepositie, cultuur en politieke orientatie. 19 Belangrijk is het om in 
te zien a. dat vanaf het midden van de jaren zestig een heel nieuwe lichting 
partijleden tot de PvdA toetreedt, b. dat deze nieuwe generatie haar leden 
hoofdzakelijk uit de nieuwe middenklasse reeruteert en c. dat deze nieuwe 
generatie een nieuw type partijcultuur doet ontst-aan. De soms heftige 
partijstrijd vanaf 1966 kan men deels analyseren in termen van generatiever
schillen. De oude en de nieuwe partijgeneraties komen in een conflictueuze 
verhouding tot elkaar te staan, omdat beide twee totaal verschillende soorten 
'politieke socialisatie' hebben doorlopen. 

18. Een gunstige uitzondering is: John Huige; 'De mogelijkheid van een socialistische 
planningspolitiek', in: Niet bij puinruimen alleen, Amsterdam, 1980, pag .. 240-265. Waar 
het hier om gaai, is dat de linkervleugel in de PvdA opereert op basis van een acceptatie van 
het étatisme in de officiële partij-ideologie. Het voortdurend teruggrijpèn op Weerwerk (het 
verkiezingsprogramma van 1981) waarin een begrip als sturing centraal staat, is hier een 
uitdrukking van. 

19. Voor een behandeling en definiëring van het begrip cultuur zie: Henk Krijnen; 'Kultuur, 
ideologie en arbeidersklasse', in: Cahiers voor de politieke en sociale uetenschappen, juli 
1982, pag. 7-35. Zie t>Veneens: Stuart Hall; 'Cultural Studies and tht• Cent re: some 
probiernaties and problems', in: Culture, Media, Language, London, 1980. pag. 15-48. 

90 



De variabelen leeftijd, klassepositie en sekse geven een goede typering van 
de sociale samenstelling van het middenkader van de PvdA. De meeste 
kaderleden zijn tussen de vijfentwintig en veertig jaar oud, behoren tot de 
nieuwe middenklasse en zijn van het mannelijke geslacht (tweederde is 
mannelijk, eenderde is vrouwelijk). Gemeten naar deze drie sociale variabe
len komen het middenkader van de PvdA en de achterban van de WESP in 
grote trekken met elkaar overeen. Hierbij moet aangetekend worden dat de 
achterban van de WESP een nog sterker middenklassekarakter heeft dan het 
middenkader van de partij.2o 

Hoewel geen cijfermatig onderzoek is verricht naar de sociale positie 
van de aanhang van de linkervleugel in zijn geheel, kan mijns inziens met een 
zeer grote graad van waarschijnlijkheid. worden aangenomen dat de eventuele 
uitkomsten van zo'n soort onderzoek niet duidelijk zullen afwijken van het 
middenkaderonderzoek van Lipschits c.s. en van mijn WESP-onderzoek. 
Deze indruk wordt bevestigd als men, enigszins op de hoogte van de 
personele samenstelling van de linkervleugel, het adressenbestand van de 
WESP onder de loep neemt. Ook zeer veel linkse partijleden die in het 
openbaar niet met de WESP geassocieerd wensen te worden (en dus het 

20. opleidingsniveau Nederland PvdA- midden- WESP 
leden kader 

lager onderwijs 76% 55% 27% 6% 
(LO, LBO, MAVO) 

middelbaar onderwijs lO% 5% 13% 27% 

hoger beroepsonderwijs 11%14% 24%40% 
26%58'!1 29%68% 

universiteit 3% 16% 32% " 39% 

Hoewel opleidingsniveau zeker geen sluitend criterium voor de bepaling van klassepositie 
is, geeft de bovenstaande tabeltoch een goede indicatie van de verschillen in klasse-achter
grond tussen respectievelijk de Nederlandse bevolking, het PvdA-ledenbestand, het 
middenkader van de partij en de aanhang van de WESP. De percentages in de vier 
kolommen zijn ontleend aan drie verschillende enquêtes. De cijfers met betrekking tot de 
opleidingsgraad van de Nederlandse bevolking en de PvdA-leden zijn afkomstig uit het 
zogenaamde MEP-rapport (Eindrapportage Kommissie Meerjarenramingen en Partijorgani
satie, Amsterdam, 1979, pag.25; peildatum enquête: december 1977). De cijfers met 
betrekking tot het middenkader van de partij zijn ontleend aan: I. Lipschits, L.P. Middel en 
W.H. van Schuur; 'Het middenkader van de PvdA', in: Sociaüsme en Democratie, februari 
1979; peildatum: raads- en statencongres PvdA in februari 1978). De cijfers over de 
WESP zijn uitkomsten van mijn enquête onder de WESP-sympathisanten (gehouden in de 
zomer van 1982). Voor een overzicht van statistisch materiaal over de PvdA zie: Gerard 
Heyne den Bak; Democratie in problemen, Deventer, 1982, met name pag. 44-54. De 
belangrijkste conclusie uit de tabelvergelijking is, dat de linkervleugel nog sterker 'middle 
cla.ss' is dan hel gemiddelde kaderlid van de PvdA. 
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manifest niet hebben ondertekend) komen daarin voor. Voor de duidelijk
heid: tot de linkervleugel moeten in dit verband de machtspositionele en 
machtspolitieke fractie gerekend worden. Over klasse-afkomst en klasseposi
tie van de linkse PvdA-ers die tot de lokaal-georiënteerde stroming behoren, 
kan geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Gezien het lokale karakter 
van de betreffende politieke activiteit kunnen klassespecifieke culturele 
filtermechanismen een minder dominante rol spelen dan in de hogere 
partijregionen. We kunnen er echter zonder meer van uitgaan dat de WESP 
en de linkervleugel in zijn totaliteit bepaald niet over een arbeidersaanhang 
beschikken. 

Hoewel de overgrote meerderheid van zowel de WESP als van de gehele 
linkervleugel vakbondslid is (merendeels van de ABVA) staat de klassepositie 
van linkse PvdA-leden in schril contrast tQt die van het partij-electoraat.21 
Deze grote kloof in klassepositie is één van de redenen voor de zwakke positie 
van de linkervleugel in de partij. 

Cultuur, politiek en linkervleugel 

De aanhang van de linkervleugel bestaat merendeels uit betrekkelijk jonge 
partijleden, voornamelijk van middenklassehuize, die onder invloed van de 
culturele, ideologische en politieke veranderingen in de jaren zestig het eerste 
stadium van hun 'politieke socialisatieproces' doormaken. Een interessant 
gegeven is dat de meesten van hen in eerste instantie buiten de PvdA met po
litiek in aanraking komen. Pas in de loop van de jaren zeventig gaan velen van 
hen zich op de PvdA oriënteren, dat wil zeggen worden actief tot zeer actief 
lid. Hun oriëntatie op de PvdA hangt samen met een drietal caesuren in hun 
levensgeschiedenis. De hele generatie jongeren uit de jaren zestig en zeventig 
die zich op progressieve ideeën gaat richten, krijgt trouwens met soortgelijke 
caesuren te maken. 

a. De caesuur tussen oudercultuur en tegencultuur22. De meeste linkse 
PvdA-ers hebben zich zo'n tien tot vijftien jaar geleden met de aspiraties en 

21. Informatie over het PvdA-electoraat bij de verkiezingen van 1977 geven: L. Wijmans en A. 
van der Zwan; 'Progressief moet pluriform blijven'. De verkiezingen van 1977, in: 
Socialisme en Democratie, november 1977, pag. 517-527. Met betrekking tot de 
verkiezingen van 1981 zie: Jan van Putten; 'Verkiezingen 1981: De Partij van de Arbeid 
als regeringspartij', in: Socialisme en Democratie, december 1981, pag. 566-573. 

22. Het begrip 'oudercultuur' heeft een concrete en een abstracte betekenis. In letterlijke zin 
betekent het: cultuur van ouders; in meer abstracte zin verwijst het naar het bestaan van een 
bepaald dominant cultuurpatroon (in een klasse bijvoorbeeld, of in een bepaald gedeelte 
van een klasse), dat weliswaar het bestaan van varianten en 'radicale omkeringen' onverlet 
laat, maar dat de deviaties van deze 'oudercultuur' in haar wezenlijke kenmerken bepaalt. 
Zo kan men de 'tegencultuur' van de jaren zestig - als men zich op cle radicaliteit ervan 
blind staart - opvatten als PPn compl<'tP brt>uk met dt> oudercultuur (in de dubbel<' 
betekenis). De breuk evenwel is heel \\at minder diepgaand als ogenschijnlijk het gPval is. 

92 



de waarden van de zogenaamde 'tegencultuur' geïdentificeerd. Drie belang
rijke elementen van deze tegencultuur zijn: verwerping van 'de burgerlijke 
levensstijl'; anti-autoritaire kritiek op machts-en gezagsverhoudingen; bena
drukking van waarden als authenticiteit en individualiteit. 

Tussen 1950 en 1965 ontstaat in Nederland een geheel nieuw 
consumptie- en vrije tijdspatroon dat de basis legt voor het ontstaan van een 
generatiekloof. Door de nieuwe materiële mogelijkheden, de verhoging van 
de levensstandaard, diep ingrijpende veranderingen in het sociale leven en 
door de amerikanisering van de cultuur krijgen jongeren de kans een aparte 
levensstijl te ontwikkelen. In de middenklasse gaat deze culturele breuk 
gepaard met een sterk ideologisch getinte 'uitbraak' uit de oudercultuur. 
Ondanks het feit dat deze uitbraak, in vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk 
en West-Duitsland, zich in politiek minder extreme vormen voltrekt, is deze 
zo massaal en radicaal van aard dat gerust gesproken kan worden van een 
cultureel-ideologische crisis. Een versterkende factor (die zeker voor Neder
land geldt) is de sleutelpositie die de middenklasse inneemt in het proces van 
organisatie en reproduktie van de maatschappelijke hegemonie.23 

Een gedeelte van de jongeren dat indertijd dit veranderingsproces 
droeg, vormt momenteel de aanhang van de linkervleugel in de PvdA. Anders 
gezegd: de aanhang van de linkervleugel is grotendeels afkomstig uit de 
politieke tak van de 'jaren zestig-beweging'. Velen van hen maakten al op 
jonge leeftijd de keuze voor het politiek actief zijn. In de jaren tussen 1965 en 
1975 is de jongeren- en studentenbeweging het voorportaal van hun 
PvdA-lidmaatschap. 

b. De caesuur tussen tegencultuur en PvdA-lidmaatschap. Zeer veel 
beschouwingen over de PvdA in de jaren zeventig verwijzen naar wat wordt 
genoemd het 'elitekarakter' van de partij.24 De toetreding van de nieuwe 
generatie heeft een inhoudelijke en chronologische samenhang met drie 

Daarom is het beter om in dit geval het begrip caesuur te gebruiken (dat letterlijk betekent: 
ritmisch rustpunt dat in een muzikale zin de ene frase van de andere scheidt). Voor een be
schouwing over de relatie tussen oudercultuur en subcultuur zie: John Clarke. Stuart Hall. 
Tony Jefferson & Brian Roberts, 'Subcultures, Cultures and Class: A theoretica! overview'. 
in: Resistance through RituaLs, London, 1976, pag. 9-75. 

23. Een artikel waarin deze verandering (te deterministisch) wordt geanalyseerd, is: Ruud 
Abma; 'Hegemonie en tegenkultuur', in: Psychologie en Maatschappij, november 1980, 
pag. 480-493. Ook: Jos van der Lans; 'De kultuur van het provoisme', in: Te Elfder Ure 
35, december 1983, pag. 730-765. 

24. De discussie hierover is begonnen door Bart Tromp; 'Socialisme, organisat(e en democra
tie', in: Socinlisme en Democratie, nummer 4, 1976, pag. 155-172. Recente publikaties 
zijn: Paul Frissen en Gerard Metselaar; 'De PvdA en de problemen van een verzorgingspar
tij', in: Socinlisme en Democratie, januari 1984, pag. 3-12; Jan de Jong; 'PvdA: de slag om 
het midden. Het einde van de polarisatiestrategie?', in: Socinlisme en Democratie, mei 
1984, pag. 161-167. 
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veranderingen in het functioneren van de PvdA: 

- een verandering in de interne politieke cultuur; de verstarde, sterk 
hierarchisch gerichte partijverhoudingen maken plaats voor een type partij
cultuur dat opener van karakter is en tot een vitalisering van het partijleven 
leidt; ook de verdelingsmechanismen voor politieke functies in en namens de 
partij veranderen; de positie van het middenkader in de partij wordt steviger; 
er ontstaan in de partij andere stijlen van politiek bedrijven die geent zijn op 
de cultuur van de nieuwe middenklasse; 

- een verandering in de politieke ideologie van de partij; de discussie 
binnen de partij speelt zich in toenemende mate af in het spanningsveld 
tussen de polen macht en ethiek; de relatie tussen partijbeginselen en 
politieke praktijk wordt een belangrijk thema; dit thema, traditioneel toch al 
belangrijk in de sociaal-democratie maar tussen 1950 en 1965 ietwat op de 
achtergrond geraakt, zorgt voor de context waarbinnen de discussie over 
strategie en doelstellingen wordt gevoerd; sociaal-democratische politiek 
wordt een voortdurend laveren tussen de taaie, op ongelijkheid gebaseerde 
maatschappelijke werkelijkheid en progressieve, op emancipatie gerichte 
idealen (de kracht van de linkervleugel bestaat hierin dat zij er in slaagt uit de 
moralisering van het politieke debat in de partij munt te slaan); 

- een zich verscherpende polarisatie tussen enerzijds politieke cultuur 
en ideologie van de partij en anderzijds haar feitelijke politieke rol; de 
convergentie die in de jaren vijftig en zestig tussen deze twee realiteiten 
bestaat, wordt doorbroken en leidt tot fricties zowel in de interne partijver
houdingen als in de verhouding tussen PvdA en andere (grote) politieke 
partijen. 

Voor de nieuwe generatie valt de overgang van tegencultuur naar 
sociaal-democratie samen met de wijziging in de cultuur en de ideologie van 
de partij. Een tijdlang kan zo het idee postvatten dat de PvdA in staat is de 
'aspiraties van de jaren zestig' waar te maken. Het probleem is dat de PvdA in 
de tussentijd gewoon een progressief-burgerlijke hervormingspartij blijft. De 
nieuwe generatie (met Nieuw Links als wegbereider) weet een modernisering 
van de politieke cultuur en een moralisering van de politieke ideologie van de 
PvdA te bewerkstelligen. Morele principes (als solidariteit, sociale rechtvaar
digheid en dergelijke) worden steeds meer gebruikt als maatstaf voor de 
beoordeling van politieke standpunten en beleid. Ondanks deze moralisering, 
die een zekere verlinksing van partijstandpunten met zich meebrengt, worden 
in vrijwel de gehele partij de principes van de sociaal-democratische leer (een 
parlementaristisch gekleurd progressief, niet-radicaal reformisme) aanvaard. 

Dit grondgegeven kan veel van de wispelturigheid van het middenkader 
verklaren. Hoewel de nieuwe generatie tal van vernieuwingen in de PvdA 
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gestalte geeft, weet zij geen bres te slaan in de dominantie van de sociaal-de
mocratische ideologie binnen de partij. 

c. De caesuur tussen het studenten- (en jongeren)bestaan en de toetre
ding tot de nieuwe middenklasse. De feitelijke toetreding tot de nieuwe 
middenklasse doet een groot gedeelte van de nieuwe generatie terecht komen 
in een maatschappelijke positie die ambivalent van aard is. De overgang naar 
een klassepositie bepaald door werk dat in hoofdzaak bestaat uit de 
regulering van sociale verhoudingen is (in subjectieve zin) een gecompliceerd 
proces. De tweeslachtigheid tussen objectieve functie (machtsregulering, 
disciplinering en dergelijke) en ideële inzet doet mensen met progressieve 
ideeën in een gespleten toestand belanden. 

Lidmaatschap van een 'progressieve politieke partij' kan in ideologisch 
opzicht een compenserende functie vervullen. Wat men in zijn werk aan 
idealen niet kan realiseren, kan men op de politiek projecteren. Bovendien 
kan er in het leven van mensen dientengevolge een quasi-homogeniteit tussen 
werksituatie en politieke betrokkenheid ontstaan. De adoptie van een 
politieke ideologie als die van de PvdA (waar principes als maatschappelijke 
rechtvaardigheid en solidariteit met de 'zwakzwakkeren in de samenleving' 
centraal staan) kan een breukloze, onproblematische verhouding tussen 
maatschappelijke positie en politiek engagement suggereren. (Eventuele 
schuldgevoelens met betrekking tot het eigen maatschappelijke functioneren 
kunnen hiermee bijvoorbeeld worden verdrongen.) 

Deze achtergrond kan gedeeltelijk de furieuze reactie van progressieve 
partijleden op de WESP verklaren. Men wil, kort gezegd, niet op zijn 
geschiedenis aangesproken worden. 

Slot 

Doelbewuste betrokkenheid bij het organiseren van een linkse stroming 
vooronderstelt de erkenning van het bestaan van de genoemde caesuren. Het 
is erg waarschijnlijk dat voor dit soort initiatieven in de PvdA in eerste 
instantie een minieme bereidheid bestaat, omdat deze een herdefiniëring van 
de eigen politieke opstelling impliceert die uitgaat van een realistische 
definitie van de eigen klassepositie (en de objectieve gestructureerdheid 
daarvan). Voor progressief ingestelde personen uit de nieuwe middenklasse 
is de relatie tussen politiek, ideologie en psychologie evenwel zo delicaat van 
aard dat men terugdeinst voor de inderdaad zeer ingrijpende consequenties 
(op met name het psychologische vlak) die een dergelijke heroriëntatie met 
zich meebrengt. 

Erg hoopvol over het ontstaan van een krachtige linkse stroming in de 
PvdA binnen enige jaren hoeft men niet te zijn. In de PvdA is men niet 
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gewend om politiek langs klasselijnen te interpreteren. Dit geldt ook voor de 
linkervleugel. Het algemene culturele klimaat in Nederland werkt eveneens 
niet erg bevorderlijk. Bovendien zijn in de traditie van de arbeidersbeweging 
en de linkse beweging in het algemeen nauwelijks aanknopingspunten te 
vinden voor het denken over de relatie tussen middenklasse en politiek. 

Perspectief op een versterking van de linkervleugel is er alleen maar als naar 
organisatievormen wordt gezocht die recht doen aan de intellectuele inhoud 
van het werk (hoe specialistisch misschien ook) dat de meerderheid van de 
nieuwe generatie partijleden dagelijks verricht. 

Organisatievormen die op lange termijn effect kunnen sorteren, zullen 
in de eerste plaats gericht moeten zijn op het binnen de context van de Pvda 
tot stand brengen van een nieuwe, progressieve verbinding tussen intellectue
le arbeid en politiek.25 hervormingsstrategieën die een breuk met de 
kapitalistische logica beogen, kunnen dan verantwoorder en gedetailleerder 
worden ingevuld. Om dit te bereiken zal de linkervleugel vooralsnog moeten 
afzien van machtspolitieke pretenties. Dit laatste is naar mijn mening een 
noodzakelijke voorwaarde. 

De vraag of veel progressieve PvdA-ers zich tot socialistische politiek 
aangetrokken voelen kan dan serieus beantwoord worden. Of de Nederlandse 
sociaal-democratie een krachtige linkse stroming binnen haar gelederen zal 
verdragen, kan dan ook blijken. Wellicht zijn socialisme en sociaal-democra
tie twee politieke stromingen met eenzelfde oorsprong maar met een 
gescheiden toekomst, althans op het partijpolitieke vlak. 

25. De Italiaanse discussie over de relatie tussen intellectuelen en politiek levert de meest 
interessante gezichtspunten op. Zie: Jelle Visser; 'Van de kultuur naar de politiek: 
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Wijzigingen in de sectorale opbouw 
van de Nederlandse economie en de 
wetenschap der politieke economie 
Pim Fortuyn 

Sinds het begin van de jaren zestig voltrekt zich in de Nederlandse economie 
een steeds ingrijpender wordend proces van herstructurering. Wat zich in het 
kader van de EEG aandiende als een noodzakelijk aanpassingsproces aan de 
economische structuur van landen als West-Duitsland en Frankrijk, is 
inmiddels uitgegroeid tot een koude sanering met grote maatschappelijke 
gevolgen. 

De sector industrie en nijverheid is belangrijk van aanzien veranderd. 
Hele bedrijfstakken zijn verdwenen, en ook de vraag naar arbeid heeft mede 
daardoor belangrijke verschuivingen ondergaan. De economische crisis, en 
daarbinnen de beide oliecrises, hebben dit proces van herstructurering in een 
stroomversnelling gebracht. Opmerkelijk is het dat dit proces vrijwel niet 
door de overheid wordt begeleid. Van planning is in dat verband geen sprake. 
Sedert 1981 geldt als hoogste wijsheid dat het plannend vermogen van de 
markt dient te worden hersteld. Dit ondanks dat de ervaring in de voorgaande 
decennia heeft uitgewezen, dat die markt maar zeer ten dele in staat is deze 
functie te vervullen, met name wanneer daarin wordt betrokken de noodzaak 
van in maatschappelijk opzicht voldoende werkgelegenheid. 

De wetenschap der politieke economie is door haar discipline overstij
gend karakter bij uitstek geschikt om de verbanden tussen economische 
herstructurering, de wijze waarop dat geschiedt en de maatschappelijke 
gevolgen te analyseren. Op basis daarvan zou zij wellicht in de gelegenheid 
zijn alternatieven voor het huidige beleid aan te dragen. 

Doel van dit opstel is een dergelijke functie van de politieke economie te 
bepleiten en te onderzoeken wat daar voor ons land tot nu toe van terecht ge
komen is. Daarom begin ik met een korte uiteenzetting over de wijzigingen in 
de sectorale opbouw van de Nederlandse economie sedert 1938, waarbij het 
accent wordt gelegd op de periode na 1963. Op basis daarvan worden een 
aantal conclusies getrokken over de aard van het herstructureringsproces en 
zijn maatschappelijke gevolgen. Vervolgens wordt globaal gekeken naar de 
inbreng die de politieke economie in ons land heeft gehad in de discussie over 
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dit herstructureringsproces. Tenslotte probeer ik aan de hand van een drietal 
probleemcomplexen die de jaren tachtig en negentig in belangrijke mate 
zullen bepalen, aannemelijk te maken dat een bijdrage van de wetenschap 
der politieke economie aan de analyse daarvan en het debat daarover van 
groot belang is, wil de machtsbalans tussen kapitaal en arbeid niet te ver 
doorslaan in het nadeel van uitkeringsgerechtigden en sommige groepen 
loonafhankelijken. 

De sectorale opbouw van de Nederlandse economie sedert 
19381 

Het is gebruikelijk de Nederlandse economie onder te verdelen in een viertal 
hoofdsectoren te weten: 

a. landbouw, meegerekend de bosbouw en visserij; 
b. industrie en nijverheid; 
c. handel, dienstverlening en vervoer; 
d. overheid. 
Indien we de ontwikkeling van het aandeel van de onderscheiden 

sectoren in het nationaal inkomen volgen, dan valt daarin, bij rangschikking 
in volgorde van belangrijkheid, het volgende patroon te ontdekken: 

Tabel I. Bijdrage per sertor aan het nationaal inkomen in procenten. 1938-1983. 

1938 19.50 19.55 1960 1963 1965 1970 1973 1975 1980 1982 

Landbou". 
bosbou" 
\ isserij 

Delfstof-
" inning. 

10 

industrie. 

openbare 
llutsbt>drij\('11 31 

Handel. 
dienst
verlening 
\Pnoer 

Overheid 

59 

1.5 12 

ti 

46 47 

Bron: CBS en Landbou!l'cij(ers. 

11 9 

t2 

47 37 

12 

9 

36 

13 

6 

40 

40 

14 

6 

39 

40 

15 

5 

37 

42 

]6 

4 

35 

45 

16 

4 

3.5 

45 

16 

I. Deze paragraf berust voor een groot deel op mijn boek Kemrij(ers 1945-1983 van de 
sociaal-economische ont1ákkeling in Nederland. Expansie en stag7latie. Deventer. 1983. 

98 



Schema I. Volgorde van belangrijkheid sectoren Nederlandse economie naar aandeel in het 
nationaal inkomen 1938-1983. 

1938 1950 

I. l. 
Handel, Industrie en 
dienst ver- nijverheid 
lening en 
\'f'f\'Of'f 

2. 2. 
Industrie en Handel, 
nijverbeid dienstver-

lening en 

vervoer 

3. 3. 
Landbouw Landbouw 

1963 

l. 
Industrie en 
nijverheid 

2. 
Handel, 
dienstver-
lening en 

vervoe-r 

3. 
Landbouw en 
Overheid ex 
aequo 

1973 

l. 
lndustriP en 
nijverheid 

en Handel. 
dienstverle
ning en ver

voer ex aequo 

2. 
Overheid 

3. 
l.andbou\\ 

1980-1983 

l. 
Handel. 
dienstver

lening Pn 

vervoer 

2. 
Industrie en 
nijH'rheid 

3. 
Overheid 

~. 

Landbouw 

In het patroon van de sectorale opbouw van de Nederlandse economie sedert 
1938 springen twee momenten, waarop duidelijke verschuivingen plaatsgrij
pen, eruit: 1950/1955 en 1970/1973. In 1950/1955 hebben industrie en 
nijverheid de sector handel, dienstverlening en vervoer verdrongen van de 
eerste plaats. In 1970/1973 vindt het omgekeerde plaats en wordt in de 
jaren daarna het patroon van 1938 weer hersteld. 

Ik wil mij in dit opstel beperken tot deze laatste belangrijke wijziging in 
de sectorale opbouw van de Nederlandse economie. dat wil zeggen de 
verdringing van industrie en nijverheid door handel. dienstverlening en 
vervoer. 

Op basis van de tabellen 1 en 2 kan worden vastgesteld, dat de industrialisa
tiepolitiek van de jaren vijftig in een periode van krap twintig jaar veel van 
haar glans verloren heeft. Het paradepaardje van de Nederlandse economie. 
de industrie. begint aan het eind van de jaren zestig zijn prominente positie te 
verliezen en wordt in de loop van de jaren zeventig royaal verdrongen naar de 
tweede plaats voor wat betreft haar aandeel in het nationaal inkomen en de 
werkgelegeneid. Ook voor de ontwikkeling van het investeringspatroon valt 
een soortgelijke tendentie waar te nemen.2 Daarnaast neemt het aandeel van 

2. ZiP W.S.P. Fortuyn, Kerncijfers 1945-1983, blz. 214 <'.\. 
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Tabel 2. Werkgelegenheid en werkloosheid 1948-1982 (a) 

1948 1952 1957 1962 1971 1973 1975 1979 1980 1981 

totale arbeids-
volume 3768 3988 4300 4538 4793 4802 4862 4998 5059 5137 

Werkgelegenheid 
militairen 167 104 132 132 112 109 104 106 107 109 

Werkgelegenheid 
civiele sector 3558 3746 4116 4373 4612 4576 4552 4667 4689 4627 
(b) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) ( 100) 

Waarvan: 
- in de industrie 1419 1521 1729 1856 1743 1658 1573 1515 1495 1424 
- (b) (39) (41) (42) (42) (38) (36) (34) (32) (32) (31) 
- overigen waar-
- onder de dien-
- slensektor, 
handel en 1310 1409 1568 1725 2077 2111 2154 2275 2311 2311 
- vervoer (b) (36) (38) (38) (39) (45) (46) (47) (48) (49) (50) 
- landbouw en 542 516 470 419 320 309 299 280 274 
- visserij (b) (15) (14) (ll) (9) (7) (7) (6) (6) (6) (6) 
-overheid 287 300 349 373 472 498 526 597 607 618 
- (b) (8) (8) (8) (8) (10) (11) (11) (13) (13) (13) 

Geregistreerde 
arbeidsreserve 43 138 52 33 69 117 206 225 263 401 

Bron: CBS. 

a. x 1000. 
b. Tussen haakjes het percentage berekend door de schrijver vna het totaal aan werkgelegenheid 

in de civiele sector, afgerond op een heel getal. 

de landbouw in het nationaal inkomen en de werkgelegenheid sedert 1950 
gestaag af. In 1980 bedroeg dit aandeel respectievelijk 4 en 6 procent. In 
1950 was dat nog 15 en 14 procent. 

Tenslotte de opmars van de overheid. Sedert 1963 loopt haar aandeel 
in het nationaal inkomen van 12 procent naar 16 procent in 1982 en voor 
wat betreft de werkgelegenheid van 8 procent in 1962 naar 13 procent in 
1981. De overheid verwerft sedert het begin van de jaren zestig een niet 
meer weg te cijferen plaats in de economische structuur van Nederland. 

Katalysator van deze belangrijke structuurwijzigingen in de Nederland
se economie aan het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren 
zeventig is zonder twijfel geweest de ontmanteling van de geleide loonpolitiek 
in 1963. Vanaf 1945 werden de loonhoogten en de secundaire arbeidsvoor-
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waarden van lonen die ressorteerden onder een collectieve regeling, en dat 
betrof ruim 80 procent van de looninkomens, in laatste instantie op centraal 
niveau door het College van Rijksbemiddelaars onder directe verantwoorde
lijkheid van de minister van Sociale Zaken vastgesteld. Dit was feitelijk het 
enige effectieve en qua werkingssfeer omvangrijke planningsinstrument 
waarover het kabinet beschikte voor het voeren van een algemeen sociaal en 
economisch beleid. Het opgeven van dit instrument betekende dat de invloed 
van het kabinet op de ontwikkeling van de economische structuur van ons 
land zeer aanzienlijk werd ingeperkt. Het is niet verwonderlijk dat vooral de 
sociaal-democraten in parlement en vakbeweging daarmee grote moeite 
hadden. Immers, mede door gebruik te maken van dit instrument is de 
doelstelling van volledige werkgelegenheid ten volle gerealiseerd en zijn al te 
grote verschillen in beloning voor gelijksoortig werk voorkomen. Schaduwzij
de van dit, bezien in de context van de EEG, te lang volgehouden beleid, is 
zonder twijfel dat het overschakelen van breedte- naar diepte-investeringen in 
menig sector van de industrie te traag en in een aantal gevallen zelfs te laat op 
gang is gekomen. Met name in de kleding-, confectie- en schoeiselindustrie, 
alsmede in onderdelen van de metaalindustrie is te laat en te weinig nieuwe 
technologie geïntroduceerd, waardoor deze produkties in de loop van de 
jaren zestig en het begin van de jaren zeventig voor ons land verloren zijn ge
gaan. Binnen de context van de EEG was het relatief lage loonniveau in de 
loop van 1963 niet meer te handhaven. Deels door de daarmee gepaard 
gaande technologische veroudering van produktiejaargangen, waardoor op 
termijn de concurrentiepositie van de Nederlandse produkten werd onder
mijnd, maar ook door de toenemende liberalisering van de handels- en 
industriebetrekkingen tussen de landen der EEG. 

