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Redactioneel 

Het eerste nummer van deze al weer derde jaargang van Komma opent met een 
uitgebreid interview met Henk Hoekstra, de voorzitter van de CPN en- in 
dit verband zeker zo belangrijk- de eindredacteur van het ontwerp-beginsel
programma voor die partij. Want het is dit ontwerp-beginselprogramma dat 
het centrale thema vormt van dit interview, dat werd afgenomen door Elsbeth 
Etty en Duco Hellema. Daarmee is ook wat Komma betreft de discussie over 
dit Ontwerp begonnen, een discussie die al geruime tijd aan de gang is. In die 
discussie valt op, dat de tekst van het ontwerp-program meestal nogal rechtlij
nig gelezen wordt. Anders gezegd: de tekst wordt vooral als aanleiding geno
men om het eigen standpunt dat men ten aanzien van de CPN heeft nog eens te 
onderstrepen. De tekst blijkt dan -logisch!- even eenduidig als de kritikus 
van de tekst dat wil. Globaal gesproken vind je dan twee lezingen. De ene vindt 
in de tekst een doorbraak naar de sociaal-democratie, wat dan al naar gelang 
het standpunt van de lezer positief of negatief beoordeeld wordt. De andere le
zing concludeert enkel opportunisme, het stalinisme wordt niet overwonnen 
maar enkel verborgen gehouden. Voorbeelden van de eerste lezing treffen we 
aan in Het Vrije Volk en Het Parool, dat schrijft (30-1-1982): 'het sociaalde
mocratiseringsproces (is) met dit ontwerp ondubbelzinnig ingezet'. Dat is ook 
volgens sommige- vele, enkele?- communisten het geval en zij zien daarin 
een teken van 'ideologisch verval van de CPN', een betreurenswaardig afscheid 
van de 'verwezenlijking van het socialisme langs revolutionaire weg' (zo ]os 
Joosten in een ingezonden brief in de Volkskrant van 30-12-1981). Een typi
sche vertegenwoordiger van de tweede lezing is Bart-Tromp. Hij schrijft in het 
februarinummer van 'Socialisme en Democratie' over het Ontwerp als 'oude 
wijn in nieuwe zakken'. En de NRC waarschuwt: zolang de CPN zich 'blijft 
tooien met het predikaat 'communistisch' zijn we zo vrij haar democratische 
voornemens met voorzichtigheid te begroeten'. 

Maar er is ook een andere lezing, waarin de nadruk gelegd wordt op het 
tegenstrijdige, het onvoltooide karakter van het Ontwerp en waarin een serieu
ze poging wordt ondernomen tot een analyse van die tegenstrijdigheden. Zo'n 
lezing geeft Willem van de Zandschulp in VK van januari 1982. Volgens hem 
bevindt de CPN zich op 'het kruispunt tussen traditionele dogmatiek en een 
nieuwe benadering'. Het artikel van Klaas Anders, Albert Benschop en Harry 
van den Berg in dit nummer, 'Leninistische strategie of parlementarisme? Een 
ontwerp-programma op het kruispunt van twee doodlopende wegen', bevindt 
zich, zoals de titel duidelijk maakt, op ditzelfde spoor. Zij waarderen het Ont
werp als intentieverklaring te willen breken met het zgn. marxisme-leninisme 
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zonder van de weeromstuit te vervallen in sociaal-democratisch parlementaris
me. Zij plaatsen echter wel kritische kanttekeningen bij de wijze waarop die in
tentie onder woorden is gebracht en signaleren op een aantal cruciale punten 
het ontbreken van een behoorlijke analyse. Ook Kees van der Pijl mist in het 
Ontwerp de analyse en hij doelt daarmee vooral op het ontbreken van ~en ana
lyse van de eigen naoorlogse geschiedenis van de CPN. In zijn artikel 'Een 
doorbraak, maar waar naartoe?' geeft hij daartoe een aanzet en maakt van daar 
uit duidelijk dat het Ontwerp wat al te gemakkelijk heenloopt langs de proble
matiek van een democratische weg naar een socialisme, dat echt breekt met de 
bestaande kapitalistische orde. 

Jaap Draaisma en Pieter van Hoogstraten leveren een bijdrage 'Over 
volkshuisvesting en kraken'. Zij wensen hun verhaal uitdrukkelijk beschouwd 
te zien als de opening van een discussie; wij van de redactie zijn bezig meer arti
kelen over deze problematiek te organiseren. Artikelen waarin ook aandacht 
zal worden besteed aan de stadspolitiek in het algemeen en het optreden van 
progressieve politieke partijen daarin in het bijzonder. 

Onder de titel 'Bonapartistisch socialisme in Polen?' poneert Albert Ben
schop een aantal stellingen over de oorzaken die tot de crisis van het maat
schappelijk stelsel in Polen hebben geleid en waarvan een 'gemilitariseerde par
tijdictatuur' de treurige culminatie vormt. Dit met het oog op een nauwkeuri
ger bepaling van het perspectief dat er voor een democratische weg naar het so
cialisme daar bestaat. 

Jaap Wolff publiceert de stellingen die hij oorspronkelijK voor de geschie
denisgroep van het IPSO maakte over het in 1958 verschenen rapport 'De 
CPN in de oorlog'. 

Komma 3/1 wordt besloten met de in het vorige nummer beloofde reactie 
van Wladimir Andreff op het artikel van Peter de Jong en Meindert Fennema 
over met name zijn boek 'Profits et structures du capitalisme mondiale' (Kom
ma 2/4, 'Oude en nieuwe theorieën over het imperialisme: Winst of verlies?'). 
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'Wie kan zich nou aan die 
ongelooflijk harde feiten 
onttrekken?' 
Henk Hoekstra over het ontwerp-program van de 
CPN 
Duco Heilerna 
Elsbeth Etty 

Op het 26ste congres van de CPN in juni 1978 werd besloten tot het opstellen 
van een nieuw partijprogram dat het nooit officieel aangenomen beginselpro
gram uit 1946 zou moeten vervangen. Het nieuwe partijbestuur stelde een 
commissie in die in de loop van 1981 partijvoorzitter Henk Hoekstra de op
dracht gaf een ontwerp-tekst te schrijven. Vrijwel gelijktijdig maakte Hoekstra 
bekend zich op een komend partijcongres niet meer herkiesbaar te zullen stel
len als voorzitter. 

Het ontwerp-program werd op 23 december 1981, voorzien van een toe
lichting van Hoekstra, in De Waarheid gepubliceerd. De nationale pers re
ageerde welwillend. De positieve reacties hadden met name betrekking op de 
uit het Ontwerp sprekende wil tot samenwerking met linkse partijen, het ge
suggereerde afscheid van het democratisch-centralisme en het marxisme-leni
nisme, de kritische beoordeling van 'het reële socialisme' en de wil om een 
'nieuw type communistische partij' te creëren. 

Een maand na de publikatie van het Ontwerp hadden wij een uitvoerig in
terview met Hoekstra over bovengenoemde kwesties, die inmiddels in de 
CPN tot heftige discussies tussen zogenaamde 'vernieuwers' en 'dogmatici' 
hadden geleid. Ons interesseerde met name de vraag hoe het mogelijk is dat 
juist Hoekstra, iemand die zo lang verbonden is geweest met de stalinistische 
tradities, in staat was een Ontwerp te maken dat met deze tradities breekt. 

Welke ervaringen hebben aan deze breuk ten grondslag gelegen, wat wa
ren de beslissende momenten en wat zullen uiteindelijk de consequenties zijn 
van dit ontwerp-program? 

De Groot als schrikbeeld 

Wat heeft het voor jou, iemand die, zoals Wiltem van de Zandschulp in de 
Volkskrant schreef, 'gepokt en gemazeld is door het stalinisme' betekend om dit 
ontwerp-program te schrijven. je hebt de koude oorlog als communist meege-
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maakt, was lange tijd de linker- of rechterhand van De Groot en speelde een rol 
in alle drama's die er geweest zijn. 
Juist daardoor kon ik dit program schrijven. Dat wil ik eerlijk zeggen. Juist 
doordat ik- en ik niet alleen - al die fases meegemaakt, beleefd en verwerkt 
heb, ècht verwerkt, ben ik in staat daaruit conclusies te trekken voqr de toe
komst. Mijn verleden heeft daarbij niet belemmerend gewerkt. Tja, gepokt en 
gemazeld ... Er zijn er in Nederland natuurlijk zeer velen die gepokt en gema
zeld zijn, door Drees bijvoorbeeld, door de koude oorlog, de Amerikanen of 
wat dan ook. Ik ook, wie van ons niet? 

Wanneer ben je begonnen kritisch over de partij en over de partijpolitiek te 
gaan denken? 
Nou, met een hele hoop dingen die nu gepubliceerd zijn in het ontwerp-pro
gram, zoals bijvoorbeeld de kwestie van de coalitiepolitiek, ben ik, voor zover 
ik kan nagaan, al vanaf 1968 bezig. Dat had voor een deel te maken met de ont
spanning die toen pas goed op gang kwam en met het inzicht dat het reële socia
lisme geen inspiratiebron meer was. Een autonome opstelling van onze kant 
was niet genoeg. De tijden waren nog niet zover gerijpt in onze partij dat je 
daar over kon praten, maar toch duiden een aantal redevoeringen uit die tijd er 
op dat ik zelf en nog een aantal anderen al bezig waren met het idee van coali
ties. Met het idee dat je, als je echt socialisme wil in Nederland, coalities moet 
vormen- niet alleen met de sociaal-democratie trouwens- en dat je voor el
ke maatschappelijke en sociale verandering coalities moet aangaan. 

Op een gegeven moment werd de hele kwestie geconcentreerd op de ver
kiezingsnederlaag van 1977, die veel méér was dan alleen maar een verkiezings
nederlaag. Mijn persoonlijke mening is dat dit opnieuw een moment was- en 
ik hoop eigenlijk het laatste moment- dat we moesten kiezen: ja of nee door
gaan met een communistische partij. We hebben dus gezegd: we gaan door, we 
maken een communistische partij. Toen is eigenlijk besloten tot het idee van 
een nieuw type communistische partij. 

Toch is de hele vernieuwing in de partzfpas veellater ingezet. In 1977 presteer
de de partijleiding het nog om de verkiezingsnederlaag te verklaren uit de gijze
lingsacties van Zuidmolukkers. 
Dat was een compromis. 

Ja, maar wel een compromis van een niveau waarvoor je nu waarschijnlijk geen 
verantwoording meer zou willen nemen. 
Dat is waar, maar het zou nu ook niet nodig zijn omdat de hele situatie in de 
partij veranderd is. Als je een verkiezingsnederlaag lijdt, zoals toen, zoek je al
tijd naar argumenten bij je tegenstanders. Dat is toen ook gebeurd, met zekere 
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emoties. Een deel van de leiding wist welke spanningen er waren, ook spannin
gen binnen de leiding. Mijn lijn is altijd geweest: in elk geval de partij bij elkaar 
houden om van daaruit nieuwe wegen open te breken. Dat is dus gebeurd. Na 
de zomer van 1977 kwam het moment waarop zich die keuze opdrong: wor
den we een sekte of gaan we door met een communistische partij. De Groot 
bepleitte eigenlijk het sektendom en daar hebben we afstand van genomen. We 
hebben - en dat is heel fundamenteel geweest - afstand genomen van de zo
genaamde categorieën-theorie van De Groot. Op de eerste openbare vergade
ring na die zomer, in september 1977 in Amsterdam, heb ik heel duidelijk ge
zegd: we laten onze partij niet splitsen in categorieën. Het was een ontzettend 
geladen vergadering en ik weet nog goed dat de zaal explodeerde op die stel
lingname. 

je bent in januari 1968 op voorstel van het toenmalige dagelijks bestuur en op 
voordracht van De Groot, die zelf om gezondheidsredenen aftrad, voorzitter 
van de CPN geworden. Waarom wilde hij speciaal dat jij dat werd? 
Dat is één van de dingen die jullie hem zelf zullen moeten vragen. Ik denk dat 
hij het idee had dat het mij wel toevertrouwd was. Vanuit zijn visie uiteraard. 
Ik weet niet hoe hij er nu over denkt ... Uiteindelijk is het nog niet eens zo 
slecht afgelopen, vind ik. Je kunt dit program niet los zien van mijn verleden 

Onze ervaring is dat het in de partij tamelijk feodaal toe gaat: een leider of een 
groep leiders kiezen iemand die ze goed kennen in wie ze vertrouwen hebben, 
tot opvolger. jij zal toch wel een zekere relatie met De Groot gehad hebben. je 
bent toch helemaal in zijn traditie voorzitter geworden. Heeft het feit dat je je 
op het komende congres niet meer herkiesbaar stelt voor het voorzitterschap te 
maken met het schrikbeeld De Groot. Ben je bang dat je in dezelfde fouten zal 
vervallen? 
Ja, dat heeft er wel mee te maken, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik heb gezien hoe 
het fout kan gaan. Ik begin daar niet aan. Kijk, het voorzitterschap hoeft niet 
per sé aan leeftijd gebonden te zijn, op den duur wel aan termijnen denk ik. Je 
kan onmogelijk zeggen: hij is de vijftig gepasseerd en kan dus geen voorzitter 
zijn. Dat is nonsens. Je kan wel zeggen: hij is nou vijftien jaar voorzitter en dat 
is een enorme slijtageslag. Dan moet je je afvragen of vijftien jaar niet lang ge
noeg is. Ik wil geen afstand nemen van processen die ikzelf mede op gang ge
bracht heb. Integendeel, ik wil juist doorgaan. Maar niet vanuit een verkramp
te situatie. Als je vijftien jaar voorzitter bent geweest kan je eenvoudig niet 
meer voldoen. Ik voel tenminste aan dat ik niet langer kan voldoen aan de eisen 
die op het ogenblik aan een voorzitter van de Communistische Partij van Ne
derland worden gesteld. Met de lijn die we nu hebben wordt het voorzitter-
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schap veel belangrijker. Niet als autoriteit maar als iemand die meehelpt en een 
grote invloed kan hebben bij het al dan niet doorzetten van dit vernieuwings
proces. 

We willen niet de indruk wekken dat we je van allerlei kwaads verdenken, 
maar waarschijnlijk heeft De Groot hetzelfde gezegd toen hij zich in '68 terug
trok als voorzitter. Het feit dat hij geen voorzitter meer was heeft niet verhoed 
dat hij de hele partij naar zijn hand kon zetten. 
Ja, maar hoe kwam dat? 

Daar zijn wij heel benieuwd naar. 
Dat kwam omdat de statuten- waarover je kan denken wat je wil- indertijd 
geschonden zijn. Er werd een instituut geschapen waar de statuten en de hele 
partijorganisatie niet in voorzagen. Ik bedoel het erelidmaatschap van het par
tijbestuur. Dat was niet alleen een erekwestie, het kwam er op neer dat door 
een besluit in de leiding was vastgelegd dat voortaan alle besluiten min of meer 
de controle van De Groot moesten passeren. 

Hij had, zeg maar, een soort veto-recht? 
Daar kwam het door dat erelidmaatschap wel op neer, ja. Formeel is dat nooit 
vastgelegd, je kan het ook nergens terugvinden, maar afgesproken was dat de 
voorzitter het contact onderhield met het erelid. Dat contact bestond hoofdza
kelijk buiten de bestaande organen om, want vanwege z'n fysieke toestand kon 
hij niet deelnemen aan besturen. Dus het overleg met De Groot vond buiten de 
discipline van de partij plaats. Het hing van mij af wat ik met dat overleg deed. 
Dat zijn natuurlijk waanzinnige toestanden. Ik kon kiezen of delen: ik deed het 
of ik deed het niet. Nou goed, onder die omstandigheden die heel moeilijk wa
ren, werd er een dringend beroep op mij gedaan om het te doen. 

je zal dat toch niet uitsluitend onderdwang gedaan hebben? We nemen aan dat 
je wel degelijk vertrouwen in hem stelde ... 
Ja, maar dat speelt geen rol. Als je uitsluitend met mensen wil werken waar je 
persoonlijk vertrouwen in hebt, dan schiet je niets op. Als dàt voor mij telde 
zou ik toen geen voorzitter geworden zijn. Clan-vorming is een heel groot ge
vaar. Ik heb daar nooit aan gedaan. 

Dan blijven we ons toch afvragen op grond waarvan dàn dat besluit genomen 
werd om De Groot erelid met zulke verstrekkende bevoegdheden te maken. 
Dat moet toch een kwestie van vertrouwen geweest zijn, zowel van het dage
lijks bestuur als van het partijbestuur en het congres. 
Natuurlijk is dat zo. Er bestond een zeker vertrouwen in De Groot, dat ook 
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voortkwam uit een zekere autoriteit die hij had in de partij. Op grond van die 
autoriteit kon hij bijvoorbeeld dat autonomiestandpunt innemen. Want dàt 
was wat. Dat was een enorme draai, die autonomie-kwestie. Hij deed dat in 
een aantal gewaagde redevoeringen die- eerlijk is eerlijk- soms verder gin
gen in kritiek op de Sowjet-Unie dan we nu doen. Hij deed dat met andere 
oogmerken dan wij nu, okay, maar het versterkte zijn positie. Tegelijkertijd 
waren er die aanvallen van buitenaf, wat zijn invloed in de partij alleen maar 
verder versterkte. Ook toen hij geen voorzitter meer was bleef hij de leider. 

Voorafgaande aan het 26ste CPN-congres in 1978 heb je in het partijbestuur 
een rede gehouden (die later in De Groene Amsterdammer is gepubliceerd) 
waaruit bleek dat de partijleiding regelmatig door De Groot terzijde was ge
schoven. 
Ik heb dat toen beschreven naar aanleiding van de Berlijnse conferentie. Maar 
het gebeurde regelmatig, bij verschillende kwesties. Het was een soort grillig
heid van De Groot. Je kan grilligheid gebruiken om onzekerheid te scheppen. 
Dat was een patroon dat voortkwam uit de Comintern. Ik heb dat later ook bij 
anderen herkend. Het was een soort stijl waarbij grilligheid versleten werd 
voor genialiteit. Maar een feit blijft dat die politiek van autonomie die we toen 
voerden door hem werd gedragen, dat straalde op hem af en dat was in die peri
ode geen kleinigheid. 

Later is gebleken dat hij niet zozeer voor autonomie ten opzichte van de Sow
jet-Unie alswel anti-Chroestjow was. 
Chroestjow, daar was hij een verklaard tegenstander van. Maar het was me ook 
wel een toestand met dat twintigste congres van de CPSU en Chroestjews ge
heime rede. Wat is ons toen een kool gestoofd. Dat was ook zo'n onbereken
baarheid. Je houdt een congres met een geheime rede, de gedelegeerden weten 
er niets van, later lekt het uit en achteraf moet je dingen goedpraten waar je 
niets van weet. Dat waren de patronen in die beweging. Later is wel duidelijk 
geworden welke miserabele, chaotische, desastreuze toestanden je dan krijgt. 
Polen is daar een voorbeeld van. Die boel is totaal verziekt door dit soort syste
men. 

Op het 25ste congres van de CPN in 1975 heeft De Groot ook een geheime rede 
gehouden. Behalve het feit dat 'om bekende redenen' de microfoons uitmoes
ten, herinneren wij ons daarvan dat hij in die toespraak het herstel van de be
trekkingen met de Oosteuropese partijen aankondigde. Wat herinner jij je er
van? 
Ik was ziek. Ik was er wel, maar ik was zwaar overwerkt in die periode. Ik her
inner me dat ik op het congres kwam en dat de congresorde veranderd was. Er 
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zou een geheime zitting plaatsvinden en daar wist ik inderdaad niets van. Er 
was kennelijk één of andere frats uitgehaald. Wat De Groot heeft gezegd weet 
ik niet meer precies. Ik herinner me wel dat zijn verhaal was toegespitst op het 
feit dat de leiding van de partij moest veranderen. Dat was naar mijn mening de 
essentie. Hij vond dat er de volgende dag een heel ander partijbestuur gekozen 
zou moeten worden. Maar de volgende dag was hij er niet. Het was een voor
beeld van zijn grilligheden. Er is toen gebruik gemaakt van het feit dat ik vrij 
ernstig ziek was. 

Natuurlijk, zijn rede ging ook over de betrekkingen met de Sowjet-Unie. 
In principe was dat ook wel juist. Hij zei dat meningsverschillen niet moeten 
leiden tot breuken en het staken van betrekkingen. Maar de essentie van zijn 
betoog was dat hij veranderingen in de leiding van de partij wenste. 

Het verhaal gaat dat je toen al het idee had dat de positie van De Groot aan de 
orde moest komen maar dat dat niet kon omdat het niet begrepen zou zijn door 
de partij. Waar baseerde je op dat dit niet begrepen zou worden? 
Op een eigen taxatie. Of die taxatie juist was zou je moeten uitzoeken. Ik geef 
toe: het was een beleidskwestie. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat 
mijn taxatie juist was. ook gezien de reactie van het congres zelf. Iedereen moet 
zich achteraf afvragen waarom dat zo is gegaan. Zulke dingen mogen nooit 
meer gebeuren. Er moet nagegaan worden welke politieke en psychologische 
factoren daarbij een rol gespeeld hebben. Een beoordeling van de geschiedenis 
heeft daarom wel degelijk waarde. Omdat je dan kan zien welke afschuwelijke 
mechanismen er- ook in departij-in beweging worden gezet door omstan
digheden waar je zelf ook niet altijd greep op hebt. 

Het blijft op z'n zachtst gezegd vreemd dat een partijleiding die zà lang het 
doen en laten van De Groot verdedigd heeft en die zich publiekelijk nooit tegen 
hem heeft verzet, voor zichzelf geen enkele consequentie uit de val van De 
Groot getrokken heeft. 
Het is de vraag of de leiding De Groot altijd verdedigd heeft. Dat moet maar 
eens onderzocht worden. Ik wil best verantwoordelijkheid nemen voor alle 
fouten. Daar deins ik geen moment voor terug. Ik sta ook voor de geweldige 
dingen die verricht zijn. De vraag waar het om draait is hoe het functioneren 
van een leider en van een leiding past in de politieke cultuur van een bepaald 
moment. Dat moet onderzocht worden en ik wil daar graag aan bijdragen. De 
vraag is: hoe komt het dat mensen, soms uit onmacht, soms uit volle overtui
ging, vonden dat het niet anders kon. 

10 



Geschiedschrijving zonder archief 

Waarom is er in het Ontwerp zoveel ruimte ingeruimd voor de geschiedenis 
van de partzj en de Nederlandse arbeidersbeweging? 
Onze partij is verbonden met die geschiedenis. Het was vreemd geweest als het 
Ontwerp geen kaders had geschapen voor een kritische en ook positieve be
schouwing van het verleden. Dat verleden is ter discussie. Op het ogenblik is 
het zelfs zo dat de discussies in de partij niet zozeer gaan over toekomstvisies 
als wel over de geschiedenis. 

je roept in de toelichting op het ontwerp-program en in het program zelf op tot 
het doen van onderzoek naar de geschiedenis van de partij. Maar intussen blijft 
het archief van de partij gesloten. Hoe kan er nou onderzoek gedaan worden 
zonder dat het archief ter beschikking wordt gesteld? 
Dat kan inderdaad niet. Gaandeweg zal er ook in deze wel meer openheid ko
men. Maar ik zit zelf met dit probleem: in dat archief zitten natuurlijk ook 
stukken over personen en ik vind eerlijk gezegd dat als je overgaat tot publika
tie daarvan, je dat onmogelijk zonder toestemming van die personen kunt 
doen. Dat is een probleem, want ik zou me kunnen voorstellen dat men wel 
eens precies zou willen nagaan wat er bijvoorbeeld over De Groot te vinden is. 
En het gaat niet eens over De Groot alleen, ook over andere mensen. Soms zijn 
ze nog lid van de partij, soms niet. Maar je schopt wel wat overhoop natuurlijk. 

Bestaan er überhaupt notulen van dageli;ks bestuurs- en partijbestuurszittin
gen? 
Er bestaan verslagen, maar we hebben geen systeem van goedgekeurde notu
len. Eén van de vragen die momenteel rijzen als je het hebt over het functione
ren van het partijbestuur is of dat wel juist is. Er zijn altijd verslagen gemaakt. 
Bij het maken van notulen is er het probleem dat je vastgelegd kan worden op 
uitspraken die niet als standpunt maar als overwegingen, op weg naar het vor
men van een mening, bedoeld waren. En we hebben een situatie gekend in on
ze partij dat elke overweging gezien werd als wankelmoedigheid. Dat was ook 
een soort stalinisme en het was heel ernstig. 

Er is in de CPN geen eenduidige beoordeling van een reeks van dingen die in 
het verleden gebeurd zijn. Er is bijvoorbeeld een discussie over de partijstrijd in 
'58 naar aanleiding van het artikel daarover van Arnold Koper in Komma. Hoe 
beoordeel jij dat conflict? Ging het inderdaad alleen om de EVC of speelde ook 
de stalinisme-discussie een rol? 
Ik vind werkelijk dat die twee dingen door elkaar liepen: de discussie over de 
vakbeweging en het al dan niet handhaven van de patronen van de Cominform. 
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En daar weer dwars doorheen liep het functioneren van de leiding. Eén van de 
belangrijkste vragen van het stalinisme is de vraag hoe een leider zich verhoudt 
tot de leiding van de partij. Trouwens, dat geldt niet alleen voor de communis
tische beweging, maar ook voor de sociaal-democratie. Is een leider ook ge
bonden aan partij-discipline of is de partijleiding gebonden aan de discipline die 
een leider voorschrijft? In de periode van '58 speelde ook een rol dat een aanval 
op de leider gezien werd als een aanval op de leiding, terwijl op hetzelfde mo
ment de verhouding tussen leider en leiding niet duidelijk was. Dat maakte die 
hele vakbewegingskwestie heel onduidelijk: wie was nou eigenlijk voor de op
heffing van de EVC. In de leiding was er verschil van mening over maar dat 
werd niet duidelijk omdat de leiding, als er van buitenaf aanvallen op de leider 
gedaan werden, die leider verdedigde. 

Hoe sta jij tegenover mensen die in de discussie rond '58 standpunten innamen 
die nu ook in het ontwerp-program staan, maar die indertijd vanwege die 
standpunten zijn weggewerkt of weggegaan? 
Als die mensen zich kunnen vinden in dit Ontwerp dan zou ik niet weten 
waarom ze niet in onze partij zouden horen. 

Vind je niet dat de partij zèlf een initiatief zou moeten nemen in die richting? 
Dat is al gebeurd. 

Er is niet publiekelijk gezegd: wij hebben die en die mensen beschuldigd van 
agentendom en andere slechte dingen en dat nemen we hierbij terug. 
Dat moment komt nog. Maar het is absoluut niet zo dat die beschuldigingen, 
zoals onder meer neergelegd in het rode boekje 'De CPN in de oorlog', aan één 
persoon kunnen worden toegeschreven. Dat boekje weerspiegelde een algeme
ne gedachtengang die te maken had met de buitengewone gespannen situatie. 
De trauma's die er bestonden, de agentenkwesties ... De stellingname van toen 
is absoluut aan revisie toe, is mijn mening. Maar ga niet beginnen over namen. 
Als voorzitter moet ik in deze een grote behoedzaamheid betrachten. 

Je hoeft toch niet onmiddellijk namen te noemen. Je hoeft toch niet te zeggen 
wie je wilt 'rehabiliteren'. Je kan gewoon zeggen: we nemen de toen geuite be
schuldigingen en de wijze waarop mensen behandeld zijn terug. 
Jazeker, dat gaat ook wel gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. 

Geen revisionisme 

In je toelichting op het ontwerp-program heb je gezegd dat als de CPN niet 
voor vernieuwing kiest, dat het einde van de CPN zal betekenen. Je weet onge
twijfeld dat er een heleboel commu~isten zijn die het omgekeerde denken. Er 

12 



zijn communisten die zeggen: als de partij de door het Ontwerp aangegeven 
richting opgaat dan is alles voor niks geweest. jij kan je waarschijnlijk beter dan 
wij in de gedachten van die mensen verplaatsen. Hoe sta jij tegenover hun me
ning? 
Ik denk dat die mensen in een verkrampte denkwereld leven. Ik ken die discus
sies. Het zijn de discussies van mensen die zichzelf tot de harde communisti
sche kern rekenen. Daar zitten ook jonge mensen tussen. Maar ik geloof dat 
niets zo oncommunistisch is dan onveranderlijkheid. In dit ontwerp-program 
wordt in ogenschouw genomen welke geweldige veranderingen er in de wereld 
hebben plaatsgevonden. We signaleren dat op dit moment het vraagstuk van de 
vrede absolute prioriteit heeft. Je kan het vraagstuk van de vrede eenvoudig 
niet meer behandelen zoals het gebeurde in de periode van 1917 of in de peri
ode van 1920 tot 1970. Communist zijn, vind ik, betekent niet stil blijven staan 
bij wat eens geweest is, niet vasthouden aan bepaalde begrippen, je niet buiten 
de realiteit plaatsen en je niet distantiëren van bewegingen die in menig opzicht 
vaak veel verder zijn dan sommige communisten. 

Maar dan neem je toch heel erg afstand van de manier waarop de CPN jaren
lang functioneerde en waarbij er ongeacht de veranderende toestand vaak wèl 
werd vastgehouden aan oude standpunten. je roept nu op tot onafhankelijk 
denken en dat vind je zo ongeveer hetzelfde als communist zijn. Dat wijst er 
toch op dat er kennelijk jarenlang niet onafhankelijk gedacht is in de CPN. 

Nee, dat gaat me te ver. Maar ik denk wel dat we moeten constateren dat er be
paalde patronen bestonden waardoor het onafhankelijk denken van commu
nisten, het uitgaan van hun eigen ervaringen en ideeën, belemmerd werd. Ook 
communisten passen hun denken aan realiteiten aan maar een feit is dat er nu 
andere realiteiten zijn dan vroeger. Er is een tijd geweest dat de communisten 
spraken over één socialistisch land, de Sowjet-Unie, dat verdedigd moest wor
den tegen interventie en vernietiging. Dat was niet zozeer niet onafhankelijk 
durven denken. Het was zo dat communisten zich in een bepaalde episode, 
naar mijn mening terecht, opwierpen als de verdedigers van een buitengewoon 
belangrijk experiment. 

Inmiddels hebben we kennis genomen van wat men het reële socialisme 
noemt en van de verwordingsverschijnselen die zich ook daar hebben voorge
daan. De communistische beweging is sinds 1917 een wereldomvattende be
weging geworden met een onvermijdelijke diversiteit. Ik vind zelf één van de 
verstarrendste dingen, één van de dingen waar ik de meeste kritiek op heb, dat 
de communistische beweging geen gedurfd antwoord heeft gegeven op die 
ontstane diversiteit. Er wordt nog steeds gedaan alsof het socialisme beperkt is 
tot één bepaald land of één bepaalde groep. Nog steeds heb je dat patroon dat 
één bepaald centrum-Moskou-verondersteld wordt de wijsheid in pacht 
te hebben. Er zijn mensen die op grond van de geschiedenis denken dat de 
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Sowjet-Unie en andere Oosteuropese landen nóg een inspiratiebron zijn. Maar 
daar is geen sprake van. Integendeel. De gebeurtenissen in wat de socialistische 
landen genoemd worden werken buitengewoon desintegrerend en leiden tot 
desillusies. Als je die realiteiten buiten beschouwing laat hou je op communist 
te zijn. Je komt daar niet onderuit door mensen die naar vernieuwing streven 
van revisionisme te gaan beschuldigen. Het is toch paradoxaal dat de CPN re
visionistisch zou zijn omdat ze voor vernieuwing is. Ik vind dat het revolutio
naire van communist zijn niet alleen in het handelen maar ook in het denken 
zit. 

Het is heel positief dat koerswijzigingen tegenwoordig als zodanig erkend en 
herkend worden. Tegelijkertijd was het altijd één van de charmes van de com
munistische partij dat ze niet van de ene op de andere dag met koerswijzigingen 
kwam, zoals de PvdA vaak verweten wordt. 
Het belangrijkste vind ik dat we op dit moment, met dit ontwerp-program, be
zig zijn een lange-termijn visie te ontwikkelen. Een toekomstvisie. Daar heeft 
het ons al vanaf de Tweede Wereldoorlog aan ontbroken. We proberen op dit 
moment te formuleren wat wij onder socialisme in Nederland verstaan, hoe 
wij vinden dat dit socialisme zou moeten zijn. Maar de goede lezer van het ont
werp-program begrijpt dat daarin ook besloten ligt wat wij überhaupt onder 
socialisme willen verstaan. Verder geven we in het ontwerp-program aan hoe 
we socialisme tot stand denken te kunnen brengen. We geven aan dat we dat 
zeker niet alleen kunnen, maar dat we daarvoor bondgenoten moeten vinden, 
coalities, macht moeten vormen samen met socialisten, pacifisten, radicalen en 
progressieve mensen van andere schakeringen. We zetten dus een koers uit. 
Als je een program hebt ben je in staat om coalities aan te gaan en compromis
sen te sluiten. Als je geen enkel idee hebt van wat voor lijn je wilt volgen, van 
een doel en van de weg naar dat doel ben je ook niet in staat tot compromissen, 
tot overeenkomsten met anderen en dan verval je tot wat sommigen revisionis
me noemen. Je bent dan alleen in staat tot opportunisme, tot bondgenoot
schappen omwille van het moment. Dat is wat ik de sociaal-democratie ver
wijt: die handelt uitsluitend vanuit het idee dat ze nu koste wat het kost de 
macht moet hebben, zonder een duidelijke visie op de toekomst. Wij zeggen: 
dit is ons idee, dat denken we zo en zo te bereiken en dàt stelt ons in staat om -
terwijl we op koers liggen - afhankelijk van de situatie, koerswijzigingen te 
maken. Dat is buitengewoon belangrijk. Voor een politieke partij is een pro
gram dat je in staat stelt politiek te bedrijven onmisbaar. Een politieke partij 
moet een doelstelling, een ideaal hebben. Elke communistische partij moet dat 
hebben. Die idealen moeten niet steriel zijn, je moet niet alleen formuleren wat 
je zelf wilt, je moet vooralluisteren naar bewegingen, naar nieuwe idealen die 
geformuleerd worden door die bewegingen. Tegelijkertijd moet je als partij 
proberen via praktische politiek die idealen te verwezenlijken. Ik vind dat ons 
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vaak terecht een gebrek aan praktische politiek verweten is. Het feit dat we 
geen strategische lijnen hadden, zelden of nooit in staat waren een nauwkeuri
ge koers te bepalen en het feit dat we geen praktische politiek konden voeren in 
concrete situaties hangen indirect met elkaar samen. 

We willen nog evn terug naar wat je een paar minuten geleden zei over de fase 
van zeg maar 1917 tot de jaren zeventig, die nu voorbij zou zijn. je zegt in de 
toelichting op het ontwerp-program letterlijk: 'We moeten erkennen dat de pe
riode van het communisme van de twintiger en dertiger tot en met de zeventi
ger jaren, definitief voor bij is.' Waarom ligt dat breekpunt in de zeventiger ja
ren en niet eerder of later? 
Voor die tijd werd de toestand voornamelijk bepaald door de koude oorlog. Ik 
gebruik de koude oorlog niet om fouten die in die periode gemaakt zijn goed te 
praten. Het was gewoon een keihard gegeven. Het karakter van de koude oor
log was dat er twee tegenover elkaar staande blokken ontstonden in die peri
ode: deNAVO en het Warschaupact. In die periode was het volstrekt nodig 
om positie te kiezen. Als je als partij zei: we zijn tegen de bewapening, we zijn 
voor de vrede dan moest je ook zeggen waar de voornaamste veroorzakers van 
die bewapening zaten, wie dat waren. Zo ontstond dus een positie die nogal 
hard was. De koude oorlog werkte duidelijk ook polariserend in eigen land. Er 
is een periode geweest dat de CPN in Nederland de enige anti-NAVO-partij 
was. 

De toestand is pas veranderd in de periode van de ontspanning die samen
viel met het accentueren van de diversiteit in de communistische beweging. Dat 
had niet alleen op Joegoslavië betrekking. Je kreeg ook die toestand met China 
en de diverse opvattingen van socialisme en de realisatie daarvan in de verschil
lende landen in Oost-Europa. Het was ook de periode van de bevrijdingsbe
wegingen in de Derde wereld die een grote omvang hadden en in niet geringe 
mate bijdroegen tot de diversiteit van de totale vrijheidsbeweging waarin com
munisten opereerden. Er ontstond echt iets nieuws. Toen kreeg je, begin jaren 
'60 die breuk tussen de Sowjet-Unie en China. Van beide kanten werden toen 
pogingen gedaan in andere communistische partijen aanhangers te winnen. Wij 
hebben toen, met dat gevaar voor ogen, gezegd: wij willen daar niks mee te 
maken hebben. We deelden noch de Chinese, noch de Sowjet-standpunten. 
Op dat moment hebben we gezegd: wij willen een Nederlandse weg naar het 
socialisme uitstippelen, we zijn een onafhankelijke partij. Daarmee waren we 
in Europa één van de eerste. 

Weliswaar waren we een van de eerste die een autonome positie formu
leerden maar dat gebeurde zonder dat we daaruit voor onze partij als zodanig 
de consequentie trokken om te breken met stalinistische patronen die voort
kwamen ui.t de Comintern. Dat is niet gebeurd. Je kan vragen: waarom is dat 
niet gebeurd? Ik geloof dat het eenvoudigweg niet gebeurd is omdat onze partij 
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daar én qua samenstelling én qua ideologische arbeid niet op voorbereid was. 
Dat is gaandeweg gebeurd en ik geloof dat we nu op een moment staan dat we 
dat wèl kunnen doen, dat we voldoende bagage hebben om het te doen. 

je noemde het Sowjet-Chinese conflict. Wij verbazen ons over het standpunt 
dat de CPN daarin innam. Niet omdat we het geen goed standpunt vinden, 
maar omdat uitgerekend De Groot geen partij koos voor de Sowjet-Unie. We 
nemen aan dat hij toch degene was die de internationale betrekkingen monopo
liseerde en dat anderen daar weinig over te vertellen hadden. Had zijn stelling
name te maken met zijn ervaringen met Indonesië? 
Ongetwijfeld. Bij ons speelde Indonesië natuurlijk een grote rol, niet alleen bij 
De Groot. Want wat dat betreft steunden de standpunten van de partij op de 
ervaringen van een aantal mensen bij ons die van groot gewicht waren in diepe
riode, zoalsJoop W olff, Annie van Ommeren, Piet van Staveren en mensen als 
Ratio Koster. Ikzelf speelde vanuit het ANJV ook een rol. Je kan ons stand
punt inzake het Sowjet-Chinese conflict inderdaad niet losmaken van de rela
ties die wij hadden met onze Indonesische kameraden. Wij waren ook om die 
reden zeer fel tegen dat Sowjet-Chinese conflict, dat later uitliep op een be
schuldiging van Moskou aan de kameraden van de PKI dat ze zich hadden la
ten leiden door Chinees avonturisme, waarvan ik absoluut zeker weet dat het 
een leugen was. Een leugen die eigenlijk gepaard ging met- naar mijn mening 
- een verraad aan de communistische partij van Indonesië. Zo scherp lag dat. 