De gevolgen van deze abrupte beëindiging van een achttien jaar durend 
beleid van centraal geleide lonen, blijken niet onaanzienlijk te zijn. Een 
keiharde koude sanering van de Nederlandse industrie wordt ingezet. Menig 
arbeidsintensief bedrijf dat de plotselinge grote loonstijgingen niet kan 
opbrengen verdwijnt of is gedwongen op te gaan in een grotere, en vooral 
kapitaalkrachtigere structuur. Een ware golf van fusies, concentraties, reor
ganisaties en bedrijfssluitingen rolt vanaf het midden van de jaren zestig over 
ons land.3 

Begeleiding van overheidswege van dit proces blijft nagenoeg achterwe
ge. Een eerste interessante stelling in het licHt van de huidige discussie over 
privatisering, deregulering en herstel van het marktmechanisme is daarom de 
volgende: het plannend vermogen van het marktmechanisme is in de jaren 
zestig onvoldoende gebleken om de onvermijdelijke herstructurering van de 

3. ldt•m, tabel 107 en 16 7. 
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Nederlandse economie in economisch opzicht zo optimaal mogelijk te doen 
verlopen. Integendeel, door een betere planning en begeleiding van het 
herstructureringsproces hadden aanzienlijke kosten in economisch en maat
schappelijk opzicht kunnen worden bespaard. 

De eerste en tweede oliecrisis, 197 4 en 1979, en de daarmee samenhangen
de, de westerse wereld omspannende, economische crisis is tot nu toe buiten 
beschouwing gebleven. Niet om het belang daarvan te bagatelliseren, maar 
om aan te geven dat de diepere oorzaken van de crisis, voorzover daar 
factoren in de Nederlandse economische structuur voor zijn aan te wijzen, 
moeten worden gesitueerd aan het eind van de jaren vijftig en het begin van 
de jaren zestig. De opgelopen achterstand in technologische ontwikkeling van 
een groot aantal Nederlandse produkties en de wijze waarop getracht is deze 
achterstand in te halen hebben ertoe bijgedragen dat de structuur van de 
industrie aanzienlijk smaller is geworden. Een relatief klein aantal bedrijven 
met eeringe spreiding heeft de kwetsbaarheid van de Nederlandse industrie 
uiteraard aanzienlijk vergroot. 

Tot 197 4 was dat nog niet zo zichtbaar, door de grote en snelle 
economische groei. De door de industrie prijsgegeven ruimte is gedurende 
een groot aantal jaren en in steeds toenemende mate benut door de tertiaire 
en quartaire sector. Dat geldt zowel voor de investeringen, als voor het 
aandeel in het nationaal inkomen, als voor de werkgelegenheid. De vermin
dering van de werkgelegenheid zowel als de groei van het arbeidsaanbod is 
tot diep in de jaren zeventig door deze sectoren in hoge mate, zij het in een la
tere fase nog slechts gedeeltelijk, opgevangen. Logisch gevolg van deze 
wijziging in de structuur van de Nederlandse economie is dat thans het 
verminderen van de omvang van de collectieve sector onmiddellijke reper
cus~ies heeft voor zowel het nationale inkomen als de werkgelegenheid. 

De beide oliecrises hebben wél een sterke kostenverhoging van veel produk
ties veroorzaakt. En deze kostenverhoging heeft betrekking op de energieprij
zen en de door de groeiende werkloosheid groter wordende premiedruk. 
Beide kostenaspecten vormden een krachtige stimulans tot verdergaande 
mechanisering en rationalisering van het produktieproces, met andere woor
den: tot substitutie van arbeidskracht door kapitaal. Zo zijn immers de 
uitgaven voor de dure energie en de dure arbeid te beteugelen. Maar het 
rationalisatie en mechanisatieproces was al eerder, reeds in de tweede helft 
van de jaren zestig, in een nieuwe fase beland. De twee oliecrises versnellen 
en verdiepen dit proces. 

Mijn tweede stelling is nu, dat de oliecrises, welke ik beschouw als plotselinge 
en omvangrijke reallocaties van kapitaal, de zwakke plekken in de structuur 
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van de Nederlandse economie versneld hebben blootgelegd, en de uit die 
zwakheden voortvloeiende nadelige gevolgen in omvang hebben doen toene
men. De oliecrises zijn echter allerminst de oorzaak van deze zwakheden. In 
dit verband kan ik volstaan met te verwijzen naar Japan, dat de beide crises 
zeer goed heeft kunnen opvangen. 

Bezien we de economische ontwikkeling sedert 1963 nog eens vanuit het 
oogpunt van de werkgelegenheid (zie tabel 2), dan kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken: 

1. De werkgelegenheid in de industrie loopt sedert 1962 procentueel en 
absoluut terug. Voor de jaren vijftig kan het omgekeerde worden \ astgesteld. 

2. _De afbraak van de werkgelegenheid in absolute zin (in aantallen 
mensjaren) in de landbouw begint in 1949. Vanaf het begin van de jaren 
vijftig wordt ook zijn aandeel aan de totale werkgelegenheid (in procenten) 
kleiner. In 1981 wordt nog maar de helft van het aantal mensjaren van dat 
van 1948 ingezet. Let wel, daarmee wordt in absolute zin een aanzienlijk 
hogere produktie gerealiseerd dan in 1948. 

3. De handel, de dienstverlening en het vervoer verdringen na 1963 de 
industrie in zowel absolute als procentuele zin van de eerste plaats. In 1981 
is 50 procent van de civiele werkgelegenheid in deze sector gealloceerd tegen 
31 procent in de industrie. De groei van de werkgelegenheid in absolute zin 
stagneert echter sedert 1980 in de sector handeL dienstverlening en vervoer. 

4. Naast deze sector neemt de overheid een belangrijk deel \an de groei 
van de werkgelegenheid voor haar rekening. In 1981 al 13 procent, ruim 
twee keer zoveel als in de landbouw. Ook in absolute zin groeit in deze sector 
ieder jaar de werkgelegenheid. 

5. Sedert 1980 daalt de absolute omvang van de werkgelegenheid in de 
civiele sector terwijl de vraag naar werk jaarlijks met 70.000 mensjaren 
toeneemt. 

6. De discrepantie tussen de vraag naar arbeid en de \'.erkgelegenheid 
wordt sedert 1973 steeds groter. De werkloosheid stijgt in een periode van 
krap tien jaar van ruim 100.000 naar ruim 800.000. De versnelling daarvan 
vindt vooral plaats sedert 1979. In dat jaar \\as dt> gert>gistreerde arbeidsre
serve nog 225.000. 

Elders ben ik uitvoeriger ingegaan op het belang van lwt jaar 1979 voor de 
Nederlandse economie. 4 Was op de eerste oliecrisis door lwl kahinet-Dt·n 
Uyl, maar ook in het buitenland, nog gereageerd met een lwstt>dingsimpuls. 
na 1976 treedt een kentering in dit op Keynes gt>tnspirt·Prdt• lwleid op. Het 

4. Kerncijfers 1945-1983, hoofdstuk 4 'HprstrukturPring Pil slagnatie I <Jj:\-1 'IK:\'. hl!. I/'. I 
e.\. 
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kabinet-Den Uyl introduceert de 1 %-operatie en zijn opvolger, het kabinet 
van AgtjWiegel, bereidt de eerste grote bezuingingsoperatie- bestek '81 -
voor. Ook deze beleidswending vindt plaats nadat andere belangrijke Europe
se landen, met name Duitsland en Engeland, een restrictiever tot zeer 
restrictief beleid zijn gaan voeren ten aanzien van de overheidsuitgaven. Dit 
restrictieve beleid leidt in ons land tot een groot positief saldo op de 
betalingsbelans, onderbesteding en onderinvestering, alsmede tot een zeer 
sterke stijging van de werkloosheid. Naast uiteraard een langzaam maar zeker 
terugdringen van de collectieve sector ten faveure van de particuliere sector. 

Kijken we naar de ontwikkelingen van het nationaal inkomen op basis 
van netto marktprijzen, dan kunnen we vaststellen dat dit inkomen van 1950 
tot 1980 absoluut en relatief een enorme groei doormaakt en dat het na 
1980 in absolute zin nog groeit maar relatief gezien stagneert. 

Tabel 3. Nationaal inkomen op basi.s van netto mar~tprijzen 1950-1983 (a) 

Nationaal in
komen op basis 
van netto 
marktprijzen 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1982 

17056 27528 38823 6254 7 105377 189540 303320 328540 

Bron: CBS, 'Kerncijfers 1945-1983 '. 
a. In miljoenen guldens. 

Teneinde deze cijfers enigszins te kunnen plaatsen volgen hieronder de inflatiecijfers. 

Tabel 4. Inflatiepercentage 1950-1984. 

Inflatie% 

Bron: CBS 
a. Raming. 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1982 1983 (a) 

3,0 1,0 2,0 4,0 3,6 10,2 6,5 6,0 2,5 

Combineren we de ontwikkelingen van de werkgelegenheid (tabel 2) met die 
van het nationaal inkomen (tabel3) dan dringt zich de conclusie op, dat de ar

beidsproduktiviteit sedert 1940 op spectaculaire wijze toeneemt. Toegespitst 
op de laatste 13 jaar kan worden vastgesteld dat sedert het begin van de jaren 
zeventig duidelijk zichtbaar wordt dat de werkgelegenheid terugloopt, terwijl 
het nationaal inkomen groeit. De voortschrijdende technologisering/mecha
nisering van produkties vormt daarvoor in belangrijke mate de verklaring. 
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Een steeds beperkter aantal mensen brengt een steeds groter nationaal 
inkomen voort. 

Deze korte schets van de veranderingen in de sectorale opbouw van de 
Nederlandse economie maken drie conclusies mogelijk: 

I. De loonexplosie van l 963 en in samenhang daarmee het loslaten van 
de geleide loonpolitiek vormt het beginpunt van een ongepland herstructure
ringsproces van de Nederlandse economie. De sectorale opbouw wordt 
ingrijpend gewijzigd. De sector handel, dienstverlening en vervoer wordt de 
belangrijkste uit het oogpunt van nationaal inkomen, investeringen en 
werkgelegenheid. Daarnaast groeit de collectieve sector in belang; zowel voor 
wat betreft het nationaal inkomen als voor de werkgelegenheid is hij sedert 
1963 van toenemend gewicht. 

11. Dit ongeplande herstructureringsproces gaat gepaard aan een ver
smalling van de industriële basis van ons land en een sterke rationalisatie en 
mechanisatie van het produktieproces. De beide oliecrises hebben daarin een 
katalyserende functie. 

lil. Na 1973 komt het rationalisatie- en mechanisatieproces in een 
hogere versnelling en veroorzaakt door het gelijktijdig optreden van het 
teruglopen van de economische groei een steeds grotere werkloosheid. 1979 
vormt in deze ontwikkeling een nieuw keerpunt; vanaf dat moment neemt de 
omvang van de werkloosheid steeds grotere proporties aan. 

Politieke economie en sociaal-economische structuur 

Onder politieke economie versta ik een wijze van economie bedrijven, waarin 
de economische betrekkingen worden opgevat als maatschappelijke betrek
kingen welke op haar beurt de grondstructuur van de betreffende maatschap
pij in hoge mate bepalen. Geredeneerd vanuit de huidige opdeling van de 
wetenschap in disciplines zal men in de politieke economie elementen van de 
rechts- en geschiedwetenschap, alsmede van de sociologie en de politicologie 
aantreffen. 

De politieke economie heeft in ons land nooit een groot aantal 
beoefenaren gekend. Zeker na de Tweede Wereldoorlog werd het een 
bezigheid van weinigen. Keynes' The General Theory of Employment, Interest 
and Money reken ik tot een van de weinige standaardwerken op dit terrein die 
in de twintigste eeuw zijn verschenen. Dat zegt iets over de stand van het vak. 
Ook in ons land werden zijn theoretische inzichten na de oorlog dominant in 
de economische wetenschap. Zij het wel in een sterk verdunde vorm. Met 
name het sociaal-maatschappelijke element uit zijn theorie verdween naar de 
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achtergrond. Ook zijn inzichten op monetair terrein vonden maar heel 
gedeeltelijk ingang. 5 In ons land heeft zijn theorie betekenis gehad op 
macro-economisch niveau, doordat hieraan de legitiminatie kon worden 
ontleend voor overheidsingrijpen in de economie. Het stelde de grote 
politieke stromingen in ons land, het liberalisme, het socialisme en het 
confessionalisme, in de gelegenheid om zonder gezichtsverlies een belangrij
ke rol van de overheid in de sociaal-economische politiek te accepteren.ó 

Keynes was erin geslaagd een politieke economie te ontwerpen die de 
particuliere ondernemingsgewijze produktie onverlet liet, doch wel de moge
lijkheden bood het marktmechanisme te corrigeren en grote werkloosheid 
tegen te gaan. De overheid werd in deze theorie in staat gesteld, door het voe
ren van een actieve sociaal-economische politiek, de arbeidersklasse met het 
kapitalisme te verzoenen en tegelijkertijd het proces van kapitaalaccumulatie 
zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. De uit de kapitalistische produktie
wijze voortvloeiende klassenstrijd (Marx) leek door de theorie van Keynes 
overwonnen te zijn. 

Opmerkelijk genoeg zijn het niet alleen tekortkomingen in de sociaal-econo
mische politiek die een hernieuwd debat over het belang en de aard van de 
politieke economie veroorzaken. Het debat komt op gang aan het eind van de 
jaren zestig en het begin van de jaren zeventig binnen de studentenbeweging. 
De oorzaken daarvan zijn mijns inziens de behoefte om als protestbeweging al 
het bestaande, dus ook de zogenaamde burgerlijke economie te bekritiseren, 
en de groeiende band met de arbeidersbeweging. 

Deze laatste werd sedert het midden van de jaren zestig in toenemende mate 
geconfronteerd met de gevolgen van de koude sanering der Nederlandse 
economie. Hetgeen in aanvang nog niet zozeer leidde tot openlijke werkloos
heid, maar wel voedsel gaf aan het gevoel dat de arbeidskracht, als het erop 
aankwam, weinig in de melk te brokkelen had. De afvloeiingsregelingen 
waren over het algemeen in orde, maar dat kon niet het gevoel bij velen 
wegnemen, afgedankt te zijn nu ze minder bruikbaar geworden waren. Van 
hen die nog wel ingeschakeld bleven in het produktieproces, werd een veel 
grotere wendbaarheid geëist dan voorheen. Het oude vertrouwde desinte
greerde in hoog tempo. Dit versterkte het gevoel geen greep meer te hebben 
op de eigen situatie. In een relatief klein aantal jaren kwam binnen de 

5. Zie A. Nentjes 'De visie van Keynes en een Keynesiaanse visie op de internationale 
financiele vraagstukken·. in: OI a ternationaal Kevnesianisrne', Ant.M.F. Srnulders (red.). 
Alphen a/d Rijn, 1984. 

6. Uitgebreider ben ik daarop ingegaan in: Sociaal-economische politiek in Nederland 
1945-1949. Alphen a/d Rijn, 1981. 
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arbeidersvakbeweging een ingrijpende verandering in strategie tegenover 
deze koude sanering tot stand. Was men aanvankelijk nog geneigd alle 
energie te concentreren op het in de wacht slepen van goede afvloeiingsrege
lingen7, aan het begin van de jaren zeventig ging langzaam maar zeker het 
roer om8 en concentreerde men zich op het aandragen van alternatieven voor 
de koude sanering. Deze hebben als belangrijk kenmerk dat zij de breedte 
van het produktassortiment trachtten te handhaven om daarmee de werkgele
genheid op peil te houden. De grote Enka-bezetting in 1972 te Breda vormt 
wat dat betreft het keerpunt. 9 

De strekking van het studentenprotest dat aan het eind van de jaren zestig an
ti-autoritair en anti-gevestigde orde was, krijgt na de Maagdenhuisbezetting 
(1969) een duidelijk anti-kapitalistisch karakter. De oorlog in Vietnam en het 
dekolonisatieproces (dat vrijwel overal neo-koloniale vormen aanneemt), 
spelen in deze toespitsing van het studentenprotest een belangrijke rol. Dit 
gevoegd bij de omstandigheid dat het aanvankelijk spontane protest een vorm 
van institutionalisering behoefde, was er de oorzaak van dat een deel der 
studenten zich richtte op de studie van oudere emancipatiebewegingen. De 
arbeidersvakbeweging kwam daardoor welhaast als vanzelf binnen vizier. 10 

Een voor de hand liggend aandachtsveld werd de relatie loonarbeid-kapitaal. 
De toekomstige beroepspositie van menig aankomend academicus zou 
tenslotte in dezelfde spanningsrelatie moeten worden gesitueerd. Voor de 
analyse van deze relatie werd teruggegrepen op de klassieken en dan vooral 
op Marx. In het vervolg van deze paragraaf geef ik een grove schets van de 
ontwikkeling sedert 1971 van die op Marx georiënteerde politieke economie 
in ons land, aan de hand van een tweetal tijdschriften die zich op dit terrein 
bewegen, te weten Te Elfder Ure (TEU) en het Tijdschrift voor Politieke 
Ekonomie (TPE).II 

7. Zie M. ;an Klaveren, Afdoeiinpregelin[(en in Nederland, Ctrecht. 1973. 
8. De vorming van het blikconcern Thomassen en Drijver dat gPpaard gaat mPl de afstotintg 

c.q. sluiting van technisch got•d gt•outilleNde maar in de te ontwikkelen concernstrategie 
minder passende bedrijvt•n geeft daartoe in 1970 de eerste stool. 

9. Zie A. Benschop enT. Kee. De bedrijfsbezetting van de t.'nka-Breda. De vakbonden en een 
multinational. Nijmegen. 1974. De Industriebond NVV laat deze bezetting uilmonden in 
Pen stePds anii-kapitalistischer houding. zie bijvoorbePid Breien met een rooie draad. 
Amsterdam. 1977. Dat het snel kan verkeren moge blijken uil de huidige opstelling van de 

IB-FNV. 
10. Uiteraard niPt helemaal vanzelf; het artikel 'Tegen arbeiderisnw en sociologisrnP' ;an Ger 

Harmsen in TEU nr. 9 Pn I 0 (!Be jrg. 1971) heeft daar veel toe bijgedragen. 
11. Onderzocht op onderwerp zijn de jaargangen van Te Elfder Ure vanaf 1971 en die ;an het 

Tijdschrift voor Politieke Ekonomie vanaf 1977. 
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Van beide tijdschriften is TEU het sterkst theoretisch georiënteerd. Wellicht 
heeft dat ook iets te maken met het tijdstip waarop TPE wordt opgericht, eind 
1976. De sterke theoretische oriëntatie van TEU wordt slechts op twee 
punten doorbroken; daar waar het gaat om de geschiedenis van de arbeiders
beweging en de feministische beweging. Als we ons beperken tot de p 
litieke economie dan kunnen we vaststellen dat daaraan tot l 97 5 regelmatig 
aandacht wordt geschonken. Dit zijn dan teksten die dieper ingaan op de 
klassieken, of teksten die situaties in het buitenland, en dan nog op strikt 
theoretisch niveau, behandelen. Elke directe verwijzing naar de economische 
ontwikkeling in eigen land wordt gemeden. 

De verklaring voor deze koudwatervrees moet mijns inziens vooral 
worden gezocht in het feit dat de redactie van het blad zich dan onvermijdelijk 
zou hebben begeven in politieke discussies. In de toenmalige verhoudingen 
betekende dat botsingen met de CPN, die de controle op de meningsvorming 
op het betreffende terrein geheel voor zichzelf opeiste. Ze werd daarin 
gesteund door een deel van de linkse wetenschappelijke medewerkers en 
studenten aan de Nederlandse universiteiten. Gezien de anti-kapitalistische 
en sterk marxistische oriëntatie van TEU speelde de relatie tot de Nederland
se sociaal-democratie in de afweging om al dan niet te interveniëren in het de
bat over het sociaal-economische beleid geen rol van betekenis. 

Doordat deze wijze van reageren op politiek gevoelige onderwerpen in 
de Nederlandse sociaal-economische politiek niet beperkt bleef tot de 
redactie van een blad maar zich ook uitstrekte tot het universitaire bedrijf, 
bleef de hernieuwde aandacht voor de door Marx geïnspireerde politieke 
economie een grotendeels theoretische zaak. Alleen die economen die zich 
gevoelig toonden voor een grondslagendebat werden ermee geconfronteerd, 
de anderen gingen rustig door met het beoefenen van het vak op de oude, ver
trouwde manier. In de discussie over het sociaal-economische beleid in 
Nederland schitterden de marxistische politiek-economen door afwezigheid. 

Doordat de Nederlandse beoefenaren der politieke economie om 
politieke redenen niet in staat waren hun theoretische inzichten te verbinden 
met, c.q. te benutten voor een analyse van de sociaal-economische situatie in 
ons land en daardoor ook empirisch onderzoek vanuit een marxistische 
politiek-economische invalshoek uitbleef, bloedde het debat over theoreti
sche vraagstukken na enige tijd dood. TEU zocht politiek neutralere gebieden 
op als cultuur, ideologie, psychoanalyse, seksualiteit, theoretische geschiede
nis en feminisme. Niet dat deze vraagstukken geen politieke lading zouden 
hebben, maar zij onttrokken zich voor een groot deel aan de politieke claims 
van de CPN. Deze partij had na 1972 zulk een grote invloed op het denken 
en doen van marxistisch geïnspireerde intellectuelen, ook op hen die geen lid 
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van de partij waren, dat een afwijzen van die aanspraken in de praktijk niet 
goed mogelijk was. 

In 1976 pleegt de redactie van het blad nog eenmaal een voor de studie der 
politieke economie belangrijke interventie door de problematiek van econo
mie en st11at en daaraan gekoppeld het vraagstuk van de ideologie aan de 
orde te stellen. Ook die keer gebeurt dat door het introduceren van een 
buitenlandse discussie. De rol van de staat in de economie wordt aan de orde 
gesteld door het opnemen van bijdragen van Westduitse theoretici en die van 
de ideologie door de introductie van denken van de Franse marxist en 
communist Louis Althusser. Vooral het werk van deze laatste heeft grote 
gevolgen voor het politiek-economisch denken in marxistische kring. Door 
het theoretisch droogzwemmen was de politieke economie verzand geraakt in 
een dogmatisch-theoretische discussie, die werd gekenmerkt door economis
me en voluntarisme. De introductie van het ideologievraagstuk droeg ertoe bij 
dat niet alles meer werd afgeleid van de economische onderbouw, maar dat 
werd erkend dat ook de bovenbouw haar eigen dynamiek heeft. Dit verleende 
de studie van cultuur, politiek, recht en dergelijke weer een relatief zelfstan
dige positie. (Een mooi voorbeeld is de verandering nadien van de inhoud van 
het tijdschrift Recht en Kritiek. Na 1978 concentreert men zich steeds meer 
op specifiek juridische vraagstukken.) De ijzeren greep op deze gebieden van 
het dogmatisch marxistische denken verslapte daardoor en dit maakte de weg 
vrij voor onderzoek en theorievorming op die terreinen door marxistisch 
geïnspireerde intellectuelen. Deze bevrijding van het denken luidde ook de 
bevrijding in van diezelfde intellectuelen uit de directe of indirecte greep die 
de CPN op hen had. Dit proces van losmaken kwam in een stroomversnelling 
terecht, nadat deze partij in 1977 een desastreuze verkiezingsnederlaag leed. 

Het tekort aan empirische studies op het gebied der politieke economie had 
inmiddels wel geleid tot de oprichting van een nieuw tijdschrift dat in 1977 
zijn eerste nummers uitbrengt: het Tijdschrift voor Politieke Ekonomie. 
Anders dan de naam zou doen vermoeden wordt in dit tijdschrift die 
wetenschap heel voorzichtig bedreven. Als naar de oprichtingsgeschiedenis 
gekeken wordt, is de verbazing daarover minder groot. Ook in dat blad spelen 
CPN-intellectuelen een belangrijke rol. Hen is er veel aan gelegen te 
verhinderen dat het blad zou kunnen gaan interveniëren in partijpolitieke 
discussies over de te voeren sociaal-economische politiek. Zij zijn daarin 
zeker geslaagd. Het blad is een mengeling geworden van dikwijls uitermate 
degelijke verslagen van empirisch onderzoek, op telkens een beperkt terrein, 
èn theoretische artikelen die elke directe verbinding met de Nederlandse 
situatie uit de weg gaan. 

Pas in 1981 wordt met deze lijn voor het eerst gebroken, als het blad 
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een discussie introduceert over een alternatieve crisisbestrijdingspolitiek 
naar aanleiding an een boekje van een aantal hunner Economisch beleid uit 
de klem.t2 Bezien binnen de context van het blad en de traditie waaruit het 
voortkomt, de Nederlandse marxistische van na 1972, is het een buitenge
woon opmerkelijk boekje. Het alternatief behelst niet een op het theoretisch 
werk van Marx geïnspireerde politiek, maar op dat van Keynes. De eerste 
ingang in het debat over de sociaal-economische politiek in Nederland wordt 
door marxistisch politiek-economen dus niet gekozen via Marx, maar via 
Keynes. Welke zijn nu de diepere oorzaken van deze verrassende introduc
tie? 

Hierboven is reeds opgemerkt dat voorzover er na de oorlog in ons land 
iets aan politieke economie wordt gedaan, dit tot aan het begin van de jaren 
zeventig voornamelijk gebeurt vanuit een keynesiaanse optiek. Noch de Partij 
van de Arbeid noch de Communistische Partij Nederland initiëren op dit 
gebied ontwikkelingen in de richting van een linkse, laat staan een op Marx 
en de andere klassieken geïnspireerde, politieke economie. Voor beide 
partijen geldt feitelijk dat deze situatie voortduurt tot op de dag van vandaag. 
Ook vanuit het NVV en later vanuit de FNV worden geen initiatieven in deze 
richting ondernomen. 

De enige organisatie die dan nog overblijft is de universiteit. Na het 
wegebben van de koude oorlog, welke zeker ook van grote invloed is geweest 
op het denken en handelen van sociaal-democraten en communisten, wordt 
aan deze instelling het kritisch denken weer in ere hersteld en valt een 
hernieuwde belangstelling voor onder meer het marxisme waar te nemen. De 
politieke economie bedreven vanuit een marxistische optiek krijgt dan een 
kans. De aandacht wordt aanvankelijk nog geheel opgeëist door de kritiek op 
het kapitalisme en het kolonialisme, maar verschuift ten dele na verloop van 
tijd onder invloed van de contacten met de vakbeweging en de linkse politieke 
partijen. Deze verschuiving treedt op in de jaren 1973 en 197 4. Zoals 
gesteld heeft dat geen positieve gevolgen voor de studie der politieke 
economie. Verwacht had mogen worden dat men zich gaandeweg had 
gemengd in de discussie over de oorzaken van en de remedies voor de 
wereldomspannende economische crisis. Dat nu is slechts gebeurd op een 
zeer abstract theoretisch niveau - waardoor elke implicatie voor de prakti
sche politiek achterwege bleef- dan wel op empirisch niveau, maar dan weer 
op zo'n beperkt terrein dat het politiek economische moment goeddeels 
verloren ging. 

Voor beide tijdschriften kan wel worden vastgesteld, dat zij op deelterreinen 
een bijdrage hebben geleverd aan de discussie over het sociaal-economisch 

12. Economisch beleid uit de klem. Casper van Ewijk e.a .. Amsterdam. 1980. 
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beleid. Te denken valt in dit verband voor wat betreft TEU aan vraagstukken 
inzake vakhondsstrategie en de relatie tussen de organisatie van het 
arbeidsproces en de ontwikkeling van de technologie. Voor TPE vallen in dit 
kader meer onderwerpen te noemen: werkgelegenheid-werkloosheid. de 
arbeidsinkomensquote, de rol van het CPB, kernenergie en economie, 
innovatiebeleid, arbeidstijdverkorting, WAO en werkloosheid, het financie
ringstekort en dergelijke. 

In al deze deelbenaderingen komt de politiek-economische optiek 
echter niet of nauwelijks uit de verf. Meestal gaal het om degelijke studies 
met soms een uitgesproken linkse politieke keuze. De samenhang in de 
sociaal-economische politiek blijft evenwel buiten beschouwing en buiten 
analyse en kritiek. De mogelijkheid van een hernieuwde klassenstrijd mede 
veroorzaakt door de manier waarop na 1979 de crisis wordt bestreden, wordt 
dan ook niet in de eerste plaats door politiek-economen. maar veeleer door 
politici onderkend. 

Dit falen van de politieke economie in ons land is weliswaar in belangrijke 
mate. maar niet uitsluitend te wijten aan het ontbreken van een traditie 
terzake zowel aan de universiteiten als in de linkse politieke partijen en de 
vakbeweging. Ze is ook veroorzaakt door de remmende werking die - zoals 
boven is geschetst - de CPN op de ontplooiing van deze tak van wetenschap 
heeft gehad. De achterstand in het analyseren van de situatie in ons land, die 
de politieke economie zo had opgelopen, kon niet snel genoeg worden 
ingehaald. Dat leidde ertoe dat er naar crisisrecepten werd omgezien die 
reeds eerder hun dienst hadden bewezen en daardoor een zeker gezag 
genoten. Keynes werd door de op het marxisme georiënteerde economen als 
het ware herontdekt en ingezet voor een crisisbestrijdingpolitiek, die minder 
desastreus voor de werkgelegenheid zou uitpakken dan de politiek van 
bezuiniging op de overheidsuitgaven. Daar is uiteraard niets op tegen. 

Dat neemt echter niet weg dat met deze recepten de particuliere 
ondernemingsgewijze produktie en daarmee verbonden de markt. althans 
vooralsnog wordt geaccepteerd als de enige spil waarom onze economie 
draait. En daarmee worden ook de daaruit voortvloeiende beheers- en 
zeggenschapsverhoudingen aanvaard. De economen rond Economische beleid 
uit de klem rnaakten eigenlijk iets soortgelijks mee als de ontwerpers van het 
Plan van de Arbeid in 1935. De strijd voor een andere wijze van produceren, 
dan wel voor planning van de produktie anders dan door de markt, moest 
door de economische crisis worden omgebogen in de richting van een 
verbetering van de kapitalistische wijze van produceren opdat de werkloos
heid kon worden teruggedrongen. Hoe lofwaardig op zich;;.elf ook. met 
verandering van de produktieverhoudingen heeft een dergelijk streven naar 
zijn aard weinig van doen. 
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In het voorafgaande heb ik voornamelijk politieke oorzaken aangegeven voor 
het niet of nauwelijks tot ontplooiing komen van de studie der politieke 
economie in ons land, met name met betrekking tot de ontwikkeling van de 
economische en sociale structuur van ons land en het in samenhang daarmee 
te voeren sociaal-economisch beleid. Aan het inzicht in de structuurverande
ring van de Nederlandse economie na 1963, werd door politiek economen 
geen bijdrage van betekenis geleverd. 

Het aanwijzen van deze politieke oorzaken stelt ons echter voor een 
volgend probleem: waarom komt de studie der politieke economie noch in 
sociaal-democratische noch in communistische kring tot ontwikkeling? Ik heb 
reeds gewezen op de funeste invloed van de koude oorlog. Sociaal-democra
ten wilden in die tijd niets meer met het marxisme van doen hebben en 
communisten verkeerden niet in de omstandigheid dat verder tot ontwikke
ling te brengen. Mede door hun sterke banden met Moskou en door het 
isolement waarin de CPN gedurende een groot aantal jaren verkeerde, kwam 
het marxisme als dogma wèl tot ontwikkeling maar stagneerde de weten
schappelijke ontwikkeling. 

Een andere mogelijke, niet politieke oorzaak van het ontbreken van een 
traditie op het gebied der politieke economie is de late industrialisatie van ons 
land en de sterke oriëntatie door het grote gewicht van oudsher van de sector 
handel, dienstverlening en vervoer, op buitenlandse markten. Het open 
karakter van onze economie maakt de ruimte voor experimenten gering. De 
structuur van de onderneming en de produktieverhoudingen kunnen niet al te 
zeer afwijken van die van het buitenland, op straffe van economische 
neergang. Een neergang die door de relatief kleine binnenlandse markt niet 
kan worden gecompenseerd. Mogelijk dat een dergelijke sterk van het 
buitenland afhankelijke economische structuur bijdraagt tot een zeker volgen 
van ontwikkelingen in het buitenland door politieke partijen en door de 
economische wetenschap. 13 Voor de crisisbestrijdingspolitiek kan sedert het 
begin in 197 4 een dergelijke tendens zeker worden geconstateerd. Neder
land volgt de ontwikkelingen op de wereldmarkt en zorgt ervoor dat haar 
politiek niet al te zeer van die van het voor haar belangrijke buitenland 
afwijkt. Indien dat verband inderdaad zo sterk is ziet de naaste toekomst voor 
het bedrijven van politieke economie in ons land er niet florissant uit. De 

13. Om soortgelijke redenen is de katholieke 'PBO' in 1922 ook al op een debàcle uitgelopen, 
zie W.G.J.M. Tomassen, Het R.K. bedrijfsradenstelsel, Leiden, 1974. 

112 



sociaal-economische problematiek dwingt, indien men een alternatief wil 
vinden voor het huidige beleid, daar echter wel toe. 

In het vervolg van dit opstel wil ik het belang van de studie der politieke eco
nomie onderstrepen met een aantal belangrijke sociaal-economische proble
men waarvoor ons land in de nabije toekomst wordt geplaatst. 

Drie probleemcomplexen 

De aard van de veranderingen in de sectorale opbouw van de Nederlandse 
economie zoals het toenemend gewicht van de collectieve en tertiaire sector 
ten detrimente van de industrie en de nijverheid, alsmede de manier waarop 
die veranderingen tot stand zijn gekomen èn het gevoerde overheidsbeleid 
terzake, plaatsen ons de komende jaren voor tenminste drie probleemcom
plexen, aan de vormgeving waarvan de politieke economie een bijdrage zou 
kunnen leveren. 

Deze probleemcomplexen worden in eerste instantie gegenereerd door 
de ontwikkeling der ec,onomische structuur, maar zijn daardoor geenszins 
ongestuurde processen. De aard der problemen en de wijze waarop ze 
tegemoet kunnen worden getreden maakt ze bij uitstek gevoelig voor een 
politieke benadering. De vorm waarin die benadering wordt gegoten zal in 
belangrijke mate de opbouw en verdere ontwikkeling van onze samenleving 
bepalen. Evenals de gevolgde sociaal-economische politiek ná de grote crisis 
in de jaren dertig in hoge mate de sociale structuur van onze samenleving 
beïnvloedde, zo zal dat ook de komende jaren het geval zijn. De wijze waarop 
de economische crisis te boven wordt gekomen zal van grote invloed blijken 
te zijn op de sociale structuur van ons land. 

De verhouding collectieve en private sector 

Het toenemend gewicht van de collectieve sector in onze economie kan men 
atlezen van de ontwikkeling van de rijksuitgaven sedert 1950. Om het 
patroon daarin op het spoor te komen, is op basis daarvan een schema van 
spending departments vervaardigd. 

volgt schema 2 + tabel 5 
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Tabel 5. Rijksuit{!aven voor de verschillende onderu·erpen van staatszorg 1950-1984 

1950 1955 1957 1958 1960 

Algemeen bestuur 
Defensie 927 1736 1823 1634 1717 
Buitenlandse be-
trekkingen (excl. 
ontwikkelings-
samenwerking) 5064 195• 221 4 1974 295·• 

10178 423 458 491 
Ontwikkelings-
samenwerking 
Justitie en 
politie5 207 295 310 361 392 
Verkeer en 
Waterstaat 399 562 735 589 730 
Handel en 
nijverheid 161 177 108 99 133 
Landbouw en 
Visserij 349 359 635 821 675" 
Ondemijs en 
wetenschappen 381 727 1092 1206 1884 
Cultuur en 
Recreatie 
Sociale 
voorzieningen 462 906 717 1036 873 
Volksgezondheid 
en milieuhygiene 
Volkshuisvesting 52 241 289 532 1002 
Totaal van de 
uitgaven9 6174 8114 9495 8114 9495 
Totaal in % 
van het nationaal 
inkomen 10 36 30 30 25 24 

Bron: Handelin{!en der Staten-Generaal. 
1. In miijoenen [!Uldens. 
2. Voorlopige rekenin[! . 
.3. Vermoedelijke uitkomst. 
4. Inclusief de uit{!ave voor lndonesiè. Suriname en de Nederlandse Antillen. Na 1950 
verminderen de uit{!aven t.b.v. Indonesië. 

5. Inclusief de civiele verdediging. 
6. Beinvloed door de totstandkoming van de EEG. 
7. Inclusief lenin{!en aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 
8. Inclusief lenin{!en aan de EEG. 
9. Niet alle begrotinpposten zijn opgenomen. Het totaal komt dus niet overeen met de optel/inf. 
t'all de verticale kolom. 

10. Op basis van netto marktprijzen. Het percentage is berekend door de redacteur en aff!erond op 
l'l'n heel {!etal. 
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1965 

780 
2701 

4327 

200 

881 

H12 

386 

909 

4055 

314 

1579 

163 
1663 

16900 

27 

1970 

1106 
4000 

5807 

689 

1399 

3177 

619 

1596 

8103 

656 

3154 

278 
2296 

29931 

28 

1971 

1429 
4476 

12497 

763 

1612 

3768 

814 

1020 

9530 

754 

4020 

330 
2827 

35216 

30 

1975 

3391 
7:39.5 

1420 

2914 

.5143 

1170 

1428 

1681.5 

1349 

137.55 

530 
4979 

65218 

34 

19802 

4714 
11005 

28.53 

4730 

8901 

2800 

2079 

25202 

2288 

26234 

795 
9111 

111305 

37 

19823 

.5787 
12500 

3820 

5164 

93.53 

3840 

2161 

26197 

2517 

32318 

1194 
11092 

132862 

40 

19833 

.5918 
12661 

3931 

5203 

9.532 

3705 

2051 

26013 

2590 

30236 

1198 
12711 

137130 

Tabel 5 wijst duidelijk uit dat de omvang van de rijksultgaven een enorme 
vlucht neemt sedert 1950, ook als daar de inflatie in wordt verdisconteerd 
(zie tabel 3 en 4). Kijken we naar het percentage dat het totaal der 
rijksuitgaven uitmaakt van het nationaal inkomen op basis van netto markt
prijzen, dan kunnen een drietal periodes worden onderscheiden: in de 
periode 1950-1958 en 1971-1984 liggen de rijksuitgaven uitgedrukt als 
percentage van het nationaal inkomen op of boven de 30 procent, in de 
periode 1958-1971 liggen zij daaronder. Zo bezien is de huidige situatie 
minder extreem dan dikwijls wordt gesuggereerd. De rijksuitgaven spelen wèl 
een steeds belangrijker rol bij de allocatie van het nationaal inkomen. Die 
functie wordt in de jaren zestig enigszins getemperd door de grote groei van 
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Schema 2. Rangorde 'spending departments' 1950-1984 

Rang- 1950 1960 1955 1965 
orde 

(l) Defensie Onderwijs Defensie Onderwijs 
en Cultuur en weten-

schappen 

(2) Buiten- Defensie Sociale Defensie 
landse be- voor-

trekkingen -zieningen 

(3) Sociale volkshuis- Onderwijs Volkshuis-
voor- vesting en Cultuur vesting 
zieningen 

(4) Verkeer en Sociale Verkeer en Sociale 
Waterstaat voor- Waterstaat voor-

zieningen zieningen 

(5) Onderwijs Verkeer en Landbouw en Verkeer en 
en Cultuur Waterstaat Visserij Waterstaat 

het nationaal inkomen. De rijksuitgaven stijgen in die periode evenals in de 
voorgaande onverminderd, maar het nationaal inkomen doet dat nog meer. 
Vanaf 1971 keert relatief gezien de situatie zoals die bestond gedurende een 
groot deel van de jaren vijftig terug. 

Aan de voortdurende stijging van het beslag op het nationaal inkomen in 
de jaren zeventig en tachtig door de rijksoverheid, zoals gezegd vooral als 
gevolg van het teruglopen c.q. stagneren van de groei van het nationaal 
inkomen, worden argumenten ontleend om deze terug te dringen ten behoeve 
van het herstel van de economische groei. Daar zijn politieke redenen voor 
aan te voeren. De VVD geeft ze bijna dagelijks. Economische redenen in de 
zin van economische groei, zijn daar moeilijker voor aan te voeren. 14 

Ongeveer driekwart van de overheidsuitgaven komen op de een of andere 
manier weer terug in de particuliere sector. De overheid treedt dus voorna
melijk op als allocator en aanjager. Er valt een goede redenering op te 
bouwen waarom juist nu deze functies eerder versterkt dan verzwakt dienen 
te worden. In dit verband kan men denken aan een gericht stimuleringsbeleid 
en een nationale, alle inkomens omvattende inkomenspolitiek. Het feit dat dit 
niet gebeurt kan ten dele worden verklaard door de wens van een groot aantal 
ondernemers, om de krachtsverhoudingen tussen arbeid en kapitaal in hun 

14. Zie bijvoorbeeld Freia, een macro-economisch model voor de middellange termijn, CPB, 
's-Gravenhage, 1983 (monografie nr. 25). 
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1970 1975 1980 1983 

Onderwijs Onderwijs Sociale Sociale 
en weten- en weten- voor- voor-

schappen schappen zieningen zieningen 

Defensie Sociale Onderwijs Onderwijs 

voor- en weten- en weten-
zieningen schappen schappen 

Verkeer en Defensie Defensie Volkshuis-

Waterstaat vesting 

Sociale Verkeer en Volkshuis- Defensie 
voor- Waterstaat vesting 
zieningen 

Volkshuis- Volkshuis- Verkeer en Verkeer en 

vesting vesting ·waterstaat Waterstaat 

voordeel te WIJZigen. Dat zou noodzakelijk zijn om de arbeidsmarkt weer 
beter te laten reageren op het aanbod van werk teneinde de concurrentieposi
tie van het Nederlandse bedrijfsleven te verbeteren. De inflexibiliteit van de 
arbeidsmarkt, waaronder gezien de concurrentie met het buitenland ook de 
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden verstaan, brengt 
het Nederlandse bedrijfsleven achterop. IS Naast een flexibeler arbeidsmarkt 
spelen kostenoverwegingen een rol. Teneinde de arbeidskosten te verlagen 
wordt door ondernemers aangedrongen op verlaging van de premie- en 
belastingdruk, te bereiken door het verlagen van de sociale uitkeringen en te 
bezuinigen op de overheidsuitgaven. 

Indien we de rangorde van de zogenaamde 'spending departments' in 
ogenschouw nemen is er sedert 1950 een interessante ontwikkeling waar te 
nemen. In weerwil van hetgeen op basis van de publieke politieke belangstel
ling zou mogen worden verwacht, staat Defensie tot diep in de jaren vijftig 
nummer één. Zij wordt aan het begin van de jaren zestig verdrongen door On
derwijs en Wetenschappen en zakt sindsdien voortdurend in plaats op de 

15. De analogie met de jaren dertig dringt zich op; ook tóén een streven naar verlaging van de 
loonkosten. Het waren de internationale arbeidsorganisaties die daartegen ingingen met het 
argument dat een dergelijke politiek een neerwaartse druk op de lonen op wereldschaal te 
zien zou geven, met alle gevolgen voor de effectieve vraag van dien. 
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rangorde. In 1983 is zij beland op de vierde plaats. Onderwijs en Weten
schappen wordt op zijn beurt vanaf 1975 door sociale voorzieningen van de 
eerste plaats verdrongen. Hetgeen uiteraard samenhangt met de enorme 
stijging van de werkloosheid en het beroep op de WAO en de bijstand. Voorts 
zijn Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting vaste nummers op de 

ranglijst. 

Het is niet te veel gezegd indien we stellen dat er zich een meerderheid lijkt af 
te tekenen voor een beperking van de omvang van de collectieve sector en 
een inperking van de rol van de overheid ten gunste van een aanzienlijke 
uitbreiding van de private sector en stimulering van het particulier initiatief. 
Bij deze ontwikkeling zijn een paar kanttekeningen op zijn plaats. Voor een 
beperking van de collectieve sector zijn, zoals gesteld, politieke en econo
misch-strategische argumenten aan te voeren. Vanuit een ander gezichtspunt, 
in dit geval vanuit een handhaven c.q. versterken van de positie van 
uitkeringsgerechtigden en loonafhankelijken, zijn daar argumenten van 
dezelfde soort tegen in te brengen. Het verhaal over het gebrek aan adem 
voor de private sector door de omvang van de collectieve sector is bepaald te 
ongedifferentieerd. Zeker, er zijn sectoren in het bedrijfsleven waar de 
lastendruk te hoog is. Maar zelfs die situatie zou kunnen verkeren indien daar 
een voldoende ruime afzet tegenover stond. Er zijn echter ook sectoren, 
waarin deze lastendruk een ondergeschikte rol speelt; met name sectoren 
waarin de ontwikkeling van de technologie domineert en de arbeidsintensiteit 
afneemt. Bovendien wordt dikwijls geopereerd in internationale verbanden, 
hetgeen de greep van nationale overheden op dergelijke ondernemingen 
sterk minimaliseert. 

Het pleidooi voor verlaging van de lastendruk gaat aan dit onderscheid 
tussen arbeidsintensieve en arbeidsextensieve ondernemingen voorbij. Reali
satie van de beleidsaanbevelingen die uit dit pleidooi voortvloeien zou 
betekenen dat de inkomsten van de centrale overheid sterk teruglopen en dat 
de rendementen maximaliseren en bij gebrek aan afzetmogelijkheden voor 
een groot deel naar het buitenland afvloeien. Een algemene politiek van 
lastenverlaging voor het bedrijfsleven sluit dus geenszins aan bij de naar 
arbeidsintensiteit gedifferentieerde structuur van het Nederlands bedrijfsle
ven. Een lastenverlichtingspolitiek die dat gegeven verdisconteert, zal niet 
algemeen maar gericht zijn, en wel op de arbeidsintensieve produkties. 
Daarnaast zou moeten worden bestudeerd op welke manier de kapitaalsinten
sieve en arbeidsextensieve produkties meer kunnen bijdragen aan de 
algemene middelen. 

In het kader van de terugdringing van de invloed van de overheid en het 
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stimileren van het particulier initiatief zal ook het vraagstuk van deregulering 
en privatisering de gemoederen de komende jaren nog bezighouden. Van 
belang is het in de discussie daarover de machtspolitieke aspecten te 
betrekken. Het is bepaald geen technisch vraagstuk alleen. De overheid 
vervult een belangrijke rol bij de verdeling van het nationaal inkomen en bij 
de bescherming van groepen die een structureel zwakke positie innemen. 
Deregulering en privatisering kunnen op heel directe wijze die functies van de 
overheid aantasten. Veelzeggend in dit verband is dat het thema van het 
realiseren van een algemene inkomenspolitiek geheel van de politieke agenda 
is verdwenen. 

Voor de looninkomens, met name van de lagere looninkomens waarvoor 
relatief weinig scholing nodig is, komt de figuur van de CAO steeds meer on
der druk te staan. Het onder 'de prijs' werken en het werken via uitzendbu
reaus neemt hand over hand toe. De CAO die lange tijd de garantie vormde 
tegen het verrichten van arbeid onder inferieure voorwaarden dreigt deze 
functie te verliezen. Gevolg van deze ontwikkeling zal zijn dat enerzijds de 
arbeidsmarkt soepeler zal functioneren, immers de vraag ontmoet een 
optimaal gedifferentieerd aanbod, maar dat anderzijds nieuwe maatschappe
lijke tegenstellingen zullen optreden. Mijns inziens is het maatschappelijk 
gezien niet mogelijk als belangrijkste criterium voor de loonshoogte de 
schaarste op de arbeidsmarkt te laten functioneren. De toegenomen en nog 
steeds toenemende scholing van de beroepsbevolking laat zich daarmee 
moeilijk rijmen. Met het verbeteren van die scholing schuift de grens van 
hetgeen een cultureel aanvaardbaar minimum inkomen is naar boven. De 
economische ontwikkeling, en in samenhang daarmee de desintegratie van de 
CAO, werken eerder de andere kant uit. 

Tenslotte nog een opmerking over de huidige reindustrialisatiepolitiek. Naar 
mijn mening zijn de oorzaken van de versmalling van de industriële structuur 
van ons land nog onvoldoende empirisch en theoretisch onderzocht. Noch de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, noch de commissie-Wag
ner hebben dat afdoende onderzocht.Iö Als de kennis van het proces van 
industrieel verval is aangevuld zal het beter mogelijk zijn om te bepalen wat 
de remedie daartegen is. Wellicht verdient de versterking van de tertiaire en 
quartaire sector wel, mede gezien de grootscheeps reïndustrialisatieprogram
ma's van onze concurrenten, de voorkeur boven reïndustrialistie. Waarom 
niet datgene uitgebaat waarin men sterk is gebleken? 

16. Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie van de WRH (A. 1an der Zv.an). 

·,.(;ravPnhagP. 1980. Advit>scornmissit· inzake de voortgang van fwt industriPbeleid 

(<'Ollllni,"jp. W agner). lt'rslagen van w<·rkzaamhPdPn. "s-Gravenhage. 1982 '"" I 98:1. 
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De financiering van de sociale zekerheidl7 

De betaaibaarheid van ons sociale zekerheidstelsel is al enige jaren een 
centraal discussiethema. Vooral de hoogte der uitkeringen en de koppelings
mechanismen spelen in dat debat een rol. De achtergrond daarvan is het 
steeds groeiend aantal mensen dat er een beroep op doet. Aanvankelijk is 
geprobeerd deze toename te beheersen door het verwijderen van zogenaamde 
oneigenlijke elementen uit het stelsel èn door het voeren van een werkgele
genheidsbeleid. Een echte volumebeheersing is echter niet het resultaat 
geweest. Het kabinet-Lubbers/Van Aardenne heeft daaruit de conclusie 
getrokken dat drastischer maatregelen nodig zijn en een adviesaanvrage bij 
de SER ingediend met het doel het niveau van de uitkeringen te verlagen en 
het beroep op het stelsel te verminderen. 

De vraag is echter of deze aanpak op termijn voldoende zal opleveren. 
Als de werkgelegenheid niet substantieel groeit zal het beroep op het stelsel 
eerder toenemen. Ook bij herstel van de economische groei is het nog maar 
de vraag of de werkgelegenheid zal toenemen. In de loop van de jaren 
zeventig is glashelder geworden dat de relatie winst-werkgelegenheid uiter
mate gecompliceerd is. Ook na rendementsherstel en na herstel van de 
vermogenspositie van in moeilijkheden verkerende bedrijven, zal het van 
vitaal belang zijn de arbeidsproduktiviteit op te voeren om te kunnen 
concurreren op de wereldmarkt. Nederland is in die context alleen nog maar 
geschikt voor de levering van technologisch hoogwaardige produkten. De 
andere produkties zullen moeten worden overgelaten aan de nieuwe indus
trielanden. De infrastructuur van ons land is op arbeidsintesieve produkties, 
bijzondere omstandigheden daargelaten, niet meer ingesteld. Het met veel 
verve gevoerde reïndustrialisatiebeleid zal, indien het met succes wordt 
bekroond, voor de toename van de werkgelegenheid geen rol van betekenis 
spelen. Het beste wat kan worden bereikt is een stagnatie van de afkalving 
van de werkgelegenheid in absolute aantallen mensjaren in deze sector van 
de economie. 

De toename van het arbeidsaanbod zal door deze sector, mede dankzij 
een succesvol reïndustrialisatiebeleid, niet kunnen worden opgevangen. 
Schattingen in een rapport van de IBM over de werkgelegenheid in de 
industrie in de Verenigde Staten in hetjaar 2000 komen uit op 2-10 procent 
van de beroepsbevolking. De analogie met de landbouw dringt zich op. In 
194 7 werkt nog 19,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking in de 
landbouw, in 1980 is dat nog maar 6 procent. In absolute aantallen: 

1 7. Deze paragraaf is ontleend aan een uitvoeriger verhandeling in De Nederlandse verzorgings
staat. Terugblik en vooruitzien, W.S.P. Fortuyn (red.), Deventer, 1983, daaruit hoofdstuk I 
'Naar een nieuwe sociale kwestie', vooral blz. 28 e.v. 
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respectievelijk 580.000 en 278.00 mensjaren. Het kan dus bijzonder snel 
gaan. De basis van die neerwaartse ontwikkeling van de werkgelegenheid in 
de landbouw is de mechanisering van het produktieproces. Na de Tweede 
Wereldoorlog speelt dat een doorslaggevende rol in deze sector van de 
economie. De tuinbouw is wat dat betreft momenteel zelfs een internationaal 
paradepaardje. In de industrie zal de ontwikkeling van de technologie een 
nog veel grotere rol spelen. Naast de opvoering van de arbeidsproduktiviteit 
is daarbij van belang dat de aard van het af te leveren produkt machinalise
ring van het produktieproces vereist. Veel handelingen zijn niet eens meer te 
verrichten door direct ingrijpen van de arbeidskracht. In dit verband valt met 
name te denken aan de computerisering en robotisering van het produktie
proces, in welke ontwikkeling de invoering van de chip een zeer belangrijke 
rol vervult. Het zijn even zovele argumenten om in ieder geval de in het 
IBM-rapport geschetste trend uiterst serieus te nemen. De conclusie die 
daaruit kan worden getrokken voor het werkgelegenheidsbeleid is, dat de 
reïndustrialisatie van Nederland geen bijdrage in positieve zin zalleveren aan 
de beheersing van het volume van het beroep op het stelsel van sociale 
zekerheid. 

Blijven nog twee wegen open: drastische uitbreiding van de werkgelegenheid 
in de tertiaire en quartaire sector en rigoreuze arbeidstijdverkorting. Voor de 
tertiaire sector geldt dat de zich voortslepende economische crisis nu ook 
deze bedreigt. De handel, de dienstverlening en het vervoer deden het tot 
voor kort nog uitstekend, maar ook daar worden nu de gevolgen van de 
vermindering van afzetmogelijkheden duidelijk zichtbaar. Een beleid om deze 
ontwikkeling te keren ontbreekt tot nu toe, of men zou het algemene beleid, 
gericht op economisch herstel, daaronder moeten verstaan. 

Voorts moet nog worden opgemerkt dat ook onderdelen van de tertiaire 
sector, met name bank- en verzekeringsbedrijven en administratiekantoren, 
binnenkort hun omvangrijke bijdrage gaan leveren aan de uitstoot van 
arbeidskrachten. De automatisering staat daar nog aan het begin. De 
aankondiging van de AMRO-bank de komende jaren 2300 arbeidsplaatsen 
af te stoten, is de ouverture van de te verwachten massaontslagen in deze 
sector. Het gevoerde en nog te voeren bezuinigingsbeleid zal de werkgelegen
heid in deze sector verminderen. Al deze ontwikkelingen tezamen zullen het 
beroep op het stelsel van sociale zekerheid automatisch vergroten. Alleen 
drastische verkorting van de arbeidstijd zal dan nog enig soelaas kunnen 
bieden. 

Ik heb geprobeerd aannemelijk te maken. dat het volumebeleid met het 
oogmerk de kosten te beheersen weinig zoden aan de dijk zal zetten. De enige 

121 



uitweg is in dat geval het uitbreiden van de financieringsbronnen. Als we naar 
de ontwikkeling van onze produktieprocessen kijken, is het onafwendbaar de 
basis van de financiering van het stelsel aanzienlijk te verbreden. De alleen 
op betaalde arbeid berustende financieringsgrondslag zal in de naaste 
toekomst niet meer kunnen worden gehandhaafd. Redenerend vanuit de 
ontwikkeling van de structuur van het produktieproces is het onafwendbaar 
dat de revenuen van dat proces ook en in toenemende mate zullen moeten 
worden aangewend ten behoeve van hen die geen directe relatie met dat 
proces hebben. Of dat moet gaan via een premiestelsel of door middel van be
lastingheffing laat ik hier buiten bespreking. 

Betaalde en onbetaalde arbeid, op weg naar een nieuwe 
klassenmaatschappij? 

Door de bovengeschetste technologisering van het produktieproces zal het 
vraagstuk over de verhouding tussen betaalde en onbetaalde arbeid in een 
geheel nieuw daglicht worden geplaatst. Indien men de redenering aanvaardt 
dat de resultaten van het produktieproces niet rechtstreeks en in zijn geheel 
exclusief zijn toe te schrijven aan de inspanningen van kapitaalverschaffers 
en werkers, dan ontbreekt de rechtsgrond voor al te grote beloningsverschil
len tussen hen die arbeid verrichten in de industrie en hen die dat elders in de 
samenleving doen. Indien uit de vermaatschappelijking van het produktiepro
ces ook de logische conclusie kan worden getrokken de resultaten daarvan te 
vermaatschappelijken, zoals bekend een niet gering machtspolitiek pro
bleem, vormt de invoering van een basisinkomen voor iedereen van die 
ontwikkeling een evenzo logisch sluitstuk. Met de invoering van het basisin
komen vervaagt het verschil tussen betaalde en onbetaalde arbeid. 

Een mogelijke andere oplossing zou kunnen zijn om dat deel van de 
werkgelegenheidsuitkeringen, WAO-uitkeringen en bijstandsuitkeringen dat 
een structureel karakter heeft over te hevelen naar de quartaire en tertiaire 
sector voor het scheppen van werkgelegenheid. Indien een dergelijke 
maatregel wordt geflankeerd door een algemeen inkomensbeleid zou tevens 
kunnen worden voorkomen dat er op basis van de financieringsgrondslag 
verschillende categorieën werknemers ontstaan. Op veel plaatsen is dat thans 
het geval. Veel werkers die ·op basis van een WSW -regeling aan werk 
geholpen zijn verrichten gelijksoortig werk als zou hij/zij via een normale 
aanstelling bij de betreffende instelling werkzaam zijn. De verschillen in 
honorering en rechtspositie van beide categorieën zijn evenwel onaanvaard
baar, want niet door de aard van dt> tt> verrichten arht>id te rt>chtvaardigt>n. 
groot. Ht>lernaal t>vidt>nt is dat in ht>t onderv. ijs waar men leerkrachtt>n kent 
met een rechtspositie t'>n ,;alari,; t•n lt·t·rkraclli<'n dit· op 1rij11illige basis met 
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behoud van uitkering, dus zonder echt salaris en een redelijke rechtspositie, 
werkzaam zijn. 

Voor het echter zover is dat een oplossing via een basisinkomen of via 
de bovengeschetste overheveling, beide ingebed in een algemene inkomens
politiek, wordt bereikt lijkt er nog een lange weg te gaan. 

De ontwikkeling wijst eerder in een tegenovergestelde richting. Het recht van 
de werkenden wordt weer sterk op de voorgrond geplaatst. In het kielzog van 
de reindustrialisatiecampagne vindt de prestatiemoraal weer ingang en 
inherent daaraan worden pleidooien voor het herstel van de band tussen 
prestatie en beloning weer veel gehoord. Denivellering kan op basis daarvan 
weer schaamteloos worden bepleit. Een algemene inkomenspolitiek die de 
invoering van een basisinkomen voor iedereen zou kunnen voorbereiden 
wordt niet gevoerd. Het mogelijke resultaat van dit beleid is een opdeling van 
de maatschappij in drie klassen, te weten: 

l. Kapitaalbezitters en werkers in goed renderende particuliere bedrij
ven, met een relatief hoog inkomen en daaraan aangepast consumptiepa
troon. Is 

2. Ambtenaren, trendvolgers en werkers in het vanuit winstverwachtin
gen marginale particuliere bedrijf, met een relatief laag inkomen en een 
bescheiden consumptiepatroon. 

3. Uitkeringstrekkers, allen dus die afhankelijk zijn van een inkomen 
gefinancierd door sociale zekerheidsfondsen en uit de algemene middelen. 
Over het algemeen zullen zij een inkomen hebben dat aangedrukt ligt tegen 
het bestaansminimum met een marge naar boven en beneden, die wordt 
bepaald door de mate van economische groei en de tegenkracht die zij zelf 
weten te organiseren. 

Uitgaande van de structuur van ons produktieproces, waarin het proces 
van vermaatschappelijking van de produktiekrachten nog onverminderd 
voortschrijdt, valt voor een dergelijke opdeling van het nationaal inkomen en 
op basis daarvan van onze samenleving nauwelijks een behoorlijke rechts
grond te leveren. De wetenschap der politieke economie dient tegen deze 
ontwikkelign een dam op te werpen. Dat kan door de samenhangen in onze 
maatschappij opnieuw te analyseren, belangen en belangengroepen duidelijk 

18. Enigszins provocPrend gt'bruik ik in dit geval de term klasse. Ik ben van mening dat de be
langPrwvereenkomslt'n lussen den· twee groPpen op den duur groter zullen zijn dan dP 
belangenverschillen. DP opstelling van t'en aantal belangrijke leiders van de lndustrie
bond-FNV spreekt in <h•ze boekddt'n. Ct>zien dt'zP belangenovereenkomst lijkt mij het 
gerechtvaardigd ovPr één klassP te spreken. 
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te situeren, de aard van het kapitalistisch produktieproces in zijn huidige 
gedaante bloot te leggen, en door een aan de gewijzigde klassenstructuur en 
-verhoudingen aangepaste ideologie te ontwikkelen. Een strijdbare weten
schap en ideologie, als antwoord op de rechtse vloedgolf die thans spoelt over 
de westerse wereld en die ons dreigt mee te sleuren in een in vele opzichten 
inhumaan en egoïstisch avontuur. 
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Marx na de dood van Marx 

Een internationaal seminar in verwarring over 
orthodoxie 

Antoine Verbij 

In Nederland is de discussie rond het marxisme inmiddels zo goed als 
verstomd. De evenementen rond de honderdste sterfdag van Karl Marx vorig 
jaar brachten weinig beroering teweeg in de kringen waar tien jaar eerder 
Marx' geschreven woord nog als hoogste arbiter in politieke en wetenschap
pelijke debatten gold. De laatste tien jaar is er veel veranderd. De crisis van 
het marxisme, waar men in andere westeuropese landen al enige tijd van 
doordrongen was, werd ook hier als onontkoombaar geaccepteerd. De 
vertraagde, maar desalniettemin intensieve verwerking van de geschriften 
van Louis Althusser fungeerde in de tweede helft van de jaren zeventig echter 
als demper op de acute crisisverschijnselen. Zijn interventies in het marxis
medebat hielden de hoop levend dat het marxisme als theorie van maatschap
pij en geschiedenis flexibel op veranderingen in de linkse politieke cultuur 
zou weten te reageren. 