Partijdemocratie 

In de toelichting op het ontwerp-program zeg je: 'Wij moeten bewijzen dat een 
nieuw type communistische partij mogeli;k is.' Wat versta je onder zo'n 'nieuw 
type communistische partij'? 
Eerder zei ik al dat het afwijzen van de categrieën-theorie, waarbij je de partij 
opsplitst in belangrijke en minder belangrijke categorieën het fundament is ge
weest voor de ideeën over een partij van een nieuw type. Ik vind dat in zo'n 
partij plaats moet zijn voor verschillende denkrichtingen en opvattingen. Daar
van uitgaande moet zo'n partij kunnen breken met dogmatische opvattingen 
van het marxisme-leninisme. Dat betekent niet een breuk met ons verleden. 
Sommigen identificeren dat wel met een breuk met het verleden maar dat is 
onterecht. We hebben vele nieuwe mensen in onze partij, we hebben daar hard 
aan gewerkt, ook degenen die op het ogenblik wel eens worden beschouwd als 
tegenstanders van vernieuwing. Ze hebben er zèlf aan gewerkt, ze hebben zèlf 
jarenlang gezegd: onze partij moet een middelgrote partij worden. Dat kan 
toch alleen maar als je een beroep doet op verschillende denkrichtingen in de 
Nederlandse arbeidersbeweging om zich bij het communisme aan te sluiten. 
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Per definitie zeg je dan dat je je partij moet openstellen voor het bestaan daar
van. Dàt is het nieuwe type. 

Op het moment dat wij moesten beslissen of de partij zich zou afkeren van 
alles dat in beweging is en zou terugkeren tot het sektendom met een beroep op 
alle ismen, extreme discipline via hantering van democratisch centralisme (wat 
je daar dan ook onder mag verstaan) of dat we zouden gaan vernieuwen, is dat 
idee van een nieuw type partij ontstaan. De keuze daarvoor is nu verder uitge
werkt in het program. 

Zo'n nieuw type partij veronderstelt ook partijdemocratie. In de CPN ont
breekt daar het één en ander aan. Neem het partijbestuur, dat in de partij een 
centrale plaats inneemt. Hoe functioneert dat? Als 'gewoon lid' heb je daar geen 
kijk op: er zijn geen notulen, geen besluitenlijsten, er worden voor zover be
kend geen stemmingen gehouden. Het ontbreken van openbaarheid maakt 
controle door de leden onmogelijk. Hoe zie jij dat? 
Op dit moment is er al wezenlijk iets aan het veranderen. Tot nu toe hebben we 
in de leiding altijd gewerkt volgens het principe van overeenstemming. Ik vind 
dat je dat moet doen waar dat ook maar kan. Waar je unanimiteit kan bereiken 
zou je waanzinnig zijn dat niet na te streven. Soms kan dat welleiden tot lang
durige zittingen, eenvoudig omdat er verschillende denkrichtingen zijn in onze 
partij, ook in de leiding. In zekere zin kan je de kwaliteit van de leiding en met 
name van de voorzitter afmeten aan de mate waarin deze de verschillende stro
mingen op gemeenschappelijke doelen weet te richten. Dat is dus iets anders 
dan het zonder meer bij elkaar houden en daarmee kleurloos maken van ver
schillende stromingen. 

Ik geloof wel dat er meer openbaarheid nodig is. Daarin is nog niet voor
zien. Of dat kan hangt ook af van de mate van instemming die het ontwerp
program krijgt. Ook de statuten van de CPN zijn aan revisie toe, maar dat kan 
pas als er overeenstemming is over de politieke richting van de partij. Als dit 
ontwerp-program instemming krijgt heeft dat ook consequenties voor het par
tijbestuur. Want als je zegt dat minderheden niet gediscrimineerd mogen wor
den dan moet je die minderheden ook uitingsmogelijkheden geven. 

Je bedoelt dat er ook in de leiding sprake moet zijn van herkenbare pluriformi
teit? 
Jazeker. We willen ook publiciteit geven aan de partijbestuurszittingen over 
het ontwerp-program. juist aan de stellingnamen van personen. We zoeken 
mogelijkheden om zowel de pro- als contra-standpunten naar buiten te bren
gen en daar zijn we ook wel mee begonnen. Een beetje onwennig, dat geef ik 
toe, maar daarin speelt ook het gebrek aan ervaring mee. Ik vind het- wat die 
openbaarheid betreft- volkomen terecht als leden willen weten wie wat zegt 
als het bijvoorbeeld gaat om de verkiezing van besturen. 
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Tot nu toe kreeg je voor de verkiezing van het partijbestuur op het congres een 
lange lijst met namen en dan zei de kandidaatsbesprekingscommissie zonder al 
te veel argumenten op wie je het beste kon stemmen. 
Daarin is toch wel veel aan het veranderen. De artikelen in De Waarheid zijn 
vaak verhelderend, daarin kan je vaak opvattingen van mensen terugvinden. 
Veel meer dan vroeger in elk geval. Soms kan je het uit andere kranten of week
bladen halen. Dat vind ik zelf niet zo gelukkig, maar zolang we dat vraagstuk 
zelf nog niet opgelost hebben kan ik me voorstellen dat het gebeurt. Ik stoor 
me op het ogenblik in het geheel niet aan zo'n stuk van Tony Hak en anderen 
in de Volkskrant. Sommigen vinden dat een aanval, ik helemaal niet. 

Eén van de grootste taboes in communistische partijen is fractievorming. je bent 
voor het erkennen van verschillende denkrichtingen, voor uitingsmogelijkhe
den voor minderheden. Ben je desondanks voor handhaving van het fractiever
bod? 
Ik ben niet zo voor fracties maar het hangt er van af wat je onder fracties ver
staat. Ik ben tegen groepen in de partij die een eigen discipline kennen, tegen 
groepen waarin partijgenoten worden gedwongen tot een dubbele loyaliteit: 
ten opzichte van de partij als geheel en ten opzichte van de groep. Het is ontoe
laatbaar als je als partijleiding geen besluiten meer kan nemen omdat verschil
lende mensen eerst met hun groep moeten overleggen. 

Onze ervaring is juist dat het fractieverbod het ontstaan van allerlei ondoor
zichtige circuitjes in de hand werkt. Waarom zou een groep niet mogen overleg
gen. Openbare meningvorming verheldert alleen maar. 
Zulke dingen gebeuren toch al. De redactie van Komma bijvoorbeeld. Ik maak 
het niet mee, dus ik weet het niet precies. Maar afgaand op de inhoud, meen ik 
dat er afgesproken is bepaalde opvattingen en bepaalde kritiek naar voren te la
ten komen. Ik vind dat in de haak, en ik ben ook absoluut geen tegenstander 
van Komma. Bij het schrijven van het ontwerp-programma is trouwens ge
bruik gemaakt van de stukken van Anders en Benschop. Die teksten zijn niet 
letterlijk gebruikt, maar als ze het ontwerp hebben gelezen, zullen ze gemerkt 
hebben dat het een zekere invloed heeft gehad op de formulering van die pro
blemen. Dat is toch prima. Je hoeft het verder niet met alle stukken eens te zijn, 
maar het activiteert het denken. Sommigen staan te steigeren van woede. Dan 
heeft het toch ook een functie gehad, denk ik dan. Nog een voorbeeld. In janu
ari is er een conferentie van CPN-vrouwen geweest. Zo'n conferentie zou 
vroeger fractievorming genoemd zijn. Ik vind dat helemaal geen fractievor
mmg. 

Als het om vrouwen gaat realiseren veel CPN-leden zich dat de partij bezig is 
aan een inhaalmanoeuvre. Daarom beschouwen ze het niet als fractievorming. 
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Maar toen Lenin het tot op heden in communistische partijen bestaande fractie
verbod instelde ging het om de vakbondspolitiek. 
Je komt niet veel verder als je het alleen over vààr of tégen fractieverbod hebt. 
Nogmaals: het gaat er om wat je onder een fractie verstaat. Hetzelfde geldt 
voor het democratisch centralisme. In het ontwerp-program wordt gesproken 
over denkrichtingen. We moeten erkennen dat die er zijn. Je komt er niet door 
denkrichtingen op te vatten als fracties, omdat je dan die denkrichtingen met
een lokaliseert, in hun bewegingsvrijheid remt en al begint te disciplineren. 
Nogmaals: mijn idee van fracties is het bijeenkomen van mensen die zich on
derwerpen aan een eigen groepsdiscipline waardoor ze hun vrijheid van hande
len als individu binnen de partij niet kunnen ontplooien. Ik ben in ieder geval 
tegen fractievorming die de kiemen in zich heeft van scheuring van of polarisa
tie binnen de partij. Ik wil geen toestand waarbij mensen niet meer met elkaar 
in contact komen, een toestand van bevroren fronten met alle vijandschap die 
daarbij hoort. Een toestand die niet meer gericht is op dialoog maar op onder
scheid. Het accentueren van verschillen moet niet het verdelen of scheuren van 
de partij tot doel hebben maar moet juist leiden tot het kennisnemen van el
kaars standpunten en het van daaruit zoeken naar overeenstemming. Als er 
geen overeenstemming mogelijk is hoeft dat niet tot breuken te leiden. 

Wij vinden dat het fractieverbod moet worden opgeheven en dat er een heel an
der criterium moet gelden. Dat is: openbaarheid en controleerbaarheid. Dat 
moet voor alle groepen in de partij gelden, ook voor besturen. 
Goed, met die controleerbaarheid ben ik het eens. Het gaat er om welke mid
delen onze partij ter beschikking staan om die controleerbaarheid te realiseren. 
Het gaat er om de verschillende denkrichtingen in onze partij aan het woord te 
laten, zichtbaar te maken, juist ter voorkoming van fractievorming. Ter voor
koming dus van een situatie waarin er in onze partij geen discussie meer moge
lijk is als gevolg van bevroren fronten. 

Welke consequenties heeft het ontwerp-program voor de partijorganisatie en de 
partijdemocratie? 
Vergaande consequenties. Niet alleen voor de opbouw van de organisatie maar 
ook voor de politieke positie van de partij. Daar is het ontwerp ook voor be
doeld. Er is in eerste instantie niet gekeken naar interne kwesties. In de toelich
ting op het ontwerp-program heb ik gezegd dat de partij geen doel is maar een 
middel. Dat vind ik zelf erg belangrijk. Als je dat vergeet, keer je de boel om. 
Dan moeten de doelstellingen aangepast worden aan de partij. 

Ik denk dat meer denkrichtingen hun plaats in onze partij zouden moeten 
vinden. Vroeger konden uiteenlopende denkrichtingen alleen in en om de soci
aal-democratie terecht. Nu zeggen we: het kan ook bij ons. We moeten oude 
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breuken herstellen, niet alleen breuken uit de jaren vijftig en zestig maar ook 
breuken die al veel ouder zijn, die dateren uit de tijd van bijvoorbeeld Jan t·n 
Annie Romein. Breuken met intellectuelen en arbeiders die zich in de periodl' 
van de desillusies over het socialisme van ons hebben afgekeerd. Die breukt•n 
moeten we proberen te helen. Of dat kan door opnieuw lid te worden van onze 
partij, dat weet ik niet. Waarschijnlijk moeten we in eerste instantie het ver 
trouwen herwinnen. Daarvoor zijn stappen van twee kanten nodig. Het her
stellen van die breuken is niet alleen nodig vanwege gevoelens van rechtvaar
digheid- die een belangrijke rol spelen- maar vooral vanwege het realiserl'n 
van de nieuwe doelen die we ons gesteld hebben. Ik zie geen veranderingen in 
de Nederlandse politiek tot stand komen als er geen nieuwe formatie van pru
gressieve mensen tot stand komt. Daar moet de CPN zich in bewegen. Niet als 
een apart fenomeen, niet als iets dat zich primair onderscheidt. Als we ons wil
len onderscheiden, dan moet dat op het gebied van de durf om initiatieven tl' 
nemen tot vereniging. Of dat ooit zalleiden tot vereniging van de arbeidersbl'
weging of van één arbeiderspartij is een heel interessante vraag die op den duur 
wel aan de orde zal komen. Het is niet alleen een kwestie van willen. Zoiets bn 
alleen maar op grond van het uitbreken uit eigen identiteiten. Dààrvoor is Cl'n 
moderne visie nodig op de identiteit van de Nederlandse communisten. Die vi
sie zijn we aan het ontwikkelen. 

je praat over meerder- en minderheden, over denkrichtingen en pluriformiteit. 
Hoe verhoudt zich dat tot het democratisch centralisme? In het ontwerp-pro
gram wijs je 'een verstarde leerstellige opvatting van het democratisch-centr,,
lisme' af Wàt wijs je nou eigenli;k af' de verstarde leerstellige opvatting van hl't 
democratisch centralisme of het democratisch centralisme als zodanig? 
Dat is een ingewikkelde kwestie. Ik heb geprobeerd aan te geven hoe de panij
organisatie zou moeten werken. Ik wijs de verkrampte opvatting van het dl'
mocratisch centralisme af. De manier waarop het democratisch centralisme tot 
nu toe is gehanteerd heeft verkeerd uitgewerkt, is verkeerd geweest en is nil't 
meer mogelijk. Ik heb dit hele vraagstuk over een soort patstelling heen willl'n 
tillen. Ik weet dat er veel meningsverschillen over bestaan die niet wezenlijk 
zijn, die niet weergeven waar het werkelijk over gaat. De vraag is: wat versta je 
onder democratisch centralisme? In het ontwerp-program wordt de partijlll'
ganisatie gedefinieerd en niet het democratisch centralisme èn wordt afstand 
genomen van het democratisch centralisme zoals dat tot nu toe heeft gefunctio
neerd. Het democratisch centralisme als staatsvorm wijs ik trouwens sowieso 
af. 

Het gaat me er om dat een partijprogram verenigend werkt. We moetl'n 
tolerant zijn. Ik wil geen mensen dwingen. Sommige dingen zijn bewust tok 
rant en impliciet gesteld. Ik stel er ontzettend veel prijs op om onze veteranen, 
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de mensen die de partij gebracht hebben tot wat die is, te winnen voor het ont
werp-program. 

Zullen er toch niet mensen afhaken als je je doelstellingen zo ingrijpend wijzigt? 
We moeten ruim de tijd nemen en het program er niet doorheen jagen. Die tijd 
is noodzakelijk om met elkaar tot overeenstemming te komen. Ik wil geen be
vroren situatie in de partij en dat hoeft ook niet. Ik geloof eenvoudig niet dat 
mensen zich aan de realiteit kunnen onttrekken. Je kan wel de oude dogma's en 
ismen willen handhaven, maar je moet de decepties ervan erkennen. Neem nou 
de toestand in Polen. Sommige mensen zeggen dat de Amerikanen dertig jaar 
lang in Polen hebben geïntrigeerd. En wat is er gebeurd: de Poolse partij is er 
door vernietigd. Maar nou moet je eens naar de consequentie van die stelling 
kijken. Zelfs in Nederland is het niet gelukt om de partij te liquideren. Dat lukt 
wel in Polen. Dat is dus de uitkomst van alle ismes die gehanteerd worden. Wie 
kan zich nu aan die ongelooflijk harde feiten onttrekken? We hebben te maken 
met het volstrekte bankroet van de politiek die daar gevoerd is. En het is inder
daad zeer hard voor mensen die jarenlang gevochten hebben tegen de kapitalis
tische inmenging om dat te erkennen. Het is jammer dat het allemaal zo gegaan 
is, maar je bent communist om er iets aan te veranderen. Je bent toch geen 
communist als je iets dekt dat rot is. 

Feminisme 

je hebt gezegd dat er 'meer denkrichtingen in de CPN hun plaats moeten vin
den'. Voor feministen is dat niet genoeg. Het gaat feministen er niet om dat hun 
manier van denken geaccepteerd wordt maar dat daaraan consequenties ver
bonden worden voor de hele opstelling van de CPN. Op de CPN-vrouwencon
ferentie in januari zijn nog geen inhoudeli;ke uitspraken over het ontwerp-pro
gramma gedaan. Wel is afgesproken dat er een aparte CPN-vrouwenconferen
tie aan het Ontwerp gewijd zal worden. De ingrijpendste feministische kritiek 
op het Ontwerp is waarschijnlijk dat het de volslagen gelijkwaardigheid van 
seksentegenstellingen en klassentegenstellingen niet tot uitgangspunt neemt. 
Begrijp je waarom feministen zo hameren op de erkenning van het feit dat de 
man-vrouw tegenstelling even ingrijpend en essentieel is als de tegensteling ka
pitaal-arbeid? 
De praktische uitwerking van die gelijkwaardigheid van tegenstellingen is voor 
mij een groot vraagstuk. Daar moeten we in de partij nog verder over praten en 
voorstellen die er zijn in overweging nemen. Ik vind patriarchale onderdruk
king geen secundair vraagstuk en dat heb ik ook in het ontwerp-program tot 
uitdrukking proberen te brengen. Het ontwerp-program vertoont op dit punt 
een enorm verschil met onze vroegere opvattingen die er op neer kwamen dat 
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als de klassenstrijd succes opleverde voor de arbeiders dit automatisch ook ten 
goede kwam aan de vrouwen. Daarvan nemen we nu definitief afstand. Mur 
er is een probleem waar ikzelf volstrekt niet uit ben en dat met de feministis, he 
beweging bediscussieerd zou moeten worden: hoe integreer je de sociaal-cro
nomische strijd die gevoerd moet worden met feministische strijd en hoe leg je 
dat vast in een program. Mijn mening is dat mannen en vrouwen- onder er
kenning van de tegenstellingen die er zijn- elkaar toch moeten vinden op het 
gebied van de sociaal-economische strijd. Dat is nodig voor iedereen. 

Ook op sociaal-economisch gebied worden de belangen van vrouwen door de 
CPN ondergeschikt gemaakt aan die van mannen. Neem de kwestie van de 
vijfurige werkdag. Die eis wordt door de CPN niet actief ondersteund met het 
argument dat een vijfurige werkdag (al dan niet met behoud van loon) de on
dernemers in de kaart speelt. Dat de huidige toestand mannen in de kaart speelt 
en vrouwen benadeelt is kennelijk van secundair belang ... 
In de praktijk is dat niet zo. Ik vind die vijfurige werkdag een buitengew< ><m 

belangrijk punt en ik geloof niet dat dit vraagstuk alleen maar is op te lossen 
door één van beiden - mannen of vrouwen- te benadelen. 

Tot nu toe gaat het in de CPN en in heellinks als volgt: er wordt eerst gekel..•en 
of iets wel in het belang van de arbeiders is en pas als dat goed zit beki;kt men 
wat het voor vrouwen betekent. Het gaat nooit omgekeerd. 
Het is belangrijk dat de belangen van mannen en vrouwen met elkaar in over
eenstemming worden gebracht en dat leidt natuurlijk vaak tot heftige botsin
gen, ook in de partij. 

Als de CPN de eisen van feministen echt serieus wil nemen dan zal ze vaak voor 
dingen moeten opkomen die direct indruisen tegen de belangen van arbe~tlers 
want- hoe je het ook wendt of keert- mannen en ook mannelijke arbeiders 
zullen een aantal privileges moeten opgeven. 
Welke dan? 

Nou, er moet om te beginnen een heel andere verdeling van de arbeid tu.,sen 
mannen en vrouwen komen, waarbij mannen stappen terug zullen moeten 
doen. Er moet ook een heel ander beloningssystem komen waarbij mannen er 
misschien op achteruit zullen gaan. De CPN weigert tot nu toe mee te derrl..·en 
over kwesties als basisloon omdat dat in strijd is met de traditionele arbeiders
strijd voor meer loon. 
Ik ben bang voor die theorie van absolute tegenstellingen tussen mannen en 
vrouwen, omdat die zou kunnen leiden tot antagonismen in de strijd voor de 
vrede en voor sociaal-economische eisen. Ik ben er van overtuigd dat feministi-

22 



sche eisen niet beperkt moeten blijven tot vrouwen maar voor de hele arbei
dersbeweging van belang zijn. De feministische beweging is veel meer dan een 
protestbeweging. Ze zoekt reële oplossingen voor bestaande onderdrukking 
en daar moeten mannen ook voor vechten. Volgens mij is feministische strijd 
niet strijdig met die van de arbeiders. 

Feministen zijn van mening dat dit in een groot aantal gevallen wèl zo is. Van
daar dat- nu al weer een tijdje geleden- het idee is opgekomen om een femi
nistische partij op te richten. Wat denkt de scheidende CPN-voorzitter van dat 
idee? 
Ik vind dat je daarmee oneigenlijke tegenstellingen creëert. Als feministische 
CPN-vrouwen uit de CPN stappen om in een vrouwenpartij te gaan zitten la
ten ze naar mijn mening andere CPN-vrouwen in de steek. Volgens mij is er 
geen massabasis voor een vrouwenpartij en ik denk ook dat feministische strijd 
beter tot haar recht komt in de CPN dan in een aparte vrouwenpartij. Het zou 
weer een scheuring betekenen. In het ontwerp-program is echt geprobeerd on
ze uitgangspunten en doelstellingen te feminiseren. Je kan je afvragen of die 
poging geslaagd is. Waarschijnlijk niet helemaal. Daarvoor zal nog erg veel dis
cussie nodig zijn. 

Maar om antwoord te geven op de vraag: Als men mij vraagt ben je voor 
of tègen oprichting van een vrouwenpartij dan zeg ik tègen. Dat is misschien 
een mannenstandpunt maar ik denk ook dat het vanuit feministisch standpunt 
niet goed zou zijn. Neem nou die vrouwenconferentie van de CPN. Het me
rendeel van de vrouwen die daar waren krijg je niet mee en dus verbreek je rela
ties die ik in onze partij nu als verrijkend ervaar. Een dringend advies van mijn 
kant: doe het niet! 

Coalitiepolitiek 

Wat is nou de kern van de in het ontwerp-program neergelegde strategieveran
dering van de CPN wat betreft coalitiepolitiek? 
We zijn natuurlijk altijd voor eenheid geweest, maar meestal in defensieve zin. 
Eenheid tègen dit, eenheid tègen dat. Dan ging het om specifieke doelstellingen 
op korte termijn. Niemand zal ontkennen dat dat nodig was en blijft, maar 
voor een aantal van onze bondgenoten was het niet zo aantrekkelijk omdat ze 
zich min of meer de gevangenen voelden van een tactiek van het moment. Van 
de doelstellingen van de communisten waren ze niet zeker. Nu hebben we die 
doelstellingen geformuleerd. Binnen die doelstellingen plaatsen we onze een
heicispolitiek die gericht is op het doorzetten van maatschappelijke veranderin
gen door progressieve machtsvorming. Socialisme met tegelijktijdige verwer
ping van het eenpartijstelsel. Nu zeggen we: socialisme is een zaak van pro gres-
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sieve machtsvorming. Dàt is het grote verschil met vroeger. Als je praat over 
coalities praat je over compromissen. Maar een compromis is alleen mogelijk 
als je dat verbindt met een strategisch doel waaraan je dat compromis kan toet
sen. Als je geen strategische lijnen hebt, wordt elk compromis verdacht. 

je zegt dat de CPN haar coalitiepolitiek nu veel offensiever formuleert d.m 
vroeger. Maar zijn de omstandigheden daar wel naar? Links lijkt electoraa/4 
te kalven, rechts is vooralsnog in het offensief 
Je kunt ook zeggen: zo'n offensief is juist nodig vanwege rechts. En wàt kalft 
er nou eigenlijk af? De PvdA kalft af. Maar je kan onmogelijk zeggen dat d.n 
een nederlaag is voor degenen die naar een progressieve meerderheid hebbm 
gestreefd. Ik schrijf de afkalving van de PvdA toe aan de politiek die men de .lf
gelopen periode heeft gevoerd. Een politiek die zich richting CDA bewoog en 
zich juist distantieerde van het streven naar een progressieve meerderheid. (_ >p 
die ontwikkeling is een offensief antwoord nodig, Dat eist de bevolking. Want, 
hoe antwoord de bevolking op Den Uyl? Men gaat tegen hem in oppositie. I >ie 
oppositie is links, niet rechts. 

Maar electoraal is er een verschuiving naar rechts ... 
Electoraal, maar dat zegt zo weinig. In bepaalde situaties die- mede doord.n 
links geen greep heeft op de massacommunicatiemiddelen en er sprake is v.m 
vertrossing in de politiek - ondoorzichtig zijn, kun je niet zomaar op b.1sis 
van wat cijfers zeggen dat de mensen zich naar links of naar rechts bewegen. Je 
moet kijken naar de houding van mensen die in beweging zijn. Dan zie je dat de 
kritiek op de PvdA, van de vakbeweGing, van vrouwen, van links komt. I >e 
lijn van progressieve machtsvorming, die de PvdA als partij verlaten heelt, 
moet je oppakken vanuit de bewegingen. 

Toch blijft er een probleem. je benadrukt in het ontwerp-program dat ,tffc 
maatschappelijke veranderingen geformaliseerd moeten worden in parlemm
taire meerderheden. Dan is het verontrustend te constateren dat in de beweglll
gen de kritiek van links komt terwijl het electoraat zich naar rechts lijkt op te 
schuiven. 
Ik geef toe dat daar een probleem ligt. Overigens is dit niet alleen een probleem 
van communisten maar van alle progressieve partijen. Als je nu vraagt wat een 
onderwerp van dialoog tussen progressieve partijen zou moeten zijn, dan is dit 
een heel belangrijk onderwerp. De verhouding partij-beweging en de vertaling 
van de eisen en ideeën van bewegingen naar parlementair niveau. Als er over de 
aanpak van zulke problemen overeenstemming zou kunnen ontstaan tussen de 
progressieve partijen, PSP, PPR, PvdA en CPN, dan zou je een werkelijk .11-
ternatief kunnen formuleren. Daarom vind ik ook dat je niet moet claimen d.n 
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de CPN als de enige vertegenwoordiger van die bewegingen zou kunnen op
treden. Die bewegingen zijn pluriform en moet je ook pluriform opvatten in 
hun uitstralend effect naar verschillende politieke partijen. Als die overeen
stemming waar ik het over had niet mogelijk is tussen toppen van partijen, mis
schien dat het dan in gemeenteraden kan. 

Ook de CPN zit met de spanning tussen enerzijds het krakersmodel (weg met 
de politiek, we doen het zelf wel) en anderzijds het streven naar bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. 
Er bestaat een soort 'driehoeksspanning': de verhouding partij-beweging, de 
zelfstandigheid van de partij en het opeisen van bestuursverantwoordelijkheid. 
De gemakkelijkste weg is het laten vallen van één van die dingen, zoals de 
PvdA doet die de bewegingen laat vallen. Dàt kan nooit de oplossing van com
munisten zijn. Ik vind dat je het complex van die problemen tegelijkertijd aan 
moet kunnen waarbij je moet erkennen dat dat spanningen oplevert, ook bin
nen de partij. De kunst wordt daarmee te leren leven. 

Tot nu toe bestond bij de CPN de neiging om die spanning weg te nemen door 
het loslaten van bestuurlijke verantwoordelijkheden. Eigenli;k is dat nog steeds 
zo. 
Hier en daar komt dat voor. Ik kies voor het aanvaarden van die spanningsver
houding. Je kan opportunistisch zijn door de bewegingen los te laten ofwel af 
te zien van bestuurlijke verantwoordelijkheden. Maar ook in het laatste geval 
vervreemd je je van bewegingen. Ook bewegingen richten zich in veel gevallen 
uiteindelijk op het parlement. Er is nog nooit zoveel op het Binnenhof gede
monstreerd als op het moment dat de bewegingen beweren dat ze weinig ver
trouwen hebben in het parlement. Bovendien kunnen we toch moeilijk praten 
over vernieuwing van de parlementaire democratie terwijl we ons daar tegelij
kertijd uit terugtrekken. Je moet er deel van uitmaken, een strijdvaardig deel. 

Nog iets over die meerderheidsvorming. Traditioneel heeft de CPN altijd ge
zegd dat de eenheid van communisten en socialisten de kern van iedere meer
derheid moest zijn. Nu beweegt de CPN zich meer in de richting van de kleine 
linkse partijen die vroeger eerder als stoorzenders werden gezien. Ligt voor jou 
het perspectief op dit moment in de samenwerking van 'klein links' en in de 
wervingskracht die daar van uit kan gaan? 
Die samenwerking met de PSP en PPR is met horten en stoten gegroeid, maar 
heeft nu geleid tot een vrij vergaande samenwerking. Ik vind dat het te ver gaat 
om te stellen dat er een soort voorhoederol van die samenwerking uit moet 
gaan. Ik hoop wel dat het een aanzuigende werking zal hebben op mensen die 
vinden dat ze bij links horen. Hoe dat uitwerkt moeten we afwachten. Binnen de 

25 



vakbeweging bestaat in elk geval een aanzienlijk reservoir van PvdA-stemmers 
dat op die ontwikkeling positief reageert. 

Natuurlijk is het een verandering in onze opstelling, zeker ten aanzien van 
de PSP. Het is geen tactische manoeuvre, het is gegroeid uit het feit dat nil't al
leen wij andere standpunten hebben ingenomen maar ook de PSP. Toch is er 
ook oppositie binnen de PSP. Er is in die partij een stroming die de samenwer
king met de sociaal-democratie niet wil en die een sectarische lijn voorsta.lt die 
wij juist verlaten hebben. Ik ben het daar niet mee eens. De samenwerking van 
PSP, PPR en CPN zal zich niet moeten afzetten tegen de PvdA. 

In het program staan een aantal verliggende doelstelingen geformuleerd: over 
hoe het socialisme in Nederland er ongeveer uit zou moeten zien en hoe in ~t·der 
geval niet. Welke concrete stappen zie je om in afzienbare tijd successen te beha
len, bijvoorbeeld als het gaat om het onderwerpen van de macht van de mono
polies? 
Dat zijn vragen waarover op dit moment in de partij wordt gediscussil'l'rd. 
Ook in het Ontwerp worden een aantal fasen aangegeven, alhoewel niet in de
tail. Ik vind hierbij overigens niet alleen van belang wat er in ons program staat 
maar ook wat er binnen bewegingen leeft. Je kunt als communistische partij 
wel fasen aangeven maar sommige bewegingen ontwikkelen zich vanuit een 
andere maatschappelijke dynamiek. 

Maar die maatschappelijke dynamiek brengt op dit moment een nogal defewie
ve strategie voort: geen aantasting van dit, het veiligstellen van dat ... 
Dat kan op dit moment ook niet anders. 

Wat zijn volgens jou de breekijzers om dat om te zetten in een meer offeriS/cve 
strategie? 
Naar mijn mening zitten we op dit moment in een fase van consolidatie. Con
solidatie van wat er in de zestiger en zeventiger jaren is bereikt. Dat was een pe
riode van hoogconjunctuur en dat was tegelijkertijd een offensieve fase. Nu is 
er een crisis en toch beginnen een aantal ontwikkelingen uit die periode zich te 
consolideren: de zich ontwikkelende dialoog bij links, de vredesbeweging, de 
vrouwenbevrijdingsstrijd worden nu toch aanvaard door een flink deel van de 
bevolking. Op sociaal terrein zie je een vermindering van het anticommunis
me. Natuurlijk blijven er in deze crisisomstandigheden pogingen tot verdl'cl
en heers politiek. Maar ik ben wat dat betreft- ook door de rol die onze partij 
op dit moment speelt- optimistischer dan in de jaren '30. 

je bent ook tamelijk optimistisch over de mogelijkheden van een etappegeWIJZe 
weg naar socialisme? 

26 



Misschien is het wel noodzakelijk een keer een grote revolutionaire sprong te 
maken, dat weet je niet. Men vraagt wel eens: is het niet een beetje idyllisch, dat 
ontwerp-program? Heb je niet een te florisante voorstelling van de parlemen
taire democratie? Schakel je niet te veel uit wat je tegenstanders gaan doen? In 
het ontwerp-program staat wat we willen bereiken en hoe. Tegelijkertijd we
ten we natuurlijk hoe autoritair de tegenstanders van een dergelijke ontwikke
ling zijn. Het gaat per slot van rekening om een revolutionair proces. Je kan ab
soluut niet uitschakelen dat een democratische ontwikkeling op een gegeven 
moment stuit op repressieve, autoritaire, dictatoriale tegencoups van rechts. 
Op dat moment is het antwoord niet alleen aan de communisten maar aan de 
dan bestaande parlementaire meerderheid. Dan is het de vraag hoe weerbaar 
die meerderheid is en wat haar relatie met de bevolking is. Als een parlementai
re meerderheid steunt op de bevolking zijn er vele antwoorden mogelijk. In 
Portugal is op een gegeven moment een rechtse militaire putsch eenvoudig be
dolven doordat iedereen de straat op ging. De vraag is steeds, hoe breed de 
steun is die een bepaalde politiek van de bevolking krijgt. En dan heb ik het niet 
alleen over de steun van de arbeidersklasse, maar ook over bepaalde groepen 
ondernemers. Er zijn in Nederland ongetwijfeld ondernemers die je niet enkel 
kunt afdoen als uitbuiters en machtswellustelingen. 

Worden op dit moment toch niet vele verworvenheden uit de jaren zestig en ze
ventig kapot gemaakt. Sociale voorzieningen, verschillende taken van de over
heid die volgens allerlei voorstellen moeten worden geprivatiseerd. Het gaat al
lemaal erg hard. Politiek liggen de relaties binnen links misschien iets gunstiger, 
maar het maatschappelijk fundament voor een 'sprong voorwaarts' verbrok
kelt. 
Als progressieve Nederlander mag je je niet neerleggen bij de huidige toestand. 
Dat is hèt bezwaar tegen de PvdA, die zich uitsluitend richt op het 'haalbare', 
zonder ook maar enig beroep te doen op diegenen die in de jaren '60 en '70 ach
ter maatschappelijke vernieuwing stonden. 

Ik zeg niet dat alles rimpeloos zal verlopen. In dit ontwerp-program zeg
gen we wat we willen en of dat uitkomt hangt niet van ons alleen af. Dat hangt 
van zowel internationale als nationale ontwikkelingen af en van de aard en 
diepgang van een bondgenootschap. Dat bondgenootschap begint nu vorm te 
krijgen in het verzet tegen de afbraak van wat bereikt is. Het ontwerp-pro
gramma is niet bedoeld om de ernst van de crisis te ontkennen, maar als een in
spiratiebron om er wat tegen te doen en ons daarop te verenigen. Ook de visie 
van de CPN kan trouwens materiële offers vragen, maar uiteraard van een ge
heel andere aard dan nu het geval is. Dat zou onderdeel van een beleid zijn om 
een heel andere richting in te slaan. 

Een doelstelling waarop links zich op korte termijn zou kunnen verenigen 
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is een verandering van de Nederlandse buitenlandse politiek: een breuk met de 
lijn van Reagan. Daar bestaat bij links een vrij grote overeenstemming ovt·r. De 
vraag is of de PvdA op dat gebied een bondgenootschap met ons aandurft. 
Maar àls zo'n bondgenootschap tot stand komt, wie weet kan dan ook de dis
cussie worden geopend over samenwerking op sociaal-economisch gebied. 

Een eventuele linkse consensus over buitenlandse politiek is groter dan cJucr de 
sociaal-economische politiek. 
Daar moeten we dan gebruik van maken. Daarom moeten we onze prioriteit 
ook bij die buitenlandse politiek, en met name de vredespolitiek leggen. Dat 
wil niet zeggen dat we daar de sociaal-economische strijd aan opofferen, maar 
in de vredesstrijd kunnen grenzen worden overschreden waardoor het moge
lijk wordt ook op andere terreinen successen te behalen. 

Misschien dat de buitenlandse politiek een breekijzer kan zijn maar waarschijn
lijk zou het vertrouwen in de linkse partijen enorm vergroot worden als ;uist op 
het gebied van de sociaal-economische politiek een dergelijke consensus zou 
kunnen ontstaan: Een 21ste november tegen de sociaal-economische politiek 
van deze regering ... 
Elke beweging heeft zijn eigen strijdvormen en zijn perspectieven. De opstel
ling van de vakbeweging verandert. Eigenlijk is er al een volksbewegin~ ~aan
de. De CPN heeft hierin een belangrijke rol te vervullen omdat onze n·laties 
met mensen in bedrijven- gezien onze tradities ook- goed zijn. Die tLlditie 
mogen we nooit weggooien. 

Als er op het gebied van de sociaal-economische politiek niets gebeurt kan 
er een desperaat gevoel ontstaan en als reactie daarop autoritaire politit·k van 
rechts. Daarom hebben de linkse partijen de plicht om op te treden en mee te 
helpen acties te ontwikkelen. Als ze dat niet doen dreigen er grote gevaren. 

Hoe zieje-heel concreet- de samenwerking CPN-PvdA en hoe beoordeel 
je in dat verband de PvdA-nota over de verhouding tot de CPN. Hoe verhoudt 
het ontwerp-program, dat ongeveer tegelijkertijd geschreven is, zich tut die 
PvdA-nota. 
Die PvdA-nota is geschreven ten tijde van een geweldige crisis binnen de 
PvdA, die een gevolg is van de toenadering tot het CDA. Eigenlijk was Jie no
ta niet meer dan een momentopname met positieve en negatieve elementen. 
Een aantal bezwaren tegen samenwerking zijn inmiddels door de praktische 
gebeurtenissen weggevaagd: in de vredesstrijd en in de vakbeweging gaan soci
alisten en communisten dapper verder. Ook ons ontwerp-program zal een 
aantal bedenkingen die er bij de PvdA leven omtrent samenwerking met de 
CPN wel wegnemen. Links zal toch samen verder moeten. Deze regerin~ bij-
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voorbeeld, moet weg, maar als de progressieve partijen geen alternatief hebben 
zullen de rechtse partijen het overnemen. We zullen dus moeten gaan discus
siëren over hoe het dan wel moet en daarvoor moeten we terug naar het mo
ment - voor de laatste Kamerverkiezingen - dat de PPR en wij hebben ge
zegd dat we moesten gaan praten over een progressief regeringsprogramma. 
We moeten dat idee van een progressieve meerderheid niet prijsgeven en voor
komen dat de crisis in de PvdA wordt opgevat als een crisis van links en van de 
progressieve meerderheidsstrategie. 