Met een beroep op Althusser werd afgerekend met de marxistische 
orthodoxie. Die orthodoxie werd vooral gezocht in de hegeliaanse 'binaire 
codes': subject-object, wezen-verschijning, basis-bovenbouw, waar-vals be
wustzijn, enzovoort. Reductionistische verklaringen, waarbij verschijnselen 
als verklaard golden wanneer ze waren teruggevoerd op onderliggende 
economische mechanismen, werden vervangen door structuralistische ver
klaringen, die verlangden dat verschijnselen op hun eigen niveau werden 
beschouwd en pas 'in laatste instantie' met de economische basis in verband 
werden gebracht. In de praktijk van onderzoek en theorievorming betekende 
dat echter dat het marxistische karakter steeds verder op de achtergrond 
raakte. Althussers theorie van de 'laatste instantie' werkte als geruststelling: 
als het erop aankwam zou 'hare majesteit de Economie' 1 haar beslissende 
invloed wel doen gelden, als onderzoeker hoefde men daar niet op vooruit te 
lopen. Het orthodoxe marxisme verdween daarmee naar de rand van het 
onderzoekswerk om vervolgens helemaal uit het zicht te verdwijnen. Kortom, 

l. L. Althusser, Pour Marx, Parijs 1965, p. 113. 
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op instigatie van Althusser werd Marx naar de periferie verbannen en 
tenslotte effectief aan de vergetelheid prijsgegeven, zo effectief zelfs dat men 
ook de naam van Althusser nog maar nauwelijks in hedendaagse theoretische 
debatten tegenkomt. .. 

Buiten onze landsgrenzen is het debat rond het marxisme echter 
geenszins stilgevallen. Terwijl in Afrika en Latijns-Amerika het marxisme op 
verschillende manieren bewijst nog steeds een theorie te zijn die 'die Massen 
ergreift ', zoekt men in andere westeuropese landen met meer of minder 
succes uitwegen uit de crisis van het marxisme. Onlangs vond in West-Berlijn 
een internationaal seminar plaats, dat een aardige illustratie bood van dat 
zoekproces. Rond het thema 'ideologie en subject' werd een debat gevoerd 
dat, uitgaande van enkele klassieke passages uit het werk van Marx en 
Engels, zowel op een beter begrip van hedendaagse ideologische verschijnse
len afstevende, als op een herijking van de westeuropese marxistische 
orthodoxie. De eerstgenoemde taak nam de britse marxist Stuart Hall voor 
zijn rekening, de tweede viel toe aan de organisator van het seminar. de 
westberlijnse filosoof Wolfgang Fritz Haug.2 

Stuart Hall en het post-marxisme 

Het stuk dat door Hall ter bespreking werd ingebracht, was het al eerder 
gepubliceerde The Problem of Ideology. Marxism Without Guarantees. :l Het 
is een stuk dat bij uitstek van toepassing is op de in de aanhef beschreven ne
derlandse situatie. Hall ontwikkelt zijn probleemstelling uitgaande van het 
verschijnsel van het 'post-marxisme', 'vandaag de dag een van de omvangrijk
ste en bloeiendste theoretische stromingen'. 4 De voornaamste bezigheid van de 
post-marxisten bestaat uit het 'deconstrueren' van het marxistische begrip
penkader, aldus Hall. Inderdaad lijkt de ook in Nederland enige tijd zeer 
populaire deconstructie-activiteit soms een rituele bezwering van de traumati
sche ervaringen die met de crisis van het marxisme gepaard zijn gegaan. 

Nu is het heel goed mogelijk, zo argumenteert Hall vervolgens, om de 
manier waarop Althusser onderdelen van de marxistische orthodoxie decon-

2. Het seminar werd, evenals voorgaande jaren, georganiseerd door hel 'Projekt Ideologiethe
orie ·. een groep rond Haug en het tijdschrift Das Argument. Het vond plaats van 3 lol en 
met 6 oktober 1984 aan de Freie Universitäl te West-Berlijn. De ongeveer veerlig 
deelnemers kwamen uit Duitsland, Engeland, Finland. Zweden, Denemarken. Nederland. 
Zwitserland. Joegoslavie. Hongarije, Australië, China en Amerika. Er werd zowel gediscus
sieerd aan de hand van eerder verschenen stukken (dat gold onder meer voor de bijdragen 
van Hall en Haug), als naar aanleiding van ter plekke gepresenteerde papers. 

:l. S. Hall, 'The Problem of ldeology. Marxism Without Guaranlees', in: B<•tly Matthews 
(red.). Marx: A Hundred Years On. Londen 1983, p. 57-84. 

4. Idem. p. 57. 
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strueerde op te vatten als een bevrijding, een openlegging van nieuwe 
gebieden voor marxistisch onderzoek. Achteraf laat zich echter vaststellen dat 
'de deuren die hij (.4./thusser) opende de uitgangen waren die door velen 
trerden gebruikt om het terrein van de klassieke marxistische theorie definitief 
te verlaten'. 5 Tegenover deze post-marxisten houdt Hall vol dat een oriëntatie 
op de klassieke marxistische teksten geen terugval hoeft te betekenen achter 
de waardevolle inzichten die de deconstructiegolf heeft opgeleverd. 

De deuren die Althusser opende scharnierden op de ideologietheorie. 
Althusser heeft de mening doen postvatten dat de klassieke teksten geen 
inzichten bevatten die de werking van ideologieën adequaat verhelderen. Dit 
nu is wat Hall tracht te bestrijden. De althusseriaanse kritiek op de klassieke 
marxistische ideologie-opvatting vat hij in drie punten samen. In de eerste 
plaats verwerpt men het idee dat ideologieën foutieve of misleidende 
afbeeldingen van de werkelijkheid zijn. In de tweede plaats verzet men zich 
tegen het idee dat de economische basis over opkomst en ondergang van 
ideologieën beslist. En in de derde plaats relativeert men de stelling dat 'de 
heersende ideeën de ideeën van de heersende klasse' zijn. Wat Hall vervolgens 
aantoont is dat enkele klassieke passages in het werk van Marx en Engels zo
danig herlezen kunnen worden dat deze kritiek wordt ondervangen. 

Op zichzelf genomen is het aantonen dat de klassieken al wisten wat wij 
na een eeuw ploeteren pas inzien net zozeer een dwangmatig ritueel als de 
eindeloze deconstructie-activiteit van de post-marxisten. Bovendien is het 
bepaald geen onschuldig ritueel, gezien de inquisitiepraktijken waartoe 
sommige eerdere herlezingen aanleiding hebben gegeven. Hall brengt zijn 
herlezing echter met de nodige zelfrelativering naar voren en onderstreept het 
polemische karakter ervan. Beslissend acht hij de opbrengst van een 
dergelijke herlezing, en daarmee doelt hij op een beter begrip vun heden
daagse ideologische verschijnselen. Het blijkt hem daarbij vooral om het 
britse neoliberalisme, het zogeheten 'thatcherisme' te gaan. 

Halls betoog kan hier natuurlijk onmogelijk punt voor punt worden 
gereconstrueerd. Eén enkel voorbeeld, dat met name ook de actualiteit van 
zijn betoog illustreert, moet hier volstaan. Op een cruciaal punt in zijn 
argumentatie wijst Hall op een passage in Das Kapital waar Marx aangeeft 
hoe verleidelijk en daarom ook gebruikelijk het is om in de warenruil het 
model van de gehele kapitalistische economie te zien. Het gevolg is dat de 
waarden die op de markt gelden met het kapitalisme als zodanig verbonden 
worden. En in de sfeer van de warenruil zijn dat de waarden van 'Vrijheid, 
Gelijkheid, Bezit en Bentham '6 (Bentham staat voor 'individualisme'). 

Hier legt Marx, aldus Hall, de vinger op een heel speciaal ideologisch 

5. Idem. p. 64. 
6. K. Marx, Das Kapiral. MEW 23. Berlijn 1962. p. 189. 
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mechanisme, namelijk dat van de metonymie: een deel wordt voor het geheel 
aangezien, de circulatiesfeer wordt verwisseld met het totale kapitalistische 
circuit. Maar Marx laat tegelijkertijd zien dat hier zeker geen sprake is van 
een foutieve afbeelding van de werkelijkheid, van een vals bewustzijn, want 
de markt is 'inderdaad een waar Eden van de aangeboren mensenrechten': 
'Vrijheid! Want koper en verkoper van een waar, bijvoorbeeld arbeidskracht, 
laten zich alleen door hun vrije wil leiden. ( .. .) Gelijkheid! Want ze treden 
elkaar alleen als warenbezitters tegemoet en ruilen het ene equivalent tegen het 
andere. Bezit! Want ieder beschikt alleen over wat hem toebehoort. Bentham! 
Want beiden is het alleen om zichzelf te doen. '7 

Een dergelijk pars pro toto, waarbij alleszins reele ervaringen, opge
daan in de sfeer van de warencirculatie, het beeld van de economie als geheel 
bepalen, speelt ook een rol in de ideologie van het thatcherisme. De 
huisvrouw die haar piggy bank leegt om in de supermarkt inkopen te gaan 
doen kan bepaald niet beticht worden van een vals bewustzijn over waar ze 
mee bezig is. De crux van het thatcherisme, lichtte Hall tijdens het seminar 
toe, zit hem in de verbinding die het tot stand brengt tussen deze alledaagse 
ervaring in de supermarkt en de 'theoretische ideologie' van het moderne 
monetarisme. Thatcher en de haren geven daarmee blijk van een ideologi
sche slagkracht waar het links maar al te vaak aan ontbreekt: onvervaard 
stappen zij in de ideologische ruimte, terwijl links, aldus Hall, zit te wachten 
tot de massa's 'net als de heilige Paulus op de weg naar Damascus plotseling 
het licht zien'. 

Natuurlijk is dat niet het hele verhaal over het succes van Thatcher. In 
de discussie naar aanleiding van zijn bijdrage wees Hall ook op de quasi-libi
dineuze aspecten van het thatcherisme. Er zit 'een zeker masochistisch 
element' in Thatchers verhaal over de 'lange koude winter' die het engelse 
volk door moet maken als 'boete voor de ongeremde consumptie in de jaren 
vijftig en zestig'. Bovendien valt op hoezeer de Thatcher-ideologie allesbehal
ve een organische eenheid vormt. In dat verband wees Hall op de eigenaardi
ge combinatie van liberalisme en nationalisme, van 'vrije markt' en 'sterke 
staat'. Dit toont aan hoezeer ideologieen constructies zijn en bepaald geen 
contradictie-vrije, logisch gesloten systemen, aldus Hall. 

Al met al zou dit voor links des te meer reden moeten zijn, zo 
benadrukte Hall, om niet af te gaan op Althussers theoretische verwachting 
dat de economie 'in laatste instantie' haar werk wel zal doen. Althussers 
theorie van de laatste instantie is nog te zeer een marxisme met ingebouwde 
garantie. Het is daarom beter te spreken van de werking van het economische 
'in eerste instantie': de economie verdeelt de posities, maar hoe mensen in 

7. Idem, p. 189-190. 

128 



die positie handelen, welk beeld ze vandaaruit over het maatschappelijke 
geheel opbouwen, hangt af van het voor het overige vrije spel der ideologische 
krachten. 

Wolfgang Fritz Hang en de loden last van de orthodoxie 

Terwijl Hall zich presenteerde als de flexibele, moderne marxist, die zich de 
theoretische problemen in de eerste plaats voor laat schrijven door de reële 
ontwikkeling van het kapitalisme, manifesteerde Haug zich als de trage 
marxistische filosoof, die concrete historische ontwikkelingen pas als theore
tisch probleem accepteert nadat het overgeleverde begrippenkader daartoe is 
aangepast. Dit is uiteraard vooral een verschil in stijl en werkwijze en sluit 
theoretische overeenstemming in het geheel niet uit. Integendeel, Hall en 
Haug konden zich tijdens het seminar geheel in elkaars stellingen vinden. 
Maar die overeenstemming verdwijnt wanneer men wat verder kijkt, bijvoor
beeld naar de onderzoeksprojecten die beiden onder hun hoede hebben. 

Het onderzoeksproject waarvan Hall inspirator, organisator en theoreti
cus is, werd bekend onder de naam Sirmingham Centre for Contemporary 
Cultural Studies. Het is inmiddels een niet meer aan plaats gebonden 
paradigma, waarbinnen onderzoek gedaan wordt naar hedendaagse culturele 
en ideologische verschijnselen, uitgaande van zowel marxistische als feminis
tische en 'post-marxistische' (structuralistische, psychoanalytische, foucaulti
aanse) inzichten.8 Haug is op zijn beurt de centrale figuur van de groep rond 
het marxistische tijdschrift Das Argument, een groep die zich de laatste jaren 
'Projekt ldeologietheorie' noemt en het onderzoek toespitst op het duitse 
fascisme in het interbellum. 9 Deze groep, en Haug in het bijzonder, heeft 
zeker grote verdiensten voor de marxistische theorie. Men kan zich echter 
nauwelijks aan de indruk onttrekken dat ze slechts hijgend en puffend gelijke 
tred met de geschiedenis weet te houden. 

Duitse marxisten hebben tamelijk vaak last van de neiging de dialecti
sche Aufhebung, waardoor de geschiedenis volgens de canon van these via 
antithese naar synthese voortschrijdt, veel te letterlijk te nemen. 'Au.fheben' 
betekent zowel 'ongedaan maken' als 'bewaren'. Maar het betekent ook 
doodgewoon 'optillen'. En dat is nu precies wat Haug en de zijnen doen: 
iedere keer als de geschiedenis weer vooruit is gesneld, laadt men opnieuw de 
loden last van de marxistische orthodoxie op de schouders en strompelt 
achter de feiten aan. Rustpauzen worden enkel gebruikt om echt niet langer 

8. Zie voor een kennismaking met het werk van het CCCS Te Elfder Ure 35, december 1983. 
9. De resultaten van het fascisme-onderzoek van het Projekt Ideologietheorie zijn verschenen 

onder de titels Faschismus und Ideologie I & 2 en Ideologische Mächte im deutschen 
Faschi.smus in de serie Argument-Sonderbände, nrs. 60, 62 en 80. 
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houdbare leerstellingen overboord te gooien en door nieuwe te vervangen. De 
stand op het ogenblik is dat men na langdurige deliberaties dan toch maar be
sloten heeft Althusser in de orthodoxie op te nemen en ter compensatie 
daarvoor Lukács te lozen. 

De geleidelijke acceptatie van Althusser kreeg onder meer haar beslag 
in eerdere afleveringen van het jaarlijkse internationale seminar. JO Ditmaal 
vormde de afrekening met Lukács, en in het verlengde daarvan met de hele 
bewustzijnsproblematiek in het marxisme, het hoofdbestanddeel van het 
opstel dat Haug op het seminar presenteerde.'' Daarin volgt Haug dezelfde 
klassieke procedure als Hall: de relevante passages in het werk van Marx en 
Engels worden zodanig herlezen, dat het op het laatst lijkt alsof Lukács de 
hele bewustzijnsproblematiek zèlf verzonnen heeft. 

Haugs betoog is opgehangen aan een passage in de De Duitse ideologie 
waarin Marx en Engels de werking van ideologie vergelijken met een camera 
obscura. In de ideologie verschijnen, net als in een camera obscura, de 
mensen en de dingen op hun kop. 12 De gangbare interpretatie ziet in dit beeld 
een metafoor voor 'vals bewustzijn', 'ideologische schijn', 'illusie' en dergelij
ke. Haug weet echter aannemelijk te maken dat het Marx en Engels niet ging 
om wat zich in de camera obscura afspeelt, maar daaromheen. De camera 
obscura staat volgens Haug voor het 'ideologische dispositief van de filosofie 
in de klassenmaatschappij', en daarmee doelt hij op de hebbelijkheid van 
filosofen om de historische en maatschappelijke werkelijkheid af te leiden uit 
wat hun het meest vertrouwd is: het bewustzijn. Met de camera obscura-meta
foor doelen Marx en Engels op de grondslag van het denken in termen van 
subject en object, wezen en verschijning, waar en vals bewustzijn. Het is 
geenszins hun bedoeling geweest dit 'binaire denken' alleen maar in materia
listische zin om te keren. Integendeel, ze wilden er juist de politieke en 
historische context van laten zien. 

In een stijl die een imitatie lijkt van de manier waarop Marx en Engels in 
hun vroege geschriften hun filosofische tegenstanders bestreden, veegt Haug 
vervolgens de vloer aan met de lange tijd invloedrijke marxistische orthodoxie 
en klassebewustzijnstheorie van de jonge Lukács. Met een vloeiende polemi
sche beweging, die het subject/object-denken koppelt aan totalitarisme en 
stalinisme, wordt Lukács naar de mestvaalt van de geschiedenis van het 

10. Bijdragen en discussieverslagen van de twee voorafgaande internationale seminars zijn 
eveneens in de serie Argument-Sonderbände verschenen onder de titels Rethinking 
ldeology en Rethinking Marx. 

11. W.F. Haug, 'Die Camera obscura des Bewusstseins. Kritik der Subjekt/Objekt-Artikula
tion im Marxismus', in: Die Camera Obscura der Ideologie, Argument-Sonderband, nr. 70, 
Berlijn 1984, p. 9-95. 

12. K. Marx, F. Engels, Die deutsche Ideologie, MEW 3, Berlijn 1958, p. ??? 
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marxisme verwezen, gevolgd door Kar! Korsch en Walter Euchner (de laatste 
omdat hij in het herdenkingsjaar l 983 een boek over Marx in de traditie van 
de Frankfurter Schule publiceerde). 

In de inleiding op de discussie ov.er Haugs bijdrage getuigde Hall zoals 
gezegd van zijn volledige instemming. Met name kon hij het van harte eens 
zijn met de manier waarop Haug het bewustzijn uit het centrum van de 
marxistische theorie verwijderde. Fijntjes voegde hij eraan toe dat Haug 
tegelijk ook het probleem van de marxistische orthodoxie opruimde, 'ook al 
was dat wellicht niet zijn bedoeling geweest'. De opmerking kwam niet aan. 
Haug zag niet in dat Hall hier de vinger op een wonde plek legde. In feite re
kent Haug in zijn stuk slechts op halfhartige wijze af met de marxistische 
orthodoxie. In de slotpassage van ZIJn opstel vervangt hij de aloude subjectj 
object-dialectiek door de 'dialectiek van universaliteit en specificiteit', 
zonder te vermoeden dat juist in die (leninistische) dialectiek het gevaar van 
totalitair denken ligt opgesloten dat hij in Lukács zo bestreed. 

'Alleen een marxisme dat deze dialectiek (van universaliteit en specifici
teit) in zich heeft opgenomen is in staat OrT), zowel wereldomvattend te worden, 
als de innerlijke samenhang te bewaren tegenover de onvermijdelijk pluricen
trische werkelijkheid waar het dan op stuit'. 13 In deze slotzin van Haug ligt nu 
precies datgene opgesloten wat de marxistische orthodoxie tot zo'n loden last 
maakt: de behoefte om alles met eigen middelen te begrijpen, ook al is het 
dan vanuit meerdere 'centra'; de dwangmatigheid van het steeds maar weer 
terugkeren naar de klassieken alvorens een nieuw inzicht te accepteren; de 
misplaatste hang naar het gesloten houden van de gelederen en het 
gelijktijdige streven naar wereldomvattendheid. Daartegenover staat het 
beweeglijke marxisme van Hall, dat in de geschiedenis zijn belangrijkste 
leermeester heeft en de kwestie van de orthodoxie ergens onderaan de 
agenda heeft staan. 'Het steeds maar zoeken naar de orthodoxie is het 
koppigste ideologische element in het marxisme' zei Hall in het debat tegen 
Haug. Maar ze bleven elkaar vriendelijk gelijk geven, zoals het gast en 
gastheer betaamt. 

De post-marxistische Marx 

Of speelde de orthodoxe hang naar gesloten gelederen ook Hall parten? In ie
der geval bleek het de verzamelde internationale marxisten weer eens 
gemakkelijker om een globale vijand aan te wijzen dan om zich over de eigen 
politieke onmacht te buigen. De wereldomvattende vijand was het reaganis-

13. W.F. Haug, 'Die Camera obscura .. .', a.w., p. 89. 
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me-thatcherisme-frazerisme. Inderdaad een vijand die bij uitstek om een 
ideologietheoretische benadering vraagt. 

Hallleverde daartoe de belangrijkste bijdrage. Maar ook hij bood weinig 
perspectief op een politiek-ideologische strategie waarmee wiggen gedreven 
zouden kunnen worden in het, zoals hij aantoonde, bepaald niet gesloten 
ideologische vertoog van de neoliberalen. Het is niet eenvoudigweg een 
kwestie van het lospeuteren van ideologische bouwstenen uit de wankele en 
contradictoire constructies van Thatcher en de anderen om daar vervolgens 
de eigen ideologie mee aan te vullen, zo lichtte hij toe. Van de post-marxisten 
mogen we dan geleerd hebben dat er geen één-op-één relatie bestaat tussen 
ideologie en klasse, dat betekent nog niet dat in de ideologische ruimte alles 
mogelijk is. Er bestaan wel degelijk 'tendentiële verwantschappen' tussen 
specifieke ideologische thema's en historische en geografische massa's. Dat 
leidt er bijvoorbeeld toe dat het in Argentinië wellicht mogelijk is om 'de 
natie' als thema op te nemen in een progressieve populistische ideologie 
(zoals Ernesto Laclau aanbeveelt), maar dat zoiets in Engeland volstrekt 
uitgesloten is, gezien de onuitwisbare connotaties van superioriteit en racis
me, opgebouwd gedurende 'vier eeuwen van kolonialisme, overheersing van 
de wereldmarkt, imperialistische expansie en wereldwijde beschikking over het 
lot van autochtone bevolkingen ',14 

Een extra complicatie is dat, zeker in het geval van het reaganisme, de 
ideologische constructies niet alleen contradictoir zijn, maar ook nog eens 
een dubbele bodem bevatten. De amerikaanse germaniste Karen Ruoff-Kra
mer wees daarop in haar referaat over de populariteit van Ronald Reagan. 
Die populariteit berust, zo meende ze, op het zogenaamde 'Texas-Think', een 
denkstijl die totale onwetendheid over wat er in de wereld gaande is koppelt 
aan een dubbele maatschappelijke moraal (de moraal van JR uit de 
televisieserie Dallas). Daarom willen mensen die met Texas-Think behept 
zijn een president die opkomt voor gezin en geloof, maar die die waarden zelf 
vooral niet serieus neemt. Kortom, de populariteit van Reagan berust op het 
feit dat hij al voor de tweede keer getrouwd is en zelden of nooit naar de kerk 
gaat! 

Daarmee roerde Ruoff-Kramer een thema aan dat gezien de titel op het 
seminar centraal had moeten staan, maar in het geredder rond de marxisti
sche orthodoxie enigszins verloren ging: hoe werken ideologieën eigenlijk op 
subjectief niveau? Op deze vraag hebben de post-marxisten die via de door 
Althusser naar de psychoanalyse opengezete deur het marxisme verlaten 
hebben nog steeds de betere antwoorden. In de conferentiezaal was gelukkig 
één zo'n post-marxist aanwezig: de Joegoslaaf Sajo Zizek. Hij was het 

14. S. Hall, 'The Problem of Ideology .. .', a.w., p. 81. 
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bijvoorbeeld die naar aanleiding van het Texas- Think-verhaal wees op het 
door Octave Mannoni ontrafelde ideologische verschijnsel van het 'je sais, 
mais quand même ... ': 'ik weet wel dat Sinterklaas niet echt bestaat, maar 
toch ... ', 'ik weet wel dat Reagan staat te liegen, maar toch ... 'Is 

Geheel in frans-psychoanalytische ('lacaniaanse') stijl intervenieerde 
Z,izek voortdurend in het debat door schijnbaar onbetwijfelbare zekerheden 
in paradoxen te veranderen, hun inhoud radicaal om te keren, verheven 
gedachten in trivialiteiten om te toveren, enzovoort. Zizek was de door 
post-marxisten aangehangen 'differentie' in eigen persoon, niet alleen ver
baal maar ook fysiek. Eén en al bewegingstic bewoog hij zich hinkend, 
snuivend en grommend tussen de zich keurig aan de hierarchische lijnen 
houdende seminar-deelnemers. Maar ja, wie zal zich daaraan storen wanneer 
de opgeworpen paradoxen zo krachtig in de eigen ziel snijden? Bijvoorbeeld 
de paradox dat ècht in het marxisme geloven nog wel het meest onorthodoxe 
is dat een marxist kan doen ... 

Met zijn venijnige grappen drukte Zizek de verzamelde marxisten met 
de neus op de vraag hoe zij eigenlijk omgaan met zaken die de lusthuishou
ding betreffen. Hall was een van de weinigen die het thema oppikte en het tot 
een ideologietheoretisch probleem verhief. Wil men de ideologische strijd 
met het neoliberalisme aangaan, zo stelt hij, dan zal men op z'n minst een 
idee moeten hebben van wat er nou zo plezierig is aan het beloofde 
socialisme. Linkse mensen, zo vervolgde Hall, stuiten onvermijdelijk op het 
gevoel van vrijheid dat de massa's dagelijks in de supermarkt ervaren en 
worden onherroepelijk geconfronteerd met de vraag 'hoe kan het socialisme 
mij nog vrijer maken?' Hier sluit ook het beweeglijke marxisme van Hall op 
z'n grenzen. 

Het thema 'marxisme en plezier' kreeg in de conferentieruimte geen 
voet aan de grond. Maar daarbuiten, in het dynamische West-Berlijn, leek 
men er wat minder moeite mee te hebben. Was het toeval dat op de eerste 
dag van het seminar in de Tageszeitung, het westberlijnse groene dagblad, 
een artikel verscheen met de titel 'Een verlangen dat Marx heet'? 'Het wordt 
tijd Marx eens als schrijver te zien, als een auteur die zich door zijn gevoelens 
mee laat slepen, en zijn tekst als een hevige hartstocht op te vatten en niet als 
een theorie. 'Met deze woorden opende het artikel, een voorpublikatie van een 
vertaling van Économie libidinale van de franse post-modernist Jean-Fran
çois Lyotard. 

In hel artikel probeert Lyotard op zijn eigen manier de onmogelijkheid 
van een marxistische orthodoxie aan te tonen. De oorzaak van de permanente 
crisis van het marxisme is volgens hem gelegen in Marx' dubbelslachtigheid, 

15. Zie 0. Mannoni, 'Ik weet best, maar toch ... ', in: Versus, nr. 2, 1983, p. 15-34. 
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preciezer: biseksualiteit. Enerzijds is Marx de man die het steeds maar niet 
lukt zijn fascinatie met de 'perverse polymorfie van het kapitaal' de baas te 
worden (vandaar de onafgeslotenheid van Das Kapital: paragrafen werden 
hoofdstukken, hoofdstukken werden boeken, boeken werden delen - een 
gebed zonder end). Anderzijds is Marx de 'jonge verliefde Rijnlandse', die in 
haar hartstocht voor het proletariaat en het socialisme een alternatief zoekt. 
voor de 'pornografie van het kapitaal'. 

Zo schept men zich in kringen van de duitse Grünen een eigen 
post-marxistische Marx. En pas op, het is déze Marx die op het punt staat ge
schiedenis te maken. Na de verkiezingen in West-Berlijnvolgend voorjaar, zo 
valt in Kreuzberg te beluisteren, 'läuft nix mehr ohne die Grünen '. De 
geschiedenis schrijdt voort en neemt een van alle orthodoxie bevrijde Marx 
met zich mee. De meest bescheiden conclusie die men daar voor de 
nederlandse situatie uit kan trekken, is dat het tijd wordt het stilzwijgen rond 
Marx te verbreken. Achter de eertijds zo heftige, maar voortijdig afgebroken 
discussies rond Marx staat nog altijd een KOMMA. 
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Göran Therborn 

Zelfs heel bijziende ogen kunnen gemakkelijk vaststellen in wat voor 
stemming links, en in het bijzonder socialistisch links, in de ontwikkeld 
kapitalistische landen tegenwoordig verkeert. Het algemene beeld is er een 
van somberheid, met wat extra donkere strepen over de Britse Eilanden, wat 
bleek-roze vegen waar volhardende activiteit in elk geval doet hopen dat de 
sociaal-democratie zich tot de volgende verkiezingen zal handhaven, en een 
paar groene plekken hier en. daar in West-Duitsland. Er lijkt maar één 
geschikt vervolg te zijn op Eric Hobsbawms gedenkwaardige Marx-herden
kingsrede van 1978, 'De opmars van de arbeidersbeweging tot stilstand 
gebracht?' 1, namelijk: 'Kan de terugtocht van de arbeidersbeweging tot 
stilstand gebracht worden?' En voorzover er hier en daar in linkse kring nog 
sprake is van een positieve kijk op de toekomst, is die bijna zonder mankeren 
verbonden met de nogal schimmige 'nieuwe sociale bewegingen', 'nieuwe 
politieke subjecten', of 'nieuwe subjectiviteit'. Het is niet helemaal onterecht 
om te zeggen, dat die 'nieuwheid' daarvan eerder berust op de waarneming 
van het verdwijnen van oude dingen dan van het naar voren komen van 
nieuwe dragers van maatschappelijke verandering. Wat mensen voor de 
werkelijkheid houden is altijd een niet onbelangrijk deel van de werkelijkheid 
en de nu zo wijdverbreide gevoelens van somberheid vormen ongetwijfeld 
een symptoom van de ernstige crisis van links in de ontwikkelde kapitalisti-

I. E. Hobsbawm e.a., The Fonmrd March o( Labour Halted?, VPrso/Marxisrn Today. 
LondPn, I 981. 
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sche landen. Maar de linkse traditie bevat ook een kritische, rationalistische, 
wetenschappelijke component, die zich nooit tevreden heeft gesteld met 
heersende ideologische vertogen en definities van de werkelijkheid. Integen
deel, deze benadering is er altijd van uitgegaan, dat er een verschil kan zijn 
tussen de gedaante die de wereld in het licht van een bepaalde conjunctuur 
aanneemt en het beeld dat er in een scherper historisch perspectief van 
ontstaat; en dat het de taak van de kritische analyse is om ter verdieping van 
het inzicht aard en strekking van een dergelijk onderscheid te bepalen. Deze 
traditie, waarvan het nu zo langzamerhand ketters geworden begrip 'weten
schappelijk socialisme' het voornaamste voorbeeld is, heeft zijn beste 
instrumenten meestal gebruikt voor de Ander, voor vijandelijke of rivalise
rende stromingen, en ze slechts zelden aangewend voor de analyse van links 
of van de eigen stroming binnen links. Dit artikel wil een bescheiden bijdrage 
zijn aan het omkeren van die trend. 

I. De geschiedenis van de arbeidersbeweging: flinke stappen 
vooruit en enige tegenslag 

Om analytisch greep op de zaak te krijgen moet het heden in het kader van de 
historische ontwikkeling geplaatst worden en zou men zijn neiging om de 
betekenis van plaatselijke eigenaardigheden te overdrijven in bedwang 
moeten houden door zich de eis te stellen van het systematisch verzamelen en 
combineren van gegevens op internationaal niveau. De hypothese over de 
politieke situatie in de ontwikkeld kapitalistische landen die in dit artikel 
wordt ontwikkeld, steunt op gegevens uit de 23 onafhankelijke staten van 
West-Europa2, Noord-Amerika, Australiê, Japan en Nieuw-Zeeland. 