Internationale betrekkingen 

In het ontwerp-program wordt nogal wat aandacht besteed aan betrekkingen 
met andere communistische partijen. Hoe staat het nu met die betrekkingen. 
Welke criteria hanteer je, wat verwacht je ervan. In een interview in de Volks
krant heb je gezegd dat 'het ontwep-programma met name door socialistische 
staten in Oost-Europa scherp gekritiseerd zal worden'. Heb je al reacties? 
Nee, geen enkele, maar gezien de aard van het program kan het niet anders dan 
dat ze bezwaar moeten maken tegen een aantal punten. Dat vind ik ook niet 
erg. Ik vind de dialoog juist één van de belangrijkste dingen. Communisten 
voeren meestal geen dialoog met elkaar: of hun meningsverschillen lopen zo 
hoog op dat het oorlogstoestanden worden tussen socialistische landen of er 
worden oorlogsverklaringen gestuurd van sommige partijen uit socialistische 
landen naar communistische partijen in het westen. Met dit ontwerp-program 
poneren we niet alleen standpunten, we communiceren ook, nemen stelling te
gen dingen. We nemen in dit Ontwerp stelling tegen de democratisch-centra
listische staatsstructuur zoals die is vastgelegd in de Sowjet-grondwet. Ik kan 
me voorstellen dat daar reactie op komt, prima. 

Hoe verhoudt dat zich nou tot de bekende CPN-opvatting dat het respecteren 
van elkaars autonomie inhoudt dat je je niet mag inmengen in elkaars toestan
den? 
Jullie bedoelen dat dit een soort inmenging in de Sowjet-Unie is? 

Tot voor kort kreeg je, als je als 'gewoon lid' uitspraken deed zoals jij nu doet in
derdaad àf te horen dat 'we daar niet over konden oordelen' àf dat het inmen
gmg was ... 
Inmenging vindt plaats op het moment dat je op georganiseerde wijze je stand
punten aan anderen opdringt. Op zichzelf heb ik er helemaal geen bezwaar te
gen als communistische partijen elkaar op een zakelijke manier bekritiseren. 
Wat er in Polen gebeurd is, is inmenging. De Sowjet-Unie heeft geëist dat er 
daar 'orde op zaken werd gesteld' en heeft draconische maatregelen voorge-
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schreven. Dat had niets meer te maken met een dialoog of zakelijke kritl('k. Dat 

was ontoelaatbaar. 

je spreekt van een 'dialoog' met andere communistische partijen. Maar if•ij heb
ben nog nooit iets gemerkt van een dialoog. Het enige dat wij van COl/taeten 
met andere communistische partijen merken zijn schimmige, ondoorzuhtige en 
oncontroleerbare communiqué's die naar verluidt al van te voren kla,trliggen. 
Die ervaring heb ik niet. Dat komt waarschijnlijk omdat wij altijd een dwars
liggersfunctie hebben vervuld. Ook in de periode van de autonomie was het 
eenvoudig niet mogelijk om puur formele, op communiqué's gerichte ~esprek
ken te voeren. 

Waarom moet je überhaupt betrekkingen onderhouden met partijen uit zich so
cialistisch noemende landen? 
De veranderingen hier en onze ervaringen daarmee kunnen van funda111cnteel 
belang zijn voor veranderingen daar. We hebben een enorme bagage, dil' moet 
je ter discussie stellen. 

Lijd je niet een beetje aan zelfoverschatting? Op welke punten hebben wij als 
partij nou reële invloed in Oost-Europa? 
Op het punt van de vredesstrijd, de noodzaak van gemeenschappelijke strijd, 
solidariteit ... 

Maar wat hebben we bijvoorbeeld kunnen doen voor mensen die 111 Oost
Europa vervolgd worden, ondertekenaars van Charta '77 bijvoorbeeld~ 
Weinig. Alhoewel, we hebben natuurlijk wel onze standpunten duidelijk ge
maakt. Ons weglopen van het Tsjechoslowaakse partijcongres vorig jaar mei 
was natuurlijk geen kleinigheid. We kunnen heel wat doen om onze ideeën 
daar in te brengen, al is het dan maar via formele contacten die ik absoluut niet 
overschat maar ook niet wil onderschatten. Waarschijnlijk verschillen wc daar 
over van mening, dat is best, maar ik laat die mening niet los. Ik geloof in de 
mogelijkheid dat er in die landen veranderingen tot stand gebracht kunnen 
worden. Dat wil niet zeggen dat wij die veranderingen kunnen afdwingen, 
maar we kunnen wel samen met andere partijen zoals de Italiaanse, de Spaanse 
die dialoog voeren. We moeten ons daar niet van isoleren. 

Denk je niet dat je zo'n dialoog op een heel andere basis zou moeten voerm dan 
nu gebruikelijk is. Het punt is nu dat je niet echt contact hebt met anden· com
munistische partijen, maar met de internationale afdelingen ervan, met het ap
paraat dus, of met ambassades. In dat laatste geval weet je niet eens of JC nou 
contact hebt met de partij of met de staat. 
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Als je met een ambassade contact hebt, heb je direct te maken met de vermen
ging van staat en partij. Daarom kunnen die contacten nooit via ambassades 
verlopen. Die kunnen hoogstens een soort bemiddelende rol spelen in het tot 
stand brengen van contacten, meer niet. Meer accepteren we ook niet, dat heb
ben we vroeger al gezegd. 

De bondgenootschappenpolitiek (met andere parijten) is geen aangelegen
heid tussen staten. In een aantal socialistische landen denken ze ten onrechte 
dat bondgenootschappenpolitiek een staatsaangelegenheid is. De grote vraag 
is: hoe voorkom je dat bondgenootschappen tussen communistische partijen 
onderhevig gemaakt worden aan staatspolitiek. 

In het ontwerp-program keer je je onder het kopje 'Militaire blokken ongedaan 
maken' tegen een ojroatting van de huidige internationale status quo die 'elke 
vernieuwingsbeweging in socialistische landen onder zware druk plaatst'. Dat is 
nieuw voor de CPN. Bedoel je er mee dat je het legitiem en positief vindt als er 
van hieruit, bijvoorbeeld door de vredesbewegingen, steun gegeven wordt aan 
oppositiebewegingen in Oost-Europa? 
Dat staat niet in het program. Het verwijt dat je krijgt als je je met vernieu
wingsbewegingen daar solidariseert is dat je je inmengt ... 

Precies. Onze vraag is dan ook of jij denkt dat die dialoog die jij met die officiële 
partijen wil, te combineren is met contacten met democratische oppositiebewe
gmgen. 
Ja. Het hoeft elkaar niet in de weg te staan. Kijk, als de Sowjet-Unie zegt dat ze 
de vredesbeweging in Nederland een belangrijke vernieuwingsbeweging vindt, 
dan kan men de vredesbeweging toch niet verwijten dat ze een pro-Russische 
beweging is. Omgekeerd geldt dat ook. De pest van het blokdenken is dat als je 
je uitspreekt over bewegingen in bepaalde landen, dat als inmenging gezien 
wordt. Ik geef toe dat dit bij de huidige verhoudingen tussen communistische 
partijen moeilijkheden schept. Maar ik denk dat als je streeft naar voortzetting 
van de dialoog, naar echt normale betrekkingen waarin ook meningsverschil
len aan de orde kunnen komen, die spanning opgelost kan worden. Ik zie niet 
in waarom niet. Ik denk dat je in een soort vijandschap terecht komt als je niet 
in staat bent dit soort dingen met elkaar te bespreken. 

In het Ontwerp spreek je consequent van de 'Internationale Communistische 
Beweging' en ook nu valt het op dat je van mening bent dat er nog echt zoiets 
als een internationale communistische beweging bestààt. Zie je daar, na alles 
wat er gebeurd is, ècht perspectief in? 
Ik geloof dat de veranderingen die binnen communistische partijen gaande zijn 
hun doorstraling zullen hebben binnen de internationale communistische be-
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weging. Je moet niet onderschatten wat voor renoverende werking er uit kan 
gaan van die delen van de internationale communistische beweging, in een 
reeks van kapitalistische landen waaronder Nederland, die echte bewegingen 
zijn. Het effect daarvan op andere communistische partijen onderschat ik niet. 
Ik weet natuurlijk niet of het allemaal wat wordt in de toekomst, maar ik wens 
het niet van te voren op te geven. Ik geef dat niet op, omdat de communi\lische 
beweging een belangrijk potentieel in de wereld is. Je kan koersen op afschrij
ving of op renovatie en vernieuwing. 

Maar waarom richt je je speciaal op communistische partijen. Partijen wa,/rmee 
linkse mensen zich in een aantal gevallen volstrekt niet verwant voell'n. De 
meeste linkse mensen zullen zich meer met Charta-leden dan met meneer Bilak 
of Husàk, meer met Solidariteit dan me~ ]aruzelski verwant voelen ... 
Vernieuwing kan niet tot stand komen als gevolg van een dialoog tussen alleen 
communisten. Als de communistische beweging zichzelf waar wil maken dan 
moet ze lessen trekken uit de ervaringen van bewegingen en dus moet je deel 
uitmaken van een internationale beweging en zorgen dat je geen outsider 
wordt. Als ik spreek in het ontwerp-programma over de crisis in de commu
nistische beweging dan gaat het mij erom de werkelijkheid te erkennen en het 
geneesmiddel te vinden. Het gaat mij er beslist niet om de internationale com
munistische beweging op te geven. Niet alleen omdat er daarvoor in het vcrle
den te veel offers zijn gebracht - al is dat een belangrijk argument - maar 
vooral omdat zo'n internationale beweging nodig is. 

Is het niet beter om het woordje communistisch weg te laten en als partij, keer 
op keer te bepalen met wie je wilt samenwerken en met wie niet? 
Dat is wat anders. Als in het ontwerp-program communistische beweging 
staat, gaat het niet over een exclusieve club van communisten maar owr het 
verenigen van alle progressieve, democratische krachten. Wat mij betreft is 
daar een initiatief voor nodig van communisten, ook van de CPN, naar ande
ren toe. Naar socialistische partijen, pacifistische partijen en ook naar bewegin
gen die zich nog niet duidelijk politiek geprofileerd hebben. Als de intematio
nale communistische beweging niet in staat is zulke initiatieven te nemen (en 
daar is ze geloof ik op dit moment niet toe in staat) dan ligt die verantwoorde
lijkheid bij afzonderlijke communistische partijen. Bij die partijen die inzien 
dat het nodig is de verstening te doorbreken. Er zijn partijen die dat willen, en 
die zouden wel eens kunnen inspireren tot een vernieuwing van de communis
tische beweging. Ik wil niet zeggen dat die partijen een nieuw centrum moeten 
gaan vormen, maar er bestaan in de Derde Wereld en in West-Europa commu
nistische partijen die voor nieuwe vormen van samenwerking openstaan. 
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Leninistische strategie of 
parlementarisme? 
Een ontwerpprogram op het kruispunt van twee 
doodlopende wegen 1 

Albert Benschop 
Harry van den Berg 
Klaas Anders 

Algemene beoordeling van het ontwerpprogram 

Inleiding 

Enkele dagen nadat de Poolse weg naar een democratisch socialisme gebarrica
deerd werd door een bonapartistische ingreep, gericht op de restauratie van een 
reeds lang verkalkt 'reëel socialisme', en midden in de heftige schok die de bru
te onderdrukking van de progressieve krachten in Polen teweeg bracht, publi
ceerde de CPN een ontwerpprogramma waarin zij haar visie op de Nederland
se weg naar het socialisme ontvouwde. 

Deze gebeurtenis is niet onopgemerkt gebleven. En hoewel de reacties in 
de pers sterk uiteenliepen, op één punt is het oordeel vrijwel unaniem en dat 
betreft de breuk met de in hetoostblokdominerende ideologie van het marxis
me-leninisme en de daarop gebaseerde politieke strategie. 2 Dat is op zich niet 
verwonderlijk want de publikatie van het Ontwerp was vooraf gegaan door 
een opvallend scherpe verklaring van het partijbestuur over de gebeurtenissen 
in Polen: een verklaring, die een principiële veroordeling inhield van de in het 
oostblokofficieel geproclameerde weg naar het socialisme. Tot dan toe werd 
alleen volstaan met de stelling dat de daar gevolgde weg geen model mocht zijn 
voor de volstrekt andere maatschappelijke verhoudingen zoals die in West
Europagegroeid waren. Nu werd onomwonden toegegeven dat het model zelf 
niet deugt. 

Op de vraag in hoevere in het Ontwerp de consequenties van deze stel
lingname voor de relaties met de communistische partijen in Oost-Europa en 
de democratische oppositiebewegingen daar adekwaat verwerkt zijn, zullen 
we nog nader ingaan. Voor een beoordeling van het Ontwerp lijkt het nuttig 
om eerst de ontstaansgeschiedenis van deze tekst onder de loep te nemen. 
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De produktiewijze van een ontwerpprogram: enkele vragen 

De aandacht in en buiten de partij voor het Ontwerp heeft niet alleen te 111,1kcn 
met de bijzondere context waarin dat verscheen, maar ook met het feit d.n het 
werken aan een actueel partijprogramma voor de CPN geen alledaap ver
schijnsel is. 

Tot nog toe was de CPN er immers niet in geslaagd om haar prof;r.Hnma 
uit 1946 te actualiseren en te vernieuwen. Weliswaar werd in 1952 een nieuw 
concept-beginselprogramma opgesteld, maar dat werd nooit definitie!.' In de 
decennia die daarop volgden, werd deze lacune toegedekt door rituele lwzwe
ringen over de ideologische zuiverheid van het kompas van het marxisme-leni
nisme. Op de magnetische storingen van dit kompas en de politieke konswis
selingen die in de afgelopen decennia daarmee gelegitimeerd werden zullen we 
niet nader ingaan. In elk geval heeft de heroriëntatie, die de CPN voor.1l sinds 
het 26ste congres van 1978 nastreeft, bij velen de wens versterkt om de nieuwe 
doelstellingen en strategie in een program uit te werken. 

Op het 26ste congres werd deze wens naar een nieuwe politiek nog gefor
muleerd in termen van de oude politiek: het partijbestuur kreeg de opdracht 
om een ontwerp voor 'een partijprogram voor de Nederlandse weg n.1.1r het 
socialisme' op te stellen 'in brede consultatie in en buiten de partij, hiermee 
spoedig een aanvang te maken en maatregelen te treffen voor een grondige be
studering op grondslag van de marxistisch-leninistische beginselen v.m de 
vraagstukken die daarbij aan de orde zijn'. 4 Ook de klaarblijkelijke moeilijkhe
den die er waren bij het produceren van een ontwerpprogram, duiden en 1p dat 
het niet eenvoudig is om bij de zoektocht 'naar nieuwe wegen' (zoals Henk 
Hoekstra het vaak formuleerde) de met de 'oude wegen' gepaard gaande prak
tijken los te laten. 

Deze moeilijkheden kwamen al tot uiting in de eerste discussietekst die de 
door het partijbestuur ingestelde programcommissie in het voorjaar van 1979 
publiceerde over het democratievraagstuk. 5 Deze 'schets ter voorbereiding van 
een hoofdstuk van het partijprogram voor een Nederlandse weg naar het socia
lisme' bevatte naast een aantal nieuwe uitspraken (met name t.a.v. de delllocra
tische weg naar het socialisme) een aantal tegenstrijdigheden en lacunes w.\ard
oor de afgrenzing t.o.v. het oude leninistische gedachtengoed niet duidelijk uit 
de verf kwam. 6 

Ondanks de aankondiging dat ook over andere onderdelen van het partij
programma teksten gepubliceerd zouden worden ten behoeve van een tlwmati
sche behandeling, heeft de commissie zich ruim twee en een half jaar in stil
zwijgen gehuld. De precieze gang van zaken is ons niet bekend. Maar het is wel 
duidelijk dat de commissie er niet in slaagde om tot een gemeenschappelijk re
sultaat te komen. De partijvoorzitter moest er persoonlijk aan te pas komen 
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om deze impasse te doorbreken. Het door hem opgestelde Ontwerp werd 'on
der verantwoordelijkheid van de commissie' gepubliceerd met een intro
ductie waarin vermeld wordt dat de commissie 'kan instemmen met de richting 
die met dit ontwerpprogram wordt ingeslagen'. 

De gang van zaken bij de totstandkoming van dit Ontwerp is in ieder ge
val niet in overeenstemming met het besluit dat het 26ste congres van de CPN 
over het partijprogramma heeft genomen; het Ontwerp is niet opgesteld 'in 
brede consultatie in en buiten de partij'. Daardoor blijft ook de status van dit 
Ontwerp onduidelijk: het is de vraag of de commissie resp. het partijbestuur 
erop 'aanspreekbaar' is. 

Uit dat alles kan in elk geval de conclusie worden getrokken dat 'een 
nieuw type communistische partij' (zoals Henk Hoekstra dat in zijn toelich
ting op het ontwerpprogram aanduidt) hard nodig is: een partij waarin door
zichtige procedures van menings- en besluitvorming gegarandeerd zijn en 
waarin verantwoordelijkheden van organen en posities duidelijk vastgelegd 
worden. 

Naar een breuk met de leninistische strategie 

De belangrijkste (en in vele commentaren ook als zodanig erkende) verdienste 
van het Ontwerp is, dat duidelijker dan ooit afstand wordt genomen van de 
traditionele leninistische strategie, zoals die in de Camintern-periode ontwik
keld werd en sindsdien een dominerende rol is blijven spelen in veel commu
nistische partijen. 7 De tekst bekommert zich niet om de door de marxistisch
leninistische handbocken heilig verklaarde leerstukken m.b.t. de politieke stra
tegie. Integendeel, in ondubbelzinnige bewoordingen wordt kritiek geleverd 
op de 'dogmatische verkramping', die geleid heeft tot' crisisverschijnselen in de 
internationale communistische beweging ( ... ) en tot het blokkeren van ver
nieuwing in praktijk en theorievorming' (Inl. 3 ). Het Ontwerp erkent dat hier
door 'een vervreemding (ontstond) van de werkelijkheid en van de grote vraag
stukken, die de in beweging komende mensen bezig houden. Dit heeft niet te 
overziene schade toegebracht aan de communistische beweging' (Inl. 3 ). In dit 
verband wordt ook (ondanks de congresresolutie uit 1978) afstand genomen 
van het marxisme-leninisme: 'De verkramping met aanroeping van het marxis
me-leninisme heeft geleid tot een dusdanige codificering en disciplinering dat 
een verklaring en wetenschappelijke analyse van de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen met het optreden van nieuwe revolutionerende bewegingen op 
meer dan alleen sociaal gebied, wordt belemmerd.' (Inl. 5.) Elders in het Ont
werp wordt gesproken over het gevaar, 'dat de internationale communistische 
beweging of delen daarvan door een passieve houding in een aftakelend proces 
terecht komen. Een drastische verandering is mogelijk en nodig. Elke commu-

35 



nistische partij heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid. De keu;c is: of 
zelf het initiatief nemen tot vernieuwing of door de gebeurtenissen overspoeld 
worden en als non-valeur terzijde worden geschoven' (II, 4). Het <. lntwerp 
schroomt wat dat betreft ook niet om het eigen verleden van de CPN (inclusief 

het zeer nabije verleden) aan een kritisch oordeel te onderwerpen: 'Ongetwij
feld ontstond in de periode van ontspanning in de jaren zestig en zev<"ntig de 
mogelijkheid om verstarring en isolement met andere oriëntaties te d, 1orbre
ken. Er ontstonden nieuwe kansen die echter grotendeels onbenut bln·cn. Er 
werd in die periode nog niet ingezien dat het voor een brede uitbouw van de 
CPN noodzakelijk is te breken met stalinistische patronen, afkomstig uit de 
tijd van Camintern en Cominform.' (I, 9.) Die patronen hebben niet alleen be
trekking op de politieke koers die door de CPN gevolgd werd maar ook en 
vooral op het interne functioneren van de partij: 'Het zogeheten monoliete 
denken en handelen, dat geen ruimte biedt aanmenings-en besluitvorming op 
grond van noodzakelijke inbreng van persoonlijke opvattingen en denkrichtin
gen moet worden afgewezen.' (X, 3.) In dit verband verwijst het Omwerp de 
specifieke manier waarop het marxisme-leninisme de principies van het demo
cratisch-centralisme heeft gecodificeerd, naar de rommelzolder: 'Dit houdt in 
het afwijzen van een verstarde leerstellige opvatting van het democratis,·h cen
tralisme, die in de praktijk heeft geleid tot het afdwingen van een monolitische 
organisatievorm en tot monolitisch denken, tot verstarring in leidingen en ver
stopping in ideeën- en theorievorming.' (X, 3.) 

Bovenstaande citaten geven aan wat de stootrichting van het Ontwep is: 
een afrekening met traditionele marxistisch-leninistische concepties owr poli
tieke strategie en de rol van de communistische partij. Die richting kan worden 
gezien als een belangrijke doorbraak en als een aanzet voor de ontwikkeling 
van een nieuwe strategie. In die zin is het een historische stap, welke geh.tseerd 
is op het besef dat de CPN niet moet terugvallen naar het machteloze isolcment 
van een veilig ommuurde communistische 'kerk', maar een belangrijke hijdra
ge kan en moet leveren aan fundamentele veranderingen in ons land. 

De vraag is echter in hoeverre het huidige Ontwerp consequent is in haar 
breuk met de traditionele leninistische strategie. En een tweede, niet 111inder 
belangrijke, vraag is in hoeverre het Ontwerp daadwerkelijk een nieuwe strate
gie weet te formuleren die niet alleen breekt met de leninistische strategie, maar 
zich bovendien weet af te grenzen van traditionele sociaal-democratisclll' con
cepties. Want het is anno 1982 wel duidelijk dat niet alleen de in communisti
sche partijen dominerende strategische concepties bankroet zijn (een bankroet, 
dat door de gebeurtenissen in Polen voorgoed is aangetoond). Ook de in soci
aal-democratische partijen dominerende parlementaristische concepties blijken 
failliet. Zelfs in die Westeuropese landen waar de sociaal-democratie langdurig 
deelnam aan (en soms het monopolie had op) de staatsmacht, zijn geen lunda-
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mentele veranderingen in de richting van het socialisme bewerkstelligd. 
Dit bankroet van twee verschillende strategische concepties heeft er toe 

geleid, dat bij grote delen van de bevolking, en met name onder jongeren, ter
men als 'socialisme' en 'communisme' in discrediet zijn geraakt. 

Elke poging om in deze omstandigheden een revolutionair programma te 
ontwikkelen, dat gebaseerd is op een realistische strategie, moet deze ervarin
gen verwerken en zich duidelijk afgrenzen van strategische concepties waarvan 
het faillisement gebleken is. 

Het afscheid is nog maar net begonnen 

Hoewel het Ontwerp een stap is in de richting van een breuk met strategische 
concepties van het leninsime, zijn de met deze concepties samenhangende tra
dities en werkwijzen nog allerminst overwonnen. Dat blijkt niet alleen uit de 
moeizame en ondoorzichtige wijze waarop dit Ontwerp tot stand is gekomen, 
maar ook uit de onduidelijkheden en tegenstrijdigheden waardoor de inhoud 
van dit Ontwerp gekenmerkt wordt. De hoofdpunten waarop het Ontwerp 
elementen voor een alternatieve strategie formuleert die een breuk betekenen 
met leninistische concepties, kunnen als volgt worden samengevat: 
a. De leninistische voorhoedepretentie (de communistische partij als 'exclu

sieve' voorhoede) en de daarmee samenhangende marxistisch-leninisti
sche codes (de communistische partij als 'eigenaar' van een wetenschappe
lijke wereldbeschouwing) worden ingeruild voor een nieuw strategisch 
concept: coalitiepolitiek, welke gericht is op een duurzaam (d.w.z.: niet 
louter tactisch) bondgenootschap van progressieve krachten (partijen, 
maatschappelijke organisaties en sociale bewegingen) en die gebaseerd is 
op erkenning van politieke pluriformiteit van deze coalitie en op gelijk
waardigheid van de verschillende coalitiepartners. 

b. Staatssocialisme en éénpartijstelsel worden afgewezen als doelstellingen 
van een socialistisch program of als overgangsvormen (d.w.z.: als tussen
doel) naar socialisme. Ze worden ingeruild voor een conceptie waarin de
mocratie en politieke pluriformiteit waarden op zich zijn en waarin de 
overgang naar het socialisme opgevat wordt als een strijd voor democrati
sche machtsvorming. 

c. Bureaucratisch centralisme (in het Ontwerp aangeduid als 'monolitis
me'), zoals dat zich in de praktijk van het leninisme onder de dekmantel 
van het democratisch centralisme ontwikkelde, wordt ingeruild voor een 
partijconcept, waarin politieke pluriformiteit in de CPN als positief be
oordeeld wordt. 
Deze nieuwe oriëntatie wordt echter in het Ontwerp niet consequent uit-
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gewerkt. In diverse passages zijn de sporen van oude en remmende tr.tdities 

onmiskenbaar aanwezig: 
Dat betreft vooral de dubbelzinnige manier waarop in de tekst met ltl·t 're
ëel bestaande socialisme' in Oost-Europa en de daar heersende (of under

drukkende) politieke partijen, die zich communistisch noemen, word1 om
gegaan. Problemen worden omzeild door de mythe van de 'internationale 
communistische beweging' aan te roepen. 

Die dubbelzinnigheid komt ook tot uiting in de koudwatervrees 0111 dui
delijke uitspraken te doen over de noodzaak van internationale solidariteil tus
sen democratische oppositiebewegingen in de Oosteuropese landen en de pro
gressieve beweging in West-Europa. 
- Sporen van oude concepties zijn ook herkenbaar in de tegenstrijdigheden in 

het program. Enerzijds wordt geheel in de economistische denktraut van 
de Derde Internationale antimonopolistische strijd als het bindend element 
van de coalitie van progressieve krachten benoemd, terwijl ander1.ijds 
vrouwenbevrijdingsstrijd als 'integraal deel' van de de strijd voor soci.tlisme 
(VIII, 7) wordt opgevat en de vredesstrijd de rol krijgt toebedeeld van kata
lysator om 'een richtingverandering in de Nederlandse politiek te bewerk
stelligen' (VIII, 4). Antimonopolistisch bondgenootschap, vrouwenlwvrij
dingsstrijd en vredesstrijd lijken probleemloos in elkaars verlengde Ie lig
gen, omdat het 'machtsstreven van de monopolies' simpelweg de oorzaak 
van zowat alle problemen lijkt te zijn. Zonder enige nuancering wordt in 
het huidige Ontwerp geponeerd dat progressieve bewegingen 'in hun ver
nieuwingsdrang gelijkgericht zijn'. (VII, 4). 

- Tenslotte zijn sporen van versleten denkbeelden ook zichtbaar in de manier 
waarop in het Ontwerp de CPN gepresenteerd wordt als 'partij van de ar
beidersklasse' (I, 6 ). Weliswaar wordt de betekenis van deze term uitgehold 
door de wel zeer ruime ( d.w.z. bijna klasseneutrale) definitie van het lwgrip 
arbeidersklasse zoals die in de tekst gehanteerd wordt. Maar de term ver
wijst toch naar traditionele concepties, waarbij politieke partijen als directe 
uiting van klassebelangen worden opgevat. Een daarmee verwante tq.;en
strijdigheid in het Ontwerp betreft de presentatie van de partij als ennzijds 
een nieuw type communistische partij, d.w.z. een programpartij, die een 
'instrument (is) in handen van de mensen die strijd willen voeren tegen het 
kapitalisme en voor socialisme' (X, 3). Maar anderzijds wordt in de tekst 
'marxisme' en 'wetenschappelijk socialisme' aangeroepen op een manier die 
toch veel weg heeft van de conceptie van de partij als 'kerk': 'De do, >r de 
CPN ontwikkelde maatschappijbeoordeling is gegrondvest op de marxisti
sche ideeën van het wetenschappelijk socialisme.' (I, 6.) Deze formulering 
wijkt niet veel af van de traditionele leninistische opvatting, dat de politiek 
van een communistische partij gebaseerd is op een wetenschap. 
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Het zijn deze tegenstrijdigheden in het Ontwerp, die de conclusie recht

vaardigen dat het afscheid van het leninisme nog maar net is begonnen. De wei
nig consequente uitwerking van de nieuwe oriëntatie, die onmiskenbaar de in
zet van het program vormt, leidt er ook toe dat het Ontwerp nogal rommelig 
en onsystematisch van opzet is. 

Op weg naar sociaal-democratisering? 

In sommige commentaren wordt het Ontwerp beoordeeld als een (wel zeer la
te) bekering tot de sociaal-democratie, d.w.z. als een erkenning dat de scheu
ring in de arbeidersbeweging in het begin van deze eeuw een vergissing zou zijn 

geweest van de communisten, die in hun revolutionaire ongeduld maar weinig 
oog voor de parlementaire democratie zouden hebben gehad. Kortom, het 
Ontwerp zou een voorzichtige schuldbelijdenis en een eerste stap van het soci
aal-democratiseringsproces van de CPN inhouden. 

De vraag is in hoeverre de tekst van het Ontwerp aanleiding geeft voor een 
dergelijke beoordeling. Die vraag is met name van belang, omdat een program 
dat de pretentie heeft een werkelijk nieuwe, voor de huidige Nederlandse en 
internationale verhoudingen adekwate strategie uit te stippelen, ervaringen 
moet verwerken van traditionele strategische concepties, die geen perspectief 
op fundamentele veranderingen in de richting van socialisme (meer) bieden. 

In dit verband is voor de Nederlandse verhoudingen de afgrenzing t.o.v. 
sociaal-democratische concepties van bijzondere betekenis. Een belangrijke 
zwakte van het Ontwerp is, dat juist deze afgrenzing vaag is. Bepaalde passages 
zouden de indruk kunnen wekken dat de CPN voor een parlementaristische 
weg opteert. Met name wanneer de democratische weg naar het socialisme ver
smald lijkt te worden tot 'de parlementair-democratische weg' (VIII, 3). Deze 
dubbelzinnigheid wordt in de tekst bovendien vergezeld door illusies over de 
reële krachtsverhoudingen: 'Gebleken is, dat het voor hen die beschikken over 
machtsapparaten, over geweldsmiddelen van velerlei aard, niet mogelijk is de 
ontplooiïng van deze ( d.w.z. democratische en emancipatorische, schr.) bewe
gingen tegen te houden. ( ... )Het binnendringen en het winnen van overtui
gingskracht van nieuwe ideeën zowel in het onderwijs als in de massacommu
nicatiemiddelen is onweerstaanbaar.' (VII, 2; cursivering van schr.) 

De nog in het idioom van het parlementarisme geformuleerde stellingna
mes werken door in de manier waarop de verhouding tussen politieke partij en 
sociale bewegingen soms geschetst wordt. In bepaalde formuleringen dreigen 
sociale bewegingen gekanaliseerd te worden in het kader van parlementaire co
alitiepolitiek: 'De CPN beschouwt het als een consequentie van haar coalitie
politiek dat( ... ) gestreefd wordt naar het samengaan van progressieve partijen 
bij verkiezingen. Dit samengaan kan verschillende vormen aannemen en zal 
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aan kracht en inhoud winnen naarmate het steunt op en ervaringen vnwerkt 
van het gemeenschappelijk optreden in acties en bewegingen, in vakbeweging 
en in anclee maatschappelijke organisaties.' (VIII, 3.) Op deze wijze dr<"igt co
alitiepolitiek gereduceerd te worden tot de bekende sociaal-democratislhe for
mules m.b.t. 'parlementaire meerderheidsstrategie' en 'haar maatschappelijk 
draagvlak'. 

Weliswaar komen er in het Ontwerp ook passages voor die niet wrcnig
baar zijn met een parlementaristische verenging van de coalitiepolitiek. Maar 
juist dit soort tegenstrijdigheden en dubbelzinnigheden leiden er toe d.tt het 
Ontwerp als geheel geen duidelijke afgrenzing betekent van sociaal-democrati
sche concepties. Het is echter van het grootste belang dat de voorgestane de
mocratische weg naar het socialisme afgebakend wordt van parlementari.\1 ische 
en antiparlementaristische opvattingen en strategieën. Het huidige 0111 werp 
slaagt daar niet in. 

Ontwerp-program of ontwerp-utopie? 

Het feit dat het huidige Ontwerp geen consequente uitwerking bevat \',111 de 
nieuwe politieke oriëntatie die beoogd wordt, heeft alles te maken met de cen
trale zwakte van de hele opzet. Vraagstukken m.b.t. strategie komen n.luwe
lijks, laat staan systematisch, aan de orde. Wat dat betreft is de titel v.111 het 
Ontwerp een voortreffelijke samenvatting: 'Doelstellingen en toekomsl visies 
van de Nederlandse communisten'. Inderdaad, de weg daar naar toe en een 
analyse van de mogelijke obstakels die men kan tegenkomen, worden in de 
tekst slechts sporadisch (en dan nog in zeer algemene bewoordingen) ,J.Jnge
duid. Daarom blijft 'coalitiepolitiek' een nogal vaag en weinig gedifferemicerd 
strategisch concept. 

Voor een programma van een communistische partij is dit een belangrijke 
tekortkoming. Doelstellingen komen op deze wijze in de lucht te hangen of 
worden zonder enige analyse van de krachtsverhoudingen vertaald in poli1 ieke 
maatregelen. (Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij de probleemloze m.mier 
waarop het verdwijnen van de militaire blokken als doelstelling vertaald wordt 
in de leus 'uittreden uit de NAVO', V, 7.) Op die manier worden politieke pa
rolen slagen in de lucht. In feite vertoont het Ontwerp dus precies die neg.Hieve 
aspecten van het utopisch socialisme, waar de betovergrootvader van de soci
alistische arbeidersbeweging, Marx, ook al zo'n moeite mee had. 

Deze kritiek op het ontbreken van een systematische behandeling van 
strategische vraagstukken, zoals die zich in de Nederlandse verhoudingen 
voordoen, betekent overigens niet dat doelstellingen geen belangrijk onderdeel 
van een partijprogram zouden moeten worden. Integendeel, we zijn allerminst 
voorstanders van het bekende parool van de grootvader van de sociaal-demo-
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cratie, Bernstein: de beweging is alles, de doeleinden zijn niets. Het is juist van 
belang dat een program een samenhangend geheel vormt van uitgewerkte doel
stellingen en een strategie, die gebaseerd is op een duidelijk inzicht in de huidi
ge krachtsverhoudingen. Het Ontwerp bevat echter ook t.a.v. de doelstellin
gen nogal wat lacunes. Doelstellingen kunnen uiteraard nooit een kant en klare 
blauwdruk van een toekomstig socialistisch Nederland bevatten. Maar de on
duidelijkheden die het huidige Ontwerp vertoont op centrale onderdelen als 
economische ordening (nationalisatie, socialisatie, planning en markt) en de
mocratische structuren (zowel t.a.v. politieke als sociale democratie) zijn eer
der een belemmering dan een aanzet voor een discussie met andere progressie
ve partijen en sociale bewegingen. 

In dit opzicht is het nogal merkwaardig dat bij de presentatie vooral het 
'unieke' karakter van dit Ontwerp benadrukt wordt. 8 Uiteraard moeten we 
geen modellen van 'elders' overnemen, maar de (positieve en negatieve) erva
ringen met die modellen (bijvoorbeeld de verschillende systemen van economi
sche planning in Oost-Europa) en de discussies die in andere communistische 
partijen (met name in West-Europa) over strategische problemen gevoerd zijn, 
die vergelijkbaar zijn met de problemen waar de CPN mee geconfronteerd 
wordt, zouden wèl benut moeten worden. Het huidige Ontwerp sluit zich af 
van deze ervaringen. 

Minimale eisen voor een partijprogram 

Elke kritiek op een partijprogram gaat uit van bepaalde vooronderstellingen 
over de criteria waaraan een program zou moeten voldoen. Wij gaan in onze 
kritiek uit van de volgende criteria: 

a. Wat is een partijprogram? 
In een partijprogram dienen op samenhangende wijze de doelstellingen, in
zichten en strategieën van de CPN te worden geformuleerd. Het representeert 
dus een concensus die er op een bepaald moment onder de communisten be
reikt is in het programmatisch debat. Een program moet niet louter opgevat 
worden als een document met meer of minder fraaie volzinnen. Het debat 
(waarvan het resultaat uiteraard wordt vastgelegd in een document) is van min
stens even grote, zo niet grotere betekenis, omdat de werking van een pro
gramma vooral afhankelijk is van de manier waarop het debat gevoerd is. Met 
andere woorden: een program moet geen papieren concensus maar een reële 
concensus vertegenwoordigen. 

b. Welke functies heeft een partijprogram? 
Een program en het daarmee samenhangende programdebat hebben een drietal 
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functies. In de eerste plaats worden communisten gedwongen zich te hcraden 
over hun doelstellingen op langere termijn, de nationale en intenl.ltionale 
krachtsverhoudingen waarin geopereerd moet worden om deze doelstellingen 
te realiseren, de strategische keuzen die daarbij gemaakt worden en de· rol van 
hun eigen partij. Het program heeft dus een oriënterende functie voor de com
munisten zelf: het vormt de meest algemene leidraad voor hun politiek optre
den en stelt normen voor politiek gedrag zowel in de partij als in het optreden 
naar buiten toe. 

In de tweede plaats heeft een partijprogram de functie buitenstaanders (de 
niet-leden en potentiële leden van de partij) te informeren over haar dcwl~tellin
gen, inzichten en strategieën. Deze informatieve functie heeft tegelijkertijd een 
wervend aspect: een partijprogram moet (als het tenminste een goed program 
is) ook wervend zijn naar mensen die (nog) buiten de partij staan. 

In de derde plaats functioneert een program als een houvast voor .\,\men
werking met andere politieke formaties in Nederland (en in het buitenLtnd) en 
met de verschillende sociale bewegingen en maatschappelijke organisaties: (po
tentiële) coalitiepartners dienen immers te weten wat ze aan de CPN 'hebben' 
en wat ze ervan kunnen verwachten. Tegelijkertijd functioneert een program 
ook als een aanzet voor discussie met mogelijke coalitiepartners over de Ne
derlandse weg naar het socialisme. 

c. Waaraan moet een program voldoen om deze functies te vervullen? 
Een partijprogram dient gebruik te maken van de kennis, ervaringen en inzich
ten die in een partij aanwezig zijn. Dat betekent dat niet volstaan kan worden 
met de grootste gemene deler van bestaande opvattingen en voorstellen. Een 
program moet het resultaat zijn van een confrontatie van verschillende l'l'varin
gen en inzichten, waarbij controversiële kwesties niet onder de tafel rnogen 
verdwijnen. Die confrontatie is nodig om een zo groot mogelijke precisie· te be
reiken. Alleen door nauwkeurige antwoorden te geven op de vragen die· in het 
program aan de orde zijn, kan de positie van een partij verhelderd en geprofi
leerd worden. Natuurlijk kan een programdebat ook resulteren in een .tantal 
open vragen, die nog niet beantwoord kunnen worden. Het is van bel.tng dat 
dergelijke resultaten ook in het program worden weergegeven en niet worden 
verdoezeld achter vage formuleringen. Door deze werkwijze kan zoveel mo
gelijk gegarandeerd worden dat een program 'bij de tijd' is zowel t.a.v. demo
gelijke oplossingen en alternatieven als t.a.v. de talloze problemen die t'l" zijn 
om een concrete, op de huidige situatie inspelende uiteenzetting te gcvl'n van 
voorstellen van een democratische weg naar het socialisme. Dat stelt hoge eisen 
aan de manier waarop de in de partij aanwezige kennis, ervaringen en inzirhten 
verwerkt worden. In elk geval vereist dat een hoge mate aan openbaarheid en 
democratische controle op de verwerking van de discussies. 
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Een laatste vereiste die in dit verband aan een program gesteld moet wor
den, is dat de tekst consistent, helder en leesbaar dient te zijn. Met andere 
woorden: het program dient geen dubbelzinnigheden te bevatten, die voor 
meer dan één uitleg vatbaar zijn. Dat geldt ook voor 'bewuste vaagheden'. 9 

d. Wat moet in een program minimaai behandeld worden? 
Een program moet, zoals gezegd, niet alleen 'doelstellingen' en 'toekomstvi
sies' bevatten, maar ook de manier waarop de CPN deze doelstellingen denkt 
te realiseren. De strategische keuzen die daarbij gedaan worden, dienen bear
gumenteerd te worden op basis van een duidelijke visie op de maatschappelijke 
en politieke verhoudingen in Nederland, in Europa en daarbuiten. 

Een program moet de hoofdlijnen bevatten van de alternatieven die de 
CPN op de terreinen van economische, sociale en culturele politiek voorstaat. 
Tenslotte dient het program ook het karakter van de CPN als democratische 
partij te omschrijven en moet haar rol voor de ontwikkeling van nieuwe coali
tiepolitieke allianties zo nauwkeurig mogelijk aangegeven worden. In dit ver
band is het van belang, dat het program op een herkenbare manier niet alleen 
de 'eigen' problemen en alternatieven formuleert, maar ook de kernproblemen 
waarmee verschillende sociale bewegingen en partijpolitieke formaties gecon
fronteerd worden, aan de orde stelt. 

Het huidige Ontwerp vertoont op al deze onderdelen lacunes. Het op
sporen daarvan is nog niet eens zo eenvoudig vanwege de weinig systematische 
opbouw van de tekst. Voor een programdiscussie is het wenselijk dat de the
matieken van het program duidelijk gestructureerd worden. Daarom zullen we 
een poging wagen om de thema's die in een CPN-program aan de orde zouden 
kunnen komen, in kaart te brengen. Wat betreft de globale ordening van the
ma's lijkt ons de volgende indeling vruchtbaar: 

1. Algemene doelstellingen en oriëntatie van de CPN. 
2. Internationale verhoudingen en nieuw internationalisme. 
3. Nederland: een maatschappij in crisis. 
4. Alternatieve economische politiek. 
5. Alternatieve sociale politiek. 
6. Culturele vernieuwing. 
7. Politieke democratie en hervorming van de staat. 
8. De democratische weg naar het socialisme. 
9. Krachten voor verandering. 

10. Coalitiepolitiek. 
11. Rol en karakter van de CPN. 

In het volgende deel zullen we aan de hand van deze indeling een aantal 
vraagstellingen formuleren die wat ons betreft aan de orde zouden moeten ko
men bij de verschillende thema's. 
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Vraagstellingen voor een program 

In dit deel formuleren we een aantal problemen die o.i. centraal zouden moe
ten staan in de discussie over de democratische weg naar het socia]i,me. We 
doen dit steeds uitgaande van een kritiek op het Ontwerp. De strekking van 
ons betoog is dus in de eerste plaats probleemstellend en kritisch. Da.trbij zul
len we zo mogelijk op bepaalde punten richtingen suggereren voor verdere 
analyse. Degenen die mochten verwachten dat we een 'positief alternatief' zou
den bieden, stellen we teleur. Nog afgezien van het feit dat een dergelijke om
vattende pretentie nooit door enkele individuen gerealiseerd kan worden, lijkt 
het ons voor de start van een programdebat juist van belang om in de eerste 
plaats de verschillende vraagstellingen voor dat debat zo goed mogelijk te in
ventariseren. 

Algemene doelstellingen en oriëntaties 

Het ligt voor de hand dat een program begint met een globale uiteenzetting van 
verschillende doelstellingen, die het uitgangspunt vormen voor het politiek 
handelen. Het probleem met het huidige Omwerp is, dat opmerkingen over 
globale doelstellingen en oriëntaties over de hele tekst verspreid zijn. I >ie doel
stellingen kunnen in een drietal trefwoorden worden samengevat: 

a. Tegen elke vorm van uitbuiting en onderdrukking 
Van belang daarbij is de onderkenning, dat er sprake is van verschillende on
derdrukkings- en sociale ongelijkheidsverhoudingen, die niet tot elkaar herleid 
kunnen worden en dat er geen vanzelfsprekende relatie is tussen strijd tegen 
kapitalistische uitbuiting, politieke onvrijheid, seksistische onderdrukking en 
racistische discriminatie. In het huidige Ontwerp worden deze relatie~, zoals 
we eerder opmerkten, probleemloos behandeld. In een communisitsrh pro
gram kunnen deze relaties concreter worden aangegeven. Daarbij dienen zo
wel programmatische als organisatorische mogelijkheden geschetst te worden 
om de tegenspraken en conflicten tussen de verschillende krachten voor veran
dering niet te verdoezelen, maar zodanig te verwerken en uit te vechten, dat 
een gezamenlijke oriëntatie ontwikkeld kan worden. Daarbij gaat het in feite 
om een nieuw type socialisme. 

b. Voor socialisme en democratie 
Uitgangspunt voor de verhouding tussen socialisme en democratie is dus, dat 
een niet-democratisch, seksistisch, racistisch socialisme voor ons geen reëel so
cialisme is. Over socialisme kan men niet meer zonder adjectief sprekt•n. Vrij
heid, gelijkheid en democratie dienen daarom integraal onderdeel te zijn van de 
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conceptie van een nieuw type socialisme. Daarbij vullen vrijheid en gelijkheid 
elkaar niet simpelweg aan, zoals het Ontwerp lijkt te suggereren. Het voor
gaande betekent ook dat uitdrukkelijk stelling wordt genomen tegen de ver
schillende vormen van autoritair staatssocialisme, en dat het belang van politie
ke en sociale democratie en de daarbij behorende 'burgerlijke' vrijheden en 
rechten wordt onderstreept. 

c. Voor een nieuw internationalisme 
De voorgaande algemene principes dienen uitgewerkt te worden in een nieuwe 
internationalistische oriëntatie: vergroten van de speelruimte (die nu begrenst 
worden door politiek-militaire blokken), streven naar nieuwe internationale 
economische orde, op basis van gelijkwaardigheid en nationale zelfstandig
heid, nieuwe vormen van internationale samenwerking tussen progressieve 
krachten in West-Europa en Noord-Amerika, bevrijdingsbeweging in de der
de wereld en democratische oppositiebewegingen in Oost-Europa. In het 
Ontwerp zijn deze consequenties voor de internationale politieke oriëntatie 
zelfs op globaal niveau zo slecht uitgewerkt, dat gerust gesproken kan worden 
van een blinde vlek. 

Behalve de doelstellingen (zoals die hiervoor bij de drie trefwoorden zijn 
aangestipt) is het onvermijdelijk dat ook in het begin van het program al een 
globale situering plaatsvindt van de te volgen strategie. Die strategie, welke ge
concretiseerd kan worden met de trefwoorden coalitiepolitiek en democrati
sche weg naar het socialisme, moet duidelijk afgebakend worden van andere 
(failliete) strategische concepties. Belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat alge
mene doelstellingen ook gevolgen hebben voor de strategie: geen ondemocrati
sche 'vent'weg naar het socialisme; socialisme kan alleen het resultaat zijn van 
een brede coalitie in de strijd tegen kapitalisme, autoritarisme, seksisme en ra
cisme. Daarbij dienen ook de perspectieven van een dergelijke strategie globaal 
aangeduid te worden: brede coalitiepolitiek heeft meer mogelijkheden om re
actionaire krachten te isoleren en te verslaan dan de strategie van de opstand (de 
uitzichtloze vlucht naar voren) en de parlementaristische strategie (de uitzicht
loze concessiepolitiek). Een thematisering van mogelijke tegenkrachten en ma
nieren om die te overwinnen (in feite de centrale problematiek van elke com
munistische strategie) ontbreekt vrijwel geheel in het huidige ontwerp. 

Tenslotte zou hier ook de zelfopvatting van de CPN globaal geschetst 
kunnen worden. Trefwoord daarbij is de initiatiefnemende en verenigende rol 
van de CPN als democratisch-communistische programpartij. Een duidelijke 
afgrenzing t.a.v. de exclusieve voorhoedeconceptie van het leninisme en de bu
reaucratische tradities van de partij is daarbij uiteraard op z'n plaats. 
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Internationale verhoudingen en nieuw internationalisme 

In een bepaald opzicht is dit thema ook het hoofdthema van het ( lntwerp. 
Vredespolitiek is daarin een alles beheersend thema. Aan de strijd tcgm de wa
penwedloop en de atomaire vernietiging wordt (en dat is helaas terecht) een ab
solute prioriteit toegekend (VIII, 4 ). Toch bevat het Ontwerp ook op dit punt 
diverse lacunes: 

a. Beoordeling van de politiek-militaire krachtsverhoudingen tussen en 
binnen de blokken. 

De kritiek op de 'blokken' is te abstract. Een realistische beoordeling in poli
tiek-militair strategische termen ontbreekt. Alleen op basis daarvan kan een 
duidelijke strategie ontwikkeld worden om de blokken 'ongedaan te maken' 
(IV, 1). Het ontbreken van een concrete analyse resulteert in zeer mistige per
spectieven. Volgens het Ontwerp 'moet naast de nationale krachtsnrhoudin
gen in ogenschouw worden genomen ~at, juist in een periode van zware crises 
de mogelijkheid aanwezig is om gebruik te maken van de heftige tegmstellin
gen om te komen tot een eigen politiek. Voor afzonderlijke landen kunnen 
plotselinge en onverwachte mogelijkheden ontstaan voor een richtingsveran
dering' (V, 7). Een dergelijke formulering ligt niet zover weg van een catastro
fe-hoop op internationale schaal, die zoals bekend geen basis vormt voor welke 
politiek dan ook. 

Een realistische politiek die rekening houdt met het bestaan van blokken 
en tegelijkertijd poogt die blokken op te heffen, moet precies geformuleerd 
worden. Het is in elk geval noodzakelijk om aan te geven dat emzijdige 
(kern)ontwapening geen nieuwe neutraliteitspolitiek is, maar dat het gaat 
om initiële demonstratieve handelingen die gevolgd dienen te wordm door 
soortgelijke handelingen van (landen uit) het 'andere blok'. 

Door niet in te gaan op de positie die Nederland in de internation.lle ver
houdingen inneemt, komt de politiek t.a.v. de NAVO in de lucht tt· hangen. 
Er wordt gepleit voor het 'op den duur uittreden uit de NAVO' (V, 7). Het is 
de vraag of het niet illusoir is om de noodzaak van de opheffing van de hlokken 
te vertalen in de politieke eis van uittreding van afzonderlijke staten uit het mi
litair-politieke alliantiesysteem. Wat betreft het Warschaupact is in iedl'r geval 
duidelijk dat pogingen om nationale autonomie te verwerven door direct uit 
het blok te willen treden, een directe kans maken om uit te lopen op zelf vernie
tiging i.p.v. op zelfstandigheid. Vandaar dat de democratisch-socialistische op
positie in Oost-Europa zich scherp afbakent van nationalistische tencicmies die 
uittreden uit het Warschaupact zien als voorwaarde voor demorratische 
vernieuwing. 10 Men kan twisten over de verschillen in de wijzen w.1.1rop de 
twee blokken hun eigen systeem handhaven, maar ligt het werkelijk zoveel an-
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ders voor deNAVO? In welk opzicht wijkt de positie van Italië (waar de PCI 
elke vorm van 'uitbraak-politiek' als irreëel van de hand wijst) principieel af van 
de positie van Nederland? En biedt in dit opzicht het recente optreden van de 
CPN-fractie in het Tweede Kamerdebat over de NAVO, waarbij zij aandrong 
op schorsing van Turkije als NAVO-lid vanwege de daar heersende militaire 
dictatuur, niet meer perspectieven? 11 Met andere woorden: is een politiek, die 
gericht is op transformatie van deNAVO niet te verkiezen boven het zonder 
meer in het programma opnemen van de goed in het gehoor liggende leus: 'uit 
de NAVO'? Het zijn vragen die in het huidige Ontwerp niet gesteld, laat staan 
beantwoord worden. 

b. Internationale krachtenbundeling voor vrede 
Wat betreft de strijd voor vrede en ontwapening en de daarvoor vereiste inter
nationale krachtenbundeling stelt het Ontwerp: 'Naar de mening van de CPN 
is voor de doorbreking van oorlogsvoorbereiding en bewapeningsspiraal de ac
tie in de industrieel ontwikkelde kapitalistische landen en in de landen van de 
derde wereld van fundamentele en doorslaggevende betekenis.' (Inl. 4.) Deze 
mening wordt gebaseerd op de volgende analyse: 'Het feit dat het militair-in
dustriële complex in de kapitalistische landen voortdurend nieuwe aanzetten 
geeft tot opvoering van de bewapenig maakt duidelijk dat de strijd van de de
mocratische krachten in deze landen van doorslaggevende betekenis is' (lil, 2) 
en de betekenis van solidariteit met bevrijdingsbeweging in de derde wereld 
wordt in dit verband gekoppeld aan de stelling dat deze landen 'de meest direc
te slachtoffers (zijn) van de bewapeningspolitiek' (lil, 5). 

Hoewel het Ontwerp de traditionele leninistische cliché's m.b.t. 'het 
principiële vredelievende karakter van de Sowjet-Unie en andere socialistische 
landen' vermijdt 12 worden de bewapeningswedloop en de blokkenpolitiek uit
sluitend en alleen als effect van het westerse imperialisme verklaard. Wat be
treft de historische ontstaansgronden van de wapenrace en blokvorming is de
ze optiek adekwaat. Maar het miskent de eigen dynamiek die het militair-indu
strieel complex ook in Oost-Europa gekregen heeft (zij het in andere vormen13

) 

en het miskent de eigen logica van de blokverhouding in het Oosten: de auto
nomie van de daar regerende partijen is aan sterke beperkingen onderheving. 

Wanneer het dus gaat om een internationale bundeling van vredeskrach
ten, dan dienen ook de krachten die in de Oosteuropese landen aanwezig zijn 
en die zich richten op terugdringen van de bewapeningsspiraal daarbij betrok
ken te worden. Maar deze krachten zullen we vaak niet (of in ieder geval vaak 
niet in de eerste plaats) aantreffen in de daar regerende staatspartijen, maar 
vooral in de democratische oppositie- en vredesbewegingen, zoals die zich in 
Oost-Europa ontwikkelen. 
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c. De beoordeling van de internationale economische verhoudingeN 
Wat we gezegd hebben over de internationale politiek-militaire verhoudingen 
geldt in nog veel sterkere mate voor de economische ontwikkelingen op we
reldniveau. Algemene tendensen in de wereldeconomie, de verschuivingen die 
plaatsvinden t.a.v. imperialistische dominantie, de effecten van de wereldccon
omische crisis, de economische verhoudingen tussen de Verenigde State11 en de 
EEG, de relaties tussen de Comeconlanden, de opkomst van enerzijds relatief 
zelfstandige economieën in de derde wereld en anderzijds nieuwe economische 
afhankelijkheidsvormen van derde wereldlanden: het zijn allemaal zaken die
met uitzondering van de duidelijke anti-imperialistische stellingname v.m de 
CPN en de tradities die zij op dat terrein heeft- niet of nauwelijks aan de orde 
komen. 

Het gevolg daarvan is dat het Ontwerp geen aanwijzing verschaft over de 
meest wenselijke en ook realiseerbare internationale economische ordening en 
de positie van Nederland daarin. Deze lacunes wreken zich onmiddellijk in de 
vage politiek die in het Ontwerp bijvoorbeeld t.a.v. de EEG wordt voorge
steld: 'het doorbreken van de beklemming die uitgaat van de EEG' (V, 7). De 
vraag is om welke beklemmingen het gaat en hoe deze doorbroken 111< >eten 
worden. Gaat het hier, evenals bij de NAVO, om uittreden? En zo ja, welke 
veranderingen stelt men dan voor t.a.v. de buitenlandse economische politiek? 
Beantwoording van al deze vragen is nodig omdat een analyse van de positie 
die Nederland in de economische verhoudingen inneemt en de positie dit· 1.e in 
het kader van een internationale arbeidsdeling zou moeten innemen een kader 
vormt voor de richting waarin de Nederlandse economie 'gestuurd' zou llloe
ten worden. 

Meer algemeen: een program voor een socialistisch Nederland komt in de 
lucht te hangen wanneer het zich geen rekenschap geeft van de positie van Ne
derland in het internationale krachtenveld. Wanneer dat niet gebeurt dan reste
ren slechts wensdromen over een autarkisch socialisme. 

d. Internationale solidariteit 
De algemene doelstellingen van de CPN (tegen elke vorm van uitbuiting t'll on
derdrukking, voor socialisme en democratie) moeten ook consequentie, heb
ben voor de internationale oriëntatie: solidariteit met de onderdrukten tegen de 
onderdrukkers waar ook ter wereld en met welke vlag onderdrukken ook 
wapperen. Hoewel deze oriëntatie in het Ontwerp onmiskenbaar aanwe:tig is, 
blijft het toch in gebreke als het gaat om een beoordeling van de onderdruk
kingsvormen in Oost-Europa. Weliswaar wordt gesproken over de in deze 
landen 'noodzakelijke vernieuwing, uitbreiding van de democratie en de d.lar
mee verbonden persoonlijke vrijheden' (III, 4 ). Maar het gaat in veel gev.lllen 
niet om 'vernieuwing' en 'uitbreiding', maar om verovering van democrati\che 
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rechten. Want de heersende politieke elites in deze landen zullen hun heer
schappijposities (evenals de heersende klassen hier) niet vrijwillig opgeven. 14 

De eis van internationale solidariteit over alle grenzen heen(- ongedeeld en 
universeel), heeft ook consequenties voor de contacten met andere communis
tische partijen. De in het Ontwerp gebruikte term 'internationale communisti
sche beweging' (II, 4) suggereert een verwantschap die er niet (meer) is. In elk 
gevallopen er in de grote 'familie' van 'zuster' partijen enkele buitengewoon ei
genaardige exemplaren rond. 

In heel globale termen wordt dit ook in het Ontwerp gesignaleerd, wan
neer gesproken wordt over een 'aftakelende proces', waarin delen van de inter
na'tionale communistische beweging terecht (dreigen te) komen en de moge
lijkheid dat een communistische partij als 'non-valeur' terzijde wordt gescho
ven. De vraag die zich voordoet is of 'non-valeurs' nog tot de communistische 
beweging gerekend kunnen worden en of het wel verstandig is om nauwe con
tacten met partijen 'zonder waarde' te onderhouden en hun congressen te be
zoeken. Daarop geeft het Ontwerp geen antwoord en stelt het geen richtlijnen 
vast. 15 En als het gaat om de noodzakelijke contacten met en ondersteuning van 
democratische oppositiebewegingen (waartoe uiteraard niet rechts-nationalis
tische en antisocialistisch-autoritaire bewegingen gerekend kunnen worden) 
dan munt het Ontwerp uit door een oorverdovend zwijgen. 

Het is juist op dit punt politiek van groot belang wanneer het program af
rekent met oude tradities waarin hetzij onder het mom van onverbrekelijke so
lidariteit met het 'vaderland van het socialisme', hetzij onder het mom van 
'niet-inmenging' in interne aangelegenheden van andere communistische par
tijen, elke kritiek op vormen van onderdrukking en onrecht in Oosteuropese 
landen gesmoord werd. 

Nederland: een maatschappij in crisis 

Het gaat bij dit thema om een schets van de structurele tegenstellingen in de 
Nederlandse maatschappij en de economische, politieke, ideologische en cul
turele dimensies van de crisis van dit bestel. In de afgelopen decennia hebben 
deze tegenstellingen zich op een dusdanige wijze ontwikkeld, dat gesproken 
kan worden van een algemene crisis, waarin verschillende tegentellingen samen 
komen en elkaar kruisen. Deze crisis kan in eerste instantie gekarakteriseerd 
worden als een crisis van het kapitalistische produktiestelsel, maar daarmee is 
ze niet volledig gekarakteriseerd. Tegenstellingen in de huidige consumptie
wijze, de autoriteitsverhoudingen, de gezins- en seksenverhoudingen en in de 
relaties tussen de verschillende etnische groepen spelen daarbij een relatief zelf
standige rol. 

De crisis komt op verschillende niveau's tot uiting. Zonder volledig te zijn 
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zou een program in ieder geval in kunnen gaan op de volgende aspecten: 
- Het is niet alleen een economisch-ecologische crisis (verspilling van •nate

riële en intellectuele bronnen, ineenschrompeling van de produktieve h.tsis, 
regionale onderontwikkeling, etc.). 

- Het is ook een sociale crisis (fragmentering van de arbeidersklasse en m.trgi
nalisering van bepaalde delen daarvan, afbraak van de verzorgingssta.tt en 
crisis van de stad). 

- Nauw daarmee samenhangend zijn de crisisverschijnselen op het n1veau 
van de politieke structuren (legitimatiecrisis van het parlementair-politieke 
systeem, versterking van autoritaire tendensen, enz.). 

- En niet in de laatste plaats is er ook sprake van een ideologisch-morele crisis 
(verscherping van seksistische en racistische tendensen, groeiende proble
matiek van geweld, verslaving, enz.). 

De tegenspraken die in deze crisis tot uiting komen kunnen niet allemaal 
worden herleid tot kapitalistische tegenstellingen. Maar de tegenstellingen 
staan ook niet los van elkaar: ze zijn óp specifieke wijze op elkaar betrokken. 
En dat maakt het niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk om de versrhil
lende vormen en uitingen van verzet te coördineren en een algemeen program
matische synthese te ontwikkelen: een program voor een democratisch socia
lisme. 

In het Ontwerp worden de verschillende vormen, waarin de crisis 1.ich 
manifesteert alleen betrokken op de almacht van de monopolies. Er wordt ge
sproken over 'de greep van de monopolies en multinationale ondernemingen 
op de economie en op het totale nationale gebeuren' (V, 2) en 'hun overheer
sing van de parlementaire en bestuurlijke organen in ons land' (V, 7). Demo
nopolies hebben 'een spoor gezet van vervuiling en milieuverpesting en zetten 
( ... )koers op roekeloze avonturen met atoomenergie' (V, 4). De machtsuit
breiding van de monopolies 'heeft geleid tot ontregeling en verzieking van het 
gehele maatschappelijk leven' (V, 5). 

Deze totaalanalyse schiet zijn doel volledig voorbij en het beeld van een 
antimonopolistisch Nederland lijkt ons te mager als wenkend perspectief voor 
alle bewegingen en krachten die in verzet zijn tegen de hiervoor genoemde cri
sistendensen. Een meer preciese analyse van deze tendensen is noodzakdijk 
om aan te kunnen geven op welke wijze de verschillende klassekrachten en an
dere sociale krachten zich tot elkaar verhouden. Het is in elk geval onjuist en 
politiek gevaarlijk om er vanuit te gaan dat antikapitalistische strijd, antipatri
archale strijd, vredesstrijd e.d. in elkaars verlengde liggen (en dat dit verlengde 
het 'anti-monopolisme' is). 

Omdat in het Ontwerp deze voorstelling van zaken gebaseerd is op dt· rol 
van de monopolies zullen we iets nader ingaan op de vooronderstellingen 
waarop deze waardering berust en de fundamentele zwaktes daarvan. I )ie 
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zwaktes betreffen vooral de manier waarop kapitalistische tegenstellingen ge
thematiseerd worden. 

a. De mystiek van de manipulerende monopolies 
Kapitalismekritiek wordt in het Ontwerp gereduceerd tot een aanklacht tegen 
de monopolies. In feite is dit een restant van traditionele leninistische concep
ties. Bepaalde elementen uit de zgn. Stamokap-theorie (staatsmonopolistisch 
kapitalisme) of beter de heersende politieke versie daarvan, worden in het Ont
werp in een nogal karikaturale vorm gepresenteerd: geen concrete analyse van 
de positie van de monoplies, maar een morele jammerklacht tegen hun al
macht. Het Ontwerp heeft de neiging om de kapitalistische verhoudingen ge
heel in termen van monopolies te beschrijven. Daarbij worden de termen 'mo
nopolie' en 'multinational' losjes door elkaar gebruikt. D.w.z., het onder
scheid tussen grote en kleine, tussen nationale en internationale kapitalen, en 
tussen monopolistische en niet-monopolistische kapitalen worden onderling 
verward. 

Het Ontwerp miskent dat de verschillende vormen van kapitaal (dus ook 
monopoliekapitaal), onderworpen zijn aan de algemene wetmatigheden van de 
kapitalistische produktiewijze in plaats van andersom. Hoe belangrijk de posi
tie en de rol van bepaalde monopolies ook kan zijn, zij vormen niet de eigenlij
ke bron van de kapitalistische tegenstellingen. De in het Ontwerp gesuggereer
de voorstelling van het monopolie als algemene produktieverhouding veron
derstelt, dat het maatschappelijke reproduktieproces gewoon geheel gemani
puleerd wordt door de monopolies. Het politieke parool: 'terugdringen van de 
macht van het kapitaal' wordt dan niet meer opgevat als de noodzaak van struc
turele veranderingen, maar als het aantasten van 'monopolistische macht' (IX, 
1 en 2) of 'machtsuitoefening' (lil, 1 ). 

De vooronderstelling daarbij is dat monopolies een soort gezwel vormen, 
dat men uit het systeem kan verwijderen waardoor de patiënt ineens gezond 
wordt: 'Bij een dergelijke anti-monopolistische verandering ontstaat een be
langenovereenkoinst met boeren, middenstanders en ondernemers die zich 
niet primair richten op macht en vergroting daarvan, op uitbuiting en onder
werping maar wel op een eigen particuliere inbreng in het sociaal-economische 
leven.' (IX, 4.) 

Wil men werkelijk de macht van de monopolies bestrijden, dan zijn er an
tikapitalistische structuurhervormingen nodig. Dergelijke hervormingen kun
nen alleen plaatsvinden, wanneer rekening wordt gehouden met de specifieke 
en tegenstrijdige belangen van de verschillende 'niet-monopolistische groe
pen'. Het sprookje van de belangenovereenstemming kan men beter aan ande
ren overlaten. 
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b. Antimonopo/isme en de tegenstellingen tussen klassen en klassejr,lcties 
In het Ontwerp worden de monopoliekapitalisten opgevoerd als een .lparte 
fractie van de bourgeoisie, die tegenover praktisch alle andere klassen en klas
sefracties staat. Natuurlijk is de economische en politieke macht van een kapi
talist afhankelijk van de omvang van het kapitaal. Maar dat neemt niet Wl'g dat 
kapitalisten ondanks alle strijd een gemeenschappelijk belang hebben bij de in
standhouding van de kapitalistische produktie- en uitbuitingswijze en dt d.lar
mee 'corresponderende' burgerlijke staat. Bovendien zijn er op die gemeen
schappelijke basis gevechten om het aandeel in de buit. En dat betekent d.1t er 
vooralsnog geen ondernemers te vinden zijn 'die zich niet primair richten op 
macht en vergroting daarvan, op uitbuiting en onderwerping' (IX, 4), zoals het 
Ontwerp verwacht. Hun eigen particuliere inbreng in het sociaal-economische 
leven is het organiseren van de uitbuiting en het benutten van elke mogelijkheid 
om te accumuleren. Een 'anti-monopolistische verandering' heeft ook zijn 
weerstanden in en onder de niet-monopolistische ondernemers en ondn de 
niet-kapitalistische kleine warenproducenten en -handelaren (voorzover deze 
niet worden 'uitgebuit' door de monopolies, maar zij tegelijkertijd in alle op
zichten van het voortbestaan van 'hun' monopolie afhankelijk zijn). Het i.\ dus 
een illusie om te denken dat er tussen de arbeidersbeweging enerzijds en de 
niet-kapitalistische warenproducenten en handelaren (boeren en middenstan
ders) plus de niet-monopolistische ondernemers anderzijds een eenvoudige 
'belangenovereenstemming' zal ontstaan bij een antimonopolistische verande
ring. En het is bovendien gevaarlijk zich aan dit wens-optimisme over te geven. 
In de klassematig georiënteerde coalitiepolitiek gaat het er juist om deze tegen
spraken op te sporen en er politieke en programmatische oplossinge~ voor te 
ontwikkelen. Anders doet de 'tegenstander' het wel (resp. blijft het doen). 
Want coalitiepolitiek is geen uitvinding of privilege van links. 

c. Arbeidersklasse en loonafhankelijke middenklassen 
Het versimpelde beeld van de monopolisten versus de rest van de bevolking 
wordt in het Ontwerp nog versterkt door de wel zeer brede opvatting over het 
begrip arbeidersklasse. In feite valt men terug op de oude sociaal-demon,ni
sche visie op de arbeidersklasse als loonafhankelijken. Het Ontwerp lijkt ook 
in dit opzicht eerder uit op propaganda voor een fundamentele eenheid en 
eensgezindheid van de potentiële bondgenoten dan op een enigszins pre,iese 
beoordeling van de werkelijke tegenstellingen en een afweging van de politiek
strategische en programmatische samenwerkingsvormen die de CPN hiervoor 
zou kunnen presenteren. 16 

Een meer preciese klassedefinitie van de arbeidersklasse en de verschillen
de klassefracties daarin is gewenst om een nuchtere analyse van sociaal-strurtu
rele posities van diverse groeperingen en de daarmee samenhangende ver~L hil-
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lende strijdvoorwaarden mogelijk te maken. Alleen dan kan voorkomen wor
den dat globale politiek-strategische wensen (eenheid, geen elkaar afstotende 
prioriteiten) verward worden met een beoordeling van de reële verhoudingen. 
Het is juist deze verwarring en dit wensdenken die in het Ontwerp op dit punt 
de boventoçm voeren. 

Weliswaar wordt in het Ontwerp wel gesproken over de gelaagde samen
stelling van de arbeidersklasse en de gevolgen daarvan voor het tempo van be
wustzijnsontwikkeling. En in de betreffende paragraaf wordt ook in ruwe 
vorm het eigenlijke klassecriterium genoemd ('de plaats die de werkgevende in
stantie binnen het huidige kapitalisme inneemt: monopolies in industrie, han
del en bankwezen, particuliere ondernemers, overheid en semi-overheid' VI, 
2). Toch blijft het beeld betrekkelijk onduidelijk, omdat gewicht en betekenis 
van de verschillende onderscheidingscriteria buiten beschouwing blijven. Het 
gevolg daarvan is dat in het Ontwerp zeer merkwaardige inschattingen ge
maakt worden van de posities en de strijdmogelijkheden van bepaalde groepen 
'loonafhankelijken'. Bijvoorbeeld: 'Er zijn ambtenaren die vooral belast zijn 
met repressieve staatsfuncties; anderen ontplooien in hun werkzaamheden 
sterke socialiserende elementen, zodat ze in strijd komen te staan met dat deel 
van het overheidsapparaat dat het kapitalistisch systeem wil behouden en stabi
liseren.' (YI, 7.) In deze passage wordt niet alleen de fout begaan om tegenspra
ken waarmee alle staatsapparaten zijn doortrokken te verschuiven naar tegen
stellingen tussen socialiserende en repressieve apparaten. Bovendien wordt het 
feit dat iemand een socialiserende taak heeft, op zich al gezien als bepalend 
voor een progressieve opstelling. Dat is - helaas - niet het geval. 

Dergelijke beoordelingsfouten doen afbreuk aan het realiteitsgehalte van 
de door het Ontwerp voorgestane 'eenheid van de gehele arbeidersklasse' (lees: 
loonafhankelijken). Natuurlijk streeft de CPN naar coördinatie van klasse
krachten in de strijd voor progressieve, democratische en socialistische doel
einden. Maar juist om dat te bereiken is het nodig de sociaal-structurele tegen
stellingen tussen de verschillende klassen, fracties en sociale lagen van de bevol
king zo nauwkeurig mogelijk te analyseren en ook in te gaan op de verschillen
de tegenspraken die in de politieke strijdbeweging tot uiting komen. Anders 
heeft het streven naar eenheid geen zin: ze is dan al min of meer gegeven in de 
werkelijke verhoudingen. Verschillen en tegenspraken doen zich dan alleen 
nog maar voor als er gemanipuleerd wordt, als er door sectariërs 'afstotende 
prioriteiten' worden gesteld. 

Alternatieve economische politiek 

Transformatie van de economische verhoudingen en democratisering van de 
economie is van oudsher één van de kernthema's van een socialistisch program. 
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De centrale vraag daarbij is, hoe gebroken kan worden met de logica van hl't 
kapitalistische produktie- en reproduktieproces: welke maatregelen zijn nodig 
om de huidige marktregulatie van vraag en aanbod als heersend principe te ver
vangen door bewust-maatschappelijke vormen van regulatie? Deze algemene 
vraag kan verder worden gespecificeerd: 
- In welke mate en voor welke sectoren moet privé-eigendom van produkt il'

middelen vervangen worden door maatschappelijke eigendomsvormt·n? 
En aan welke maatschappelijke eigendomsvormen wordt dan gedacht 
(staatseigendom, gemeenschapseigendom, coöperatief eigendom)? 

- In welke mate moet er centrale planning plaatsvinden? D.w.z., hoewel 
ruimte geeft men aan het marktmechanisme? En wat voor soort plannings
systemen heeft men op het oog? Welke rol wordt aan producenten- en con
sumentendemocratie in dit verband toebedeeld? 

Het Ontwerp is t.a.v. deze vragen niet erg helder. Aan de ene kant wordt 
gepleit voor 'een programmering van de economie' door middel van 'metho
den van sturing onder parlementaire zeggenschap om de ontwikkeling van de 
economie te oriënteren'. Op deze wijze zullen 'ondernemingen gebonden 
worden aan voorwaarden met betrekking tot investeringen, aanwending van 
financiële middelen, prijsvorming en technische aspecten van de produktie' 
(IV, 3). Maar deze programmering wordt opgevat als 'een voorstadium van 
planmatige ontwikkeling'. Wat dat laatste zal behelsen, blijft in het Ontwerp in 
nevelen gehuld. 

Aan de andere kant wordt ook gepleit voor 'arbeiderszelfbestuur', dit· te
gelijkertijd als 'anti-monopolistische verandering' geldt (IX, 4). Natuurlijk 
dienen zowel centrale planning als arbeiderszelfbestuur een rol te spelen in een 
program voor economische democratisering. Maar de cruciale vraag is: wie he
slist in welke fasen van het besluitvormingsproces op welke niveau's over wat? 
Daarbij zou in elk geval de verdeling van bevoegdheden tussen ondernemingen 
en overkoepelende organen globaal aangegeven kunnen worden. Het t )nt
werp blijft in dit opzicht in gebreke. 17 Hetzelfde geldt ook voor de verhouding 
tussen planning en marktmechanisme. 

Juist t.a.v. dit soort vragen kan gebruik worden gemaakt van de erv.trin
gen die zijn opgedaan met de modellen van economische ordening en planning 
zoals die in de Oosteuropese landen in verschillende varianten voorkomen. Uit 
deze ervaringen kan men leren dat het niet alleen gaat om het probleem van het 
ontbreken van democratische politieke rechten, maar vooral ook om het ont
breken van zowel democratische als efficiënte economische planningssvste
men. 

Het Ontwerp neigt ertoe het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor 
een alternatieve economische politiek tot een deugd te verklaren. 'De commu
nisten formuleren hun ideeën over socialisme niet in de geest alsof deze opvat-
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tingen tot in details een beeld zouden kunnen geven van wat inhoud en vorm 
van het socialisme in ons land zou moeten zijn. Zij ontvouwen hun visies in 
grote lijnen en leggen deze voor aan hun medestrijders in de hoop dat deze ook 
van hun kant ideeën zullen formuleren.' (IX, 6.) 

Dergelijke opmerkingen moeten het ontbreken van programmatische en 
politiek-strategische richtlijnen voor de economische politiek legitimeren. 
Maar zij belemmeren daarmee ook de praktisch-politieke strijd. Over 'visies in 
grote lijnen' valt niet te praten wanneer deze 'grote lijnen' niet duidelijk zijn. 
Bovendien verkeert het socialisme niet meer in de staat van de onbevlekte ont
vangenis. Daarom willen de 'medestrijders' van de communisten horen hoe zij 
staan tegenover de systemen van eonomische planning in de door de 'zuster'
partijen geregeerde Oosteuropese landen. 