Van deze landen hebben er acht, namelijk Australiê, Oostenrijk, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, Portugal, Spanje en Zweden, op het 
ogenblik een sociaal-democratische of een door sociaal-democraten gedomi
neerde regering. In ltaliê wordt een overwegend christen-democratisch 
kabinet geleid door een socialistische premier. Bij elkaar stelt dat niet veel 
voor. Met uitzondering van Frankrijk zijn de landen met een linkse regering 
bovendien klein, of nemen ze in het ontwikkelde kapitalisme een randpositie 
in. Voor een aantallanden gelden beide kenmerken. Toch is een dergelijke 
situatie slechts één keer eerder in de politieke geschiedenis van deze landen 
bereikt, namelijk in de jaren 1945-194 7. 

De arbeidersbeweging van de centrale landen van het kapitalisme heeft 

2. Malta is weggelaten vanwege de omvang en het economisch niveau van het eiland. Men zou 
argumenten kunnen aanvoeren vóór en tégen het opnemen van lsrael en Zuid-Afrika. In dit 
artikel worden ze niet behandeld. 
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in grote lijnen twee perioden van algemene groei gekend, twee belangrijke 
sprongen voorwaarts, twee perioden van stagnatie of achteruitgang en een 
periode met tegenstrijdige ontwikkelingen, waaronder de door het fascisme 
toegebrachte nederlaag of minder gewelddadige vormen van reactie in 
sommige landen en opmerkelijke reformistische successen elders. Op het 
moment leven we in of op het einde van een van de twee historische periode 
van groei en vooruitgang. De eerste duurde van het eind van de 1 9e eeuw tot 
aan de eerste wereldoorlog. Het was de tijd waarin de moderne arbeidersbe
weging op nationale schaal vorm kreeg in politieke massapartijen en 
federaties van vakbonden verbonden met de Tweede Internationale. In deze 
periode ontwikkelde de nieuwe arbeidersklasse zich tot een belangrijke 
georganiseerde politieke faktor. In 1914, aan de vooravond van de eerste 
wereldoorlog, kwam in Australië met de steun van meer dan 50 procent van 
de kiezers een linkse regering tot stand. In Finland - dat toen nog onder de 
souvereiniteit van de tsaar stond maar wel een eigen grondwet had - haalde 
de sociaal-democratie bij de verkiezingen tussen 1907 en 1917 gemiddeld 
zo'n 40 procent van de stemmen, met een piek van 4 7,3 procent in 1916, 
wat in het parlement een meerderheid opleverde. In de rest van Noordwest
Europa - met uitzondering van Nederland - had links tegen 1914 kans 
gezien ongeveer eenderde van de kiezers op zich te verenigen.3 

Deze eerste opmars van links werd tot stilstand gebracht door de 
wereldoorlog, die de Internationale scheurde en de positie van het nationalis
me weer versterkte. Maar de voor de oorlog gelegde basis bezweek in het 
massagraf van de oorlog niet. Slechts in één land, de Verenigde Staten, 
duurde het lang voor de arbeidersbeweging zich van de schok herstelde. Wèl 
is het zó, dat de Australische Labour Party de dominerende positie die ze in 
de begintijd van de Commonwealth had, nooit meer helemaal herwonnen 
heeft. 

Het laatste oorlogsjaar en de periode onmiddellijk daarna brachten de 
organisatie en de verwerkelijking van de eisen van de arbeidersklasse in een 
stroomversnelling. Het ledental van vakbeweging en partij nam bijna overal 
sprongsgewijze toe, terwijl de verkiezingsuitslagen in het algemeen een wat 
minder dramatische vooruitgang lieten zien. De twee belangrijkste eisen van 
de Tweede Internationale - algemeen kiesrecht en de achturendag - werden 
in de meeste landen ingewilligd. Voor het eerst deden zich op nationale 
schaal revoluties van de arbeidersklasse voor, namelijk in Rusland, Finland 
en Hongarije; in een aantal Westeuropese landen vormden sociaaldemocra
ten regeringen of kwamen zij aan het hoofd van regeringscoalities. 

Het duurde echter niet lang eer het tij verliep. Behalve in het verwoeste 

3. T. Mackie en R. Rose, International Almanach of Electoral History, Londen, 197 4. 

137 



en geïsoleerde Rusland leden de revolutionaire bewegingen een nederlaag en 
de kapitalistische economie werd spoedig hersteld. Over het geheel genomen 
zou de periode tussen de wereldoorlogen er een zijn van stagnatie van links, 
uitlopende op rampzalige nederlagen in Italië, Duitsland, Oostenrijk en 
Spanje. In de jaren dertig werden er enkele duurzame stappen vooruit gezet, 
zoals de omvangrijke uitbreiding van de vakbeweging in de Verenigde Staten 
en de verovering van de regeringsmacht door de sociaal-democratie aan 
beide kanten van de aardbol, in Scandinavië en Nieuw-Zeeland. 

Op het eind van de Tweede Wereldoorlog deed zich een nieuwe sprong 
voorwaarts voor, minder radicaal, maar breder dan die van 1917-1919. 
Opnieuw nam het ledental van de organisaties van de arbeidersklasse 
sprongsgewijs toe en in de meeste landen van Europa ontwikkelden zich 
communistische massa-partijen. Bijna overal boekte de arbeidersbeweging 
flinke verkiezingswinst. In het bijzonder gold dit voor de communistische 
partijen. Er kwamen maatregelen tegen de werkloosheid en omvangrijke 
sociale hervormingen tot stand, en in bepaalde landen werd de openbare 
eigendom belangrijk uitgebreid. Met het naar voren komen van de Sovjet
Unie als een van de twee supermachten in een twee-polige wereld veranderde 
de internationale machtsbalans drastisch. 

Ook deze periode van vooruitgang en verwachtingen van links bleek erg 
kort. Rond 194 7-1948 had het ontwikkelde kapitalisme in een nieuwe 
positie haar stabiliteit hervonden. En de 'volksdemocratieën' waren binnen
getreden in het Stalinisme met zijn ijzeren vuist. Er volgde in de landen van 
het ontwikkelde kapitalisme een organisatorisch, electoraal en ideologisch 
defensief dat twee decennnia duurde. Daardoor waren er in 1965 nog slechts 
vijf landen in de wereld waar de arbeidersbeweging een absolute meerder
heid van stemmen behaalde in vrije en meerdere partijen omvattende 
nationale verkiezingen. (Met onderbrekingen in Australië en Nieuw-Zeeland, 
in 1946 in Tsjechoslowakije, in 1945 in Noorwegen, en sinds 1936 in 
Zweden.) Vanaf het midden van de jaren zestig hebben de Zweedse en 
Noorse arbeidersbewegingen weer toppen bereikt van meer dan vijftig 
procent van de stemmen in parlementsverkiezingen. En deze keer kregen ze 
gezelschap van hun tegenhangers in zes andere landen. 

Gegeven dat vier van deze zeldzame historische gebeurtenissen plaats vonden 
in 1981 of 1982, en dat het aantal regeringen gevormd door de arbeidersbe
weging nu op een van zijn twee historische toppen staat, zou het voorbarig zijn 
om te stellen dat dit een periode van neergang is. Voor we gaan kijken naar 
de schaduwzijde van wat voor vele lezers een \errassend rooskleurige 
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Tabel 1. Landen waar de arbeidersbeweging vijftig of meer dan vijftig procent van de 
stemmen in nationale parlementsverkiezingen haalde sinds 1965. 

land 

Oostenrijk 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Noorwegen 
Portugal 
Spanje 
Zweden 

verkiezingsjaar 

1971, 1975, 1979 
1966 
1981 
1981 
1969 
1976 
1982 
1968, 1970, 1982 

Bronnen: K. v. Beyme, Parteien in westlichen Demokratien, München 1982 en 1983, 
pp. 468 e.v.; verslagen in de pers 1982 en 1983 

voorstelling moet zijn, moeten we er nog aan toevoegen dat groei en 
vooruitgang ook kenmerkend is voor de toestand van een aantal arbeidersbe
wegingen in andere landen. 

In Duitsland stond de SPD in de jaren zeventig aan de top van haar poli
tieke invloed. Ze leidde van 1969 tot 1982 een coalitieregering. Zelfs de 
Britse Labour Party, die nu zo in moeilijkheden verkeert, kende haar langste 
regeringsperiode van de laatste tijd, 1964 tot 1970 en 197 4 tot 1979. In Ita
lië behaalde de PCI in 1976 de op een na hoogste score die ooit door een 
communistische partij bij een vrije nationale verkiezing met meerdere 
partijen was behaald, en de op twee na en op drie na hoogste score in 1979 
en 1983.4 Het geheel van de partijen die tesamen de officiële leden van de 
Socialistische Internationale uitmaken en alle andere partijen die zich linkser 
opstellen, is, dat geef ik toe, een nogal kunstmatig bij elkaar geraapt 
gezelschap. Toch behaalde deze combinatie in Italië in 1983 haar hoogste 
stemmenpercentage: 49,1 procent5 vergeleken met een gecombineerd socia
listisch/communistisch totaal van 39,7 procent in 1946. In Japan behaalde 
de chronisch in fracties verdeelde en zich splitsende arbeidersbeweging een 
record percentage van 39-40 procent van de stemmen, eerst in 1963 en later 
in 1972. Daarna viel ze weer terug naar 35 procent in 1983. (Maar de 
Japanse CP groeide van een marginaal bouwsel uit tot een partij met een 

4. Het record niveau werd behaald door de Tsjechoslowaakse Communistische Partij in 1946. 
5. Dit cijfer verwijst naar het totaal aan stemmen, behaald in de verkiezing voor de Kamer van 

Afgevaardigden door de PSDI. PSI, Parlito Radicale, PCI en OP. 
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massaal ledenaantal en 10 tot 11 procent van de stemmen.) In Canada 
groeide de New Demoeratic Party naar een bescheiden hoogtepunt van bijna 
20 procent tijdens de verkiezingen van 1982. Nieuwe records met een 
verschillende internationale waarde, werden behaald in Ierland (17 procent 
voor Labour in 1969), Usland (22, 9 procent voor de communisten en 22 
procent voor de sociaal-democraten in 1978, beide niet eerder bereikt) en 
Luxemburg (een totaal van 48,8 procent voor de socialisten, communisten en 
sociaal-democraten in 197 4). In Nederland behaalde de sociaal-democratie 
het hoogste percentage stemmen in 1977, terwijl haar invloed in de regering: 
al gedurende de daaraan voorafgaande zittingsperiode (1973-1977) het 
grootst was geweest. De Deense arbeidersbeweging behaalde in deze periode 
twee opmerkelijke resultaten. In 1973 viel het percentage stemmen van links 
tot zijn laagste punt sinds 1920: 36,7 procent, en het resultaat van 1975 was 
het op een na laagste sinds 1926. Aan de andere kant kregen ze in 1966 en 
1979 de meeste ondersteuning in de geschiedenis, iets minder dan 50 
procent. 

Waar ging de arbeidersbeweging niet vooruit? In de Verenigde Staten 
bleef zij helemaal buiten de nationale politiek behalve als pressiegroep. In 
Zwitserland bleef het gecombineerde stemmenaantal van socialisten, com
munisten en links-socialisten in de orde van grootte van 25 tot 30 procent. In 
Nieuw-Zeeland en in Noorwegen liep de invloed terug, en op een dramatische 
manier in Belgie. In 1981 kregen de Belgische socialisten en communisten 
samen 27,4 procent, vergeleken met een top (onder het algemeen kiesrecht) 
van 44,7 procent in 1954. 

Drama kan men ook vinden in de manier waarin de hier bekeken 
periode eindigde in Groot-Brittannie, waar het resultaat van Labour in 1983: 
2 7,6 procent, haar slechtste was sinds 1918 en meer dan 20 procent minder 
dan in 1966. Het is opvallend dat in de twee oudste industrielanden, 
Groot-Brittannie en Belgie, de politieke arbeidersbeweging op het moment in 
een gevorderd stadium van ontbinding en wanorde verkeert, terwijl de Duitse 
sociaal-democratie, in 1983 met 38,2 procent, terug is op haar positie van 
het midden van de jaren zestig. Het zou heel goed kunnen zijn dat 1983 het 
jaar zal blijken waarin de tweede historische periode waarin de arbeidersbe
weging groeide, is omgeslage11 in een teruggang. Van de zeven verkiezingen 
die dat jaar in onze 23 landen werden gehouden, brachten vijf een nederlaag 
of een ernstige terugslag voor de arbeidersbeweging met zich mee: Oosten
rijk, Finland (waar een naoorlogs record voor de sociaal-democratie werd 
overgecompenseerd door een naoorlogs dieptepunt in de ondersteuning van 
de communisten), Duitsland, Usland en het Verenigd Koninkrijk van Groot
Brittannie en Noord-Ierland. De Australische verkiezingen waren een over-
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winning voor Labour, en het Italiaanse electoraat bewoog zich lichtelijk naar 
links. Het geheel overziend, lijkt het dat het Oostenrijkse resultaat het beste 
de algemene toestand in l 983 kenmerkt: een val van de toppen van macht en 
roem die in de jaren zeventig werden bereikt, maar nog steeds op een 
historische hoogvlakte. 

Dit beeld van belangrijke groei op het gebied van verkiezingen gevolgd 
door gedeeltelijke terugslagen komt heel goed overeen met een andere 
maatstaf voor de mobilisatie door de arbeidersbeweging: de mate van 
organisatie in vakbonden. In 18 van onze 23 landen leidde een substantiële 
groei van de organisatie in de vakbonden gedurende de jaren zestig en 
zeventig tot een niet eerder bereikt record aan het eind van de jaren zeventig. 
Frankrijk is hierop een mogelijke uitzondering. In Australië waren er 
schommelingen rond een tamelijk hoog percentage, iets boven de vijftig 
procent van alle arbeiders en kantoorpersoneel. In Oostenrijk, Japan, 
Zwitserland en de Verenigde Staten ging het percentage georganiseerden 
licht omlaag ondanks een groei in het absolute aantal vakbondsleden. 
Opgemerkt moet worden dat de traumatische nederlagen van de politieke 
arbeidersbeweging in België en Engeland en de tegenslagen in Nieuw-Zee
land en Noorwegen, niet vergezeld zijn gegaan door vergelijkbare verliezen 
voor de vakbeweging. Het is waar dat er sinds 1980 in Engeland verlies is ge
leden, maar het ledental is nog steeds duidelijk hoger dan in de jaren zestig. 

De algemene opwaartse curve van het vakbondslidmaatschap begint 
sinds kort in de meeste landen iets naar beneden te buigen. In Frankrijk 
begon dit proces al in 1977; het ledental van de Italiaanse CGIL (afgezien 
van de gepensioneerde leden) begon in 1978 terug te lopen. In Nederland 
gaat het aantal sinds 1980 belangrijk omlaag, terwijl het ledent~l van de 
Westduitse DGB sinds 1982 een minder scherpe neergang kende. In 
Zweden is de kracht van de vakbond niet verminderd, en in België blijven de 
bonden groeien, vanwege het voordeel dat ze hebben door hun beheer van de 
werkloosheidsuitkeringen en van de collectieve arbeidsovereenkomsten die 
aan vakbondsleden speciale toeslagen toekennen. 

Nog een nieuw teken des tijds is de afkalving van de groei van de lonen 
en voordelen die door sommige bonden in de Verenigde Staten zijn 
toegestaan. Dit begon met de overeenkomst van de Uniled Automobile 
Workers met Chrysler in 1979 en wordt voortgezet met de terugtrekking van 
de metaalarbeidersbond. In Nederland hebben de bonden kleine kortingen 
op het nominale loon aanvaard, maar over het geheel genomen is dit 
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dertiger-jaren-verschijnsel tot nu toe beperkt gebleven tot de Verenigde 
Staten.6 

Er is een opvallend verschil in de mate van het georganiseerd zijn tussen 
vier groepen landen: 

a. die landen waar de overweldigende meerderheid van de arbeiders en 
witte boorden lid van de bond zijn (de vijf Noordelijke landen, België en 
Luxemburg); 

b. de landen waarin een kleine meerderheid zich in de bonden heeft 
georganiseerd (Oostenrijk, Engeland, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland); 

c. De landen waar ongeveer eenderde van de mogelijke vakbondsleden 
georganiseerd zijn (Duitsland, Italië, Japan, Canada, Nederland en Zwitser
land); en 

d. de landen waar slechts eenvijfde tot eenvierde van alle arbeiders en 
witte boorden bondslid zijn (Frankrijk en de Verenigde Staten). 

Als we het ontwikkelde kapitalisme als geheel bekijken, wordt het 
beperkte karakter van de groei van de vakbonden aangegeven door het feit 
dat alle meer belangrijke kapitalistische landen behoren tot groep c. en d. Het 
overzicht is wat betreft de verkiezingen wat minder helder, maar ook in dit op
zicht is en was de arbeidersbeweging het sterkst in de randgebieden van het 
ontwikkelde kapitalisme. Slechts één maal heeft de arbeidersbewging een 
absolute meerderheid van stemmen behaald in een groot ontwikkeld kapita
listisch land. In het verreweg grootste en machtigste kapitalistische land, de 
Verenigde Staten, is de arbeidersbeweging verreweg het zwakst en de laatste 
tien jaar nog verder achteruitgegaan. 

6. Deze samenvatting is gebaseerd op: A. Kjellberg, Facklig organisiering i tolv länder, Lund, 
1983; en S. Mielke (red.), Internationales Gewerkschaftshandbuch, Opladen, 1983. De 
eerste studie bevat tot op heden de meest nauwkeurige berekening en analyse van de mate 
van georganiseerdheid in vakbonden voor de twaalf landen die het behandelt. Het tweede 
werk is het meest uitgebreide handboek over de vakbonden in de hele wereld. Hier is het 
voornamelijk gebruikt voor de elf landen die door Kjellberg niet behandeld zijn. Britse, 
Nederlandse en Duitse gegevens zijn gehaald uit vakbondsbronnen, zoals ze zijn gepubli
ceerd in de British Joumal of lndustrial Relations, Statistisch Zakboek en Welt der Arbeit. 
De gegevens uit België en Zweden zijn verkregen van de hoofdkwartieren van de bonden 
met de hulp van Hans Slomp en Anders Kjellberg. (Slomp is de senior-auteur van het werk 
over de Belgische arbeidsverhoudingen in de twintigste eeuw: H. Slomp enT. van Mierlo. 
Arbeidsverhoudingen in België, Utrecht/ Antwerpen, 1984, 2 delen.) Voor Frankrijk, zie: 
G. Ross, 'The Perils of Polities: French Unions and the Crisis of the 1970s', in: R. Lange, 
G. Ross, M. Vanicelli, Unions, Change and Crisis, Londen, 1982, p. 65. En voor Italië, l'U
nitá, 30-11-1980, p. 10. Een overzicht van de stappen terug van de vakbonden worden ge
geven in ILO, Collective Bargaining: A Response to the Recession in lndustrialized Market 
Economy Countries, Genève, 1984, pp. 110-127. 
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Tabel 2. Mate van vakbandsorganisatie in ontwikkelde kapitalistische landen. 

Land 

Australië 
Oostenrijk 
België 
Canada ( 1979) 
Denemarken 
Finland 
Frankrijk 
Duitsland 
Usland (197 4) 
Ierland 
Italië (1979) 
Japan (1978) 
Luxemburg (1979) 
Nederland 

Vakbondsleden als % van 
alle loontrekkenden. 

55 
58 
75 
39 
79 
75 (ongeveer) 
22 
33 
80 
52 
37 
32 
70 
38 

Nieuw-Zeeland 50 (ongeveer) 
Noorwegen 55 (ongeveer) 
Zweden 85 
Zwitserland 33-3 7 
Verenigd Koninkrijk 54 
Verenigde Staten 25 
Bronnen: Voor Australië, Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Italië, Neder
land, Noorwegen, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten: A. Kjellberg, 
Fackligorganisiering i tolv länder, Lund, 1983, pp. 36 e.v.; voor de andere landen: S. 
Mielke (ed.), Internationales Gewerkschaftshandbuch, Opladen, 1983, pp. 431 e.v., 
444, 579, 585, 630, 677, 750, 810, 971 e.v. 

Politiek speelt zich af in internationale arena's, en het aantal nationale 
successen van de arbeidersklasse heeft daarom zijn betekenis. Maar een 
systematisch overzicht moet ook rekening houden met het verschillende 
gewicht van de nationale sterke en zwakke punten, vooruitgangen en 
terugslagen. 

Radicaliseringen 

Wat gebeurde er met de arbeidersbeweging in deze recente periode van (over 
het geheel genomen) groei en terreinwinst- de periode vanaf het midden van 
de jaren zestig tot aan het begin van de jaren tachtig? Ging ze meer of juist 
minder berusten in de status quo van het ontwikkelde kapitalisme? Wat 
gebeurde er in deze periode met de heerschappij van het kapitaal? Werd ze 
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verstevigd of werd er inbreuk op gemaakt? Op dit moment zullen we de eerste 
twee vragen bekijken. 

Het lijkt duidelijk dat de arbeidersbeweging over het geheel genomen in 
deze periode minder inschikkelijk en meer radicaal en veeleisend is gewor
den. De Duitse sociaal-democratie omarmt mi veel minder enthousiast de 
'sociale markteconomie' dan ten tijde van het aannemen van het programma 
van Bad Codesberg (1959). Een sprekende symbolische uitdrukking van 
deze verandering is de houding van deze partij ten opzichte van Marx. In 
1959 werd Marx volledig geschrapt van de lijst van intellectuele en morele 
tradities die naar haar zeggen toen de SPD inspireerden. In 1983 organiseer
de de SPD met de Oostduitse SED een gezamenlijk seminar om het belang 
van Marx serieus te bediscussiëren. 7 Sedert in de herfst van 1982 de coalitie 
met de liberalen uiteenviel, heeft de SPD zich aanzienlijk linkser opgesteld. 
Aan het eind van de herfst van 1983 begon de SPD-regering van Hessen 
gesprekken met de Groenen te voeren met het doel tot samenwerking te 
komen. In Frankrijk werden de oude opvattingen van de SFIO en haar 
'Derde Macht' begraven. De nieuwe Socialistische Partij heeft daarvoor in de 
plaats de politiek van de 'Eenheid van Links' uitgevoerd en propageerde een 
ideologie, die althans in de jaren zeventig expliciet een 'breuk met het 
kapitalisme' inhield. 

Het nog niet eerder voorgekomen verkiezingssucces van de Oostenrijk
se sociaal-democratie brachten de partijleiding en het partijcongres er in 
1978 toe in hun programma de kritiek op het kapitalisme scherper te 
formuleren, en duidelijker aan te geven dat de partij streefde naar het 
scheppen van een nieuwe, klassenloze maatschappij.8 

Na 44 jaar regeringservaring te hebben gehad, kwam in Zweden de 
sociaal-democratische arbeidersbeweging met het meest radicale, concrete 
en onmiddellijke voorstel in haar geschiedenis: de zogenoemde loontrekkers
fondsen, waardoor het eigendom van alle belangrijkere produktiemiddelen 
geleidelijk collectief zou worden. Sindsdien zijn de oorspronkelijke, door de 
vakbonden ondersteunde, voorstellen aanzienlijk verwaterd, maar op de 
agenda staat nog steeds een niet onbetekenende verandering in het patroon 
van het eigendom. 

De Britse Labour Party is nu aanzienlijk linkser dat ze was onder Attlee, 
Gaitskell, Wilson en Callaghan. De enige duidelijke uitzondering is de 

7. De discussies op het seminar werden verslagen in het tijdschrift van de SPD, Die Neue 
Gesel!.chaft, no. 3, 1983. 

8. Linkse socialisten zowel van binnen de SPö en die er vijandig van de buitenkant tegenover 
staan, zijn het eens over deze evaluatie van het congres in 1978, Zie: de bijdrage van R. 
Loew in ProfiL. de la social-démocratie européenne, Pmrijs, 1982, p. 118; en het artikel van 
J. Hindel in: Hindels en Pelinka (red.), Roter Anstoss, Wenen, 1980, p. 29. 
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Italiaanse PSI, die een scherpe draai naar rechts heeft gemaakt, maar als een 
veel kleinere partij dan ze was. 

Ook in de internationale politiek was er een nieuwe ontwikkeling van de 
sociaal-democratie. Niet alleen is de Socialistische Internationale sinds 1976 
onder het voorzitterschap van Willy Brandt nieuw leven ingeblazen, maar ze 
heeft ook een nieuwe progressieve lijn gevolgd, in het bijzonder met 
betrekking tot Latijns-Amerika. Daar gaf ze steun aan de Nicaraguaanse 
revolutie en aan de bevrijdingsstrijd van Centraal Amerika. Premier Helmuth 
Schmidt heeft weliswaar een cruciale en noodlottige rol gespeeld door aan te 
dringen op het zogenaamde dubbelbesluit van de Navo in 1979, maar in de 
laatste ronde van de beslissingen over de raketten in 1983, hebben alle 
sociaal-democratieën van de Nato behalve de Franse, Italiaanse en Portuge
se, gestemd tegen het opstellen van nieuwe nucleaire raketten van de 
Verenigde Staten in Europa. 

Het is eenvoudigweg fout om te beweren dat de sociaal-democratie in 
toenemende mate verburgerlijkt en in het kapitalisme geintegreerd is. Het 
zou echter kunnen zijn dat de bescheiden radicalisering van de sociaal-demo
cratische partijen overgecompenseerd is door een verzwakking of een draai 
naar rechts van de communistische partijen. 

Tabel 3. Belangrijke communistische partijen* in ontwikkelde kapitalistische landen. 

land 

Italië 
Portugal 
Usland 
Frankrijk 
Finland 
Griekenland** 
Japan 

Noten: 

jaar van de 
laatste ver
kiezingen 

1983 
1983 
1983 
1981 
1983 
1981 
1980 

% van de stemmen 

29,9 
18,0 
17,4 
16,1 
13,6 
12,2 
9,8 

Houdt ook in de stemmen voor door de CP geleide verbonden partijen in Portugal en 
Finland. De Uslandse partij is een combinatie van communisten en socialisten. 
De KKE haalde 10,9 procent en de CP van het Binnenland 1,3 procent. 

Bronnen: zie tabel 1. 

Terwijl er in 22 van onze 23 landen belangrijke sociaal-democratische 
partijen zijn, bestaan er maar in zeven landen communistische partijen met 
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een duidelijk betekenis op nationaal niveau. Met dat laatste bedoel ik partijen 
die op zijn minst evenveel aanhang hebben als de Italiaanse Socialistische 
Partij of de Ierse Labour Party: tenminste één tiende van de stemmen. 

Nog twee CPs hebben enig gewicht op het nationale vlak. De Spaanse partij 
haalde slechts 4,1 procent van de stemmen in 1982, maar heeft nog de 
mogelijkheid om terug te komen vanwege haar invloed in één van de twee be
langrijkste federaties van vakbonden. De Zweedse partij heeft 5,6 procent 
van de stemmen en weinig invloed in de vakbonden. Maar ze heeft een 
gerespecteerde positie in het parlement als een niet onbelangrijke steun voor 
de sociaal-democratische regeringen. De Luxemburgse partij staat op hetzelf
de electorale peil, 5,8 procent in 1979, maar is politiek geisoleerder. In de 
andere landen is de communistische invloed voornamelijk beperkt tol 
bepaalde plaatsen of industriesectoren. 

Groei en vooruitgang waren geen algemene trends in de communistische 
beweging. De Italiaanse en de Japanse partijen hebben aanzienlijke vooruit
gang geboekt, hoewel hun kiezerssteun geen echte toppen meer kent en sinds 
1976 zelfs iets is gedaald. DeUslandseen de Zweedse partijen hebben het in 
de verkiezingen iets beter gedaan. Voor de rest is de tendens echter duidelijk 
negatief, met rampzalige nederlagen pas geleden in Spanje en Luxemburg en 
een gestage afbrokkeling in Frankrijk, Finland en onder de kleinere partijen. 
Vergeleken met de resultaten voor hetEDA-verbond van vóór de coup, is het 
huidige niveau van steun voor de Griekse communisten een belangrijke 
verzwakking. Zelfs in Portugal waar de Communistische Partij het nu beter 
doet dan in 197 5 en in 197 6, zijn de verkiezingsresultaten nauwelijks een af
spiegeling van de belangrijke rol die de partij heeft gespeeld in het langdurige 
verzet tegen de dictatuur van Salazar. 

Over de hele linie is de ideologische trend in d~ belangrijkste CPs van de ont
wikkeld kapitalistische landen een uitdrukkelijk aanhangen van de grondre
gels van de parlementaire democratie, en een nadrukkelijk naar voren 
brengen van hun volledige onafhankelijkheid van de politiek van de USSR. 
Deze evolutie, die alleen in de gevallen Griekenland en Portugal gedeeltelijk 
wordt weersproken, houdt - zo mag men in zekere zin stellen - een 
integratieproces in. De meeste communistische partijen zijn niet meer 
revolutionaire internationalistische antistoffen binnen de ontwikkeld kapita
listische landen. In plaats daarvan opereren ze als protestorganisaties van de 
arbeidersklasse en als krachten voor maatschappelijke omvorming op basis 
van de grondregels van hun nationale politiek. Dit is een duidelijke breuk met 
de traditie van de Comintern. Maar de Comintern werd in 1943 ontbonden. 
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En in de praktijk liet de kracht van het ontwikkeld kapitalisme deze partijen 
in de naoorlogse periode nauwelijks een andere keus. De recente ontwikke
lingen zijn vóór alles een erkenning in principe van wat een praktische 
noodzaak was geworden - zolang ze zich niet wilden barricaderen in een 
kleiner worden ghetto. Het kan lijken .alsof er nauwelijks een fundamentele 
verandering is opgetreden in de antikapitalistische opstelling van deze 
partijen of in hun dagelijkse politiek. Er is bijvoorbeeld nauwelijks een reden 
om de huidige politiek van de PCF gematigder te vinden dan ze in 1956 was, 
ten tijde van haar steun aan de regering-Mollet Het beeld is echter 
ingewikkelder. In het geval van de PCI, de communistische partij die in de 
ontwikkeld kapitalistische landen het meeste succes heeft, geven de gegevens 
van een survey aan dat in de jaren zeventig de aanvaarding van wat men een 
prokapitalistische kijk op de maatschappij zou kunnen noemen, geweldig is 
toegenomen. Deze draai naar rechts ging samen met die van andere politieke 
krachten in Italië. 

Bij het lezen van tabel 4 moet men zich twee dingen voor ogen 
houden. Ten eerste valt het beginpunt ongeveer samen met het hoogtepunt 
van het Italiaanse radicalisme. Ten tweede moeten de verschillende waarde
ringen van de staat onder communisten en niet-communisten worden gezien 
tegen de achtergrond van a. de grootscheepse nationalisaties en de talloze 
instituties die in Italië betrokken zijn bij de staatsbemoeienis en b. de 
diepgaande cliëntalistische politisering van deze staatsinstellingen door de 
regeringspartijen, inclusief de PSI en de PSDI. Het materiaal geeft een sterke 
tendens tot ideologische integratie aan. Maar politiek wordt niet gemaakt 
door opinieonderzoeken. Gelet op de hierboven samengevatte gegevens zou 
men verwachten dat aan het eind van de herfst van 1980 de PCI weer een 
meer oppositioneel standpunt zou innemen, door een links alternatief te 
formuleren voor het 'historische compromis'. De meest verantwoorde gevolg
trekking uit de ontwikkeling van de partijlijn en de opvattingen van de 'elite' 
lijkt te zijn dat sterke tendenzen tot integratie inwerken op de grote en 
nationaal autonome PCI, maar dat het gevaar vooralsnog eerder mogelijkheid 
dan werkelijkheid is. 