De slecht uitgewerkte ideeën over economische ordening hebben veel te 
maken met de in de vorige paragraaf behandelde rammelende concepties t.a.v. 
de monopolies. In elk geval zullen potentiële bondgenoten van de CPN niet 
overtuigd worden door de in het Ontwerp gekoesterde verwachting dat het an
timonopolistische zonnetje de problemen rond economische planning en de
mocratie zullen doen wegsmelten in één grote belangenharmonie tussen arbei
ders, boeren, middenstanders en kleine ondernemers. 

Tenslotte wreekt het ontbreken van strategische richtlijnen voor een alter
natieve economische politiek zich in het Ontwerp ook in het plotseling opdui
ken van concrete politieke parolen, die als slagen in de lucht blijven hangen. De 
meest riskante slag betreft de volgende (vetgedrukte) passage: 'Een proces van 
maatschappelijke hervorming dat monopolistische macht aantast, kan de 
noodzaak van materiële offers met zich meebrengen.' (IX, 1.) Waneer hiermee 
iets meer is bedoeld dan de open deur dat bij de uitvoering van een bepaalde 
strategische lijn op het niveau van de tactiek soms concessies gedaan moeten 
worden, dan is het opnemen van een ongekwalificeerd offer-parool in een pro
gram niets anders dan het uitschrijven van een blanco cheque. 18 

Alternatieve sociale politiek 

Het gaat bij dit thema om een complex terrein, dat in elk geval het volgende 
dient te omvatten: 
- Politiek t.a.v. de sociale voorzieningen (pensioenen, sociale verzekeringen, 

specifieke voorzieningen voor bepaalde bevolkingsgroepen zoals ouderen, 
jongeren, vrouwen, invaliden, gehandicapten etc.). 

- Arbeidsomstandighedenpolitiek (humanisering van de arbeid, veiligheid). 
- Gezondheidspolitiek (gezondheidszorg, preventieve voorzieningen, een-

heidsverzekering). 

ss 



- Onderwijspolitiek (onderwijssysteem, democratisering, toegang tot uni
versiteiten, etc.). 

- Wetenschapspolitiek (stimulering onderzoek, democratische controle). 
- Stadspolitiek (stadsplanning, infrastructuurbeleid e.d.). 

Dat hele complexe terrein is betrokken bij de crisis van de verzorgings
staat. Het zijn vooral de op dit terrein moeizaam veroverde verworvenheden 
die onder sterke druk zijn komen te staan. Het is daarom des te opvallender dat 
het Ontwerp vrijwel geen aandacht schenkt aan de hoofdlijnen voor een alter
natieve sociale politiek die erop gericht is de structurele gebreken die op dl?.e 
terreinen bestaan (of weer ontstaan) op te heffen. 

Culturele vernieuwing 

Het is van belang dat een program niet alleen de grondslagen voor een alterna
tieve economische en sociale politiek bevat, maar ook een daarmee samenh.m
gende politiek gericht op culturele vernieuwing. Cultuur heeft hierbij niet al
leen betrekking op kunst en wetenschappen, maar ook op alle traditionele le
vensvormen: gedragspatronen, alledaagse gewoontes en tussenmenselijke he
trekkingen. 

De daarin verankerde onderdrukkingsvormen dienen uitdrukkelijk in het 
program gethematiseerd te worden. En op basis daarvan is het mogelijk speri
fieke programmatische eisen te formuleren. Uitgangspunt daarbij is het rerht 
op zelfbepaling en persoonlijke ontplooiing. Om dat te realiseren zullen voor
waarden gecreëerd moeten worden om een pluraliteit van levensstijlen moge
lijk te maken en zullen alle vormen van juridische en maatschappelijke margi
nalisering, discriminatie en sociale inferioriteit van bepaalde bevolkingsgroe
pen geëlimineerd dienen te worden. 

Een dergelijke op culturele vernieuwing georiënteerde poltiek kan niet he
perkt blijven tot het terrein van de 'ideologische' strijd (massamedia, onder-. 
wijs, etc.), maar zal ook consequenties moeten hebben voor de organisatie v .m 
het produktieproces (mogelijkheden voor alle groepen om daaraan deel te ne
men) en voor de organisatie van de reproduktieve sferen (vermaatschappelij
king van de huishoudelijke arbeid, verandering van gezinsverhoudingen, ont
wikkeling van nieuwe woonvormen, recreatieve voorzieningen etc.). Een der
gelijke politiek zou gespecificeerd kunnen worden naar de verschillende con
crete onderdrukkingsverhoudingen: man-vrouw-verhoudingen, homo-hete
ro-verhoudingen, raciale verhoudingen, verhoudingen tussen 'gezonden' m 
'gehandicapten', verhoudingen tussen 'ouders' en 'kinderen' etc. 

Het Ontwerp bevat ook t.a.v. culturele vernieuwing geen expliciete, sa
menhangende en uitgewerkte concepties, behalve de eerder genoemde algenll'
ne uitgangspunten (o.a. in I, 11: 'Tegen onderdrukking van welke aard d.m 

56 



ook' en IX, 8: 'Ruimte voor individuele ontplooiing'). Maar meer concrete 
strategische richtlijnen en programmatische overwegingen ontbreken (bijvoor
beeld t.a.v. positieve discriminatie van onderdrukte groepen als tussenstrate
gie). 

Alleen het vraagstuk van de vrouwenbevrijdingsstrijd komt wat uitvoeri
ger aan de orde. In de betreffende passages wordt echter wel heel sterk de na
druk gelegd op de rol van de wetgeving: 'Ook onder socialistische verhoudin
gen zal gewaakt moeten worden tegen voortzetting van sexistische onderdruk
king en discriminatie. Daarom zal in de socialistische staat door wetgeving on
dubbelzinnig de zijde moeten worden gekozen van de vrouwenbevrijdings
strijd:' (VII, 7.) Uit de situatie in de landen van het 'reëel bestaande socialisme' 
blijkt juist dat de wetgeving misschien nog wel het minste probleem is als het 
gaat om vrouwenbevrijding (vgl. discussie overouderschaps-of verzorgersver
lofregelingen ). 

Een ander kenmerk van de betreffende passages is de neiging tot wensden
ken: strijd tegen de onderdrukking op grond van sekse 'is een zaak van de gehe
le arbeidersbeweging' (VIII, 7). Dat zou zo moeten zijn, maar om dat te reali
seren moet men niet beginnen om het seksisme (en ook het racisme) onder ar
beiders en in de arbeidersbeweging te ontkennen. 

Eenzelfde soort formulering wordt in het Ontwrp gebruikt als het gaat 
om de verhouding tussen feminisme en socialisme: 'De vrouwenbevrijdings
strijd is integraal onderdeel van de strijd ( ... ) voor socialisme.' (VIII, 7.) Het 
Ontwerp zelf is nu juist een voorbeeld van de moeilijkheden die er zijn om fe
ministische strijd en socialistische strijd te verbinden. In elk geval zullen er 
maar weinig feministen zijn die zich prettig voelen onder het anntimonopolis
tische dakwerk dat door het Ontwerp is geconstrueerd. 19 

En datzelfde geldt uiteraard ook voor het hele scala van bewegingen die 
zich inzetten voor andere leefwijzen en samenlevingsvormen. Men moet reke
ning houden met de specifieke tegenspraken waar deze bewegingen een uiting 
van zijn, wanneer men realistische coalitiepolitiek wil ontwikkelen. 

Politieke democratie en hervorming van de staat 

Evenals in de eerder gepubliceerde 'Schets over democratie' wordt in het Ont
werp de staat nog steeds hoofdzakelijk als de staat van de monopolies gezien. 20 

De 'machtsuitbreiding' van de monopolies ligt ten grondslag aan o.a. de 
volgende verschijnselen: 'Parlementaire organen worden overvleugeld, demo
cratische organisaties en bewegingen, verontruste mensen onmondig gemaakt 
( ... ).Dit ging gepaard met het allengs invoeren van een systeem van 'bescher
mend' geweld, zich uitend in militarisering van het politieapparaat en in intimi
datie en indoctrinatie van de bevolking voor 'recht en orde' met behulp van de 
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massa-communicatiemiddelen. Getracht wordt dit steeds meer binnenslui
pend geweld in de Nederlandse samenleving te rechtvaardigen en de bevolkin~-: 
daaraan te doen gewennen.' (V, 5.) 

Het is natuurlijk juist dat in het Ontwerp tegen dergelijke tendensen ge
waarschuwd wordt en opgeroepen wordt tot 'waakzaamheid tegen het afglij 
den naar autoritaire methodes en systemen' (V, 6). Het is evenzeer juist dat ge
pleit wordt 'voor de versterking van de democratische tegenkrachten' (V, 6). 
Maar de mythe van de manipulerende monopolies blijkt ook hier een belem
mering voor de uitwerking van een duidelijke strategie en programmatiek. 

In het Ontwerp wordt in dit verband eigenlijk volstaan met de volgendl· 
voorstellen: 
- het terugdringen van de macht van de monopolies. door concrete maatrege· 

len gericht tegen hun overheersing van de parlementaire en bestuurlijke or
ganen (V, 7); 

- het opnemen van anti-monopolistische 'krachten in bestuurlijke organen 
(V, 7); 

- de versterking van de democratische instellingen en de uitbreiding van hun 
bevoegdheden (VIII, 4); 

- en het 'klimaat' waarin verkiezingen plaatsvinden 'dient beschermt te wor
den tegen manipulaties, in het bijzonder door middel van de massa-com
municatiemiddelen' (VIII, 4). 

Daarnaast wordt, zoals we zagen, de hoop gevestigd op de 'onmacht van 
de machtsapparaten'. 

Dezelfde illusiepolitiek komt ook naar voren in de veronderstelling dat dl· 
arbeidersklasse zonder meer naar democratische vernieuwing streeft: 'De ar
beidersklasse en de gehele democratische beweging komen in botsing met hl·t 
streven van de monopolies naar autoritaire beperkingen van de democratie. Zij 
verlangen actieve betrokkenheid bij alle maatschappelijke beslissingen.' (VIII, 
5.) 

Juist m.b.t. het indammen en terugdringen van autoritaire tendensen en 
het uitbreiden, versterken en vernieuwen van de politieke democratie, kan men 
echter niet volstaan met jammerklachten over de monopolies en illusies over 
onweerstaanbare bewegingen. Juist hiertegenover dienen preciese voorstellen 
te worden gedaan, waarbij in elk geval de volgende punten van belang zijn. 

a. Uitbreiding van de grondrechten 
In het Ontwerp komt dit punt wel aan de orde, waar het meent dat de CPN uit 
zou moeten gaan van de Nederlandse Grondwet en streeft naar uitbreiding van 
de grondrechten (VIII, 6). 

Wat betreft het eerste lijkt het niet juist om de huidige Grondwet 'en blor' 
te aanvaarden. Het Ontwerp zelf doet dit in feite ook niet, wanneer zij 'erfelij-
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ke staatsfuncties als een anachronisme' kwalificeert. Het ligt daarom voor de 
hand om in een program duidelijk aan te geven op welke in de Grondwet ver
ankerde grondrechten de CPN zich baseert. 

Wat betreft de voorgestelde uitbreiding van de grondrechten is een grotere 
precisie gewenst dan in het huidige Ontwerp (de grondrechten worden als een 
ware ragout van klassieke mensenrechten, democratische grondrechten en so
ciale grondrechten gepresenteerd). Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder het 
'recht op arbeid'? Wanneer het een sociaal grondrecht is dan dient aangegeven 
te worden hoe dat recht gerealiseerd kan worden. Anders blijft het een mooie 
slogan. Wanneer het als een democratisch grondrecht wordt opgevat, dan zou 
'recht op arbeid' in de praktijk wel eens uit kunnen pakken als recht op onder
kruiperij bij stakingen. Een soortgelijk probleem doet zich voor bij het ( overi
gens al gerealiseerde) voorstel om 'vrijheid van kunst en wetenschap' in de 
grondwet te regelen. Deze grondwettelijke vrijheid is van groot belang wan
neer 'vrijheid' maar niet geïnterpreteerd wordt als de vrijheid van individuen 
die in de desbetreffende organisaties leidinggevende posities bezetten. Het was 
en is namelijk niet ongebruikelijk om democratisering op universiteiten en on
derzoeksinstellingen te bestrijden onder het banier van de vrijheid van 
wetenschap. 21 

In het algemeen vereisen programmatische voorstellen voor uitbreiding 
van grondrechten meer uitwerking en zal ook de verhouding tussen de ver
schillende grondrechten bekeken moeten worden. . 

b. Versterking en vernieuwing van vertegenwoordigende 
politieke organen 

Algemene intentieverklaringen kunnen geconcretiseerd worden; welke nieuwe 
competenties denkt men aan het parlement te verlenen en welke competenties 
moeten gedecentraliseerd worden om lokale en regionale democratie te ver
sterken? Ook de nieuwe inspraak- en beslissingsprocedures m.b.t. zeggen
schap over eigen woon- en leefsituaties zouden duidelijker omschreven kun
nen worden. 

c Democratisering van de politieke openbaarheid 
Hierbij gaat het om de mogelijkheden om politieke alternatieven te ontwikke
len en naar voren te brengen, het functioneren van de politieke partijen en het 
functioneren van de massamedia en het ontwikkelen van platforms via welke 
sociale bewegingen betrokken kunnen worden bij de politieke menings- en be
sluitvorming. 

Het Ontwerp bevat op dit punt niet meer dan de eerder geciteerde jam
merklacht over manipulaties door de massamedia en discriminatie van progres
sieve partijen. Maar waarom op dit punt geen duidelijke ideeën geformuleerd 
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over bijvoorbeeld de manier waarop de massamedia gedemocratiseerd zouden 
moeten worden? En waarom geen programmatische uitwerking van de ort!,.mi
satievormen die de politieke inbreng van sociale bewegingen garanderen? 

d. Uitvoerende staatsorganen 
De 'democratische controle op leger en politie moet worden versterkt' (V lil, 
6), maar hoe dat moet wordt niet aangegeven. Voor de verschillende bestuurlij
ke niveaus zou men moeten aangeven hoe de verantwoordelijkheden gere,.;dd 
moeten zijn en welke controleprocedures gehanteerd moeten worden. D.lar
naast is echter de interne democratische controle op de repressieve en andere 
uitvoerende staatsorganen minstens zo belangrijk. Maar hoe de 'deelneming 
aan de besluitvorming door de betrokkenen in onderwijs, gezondheidszorg, 
welzijn' en de interne democratisering van leger en politie (VIII, 5) eruit 1.ou 
kunnen zien en wat de relaties zijn met de 'externe' politieke controle, blijft in 
het Ontwerp onbesproken. 

Wat betreft de BVD is het Ontwerp wel duidelijk. Daar stelt men geen de
mocratische controleregelingen voor, maar bepleit eenvoudig de 'opheffing 
van de BVD' (VIII, 6). Maar een dergelijke eis lijkt even naïef als de (tijdens de 
Oktoberrevolutie zo populaire) eis van opheffing van de geheime diplomatie. 
Het realiseren van deze eis zou alleen maar leiden tot informeel georganisende 
(en dus niet controleerbare) inlichtingendiensten. Het gevaar van de 'staat in de 
staat' is alleen te bestrijden door versterking van de democratische controk op 
en duidelijke afbakening van bevoegdheden van dergelijke diensten. 

e. Rechterlijke macht 
Het Ontwerp bepleit de onafhankelijkheid van de rechtsspraak en wil dit ge
stalte geven door 'meer democratische controle van het parlement op het be
noemen van rechters' en door het doorbreken van 'de nu feitelijk bestaand(· so
ciale en politieke selectie voor de rechterlijke macht' (VIII, 6 ). Ook op dit punt 
verdient het aanbeveling om externe democratische controle te verbinden met 
vormen van interne democratisering van de rechterlijke macht en hiervoor al
gemene programmatische lijnen te formuleren. 

De democratische weg naar het socialisme 

De democratische weg naar het socialisme is geen 'uitvinding' van de Neder
landse communisten. Lang voordat de Nederlandse communisten 'op wek 
gingen naar nieuwe wegen' (en dat proces begon eigenlijk pas in 1977), werd 
door communistische partijen in andere hoogontwikkelde kapitalistische lan
den gezocht naar een nieuwe strategie, die aangepast was aan de diepgaande 
veranderingen die zich in deze maatschappijen hebben voltrokken: veranderde 
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accumulatie- en klassenverhoudingen, uitbreiding en nieuw vormen van 

staatsinterventionisme, sterke ontwikkeling van organisatievormen van het 
maatschappelijk leven, die niet direct tot de economische of staatspolitieke 
sfeer gerekend kunnen worden. De discussie over deze nieuwe strategie, die 
vooral na de nederlaag in 1973 van het Chileense 'experiment' werd verdiept, 
staat bekend als het eurocommunismedebat. 

De hoofdlijnen van de uit dat debat resulterende gemeenschappelijke ken
merken van een nieuwe strategie kunnen als volgt worden samengevat: 
1e. Het gaat om een democratische weg naar het socialisme, die tegelijkertijd 
ook als 'revolutionair' gekarakteriseerd kan worden, mits men de term revolu
tie niet opvat als: staatsrechtelijke revolutie en/ of als bestorming van het Win
terpaleis/het Binnenhof. De eurocommunistische strategie is revolutionair in 
de zin dat zij een fundamentele transformatie van de economische en sociaal
structurele verhoudingen nastreeft in socialistische zin, dat zij tegelijkertijd het 
proces van culturele vernieuwing stimuleert en aandringt op een drastische ver
schuiving van de politieke machtsverhoudingen. 

Daaruit vloeit voort dat revolutie niet wordt opgevat als éénmalige daad 
en dat het revolutionair proces niet gedacht wordt in termen van 'opstand' of 
burgeroorlog, maar als een proces van strijd met een serie van opeenvolgende 
breuken. 

In dit opzicht wijkt deze strategie af van de traditionele leninistische stra
tegie waarbij de term 'revolutie' duidelijk gefixeerd was op de 'verovering' van 
de staatsmacht en het breken van de staat. 
2e. De democratische weg naar het socialisme wordt opgevat als een gefaseer
de weg. Maar het onderscheid met de traditionele leninistische strategie is, dat 
deze fasering niet voornamelijk in termen van staatsmacht wordt gedacht (fa
sen in de verovering van de staatsmacht, fasen in de uitoefening van de staats
macht, resp. het afsterven van de staat). 
3e. De nieuwe strategie definieert haar klassebasis anders dan de leninistische 
traditie: niet meer het klassenbondgenootschap van 'arbeiders en boeren' of 
'arbeiders en kleinburgerij' staat centraal, maar het betrekken van de moderne, 
loonafhankelijke middenlagen (m.n. ambtenaren e.d.) in de actie-eenheid van 
de arbeidersklasse. Een belangrijke aanleiding voor de discussie over de poli
tiek van de Westeuropese communistische partijen, ligt in de verandering van 
de klassenstructuren in de hoogontwikkelde kapitalistische landen. Maar de 
discussie over de basis van de nieuwe strategie beperkt zich niet tot het vraag
stuk van de klassekrachten. Ook sociaal-politieke krachten die uitdrukking 
zijn van maatschappelijke tegenstelingen die niet herleid kunnen worden tot 
klassentegenspraken worden op meer systematische wijze betrokken in het de
bat over de basis van de nieuwe revolutionaire strategie (met alle consequenties 
die dat heeft voor het type socialisme wat men nastreeft). 
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4e. De nieuwe politieke strategie is niet frontaal en van buitenaf tegen de bur
gerlijke staat gericht (zoals het leninisme wel duidelijk koerste op het breken 
van de burgerlijke staat van buitenaf), maar ziet de staatsorganen zelf al~ een 
strijdterrein. Dat betekent bijvoorbeeld dat men de mogelijkheid van loy.1liteit 
van de repressieve staatsapparaten tijdens het revolutionaire proces niet uit
sluit. De eurocommunistische strategie is erop gericht die loyaliteit te org.Jnise
ren en daarmee de speelruimte voor (preventieve) contra-revolutionaire ;ll·tivi
teiten in te perken. 
5e. En niet in de laatste plaats is de grondslag van het eurocommunistisch ron
cept: van het imperialisme onafhankelijk te worden, zonder daarin in afh.lllke
lijkheid van de Sowjet-Unie te geraken, d.w.z. het breken uit de logica v.m de 
twee blokken. 

Aan de andere kant wijkt de eurocommunistische strategie principieel af 
van traditionele sociaal-democratische concepties. De democratische weg naar 
het socialisme is geen parlementaristische weg. Want ook al erkent de nieuwe 
strategie principieel de betekenis van de parlementaire democratie, zij legt 1.ich 
niet neer bij de 'smale marges' van de louter parlementaire strategie. Met ;mde
re woorden: de parlementaire democratie wordt als één van de uiterst bcl.mg
rijke en waardevolle strijdterreinen opgevat, en niet als hèt strijdterrein, waar
aan democratische strijdbewegingen buiten het parlement ondergeschikt wor
den gemaakt of waaraan deze strijdbewegingen zich dienen te onderschikken. 
In die zin heeft de eurocommunistische strategie eigenlijk dezelfde soort kri
tiek op het parlementarisme als op het leninisme: de parlementaristische strate
gie is evenals de oude leninistische strategie nogal eenzijdig gefixeerd op de ver
overing van de staatsmacht. Bij de één gebeurt dat in de vorm van erkenning 
van en onderschikking aan de 'burgerlijke' legaliteit (tot uiting komend in een 
beperkt parlementaristische democratie-opvatting en een daarmee samenhan
gende legalistische houding) en bij de ander in de vorm van de strategie v.m de 
opstand tegen de 'burgerlijke' staat (d.w.z., de 'burgerlijke' legaliteit t·n de 
'burgerlijke' democratie überhaupt). 22 Het nieuwe van de eurocommuni,tische 
strategie is, dat deze eenzijdige fixatie op de staatsmacht doorbroken wordt. 

Het is jammer dat het Ontwerp geen gebruik maakt (zelfs geen kritisch 
gebruik) van het eurocommunismedebat. Daardoor slaagt het Ontwerp n niet 
helemaal in om de 'nieuwe weg' af te bakenen van enerzijds de leninistisl·he en 
anderzijds de parlementaristische strategie. 

Herhaaldelijk is sprake van 'revolutie' en 'revolutionaire mogelijkheden', 
maar de betekenis daarvan in het program is niet erg duidelijk. De nood;ake
lijk geachte 'fasen' en 'etappes' worden niet omschreven en het nieuwe van de 
strategie wordt er ook niet veel duidelijker op als wordt gesteld dat het g.ut om 
'veranderingen en hervormingen in anti-monopolistische zin'. 

Aan de andere kant wordt het onderscheid tussen democratische weg en 
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parlementaristische weg weggewist door de formule 'parlementair-democrati
sche weg' (IX, 7). Dat is een zeer bekende al sinds lang door de sociaal-demo
cratie gehanteerde leuze waarmee zij haar parlementaristische politieke strate
gie onder woorden bracht. Een program van een communistische partij dient 
duidelijk aan te geven wat het verschil is tussen een democratische weg naar het 
socialisme, welke de parlementair-democratische legaliteit erkent, en een par
lementaristische strategie. 

Bij de uitzetting van een nieuwe strategie kan men niet meer heen om de 
kernvraag van elke revolutionaire-realiteitspolitiek, nl. de vraag hoe contra
revolutionaire krachten (die zich op kritieke momenten weinig zullen aantrek
ken van bestaande legaliteit en geweld niet zullen schuwen) geïsoleerd kunnen 
worden. In het eurocommunistisch debat is de stelling ontwikkeld dat in de 
huidige verhoudingen contra-revolutionair geweld niet effectief bestreden kan 
worden door zelf naar illegale geweldsmiddelen te grijpen. Dat is niet alleen 
onwenselijk, maar ook irreëel, want het leidt in de regel tot avonturierspoli
tiek: de vlucht naar voren. 23 De 'kunst' van de eurocommunistische strategie is 
nu juist om de speelruimtes voor contra-revolutionaire krachten zodanig in te 
perken, dat zij niet in de gelegenheid worden gesteld om naar geweldsmiddelen 
en -strategieën te grijpen. Dat betekent dat het strategisch van centraal belang is 
om de mogelijkheden voor democratisering en transformatie van de repressie
ve staatsapparaten grondig te onderzoeken. Op basis daarvan kunnen voorstel
len voor democratisering en transformatie van deze apparaten worden ontwik
keld. Het is uitgerekend op dit terrein waar het Ontwerp de grootst mogelijke 
onzorgvuldigheid vertoont en de gevaarlijke illusie van de 'onmacht van de 
staatsapparaten' propageert. 

Krachten voor verandering 

Wat zijn nu de strategische voorwaarden voor het realiseren van de democrati
sche weg naar het socialisme? En op welke krachten kan een democratische en 
socialistische transformatie van de Nederlandse samenleving steunen? Wat zijn 
de dragers van een democratisch-socialistisch alternatief? 

In het Ontwerp wordt er terecht van uitgegaan dat het socialisme in ons 
land slechts het resultaat kan zijn van een bondgenootschap in de strijd tegen 
het kapitalisme (Inl, 7) en dat geen van de coalitiegenoten kan pretenderen de 
socialistische omwenteling alléén te kunnen volbrengen (VIII, 1 ). Daarom wil 
de CPN voor de realisering van de door haar geformuleerde doelstellingen in 
coalities en bondgenootschappen optreden (X, 5). Daarvan uitgaande is het 
van belang om aan te geven welke verschillende maatschappelijke krachten 
voor verandering aanwezig zijn en daarmee ook welke bondgenootschappen 
mogelijk zijn. 
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a. Producentenbewegingen 
De in het Ontwerp nogal gebrekkige plaatsbepaling van de verschillende kl.t~
sen belemmert een meer genuanceerd beeld van de verschillende klassenkr~wh
ten. Het is wenselijk om in elk geval het volgende onderscheid te maken: 
- Arbeidersklasse: loonarbeiders, welke direct onder kapitalistische verhou

dingen produceren. Binnen deze categorie kunnen nog globale differenti
aties gemaakt worden die o.a. tot uiting komen in de vormen waarin men 
zich organiseert (met name de structuur van de vakbeweging.) 

- Loonafhankelijke middenklassen: met name de loonarbeiders die bij de 
staat werkzaam zijn (voorzover de staat niet als kapitalist fungeert). l )ok 
hier zijn verdere onderscheidingen mogelijk, die tot uiting komen in ver
schillen in maatschappelijke oriëntaties, verzetsstrategieën en organisatie
vormen. 

- Kleine warenproducenten en -handelaren: Dit betreft een uiterst heteroge
ne categorie met zeer uiteenlopende organisatievormen. Het lijkt in elk ge
val wenselijk om aandacht te besteden aan nieuwe bewegingen die zich hier 
voordoen, zoals de beweging van coöperatieve produktiebedrijven, de eco
logische landbouwbedrijven en de mens- en milieu-vriendelijke onderne
mmgen. 

- Niet-monopolistische kapitalisten. Deze eveneens zeer heterogene catego
rie kan, zoals eerder opgemerkt, niet zonder meer als antimonopolistisch 
gekenmerkt worden. 

b. Consumenten/gebruikersbewegingen 
Het Ontwerp besteed weinig aandacht aan de sociale krachten en bewegingen 
die ontstaan door aaneensluiting van mensen als gebruikers of consumenten 
van: 
- materiële waren (consumentenorganisaties); 
- individuele of collectieve voorzieningen en verzekeringen (van WAO~co-

mités en werklozenbelangenverenigingen, via ouder comités op scholen tot 
aan de zelforganisatie van de gedwongen gebruikers van de 'verzekerde he
waring', de gevangenen); 

- woon- en leefsituaties (bewonersverenigingen, buurtcomités, huuroq.\.llli
saties, krakersbeweging, milieubeweging e.d.); 

- informatieve, culturele en sportvoorzieningen (van Ajax' F-side tot lok.tle 
en regionale radio- en tv-organisaties). 

c. Emancipatiebewegingen 
Daarbij gaat het om sociaal-politieke en culturele krachten en bewegingen die 
voortvloeien uit vormen van ongelijkheid, onderdrukking en discriminatie die 
niet herleid kunnen worden tot de hiervoor aangeduide produktie- en con-
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sumptieverhoudingen. Het gaat dus om discriminaties en sociale uitsluitingen 
(en opsluitingen) die voortvloeien uit maatschappelijk gestructureerde man
vrouw-verhoudingen, homo-heteroverhoudingen, raciale verhoudingen, ge
neratieverhoudingen e.d. Deze discriminaties en specifieke onderdrukkings
vormen zijn de grondslag voor de ontwikkeling van meer of minder nieuwe 
emancipatiebewegingen. Een meer overwogen situering van deze emancipatie
bewegingen zou ook in moeten gaan op de complexe relatie van deze bewegin
gen met de hiervoor geschetste klassematig gestructureerde bewegingen (bijv. 
de achtergronden van seksisme en racisme in bepaalde sociale bewegingen; 
.bijv. de 'milieugevoeligheid' van bepaalde klassekrach ten). Dit laatste wordt in 
het Ontwerp achterwege gelaten en een deel van de emancipatiebewegingen 
komt niet- of niet expliciet- aan de orde. 

Coalitiepolitiek 

In het Ontwerp wordt herhaaldelijk de noodzaak van coalitiepolitiek bena
drukt. De centrale problemen waarmee elke coalitiepolitiek geconfronteerd 
wordt, betreffen niet alleen de precisering van de positie van de verschillende 
bondgenoten, maar ook hun onderlinge tegenstrijdigheden in belangen en 
aspiraties, de verschillende terreinen waarop zij zich bewegen en de uiteenlo
pende vormen waarin zij zich organiseren. Deze problemen worden in het 
Ontwerp niet benoemd, en er wordt evenmin een duidelijk onderscheid ge
maakt tussen de verschillende 'fronten' van de coalitie-politieke strijd, d.w.z. 
van de niveau's waarop de coalitiepolitiek ontwikkeld moet worden (bijv. soci
aal-economisch, cultureel-ideologisch, partij- en staatspolitiek en het niveau 
van de internationale politiek). Wel worden enkel€ globale richtlijnen gefor
muleerd t.a.v. de manier waarop coalitiepolitiek gevoerd moet worden: 

a. Coalitiepolitiek tussen sectarisme en opportunisme 
Elke communistische strategie heeft te maken met de noodzaak om zich zowel 
t.o.v. sectarische als van opportunistische politieke tendensen te profileren. 
Het Ontwerp bevat alleen een algemene waarschuwing tegen de houding van 
'intransigentie', hetgeen een in het Nederlandse taalgebruik wat ongebruikelijk 
woord is voor onverzoenlijkheid. Deze houding van onverzoenlijkheid wordt 
afgewezen 'omdat de programmatische opvattingen van de CPN niet zodanig 
gehanteerd mogen worden dat er geen enkele overeenkomst of tegemoetko
ming met betrekking tot bondgenoten tot stand kan komen.' (In!, 7). 

Nu is een waarschuwing tegen 'intransigentie' nuttig voorzover hiermee 
een sectarische politiek wordt afgewezen en de noodzaak om politieke com
promissen te sluiten wordt erkend. Maar als er een waarschuwing tegen secta
rische politiek wordt bedoeld, dan dient dit ook zo gezegd te worden. Daarbij 
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zou men overigens ook nog kunnen opmerken dat het er in de politiek (heb.1s) 
niet alleen om gaat dat er compromissen met bondgenoten gesloten moeten 
worden, maar ook met tegenstanders. Socialistische politiek dient niet all<'cn 
op een niet-seetarische manier met bondgenoten om te gaan, maar impliet'l'ft 
ook dat men afrekent met maximalistische opstelling t.a.v. 'tegenstanders'. I lat 
is geen kwestie van respect voor onze 'tegenstanders', maar een noodza.1k. 
Want elke progressieve politiek moet leren met heersende machten om te ga.m, 
hen tot compromissen te dwingen en moet zelf leren zodanige compromi,~en 
te sluiten met tegenstanders, dat een betere uitgangspositie voor volgende St.lp

pen gecreëerd wordt. 
Maar de manier waarop in het Ontwerp stelling wordt genomen te~en 

sectarische onverzoenlijkheid is toch problematisch. De gehanteerde formule
ring zou ook uitgelegd kunnen worden als een pleidooi voor een opportuni~ti
sche concessiepolitiek, d.w.z. als een keuze voor een type van politieke 
machts-en coalitiepolitiek dat een dominerende rol speelt in de politieke tradi
ties van de sociaal-democratie. 

Als men een niet-seetarische revolutionaire realiteitspolitiek wil voeren 
(dat is één van de positieve elementen uit de erfenis van Lenin, die door het le
ninisme werden 'vergeten'), dan is het van belang om zich af te bakenen van het 
sociaal-democratische gemanoevreer, ook al wordt dat dan tegenwoordig weer 
opgesierd met de term 'nieuw realisme'. Dit neo-realistische' type van machts
en coalitiepolitiek is zoals bekend niet alleen opportunistisch, maar vooral inef
fectief: het is een mateloos idealistische onderschatting van de machtsstratc~ie 
en coalitiepolitiek van rechts en loopt juist daardoor het gevaar in praktisch alle 
vallen die rechts heeft opgesteld tegelijk te lopen. 

b. Politieke partij en sociale beweging 
Het Ontwerp breekt met het leninistische voorhoede-denken en in het kader 
daarvan wordt de autonomie van sociale bewegingen sterk benadrukt: n\en 
'verzet zich tegen ideeën om ze (de sociale bewegingen) te kanaliseren, te diri
geren of te manipuleren' (VII, 3). Het is van belang om in te gaan op de conne
te mechanismen via welke sociale bewegingen worden gekanaliseerd en gc.lb
sorbeerd. Dat is niet zozeer een kwestie van bewuste bedoelingen of 'ideei.~n', 
maar van praktijken, die er bijvoorbeeld toe leiden dat de onderhandelingsvrij
heid van de vakbeweging ingeperkt wordt door de toenemende staatsinterven
tie in de arbeidsvoorwaarden van loonafhankelijken. 24 

In het Ontwerp ontbreken programmatische voorstellen om de autono
mie van bewegingen niet alleen formeel, maar ook materieel te garanderen. Bo
vendien wordt weinig aandacht besteed aan het proces van (re-)politisering van 
sociale bewegingen. Integendeel, het Ontwerp neigt er soms toe, zoals wc l'er-
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der zagen, om de politieke functie van sociale bewegingen te reduceren tot voe
dingsbodem van een parlementaire coalitiepolitiek. 

Wat betreft de programmatische functie van de CPN t.o.v. de sociale be
weging vind er een globale afscherming plaats ten opzichte van sectarisch-cor
poratieve en opportunistisch-populistische opties: 'De CPN heeft sterke ban
den van solidariteit met deze progressieve bewegingen. Zij kan zich echter niet 
beperken tot één beweging, noch kan zij een optelsom zijn van alle bewegin
gen.' (VII, 4.) Maar aan de andere kant wordt de mogelijke programmatisch
verbindende functie van de CPN nogal simpel opgevat: 'De CPN wil zich 
voor de doelstellingen van progressieve bewegingen inzetten' (VII, 3) en zij 
'kan als verbindende kracht optreden daar deze in hun vernieuwingsstreven ge
lijkgericht zijn' (VII, 4). 

Juist door een dergelijke probleemloze en soms dubbelzinnige benadering 
van coalitiepolitiek, dreigt het gevaar dat het begrip coalitiepolitiek een cliché 
wordt, dat overal opgeplakt kan worden. Wanneer men dat wil vermijden, 
moet coalitiepolitiek inhoudelijk uitgewerkt worden voor: 
- de specifieke inzet van de strijd (klassenstrijd, strijd tegen seksisme en racis

me etc.); 
- de versc~illende maatschappelijke terreinen waarop deze strijd plaatsvindt 

(arbeidsorganisatie, gezondheidszorg, gezin, e.d.); 
- op de verschillende politieke fronten (sociaal-economisch, cultureel-ide

ologisch, staatspolitiek en internationaal); 
- haar diverse vormen (allianties tussen sociale bewegingen, partijpolitieke 

allianties); 
- en onderscheiden typen (tijdelijke en duurzame allianties, tactische en stra

tegische allianties etc.). 
Dat gebeurt in het Ontwerp niet systematisch en het is opvallend dat zelfs 

t.a.v. de meest 'elementaire' alliantie-problematiek die van oudsher in elk soci
alistisch program centraal stond, de verhouding vakbeweging - partij, geen 
voorstellen ontwikkeld zijn. Sterker nog: de vakbeweging wordt in het Ont
werp vrijwel niet genoemd! 

Rol en karakter van de CPN 

In het Ontwerp wordt herhaaldelijk aandacht besteed aan de rol van de CPN, 
haar tradities en de wijze waarop ze zou moeten functioneren. Daarbij worden 
duidelijke breukpunten geformuleerd met oude marxistisch-leninistische sche
ma's (voorhoede-concepties) en praktijken (mo~olitisme). Bovendien worden 
er zeer zelfkritische opmerkingen gemaakt over het verleden van de CPN. 
Toch zijn er enkele hoofdvragen, waarop het Ontwerp niet altijd heldere ant
woorden formuleert of nalaat de vragen zelf helder te formuleren. 
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a. Programpartij of ideologische partij? 
Is de CPN een ideologische partij, d.w.z. een partij die zich baseert op één po
litieke filosofie, één wereldbeschouwing? Of is de CPN een programp.lrtij, 
d.w.z. een partij die haar identiteit ontleent aan een duidelijk omschrevenen 
uitgewerkt politiek program, dat gebaseerd is op politiek-normatieve uitgant.;s
punten die vanuit verschillende levensbeschouwelijke of filosofische opvauin
gen ondersteund kunnen worden? Als de CPN zich ondubbelzinnig wil pn )fi
leren als politieke programpartij, dandienen alle sporen die nog enigszins vcr
wijzen naar een 'kerk'-partij, uit het program verwijderd te worden. Het ont
werp bevat wat dit betreft toch nog een dubbelzinnige formulering: 'De door 
de CPN ontwikkelde maatschappijbeoordeling is gegrondvet op de marxi,ti
sche ideeën van het wetenschappelijk socialisme.' (I, 6.) deze passage zou de 
indruk kunnen wekken dat de formule van het 'marxisme-leninisme' sleelas 
vervangen wordt door de formule 'wetenschappelijk socialisme'. Maar hl't is 
waarschijnlijk niet de bedoeling om oude leninistische denkbeelden over 'we
tenschappelijke wereldbeschouwingen' en de daarop gebaseerde idee dat p.lr
tijprogram en partijpolitiek het resultaat zouden moeten (en kunnen!) zijn v.m 
wetenschappelijke studie, in een nieuw jasje te verpakken. De betreffende p.ls
sage maakt namelijk deel uit van hoofdstuk I van het Ontwerp, waarin de tra
dities waarin de CPN geworteld is, kort worden geschetst. En het is uitera.1rd 
ook voor een programpartij van belang dat zij zich verbonden weet met vcr
schillende levensbeschouwelijk-ethische en wetenschappelijke tradities. 

Wanneer het echter gaat om een aanduiding van deze tradities waar de 
partij gebruik van maakt of zich op oriënteert, dan is wel een meer: preciese t, )r
mulering gewenst. Daarbij zou in elk geval ook een duidelijk onderscheid t.;e
maakt moeten worden tussen de levensbeschouwelijk-ethische tradities die 
door de CPN herkend worden als politieke inspiratiebronnen (in dit verb.111d 
zou naast de in het Ontwerp vermelde humanistische tradities ook progressief
christelijke tradities genoemd kunnen worden) en wetenschappelijke tradities, 
die door de CPN gewaardeerd worden als bronnen van kennis en inzichtl'n, 
die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de partijpolitiek. 25 Wat he
treft het laatste is er geen reden om die tradities te beperken tot het marxisml' of 
wetenschappelijk socialisme. Dat is niet alleen onnodig maar zelfs schadelijk. 
Niet alleen 'marxisten' of 'wetenschappelijk socialisten' herkennen en ondn
zoeken sociaal gestructureerde vormen van ongelijkheid en afhankelijkhl'id. 
Maatschappelijke tegenstellingen worden ook door 'niet-marxistische' sori.1le 
wetenschappers onderzocht. 'Burgerlijke' historici schrijven soms de meest in
formatieve boeken over de geschiedenis van de klassenstrijd. En feministisL·he 
theorieën produceren inzichten in de seksentegenstellingen die zeer waardl'vol 
zijn voor de ontwikkeling van een niet-seksistische weg naar het socialisnw. 

Behalve de marxistische tradities zijn er dus andere stromingen waarop 
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men zich kan oriënteren en waardoor men zich bij de politieke meningsvorming 
ming in elk geval kan laten informeren. Maar er is evenmin reden om wat be
treft de marxistische tradities nu juist de Hollandse marxistische school zo ex
clusief naar voren te halen. Dat riekt toch enigszins naar provincialisme, omdat 
ons land vooral gekenmerkt wordt door 'achterstanden' als het gaat om mar
xistische theorievorming. Het ligt dus meer voor de hand om te wijzen op de 
noodzaak om gebruik te maken van internationale ervaringen en inzichten die 
marxistische theorievorming en onderzoek hebben opgeleverd. Bovendien is 
de Hollandse marxistische school (Gorter, Pannekoek, Henriëtte Roland 
Holst e.a.) ook niet zo'n heel gelukkig voorbeeld als het gaat om de 'positieve' 
(d.w.q,. politiek bruikbare) elementen van de marxistische tradities. In dat op
zicht heeft Lenin in zijn kritiek op de Hollandse marxistische school toch wel 
enkele spijkers precies op de (sectarische) kop geslagen. 

Wanneer het gaat om nationale tradities op het terrein van marxistisch on
derzoek, dan ligt het veel meer voor de hand om iemand als Alex de Leeuw te 
noemen, die in een periode waarin de politiek-theoretische verstarring in de 
vorm van het marxisme-leninisme hoogtij vierde, er toch in geslaagd is om en
kele belangrijke politiek-theoretische bijdragen te leveren die ook nu nog van 
belang zijn. Daarnaast zou het wenselijk zijn om ook die bijdragen te noemen 
die door de CPN zo ver zijn verdrongen, dast men bijna zou vergeten dat ze 
wel degelijk tot. de Nederlandse marxistische traditie gerekend kunnen wor
den. We denken daarbij in het bijzonder aan de uit de partij verdreven intellec
tuelen zoals Annie en Jan Romein en recenter bijvoorbeeld aan Sonja Prins en 
Ger Harmsen. 

b. Belangenbehartigingspartij of politieke beginselpartij? 
Een met het voorgaande nauw samenhangende vraag is of. de CPN zichzelf op
vat als een directe organisatorische uitdrukking van de belangen van één be
paalde klasse (lees: arbeidersklasse). Wat betekent het wanneer in het Ontwerp 
de CPN gedefinieerd wordt als 'partij van de arbeidersklasse'? (I, 6.) In de tra
dities van het marxisme-leninisme en zeker bij Lenin zelf betekende deze aan
duiding in de eerste plaats de erkenning van de centrale rol van de arbeiders
klasse in de krachtsverhoudingen tussen de klassen. Het betekende in elk geval 
niet dat de communistische partij zich zou moeten reduceren tot een partij ter 
behartiging van de directe belangen van de arbeidersklasse. Een dergelijke cor
poratieve belangenpolitiek werd door Lenin fel bestreden. Daartegenover 
werd door hem altijd gepleit voor een hegemoniale politiek: een communisti
sche partij dient een politiek te voeren waarin uiteenlopende groepen en bewe
gingen zich kunnen herkennen. Daarom werd de communistische partij ook 
vrijwel altijd aangeduid als de 'partij van de arbeidersklasse en de daarmee ver
bonden klassen en lagen'. Dit als zodanig positieve element uit de erfenis van 
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Lenin zou o.i. bevrijd moeten worden uit de kluisters van het klassenreducti
onisme en de hiërarchische vormen waarin deze hegemoniale politiek gedacht 
werd. 26 Want hegemoniale politiek dient ook gericht te zijn op hl·t 
ontwikkelen van politieke programma's en strategieën waarin de belangen vt·r
werkt worden van onderdrukte groeperingen, waarvan de onderdrukkin~s
vormen niet herleid kunnen worden tot klassentegenstellingen. In dat opzicht 
is de definitie 'partij van de arbeidersklasse en daarmee verbonden klassen en 
lagen' (laat staan de definitie 'partij van de arbeidersklasse') niet (meer?) vol
doende. De partij is meer dan dat: zij dient een politieke beginselpartij te zijn 
die haar taken situeert op het niveau van de noodzakelijke politieke synthetisl'
ring, d.w.z. het verbinden van progressieve krachten, zoals die zich in ons land 
ontwikkelen. 

In diverse passages van het ontwerp is onmiskenbaar sprake van een der
gelijke zelfopvatting van de CPN. Daarbij wordt bovendien duidelijk afstand 
genomen van de hiërarchische verhoudingen tussen partij en sociale bewegin
gen, zoals die in de leninistische strategie functioneerden en het daarmee sa
menhangende monolitisme. 

Het is daarom jammer dat anderzijds in het ontwerp formuleringen ~e
bruikt worden, die in zekere zin zelfs terugvallen achter de leninistische tradi
tie. De stelling, dat de CPN zich 'beschouwt( ... ) als partij van de arbeiders
klasse in al haar gelaagdheid' en dat ze 'voor de directe belangen van al deze ~t·
ledingen (wil) opkomen' (1, 6) riekt meer naar corporatieve belangenpolitit•k 
dan naar een poging om zich als politiek verbindende kracht te profileren. 

d. Politieke beweging of kiesvereniging? 
In het program zou de partij zich ook moeten definiëren als een partij van poli
tiek werkende leden, d.w.z. als een partij die een zelfstandige positie inneemt 
t.o.v. zowel sociale bewegingen maar ook t.o.v. de staatsorganen. Wat betreft 
het laatste lijkt het gewenst om de partij af te grenzen an de in de 'burgerlijke' 
politiek algemeen heersende oriëntatie om de politieke functie van partijen te 
beperken tot klankbordorganen en toewijzingsmechnismen voor parlementai
re organen. Uiteraard vormen staatsorganen een strijdterrein dat de CPN niet 
'rechts' kan laten liggen. Maar activiteiten in parlementaire organen en andere 
bestuursorganen vormen slechts een onderdeel van haar politieke taken. En het 
is daarom van belang dat de partij onder alle omstandigheden een zekere 'af
stand' bewaart tegenover de staat en zich niet laat reduceren tot kiesvereniging 
of bestuurspartij. 

d. Autonome partij of oogkleppenpartij? 
De CPN was één van de eerste partijen die in de jaren zestig haar autonome po
sitie 'onderstreepte' (11, 2). Wat betreft het autonomievraagstuk verwijst het 
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Ontwerp verder naar de Berlijnse conferentie van Europese communistische 
partijen in juni 1976, waar werd vastgelegd dat 'communistische partijen uit
sluitend verantwoording schuldig zijn aan de arbeidersklasse en de bevolking 
in het eigen land' (II, 2). Deze positiebepaling laat echter in het midden dat er 
verschillende autonomieconcepties zijn. In relaties tussen communistische par
tijen is het niet ongebruikelijk om autonomie louter negatief te definiëren als 
'niet-inmenging in aangelegenheden van andere communistische partijen'. 
'Niet-inmenging' heeft dan zowel betrekking op directe politieke interventies 
(met personele, financiële, economische of soms ook militaire middelen) als op 
het n~et oordelen over de door andere partijen gevoerde politiek. Het resultaat 
daarvan is dat de decennia lange traditie van apologie t.b.v. andere communis
tische partijen (met name die in Oost-Europa) werd vervangen door een abso
luut stilzwijgen. 

Sedert de inval van de Sowjet-Unie in Tsjechoslowakije in 1968 werd 
steeds sterker beseft, dat deze vorm van oogkleppen-autonomie niet vol te 
houden is. En deze tendens is door de gebeurtenissen in Polen versterkt. Maar 
de oogkleppentraditie is nog niet verdwenen, ook niet in de CPN Y Het is 
daarom ook niet overbodig dat in het program duidelijk wordt aangegeven wat 
onder autonomie verstaan wordt: een onafhankelijke positie t.o.v. andere par
tijen en sociale·strijdbewegingen in binnen- en buitenland. En dat betekent 
ook: de vrijheid van kritiek op andere partijen en bewegingen, waar dan ook. 
Het betekent ook: de vrijheid om zelfstandig te bepalen met welke partijen en 
bewegingen men solidair is en met welke niet. 

d. Democratische partij of monolitische partij 
Het Ontwerp is over het vraagstuk van het bureaucratisch centralisme zeer 
duidelijk: het wijst dit soort praktijken af en pleit voor éen nieuw type partij, 
met als uitgangspunt dat de partij 'geen doel op zichzelf is', maar een 'volstrekt 
noodzakelijk instrument in handen van de mensen die strijd willen voeren te
gen het kapitalisme en het socialisme wensen'. De partij is geen privé-domein 
van haar leiders, de leden beschikken over de partij: 'de organisatievormen en 
het partijleven moeten daaraan beantwoorden' (X, 2). 

Hoewel het Ontwep geen systematische verhandeling geeft over het orga
nisatievraagstuk, worden de belangrijkste aspecten wel aangestipt: 
- organisatie van de meningsvorming: een pleidooi voor een 'zo breed moge

lijke oordeelsvorming' op basis van erkenning van 'pluraliteit' van persoon
lijke opvattingen en denkrichtingen (X, 3 en 4); 

- organisatie van de besluitvorming: dient zodanig te zijn dat 'zonder intole
rantie t.a.v. minderheidsopvattingen, meerderheidsbesluiten geldend zijn' 
(X, 4); 

- organisatie van uitvoering van besluiten: 'Er moet naar gestreefd worden 

71 



elk lid, op welke post die ook staat, ervan te overtuigen zich voor de uitvo('

ring van de aldus genomen besluiten in te zetten. (X, 4); 
- verhouding tussen meningsvorming, besluitvorming en uitvoering: 'De Ul'

ganisatie van de partij met erop gericht zijn strijd te kunnen voeren voor 
haar doelstellingen. Daartoe moeten de communisten zich sterk aaneen
sluiten en optreden in een eenheid, die niet kunstmatig en opgelegd, m.l.!!· 
reëel is( ... ) besluitvorming dient niet om opvattingen te negeren en gedadt
tenwisseling te belemmeren, maar om in eenheid te kunnen handelen' (X, 
4); 

- mate van centralisatie: 'De besluitvorming zal zich in hoofdzaak richten' •p 
hoofdoriëntatiepunten die van belang zijn voor het optreden van de panij' 
(X, 4). 

Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat de CPN zich als democrati
sche partij opvat. De uitgangspunten zijn weliswaar zeer globaal geformu
leerd, maar in het kader van een program is het ook niet noodzakelijk om een 
volledig organisatiemodel weer te geven. Toch willen we nog twee kantteke
ningen maken. 

In de eerste plaats over de instrumentele benadering van de partijorganis,J
tie. Als zodanig is dit een stap vooruit naar een nuchtere beoordeling van de 
partij. De partij is geen doel op zich en wordt ook niet meer mytisch voorge
steld als de voorafschaduwing van de nieuwe wereld. Maar toch is een demo
cratisch gestructureerde partijorganisatie niet alleen instrumenteel van belang: 
democratie, ook de partij-interne, is een waarde op zich. En een partij die na.tr 
democratisch socialisme streeft langs een democratische weg, is alleen gelooi
waardig wanneer ze deze doelstellingen ook in haar eigen partijorganisatie en -
cultuur weet te realiseren. 

In de tweede plaats de kwestie van de uitvoering van besluiten. De d.ur 
gekozen formulering dat 'elk lid' zich in moet zetten voor de uitvoering van de 
besluiten, wandelt iets te snel heen over het probleem dat het lang niet altijd 
verantwoord is om zoiets van elk lid te vragen en dat niet alle leden daartoe in 
staat zijn. Met name als het gaat om de verhouding tussen partij en haar vertl'
genwoordigers in parlementaire organen en CPN-leden in bestuursorganl'll 
zou een meer zorgvuldige formulering op zijn plaats zijn. 

Slotopmerking 

In het voorgaande hebben we aan de hand van verschillende aspecten van het 
Ontwerp een aantal vraagstellingen geformuleerd, die o.i. in een partijprogr.1m 
behandeld zouden moeten worden. Dat betekent niet dat al deze vraagstellin
gen in de huidige omstandigheden adekwaat beantwoord zouden kunnen wor
den. Maar het is voor een strategiediscussie wezenlijk dat die vragen in een pn 1-
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gram niet omzeild maar duidelijk geformuleerd worden en dat bestaande, ver
sleten en niet effectief gebleken oplossingen kritisch onder de loep worden ge
nomen. In dat opzicht ontbreekt er, zoals we gezien hebben, nogal wat aan het 
Ontwerp. 

Desalniettemin bevat het Ontwerp meer dan voldoende elementen om het 
te kwalificeren als een belangrijke politieke doorbraak: een aanzet voor een 
nieuwe strategie die aangepast is aan de huidige verhoudingen. Op het kruis
punt van de doodlopende wegen van leninistische strategie en parlementarisme 
is het een poging om de contouren van een nieuwe weg naar het socialisme on
der woorden te brengen. Dat een dergelijke eerste aanzet tegenstrijdigheden 
bevat, is vrijwel onvermijdelijk. Grondige discussie om deze tegenstrijdighe
den op te sporen en .deze aanzet verder te ontwikkelen is daarom hard nodig. 
Met dit artikel pogen we aan deze discussie een bijdrage te leveren: een bijdrage 
die bescheiden blijft, omdat we niet meer pretenderen dan een zo systematisch 
mogelijke inventarisatie van de verschillende programmatische vraagstellingen 
die in de Nederlandse maatschappij van de tachtiger jaren een belangrijke rol 
(zullen) spelen. Ondanks alle moeilijkheden die zich daarbij aftekenen, zijn we 
optimistisch over de perspectieven van het debat, dat door dit ontwerp wordt 
losgemaakt. Da debat zou, wanneer het intensief gevoerd wordt, kunnen re
sulteren in een program dat de verdere ontwikkeling van een coalitie van pro
gressieve krachten in ons land belangrijk zou kunnen stimuleren. 

Een gunstige bijkomstigheid is dat de door het partijbestuur ontwikkelde 
procedure het mogelijk maakt om vo0r het programdebat ruim de tijd te ne
men. Wanneer die ruimte benut wordt om het debat zodanig te voeren dat het 
tegelijkertijd een meer algemene strategiediscussie binnen links zou bevorde
ren, dan is er een reële kans om van de 'democratische weg naar het socialisme' 
in Nederland meer te maken dan de zoveelste plakzegel in het album van fraai 
verpakte maar failliete of betekenisloze strategische concepties en program
ma's, waar de geschiedenis van de linkse beweging zo rijk aan is. 

Maart 1982 

Noten 

I. Dit artikel is mede het resultaat van discussies die wij voerden met André Roelofs. In het arti
kel wordt hetontwerpprogramma kortheidshalve aangeduid met de term 'Ontwerp'. Achter 
citaten uit het Ontwerp staat tussen haken aangegeven uit welk hoofdstuk (romeins cijfer) en 
welke paragraaf het citaat stamt. (In het Ontwerp zijn de paragrafen van elkaar onderschei
den met een zwart blok- per hoofdstuk hebben wij zelf een nummering aangebracht van de 
paragrafen.) 

2. Zie het redactioneel in dit nummer. 
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3. Zie voor een samenvatting van de programdiscussies in de jaren veertig en begin vijftig: W 11n 
Pelt, Historische kanttekeningen bij het beginselprogram, in KOM MA, Ie jaargang, nr. I, p. 
61-69. 

4. Resolutie van het 26ste congres, in Politiek en Cultuur, jan./febr. 1978, p. 101. Zie voor een 
analyse van de ontwikkelingen tussen de verkiezingsnederlaag in mei '77 en het 26ste 'duor
braakcongres' begin 1978: Albert Benschop e.a., Die Politik der KP Niederlände, in BeJtl,ï
ge zum wissenschaft/ichen Sozialismus, 6/78, pp. 116-139. 

5. 'De CPN en de democratie', Politiek en Cultuur, 1979, nr. 4, p. 176-187. 
6. Zie voor een bespreking van deze tekst: Klaas Anders/ Albert Benschop, De CPN en de de

mocratische weg naar het socialisme, in KOMMA 111980, p. 24-43. 
7. De termen 'leninisme' en 'marxisme-leninisme' geven soms aanleiding tot een heill117 e 

spraakverwarring, die een belemmering vormen voor een zakelijk debat. Wanneer wi1 het 
hebben over leninisme of leninistische strategie, dan gaat het niet over het geheel van ( ond1·r
ling soms tegenstrijdige) theoretische en strategische concepties van Lenin, maar over de l.ne
re (nogal selectieve) codificering daarvan in één strategisch model. De term 'marxisme-ll'lli
nisme' heeft betrekking op het in de Stalin-periode ontwikkelde wereldbeschouwelijke 'YS
teem, waarmee dat model werd gelegitimeerd. We kunnen in het kader van dit artikel 11 iet 
uitvoerig ingaan op de kenmerken en achtergronden van de leninsitische st~ategie. Het '\'<'ri
fteke voorhoedeconcept, dat m deze strategte gehanteerd wordt en de tdeologtsche '·"is 
daarvan, het marxisme-leninisme, worden o.a. behandeld door Harry van den Berg, 'Noti
ties over partijvernieuwing', KOMMA, 2e jaargang, nr. 3, p. 8-34. In datzelfde nummer 
wordt een daarmee samenhangend aspect van de leninistische strategie, nl. de verhouding 
tussen wetenschap en partij, nader onder de loep genomen door Leo Molenaar. 'De ,,1,1k 
Lyssenko', pp. 67-100. Tenslotte kan ook verwezen worden naar het eerder geciteerde unt
werp-beginselprogramma uit 1952 als een voorbeeld van de leninistische strategie in oper.ni
onele vorm. 
Het is in elk geval van belang om erop te wijzen dat de erfenis van Lenin beslist niet geïdl'l1ti
ficeerd moet worden met de verschillende versies van 'het' leninisme. Zie hiervoor onder .tn
dere Roy Medvedev, Leninism and Western Socialism, London, 1981 en het artikel van de 
'Sozialistische Studiengruppen: Das Erbe Lenins ist nicht der Leninismus, in Beiträgr turn 
wissenschaft/ichen Sozialismus, jrg. 1980, nr. 1, p. 113-127 en nr. 2, p. 116-129. 

8. Het Ontwerp zou in opzet en inhoud 'volstrekt onorthodox' zijn, in die zin dat ervoor ~;een 
voorbeeld geweest is en ook niet te vinden zou zijn 'bij welk program van welke pan ij dan 
ook' (Hoekstra in De Waarheid, 24-12-'81). Dat unieke karakter zou volgens Hoekstra 111.n. 
gelegen zijn in 1) het feit dat er volgens mij geen enkel program van een communistische par
tij geformuleerd is dat het socialisme via coalities en dus via het meerpartijenstelsel moet wor
den nagestreefd' (in De Groene, 30-12-'81) en 2) in het feit dat er iets gezegd wordt ovn de 
gevolgen van de bewapening voor de verhouding tussen de socialistische landen. Ook v.111 dit 
laatste punt meent Hoekstra dat het voor het eerst is dast hieraan in een program van een 
communistische partij aandacht wordt besteed (De Waarheid, 24-12-'81). 

9. In de Haagse Post (9-1-'82) zegt Hoekstra: 'In een aantal gevallen zijn het bewuste vaa~he
den.' En in zijn interview in De Groene (30-12-'81) stelt hij in antwoord op kritische vt.tJ.;en 
dat het er 'eigenlijk' en 'impliciet' wel in staat. Vaagheden en impliciete beweringen huren 
echter o.i. niet in een partijprogramma thuis. 

10. In de Poolse democratische oppositiebeweging hebben met name Mischnik en Kuron de op
vatting naar voren gebracht, dat de oppositionele beweging zich meer moet concentrerm op 
dringende economische, sociale en politieke doelen, dan op het veroveren van volledi~,. na
tionale onafhankelijkheid en soevereiniteit. Dergelijke eisen op de voorgrond te stellen en di
rect te willen realiseren, initieert slechts militaire interventies vanuit het Warschaupact. St,·cds 
benadrukten zij de op grond van 'historische en geo-politieke internationale politiek-militaire 
krachtsverhoudingen de 'limieten' waarbinnen de Poolse oppositiebeweging zich dimt te 
blijven op straffe van direct gewelddadige onderdrukking. Zij bepleiten globaal eenulfde 
koers als Mlynar en Pelikan voorstellen voor de Tsjechische oppositionele bewegingen. Vgl. 
bijv. de artikelen van Kuron en Mischnik in De Poolse weg naar Solidarinosc- in documen
ten, Boskoop 1981; Mischnik, 'Was wirwollen und was wir können', inW. Brus e.a., /'o/en
Symptome und Ursachen der politischen Krise, Hamburg 1981. 

11. Zie verslag in De Waarheid van 9-2-'82. 
12. In de Stellingen voor het 26e congres van de CPN werd het nog als volgt geformuleerd: 'Te-
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genover de oorlogszuchtige krachten van het imperialisme, staat de reusachtige macht van de 
socialistische landen, de massastrijd van de arbeidersklasse en alle progressieven in de kapita
listische wereld, de zich ontplooiiende vrijheidsbeweging in de voormalige koloniën.' In Po
litiek en Cultuur, november 1977, p. 35. 

13. Vgl. bijvoorbeeld Roy en Zhores Medvedew, The USSR and the Arms Race, in New Left 
Review 130, nov-dec 1981, pp. 5-22; E.P. Thompson, Beyond the cold war, London 1982. 

14. Het feit dat de heersende politieke elites in de landen van het reëel bestaande socialisme hun 
heerschappij legitimeren met een beroep op de revolutionair-democratische erfgoed van 
Marx maakt hen (zoals de jongste Poolse geschiedenis weer aantoonde) geenszins vrijwillig 
toegeven aan bewegingen die het politieke systeem willen democratiseren en opkomen voor 
burgerrechten. 
In zijn toelichting op het Ontwerp gaat Henk Hoekstra een stap verder en stelt hij dat revolu
ties binnen socialistische landen 'mogelijk en wellicht noodzakelijk zijn'. 

15. Deze richtlijnen zouden voortaan gebaseerd moeten worden op concrete analyses van de po
litieke positie en partijlijn van andere partijen en op pragmatische overwegingen om contac
ten die 'nuttig' zijn vast te houden en te versterken (bijv. voor uitwisseling van ervaringen, 
voor samenwerking t.b.v. concrete doeleinden en voor bevordering van ontspanning tussen 
de blokken). Wij pleiten kortom niet voor afbraak van alle contacten met communistische 
partijen in Oost-Europa, maar voor het verbreken van de geritualiseerde contacten, die de 
CPN vanwege naamwerwantschap onderhoudt en die politiek uitgelegd worden als onder
steuning van de door deze partijen gelegitimeerde pr'aktijken. 

16. De brede conceptie van de arbeidersklasse als 'alle loonafhankelijken' vormt overigens een 
spiegelbeeld van een andere opvatting die evenzeer geworteld is in sociaal-democratische tra
dities: de arbeidersklasse als een bepaalde beroepsgroep, nl. de handarbeiders. Paul de Groot 
hanteerde in feite in 1977 deze smalle omschrijving van arbeidersklasse. Zijn onderscheid tus
sen de 'harde' sector van de industriële handarbeiders en de 'zachte' sector van de dienstverle
nende 'hoofd' -arbeiders diende om de politieke weifelmoedigheid van de laatste categorie aan 
te tonen. Daarmee legitimeerde hij zijn sectarische politieke voorstellen. Gemeenschapdijk 
aan zowel de brede ('katholieke') als de enge ('calvinistische') definitie van de arbeidersklasse 
is, dat zij geen van beide iets uitstaande hebben met een materialistische klassenanalyse: zij 
stellen de politieke wens voorop (idee van zeer brede eenheidspolitiek resp. 'proletarische 
zuiverheid') en passen daaraan de klassendefinitie aan. 

17. Over consumentendemocratie en de noodzaak van de ontwikkeling van nieuwe vormen van 
individuele en sociale consumptie wordt in het Ontwerp eveneens geen koers aangegeven. 

18. Vgl. voor de Italiaanse ervarigen met de 'offerpolitiek' de opstellen vanJelle Visser in KOM
MA 2/1980 (Het 'vak' van de vakbeweging) en 3/1981 (Het gebruik van macht). 

19. Voor een niet gering deel van de actieve feministes is de samenhang tussen feministische strijd 
en 'socialisme' en met name met de arbeidersbeweging geenszins vanzelfsprekend of zonder 
grote problemen. Door 'integrale' socialisme-formules die bijeen worden gehouden door het 
'anti-monopolisme' te presenteren, zullen hun twijfels alleen nog maar groter worden. De 
'totale bevrijding' kan men vandaag de dag niet meer op die manier onder een hoed brengen. 
De krachtenbundeling tegen deze maatschappij moet veel meer rekening houden met de 
tochwel zeer grote diversiteit van protest en alternatieve maatschappij- en leefmodellen. Een 
nieuwe uitgaven van de oude communistische strategie van allesomvattende, maar tegelijk 
zwaar reducerende 'tegenhegemonie' is zeker niet iets waar feministes op zitten te wachten 
(vele anderen overigens ook niet). 

20. Zie noot 5 en 6. 
21. Vgl. de discussie over de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970 en over de brochure 

van Marius Broekmeijer, 'Wetenschap en Demokratie', gedokumenteerd in Te Elfder Ure, 
15/1974. 

22. Juist wat dit aspect van de leninistische strategie betreft is het van belang om het onderscheid 
tussen Lenin en het leninisme te benadrukken. De opvattingen van Lenin zijn in dit opzicht 
meer genuanceerd. Vgl. hiervoor de in noot 7 genoemde tekst van Medvedev. Wat betreft het 
vraagstuk van de 'burgerlijke' democratie en legaliteit kunnen we verwijzen naar de discussie 
daarover in Komma: Duco Hellema, Democratie, geweld en legaliteit (in KOM MA 111980, 
pp. 44-52) en Klaas Anders/ Albert Benschop, Burgerlijke staat en democratische weg naar 
het socialisme (in KOMMA, 2/1980, pp. 103-113). 

23. De meest bekende- en beruchte- voorbeelden van een dergelijke politiek zijn de 'RAF' en 
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de 'Rode Brigades'. Ook de MIR propageerde destijds in Chili een militaire confrontatie lll<'t 
de rechtse krachten. De nederlaag van de 'Unidad Popular' in 1973lijkt op het eerste get" ht 
het gelijk van de MIR aan te tonen. De diepgaande discussie over de ervaringen in Chili bch
ben echter in de communistische beweging tot andere conclusies geleid. Zie hiervoor o.a. I· n
rico Berlinguer, Overdenkingen na de gebeurtenissen in Chili (in Te Elfder Ure, nr. 17, pp. 
778-806) en in datzelfde nummer: Chili, een rondetafelgesprek van Rinascita (idem, pp. 7~2-
778). Van belang is ook C. Altamirano, Kritische gedachten over het revolutionaire procn m 
Chili, in INFO, nr. 8, febr. 1975. 

24. Vgl. H. v.d. Berg, Vakbondsvrijheid en parlementaire democratie, in KOMMA 3/1981, p. 
64-99. 

25. Vgl. hiervoor het in noot 7 vermeldde artikel van Leo Molenaar. 
26. Vgl. hiervoor het in noot 7 vermeldde artikel van Harry v.d. Berg. 
27. Recentelijk werd door Jan de Boo nog eens 'niet-inmenging' uitgelegd als 'niet beoordel•·11': 

'Wanneer de leiding van de Japanse CP het nodig vind om de zgn. groep Shiga te bestrijden, 
dan is dat haar recht evenzeer als dit is voor de leiding van de PCF om de rond Balibar vt·r; ,,
melden buiten de partij te plaatsen. Dat kunnen zij beter beoordelen dan wij. Omgehnd 
verwachten wij hetzelfde.' Zie Politiek en Cultuur, dec. '81, p. 384. 
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Een doorbraak, maar waar 
naar toe?':-
Kees van der Pijl 

Het ontwerp-program van de CPN, dat op 24 december jl. werd gepubliceerd, 
is een belangrijke stap op weg naar een vernieuwing van de partijpolitiek. Dat 
zit hem in de bereidheid tot fundamentele herbezinning die in de tekst tot ui
ting komt en in de uitdrukkelijke verwijzingen naar de noodzaak van theoreti
sche verdieping van onze maatschappijvisie, waarop de revolutionaire strategie 
van de partij immers moet rusten wil ze ooit succesvol kunnen zijn. 

Tegelijk moet worden vastgesteld dat de aanzetten in de richting van her
bezinning en theoretische verdieping die in de ontwerp-tekst te vinden zijn, op 
zijn minst mager, maar voor het overgrote deel onvoldoende doordacht en 
vaak tegenstrijdig zijn. 

De oorzaak hiervoor is m.i. gelegen in het ontbreken van een systemati
sche verwerking van het verleden. Doordat er geen namen en stromingen (bin
nen en buiten de partij) worden genoemd en de verwijzingen naar het verleden 
incidenteel en vaag blijven (er was dogmatisme, nu zijn er nieuwe ideeën) kan 
er, ondanks uitspraken in die tichting, geen stelling genomen worden tegen 
diegenen die 'een waardevol verleden vergrauwen' en kan er evenmin op basis 
van dit programma worden gewaakt 'tegen afkalving, tegen kleinering en be
zoedeling' van de 'schatkamers van tradities, strijd en offers'. Nog minder kun
nen er 'de zwakke momenten' van aan de orde gesteld worden, waaruit weer 
'lessen voor de toekomst' moeten worden getrokken. 

Er is veel studie en wetenschappelijk werk vereist, stelt de programtekst. 
Een eind verderop wordt zelfs een nadrukkelijke opdracht aan de 'historici' ge
geven. Me dunkt dat een programma van een partij die zich op het marxisme 
baseert zelf al een heel eind kan komen door een schets te geven van haar ge
schiedenis, en wel een die uitgaat van de methode van het historisch materialis
me. Er worden in De Waarbeid dan wel brieven afgedrukt, waarin de spot 
wordt gedreven met het 'marxistisch-leninistisch antwoordapparaat', en het 
theoretisch tijdschrift Politiek en Cultuur mag dan zonder verdere omhaal 
zichzelf van een 'tijdschrift, gewijd aan de theorie en praktijk van het marxis
me-leninisme onder leiding van het partijbestuur der CPN' hebben gestroom
lijnd tot 'Maandblad van de CPN', een 'opbloei van het wetenschappelijk so
cialisme, dat zich verrijkt met de kennis die in de actie, in bewegingen en me
ningenstrijd wordt opgedaan', zoals het program zich dat voorstelt, is daarmee 
natuurlijk nog niet gegarandeerd. 
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Het grootste probleem waarvoor een communistische partij zich .tnno 
1982 gesteld ziet, is niet hoe men zich moet bevrijden van het 'marxisme-leni
nisme', al kan het een belangrijke aanmoediging voor zelfstandig denken l,ijn 
om eens heel duidelijk een streep te trekken onder de indoctrinatie van Neder
landse communisten met een in de Sowjet-Unie gegroeide variant van het rnar
xisme - hetgeen overigens al een jaar of tien geleden is gestopt. 

Het probleem is hoe met behulp van het marxisme de rol van de CPN in 
de klassenstrijd in Nederland kan worden begrepen en verbeterd. Voorstdien 
tot verbetering die niet gebaseerd zijn op een marxistische analyse, zijn sl.1gen 
in de lucht. 

Met het voorliggende ontwerp-program wordt, zoveel is wel duiddijk, 
een punt gezet achter de tot nu toe gevoerde politiek en de daarbij horendt· ide
ologie. Tegelijk wordt in het midden gelaten wat nu precies het karakter van 
deze politiek was, Alvorens daarom in te gaan op de programtekst zelf, is het 
goed te zien achter welke politiek er nu een punt is gezet. 

De CPN na de oorlog 

De naoorlogse politiek van de CPN kan naar mijn mening volstrekt niet af
doende beoordeeld worden in termen van stalinisme dan wel democratie, loals 
veel critici dat op het ogenblik doen, en evenmin in termen van onderschikking 
aan een centrum dan wel autonomie, zoals dat door de partijleiding gebeurt, al 
speelden deze elementen allemaal een rol. Een beoordeling van die politiek 
moet rusten op een analyse van de ontwikkeling van het naoorlogse kapit.llis
me en imperialisme en het daarin gegroeide patroon van klassentegenstellin
gen. Hoewel daartoe in het onderhavige stuk natuurlijk de ruimte ontbreekt, 
kan toch in enkele hoofdlijnen wel worden aangegeven in welke richting w'n 
analyse zou moeten gaan en op welke conclusies over het karakter van de hui
dige crisis men ongeveer zou uitkomen door die lijnen te volgen. 

De uitslag van de Tweede Wereldoorlog leidde tot de deling van Europa 
in een kapitalistische en een socialistische zone. In West-Europa nam de 
Amerikaanse hegemonie de vorm aan van de massaconsumptiemaatschappij, 
inderdaad een 'welvaartsstaat', zij het gedragen door een bewapeningsecanom
ie en een bijna wereldomspannend (neo )kolonialisme. Voor de gemiddelde ar
beider of kantoorbediende in bijvoorbeeld Nederland was het echter niet 
moeilijk deze achtergronden niet te zien en genoegen te nemen met de mate
riële resultaten. Die hielden in: ieder jaar wat meer consumptiegoederen, amu
sement en groeiende kansen op een behoorlijke woning en onderwijs voor de 
kinderen. Wie zou eigenlijk niet op deze voorwaarden 'door de Amerikanen 
overheerst' willen worden? In Nederland was de bereidheid daartoe in elk ge
val op ruime schaal aanwezig, en hier niet alleen. 
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Wat de arbeidersbeweging betreft was het de sociaal-democratie die in de 
nieuw geschapen situatie objectief in de meest gunstige positie kwam te verke
ren. Let wel, er werd, zeker in ons land, genoeg omgekocht en samengewerkt 
met de CIA om de theorie van de arbeidersluitenants van de kapitalistische 
klasse voor iedere twijfelaar te bevestigen. Maar het belangrijkste was dat de 
dagelijkse realiteit de stelling van de sociaal-democraten, dat het beter was de 
kapitalistische koe te melken dan haar te slachten, leek te gaan bevestigen. Op
gehitst tegen de aan het eind van de oorlog zeer geziene Sowjet-Unie en afge
schermd van de realiteit van de koloniale oorlogen, bleek de massa van de ar
beiders meer geïnteresseerd in de voorwaarden waarop de zich aftekenende 
welvaartsstaat in huis kon worden gehaald, dan in de standvastigheid die de 
CPN in interp.ationale kwesties aan de dag legde. De opstelling van de CPN te
gen het Marshallplan was in deze beslissend: de partij sprak zich uit tegen een 
economisch hulpprogramma, omdat het een onderdeel was van een imperialis
tisch offensief, bedoeld om de Sowjet-Unie te isoleren. Anno 1947/'48 werd de 
partij in deze afweging door de meerderheid van de Nederlandse arbeiders niet 
gevolgd. 

Ook de Oosteuropese communistische partijen en regeringen wezen het 
Marshallplan af. De Sowjet-Unie, die door het ultimatieve karakter van het 
Marshallplan was gedwongen om voor de dag te komen met de middelen 
waarmee zij háár zone in Europa wilde beheersen, kon tegenover het Ameri
kaansemoderniserings-en hulpprogramma weinig anders stellen dan verscher
ping van de militaire en politionele greep op Oost-Europa, en op de commu
nistische partijen daar. En hoewel Stalin in zijn 'Economische problemen van 
het socialisme in de USSR' uit 1952 van mening was, dat de economische blok
kade en de wurgpoging, die het imperialisme met het Marshallplan tegen de so
cialistische landen had ondernomen, die landen slechts sterker konden maken, 
daalde er in werkelijkheid opnieuw een 'nacht in de middag' over Oost-Euro
pa. Met intimidatie, gefabriceerde processen en executies moest de door de na
zi's gebrandschatte Sowjet-Unie hetzelfde zien te bereiken wat de Amerikanen 
in West-Europa met de hoorn des overvloeds leken te gaan realiseren: het 
duurzaam binnen haar invloedssfeer brengen van een zo groot mogelijk ge
deelte van het voor de overlevingskansen van beide stelsels beslissende wereld
deel. 

De politiek van de CPN, zo goed als die van alle andere partijen in de ka
pitalistische industriestaten, raakte door deze ontwikkeling even verdeeld als 
het Europese continent zelf. 