Alles samengevat, kunnen we, ondanks het gedeeltelijk daarmee in strijd 
zijnde Italiaanse materiaal, zeggen dat de arbeidersbewegingen van de 
ontwikkeld kapitalistische landen nu duidelijk sterker en (gematigd) radicaler 
zijn dan ze waren aan de vooravond van hun historische groeiperiode die 
begon in het midden van de jaren zestig. 

Het toenemende zelfvertrouwen van de arbeidersbeweging, zoals dat af 
te leiden is uit haar deelname aan acties in de industrie, weerspreekt ook de 
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Tabel 4. Houdingen binnen communistische en andere linkse elites* in Italië, 
1971-1981. 

Arbeiders nemen een on
gunstige positie in 
in de inkomens
verdeling 

De bonden hebben in 
Italie teveel macht 

Kapitalisme is een be
dreiging voor ltalie 

Veel angst en verwarring 
die men uitspreekt over de 
toegenomen bemoeienis van 
de staat op sociaal en 
economisch gebied is 
ronduit gerechtvaardigd. 

De belangrijkste industri
ele ondernemingen moeten 
worden genationaliseerd 

In de openbare nutsbedrij
ven (b.v. gas en transport) 
moet het stakingsrecht 
worden beperkt. 

Noot 

percentage volledig, of min of meer, eens 
met het gestelde standpunt. 

PC! Andere linkse partij-
en (PS!, PSDI, PS!-
UP, DP) 

1971 100 100 
1976 100 86 
1981 82 92 

1971 5 23 
1976 10 39 
1981 21 50 

1971 95 100 
1976 79 71 
1981 61 42 

1971 15 25 
1976 25 33 
1981 62 50 

1971 100 100 
1976 49 67 
1981 25 36 

1971 0 8 
1976 12 39 
1981 71 78 

* De nauwkeurige definitie van 'elite' is deze auteur onbekend, maar het begrip 
verwijst naar partijvertegenwoordigers die en verkozen positie in het staatsapparaat 
innemen: W alfgang Merkel, mondelinge toelichting. 

Bron: R.D. Putnam et al., 'Polarization and Depolarization in ltalian Polities: 
1968-1981', voordracht voorbereid voor de jaarlijkse Bijeenkomst van de American 
Politica! Science Association in 1981, appendix tabel 1, hier samengevat volgens W. 
Merkel, 'Polarisierung oder Depolarisierung, Zentrifugalität oder Zentripetalität? 
Anmerkungen zur modelltheoretischen Diskussion des italienischen Parteisystems', 
voordracht gehouden op de jaarlijkse bijeenkomst van de Deutsche Vereinigung für 
Wissenschaft der Politik, Mannheim, oktober 1983, p. 17. 
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Tabel 5. Stakingstrends in achttien landen. 

Relatieve betrokkenheid ' 

1919-38 1946-52 1960-67 1968-73 1974-77 1978-82 

!talie 6 199 135 248 371 272 
Australie 43 149 108 216 251 210 
Frankrijk 22 94 127 135 110 27 
Finland 6 50 18 47 /230b 219 97 
Nieuw-Zeeland 16 49 26 69 102 106' 
Verenigd Koninkrijk 24 39 39 69 41 70d 
Japan 3 34 35 40 40 10 
USA 19 28 23 33 26 14 
Ierland 12 25 27 44 43 36 
Canada 12 25 19 38 56 33 
Belgie 31 21 8 17 21 15' 
Denemarken 5 9 8 14 31 29 
Zweden 19 9 1 2 5 11 
Oostenrijk 7 5 17 3 1 1 
Duitsland 26 5 2 4 4 5 
Nederland 8 3 3 5 2 2' 
Noorwegen 21 3 1 5 4 
Zwitserland 3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2' 

Noten 

a. Het aantal personen, betrokken bij stakingen, per duizend niet-agrarische werknemers. De 

getallen hebben betrekking op het geometrisch gemiddelde over de betrokken periodes. 

(Het geometrisch gemiddelde is de wortel uit het produkt van een bepaald aantal cijfers. In 

vergelijking met het gebruikelijke rekenkundige gemiddelde is het geometrische gemiddelde 

minder gevoelig voor extreme waarden - bijvoorbeeld een uitzonderlijk grote betrokkenheid 

bij stakingen gedurende een jaar of periode.) Vermoedelijk heeft de auteur voor zijn 

berekeningen over de interbellum-jaren de periodes van dictatuur buiten beschouwing 
gelaten. 

b. Vóór 1971 liet de Finse statistiek arbeidsconflicten die minder dan vier uur duurden, 

evenals indirecte vormen van betrokkenheid, buiten beschouwing. Het eerste der twee 

getallen is het gemiddelde voor de verandering ( 1968-70), het tweede heeft betrekking op 
de tijd na de verandering (1971-1973 ). 

c. M. Shalev, 'Strikes and the Crisis: lndustrial Conflict and Unemployment in the Western 

Nations', Economie and lndustrial Democracy, vol. 4, nr. 4, november 1983, pp. 440 e.v. 

d. Het Britse gemiddelde omvat een piek in 1979 en een daling in 1980-82 tot het niveau van 
het midden van de jaren zeventig. 

stelling dat de arbeidersbeweging zich zou integreren. In dit opzicht is het 
beste overzicht over lange termijnontwikkeling dat van de Israëlische socio
loog Michael Shalev, van wie tabel 5 is geleend. De precieze maatstaf van 
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Shalev is, wat hij noemt, 'relatieve betrokkenheid' -dat is het percentage van 
de niet-agrarische werkende bevolking dat gedurende één kalenderjaar 
deelneemt aan stakingsacties. Tabel 5 laat duidelijk zien hoe verschillend het 
niveau van de stakingsactiviteit is tussen ontwikkeld kapitalistische landen. 
Maar hoewel sommige landen een neergang laten zien, vooral West-Duits
land, Noorwegen en Zweden, is de globale trend sinds het einde van de 
Eerste Wereldoorlog duidelijk opwaarts en bereikt een top in de jaren 
zeventig. 

Veranderingen in de klasseverhoudingen op het punt van de produktie 
In de jaren zeventig vonden in de meeste directe verhoudingen tussen de 
klassen van kapitaal en loonarbeid grote veranderingen plaats. De eerste 
groeiperiode of, in sommige landen, een latere periode van opleving, heeft 
geleid tot het veroveren van vakhondsrechten en het instellen van een 
arbeidsinspectie. Maar de veranderingen van de jaren zeventig of de vroege 
jaren tachtig beperkten de macht van het management over de arbeid: over 
het aannemen van mensen en hun ontslag, over de organisatie van het werk, 
en over de vormen en de verdeling van de betaling. Verder werden de 
gezondheids-en veiligheidsvoorschriften aanzienlijk verscherpt en de rechten 
van de vakbonden of ondernemingsraden aanzienlijk uitgebreid. Een alom
vattend overzicht van deze ontwikkeling zou ons buiten het raamwerk van het 
huidige artikel voeren. We kunnen echter op z'n minst de voornaamste 
veranderingen op het gebied van de wetgeving en de collectieve arbeidsover
eenkomsten in de voornaamste hoogontwikkelde kapitalistische landen (met 
uitzondering van Japan) kort aanstippen. 

Groot Brittannië. 197 4: de Vakbonds- en arbeidsverhoudingenwet (TUL
RA), de Wet betreffende gezondheid en veiligheid op het werk; 1975: de Wet 
op de Bescherming van het dienstverband (EPA); de Wet op de gelijke 
kansen; 1976: Wet op de rassendiscriminatie. De TULRA en EPA breidden 
de structuur en de toepassing van de rechten met betrekking tot het collectief 
onderhandelen uit en brachten beperkingen aan in het ontslagrecht. EPA 
voorzag ook in door het bedrijf betaalde werk van vakbondsvertegenwoordi
gers. 

Frankrijk. 1973: een wet die het recht instelde om in beroep te gaan tegen 
ontslag en werktijdverkorting; 1975: een wet die arbeidsbescherming voor 
zwangere vrouwen en betaald zwangerschapsverlof regelde; 1977: de Maat
schappelijk Gehoor Wet, die de werknemers het recht gaf op uitgebreide 
sociaal-economische informatie; 1978: wetgeving die de rnaanclelijke beta
lingsvorm voor alle werknemers invoerde; 1982: Auroux-wetten die de 
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vakbandsrechten in de onderneming uitbreidden met betrekking tot collectie
ve onderhandelingen en tot het ingrijpen in gezondheids- en veiligheidszaken. 

Duitsland. 1969: Wet betreffende bescherming tegen ontslag; 1970: wetge
ving over de sociale verzekeringen en collectieve arbeidsovereenkomsten die 
het ziekengeld deed stijgen tot 100 procent van het gewone loon voor alle ar
beiders en werknemers; 1972: herziening van de wet op de ondernemingsra
den van 1952, die het recht van ondernemingsraden om deel te nemen aan 
de beslissingen uitbreidde; 1973: Wet op de veiligheid op het werk; 1976: 
Wet op het medebeslissingsrecht. 

Italië. 1969: baanbrekende CAO in de chemische industrie over de organisa
tie en controle van de veiligheid op het werk en de beroepsgezondheid; 1970: 
Arbeidersverordening, die de vakhondsrechten in de onderneming verdedig
de en het ontslag regelde; 1971: Wet op de bescherming van werkende 
moeders; vanaf het begin van de jaren zeventig: 'ontwikkelingsovereenkom
sten' met belangrijke ondernemingen over het patroon van investeringen; 
1975: wet die de ontslagen en de arbeidstijdverkorting regelde; 1977: Wet 
tegen de discriminatie; 1977: overeenkomst met Olivetti over onderhandelin
gen betreffende het invoeren van nieuwe technologie, later uitgebreid tot een 
nationale industriële overeenkomst in 1979. 

Verenigde Staten: 1970: Oprichting van instellingen die de veiligheid en 
gezondheid controleren en 1973: van een controle- en veiligheidsbureau. 
Een wetsvoorstel voor de hervorming van het arbeidsrecht, die vakhondsor
ganisatie moest vergemakkelijken, en een amendement voor gelijke rechten 
zijn niet aangenomen. 

In sommige kleinere ontwikkeld kapitalistische landen werd zelfs nog 
belangrijkere vooruitgang geboekt. Zo werd in Nederland in 1977 een wet 
aangenomen die de ondernemingsraden het recht gaf belangrijke economi
sche beslissingen een maand op te schorten, met de mogelijkheid bij het 
Amsterdams Gerechtshof in beroep te gaan. De ondernemingsraad heeft ook 
het recht om haar veto uit te spreken over kandidaten voor de Raad van 
Commissarissen, waartegen de aandeelhouders weer in beroep kunnen gaan 
bij de Sociaal Economische Raad en uiteindelijk bij de minister voor Sociale 
Zaken. Individuele werknemers hebben het wettelijk recht gevaarlijk werk te 
weigeren. 

Volgens de Zweedse en de Noorse milieuwetgeving van 1977 hebben 
veiligheidsbewakers van de vakbond het recht het werk stil te leggen, dat ze 
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gevaarlijk voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers achten. De 
Zweede medebeslissingswet van 1976 verplichtte de ondernemer met de 
bonden te onderhandelen over iedere substantiële ondernemingsbeslissing. 
Het bepaalde ook dat in ieder geschil over de werkverplichtingen tussen een 
afdelingschef/manager en één of meer werknenmers, de bond in het bedrijf 
het laatste woord behoort te hebben, tenzij en totdat een overeenkomst is 
bereikt door onderhandelingen op hoger niveau of een beschikking wordt 
afgekondigd door het Arbeidsgerecht. Belangrijke, maar minder vèr reikende 
wetten over de arbeidsomstandigheden werden ook in Denemarken en 
Finland in de tweede helft van de jaren zeventig aangenomen. In België 
werden in collectieve overeenkomsten in 1971 en 1972 de rechten van de 
ondernemingsraden en in het bijzonder de bonden uitgebreid: toegang tot de 
onderneming, betaald verlof voor vakbondsscholing, enzovoorts. In 197 4 
breidde in Oostenrijk een heel bescheiden Wet op de ondernemingsraden -
afgezwakt door de sociaal-democratische meerderheid onder zware druk van 
de burgerlijke oppositie - de bevoegdheden uit die de ondernemingsraden 
hadden volgens een wet van 1919.9 In West-Europa kent alleen Zwitserland 
geen wetgeving over de arbeiders- en vakhondsrechten binnen de onderne
ming. Een voorstel van de gezamenlijke vakbonden over medezeggenschaps
rechten werd in een referendum in 197 6 verworpen. In directe onderhande
lingen met de werkgevers in 1975 hebben de Zwitserse bonden enige 
garanties verworven met betrekking tot ontslag of gedeeltelijk ontslag. In 
West-Duitsland werden twee ontwerpen voor een ambitieuze wet over 
arbeidsomstandigheden, die even ver gingen als de Noorse en de Zweedse 
wetgeving door de rechtse oppositie geblokkeerd. De regering Kohl heeft dit 
projekt officieel op haar agenda gehouden. Zelfs in de Verenigde Staten heeft 
in de jaren zeventig de arbeidersbeweging terrein gewonnen door de nieuwe 
regelende instellingen op staatsniveau. En hoewel de toenemende massale 
werkloosheid de arbeidersbeweging weer in een ongunstige positie heeft 
geplaatst, zijn de vermelde wetgeving en collectieve overeenkomsten nergens 
herroepen.lO 

9. Dit overzicht is voornamelijk gebaseerd op: European Trade Union lnstitute, Certain Basic 
Trade Union Rights in Western European Enterprises, Brussel, 1980, T. Kennedy; 
European Labor Relations, Lexington, Mass., 1980; en J. Gevers, Zeggenschap van 
Werknemers inzake Gezondheid en Veiligheid in Bedrijven; Deventer, 1982; aanvullende 
bronnen zijn: Le Monde: Dossiers et Documents, no. 102,juni 1983 (Frankrijk); S. Kelman, 
Regulating America, Regulating Sweden, Cambridge, Mass., 1981; S. Bowles et al., Beyond 
the Was te Land, New Y ork, 1983, pp. 92, 109 (USA). Zie ook: ILO, Colleelive 
Bargaining ... , op cit. Mondelinge mededelingen werden verkregen van de ILO in Genève. 
Het hoofd van haar Job Safety Division, Georg Kliesch, was de ontwerper van de afgewezen 
Duitse wetsvoorstellen. 

10. In de Verenigde Staten zijn de rechtbanken sinds 1980 begonnen de notie van oneerlijk 
ontslag te aanvaarden en in compensatie daarvoor te voorzien, terwijl sommige staten in de 
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De vooruitgang van de arbeidersbeweging in de sfeer van de produktie liep 
parallel met die in de distributiesfeer. Het aandeel van de factor arbeid in de 
industriële toegevoegde waarde in de zeven grootste OECD-landen (USA, 
Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Canada) steeg van 68 
procent in 1972 tot een nooit te voren bereikte hoogte van 73 procent in 
1982. Men verwacht dat dit cijfer in 1983 terugloopt tot net beneden de 72 
procent. 11 

11. Het niet-rechtlijnige karakter van de politieke geschiede
nis: nederlagen, teleurstellingen en crisis 

Ik wil hier een bijdrage leveren aan een 'wetenschappelijk socialistisch' 
begrip van klassenverhoudingen en klassenstrijd, en niet optreden als de 
leider van een tegendraads optimistisch koor. Het sombere gevoel dat nu 
heerst berust zeker op werkelijkheid, maar het belangrijkste is dat de 
politieke en ideologische crisis van socialistisch links een plaats moet krijgen 
in het brede historische raamwerk van de algehele groei van de arbeidersbe
weging, van haar toegenomen zelfbewustzijn en reële vooruitgang. Anders 
zullen onze ankers in de historische werkelijkheid weggespoeld worden door 
de vloedgolf van indrukken en ervaringen van het ogenblik. 

Dit gedeelte van het artikel moet enerzijds een verklaring geven voor het 
onloochenbare feit dat de arbeidersbeweging en socialistisch links feitelijk 
overal ideologisch in de verdediging zitten en moet anderzijds een beoorde
ling maken van wat de economische crisis waarin we sedert de tweede helft 
van de jaren zeventig leven, op politiek gebied inhoudt. Deze twee taken 
houden duidelijk verband met elkaar. Sommigen zullen zelfs beweren dat 
onze analyse tot nu toe twee zeer verschillende perioden heeft verward. Eén 
periode van hoge economische groei en schaarste aan arbeid. En één van 
lage, nul- of negatieve groei en groter wordende massale werkloosheid. leder 
van deze perioden zou een verschillend politiek profiel hebben. Ons stand· 
punt is dat het overzicht van de groei in kiezersondersteuning, vakbondslid
maatschap, stakingsactiviteit, verhoudingen in de industrie en economische 
verdeling, de stelling weerlegt dat er een historisch hiaat zou zijn tussen beide 
perioden. Het is echter waar dat op gepaste wijze rekening moet worden 
gehouden met de nieuwe situatie, die voor velen wordt gesymboliseerd door 

laatste tijd wetten hebben aangenomen die gelijken op de Europese wetgeving van de jaren 
zeventig. Ofschoon deze kunnen dienen als afleidingsmanoeuvre bij het voortgaande 
offensief tegen de vakbonden, toont hun opkomst onder de regering Reagan aan dat er 
sterke maatschappelijke krachten aan het werk zijn. Zie A. Cigelli, 'Rolling Back the 
Freedom to Manage', Fortune, 9 januari 1984. 

11. OECD Economie Outlook, no. 33, juli 1983, p. 52. 
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de onheilspellende namen Thatcher en Reagan. Voor een groot deel komt de 
huidige verwarring voort uit het feit dat de geschiedenis zoals altijd geen 
rechte weg heeft gevolgd, dat de vorderingen even weinig gepland en voorzien 
waren als de nederlagen en de teleurstellingen. Inderdaad, geen enkele van 
de 'linkse projecten' van de jaren zestig en zeventig werd voltooid. 

De sociaal-democratische verzoening met de groeiende 'gemengde econo
mie' die in het programma van Bad Codesberg en in andere programmati
sche documenten van het eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren 
zestig was verkondigd, werd al spoedig betwist door een brede beweging van 
studenten, middenlagen en jonge arbeiders, die de logica van de kapitaalac
cumulatie en het warenkarakter van de arbeid verwierpen. Daarna bracht de 
eerste helft van de jaren zeventig een vernietigende slag toe aan de 
Keynesiaanse crisisbeheersing. Dit zette de SPD onder Schmidt vanaf 197 4 
aan tot een nieuwe koers, en leidde tot een draai van 180 graden van de Brit
se Labour-regering in 1976. Hoewel de toch al zeer sterke arbeidersbewe
ging nog steeds successen boekte, werd de politieke hegemonie van de 
Zweedse en de Noorse sociaal-democratie in de jaren zeventig afgezwakt 
door nieuwe strijdpunten als het milieu, de decentralisatie en (in het geval 
Noorwegen) het lidmaatschap van de EEG. In 1976 kwam er een einde aan 
een uniek experiment in de geschiedenis van de arbeidersbeweging, en in de 
electorale geschiedenis van de liberale democratie, toen de Zweedse 
sociaal-democraten hun greep op de regering verloren. Dat gebeurde na een 
onafgebroken regeringsperiode van 44 jaar, waarvan ze tweederde van de tijd 
alleen had geregeerd. In België had een soortgelijk falen om zich aan nieuwe 
strijdpunten - vooral de nationale en de taalproblemen - aan te passen, de 
sociaal-democratie in de jaren zestig teruggebracht tot een middelgrote partij. 
Tussen 1961 en 1968 verloor de PSB meer dan de helft van haar kiezersvolk 
in de agglomeratie Brussel. Haar stemmental slonk van 41,6 naar 20 
procent. 

Het succes van het Vietnamese verzet tegen de Amerikaanse oorlog in 
Vietnam, en de explosieve groei van de hogere en universitaire opleidingen, 
ontketende een uiterst linkse beweging. Voor deze beweging verleenden de 
golven van studentendemonstraties, de gebeurtenissen in Frankrijk in mei 
1968 en het anti-imperialisme. van de Derde Wereld, geloofwaardigheid aan 
een revolutionaire opvatting over politiek. Revolutionaire ideeën verspreid
den zich snel over belangrijke sectoren van de studenten, jonge intellectuelen 
en, soms, jonge arbeiders. Die ideeën werden gevoed door veelomvattende 
culturele veranderingsprocessen: emancipatie van de jongeren uit de voogdij
schap van de ouders, seksuele bevrijding, een nieuwe muziekcultuur, en zelfs 
nog algemenere herwaarderingen van de rol van de Vcn·nigde Stalen op 
wereldschaal en van de waarde van de naoorlogse hoogconjunctuur. 

154 



In politiek opzicht was het uiterst linke vooruitzicht nooit erg realistisch. Nu 
we terugblikkend wijzer zijn geworden, kunnen we zeggen dat dit duidelijk 
werd op de 30e mei 1968 door het gemak waarmee De Gaulle een einde 
maakte aan de oppositionele vloedgolf zonder de onverminderde macht van 
het onderdrukkende Franse staatsapparaat zelfs maar te tonen, laat staan te 
gebruiken. En omdat het ook niet waarschijnlijk was dat welke staat dan ook 
in het laat-kapitalistische tijdvak bloot zou staan een een niet-nucleaire 
oorlog, was de mogelijkheid dat mei 1968 het belang zou krijgen van een 'ge
nerale repetitie' voor een latere revolutie, zoals 1905 dat in het geval 
Rusland had gedaan, gering. Met uitzondering van een paar terroristische 
groepjes bleek revolutionair links zelfs veel te zwak om verslagen te kunnen 
worden. De organisatorische erfenis van de revolutionaire golf van 1968-'70 
is inderdaad opvallend klein. Nu bestaan er alleen maar in Frankrijk, 
Portugal en Italië minuscule partijen die in staat zijn om tussen de één en de 
twee procent van de stemmen in de nationale verkiezingen te krijgen. In 
tegenstelling daarmee leidde het neutralistische linkse reformisme dat in de 
periode van ontspanning van het eind van de jaren vijftig ontstond, tot 
levensvatbare politieke partijen in Denemarken en Noorwegen, en gedurende 
enige tijd ook in Nederland en Frankrijk. 

Ook de verschillende politieke krachten en ondernemingen die geplaatst 
kunnen worden tussen de klassieke sociaal-democratie en revolutionair uiters 
links hebben pijnlijke nederlagen geleden. In het midden van de jaren 
zeventig leek het enige tijd alsof de regeringsmacht en het begin van een 
geleidelijke overgang naar het socialisme binnen het bereik van het Latijnse 
Eurocommunisme lagen.l2 Eind 1977-1978 was dat perspectief echter 
ondubbelzinnig verdwenen. De Franse socialisten hebben hun hegemonie 
binnen de Franse linkerzijde bevestigd, terwijl de vooruitgang van de PCI 
eerst tot stilstand werd gebracht en vervolgens teruggedraaid in het moeras 
van de Italiaanse politiek met zijn terroristische en anti-terroristische cam
pagnes en handig christen-democratisch gemanoeuvreer, dat gesteund werd 
door zware Amerikaanse druk. Wat de Spaanse CP aangaat, deze is een 
kracht geworden aan de rand van de nationale politiek. 

Het socialisme van de linkervleugel, soms Eurosocialisme genaamd, 
leek een tijd lang de missie en de vooruitzichten van het eurocommunisme te 
hebben geërfd of overgenomen te hebben. Maar ook daarmee ging het snel 
bergafwaarts. Het eerste signaal vormden de uitslagen van de Franse 
parlementsverkiezing van 1978. Wat er over was van het Latijnse eurosocia
lisme werd toen onderuitgehaald ten gunste van een crisisbeheersing die 

12. Voor een beoordeling van deze periode zie M. BösijH. PorteBi (red.), Les P.C. espagnol. 
françai.s et italien face au pouvoir, Parijs, 1976. 
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gebaseerd was op versoberingi3 en ten gunste van een burgerlijk-nationalisti
sche politiek, die in het Franse geval een sterke continuïteit had met 
imperiale houdingen en doeleinden. De radicalisering van de Britse Labour 
Party - een reactie op de roemloze nederlaag van het rechtse Labourisme in 
1979 - werd nog vóór de verbluffende nederlaag van 1983 gestopt. Labour 
liep onder alle sectoren van de arbeidersklasse nieuwe verliezen op ten 
overstaan van een overduidelijk arbeiders- en vakhondsvijandige regering, 
gedurende welks bewind de werkloosheid drastisch toenam en de economie 
over het geheel faalde. Labour verloor onder de werkende arbeiders zelfs 
meer dan de Conservatieven, wat nog eens benadrukte dat de nieuwe 
liberale-sociaal-democratische Alliantie nauwelijks de enige beslissende fac
tor was. 14 

Zo hebben alle richtingen van de arbeidersbeweging, ter rechterzijde, links 
en het centrum in de net achter ons liggende periode zware verliezen geleden, 
en uiterst links is tot het punt van totale vernietiging gebracht. Geen wonder 
dat er een wijd verbreide demoralisering is. De vraag zou gesteld moeten 
worden hoe deze nederlagen te rijmen zijn met de successen van de 
arbeidersklasse die eerder in dit artikel werden aangetoond. Is er hier een 
eenheid van tegenstellingen, die door een dialectische analyse begrepen kan 
worden? Het volledige antwoord zou ons buiten het raamwerk van de 
verkiezingspolitiek in de enge betekenis van het woord voeren. Maar eerst 
moeten er een paar woorden worden gezegd over de schitterende successen 
van de arbeidersbeweging in de recente verkiezingen. 

Drie soorten verkiezingswinst zijn vooral opmerkelijk. Een ervan wordt 
vertegenwoordigd door het Oostenrijkse voorbeeld van de klassieke gematig
de sociaal-democratie. In 1971, 197 4 en 1979, in een reeks die zonder 
historisch precedent is, haalde de SPö meer dan vijftig procent van de 
stemmen, in een veel-partijensysteem met evenredige vertegenwoordiging. 
Haar resultaat in 1983: 4 7,8 procent is nog steeds bijzonder respectabel. 
Oppervlakkig bekeken is dit een overwinning voor een variant van het 
reformisme die, ondanks een zekere ideologische radicalisering sinds 
1977-1978, nog steeds veel voorzichtiger is dan de Scandinavische sociaal
democratie15, en voor het persoons- en managementgericht moderniserings-

13. Zie P. Lewis, 'Southern Europe's Socialist Leaders Move to the Right on Economie Affairs', 
International Herald Tribune, 6 december 1983. 

14. I. Crewe, 'The Disturbing Truth behind Labour's Rout', The Guardian, 13 juni 1983. 
15. Het uiterst gematigde reformisme van de Oostenrijkse sociaal-democratie is impliciet 

aanwezig in het OECD-rapport, lntegrated Social Policy: A review of the Austrian 
experience, Parijs, 1981. De toestand van de Oostenrijkse werkgelegenheid is echter 
voortreffelijk. 
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proces dat de partij stukje bij beetje uit haar traditionele Lager-mentaliteit 
heeft gehaald.I6 

Het tweede type wordt vertegenwoordigd door de socialisten, en op de tweede 
plaats links als geheel, in Frankrijk, Spanje, Griekenland en Portugal. Aan 
het eind van de jaren zeventig en in het begin van de jaren tachtig behaalde 
links (breed gedefinieerd) unieke overwinningen in de nationale verkiezin
gen. De Griekse verkiezingen van 1981 vestigden een wereldrecord: de 
PASOK en de twee CPs wonnen 60,3 procent van de stemmen, een getal dat 
nooit te voren in een vrije nationale verkiezing was behaald door partijen die 
er aanspraak op maakten het socialisme en de arbeidende klasse te 
vertegenwoordigen. De huidige partijsystemen van deze landen zijn allemaal 
in het recente verleden na perioden van dictatuur of, in Frankrijk, van een 
niet-dictatoriale autoritaire schok gevormd. Het resultaat van het Gaullisme 
en de dictaturen was een gebroken of gestopte ontwikkeling van de klassieke 
centrumpartijen - progressief liberalisme, hervormingsgezinde christen-de
mocratie, klassebewust kleinburgerlijk reformisme; en daarnaast een agenda 
vol dringende hervormingen en een modernisering die in grote trekken in 
Noord-Europa al was uitgevoerd. Nieuwe socialistische partijen zijn in staat 
gebleken deze situatie ten eigen voordele te benutten door afstand te nemen 
van het communisme en radicale oplossingen, terwijl ze tegelijkertijd de 
plaats innamen van zowel de sociaal-democratie als van het kleinburgerlijk 
centrum. 

Zowel de sociaal-democratische als de centrum component waren 
beslissend, zoals de overwinning van Milterrand bij de presidentsverkiezin
gen van 1981 uitzonderlijk helder heeft aangetoond. Hij weigerde te 
luisteren naar de 'post-socialistische' sirenen van de modebewuste Parijse 
intelligentsia. Milterrand hield zich bij een program van Linkse Eenheid, dat 
nationalisering inhield. Hij concentreerde zijn campagne op de klassieke 
arbeidersklasse en de strijdvraag van de werkloosheid. Tegelijkertijd toonde 
hij zeer zichtbare tekenen van gematigdheid en zelfs van traditionalistisch 
nationalisme en anti-communisme, door Giscard ervan te beschuldigen te 
inschikkelijk voor de Sowjets te zijn. De daaruit voortvloeiendedepolarisering 
was beslissend voor het resultaat van de verkiezingen. De linkse kandidaten 
verwierven samen minder steun in de eerste ronde van 1981 dan links tijdens 
de parlementsverkiezingen van 1978: 4 7,8 procent, vergeleken met 49,8 
procent. Maar terwijl in 1978 tussen de 88 en 94 procent van diegenen die in 

16. De verkiezing van Kreisky tot partijleider was een nederlaag voor de traditioneel 
arbeideristische stroming in Wenen, die zich daartegen had verzet. Zie B. Kreisky, 
L'Autriche entre l'Est et l'Ouest, Parijs, 1979, p. 29. 
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de eerste ronde voor de burgelijke partijen stemden dat ook in de tweede 
ronde deden, werd Mitterrand in de tweede ronde van 1981 ondersteund 
door 16 procent van diegenen die in de eerste ronde voor Chirac hadden 
gestemd. Dat was genoeg.I7 
Het derde type overwinningen van de arbeidersbeweging is minder spectacu
lair dan de andere twee, maar is gegeven haar vooruitgeschoven startpositie, 
misschien zelfs belangrijker voor de toekomst van de arbeidersbeweging in 
het laatkapitalisme. Het vermogen van de Noordeuropese sociaal-democratie 
om zich te herstellen, gekoppeld aan een toegenomen openheid voor 
krachten aan haar linkerzijde, vond een zeer dramatische uitdrukking in de 
terugkomst van de Deense arbeidersbweging aan het eind van de jaren 
zeventig. In 1973 behaalden de sociaal-democraten, de communisten en de 
twee socialistische partijen samen 36,7 procent van de stemmen, het laagste 
aantal in de geschiedenis van de Deense arbeidersbeweging sinds 1920. In 
1979 waren ze weer teruggekomen op 49,7 procent, een prestatie die alleen 
achterbleef bij de 49,9 procent van 1966. In 1982 kwamen de Zweedse 
sociaal-democraten terug in de regering, nadat de SAP en de CP samen 51,5 
procent van de stemmen hadden behaald. Het herstel in Duitsland heeft 
echter de meeste betekenis. Daar heeft het verbreken van de coalitie met de 
liberalen in de vroege herfst van 1982 gediend als een vitamine-injectie voor 
de SPD. Hoewel de groei van de steun van het publiek niet voldoende bleek 
om de overwinning van de christen-democraten in de nationale verkiezingen 
van maart 1983 te voorkomen, behaalde de SPD belangrijke successen bij 
de verkiezingen in Hamburg en Hessen eind 1982 en in 1983. 

Deze gevallen van herstel berustten alle op een herbevestiging van de 
beginselen van het moderne progressieve reformisme. De sociaal-democra
ten hebben zich dichter bij de vakbonden opgesteld, hebben grotere nadruk 
gelegd op het verdedigen van de werkgelegenheid en de welvaartsstaat, en 
hebben openingen gemaakt naar de vredes- en milieubewegingen. Ze hebben 
ook naar een mogelijkheid tot samenwerking met de Groenen in West-Duits
land gezocht, zonder resultaat in Hamburg eind 1982 en vervolgens met 
succes in Hessen. Op soortgelijke wijze is naar samenwerking gezocht met de 
socialistische volkspartij in Denemarken, en de communistische partij van 
Zweden. 

Maatschappelijke stromingen en politieke conjuncturen 

Nu moet de dialekt1sche eenheid van de overwinningen en de nederlagen van 
de arbeidersbeweging niet gezocht worden op het niveau van de verkiezingen, 

17. Zie mijn artikel: 'Prospecls for Lhe European Left', Marxism Today, november 1981, dal 
de Franse verkiezingen van 1981 analyseert en nauwkeurige verwijzingen geeft. 

158 



in de verhoudingen tussen verkiezingsformules die succes hadden of die niet 
aansloegen. We hebben al opgemerkt dat de vooruitgang in het ledental van 
de vakbonden, van hun eisen of hun strijdbaarheid, of in de wetgeving met 
betrekking tot de industrie en collectieve overeenkomsten, niet altijd de 
verkiezingskalender volgt. Noch een historische analyse van wat er nu gaande 
is, noch een inschatting van de vooruitzichten voor de toekomst kan 
eenvoudig tot stand komen door de aandacht vast te pinnen op de politiek van 
regeringen en opposities. In plaats daarvan is de dialektische eenheid die we 
moeten begrijpen er één van brede grootschalige maatschappelijke stromin
gen en veranderende politieke conjuncturen. De belangrijkste winsten van de 
arbeidersbweging behoren tot de eerste, de nederlagen zowel als de 
verkiezingsoverwinningen tot de laatste. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat 
deze twee uit elkaar lopen, een proces dat de socialistische theorie meester 
moet worden. Maar op dit moment is er ook een feitelijk uit elkaar lopen, wat 
we hier slechts in de meest ruwe trekken kunnen analyseren. 

De vooruitgang gemeten in termen van organisatie en effectieve rechten die 
de arbeidersbeweging de laatste twintig jaar heeft geboekt heeft betrekking 
op een aantal historische maatschappelijke processen. De meest klassieke 
daarvan is de proletarisering. Hoewel de marxistische veronderstellingen en 
prognoses veel te gemakkelijk zijn gebleken, bevestigen de huidige verkie
zingsonderzoeken in het algemeen het beeld dat er een sterke positieve 
correlatie is tussen het zelfstandig zijn, of in het gezin meewerken, en 
politieke steun voor rechts. Het is daarom dubbel belangrijk om op te 
merken, dat bijvoorbeeld in Frankrijk het aandeel van arbeiders en employés 
(afgezien van het hoger personeel) van de totale beroepsbevolking steeg van 
57 procent in 1954 tot 73 procent in 197518, en in Oostenrijk van ongeveer 
65 procent in 1961 tot ongeveer 80 procent in 1971.19 De enige werkelijk 
ontwikkelde kapitalistische landen waar werkgevers, kleine zelfstandigen, en 
degenen die in een familiebedrijf werken, nog een belangrijk deel van de 
bevolking uitmaken, zijn in 1980 met respectievelijk 28 en 26 procent 
Frankrijk en Italië.2o 

Een tweede proces was het gespannen worden van de arbeidsmarkt en de 
algehele komst van de volledige werkgelegenheid - een ontwikkeling die in de 
periode van 1955 tot 1965 voor het gebied van het ontwikkelde kapitalisme 

18. M. Goubel en J.-L. Roucolle, Population et sociétéfrançai>es: 1945-1981. Parijs. 1981. p. 
59. 

19. P. Kowalski: 'Arbeilsmarkt' in: M. Fischer-Kowalskij j. Bucek ( rPd. ). Un!(Leichheit in 
Osterreich. Wenen, 1980, p. 160. 

20. Eurostat Revieu· 1971-1980, Luxemburg, European Community. 1982. pp. 119. 123. 
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als geheel werd voltooid.21 Het Europese antwoord hierop was een grootscha
lige invoer van arbeid uit Zuid-Europa, Noord-Afrika en Turkije22, terwijl 
andere regio's een nieuwe opleving van permanente migratie zagen (bijvoor
beeld van Latijns naar Noord-Amerika). Althans in Europa heeft deze nieuwe 
voorraad van loonarbeid nauwelijks een verzwakking van de positie van de 
arbeidersbeweging tot gevolg gehad, en werd ze geïntegreerd in het bestaan
de netwerk van vakbonden. 

Ten derde hebben een aantal culturele veranderingen traditionele wijzen van 
maatschappelijke controle en cliëntelisme losser of ongedaan gemaakt. Dit 
proces is nauw verbonden met de twee vorige, maar het heeft ook eigen 
dimens.ies. Zo heeft zich op een veel later tijdstip dan de marxisten hadden 
voorspeld, een proces van secularisatie in de jaren zestig en zeventig 
doorgezet, en wel het opvallendste bij de voornaamste ontwikkelingen: de 
omvorming van (de overweldigende meerderheid) van de Franse CFTC tot de 
niet-confessionele, pro-socialistische CFDT in 1964; de federatie van de drie 
metaalarbeidersbonden in Italië in de tweede helft van de jaren zeventig; 
sinds 1970 de groeiende samenwerking tussen de Belgische katholieke CSC 
en de sociaal-democratische FGTB; in 1977 het samengaan van de sociaal
-democratische en de katholieke vakverenigingen in Nedeland; en de steeds 
vlotter verlopende samenwerking tussen de nieuwe federatie en het overblij
vende, meest calvinistische confessionele lichaam, het CNV, die nog onlangs 
tot uiting kwam in de gezamenlijke ambtenarenstaking van de herfst van 
1983 tegen een overwegend christen-democratisch kabinet. In West-Duits
land hebben voor het eerst in 1972 de katholieke arbeiders meer verkie
zingssteun gegeven aan de SPD dan aan de CDU/CSU. Deze leidende positie 
heeft de SPD niet kunnen behouden; maar in haar nederlaag van 1983 hield 
ze het grootste deel van haar winst onder de katholieke arbeiders, terwijl de 
CDU toegang kreeg tot het traditionele SPD-kiezersvolk. Zo werden de 
godsdienstige verschillen voor het kiezersgedrag in de Bondsrepubliek 
minder belangrijk dan ooit tevoren.23 In 1965 ondersteunden in Frankrijk 8 
procent van de praktizerende katholieken Mitterrand terwijl in de parle
mentsverkiezingen van 1978 20 procent links stemde.24 Tegelijkertijd nam 

21. Vergelijk N. Apple, 'The Rise and Fall of Full Employment Capitalism', Studies in Politica! 
Economy, no. 4, herfst 1980, p. 29. 

22. Vergelijk United Nations Economie Commission for Europe, Labor Supply and Migration in 
Europe, New York, 1979. 

23. U. Feist et al., 'Das Wahlverhalten der Arbeiter bei der Bundestagswahl 1983', Gewerk· 
schaftliche Monatshefte, no. 7, 1983, p. 419. In 1972 kreeg de SPD de meerderheid van 
de stemmen van de katholieke arbeidersklasse. 

24. R.W. Johnson, The LongMarchof the French Left, Londen, 1981, p. 109. 
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het aantal dergenen die zichzelf als katholiek beschouwen af van 87 procent 
in 1966 tot 81 procent in 1977, en het percentage niet-praktizerenden steeg 
van 23 procent van alle katholieken in 1966 tot 50 procent in 1977 .2s 

Nog een veelomvattend maatschappelijk proces was de bevrijding uit het 
voogdijschap van het patriarchale gezin. Deze had twee componenten. Eén 
was de jongerenrevolte. Tussen 1967 en 1978 groeide de sympathie voor 
links onder de Franse kiezers tot en met 29 jaar van 44 naar 68 procent, on
der die tussen de 30 en 39 jaar van 43 tot 5 7 procent en onder diegenen die 
een leeftijd hadden van 40 tot 49 jaar van 40 tot 48 procent.26 Vrouwen heb
ben als een gevolg van haar grotere onafhankelijkheid haar deelname aan de 
verkiezingen vergroot en ze stemden vaker links, hoewel deze trend 
duidelijker is in Groot-Brittannië en Duitsland, dan bijvoorbeeld in Frank
rijk.27 

Op de vierde plaats tenslotte komt de historische vooruitgang van de 
arbeidersbeweging verbonden met complexe veranderingen in het ontwik
keld kapitalisme. Deze veranderingen hebben tegengestelde effecten. De 
vergrote reikwijdte van de kapitalistische produktieverhoudingen-die wordt 
weerspiegeld in de vermindering van het aantal kleine zelfstandigen en van 
diegenen die werken in het familiebedrijf - werd vergezeld en gevolgd door 
een omvattend proces van interne herstructurering. Terwijl de traditionele 
sectoren: textiel, kolenmijnbouw, staalindustrie, en de scheepsbouw alle in 
verval waren, zijn in hun plaats andere industrieën als electronica, electro
techniek en petrochemie opgekomen. In veel landen, vooral in de Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië en Duitsland, heeft deze ontwikkeling een geopoli
tieke verschuiving in investeringen en bevolking met zich meegebracht. Het 
gaat om een verschuiving van de gebieden in het noorden met een sterke 

25. Ibid., p. 110. 
26. G. Grunberg en E. Schweisguth, 'Profession et vote: La poussée de la gauche', in: J. 

Capdeville et al., France de gauche, vote de droite, Parijs, I980, p. I48. 
27. Vóór die tijd, bijvoorbeeld in de sterke periode van de arbeidersbeweging onmiddellijk na 

de Tweede Wereldoorlog, kregen de sociaal-democratische en communistische partijen 
bijna overal minder steun van vrouwen dan van mannen - wat te verwachten was: vrouwen 
namen minder dan mannen aan het betaalde arbeidsproces deel. In de loop van de jaren 
vijftig en zestig verdween dit verschil helemaal in Groot-Brittanniê. Duitsland en Zweden. 
In Frankrijk werd de kloof steeds nauwer vanaf I956, toen 46 procent van de mannen en 
34 procent van de vrouwen voor links stemden, via I973 (SI en 4I procent) naar I978 
(52 en 46 procent). Zie J. Lovendulski/J. Hills (red.), The Politics of the Second Electorale, 
Londen, I98l, pp. I6, I27, I 7 4, 223. De losse gegevens over Italië wekken de indruk dat 
de grote christen-democratische vertegenwoordiging in het vrouwelijk electoraat na I968 
begon af te nemen. Ibid., p. 203. 
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arbeidersbeweging naar het zwakke zuiden28 ; deze leidt tot demoralisatie van 
de oude arbeidersklasse en tot het groeien van nieuwe, meer inschikkelijke 
lagen. In Europa werd dit proces, tenminste tot zeer kort geleden - meer dan 
gecompenseerd door een andere trend in het moderne ontwikkelde kapitalis
me: namelijk de snelle uitbreiding van de staat en de even snelle omvorming 
van de voornaamste routinetaken van de ontwikkelde kapitalistische staat. 

Dit brengt ons bij de kern van het politieke debat rond de huidige 
economische crisis. Volgens ons lijkt het aanwezige bewijsmateriaal aan te 
tonen dat de groei van welvaartsstaat-kapitalisme een onomkeerbare ontwik
keling is, die een fundamentele basis biedt voor alle toekomstige strijd van de 
a:rbeidersklasse. De recente successen van de arbeidersbeweging vormen 
daarom een historische verovering die niet met democratische middelen 
ongedaan kan worden gemaakt. De huidige aanvallen op de welvaartsstaat 
kunnen slechts marginale inbreuk en schade opleveren, gesteld dat de regels 
van de liberale democratie worden gehandhaafd - en daar ziet het naar uit. 

Voor we deze historische ontwikkeling nauwkeuriger gaan bekijken, moeten 
we de gevolgtrekkingen uit onze voorafgaande analyse trekken. De positie 
van de arbeidersbeweging ten opzichte van het kapitaal is de laatste tijd 
verbeterd ten gevolge van brede maatschappelijke processen die het patriar
chaat en de gezinscontröle over de productie hebben ondermijnd, de 
cliëntalistische en godsdienstige vormen van maatschappelijke beheersing en 
klasseverdeling hebben bestreden, de schaarste aan arbeid op de markt 
hebben doen toenemen, en de bestaansafhankelijkheid van de bezitslozen ten 
opzichte van de arbeidsmarkt hebben verminderd. Deze processen hebben 
zich met een eigen tempo ontwikkeld, en hebben nauwelijks direct te maken 
met partij- en regeringsplannen. De daaruit voortvloeiende terreinwinst van 
de arbeidersbeweging ontsnapte daarom voor een groot deel de schema's van 
politieke strategie en taktiek. Klassen kunnen niet teruggebracht worden tot 
politieke plannen, partijen en regeringen, en in de conjunctuur van politiek 
conflicten treden onvermijdelijk ook andere elementen dan klassestrijdpun
ten. Alle krachten van de arbeidersbeweging hebben bijdragen geleverd aan 
de recente historische successen van de klasse, zelfs al heeft zij nooit de. 
plannen van de beweging kunnen uitvoeren. Dit geldt ook voor uiterst links. 

28. Zie voor een zeer interessant overzicht van recente geo-sociale trends in Groot-Brittannie: 
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groter waren. Het ingewikkelde geheel van naar streek verschillende inkomens en 
werkgelegenheid voor de EEG-landen wekt de indruk dat de verschillen in de jaren zestig 
en zeventig zelfs iets kleiner werden. Vergelijk: W. Nicol enD. Yuill, 'Regional Problems 
and Policy', in: A. Boltho (red.), The European Economy, Oxford, 1982, p. 415. 



Haar revolte en haar uitdaging hebben in belangrijke mate bijgedragen aan 
het breken van het pantser der naoorlogse industriële verhoudingen. Zo zijn 
in de recente geschiedenis van het ontwikkelde kapitalisme de overwinningen 
en de nederlagen van de arbeidersbeweging een eenheid van tegenstellingen 
door de niet-rechtlijnigheid van de politieke geschiedenis - die van de ene 
naar de andere ingewikkelde conjunctuur gaat - en doordat brede maat
schappelijke processen onafhankelijk zijn van elke bewuste politieke plan
ning. Houdt men er echter een te simpele politieke opvatting over strategie en 
tactiek op na - rechts, links of centrum - dan komen de nederlagen als 
donderslagen bij heldere hemel, terwijl de overwinningen over het hoofd 
worden gezien. 

111. De omvorming van het ontwikkelde kapitalisme: de 
opkomst van het welvaarsstaat-kapitalisme 

In de jaren zestig en zeventig onderging het ontwikkelde kapitalisme een stille 
maar belangrijke omvorming, waarvan de volledige economische, sociale en 
politieke omvang en betekenis nog onderzocht moet worden. Deze verande
ring kwam het duidelijkst tot uitdrukking in een snelle groei van de politiek 
beheerste en gereguleerde inkomensstromen van de economie, en in een 
structurele omvorming van de alledaagse staatsroutine. Het begrip 'wel
vaartsstaat-kapitalisme' heeft ongetwijfeld zijn nadelen: in het Britse woord
gebruik is de welvaartsstaat min of meer hetzelfde als de Britse Nationale 
Gezondheidszorg, en 'welvaartsstaat-kapitalisme' schijnt al in de jaren vijftig 
een gebruikelijke term te zijn geweest.29 Desondanks schijnt het begrip in 
internationale discussies nog niet versleten te zijn en heeft het in het 
marxistische vertoog, dat de voorkeur geeft aan 'laatkapitalisme', 'staatsmo
nopolie-kapitalisme' of 'staatsinterventie-kapitalisme', nog geen volledige 
legitimiteit verworven. Ik hoop, dat het begrip, zoals het hier wordt gebruikt, 
niet al te afgekloven lijkt, niet alleen uit stilistische overwegingen maar ook 
vanwege de betrekkelijke nieuwigheid van het verschijnsel dat het aanduidt. 

De komst van het welvaartsstaat-kapitalisme 
Als tendens houdt het welvaartsstaat-kapitalisme in, dat een groeiend deel 
van het nationaal inkomen wordt beheerst door politieke regels en rechten, en 
dat de routine-aktiviteiten van de staat in toenemende mate gewijd zijn aan de 
regulering en voorziening van sociale zekerheid, maatschappelijke en ge· 
zondheidszorg en opvoeding. De eerstgenoemde tendens komt het duidelijkst 
tot uitdrukking in de omvang der openbare uitgaven, waarvan een groeiend 

29. P. Anderson, mondelinge mededeling. 
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deel betrekking heeft op de overdracht van inkomen naar huishoudens. Maar 
dit proces kan ook, van de kant van de uiteindelijke ontvangers van inkomen, 
met vrucht worden beschouwd in termen van de relatieve omvang van diverse 
inkomstenbronnen. De staatsroutine kan het beste worden afgemeten aan het 
patroon van de openbare uitgaven, hoewel een andere geldige en niet al te ge
compliceerde indicator wordt gevormd door het patroon van werkgelegenheid 
bij de staat. 

Openbare uitgaven vallen natuurlijk in zeer verschillende categorieën 
uiteen: openbare investeringen, staatsaanschaf van wapens en andere goede
ren en diensten, lonen van ambtenaren, subsidies en inkomensoverdrachten 
naar huishoudens (vaak beheerd en uitbetaald door verzekeringsfondsen die 

Tabel 6. Staatsuitgaven OECD-landen: 1960-1982. Totale uitgaven als percentage 
van het Bruto Nationaal Produkt tegen marktprijzen. 

1960 1970 1982 

Canada 29,3 35,8 45,4 
Verenigde Staten 28,1 33,0 38,0 
Japan 17,0 19,4 33,0 
Australie 22,7 26,0 30,7' 
Nieuw-Zeeland 29,7 27,2 33,6b 
Oostenrijk 36,3' 38,2 48,2 
Belgie 30,3 36,5 51, 7' 
Denemarken 41,4 59,7d 
Finland 26,4 31,1 39,0d 
Frankrijk 33,8 38,6 51,6 
Duitsland 31,4 37,3 48,6 
Griekenland 23,4 28,1 33,6' 
Ierland 32,0 37,9 49,8 
Italie 29,9 33,3 47,4 
Nederland 29,9 40,6 58,9d 
Noorwegen 26,4 41,0 48,1 
Portugal 30,7b,' 

Spanje 17,7c 21,5 29,5b 

Zweden 31,3 43,8 64,4d 
Zwitserland 21,3 29,9b,' 

Verenigd Koninkrijk 33,2 38,0 46,1 

Noten: 
a. 1980; b. 1979; c. 1964; d. 1981; e. alleen huidige uitgaven 

Bron: 
OECD National Accounts. De gegevens van 1982 die tot nu toe niet gepubliceerd 
waren, zijn door het OECD-secretariaat welwillend ter beschikking gesteld. 
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wettelijk gescheiden zijn van het eigenlijke staatsapparaat). Het staatsrevenu 
is afkomstig uit, en gaat grotendeels weer terug naar de kapitalistische 
economie. In die zin verandert een grote openbare sector als zodanig de 
fundamentele kapitalistische dynamiek niet, maar vanwege zijn enorme 
invloed op de inkomensverhoudingen beïnvloedt hij wel wezenlijk de klasse
verhoudingen van het moderne ontwikkelde kapitalisme. De conventionele 
marxistische analyse van het staatsingrijpen in de economie, gericht op de 
verhoudingen tussen een staat en kapitaal en op de gevolgen van het 
staatsingrijpen voor wedijver, monopolie en conjunctuurverloop, is daarom 
niet adequaat. Laat ons eerst kijken naar enkele globale cijfers. 

In 1982 vielen de OECD-landen duidelijk uiteen in drie groepen: a. landen 
waar de openbare uitgaven het grootste deel van het nationaal produkt 
omvatten (Zweden, Nederland, Denemarken, België en Frankrijk); b. landen 
waar het net iets minder dan de helft was (Canada, Oostenrijk, Duitsland, 
Ierland, Italië, Noorwegen, Groot-Brittannië); en c. landen waar het ongeveer 
een derde omvatte (USA, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Finland, Spanje, 
Zwitserland, Griekenland en Portugal). 

Het patroon is klaarblijkelijk niet geschikt voor een sociaal-democrati
sche of anderszins gemakkelijke politieke verklaring. Zweden past wel bij 
zo'n stereotiep, maar de hoge plaatsing van Nederland, Beglië en Frankrijk 
niet. Finland, geregeerd door een sterke arbeidersbeweging, is niet ver 
verwijderd van het niveau der Verenigde Staten. Oostenrijk en Duitsland 
zitten dicht bij Ierland en Canada, waar de Labour Party een kracht van 
ondergeschikte betekenis is. Enzovoorts. 

De sterke krachten, die aan de trend in tabel 6 ten grondslag liggen 
blijken uit het feit dat de openbare uitgaven in het Amerika van Reagan 
stegen van 35,4 procent van het BNP in 1980 tot 38 procent in 1982; en in 
Thatchers Groot-Brittannië van 42,6 procent in 1978 tot 46,1 procent in 
1982. De veel progressievere burgerlijke regeringen van Zweden, die na 44 
jaar sociaal-democratisch bewind in 1976 aan de macht kwamen, gaven 
leiding aan de snelste groei van openbare uitgaven, die Zweden ooit in 
vredestijd heeft gekend: van 51,9 procent in 1976 naar 64,4 procent in 
1981. Opnieuw wordt hieruit de scheiding duidelijk tussen maatschappelijke 
trends enerzijds en de politiek van regering en oppositie anderzijds. 

In hedendaagse ontwikkeld kapitalistische landen blijkt tussen een 
vijfde en een derde van de inkomens van huishoudens afkomstig te zijn van 
openbaar revenu en niet van eigendom van of arbeid voor kapitaal. Alleen in 
Japan is het eigendomsinkomen duidelijk groter dan het inkomen uit 
openbare revenuen. Natuurlijk kunnen dergelijke cijfers op verschillende 
manieren bekeken worden: als een uitdrukking van belangrijke veranderin-
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gen in het moderne kapitalisme, van de opmerkelijke groei van de staat of van 
de verbazende elasticiteit van het kapitalisme. In Zweden bijvoorbeeld, waar 
nog steeds een krachtig particulier kapitalisme bestaat, geleid door bekende 
Zweedse multinationals, is het inkomen uit eigendom slechts half zo groot als 
het inkomen dat voortkomt uit de sociale zekerheidsinstanties van de 
welvaartsstaat. 

Zowel de marxistische als de niet-marxistische sociale en politieke analyse is 
er niet in geslaagd de belangrijke interne transformatie te registreren die de 
laatste jaren heeft plaatsgevonden in de staat van het ontwikkelde kapitalis
me. Want ook al is de onderdrukkende en moordende capaciteit voortdurend 
gegroeid, de alledaagse staatsroutine - zoals de patronen van publieke 
uitgaven en van werkgelegenheid bij de staat laten zien - heeft zich 
overwegend gericht op sociale zekerheid, op het welzijn en het onderwijs van 
staatswege. Vergeleken met de tijd waarin Engels leefde, die eens de staat ad 
rem karakteriseerde als 'een speciale groep gewapende mannen' is dit 
waarschijnlijk een transformatie van betekenis. In de jaren zeventig werden 
de meeste ontwikkeld kapitalistische staten welvaartsstaten, in die zin dat de 
sociale uitgaven de voornaamste categorie staatsuitgaven werden. 

In termen van budgettaire verplichtingen is de ontwikkelde kapitalisti
sche staat zich boven alles gaan richten op het handhaven van het inkomen en 
op het onderwijs.3o Het is duidelijk dat étatisme een nieuwe betekenis heeft 
gekregen, zoals levendig blijkt uit de cijfers van 1977 voor Giscard's 
hedendaagse afstammeling van het klassieke Franse absolutisme. 

Zelfs zulke modieuze vertogen als het Parijse anti-étatisme schijnen 
achter de gebeurtenissen aan te hinken. Natuurlijk is het ook waar dat veel 
van de klassieke marxistische discussies van de jaren zestig en zeventig over 
'het' karakter van de kapitalistische staat met een roestlaag bedekt blijven als 
men ze in het koude licht van de huidige statistische kennis onderzoekt. Aan 
de andere kant kunnen degenen die dat wensen, troost putten uit het feit, dat 
de kant-en-klare handboeken van de politieke wetenschappen geen betere 
gidsen naar de waarheid zijn. 

We hebben hier niet de bedoeling de welvaartsstaat te analyseren of zijn 
opkomst te verklaren, maar we willen alleen zijn sociale en politieke belang 

30. Sommige landen, vooral Duitsland en Oostenrijk, verschaffen zeer ruime sociale zeker· 
heidsvoorzieningen voor ambtenaren en militairen, en handhaven vaak omvangrijke 
betalingen voor oorlogsslachtoffers. Omdat deze beide vormen van oude oorsprong zijn, en 
omdat geen van beide ons iets vertelt over de mate waarin de staat zich verplicht voelt te 
zorgen voor sociale zekerheid en onderwijs, lijkt het juist deze in de huidige context buiten 
beschouwing te laten. 
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Tabel 7. lnkomensoverdrachten, gezondheid, sociale voorzieningen en onderwijs als 
percentage van de totale overheidsuitgaven in bepaalde OECD-landen in 1977, 
exclusief de lonen voor mensen in overheidsdienst en de uitgaven voor oorlogsslachtof
fers. 

Verenigde Staten 52,3 
Japan 41,6 
Frankrijk 65,3 
Duitsland 54,8 
Italië 56,5 
Verenigd Koninkrijk 45,0 
Nederland 55,9 
Zweden 59,2 

Bronnen: ILO, The Costof Social Security 1975-77, Genève, 1981, tabel 2; OECD, 
National Accounts 1963-80, Vol. 11, Parijs, 1982, annex en nationale tabel 9. 

onderstrepen. Om het heel rechtstreeks te zeggen: de trends die hierboven te 
zien zijn, zouden een historisch perspectief kunnen geven aan de huidige 
discussies over de 'crisis van de welvaartsstaat': deze crisis- als men haar zo 
zou kunnen noemen - komt na een periode van grootscheepse expansie, 
zonder precedent wat betreft schaal of snelheid; en althans tot nu toe zijn 
aanvallen op de welvaartsstaat van marginale betekenis geweest in vergelij
king met de voorafgegane groei. Men mag zich inderdaad wagen aan de 
voorspelling dat de fundamentele trend onomkeerbaar is. 

De politiek van het ontwikkelde kapitalisme wordt nu uitgevochten op 
een terrein dat voor een groot deel zijn vorm heeft gekregen door de 
welvaarsstaat Het belangrijkste element van deze politiek wordt gevormd 
door nieuwe sociale krachten. Het kapitalisme van de welvaartsstaat betekent 
dat de sociale relaties ten dele van hun warenkarakter worden ontdaan, 
hetgeen op beslissende wijze het terrein van de kapitaal-arbeidverbinding 
compliceert en beperkt. Het socio-politieke patroon dat hiervan het resultaat 
is, heeft echter weinig te maken met perspectieven die zich richten op de 
post-industriële maatschappij, het post-materialisme31 of de nieuwe sociale 
bewegingen. 

De politiek van het welvaartsstaat-kapitalisme 
Op de eerste plaats dienen we niet te vergeten dat het kapitalisme van de wel
vaartsstaat nog altijd kapitalisme is. Niet alleen blijven de klassieke vraag
stukken van de kapitalistische politiek bestaan, maar ook betekent de huidige 
economische crisis een bedreiging van de verworvenheden van het welvaarts-

31. Vgl. R. lnglehart, The Silent Revolution, Princeton, 1977. 
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staat-kapitalisme - volledige werkgelegenheid, sociale zekerheid, grotere 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen - die daardoor van deze verworvenhe
den centrale politieke punten maakt. Het zou een fundamentele fout zijn te 
suggereren dat de volledig ontwikkelde welvaartsstaat, zelfs alleen in schijn 
de basisdoelstellingen van het militante deel van de werkende klasse had 
vervuld, zoals op het gebied van de lonen, de werkomstandigheden, de 
werkgelegenheid en de sociale zekerheid.32 

Tabel 8. De voornaamste thema's voor kiezers in de Duitse en Britse verkiezingen van 

1983. 

Werkloosheid 
Vredesbeleid/Defensie 
Pensioenen 
Staatsschuld 
Economische groei 
Milieubescherming 
Prijzen 
Gezondheidszorg 
Onderwijs 
EEG 

Noot: 

Thema's genoemd door percentage van het totale 
electoraat: 
West-Duitsland Engeland 

62 
37 
33 
33 
22 
18 

72 
38 
8 

20 
ll 
6 
5 

De vragen werden in de twee onderzoeken verschillend gesteld. In Duitsland werden 
de respondenten gevraagd aan te geven welke van de eerste zes punten hen het meest 
had beïnvloed in de manier waarop ze hadden gestemd. In Engeland werd geen 
restrictie aangebracht ten aanzien van de punten die konden worden genoemd. 

Bronnen: lvor Crewe in The Guardian, 13 en 14 juni 1983; Politogram, in/as-Report, 
'Bundestagswahl 1983' , Bonn/Bad Codesberg 1983, geciteerd bij U. Feist/K. 
Liepelt, 'Die Wahl zum Machtwechsel', ]oumalfür Sozialforschung, vol. 23:3, 1983. 

32. Zelfs een schrijver van het intellectuele niveau als Claus Offe laat zich stt>unend op de 
autoriteit van Habermas door zo'n argument meeslepen. Zie zijn verder briljante en 
weloverwogen essay: 'Neu- Social Movementsas a Meta-Political Challenge', Instituut voor 
Sociologie, Universiteit van Bielefeld, 1983. Publikatie in de Verenigde Staten is in 
voorbereiding. 

33. Vgl.: Le Monde: Dossiers et Documents, 'L'élection présidentielle 26 avril-10 mai 1981', 
Parijs, 1981, pp. 50, 81, 119 vv. In dit nogal bizar uitgegeven dossier krijgt de lezer meer 
informatie over wat de Pravda over de verkiezingen heeft gezegd dan over de thema's die de 
Socialistische Partij op haar aanplakbiljetten en bijeenkomsten naar voren had gebracht. 
Hoewel deze nadruk een weerspiegeling is van het obsessieve anti-communistische klimaal 
in Parijs, komen de belangrijkste redevoeringen van de verschillende kandidaten toch door. 
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Wat zijn de voornaamste punten geweest in de laatste Westeuropese 
verkiezingen? De succesrijke campagne van Mitterrand van 1981 heeft zich 
onmiskenbaar bewogen rond werkloosheid en 'sociale rechtvaardigheid' (dat 
wil zeggen gelijkheid) en Chirac heeft demonstratief het eerste van deze 
punten nagepraat, ook al kon hij natuurlijk niet de voorgestelde oplossingen 
volgen.33 Op dezelfde wijze kan de comeback van de Zweedse sociaal-demo
craten in september 1982 toegeschreven worden aan de vier welvaartsstaat
beloftes van hun verkiezingscampagne: de indexatie van de ouderdomspen
sioenen, de afschaffing van een nieuwe wachttijd voor ziekteverzekeringen, 
betere werkloosheidsvoorzieningen, en grotere regeringssubsidies voor de 
gemeentelijke dagopvang.34 Nog veelzeggender zijn misschien de cijfers over 
de verkiezingsnederlagen van de sociaal-democraten in Groot-Brittanniën en 
West-Duitsland. 