Enerzijds leidde haar traditionele politiek van het verdedigen van de direc
te belangen van de arbeiders ertoe, dat ze zich opwierp als de partij van de ex
tra-looneis, de 25 piek erbij, en zich zo geleidelijk aan ontwikkelde tot de lin
kervleugel van de sociaal-democratie. De vakbondspolitiek, die in 1958 het li-
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quideren van de eigen, te 'politieke' vakcentrale EVC tot gevolg had, moet me
de in dit licht worden beoordeeld. Natuurlijk kwam het partijbesluit om de ar
beiders aan te moedigen, lid van het NW te worden, de eenheid van de .uhei
dersklasse ten goede; maar ook hier geldt, dat de vraag, op welke basis dil' een
heid berustte, belangrijker is dan de op zich formele kwestie van eenheid. De 
eenheid van de arbeiders in het NW (zo goed als nu in de FNV) was en i, ge
baseerd op het accepteren van de voordelen, die er ook voor de arbeiders in het 
kapitalisme te behalen zijn, en berust dus in wezen op een politiek van kJa,sen
samenwerking, al ziet het er zo op het eerste gezicht niet uit. Deze binnenl.lnd
se partijpolitiek kwam tenslotte ook tot uitdrukking in de bereidheid, be
stuursverantwoordelijkheid te aanvaarden, waarbij de communistische wet
houders als de 'cleane' bestuurders, die net iets meer voor de bevolking eruit 
wisten te slepen, naar voren kwam. 

Tegenover deze militante politiek van looneisen, die allerlei andere opvat
tingen met zich meebracht zoals het afwijzen van de kritiek op de consumptie
maatschappij à la Marcuse, het accepteren van kernenergie als nieuwe energie
bron, e.d., stond anderzijds een internationale politiek die vasthield aan dl· so
lidariteit met de socialistische landen, en die het militante anti-imperialisnw dat 
de partij altijd had gekenmerkt, leek hoog te houden. 

De internationale politiek van de CPN leed echter, nogafgezien van dl' te
genstrijdigheden die erin terecht kwamen als gevolg van strijd in de panijlei
ding zelf, aan diverse zwaktes. Zo wierpen de communistische partijen van de 
landen, die de Marshall-hulp hadden aanvaard, zich op als verdedigers van de 
nationale zelfstandigheid tegen het Amerikaanse imperialisme en het Duitse re
vanchisme. Van de communistische partijen van de landen in de Sowjet-in
vloedssfeer werd evenwel niet verwacht (ook niet door de CPN) dat zij op mi
gerlei wijze hun nationale belangen in het geding brachten. 

Het bleek echter al spoedig, dat het streven naar nationale zelfstandigheid 
niet op deze wijze door een ijzeren gordijn kon worden gescheiden in een pro
gressieve variant in West-Europa en een 'reactionaire' in de socialistische l.m
den; de theorie van de twee kampen bleek ook in dit opzicht het beeld danig te 
vertekenen. Toen in het midden van de jaren vijftig de confrontatie tussen het 
imperialisme en de socialistische staten, die met het Marshallplan zozeer was 
verscherpt, aan kracht verloor, won in heel Europa het nationalisme veld, en 
deed zich binnen alle communistische partijen, inclusief de Nederlandst', de 
behoefte voelen aan een bezinning op de plaats van de partij in de eigen gesL·hie
denis, en aan een beoordeling van de mogelijkheden om een socialistische 
maatschappij te realiseren uitgaande van de eigen omstandigheden. In Neder
land waren het m.n. Sonja Prins enGer Harmsen, die zich van dit streven tot 
woordvoerder maakten, o.m. in hun artikelen in Politiek & Cultuur van de
cember 1956 en januari 1957. Toen na het drama van de Hongaarse opstand in 
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alle communistische partijen weer werd teruggegrepen naar een meer uniforme 
partijlijn, werd ook in de Nederlandse partij met deze tendenzen afgerekend. 
Prins' verwijzingen naar de '100 bloemen'-vergelijking van Mao Tse Toeng 
werden in 1957 in een artikel van Harry Verhey, (zelf op het partijcongres in 
1955 een van de woordvoerders van de anti-sçctarische koers) op karakteristie
ke wijze de grond in geboord, waarbij de titel 'Bloemen en onkruid' de lezer al 
op enkele eenvoudig te maken keuzes voorbereidde. 

De Groot 

In de CPN viel het conflict over deze kwestie samen met dat over de vakbonds
politiek, en de politiek van de Nederlandse partij kan niet worden beoordeeld 
zonder ook aan deze specifieke achtergronden aandacht te besteden. Deze be
stonden er in de eerste plaats in, dat tussen de overlevende van de partijleiding 
uit de eerste helft van de oorlog, nl. Paul de Groot, en de leiding uit de tweede 
helft, Wagenaar, Reuter e.a., een conflict speelde, waarbij zowel de relatie met 
de Sowjet-Unie als de inhoud van de partijpolitiek in het geding waren, maar 
dat geheel in de sfeer van laster en verdachtmaking zou worden uitgevochten 
en dat voor enige spectaculaire koerswendingen zou zorgen. 

Vanaf 194 3, het jaar waarin de eerste partijleiding we~d uitgeschakeld, was 
het tussen de Geallieerden tot een ogenschijnlijke verzoening gekomen, die il
lusies in het leven riep over de mogelijkheid, dat staten met uiteenlopende 
maatschappelijke systemen na de oorlog vreedzaam naast elkaar zouden kun
nen bestaan. Deze illusies werden vooral gevoed door de verklaringen van 
Roosevelt, die in hun anti-fascistische strekking ver uitgingen boven wat de in 
dit opzicht meer cynische Churchill te berde bracht, en leken vooral Stalin (die 
zelf, bijvoorbeeld in de kwestie van de eis tot onvoorwaardelijke overgave, op 
het voorzichtige standpunt van de Britse premier stond) onder de indruk te 
brengen. Aan·gezien de kern van Roosevdt's uitlatingen gelegen was in het be
nadrukken van het recht op nationale zelfbeschikking (voor de koloniën zo 
goed als voor de staten van Oost- en Midden-Europa), en het nationalisme in 
de strijd tegen Hitier een beslissende factor was (ook in de Sowjet-Unie), kon 
daardoor ook binnen de communistische partijen een meer nationale, en tevens 
pacifistische volksfrontkoers terrein winnen. 

In de CPN werd met de brochure 'Om N eêrlands Toekomst' van Jan 
Postma aan deze koers uiting gegeven, en het deelnemen van de CPN in de 
Raad van Verzet, de oprichting van de EVC, alsmede, na de oorlog, het plan 
om de CPN om te vormen tot een Vereniging van 'Vrienden van De Waar
heid', vallen alle in hetzelfde patroon. Dit was de politiek die door de Sowjet
Unie werd aangemoedigd, maar die in de eerste plaats voortkwam uit het na-
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tionale verzet en de hoop op nationale eenheid en verzoening belichaamde, di,· 
daarin zo diep geworteld was. Wie bedenkt, dat in 1941, enkele dagen na de nu 
als symbool van de strijd voor nationale zelfstandigheid gevierde Februan 
staking, vanwege de leiding Jansen-Dieters-De Groot een brief naar de leden 
ging, waarin de opvattingen van A. S. de Leeuw, die in tegenstelling tot de g•· 
noemde leiding een veel verdergaande strijd tegen de Duitsers bepbtte, als een 
'nationalistische afwijking' werden bestempeld, realiseert zich hoezeer de op. 
vattingen van de leidingen van na 194 3 en die van De Groot, de overlevend,. 
van het driemanschap, uiteenliepen. 

De Groot's afkeer van het nationalisme, die verklaard kan worden uit zijn 
eigen ervaringen, zowel als diamantbewerker in het buitenland en vanweg,· 
zijn reizen, als doordat hij zich als jood van de racistische implicaties van lwt 
nationalisme scherp bewust was en aan de klauwen van het fascisme maar ter 
nauwernood had weten te ontsnappen, heeft na de oorlog een zekere lijn gege
ven aan zijn politiek, die voor het overgrote deel de politiek van de CPN is g•·
weest. De methodes die hij verder hanteerde in het uitschakelen van tegenst.ln
ders kunnen nauwelijks een persoonlijke trek worden genoemd, omdat deze in 
de communistische beweging vanaf de twintiger jaren gemeengoed waren. 

Toen met het Marshallplan en de heftigste Koude Oorlog de rijen van ,k 
CPN gesloten werden, behoefde er tussen de Moskoulijn van de EVC en het 
radicale internationalisme van De Groot geen kloof van betekenis te rijzen, i'<'

ker nadat in 1948 de ernstigste persoonlijke vete, die tussen De Groot en de 
Camintern-agent Daan Goulooze, met de schorsing van de laatste en zijn di
recte aanhangers was beslecht. Naarmate echter in de loop van de vijftiger jaren 
de internationale tegenstellingen leken te luwen, stak die binnen de CPN tu~
sen De Groot en de oude en nieuwe aanhangers van de lijn van rrationale zelf
standigheid weer de kop op. Toen na de Hongaarse opstand de gelederen v.m 
de internationale communistische beweging weer werden gesloten, nam dit 
binnen de CPN de vorm van een afrekening van De Groot, die zich op het p.u·
tijcongres van 1955 reeds had omringd met een groep aan hem getrouwe jonge 
partijbestuurders (Hoekstra, Bakker en de gebroeders Wolff), met de leiding 
uit de tweede helft van de oorlog. 

Dat De Groot en zijn medestanders dit gevecht wonnen, was vooral te 
danken aan het feit dat het de vakbandspolitiek betrof en dat De Groot r. ~
daarbij de positie, die de CPN in de naoorlogse economische strijd objectief in
nam, nl. die van wat ik in het voorgaande noemde 'linkervleugel van de socia.d
democratie', tot hun programma verhieven. De EVC mocht dan zijn voortge
komen uit de brede beweging aan het eind van de oorlog, ze was ten gevolge 
van de splitsing in hetWereldvakverbond in het isolement terechtgekomen m 
had daardoor juist sectarische trekken gekregen. Vandaar ook dat het op het 
17de partijcongres een van de programmapunten van de vernieuwingsgezinde 
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stroming was geweest, de EVC op te doeken en de linkervleugel van het NVV 
te versterken. Juist nu de (voor de arbeiders) magere jaren van de wederop
bouw op hun eind begonnen te lopen, werd de positie van een afzonderlijke 
communistische vakbond steeds onduidelijker. Van de partij uit gezien werd 
de EVC zelfs een hinderpaal bij het organiseren van de arbeiders op de bedrij
ven, terwijl er door de gunstige economische conjunctuur via bedrijfsgewijze 
actie juist veel uit te slepen vieL 

De strijd tussen de twee opvattingen, die er in deze kwestie mogelijk wa
ren, werd echter niet met discussie over dergelijke vragen gestreden, maar ver
liep middels de inzet van de grofste methoden, over en weer wel te verstaan. 
Toen de kwestie tenslotte was beslecht met het royement van de EVC-groep 
en de splitsing van de kamerfractie van de CPN, zette het 19de congres van de 
partij in deze de kroon op het werk door de publikatie van het rapport 'De 
CPN in de oorlog', waarin de partijleiding van de tweede helft van de oorlog 
werd bekritiseerd, en wel op een wijze, waarin niet de objectieve achtergrond 
van de toen gevoerde politiek aan de orde kwam, maar waarin het streven naar 
samenwerking met burgerlijke krachten in een nationaal kader als uitvloeisel 
van samenspanning met de Britse geheime dienst werd gepresenteerd. 

In het conflict met de EVC kwam De Groot op twee manieren in botsing 
met Moskou. Ten eerste, doordat de EVC als lid van het WVV steun van 
Oost-Europese zijde kreeg; ten tweede, omdat hij in de orthodoxe reactie, die 
volgde op de Hongaarse opstand, de kant van de critici van Chroestsjov koos. 
Bezorgdheid over de eenheid tegenover het imperialisme was hier vermengd 
met de angst voor een te vergaande kritiek op de beproefde organisatievorm en 
de USSR. In een artikel in De Waarheid van 9 februari 1957 schreef Marcus 
Bakker dat de 'Chinese zienswijze, die vanaf het begin ook door onze partij is 
gehuldigd, leidt tot een openhartige kritiek op de gevaarlijkste fout der revisi
onisten: het verdelen van het socialistische kamp en daardoor het in de kaart 
spelen van de imperialistische politiek.' Deze zienswijze nam afstand van 'een 
verzoenende houding tegenover het imperialisme', die zulke bijverschijnselen 
te zien gaf als 'het peimanent doorzagen op de fouten van StaJin en pogingen 
om deze tot wezensfouten van het socialistische systeem te verklaren'. In dit 
artikel werd Chroestsjov nog niet genoemd, en waren het nog slechts 'onze 
Joegoslavische kameraden of sommigen onzer Poolse of Hongaarse makkers', 
alsmede, n.a.v. zijn al genoemde artikel in Politiek & Cultuur, Ger Harmsen, 
op wie de kritiek zich richtte. De stootrichting was echter niet mis te verstaan. 

In de breuk met de Sowjet-Unie, die in 1963 formeel werd, speelden ook 
De Groot's eigen autocratische partijcarrière en zijn afkerigheid van correcties 
op de partijgeschiedenis en daarbij horende rehabilitaties een rol. De keuze, die 
er voor de Chinese partij werd gemaakt (en die ook samenhing met de oriënta-
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tie van de Indonesische PKI), bevestigde echter nog eens dat hier meer in het 
geding was dan puur lijfsbehoud. 

Het resultaat van de gevolgde koers was dat de partij zich, voor het eerst 111 

de naoorlogse periode, weer in een groeiende steun onder de massa mocht ver
heugen. De basis hiervoor werd gevormd door enerzijds de militante politi,·k 
van looneisen, die in de opgaande conjunctuur van de jaren zestig uiterm.ltc 
produktief was; anderzijds door het linkse internationalisme met zijn onver
zoenlijkheid tegenover het imperialisme. In de loop van de zestiger jaren ra.tk
ten hoe langer hoe meer mensen, vooral ook in de jongere generatie, onder in
vloed van de Amerikaanse oorlogvoering in Vietnam overtuigd van de kwa.td
aardigheid van het imperialisme. Voor de CPN was echter door de toenadering 
tot de Chinese en de Koreaanse partij, alsmede vanwege de verbondenheid met 
de PKI, de solidariteit met de anti-imperialistische strijd in de 'Derde Wereld' 
geen frase, en de partij wist op grond van haar politiek t.a.v. Vietnam dan o< )k 
nieuwe groepen naar zich toe te trekken. 

De jaren na 1963 waren een periode van herstel voor de partij, ook electo
raal. Met name de verkiezingen van 1967 en '72lieten een duidelijke groei zil'll. 
De versterking van de aanhang vond zowel op grond van de loonpolitiek als, lp 
grond van het 'Vietnam'standpunt plaats; hiermee werd tevens een zekere he
terogeniteit in de partij geïntroduceerd, omdat de voor de traditionele arlwi
dersaanhang vanzelfsprekende strategie van verhoging van het levenspeil alll's
behalve vanzelf sprak voor de nieuw binnenstromende generatie jongerl'n, 
wier kritiek op het imperialisme zich ook uitstrekte tot de consumptiema.tt
schappij in het Westen zelf. 

Crisis en desoriëntatie 

De crisis van het kapitalisme, die een eind maakte aan de periode van stijgende 
welvaart en die internationaal samenviel met de Amerikaanse nederlaag in Viet
nam, confronteerde de CPN met een radicaal gewijzigde situatie op de beide 
hoofdterreinen van haar politiek. 

In de veranderde omstandigheden sloeg de succesvolle strategie van ener
zijds loonstrijd, anderzijds radicale internationale solidariteit, om in een voor 
niemand meer inhoudsvolle ideologie. Op het sociaal-economische front hil'ld 
de partij vast aan haar positie links van de sociaal-democratie. Aangezien het 
afgelopen was met loonstijgingen, en de werkgelegenheid zèlf op het 'Pel 
kwam te staan, hield dat in dat waar, om maar een voorbeeld te nemen, de 
FNV in een geval van bedrijfssluiting een afvloeiingsregeling tot inzet van <ll'tic 
maakte, de CPN de arbeiders opriep te strijden voor het openhouden van het 
bedrijf. In principe natuurlijk het juiste standpunt, met dien verstande, dat de 
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bedrijven in de meeste gevallen toch gesloten werden. 
Het streven naar bestuursverantwoordelijkheid, dat zoals gezegd nauw 

samenhing met de gevoerde politiek van loonstrijd, raakte eveneens in een cri
sis. Ook hier was het, met het aflopen van de opgaande conjunctuur, tevens af
gelopen met de mogelijkheid om er door slagvaardig besturen net iets meer uit 
te halen dan de PvdA. Naarmate het zwaartepunt van bijvoorbeeld de gemeen
telijke activiteit zich verlegde van de opbouw van voorzieningen naar het in de 
hand houden van de afbraak, kregen communistische wethouders meer te ma
ken met de kwestie van mede-verantwoordelijkheid voor optreden tégen de 
bevolking. De roekeloze vlucht naar voren, die met de verkiezingsleuze 'Van 
Agt eruit, de CPN erin' bij de kamerverkiezingen van 1977 werd ondernomen, 
en die geen enkele aanwijzing gaf over wat er van de eventuele communistische 
ministers te verwachten zou zijn, laat zien dat er ook in de leiding van de partij 
op dit punt grote verwarring bestond, een verwarring die sindsdien al enkele 
malen op gemeentelijk niveau (Zaanstad, Groningen) tot conflicten binnen de 
partij leidde. 

Internationaal raakte de CPN de heldere oriëntatie, die in de tijd van de 
Vietnam-oorlog had bestaan, kwijt. De partij slaagde er niet in, de spectaculai
re wendingen in de internationale betrekkingen, die teweeg werden gebracht 
door Nixon's reizen naar China, in haar politiek te verdisconteren. Tegenover 
het eurocommunisme, dat de nationale, verzoeningsgezinde koers van 1943-
'47 en het midden van de vijftiger jaren weer oppakte en dat, onder de indruk 
van de Warschaupact-interventie in Tsjechoslowakije, duidelijk afstand nam 
van de Sowjet-politiek, wist de leiding rond De Groot geen andere stelling te 
betrekken dan die van de Sowjet-partij. De hernieuwde banden met Moskou, 
op dat moment het resterende bastion van de orthodoxie, waren vanuit de op
tiek van De Groot heel wel verdedigbaar; voor de dagelijkse leiding, waaruit 
hij zich inmiddels had teruggetrokken, was dat steeds minder het geval. Deze 
had immers te maken met de ledenaanwas uit begin jaren zeventig, die zeer ge
voelig was voor de argumenten, of op zijn minst voor de stijl van optreden van 
de 'Euro' -communisten. 

Toen de dramatische verkiezingsnederlaag van 1977 aan het licht had ge
bracht, dat de CPN-politiek haar geloofwaardigheid grotendeels had verloren, 
maar De Groot vanuit het IPSO niettemin doorging met de 'Oosteuropese' 
koers (de door hem voorbereide nieuwe partijstatuten beoogden o.a. het uit
schakelen van bepaalde vernieuwingsgezinde partijleiders door aangescherpte 
bepalingen betreffende de houding tijdens de oorlog), werd de positie van De 
Groot onhoudbaar. W diswaar werd, kennelijk nog door hem geïnspireerd, de 
verkiezingsnederlaag aanvankelijk op volstrekt karikaturale wijze voorgesteld 
als het werk van de 'koloniale reactie'; toen het erelid van het partijbestuur ech
ter in De Waarheid opriep de partij te zuiveren van de nieuwbakken aanhang, 
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afkomstig uit de wereld van het onderwijs en het welzijnswerk, greep de ki
ding in. 

Op het 26e congres werd het erelidmaatschap afgeschaft, maar een an,1lvse 
van De Groot's politiek, en dus van de politiek die de CPN in de naoorlo~se 
periode had gevoerd, werd niet gemaakt. Integendeel, het congres werd volle
dig gedomineerd door de neutronenbomactie: spreker na spreker meldde de 
aantallen handtekeningen die in zijn of haar afdeling of district waren op~c
haald. Dit na de verkiezingsnederlaag uiteraard bijzonder bemoedigende actie
nieuws, op een terrein overigens waarop De Groot in zijn explosieve W.lar
heid-artikel van 2-8-1977 tot initiatieven had opgeroepen, nam om psycholo
gisch begrijpelijke, maar politiek onaanvaardbare redenen zonder veel mol'ite 
de plaats in van een discussie over de eveneens door hem geïnspireerde CPN
politiek van de afgelopen 32 jaar. 

De crisis daarin, die aan het licht was.gekomen als gevolg van de crisis v.m 
het kapitalisme en van de doorwerking ervan in de socialistische landen, bleef 
dan ook bestaan. 

Het ontwerp-program 1: de klassenstrijd in het kapitalisme 

Na wat ik in het bovenstaande, uiteraard in enkele grove lijnen, heb gezl'gd 
over de tot nu gevoerde politiek van de CPN, kom ik tot de eigenlijke tekst v.m 
het Ontwerp zoals het nu voorligt. 

Het program beoogt ten eerste 'een ingrijpende richtingsverandering in de 
Nederlandse politiek'. Deze wordt slechts mogelijk geacht op 'grondslag van 
democratische machtsvorming in coalities die alle progressieve, anti-monopo
listische opvattingen en stromingen omvatten'. Die richtingsverandering, die 
zich nadrukkelijk aan de 'parlementair-democratische weg' wil houden, zal 
uiteindelijk moeten leiden tot 'realistische transformaties ... naar socialisti~che 
verhoudingen'. 

Er zijn, zo bezien, drie elementen in het program die uiteraard als onder
delen van een historisch proces niet los van elkaar zijn te zien, maar die niette
min op drie zeer verschillende situaties betrekking hebben, namelijk 1) dek l.ls
senstrijd in het kapitalisme (coalities vormen, zegt het program); 2) de strijd 
om de staatsmacht in een situatie waarin het kapitaal de greep daarop verliest 
(de programtekst: binnen de parlementair-democratische verhoudingen Vl'r.m
deringen afdwingen); tenslotte 3) de verhoudingen na een machtsovern.une 
door de 'progressieve, anti-monopolistische stromingen'. In deze situatil' zal 
volgens het programma gestreefd moeten worden naar een 'parlementair de
mocratische socialistische staatsvorm'. 

Omdat de genoemde situaties alle hun eigen specifieke problemen met 
zich meebrengen, moeten de voorstellen die erop betrekking hebben m. i. af-
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zonderlijk worden bekeken. Allereerst het program voor een politiek die ge
voerd moet worden in de bestaande kapitalistische verhoudingen. 

Een eerste tekortkoming van de programtekst op dit punt is, zoals ge
zegd, dat een kritische beoordeling van de politiek die in de afgelopen decennia 
is gevoerd, ontbreekt. In het voorafgaande gaf ik aan dat de CPN met haar po
litiek van loonstrijd en bestuursverantwoordelijkheid op economisch vlak een 
koers volgde, die (zeker vanaf het midden van de jaren '50), links lag van die 
van PvdA en NVV, maar daarvan niet wezenlijk verschilde. Het strijdpunt was 
de internationale politiek. De PvdA accepteerde het Marshallplan ook in zijn 
internationale consequenties, nl. de confrontatie met de socialistische landen. 

Er bestond dus voor wat de klassenstrijd in enge zin betrof, een coalitie 
met de sociaal-democratie, informeel in het NVV, formeel met de PvdA in een 
aantal belangrijke gemeenten, zoals Amsterdam, Zaandam en Groningen, als
mede in een aantal kleinere plaatsen. Spanningen en conflicten binnen deze 
twee types coalitie kwamen voort uit de linkervleugelpositie van de CPN. In 
de vakbonden kon zich dit na '58 zowel intern manifesteren als in kwesties be
treffende de vorming van de CPN geïnspireerde actiecomités, waarmee de 
communistische arbeiders de bondsleidingen naar links trachtten te stuwen; in 
de gemeentepolitiek kwamen zulke spanningen voort uit het ondersteunen van 
de standpunten van CPN-wethouders middels buurtacties e.d. 

Deze coalitie was echter zoals gezegd in belangrijke mate een produkt van 
de opgaande economische conjunctuur, en was zeker niet van een type dat 're
alistische transformaties' zou willen nastreven; integendeel, ze was zelfs in ze
kere zin gekant tegen kritiek op het kapitalisme anders dan als dreigement om 
de ondernemers of Den Haag tot betalen, bouwen, e.d. te bewegen. De CPN 
was binnen deze coalitie, bijvoorbeeld in een kwestie als die van het milieu, 
heel nadrukkelijk een partij van arbeiders en niet van aalscholvers, zoals De 
Waarheid het eens kernachtig formuleerde. Ze was ook de partij van de werk
gelegenheid-tot-iedere-prijs in een kwestie als die van de metrobouw in Am
sterdam. Deze eenzijdig economische coalitie met de realisten in de PvdA hield 
dan ook een afwijzing van milieubeweging, antikernenergiebeweging, van 
PSP, PPR en de daarmeeverbonden stromingen in de PvdA in. De CPN was 
tot het begin van de zeventiger jaren klein, links, maar zag zich niet gaarne ge
rekend tot wat nu klein links wordt genoemd. 

Het belangrijkste is echter dat de basis voor deze coalitie inmiddels door 
de crisis in feite niet meer bestaat. De realisten in de PvdA van het type Lam
mers zijn in de veranderde omstandigheden alweer de 'nieuwe realisten' ge
worden die, volstrekt gedesoriënteerd doordat hun natuurlijke milieu, dat van 
de welvaartsmaatschappij, in staat van ontbinding is geraakt, het voortouw ne
men in de afbraakpolitiek Van de coalitiepolitiek van de CPN is, op dit vlak 
tenminste, slechts een verdedigend verbond met delen van de vakbeweging 
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overgebleven. Met deze groepen wordt tevens gedokterd aan alternatieve eco 
nomische plannen in de geest van het IPSO-plan. 

Op het terrein van de internationale politiek was in ieder geval tot het mo 
ment waarop in de PvdA de kritiek op de Amerikaanse interventie in Vietnam 
begon los te komen- hetgeen in 1970 de afsplitsing van DS'70 veroorzaakte 
-met deze partij geen overeenstemming mogelijk. DeNAVO-politiek van de 
socialisten enerzijds, en de steun van de CPN voor het reëel bestaande socialis 
me, of dit nu Moskou of Peking gold, anderzijds, belemmerden iedere vorm 
van samenwerking. Pas de Vietnamoorlog leidde hier tot een zekere mate van 
coalitiepolitiek, die echter- en niet alleen omdat de PSP op grond van haar 
pacifistische programma ook al acties tegen de oorlog voerde, maar gelet op d,· 
categorieën mensen die zich in eerste aanleg op een strijdpunt als Vietnam lic 
ten mobiliseren - meer de kant van klein links opging. 

Een werkelijke ommezwaai in dez:e richting vond echter pas na het 26e 
congres plaats, toen de partij zich niet alleen sterk maakte in de strijd tegen de 
atoombewapening, maar zich bovendien in een spectaculaire ommezwaai pre
senteerde als de partij van de milieu-, de kernenergie- en de vrouwenbewegin~. 

In het program wordt dit alles niet of nauwelijks behandeld. De sociaal-demo
cratie komt na 1909, wanneer de revolutionaire marxisten uit de SDAP worden 
geroyeerd, niet meer in de tekst voor. De kleine linkse partijen worden in het 
geheel niet genoemd. Natuurlijk zijn er een aantal passages waar ze makkelijk 
ingevuld kunnen worden, nl. daar waar verwezen wordt naar andere progres
sieve partijen en organisaties. Maar een analyse zoals hiervoor werd geschetst, 
waaruit het beeld naar voren komt dat de CPN met haar politiek van loonstrijd 
en bestuursverantwoordelijkheid op een coalitie met de PvdA uitkwam, met 
haar internationale politiek daarentegen meer bij 'klein links'; dat vóór de crisis 
de eerste oriëntatie domineerde, en op het moment de tweede, waarbij de zgn. 
nieuwe sociale bewegingen een nieuw terrein van toenadering tot de PSP end,· 
PPR vormen, - dat is er niet in te vinden. 

Daardoor weet het program niet aan te geven welke mogelijke problemen 
zich gaan voordoen in een coalitie die zowel de PvdA als 'klein links' zou om 
vatten, en hoe qie moeten worden opgelost. Het is natuurlijk mooi om te lezen 
dat wij respect hebben voor identiteit en standpunten van onze eventuele coali 
tiegenoten, maar nog mooier zou zijn als we konden aangeven waar de princi
piële verschillen liggen, omdat alleen wanneer die aan de orde komen dat re
spect op de proef zou worden gesteld. Juist wanneer zozeer de nadruk ligt op 
de parlementair-democratische weg, moet een beoordeling van het spectru111 
aan linkse partijen onderdeel van het programma zijn. Dan zou bovendien dui
delijk worden dat in de opstelling van sommige van die partijen elementen te 
vinden zijn die door ons niet worden gerespecteerd. Ik noem slechts de hou-
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ding van minister Van Thijn bij zulke kwesties als het opereren van de BVD en 
zijn verdediging van ongebreideld politiegeweld tegen de demonstranten bij de 
kerncentrale Dodewaard, een houding die geen persoonlijke gril is, maar die in 
haar algemeenheid een kenmerk van de sociaal-democratische opvatting van 
bestuursverantwoordelijkheid is geweest- en waarin de CPN in enkele geval
len waar zij deze verantwoordelijkheid deelde, ook een eindweegs is meegeg
aan; men denke weer aan de metro-kwestie. 

Kan er nu in een CPN-programma worden aangegeven, welke duurzame 
coalitie er te vormen is uit de verschillende partijen en organisaties, die in prin
cipe kunnen worden gerekend tot de 'progressieve, anti-monopolistische stro
mingen'? 

Naar mijn mening is het probleem daarmee verkeerd gesteld. De genoem
de stromingen zijn er onder de bevolking en ze worden beïnvloed door de loop 
van de maatschappelijke en politieke ontwikkeling. Onder bepaalde omstan
digheden, bijvoorbeeld wanneer de staat, teneinde de kapitalistische klassen
verhoudingen te handhaven, genoodzaakt is bruut geweld tegen grote delen 
van de bevolking te gebruiken, kan het gewicht van zulke stromingen in de 
maatschappelijke krachtsverhoudingen snel en spectaculair veranderen; dit kan 
er bovendien toe leiden dat de nuance- en zelfs de principeverschillen tussen de 
progressieve stromingen plaats maken voor een eensgezinde afwijzing van de 
bestaande orde. Komt het eenmaal zover, dan worden politieke partijen voor 
de keuze geplaatst en is de kwestie van de coalitie niet moeilijk meer. Het aantal 
partijen in de coalitie is dan ~inder belangrijk dan haar aanhang, het probleem 
van respect voor identiteiten en standpunten des te moeilijker. 

Blijft de progressieve enz. stroming meer latent en komt zij, in wisselwer
king met het pluriforme aanbod van partijen en organisaties, meer gevarieerd 
aan de oppervlakte (hetgeen overigens paradoxaal genoeg de normale situatie 
van een florerend kapitalisme is, ja zelfs een bestaansvoorwaarde daarvan), dan 
zal het erom gaan in elke concrete kwestie coalities op concrete punten te slui
ten, waarbij de communistische partij door daar altijd in aanwezig te zijn en te 
kunnen uitleggen waarom ze dat is, vóór alles erop uit moet zijn de bevolking 
de samenhang tussen allerlei ogenschijnlijk op zichzelf staande misstanden en 
strijdpunten, nationaal en internationaal, duidelijk te maken. Dat kan immers 
het klassenbewustzijn van de bevolking, dat in kritieke situaties de doorslag 
moet geven, verhogen. 

Juist in deze incidentele coalitievorming onder overwegend 'normale' om
standigheden, heeft de partij vaak meer te maken met partijen en organisaties 
dan wanneer het er echt om spant en de bevolking zelf in beweging komt. In 
zulke situaties komt het er wel degelijk op aan een correcte en betrouwbare 
partner te zijn. Is men hier slordig en belust op goedkope succesjes ten koste 
van andere groeperingen, in de veronderstelling dat als het erop aankomt de 
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bevolking wel zal inzien dat alleen de communisten te vertrouwen zijn, d.m 
kon het verwachte vertrouwen wel eens beschaamd worden omdat de memm 
nu eenmaal beter zullen worden voorgelicht over de streken dan over de deug
den van de communisten, en terechte twijfels kunnen gaan krijgen over de gn )
te eerlijkheid van kleine knoeiers. 

Uiteraard zijn dit allemaal geen denkbeeldige kwesties. Het belangrijbt is 
misschien wel, dat activiteiten zoals infiltreren, het 'overnemen' van orgarm.l
ties, verdachtmaking als politiek strijdmiddel, e.d., die in dit verband v.1.1k 
worden genoemd, zowel naar buiten toe werden bedreven als in de partij ;df 
werden toegepast, een en ander in een levendige wisselwerking. De centralisti
sche partijorganisatie met haar voorgekookte congressen en bestuursverkiel in
gen was en is hiervan de voornaamste oorzaak. Daarom is het ook niet juist dat 
in het program afstand wordt genomen van het democratisch centralisme, .11 
wordt dan gesproken over een verstarde en leerstellige opvatting. Het gaat er 
juist om dit democratisch centralisme in de praktijk te brengen, omdat anders 
de fracties die binnen de partijleiding ontstaan in het verlengde van coalities 
met andere partijen, de partij als organisatie die langs diverse routes memcn 
naar een gemeenschappelijk socialistisch platform probeert te leiden, vleugcl
lam maken. Bij een werkelijke g·rote confrontatie is dan hoogstens de burc.tu
cratie van de partij operationeel, maar ontbreekt een politieke leiding. 

Het ontwerp-program 2: De overgangsfase 

Het program geeft een tamelijk vertrouwde karakterisering van een revolut io
naire situatie waar het schrijft dat 'in een periode van zware crises de mogelijk
heid aanwezig is om gebruik te maken van de heftige tegenstellingen om te lw
men tot een eigen nationale politiek. Voor afzonderlijke landen kunnen plotse
linge en onverwachte mogelijkheden ontstaan voor een richtingsverandering'. 

De klassieke opvatting over de rol van een communistische partij in ;o'n 
situatie zou zijn, dat de partij door het organiseren van stakingen onder dl· .lr
beiders, het vormen van lichamen waarin de bevolking direct de macht uitoe
fent, en verder middels massademonstraties en andere vormen van agitatie, de 
macht van de kapitalistische klasse en het staatsapparaat dat aan haar gehoor
zaamt, verlamt. 

Een opvatting die op het ogenblik brede aanhang vindt in de CPN, luidt 
dat dit weliswaar mooi is begonnen, maar slecht is afgelopen, omdat de mm
munistische partij door haar hechte organisatie niet alleen in staat was, de V< Hlr
hoederol in de revolutie tespelen, maar na de revolutie bovendien in de org.tncn 
van de nieuwe volksmacht snel de touwtjes in handen kreeg, zodat er een p.lr
tij- in plaats van een volksregering uit de revolutie tevoorschijn kwam. 

In deze geest is ook het Ontwerp-program geschreven, dat twee nive.tu's 
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van politiek bedrijven onderscheidt: één waarop politieke partijen actief zijn en 
het niveau van 'nieuwe democratische en emancipatorische bewegingen ... , die 
een ongekend brede omvang hebben aangenomen en de bestaande politieke 
patronen doorbroken hebben' (genoemd worden milieu-, kernenergie-, 'wo
ningnood'- en vrouwenbeweging). De vredesbeweging en de arbeidersbewe
ging, zo kan uit de tekst worden opgemaakt, opereren eveneens op het tweede 
mveau. 

De CPN wordt nadrukkelijk gesitueerd op het eerste niveau, dat van de 
parlementaire politiek; en als er één belangrijke vernieuwing in dit program is 
neergelegd, dan is het de intentieverklaring dat dit ook in een revolutionaire si
tuatie zo zal blijven. Afgezien van een aantal opmerkingen over het feit dat 
communisten 'overtuigde deelnemers' zijn aan de genoemde bewegingen, dat 
de CPN zich inzet voor hun doelstellingen e.d., wordt namelijk de nadruk ge
legd op de verschillende omstandigheden waaronder enerzijds de CPN als po
litieke partij, anderzijds de 'bewegingen' opereren. 'De bewegingen hebben 
hun eigen verantwoordelijkheid; zij behoeven zich niet te laten binden door 
compromissen die tot stand komen op grond van de politieke krachtsverhou
dingen van een bepaald moment. Deze krachtsverhoudingen kunnen zich im
mers in een later stadium als gevolg van voortgaande actie verder ten gunste 
veranderen.' 

Het zijn de 'bewegingen' die de verschuivende krachtsverhoudingen naar 
een kritiek breekpunt moeten stuwen. De progressieve partijen, en dus ook de 
CPN, bepalen zich ertoe 'de resultaten die in verschillende etappes worden be
haald' te 'consolideren en vast (te) leggen'. 

De programtekst gaat er kennelijk van uit dat de desintegratie van de kapi
talistische maatschappij globaal gesproken dezelfde vormen zal aannemen als 
die waarin het kapitalisme naar zijn hoogtepunt, naar de grenzen van zijn pro
duktieve mogelijkheden is ontwikkeld. Dit laatste ging inderdaad gepaard met 
het creëren van nieuwe democratische rechten, waarbij het parlement nieuwe 
verworvenheden 'consolideerde en vastlegde'. Men moet zich echter wel goed 
realiseren dat het parlement daarbij, in tegenstelling tot de directe botsing die 
aan emanciperende wetgeving voorafgaat, de bestaande verhoudingen niet in 
gevaar brengt, maar integendeel de functie heeft nieuw afgedwongen rechten in 
overeenstemming te brengen met de bestaande rechtsorde. Deze rechtsorde 
heeft het machtsmonopolie van de staat en de bescherming van de eigendom als 
gecombineerd wezenskenmerk, hetgeen wil zeggen dat op deze principes geen 
generieke uitzondering mogelijk is: in tegenstelling tot bijvoorbeeld de grond
rechten die bij een algemene uitzonderingstoestand kunnen worden opge
schort, zijn het machtsmonopolie van de staat en de eigendom slechts geregeld, 
namelijk door staats- en administratief recht en door het burgerlijk wetboek, 
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en hoogstens aan specifieke opschorting onderhevig, bijvoorbeeld bij onteige
ning van een stuk grond. 