Er kan dus geen twijfel over bestaan, dat de klassieke punten van de arbei
dersklasse en van de welvaartsstaat van overweldigende betekenis blijven 
in de ogen van de Westeuropese kiezers. Gezien het huidige intellectuele 
klimaat, lijkt het ook noodzakelijk te wijzen op het feit dat de steun van de 
handarbeiders nog steeds een voorwaarde is voor een overwinning van links. 
In de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van 1981 won Milterrand 
72 procent van de arbeidersstemmen35, terwijl in Zweden de sociaal-demo
craten 60 tot 7 5 procent van de stemmen van de werkende klasse in elke ver
kiezing sinds de Tweede Wereldoorlog verkegen. 36 De meer zwevende steun 
voor de Duitse SPD is onder de werkende klasse zwakker en onder de 

34. Een verslag van binnenuit van de campagne van de SAP wordt gegeven door L. Asklof in: 
·soa vanns valjarna". Tiden, no. 7, 1982. 

35. Gegevens van SOFRES, geciteerd uit de Nouvel Observateur, 1-7 juni 1981. 
36. C. Buci-Glucksmann en G. Therborn, Le défi social-démocrate, Parijs, 1981, p. 281. De 

berekeningen zijn gemaakt volgens officiële Zweedse opinieonderzoeken. 
37. In 1976 kregen de Zweedse SAP en de Duitse SPD bijna dezelfde steun van de kiezers: 

42,7 en 42,6 procent respectievelijk. Maar de klassebasis van de twee partijen verschilde 
belangrijk. 

Handarbeiders 
Lager en middelbaar witte 
boorden-personeel 
Hoger witte boorden-personeel 
en kleine zelfstandigen 

percentage stemmen voor 
SAP SPD 

63 52 

38 44 

22 30 

Bron: D. Webber, 'Combatting or Acquiescing in Unemployment? Economie Crisis 
Management inSweden en West Germany', West European Politics 6: I, januari 1983, p. 
36. 
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middenlagen sterker. Toch werd de nederlaag van de SPD in 1983 het meest 
direct veroorzaakt door een dramatische verschuiving in de steun door 
arbeiders. Volgens één onderzoek liep de voorsprong van de SPD ten 
opzichte van de christen-democraten terug van 35 procent onder geschoolde 
arbeiders en 27 procent onder ongeschoolde en half-geschoolde arbeiders in 
1980 tot respectievelijk 7 en 4 procent in 1983.38 Een ander onderzoek 
wees uit dat de voorsprong onder alle werkers teruggelopen was van 32 
procent tot 14 procent in dezelfde periode.39 De zware nederlaag van de 
Britse Labour Party in 1983 was grotendeels te wijten aan een verlies van 12 
procent onder geschoolde arbeiders, van wie een meerderheid op de 
Conservatieven stemde, en 11 procent onder half-geschoolde en ongeschool
de arbeiders, die, anders dan in Duitsland, de kern vormen van de aanhang 
van Labour.40 

Nee, de opkomst van het welvaartsstaat-kapitalisme heeft klassepolitiek 
of het traditionele scala van directe klassepunten niet afgezwakt, veeleer zijn 
de parameters van de klassepolitiek veranderd. 

De werkelijke politieke effecten van het welvaartsstaat-kapitalisme zijn 
complex en tegenstrijdig. Een ervan is dat de poltiek wispelturiger is 
geworden. Het klaarblijkelijk onomkeerbare karakter van de sociale zeker
heirlsvoorzieningen en van de gerichtheid van de regering bij het hoogst 
mogelijke niveau van werkgelegenheid heeft tot gevolg gekregen dat deze 
punten niet langer worden gezien als de exclusieve eigendom en bevoegdheid 
van de sociaal-democratie. Uit tabel 8 wordt inderdaad duidelijk dal een 
meerderheid van het Britse en Duitse electoraat geloofde dat aan de 
werkloosheid meer gedaan kon worden door een conservatieve of christen
democratische aanpak, dan door een Labour- of sociaal-democratische 
regering. Tegelijkertijd wijst een kolossale tachtig procent van het electoraat 
dat mevrouw Thatcher terugstemde bezuinigingen in het onderwijs, de 
gezondheidszorg en de welzijnsinstellingen af. Deze zweverigheid van de 
kiezersvoorkeur schijnt op zijn beurt weer afhankelijk te zijn van ingebouwde 
marginaliserende en stabiliserende factoren. Misschien vormen de pensioen
voorzieningen en de verzorgingsvc 9rzieningen voor de ouder wordende 
bevolking van de kapitalistische welvaartsstaat wel de krachtigste stabilisator: 
niet alleen wegens hun economische gewicht (10, 7 procent van het Westduit
se Bruto Nationaal Produkt van 1980)41 , maar ook vanwege het politieke 

38. Feist en Liepelt, op cit. 
39. U. Feitz, H. Krieger en P. Uttitz, 'Das Wahlverhalten der Arbeiter', op cit., p. 417. 
40. lvor Crewe in: The Guardian, 13 juni 1983. 
41. Berekening van de Bundesminister fur Arbeit und Sozialordnung, Sozialbericht 1980, 

Stuttgart, 1980, pp. 147, 149. 
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belang van de gepensioneerden (29 procent van het Duitse electoraat van 
1980 en nu waarschijnlijk meer, en 25 procent van het Britse electoraat van 
1983).42 Gepensioneerden zijn veel minder dan jonge kiezers geneigd van 
partijkeuze te veranderen, maar ze hebben een groot belang bij het handha
ven van de welvaartsstaat. Zelfs de regering Reagan wordt er daarom van 
weerhouden te knoeien met de sociale zekerheid in de Amerikaanse beteke
nis van het woord - dat wil zeggen de pensioenen.43 

Een ander stabiliseringsmechanisme van het welvaartsstaat-kapitalisme 
is zijn vermogen tot het verminderen van deprivatie en oppositie. Werkloos
heidsverzekering en collectieve arbeidsovereenkomsten hebben de druk van 
het reserve arbeidsleger op de reële lonen van de werknemers verminderd, 
zodat in de jaren zeventig deze in feite positief correleerden met de mate van 
werkloosheid.44 Tegelijkertijd werd de dramatische stijging van de werkloos
heid in Engeland, van 5,1 procent van de economisch actieve bevolking in 
1979 tot 12 procent in 1982, begeleid door een lichte stijging in de 
consumptie-uitgaven, gemeten in constante prijzen. 45 (De mechanismen van 
dit proces verlopen wellicht anders dan Bowles meent, maar het effect is toch 
in elk geval een isolering van het werkloosheidstrauma.) 

De conservatieve gevolgtrekking hieruit werd op brute wijze geformu
leerd in het commentaar van de Times van 11 juni 1983, twee dagen na de 
overwinning van Thatcher: 'Deze verkiezingen hebben zeker aangetoond dat 
de kiezers zich niet lieten beetnemen door de vermoeide pogingen om het 
verschijnsel werkloosheid te bekleden met een soort statistische zedelijkheid, 
aangezien meer dan een derde van degenen die getroffen zijn door de 
werkloosheid klaarblijkelijk voor de conservatieven hebben gestemd. Niette
min is de statistische werkloosheid een vast gegeven geworden. Het is daarom 
noodzakelijk om een andere taal te ontdekken waarmee de sterke veranderin
gen onderzocht kunnen worden die het hele arbeidspatroon in de maatschap
pij van de jaren tachtig en negentig zullen wijzigen.' 

Het welvaartsstaat-kapitalisme herbergt en koestert ook een politiek tegen-li
chaam van aanzienlijk belang: het rechtse liberalisme. Dit vindt zijn uitdruk-

42. Duitse cijfers berekend uit Gesellschaftliche Daten 1982, Bonn, 1982, pp. 13, 319. Britse 
gegevens over pensioengerechtigden uit: Social Trends 13, Londen, 1983, p. 12. In beide 
landen is de pensioengerechtigde leeftijd 65 voor mannen en 60 voor vrouwen. 

43. A. Heidenheimer et al., Comparative Public Policy, 2e ed., New Y ork/Londen, 1983, p. 
234. 

44. S. Bowles, 'The Post-War Accumulation Process: The Keynesian Welfare State and the 
Capitai-Labour Stalemate', voordracht gehouden op het Basso Foundation Colloqium, Le 
transformazione del welfare state tra staria e prossezione del futura, Turijn, december 1981, 
pp. 14 ev. 

45. Economie Trends, Londen, maart 1983, pp. 10, 36. 
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king in de regeringen van Reagan en Thatcher en misschien nog opvallender 
in de recente Scandinavische ontwikkelingen. In Zweden hebben de zoge
noemde Gematigden in 1982 hun hoogste electorale percentage gescoord 
sinds 1928, voordat de lange regeringsperiode van de sociaal-democraten 
van 1932 tot 1976 begon. In Noorwegen regeert nu de eerste conservatieve 
regering sedert 1930 en Denemarken heeft zijn eerste conservatieve premier 
sinds 1901. Dit betekent natuurlijk niet een terugkeer van oud-rechts. In 
feite is een van de meest uitgesproken kenmerken van het huidige patroon 
van de politieke crisis het feit dat, terwijl het rechtse liberalisme in de jaren 
dertig bijna overal in het defensief was en aan zijn linkerkant ingehaald werd 
door de sociaal-democratie, de Volksfronten en het linkse liberalisme van de 
New Deal en aan zijn rechterkant door het fascisme en de rechtse reactie, wat 
we nu zien het gevolg is van de heroprichting van Rechts. 

Dit nieuwe Rechts is een produkt van de langdurige economische 
opleving, de veranderende wijze van accumulatie en de culturele omvorming 
die aan de orde is in het welvaartsstaat-kapitalisme. Zijn kracht bestaat uit het 
beweeglijke, wereldlijke managersdom en de privatisering die maar in 
geringe mate gebonden zijn aan traditionele eigenschappen en symbolen van 
gezag en die daarom ook aantrekkelijk zijn voor sectoren van de arbeiders
klasse en de middenlagen die van hun traditionele gemeenschap en buurt en 
hun culturele en polititieke tradities losgesneden zijn. 46 Thatchers opmars 
naar de top van de Tory partij en het verplaatsen van het zwaartepunt van 
rechts in de Verenigde Staten onder Reagan naar het Zuidwesten kenmerken 
dit proces. Andere voorbeelden zijn de overwinning van Giscard d'Estaing 
over de wettige erfgenamen van het Gaullisme en de opkomst van de rechtse 
liberale partijen als de voornaamste voorstanders van politieke secularisatie 
m Nederland en België. 

Het nieuw rechtse liberalisme parasiteert op de welvaartsstaat. Want 
hoewel de aavallen van de rechtse liberalen de in beide lagen levende 
frustraties over de kosten en regulerende normen van de welvaartsstaat 
aanspreken, is hun massa-aanhang gebaseerd op de veronderstelling dat zelfs 
een rechtse regering de welvaartsstaat niet zal ontmantelen47 , en dat 
marginale maar evengoed pijnlijke bezuinigingen ook onder de sociaal-demo
cratie plaatsvinden. 

46. R. Williams, 'Problems of the Coming Period', New Left Review 140, juli-augustus 1983, 
pp. 16 e.v. 

4 7. De Britse conservatieven hebben dit in hun campagne plechtig en uitdrukkelijk beloofd. Zie 
bijvoorbeeld de uitspraak van de Secretary of State for Social Services, Norman Fowler, 
verslagen in de Sunday Times, 8 juni 1983, p. 5. 

172 



De nieuwe krachten van links 
Tot nu toe levert dit overzicht van de politiek van het welvaartsstaat-kapitalis
me een nogal somber beeld op voor links: de pensioenen hebben electoraal 
gesproken 25 tot 30 procent van de kiezers rond de status quo gestabiliseerd; 
de staatsmechanismen hebben de werklozen en de armen van de rest van de 
bevolking afgesloten; en juist de successen van Labour hebben rechts 
toegestaan zijn socio-politieke ruimte voor aanvallen op de verworvenheden 
van de arbeidersbeweging aanzienlijk te vergroten. Niettemin heeft het 
nieuwe stadium van het ontwikkelde kapitalisme ook nieuwe linkse krachten 
voortgebracht, vooral in de vakbonden van overheidspersoneel en in de sfeer 
van de vennaatschappelijkte reproduktie. Zoals uit tabel 9 blijkt heeft de 
werkgelegenheid in de openbare sector grote proporties aangenomen in de 
meer ontwikkelde landen van het welvaartsstaat-kapitalisme. 

Tabel 9. Werkgelegenheid in de publieke sector als percentage van de totale werkgele
genheid, 1979. 

Australië 
Oostenrijk 
Canada 
Denemarken 
Finland 
Frankrijk 
Duitsland 
Italië 
Japan 
Nederland 
Noorwegen 
Zweden 
Verenigd Koninkrijk 
Verenigde Staten 

Noten: 
a. Behalve staatsbedrijven 

25,9 
30,8 
21,8 
31,0d 
23,0 
23,3 
22,5 
20,6 

6,5' 
18,7b 
25,3b 
37,2" 
29,7 
18,0 

b. Berekend in mensjaren, en daardoor met een lager resultaat dan in andere landen 
door de wijdverbreide praktijk van deeltijd-arbeid in de sector van de sociale diensten. 
c. Het cijfer voor 'gewone' ambtenaren heeft betrekking op 1978, het cijfer voor 
personeel van staatsbedrijven heeft betrekking op 1977. 
d. 1981 

Bronnen: Frankrijk: La Fonction Publique en 1981, La Documentation Française, 
Parijs, 1982, p. 10. Oostenrijk: CEEP, Die Offentliche Wirtschaft in der Europo
schen Gemeinschaft, Bcrlin, 1981, p. 154. Denemarken en Finland, Den Offentliga 
sel.-toms snselsattniii![Sillverkling in Norden under 1970-talet, Oslo. 1983. p. 6. Alle 
andf'rt' larukn: OECD. Ernpi01111PIII in the Publir Sertor, Parijs. pp. 12. 79. 
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Deze groei van de openbare werkgelegenheid is hoofdzakelijk het gevolg van 
de groei van de diensten van de welvaartsstaat. Zweden met een nogal kleine 
en Denemarken met een minuscule openbare bedrijvensector hebben meer 
werknemers in overheidsdienst dan landen met grote genationaliseerde 
industrieën (staatsindustrieën), zoals Oostenrijk en Frankrijk. In 1982, na de 
nationalisaties, bedroeg de totale werkgelegenheid bij de overheid in 
Frankrijk 29 procent van de economisch actieve bevolking. 

In landen zoals Groot-Brittannië en Zweden maken de ambtenaren en 
de gepensioneerden samen meer dan de helft van de bevolking in de 
stemgerechtigde leeftijd uit en ook in West-Duitsland komt hun aandeel dicht 
tegen de helft aan. Zelfs in de Verenigde Staten maakten in 1975 degenen 
die hun primaire inkomen van de regering verwerven, als rijksambtenaren of 
als ontvangers van sociale voorzieningen en bijstand, ongeveer 35 procent 
van de volwassen bevolking uit. 48 In de meeste landen van Japan tot 
West-Europa, maar met uitzondering van de Verenigde Staten, hebben de 
ambtenaren zich de laatste tijd beter en sterker georganiseerd dan de 
arbeiders en employees in de particuliere sector, met enkele industriële 
uitzonderingen. Zo was in Engeland in 1976 72 procent van alle ambtenaren 
lid van de bond, tegen 34 procent van de werkers in de particuliere sector. 49 

Er zijn sterke aanwijzingen dat deze trend zich doorzet, nu ook in de 
Verenigde Staten, waar bonden in de particuliere sector over het algemeen 
achteruitgaan en een defensieve strijd voeren. so 

Het vakhondswezen in de openbare sector heeft als gevolg gehad dat de 
meeste ambtenaren niet louter leden van het staatsapparaat zijn of deel 
uitmaken van een Weberiaanse bureaucratie. In plaats daarvan zijn ze 
verenigd in de meest universele vorm van arbeidersorganisatie en zijn ze 
bewokken bij collectieve belangenconflicten met de staat als werkgever. De 
massa van lagere ambtenaren maakt deel uit van degenen die het 't zwaarst te 
verduren hebben bij de aanvallen van nieuw rechts. Maar in tegenstelling tot 
andere slachtoffers, zoals mensen die een uitkering krijgen, hebben zij 
aanzienlijke verzetsmiddelen zoals zowel James Callaghan als Margaret 
Thatcher ervaren hebben in de Engelse gezondheidszorg en zoals de rechtse 
Belgische regering heeft moeten toegeven in de grote ambtenarenstaking van 
september 1983. Het is gewoon fout te menen dat de traditionele eisen, 
acties en organisatievormen van de arbeidersklasse gedoemd zijn te vermin
deren met het aantal industriële arbeiders. 

48. R. Rose, 'Changes in Public Employment ', Centre for the study of Public Policy, U niversit) 
of Strathclyde, G!asgow, 1980, p. 91. 

49. Ibid., p. 86. 
50. Kjellberg, op cit., pp. 124 ev., en Mielke, op cit. 
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Alhoewel sommige grote industriële noodlijdende bedrijven genationaliseerd 
zijn in een aantal landen, heeft de uitbreiding van het aantal werknemers bij 
de overheid over het algemeen niet een uitbreiding van het staatsbezit van de 
produktiemiddelen met zich meegebracht. Zoals de tegengestelde gevallen 
van Oostenrijk en Zweden in tabel 9 aantoonden, is er in feite geen 
automatische verbinding tussen het niveau van het genationaliseerde indus
triële bezit en de werkgelegenheid bij de staat. Het is vooral de reproduktiear
beid - onderwijs, gezondheidszorg, zorg voor kinderen en bejaarden enzo
voorts - die gesocialiseerd is, tot op het moment waarop deze in het midden 
van de jaren zeventig ruwweg de helft van alle overheidsbanen in Engeland en 
in de Verenigde Staten, ongeveer 40 procent in Italië en ver boven de 50 pro
cent in Zweden voor zijn rekening nam. Rond 1980 waren de ambtenaren die 
in Zweden bij dergelijke reproduktieve arbeid betrokken waren ongeveer 20 
procent talrijker dan de industriële werkers. 52 

Deze reproduktieve arbeiders en employé's bevinden zich niet in een 
direct en onmiddellijk conflict met het kapitaal, zoals het proletariaat in de 
klassieke zin. Aan de andere kant spelen ze een belangrijke rol in de nieuwe 
dimensie van de klassenstrijd - die buiten de verbinding kapitaal-loonarbeid 
staat maar er wel afhankelijk van is - die verschilt van de commerciële of pa
triarchale gezinslandbouw in die zin dat deze de tendens in zich draagt 
tenminste gedeeltelijk de poten van de massa-steun onder de stoel van het 
kapitaal af te zagen. 

De eisen van de reproduktieve arbeiders en employé's hebben niet 
rechtstreeks te maken met de accumulatie van het kapitaal: ze zijn eerder 
ingesteld op menselijke relaties dan op waren. Een andere cruciale implicatie 
is dat de openbare reproduktieve sector voor een deel aan vrouwen de 
mogelijkheid biedt te ontsnappen aan het patriarchale gezag. Impressionisti
sche aanwijzingen geven ook aan dat de linkerzijde rond Tony Benn in 
Groot-Brittannië, de Nederlandse Communistische Partij en de Westduitse 
Groenen voor een groot deel hun jonge activisten uit de openbare reproduk
tieve sector halen. Ook in Zweden heeft een electoraal onderzoek in 1979 
vastgesteld dat de Communistische Partij 12 procent van haar stemmen 
haalde uit de algemene sector 'verzorging, onderwijs en cultuur', vergeleken 
met 5 procent onder industriearbeiders en 5,6 procent van het electoraat als 
geheel.S3EC 

Deze neiging naar links kan gedeeltelijk te danken zijn aan het feit dat 
velen van de studentengeneratie van 1968 in de reproduktieve sector terecht 

51. Rose, p. 88. 
52. G. Therborn, Klassestrukturen i Sverige 1930-1980, Lund, 1981, pp. 30, 45, 64. 
53 S. Holmberg, Svenska valjare, Stockholm, 1981, p. 303. 
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zijn gekomen. Maar er schijnt ook een structureel gebrek aan affiniteit te zijn 
tussen aan de ene kant de wereld van de kapitaalsaccumulatie en aan de 
andere kant die van de gewone onderwijskrachten, ziekenhuiswerkers, 
maatschappelijke werkersters en werksters in de kinderopvang. In Zweden 
maakt deze hele sector thans bijna een kwart van de economisch actieve 
bevolking uit. 

Vonnen van linkse politiek in het ontwikkelde kapitalisme 
Het ontwikkelde kapitalisme is een begrip dat staten met zeer verschillende 
politieke parameters dekt. Er is een wereldmacht bij en een aantal machten 
van de tweede rang, die nauw betrokken zijn bij de sleutelvraagstukken van 
het Oost-West conflict en wier militaire besluiten het lot van volkeren 
bepalen. Anderen zijn van geringe betekenis in het internationale machtsspel: 
Of pionnen van militaire bondgenootschappen Of bezetters van een neutrale 
periferie. De ontwikkelde kapitalistische landen vertonen ook grote verschil
len in hun economische samenstelling. De openbare sociale uitgaven omvat
ten 10 procent van het Bruto Nationaal Produkt van Japan, 14 procent van 
dat van de Verenigde Staten, 26 procent van het Frankrijk van Giscard, en 
31 procent van dat van Zweden, terwijl het aandeel van de werkgelegenheid 
bij de overheid loopt van 3 7 procent in Zweden en 30 procent in Engeland 
naar 6 tot 7 procent in Japan. De industrie had 43 procent van de 
economisch actieve bevoking in dienst in West-Duitsland in 1982, maar in de 
Verenigde Staten was dat maar 28 procent.54 In de groep 15 tot 64-jarigen 
was in Zweden in 1982 79 procent bij beroepsarbeid betrokken, in Spanje 
46 procent en in Nederland 52 procent, ss In Italië heeft de arbeidsmarkt een 
groot deel van de jonger-dan-24-jarigen gemarginaliseerd, de 7:1 ratio van 
jongeren ten opzichte van volwassenen die betaald werk hebben, contrasteert 
sterk met het gemiddelde van 2,6:1 van de OECD-landen.56 Zowel deze als 
andere verschillen zullen naar alle waarschijnlijkheid onze diagnose van de 
huidige situatie beïnvloeden - en inderdaad doen ze dat, vooropgesteld at we 
er huiverig voor zijn om de ervaringen van één land te extrapoleren. In dè na
tionale politieke arena hebben veel ontwikkeld kapitalistische landen een 
sterke of regerende sociaal-democratische partij en er zijn één grote en 
verschillende belangrijke communistische partijen. Ierland en Canada heb
ben zeer zwakke politieke arbeidersbewegingen en de Verenigde Staten geen 
van enige betekenis. Er zijn geen aanwijzingen dat dit zeer gevarieerde beeld 
in de nabije toekomst zal gaan veranderen. In die landen die sinds de Tweede 

54. OECD, Employment Outlook September 1983, Parijs, 1983, p. 87. 
55. G. Therborn, 'States, Gender and the Rate of Unemployment', ongepubliceerd werkstuk, 

1983, p. 5. Gegevens uit OECD en Eurostat-bronnen. 
56. OECD, op cit., p. 88. 
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Wereldoorlog een democratische geschiedenis hebben gehad, hebben zich 
geen grote veranderingen voorgedaan sinds de naoorlogse stabilisatie van 
194 7-48, afgezien van een algemene versterking van gematigd links. 

Het socialisme staat in geen van de ontwikkeld kapitalistische landen 
tegenwoordig onmiddellijk op de agenda, ook al zou men moeten erkennen 
dat de opkomst van het welvaartsstaat-kapitalisme de macht van het kapitaal 
heeft beperkt. De bewegingen van 1968 hadden hun voornaamste uitwerking 
in de opkomst van de Latijnse en Griekse sociaal-democratie en in de meer 
gematigde vooruitgang van de PCI. De vrouwenbeweging heeft in belangrijke 
mate de politieke discussie gewijzigd en heeft de stoot gegeven tot reformisti
sche wetgeving betreffende abortus, scheiding, discriminatie op het werk 
enzovoort, maar over het algemeen is het politieke effect vervlogen. Links 
wordt nog steeds in overweldigende mate geleid door mannen en de 
nieuw-rechtse aanvallen op de welvaartsstaat proberen de vrouwen terug het 
gezin in te drijven. De zorg voor het milieu werd een politiek issue op 
sommige momenten in de jaren zeventig, maar de beperkte weerklank ervan 
schijnt in de huidige economische crisis te zijn verstomd. De meest directe 
resultaten hiervan zijn de nederlaag van de Zweedse sociaal-democraten ten 
gunste van een burgerlijke coalitie in 1976 en 1979 en het bereiken van een 
bescheiden parlementaire aanwezigheid van de Westduitse linkerzijde na 
tientallen jaren frustraties. 

Er zijn ook een paar verrassend positieve ontwikkelingen. Weinig 
mensen hadden bijvoorbeeld kunnen voorzien dat het Westduitse Lutheranis
me, het Amerikaanse katholicisme en, voor een deel het Nederlandse 
katholicisme hun huidige rol zouden spelen in de bewapeningsrace en, in het 
Amerikaanse geval, in de Amerikaanse interventie in Centraal-Amerika en 
elders. Ook de vrouwenbeweging is een centrale component geworden in de 
nieuwe vredesbeweging. 

Zowel de heterogene omstandigheden in het ontwikkelde kapitalisme, als ook 
de vele onterechte verwachtingen en extrapolaties zouden links moeten 
aansporen tot voorzichtigheid en 'gematigdheid in zijn politieke uitspraken. 
Aan de andere kant zouden degenen die hun tactische en strategische 
oriëntatie proberen te baseren op praktische en empirische bewijzen, zichzelf 
niet tot zwijgen mogen laten brengen door de grilligheid van de veranderende 
modes. De ervaringen van het verleden geven ons een aantal richtlijnen voor 
een linkse politiek voor de toekomst. Een duidelijke les zou moeten zijn dat 
we niet alleen nauwgezet letten op de politieke conjunctuur, maar ook op 
sociale trends. Een fundamentele vraag, die .onze interpretatie van de huidige 
crisis en van de strategieën voor de toekomst bepaalt, is of het welvaartsstaat-
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kapitalisme een onomkeerbare ontwikkeling van het ontwikkelde kapitalisme 
vertegenwoordigt, of dat het alleen een voorbijgaande conjunctuur was, een 
laatste opleving van het Keynesianisme. Zoals we hebben gezien wijzen alle 
beschikbare gegevens op het eerste. Zelfs de schattingen van het ministerie 
van Financiën van de regering Thatcher, de meest recht-op-zijn
doel afgaande reactionaire club in het ontwikkelde kapitalisme, verwachten 
op zijn slechtst (of in hun ogen op zijn best) een niveau van staatsuitgaven in 
1990-91 dat gelijk ligt met dat onder Callaghan in 1977-78.57 

Een linkse beweging die zijn blik op de toekomst gericht houdt, moet van de 
ervaringen van het recente verleden gebruik maken om de modegrillen van 
het heden te weerstaan. Anti-welvaartsstaat, anti-vakbond en anti-partij 
ideologieën moeten fel bestreden worden, zelfs als ze in 'linksige' dracht 
verschijnen en argumenten en frases lenen van de taal der emancipatie. Wat 
de bedoelingen van de auteurs ook zijn, ze zijn nu, net als in het verleden de 
stemmen van de reactie en van het rechtse revanchisme. Evenmin ligt nu of in 
afzienbare tijd een hoofdtaak in het afschaffen van het kapitalisme door 
middel van arbeidstijdverkorting. Werken voor het kapitaal is niet het 
slechtste van het slechtste: zelfs in een land als Nederland, waar de werklozen 
80 procent van het laatstverdiende loon gedurende het eerste jaar en 70 
procent gedurende de volgende twee jaar krijgen, beschouwen mensen in het 
algemeen werkloosheid als iets slechts of als een ramp. 58 Visies gericht 
nulgroei, of mingroei of langzame groei zijn al ruimschoots beproefd in de 
huidige crisis en zeker niet tot ieders tevredenheid. 

Het werkelijke proces van her-onderzoek dat door het socialistische links 
moet worden aangepakt, zou zich op twee aparte projecten moeten richten. 
Het eerste is het ontwikkelen van een socialistisch perspectief dat mogelijkhe
den zal bieden voor zinvolle inspanning en creativiteit, terwijl de eerdere 
vooruitgang van de arbeidersbeweging en de vrouwenbeweging in essentie 
betrekking had op collectieve zekerheid en gelijkheid. Het is in de huidige tijd 
niet meer vanzelfsprekend dat enige verdere vooruitgang van de produktie
krachten een grotere socialisatie van het arbeidsproces zal vereisen. Wanneer 
IBM zich opmaakt om de 'vijf man in de garage' van Apple Personal 
Computers te verslaan, dan probeert het met opzet zijn karakter als 
reuze-onderneming op te schorten en de structuur van kleine, zelfbeheerde 
groepen te simuleren.s9 Macro-economische planning heeft zijn overtuigings-

5 7. The Times, 7 oktober 1983. 
58. Een recente enquête onder werklozen in Nederland door F. Valkenburg en A. ter Huurne 

laat een akelig beeld van de toestand zien. Zie: De Volkskrant, 15 december 1983, pp. l-2. 
59. Vgl.: 'How the PC Project Changed the Way IBM Thinks', Business Week, 3 oktober 1983. 
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kracht verloren en socialisten moeten nu laten zien dat niet alleen grote 
multinationale ondernemingen en beursspeculaties vijandig staan tegenover 
verbeelding en creatieve produktiviteit, maar ook dat het socialisme in dit 
opzicht iets positiefs te bieden heeft. 

De tweede prioriteit is: het trekken van conclusies uit breuken die zich in het 
verleden in klassetrends en politieke projecten hebben voltrokken. Het 
socialisme komt niet vooruit met het formuleren van hetjuiste program en het 
dan verzamelen van de massa rond dit program. In de ontwikkeld kapitalisti
sche landen bestaan de dringendste taken uit het greep krijgen op de 
hierboven genoemde complexe sociale trends - die tot nu toe echter door 
links grotendeels genegeerd zijn - en uit het ontwikkelen van een formule 
voor democratisch verkiezingssucces die erkent dat het o:1mogelijk is politie
ke conjuncturen terug te brengen tot een simpele keuze voor een type 
maatschappij in de toekomst. 

Te vaak heeft links heen en weer geslingerd tussen proclamaties en 
veroordelingen, tussen illusies en desillusies. De tijden vereisen nu analyse 
en creatieve verbeelding op grond van die analyse. 
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