Nu denk ik zelf dat de crisis van het kapitalisme en concreet het neerk1len 
van het bouwwerk van de 'welvaartsstaat', zoals dat nu plaatsvindt, andere 
vormen van machtsuitoefening door de kapitalistische klasse zallaten zien dan 
we hier gewend waren. Hier, want in Chili of Griekenland kent men die .\llde
re vormen allang. Natuurlijk, de parlementaire democratie bestaat no~. En 
naast het optreden van de ME, die demonstranten aan de haren bij een kern
centrale wegsleept, wordt er ook nog geld uitgetrokken om via de '1\rede 
Maatschappelijke Discussie' de kernenergie het voordeel van de twijfel te be
zorgen. Maar naarmate de crisis zich verscherpt (en een ander perspeetiel is er 
op het moment niet), zal de machtsuitoefening van de staat onverhulder de be
langen van het internationale kapitaal tegenover die van de bevolking doorzet
ten, en zal het 'nemen van on populaire maatregelen' niet meer als blijk van eco
nomisch inzicht en karaktertest in de parlementaire politiek kunnen worden 
gepresenteerd. 

Zolang het een rechtse, of in ieder geval gehoorzame meerderheid heeft, 
zal het parlement in deze situatie als stempelkussen dienen voor harde maatre
gelen. Het zal ook een belangrijk strijdterrein zijn, waar eerder verworven 
rechten kunnen worden verdedigd, omdat deze nu eenmaal het politieke sys
teem door dezelfde deur moeten verlaten als waardoor ze naar binnen zijn ge
komen. Maar nooit het belangrijkste strijdterrein, omdat de partijpolitieke te
genstellingen in het parlement niet de belangrijkste maatschappelijke tegenstel
lingen zijn, maar slechts de vorm waarin (onder bepaalde omstandigheden) de 
meer fundamentele klassenverhoudingen en de dynamiek van het kapit.tlisme 
met elkaar in overeenstemming worden gebracht. 

Mij dunkt dat de partij met het huidige program juist op dit punt een rad 
voor ogen wordt gedraaid. Het uiteindelijke gevecht in de crisis van het k.tpita
lisme gaat tussen de kapitalistische klasse, inclusief alles wat die klasse met geld 
of met goeie manieren aan aanhang heeft weten te verwerven, en de mas~a van 
de tegenstanders van dat kapitalisme, die vanuit de meest uiteenlopende motie
ven het kapitalistische systeem uit de weg willen hebben. Juist de veelheid van 
belangen die zich tegen het kapitalisme keren, en de geconcentreerde ~taats
macht die het kapitaal daartegen in het veld kan brengen, vereisen dat er t'<'n or
ganisatie is die pretendeert het algemene belang in dat anti-kapitalistische be
lang van al die groepen te vertegenwoordigen en aan de erkenning van die rol 
haar legitimiteit ontleent. 

Dat hoeft geen communistische partij te zijn; er zijn revoluties gemaakt, 
Cuba is er een voorbeeld van, door andere, meestal militair, gestructureerde 
revolutionaire bewegingen. Maar er is nog nooit een revolutie gemaakt d, lor de 
vakbeweging en de vredesbeweging en de krakers- en vrouwenbewegin~ etc., 
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en die zal er ook nooit komen. Zeker niet wanneer de communistische partij 
het tot haar programma zou maken, onder alle omstandigheden de parlemen
taire wettigheid in stand te helpen houden. Die wettigheid vloeit immers altijd 
voort uit de gevestigde staatsmacht; de rechten van de volksvertegenwoordi
ging, zo goed als die van de belangenorganisaties, zijn onderdeel daarvan, maar 
niet een wezenlijk onderdeel, omdat ze aan opschorting onderhevig zijn. Een 
revolutie verschilt daarin dan ook van een CAO, dat de bestaande rechtsorde 
wordt gewijzigd; een revolutionaire organisatie van een vakbond, dat ze niet 
uit is op het beste voor haar leden in de bestaande verhoudingen, maar op het 
veranderen daarvan. 

Dat wil niet zeggen dat niet tot het uiterste moet worden geprobeerd het 
proces van maatschappijverandering zonder geweld, en met gebruikmaking 
van de bestaande mogelijkheden van politieke wilsuiting te laten verlopen. De 
ervaring leert echter dat de bezittende klasse niet passief toekijkt hoe haar privi
leges worden aangetast, maar daar alle beschikbare middelen tegen in het ge
weer brengt. Dat kan variëren van een Nacht van Schmelzer en een kabinets
crisis in het geval van door de oliemaatschappijen ongewenste concessiepoli
tiek, tot ongebreidelde terreur wanneer (en ik citeer met opzet de program
tekst) er een 'brede overeenstemming onder de bevolking (bestaat) over de 
noodzaak van tegen de macht van het grote kapitaal gerichte veranderingen', 
en de 'monopolistische macht' wordt aangetast. Op een moment dat de Neder
landse marine onder verantwoordelijkheid van D'66-minister Van Mierlo be
trokken is bij een Amerikaanse kanonneerbotenpoltiek die de moorddadige re
actie in Midden-Amerika de vrije hand moet geven, is het nog eens goed eraan 
te herinneren dat het Nederlandse kapitaal, of dit zich nu bedient van de heer 
Schmelzer dan wel van een 'redelijk alternatief', deel uitmaakt van een wereld
omvattend imperialisme dat zijn macht niet vrijwillig prijsgeeft, hoe breed de 
overeenstemming onder de bevolking ook mag zijn. 

Het ontwerp-program 3: een Nederlands socialisme 

Het zal uit het voorgaande duidelijk geworden zijn dat naar mijn mening het 
beeld van een geleidelijke overgang naar het socialisme, zoals dat in de pro
gramtekst wordt geschetst, uitgaat van een situatie van opgaande conjunctuur, 
belangenbehartiging en meebesturen, die met de crisis in staat van ontbinding 
is geraakt. De verschuiving in de oriëntatie van de CPN in de richting van de 
'bewegingen' en klein links is hiervan de objectieve uitdrukking, die echter niet 
als zodanig wordt onderkend in het ontwerp-program. Dit houdt vast aan het 
idee van 'progressief besturen', zoals dat indertijd in Amsterdam en elders 
werd gepraktiseerd. Het belooft tegelijkertijd dat de CPN zich voortaan niet 
meer in bewegingen zal mengen. 
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De oorzaken van deze bescheiden opstelling moet echter niet wordl'n ge
zocht in ervaringen met de sociaal-democratie respectievelijk de buitenp.lrle
mentaire sociale strijd, tenminste niet in de eerste plaats. Die oorzaak 111oet 
worden gezocht in de ontwikkeling van de bestaande socialistische statt·n. 

De stilzwijgende opvatting over een eventueel socialisme in Nederl.md, 
die binnen de CPN (zo goed als in alle andere communistische partijen) opgeld 
deed ten tijde van de opgaande conjunctuur, was dat het kapitalisme middels 
een vreedzame economische wedloop op een bepaald punt in de tijd zou wor
den ingehaald door het socialisme. Zodra dit het geval zou zijn, zou de tl'gen
strijdigheid die er in de politiek van de communistische partijen altijd had be
staan tussen verdediging van de belangen van de arbeiders enerzijds en \leun 
voor de socialistische landen anderzijds, een schijnbare blijken te zijn. Ht•t so
cialisme, niet het kapitalisme, zou de definitieve welvaartsstaat hebben gereali
seerd, en de communisten zouden voor hun volhouden tegen-beter-wetm-in 
tenslotte toch worden beloond. 

De crisis sloeg ook de bodem onder deze verwachting weg, tenminste 
voor wat de bestaande socialistische landen betreft. Vanaf het begin van de ja
ren zeventig waren de socialistische landen immers afgestapt van de str.Hegie 
van de ontwikkeling op eigen kracht, en hadden ze op grote schaal kredictm in 
het Westen opgenomen, waarmee de produktiemiddelen van hun stagncrmde 
economieën werden vernieuwd. Terugbetaling zou plaatsvinden door .1fzet 
van de geproduceerde goederen in de kapitalistische landen. Polen onder Gie
rek ging in dit opzicht verder dan de andere landen, in de volle verwachting dat 
het land door deze strategie 'het Japan van Europa zou worden'. 

Toen de ingecalculeerde markten in de tweede helft van de zeventigl'r ja
ren niet meer bleken te bestaan, stonden de socialistische landen voor dl' taak 
de bevolking duidelijk te maken dat niet de beloofde stijging van de levensstan
daard, maar een drastische verlaging daarvan op de agenda stond, teneinde aan 
de buitenlandse verplichtingen te kunnen voldoen. In Polen, waar dit tot een 
explosie leidde, kwam er echter, behalve deze geschiedenis, nog wel mel'l' aan 
het licht. 

De CPN heeft de Poolse crisis, na aanvankelijke aarzeling, opgelost door 
het roer volledig om te gooien. Van de ene dag op de andere waren het niet 
meer de sociale verworvenheden en de vredespolitiek van de Oosteurope\l' sta
ten die in de krant kwamen, maar corruptie en rechtsverkrachting. Hetll'lfde 
Praag, waar De Waarheid enige jaren eerder nog slechts een efficiënt gerunde 
metro had waargenomen, bleek bevolkt te zijn met gebroodroofde dissiden
ten. 

Als het ontwerp-program hamert op het vasthouden aan parlementaire 
vormen, en in het algemeen op het behoud van de democratie onder het socia
lisme, dan is dat consequent, al zal de wilde draai die er aan vooraf is gega.m, in 
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delen van de partij weinig bereidheid hebben opgeroepen om het program op 
dit punt op zijn merites te beoordelen. 

De ijver van de opstellers om zich te distantiëren van het bestaande socia
lisme leidt echter tot een onderschatting van de problemen die in het geding 
zijn en wekt van de weeromstuit illusies over de politieke vrijheid in het kapita
lisme. De programtekst hanteert een puur formele opvatting van democratie en 
ziet in de bestaande parlementaire democratie slechts het nadeel dat deze nog 
ligt aan de 'ketenen die aangelegd zijn door de krachten van het grote kapitaal', 
waardoor 'progressieve volksvertegenwoordigers worden belemmerd in hun 
werk'. Even vergevingsgezind als naïef stelt dit program voor, dat zulke be
lemmeringen in het socialisme, als de rollen zijn omgedraaid, niet voor andere 
partijen zullen gelden. 

Als ik nu zeg dat het program daarmee ook het recht van fascistische par
tijen om onder socialistische verhoudingen te blijven functioneren erkent, dan 
is dat niet om morele verontwaardiging op te roepen, maar om een voorbeeld 
te hebben waarmee duidelijk gemaakt kan worden dat politieke partijen het 
produkt van een specifiek stadium van de klassenstrijd zijn, en dat overwinnin
gen van de progressieve krachten in die strijd ook het vernietigen van partijen 
met zich meebrengt. In 1945 was het niet meer toegestaan de bevolking van bij
voorbeeld Duitsland politiek te organiseren op een programma dat de uitroei
ing van een mensenras als programmapunt had. In Nederland wordt op het 
ogenblik gewerkt aan wetgeving die eenzelfde verbod opnieuw moet formule
ren. In het eerste geval was het geen kwestie van parlementaire wetgevende ac
tiviteit, om het fascisme te verbie.den, maar moest er oorlog voor worden ge
voerd (zo als er nu overigens ook de nodige actie aan de te verwachten wet is 
voorafgegaan). Het recht om een partij met een racistisch programma te orga
niseren is de uitkomst van een gevecht, een gevecht tussen politieke krachten 
met een tegengestelde klassebasis. Dat het fascisme weer de kop opsteekt, heeft 
te maken met de functie ervan in het kapitalisme; dat er, ook parlementair, te
gen kan worden opgetreden, heeft te maken met het feit dat dit kapitalisme op 
het moment bij ons met een parlementair politiek systeem opereert. 

Juist omdat het spectrum van burgerlijke politieke partijen evenzovele va
rianten van kapitalistische politiek vertegenwoordigt (waarvan de fascistische 
op het ogenblik is buitengesloten), zullen bepaalde politieke partijen, namelijk 
die partijen die de belangen van de bezittende klasse met geweld zouden willen 
verdedigen, in een geslaagde revolutie het loodje leggen. 

Of er na zo'n revolutie tussen de verschillende stromingen, die deze heb
ben geleid, gewenst dan wel getolereerd, opnieuw een pluralistisch systeem 
zou kunnen worden opgezet, dat de mogelijkheid biedt om de resterende 
maatschappelijke tegenstellingen een vorm te bieden waarin ze met de funda~ 
menrele vereisten van een planeconomie in overeenstemming kunnen worden 
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gebracht (analoog dus aan de functie van het parlement in het kapitalisntc), lijkt 
mij in het licht van de ervaringen elders en gelet op de in dit opzicht in West
Europa bestaande tradities, iets wat met alle kracht moet worden nag<'\treefd. 

Het socialisme zal echter altijd tot doel moeten hebben de scheiding tus
sen economie en politiek te niet te doen en de mensen de beschikking over hun 
eigen lot terug te geven. Het idee van arbeiderszelfbestuur was van dit qreven 
een variant, maar dan niet in de zin (zoals in de programtekst wordt gl'mgge
reerd) van een wat ruimere versie van de bestaande ondernemingsraden bij be
houd van het parlementaire systeem, maar als fusie vanproduktieveen politie
ke activiteit. Dat was hoe Pannekoek het zag, maar zijn ideeën hierovn beho
ren kennelijk niet tot de 'positieve elementen' in de Hollandse marxistische 
school, want het program stelt er de opvatting van arbeidersraden tegenover, 
waarmee na 1918 in Duitsland de bestaande revolutionaire raden door de soci
aal-democratie om zeep werden geholpen. 

Het belangrijkste is dat het socialisme niet een staatsapparaat schept dat te
genover de mensen en ver van hun dagelijkse activiteit opereert, waardoor er 
weer partijen nodig zijn om het contact te herstellen. Radicale democr.Hisering 
van de produktie, van de politiek en van de staat, niet een voortzetting van een 
professioneel en exclusief parlementair systeem is daarvoor vereist; het beëin
digen van de greep van het kapitaal op het maatschappelijk leven is daarvan 
weer een noodzakelijke voorwaarde. 

"- Met dank aan Duco Hellema voor zijn commentaar. 
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Over volkshuisvesting en 
kraken 
Een discussiebijdrage 

Jaap Draais ma 
Pieter van Hoogstraten 

'De kraakbeweging' is in Nederland uitgegroeid tot een sociale beweging met 
een duidelijke en eigen rol in de strijd om de inrichting van de maatschappij, 
met name in de grote steden. 1 

De karaktersistieken van de beweging leverden en leveren niet alleen ster
ke stimulansen tot het opnieuw doordenken van de verhouding tussen staat en 
maatschappij. Maar ook de thema's die aan de orde worden gesteld, de wijze 
waarop de beweging is georganiseerd, de vormen van actie die worden toege
past en de wijze waarop de persoonlijke betrokkenheid tot uiting komt, leve
ren argumenten om te spreken over 'nieuwe' sociale bewegingen. In Neder
land wonen naar schatting 50.000 mensen in gekraakte panden. Daarvan wo
nen er 20.000 in Amsterdam. 2 Naast de bijzonder scherpe vormen van wo
ningnood in Amsterdam, heeft dit ongetwijfeld ook te maken met de successen 
die er in de afgelopen periode door de kraakbeweging zijn behaald. 

De kraakbeweging is in het begin van de jaren zeventig gegroeid in de rela
tieve luwte van de publiciteit. Vele panden zijn vanaf die tijd voor bewoning 
behouden of voor bewoning geschikt gemaakt. De juridische basis daarvoor 
lag in een arrest van de Hoge Raad waarin kraken onder bepaalde omstandig
heden werd toegestaan. 3 

Pas bij het negeren van gerechtelijke vonnissen is de kraakbeweging in de 
schijnwerpers van de publiciteit gekomen. Daarbij ging het niet in eerste in
stantie om de kwestie van de woningnood, maar om die van de rechtsorde. 
Toch draagt de kraakbeweginger-naast de brede actie voor de verdediging 
van de huurbescherming in '79 en de vele andere acties rondom stadsvernieu
wing, renovaties en huurhoogte- toe bij dat de woningnood weer een cen
traal item in de politieke discussie is geworden. 4 

Dit alles heeft echter nauwelijks geleid tot een politieke besluitvorming die 
een reële oplossing zou kunnen leveren voor het bestrijden van de woningnood 
en de leegstand. Integendeel: de wetgeving en de rechtspraak tegen het kraken 
zijn verscherpt; de woningnood, de enorme stijging van de woonlasten en de 
verscherping van de sociale onrechtvaardigheid op het terrein van de woning
voorziening worden niet wezenlijk aangetast. 
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Hoewel aan de kraakbeweging veel dimensies te onderkennen zijn (in cul
tureel, sociaal, politiek opzicht), is haar bestaan op de allereerste plaat' ITrbon
den met het verschijnsel 'woningnood'. Voor het begrijpen van de specifieke 
strijdvormen die in de kraakbeweging gehanteerd worden, is echter .1lkcn het 
wijzen op de verscherping van de woningnood, op een verscherping v.Ht het se
lectieve karakter ervan (met name de jongeren, de ouderen en de lagere ink
omensgroepen worden er door getroffen) niet voldoende. 

In deze bijdrage aan de discussie over kraken willen we ons concentreren 
op de samenhang tussen enerzijds het complex van produktie en distributie van 
woningen en stadsplanning en anderzijds op de geconstateerde karakteristie
ken van 'de' kraakbeweging. 

Volkshuisvesting en woningnood 

In het begin van de vorige eeuw werd de armoede en daarmee de slechte huis
vesting van het overgrote deel van de bevolking als een natuurlijk verschijnsel 
opgevat, dat wel verlicht maar niet opgeheven kon worden: ' ... men VLTonder
stelt, dat rijkdom en armoede door God of door de natuur bepaald worden. 
Men werd als rijke of arme geboren en bleef dat, zoals er ook mensen met 
zwarte of blonde haren ter wereld komen ... '5 De opkomende arbeiden/Jewe
ging maakte van de woonellende het woningtTaagstuk. De huisvestingspro
blematiek werd in toenemende mate onderwerp van staatspolitiek. Er w.1s ech
ter géén sprake van een geleidelijke groei van de staatsinvloed. Dit l'crliep 
schoksgewijs en in de loop van de geschiedenis hebben de karakteristieken van 
het staatsingrijpen zich aanzienlijk gewijzigd. Met name op deze wijzigingen 
willen we in deze paragraaf de aandacht vestigen." 

Vanaf het begin van deze eeuw- met de inwerkingtreding van de wo
ningwet in 1901- is de huisvesting van het volk onderwerp van staatslwmoei
enis. Er heeft zich vanaf dat moment een uitgebreid en complex appar.l.lt ont
wikkeld rondom de produktie en distributie van woningen. Dit kan niet .1lleen 
worden gezien in de termen van de woning-op-zichzelf: 
- het huisvestingsbeleid vormt een belangrijke bouwsteen in de ge;-nt<poli

tiek, die een fundament was voor de 'verzorgingsstaat', zoals die zich na de 
Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld. De woning is de centrale plaats 
voor de reproduktie van de arbeidskracht. Het is de plaats 'waarheen dele
den van het gezin, dagelijks uiteengaande in de strijd om het best.1.111, na 
volbrachte arbeid met vreugde terugkeren om uit te rusten van den .u·beid 
en nieuwe krachten op te doen. In onze woning moeten wij rust knnnen 
vinden en herstel van krachten'/ 
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- via de vaststelling van de prijs van de woning - in de vorm van de huur
hoogte- wordt een aanzienlijke invloed uitgeoefend op het niveau van re
produktie van de arbeidskracht. Dit geldt enerzijds voor de omvang van het 
besteedbare inkomen, anderzijds voor de wijze waarop het wordt besteed; 

- in de vorm van een ruimtelijk toewijzingsbeleid wordt ingegrepen in de 
ruimteli;ke spreiding v~n de bevolking. Dit geldt op nationaal niveau door 
een verdeling van de woningbouwcontingenten over de provincies, waarbij 
de laatste twintig jaar een vermindering van de concentratie van de bevol
king in het Westen voorop stond. 

Binnen de regio's geldt het ook, maar dan in de vorm van het 'overloopbe
leid' en de suburbanisatie; 

- een contingenteringspolitiek regelt de omvang van de woningvoorraad en 
tevens de omvang van de woningnood; 

- tot voor kort zijn de investeringen in de woningbouw door de staat ge
bruikt als een instrument voor een anticyclische conjunctuurpolitiek. 

Op deze wijze ontwikkelt zich met de produktie en distributie van wo
ningen een deel van de interventiestaat, waarbij niet alleen de beschikbaarstel
ling, het onderhoud en de distributie van woningen een rol spelen, maar waar
bij tevens een complex mechanisme ter sturing van de arbeidskracht wordt ont
wikkeld, waarbij de bevolking een specifiek leefpatroon wordt opgelegd. 

De wederopbouwperiode direct na de TweedeWereldoorlog stond in het 
teken van de restauratie van de kapitalistische produktieverhoudingen. Daarbij 
kwam een sterke nadruk te liggen op de ontwikkeling van het industriële pro
duktieapparaat. Een van de centrale voorwaarden daarvoor was de beheersing 
van de loonontwikkeling. Dit werd vastgelegd in het Bijzonder Besluit Ar
beidsverhoudingen van 1945. In het verlengde daarvan lag de beheersing van de 
kosten van de reproduktie van de arbeidskracht. De bevriezing van de huren 
op het vooroorlogse niveau vormde daarvan een deel. In de Woonruimtewet 
van 194 7 waren een reeks van maatregelen vervat die een zeer strikte beheersing 
van de ontwikkeling op het terrein van de volkshuisvesting voorstonden. 

De toestand direct na de Tweede Wereldoorlog kenmerkte zich - op het 
terrein van de volkshuisvesting - door een bijzonder hoge woningnood. 
Naast de omvangrijke vernielingen werd deze veroorzaakt door de ontregeling 
van het produktieapparaat. De enorme schaarste leverde een potentiële basis 
voor een explosieve stijging van de huren. En hoewel dit gunstig zou zijn ge
weest voor de bouwwereld, huiseigenaren en speculanten zou het de globale 
strategie gericht op de loonbeheersing hebben doorkruist. 
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Tot 1964 werd de totale omvang van de woningbouwproduktie- onge
acht de financieringswijze- in een contingenteringsbeleid gevat. Het losl.nen 
van deze omvattende contingentering door de niet-gesubsidieerde woning
bouw er buiten te laten (deze sector wordt vanaf dat moment brutaal 'vrije ~cc
tor' genoemd) luidt een tendens in die - even provocatief- 'liberali~.ttie' 
wordt genoemd. Geleidelijk aan wordt nu de uitoefening van macht via politie
ke reguleringsmechanismen in het staatsapparaat afgebroken en vervangen 
door het reguleringsmechanisme van de markt. Het uiteindelijke doel is het 
herstel van de marktverhoudingen op het terrein van de huisvesting, waarbij de 
staat voornamelijk nog in de sfeer van randvoorwaarden zou interveniëren. 

Deze verschuiving verloopt aanvankelijk langzaam, maar vanaf het begin 
van de jaren zeventig veel sneller. Als belangrijkste redenen hiervoor lijken ons 
te gelden, dat door een stijging van het reële inkomen in de jaren zestig- na 
het doorbreken van de geleide loonpolitiek in 1964- ruimere mogelijkheden 
gingen ontstaan voor het kapitaal dat in de woningbouw is geëngageerd, om 
zich een groter deel van dat inkomen toe te eigenen. Daarnaast wordt de wo
ningbouw- met name via de toename van het privé-woningbezit- een enor
me bron van accumulatie voor een deel van het financieringskapitaal. 

De 'liberalisatie' van de volkshuisvesting en daarmee de verschuiving van 
het zwaartepunt van machtsuitoefening van de staat naar de markt, kan eerst 
plaatsvinden als aan enkele begeleidende voorwaarden is voldaan: 
- allereerst is voor het functioneren van de 'vnje' markt het gelijktrekken van 

de huren van oude en nieuwere woningen noodzakelijk. De verhouding 
tussen kwaliteit en prijs moet voor alle woningen dezelfde zijn. In versrhil
lende rondes wordt- onder het motto 'huurharmonisatie'- de huur van 
oudere woningen opgetrokken; 

- daarnaast wordt een systematische vermindering van het bestand aan IJflur
woningen nagestreefd. Dit gebeurt in de vorm van een daling van het aan
deel woningwetwoningen in de nieuwbouwproduktie en de verkoop van 
huurwoningen aan particulieren; 
een derde marktverstorende factor is de in Nederland relatief sterk ontwik
kelde huurbescherming. Het 'vrije' marktmechanisme vereist een vrije ver
houding tussen de vrager en de aanbieder van een woning. Voorstellen tot 
een drastische vermindering van de huurbescherming hadden tot doel de ei
genaar van de woning de vrije beschikking over zijn eigendom te geven en 
de bewoner vogelvrij te maken; 

- omdat te voorzien was dat de enorme stijging van de woonlasten tot soriaal 
onaanvaardbare situaties zou gaan leiden werd als begeleidende maatregel 
het systeem van de individuele huursubsidie ingevoerd. Daarmee kan een 
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pleister geplakt worden op al die plaatsen waar het rechtvaardigheidsgevoel 
van de bevolking al te sterk op de proef zou worden gesteld. Inmiddels
zo is bekend- zijn er wijken waar ongeveer 40% van de huishoudens een 
beroep moet doen op de individuele huursubsidie (o.a. in de Amsterdamse 
Bijlmermeer). 

Deze verschuiving in het karakter van de staatspolriek ging gepaard met 
een heftige ideologische campagne waarin werd geproclameerd dat de woning
nood op korte termijn zou zijn opgeheven en er - dus - geen omvattende 
staatsinterventie meer nodig was. Het marktmechanisme zou in ere kunnen 
worden hersteld. Verder werd sterk gespeculeerd op de vermeende onrecht
vaardigheid die zou voortvloeien uit het verschil in huurhoogte tussen oude en 
. . 

meuwe wonmgen. 
De heftigheid van de campagne werd mede ingegeven door de intensiteit 

van het bewonersprotest. Met name de huurverhogingen vormden de inzet van 
verbeten strijd. Deze concentreerde zich niet alleen in de oudere wijken, waar 
de kwaliteit van de woning en de woonomgeving op geen enkele manier een 
huurverhoging rechtvaardigen, maar ook in de grote nieuwbouwprojecten. In 
Lelystad, Duken burg-Nijmegen, Hoogwoud-Alkmaar, Bijlmer-Amsterdam 
en op vele andere plaatsen vond een harde strijd tegen de huurverhoging plaats. 
Met name de verdediging van de huurbescherming werd bijzonder succesvol 
gevoerd. Het netto-resultaat was op een aantal punten zelfs een verbetering 
van de huurbescherming. Ook op de andere fronten werden weliswaar succes
sen geboekt, maar de kern van de 'liberalisatie' -politiek werd er niet door aan
getast. Niet in de laatste plaats omdat het grootste deel van de sociaal-democra
tie een werkzaam aandeel had in de opstelling en uitvoering van deze 'liberali
satie' en 'harmonisatie'. 

Voor de bevolking heeft deze 'liberalisatie' grote consequenties: 
- allereerst de enorme stijging van de woonlasten; 
- op de tweede plaats groeide de invloed van banken, pensioenfondsen en 

speculanten ten koste van gemeenten en woningbouwverenigingen. Zo
doende wordt een steeds groter aantal woningen aan het gemeentelijk dis
tributiebeleid onttrokken en verminderen de mogelijkheden om een recht
vaardige verdeling te bewerkstelligen; 

- produktie voor de markt, betekent produktie voor de koopkrachtige vraag 
en dat is niet hetzelfde als produktie voor maatschappelijke behoeften. 
Voor bepaalde groepen- met name voor de lagere inkomensgroepen, jon
geren en ouden-van-dagen -wordt de woningmarkt 'ontoegankelijker' 
zoals dat netjes heet. De marktverhoudingen zijn bijzonder selectief en 
voor bepaalde groepen bijzonder restrictief 
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Een globaal beeld hiervan geeft de onderstaande tabel: 

De kwaliteit van de woningvoorraad van vóór 1971 

Kwa!ttcit Kleu1 herstel Grom herstri Sloop Gruutlwr<;u·l 
goed nood7_akel1jk nood7akclijk noodzakeliJk of .,j(h•p 1'- 4) 

Perc. v.d. totale woning-
voorraad ( 1970) 27 43 26 \i) 

Gcm. grootte 
in <;tedcn > 300.000 inwoners 17 36 38 ·I' 

Leeftijd bewoners 
• 25 jaar 19 34 27 10 \' 

25-65 jaar 27 45 25 .'S 

'65 jaar 19 43 32 IS 

Inkomen/jaar bewoners 

< f 16.000 (1975) 21 41 31 IS 

f 16-27.000 28 46 23 .'I. 

f 27-40.000 27 4C 22 .'I 

of 40.000 34 39 27 ,. 

Burg. staat bewoners 

alleenstaand 24 36 32 ·10 

gezin met kinderen 27 48 23 ·'' 
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtdijke Ordening; Centrale Directie van de Volkshuisvc'lllllh (Juli 

1980). 

De wijzigingen in de politiek van de staat op het terrein van de volkshuisvl'sting 
hebben ook veranderingen met zich meegebracht in de vormen van belangen
strijd. Als voornaamste aspecten noemen we: 
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de 'liberalisering' betekent een vermindering van de sturende invlol'd van 
het staatsapparaat op de produktie en distributie van woningen, (de om
vang, de samenstelling van de produktiestroom, de prijs van de woningen, 
de verdeling van de woningen over de bevolking). 
Dit betekent dat de belangentegenstellingen niet meer worden bemiddeld 
door het staatsapparaat, maar direct worden uitgevochten. De kapit.llisti
sche eigendomsverhoudingen krijgen daarmee (opnieuw) een centr.1lere 
betekenis; 
de 'liberalisering' betekent overigens geenszins een vermindering v .m het 
staatsingrijpen op zichzelf. Wel treden er aanzienlijke veranderingen in op: 
a. de centralere betekenis van de kapitalistische eigendomsverhoudingen 

betekent tevens dat de noodzaak deze te beschermen toeneemt. Voor
beelden daarvan zijn het brutale ontruimen van gekraakte panden door 
de ME en de vernietiging door de regering van een antispeculatielwding 
in verordeningen van een twaalftal gemeenten (waar onder Amstndam, 
Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Den Haag). Ook de verwikkelingen 



rondom de uiteindelijk aangenomen 'leegstand wet' vormen een illustra
tie daarvan ;H 

b. verder ontstaan er nog steeds nieuwe plannings-, overleg- en stuurgroe
pen. En ook het aantal 'regelingen', 'verduidelijkingen' en 'uitzonde
ringsregelingen' neemt nog steeds toe, zoals blijkt uit een verzuchting 
van Viersen - directeur-generaal van de Centrale Directie van de 
Volkshuisvesting - die becijferde dat vanaf 1973 het aantal circulaires 
dat van rijkswege naar de gemeenten gaat met nieuwe regelingen, ver
duidelijkingen etc. ieder jaar met 40'Ya stijgt. 'Het zou best kunnen zijn 
dat er op het gebied van de volkshuisvesting net zoveel voorschriften 
zijn als huizen. '9 

De antwoorden van de progressieve beweging op deze verschuivingen en de 
ermee verbonden aantastingen van de leefsituatie zijn defensief en (nog) niet 
adekwaat. Moeilijkheden die hierbij moeten worden overwonnen zijn: 
- door de enorme afname van het aantal huurwoningen ten gunste van het 

particulier woningbezit is een sterke individualisering van de bewoners op
getreden. Individuele vormen van afhankelijkheid, zoals de afhankelijkheid 
van een hypotheekbank, nemen in belang toe. Ook in de huursector is 
door de sterke stijging van de huren het aantal mensen dat via een individu
ele huursubsidie afhankelijk is geworden van het staatsapparaat enorm toe
genomen; 

- bestaande belangenorganisaties op het terrein van de volkswoningbouw 
(met name de woningbouwverenigingen) zijn nauw verweven met het 
volkshuisvestingsbeleid. Tot op zekere hoogte zijn het de uitvoerders van 
de bovengenoemde verschuivingen. 

Stadsplanning 

Wel niet veel mensen zullen bestrijden dat de ontwikkeling van de steden en 
daarmee verbonden problemen in de afgelopen decennia complexer zijn ge
worden. Het zijn deze problemen die leiden tot de enorme uitbreiding van het 
stedelijk planningsapparaat. Ondanks deze uitbreiding blijkt echter steeds een 
wanverhouding te bestaan tussen de door de planners opgestelde beleidsstuk
ken en de uiteindelijk gerealiseerde projecten. Castells formuleert dit als de 'pa
radox van de planning': een omvangrijke groei van de planinstellingen bij een, 
in feite afnemend, 'succes' van hun planning. 10 

Zoals uit onderzoek 11 blijkt is de instrumentele waarde van plannen -
bestemmingsplannen, structuurplannen, etc. - tamelijk gering. Gezien de 
uitbreidingen die op dit terrein toch plaatsvinden, moet de maatschappelijke 
doelmatigheid van de uitbreiding van het planningsapparaat elders worden ge-
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zocht, namelijk op politiek en ideologisch terrein: stedelijke planning vormt 
een zeer geschikt instrument voor onderhandeling tussen verschillende tq~en
strijdige belangen, meer dan dat het de gewilde motor is van de verandering van 
de stedelijke structuur. En in die onderhandelingen worden- grosso mod,,
de heersende machtsverhoudingen gereproduceerd. 

Door de dalende bouwproduktie in het afgelopen decennium, het feil,· be
wonersprotest tegen kaalslagsanering in stadsvernieuwingsgebieden en de \tij
gende bouwprijzen, krijgen de maatschappelijke tegenstellingen in de ste<klij
ke ontwikkeling een steeds centralere plaats op het lokale politieke toneel. 

Het vermogen van het stedelijk apparaat om deze tegenstellingen politiek 
te reguleren, wordt direct afhankelijk van de mate waarin 'Den Haag' de geld
kraan openzet of dichtdraait. En waar het stedelijk apparaat niet tijdig in st.t.lt is 
concrete interventies tot stand te brengen, staan speculanten en financiers ge
reed om deze lacunes op te vullen. Voor de periode '78 t/m '80 kan bijvoor
beeld gewezen worden op het feit dat het aantal borden waarmee (Gerard W. 
Bakker) Stadsherstel de bouw van weer een complex luxe woningen aankon
digde, telkens het aantal borden van gemeentewege, waarop stond 'hier bouwt 
de buurt ... ' overtrof. 12 

Ook de wijze waarop de interventies van het stedelijk apparaat plaatwin
den zijn aan verandering onderhevig. De verhouding tussen plannen en uit voe
ring wijzigde: niet de globale doelstellingen uit beleidsnota's, maar het feitdij
kc uitvoeringsproces was beslissend. Daarnaast kwam het er niet meer op .1an 
dat op basis van globale doelstellingen kant en klare plannen werden geprodu
ceerd binnen het stedelijk apparaat zelf, maar de nadruk kwam te liggen bij een 
'open' regulering van het onderhandelingsproces tussen alle betrokkenen bij de 
stadsvernieuwing. 

Deze ambtelijke begeleiding van het onderhandelingsproces implircert 
een directe geëngageerdheid van het ambtelijk apparaat in de politieke besluit
vorming. Deze tendens is er de oorzaak van dat het ambtelijk apparaat steeds 
meer- buiten het politieke bestuur van de stad om- zorg moet dragen voor 
haar eigen legitimiteit. De complexiteit van de stedelijke ontwikkeling betekent 
niet alleen dat het aantal terreinen waarop interventies plaatsvinden toem·,·mt. 
Tevens neemt de noodzaak toe om samenhangen in die interventies a.m te 
brengen. 

Tegen de achtergrond van de scherpte van de belangenconflicten betekent 
dit dat naast de planning van voorzieningen tevens gezorgd moet worden voor 
de planning van de deelname van de betrokkenen. Een uitweg wordt gezocht 
in een intensivering van het planningsproces door de invoering van belangen
participatie. Wat cynisch kan gesteld worden dat het er voor de bewoners eer
der op lijkt alsof men participeert in het participatieproces zèlf, dan deelneemt 
aan het proces van structuurverandering van de stad. Het gaat immers om de 
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regulering van de belangentegenstellingen en niet om het wijzigen van daarmee 
verbonden machtsverhoudingen. 

Gabriël v.d. Brink wees er onlangs nog eens op dat de groei van de plan
ning samengaat met wijzigingen in de manier waarop staatsmacht op dit terrein 
wordt doorgezet: 'Er wordt minder gebruik gemaakt van de uitoefening van 
externe dwang, die - behalve in grensgevallen - plaats maakt voor vormen 
van interne regulatie en zelfcontrole. ( ... )Er i3 de tendens heel de mens in de 
machtsuitoefening te betrekken en de machtsuitoefening op diverse velden van 
het menselijk leven te laten integreren, te laten convergeren of in ieder geval af 
te stemmen op elkaar. ( ... ) (Er ontstaat) een conglomeraat van moderne tech
nieken dat er in slaagt de machtsuitoefening "menselijker", "zachter", "demo
cratischer" en "een stuk gelijkwaardiger" te maken. ' 13 

De mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de stedelijke ontwikke
ling zijn zowel voor het gemeentelijk apparaat, en in nog sterkere mate voor de 
bevolking, aan bijzonder strikte randvoorwaarden gebonden. Aan die rand
voorwaarden kan binnen het planningsproces zèlf nauwelijks of niet getornd 
worden. Het gemeentelijk apparaat heeft maar beperkte mogelijkheden in zo
wel juridische als financiële zin om problemen aan te kunnen pakken. 

Daarnaast betekent een toenemende complexiteit van maatregelen, die el
kaar ook nog eens allemaal beïnvloeden, dat de planning steeds meer verstart: 
de bewegingsvrijheid op de afzonderlijke beleidsterreinen wordt minder. Op 
wezenlijke elementen beschikt het gemeentelijk staatsapparaat niet over de 
mogelijkheden daadwerkelijk de stedelijke ontwikkeling te sturen, terwijl be
langengroepen en organisaties wel in het stedelijk planningsapparaat worden 
opgenomen. Daarmee is de politieke basis voor een radicale breuk van belan
gengroepen met het stedelijke planningsapparaat gelegd. Onder andere de 
kraakbeweging heeft die breuk voltrokken. 

De weerstand tegen allerlei vormen van inspraak, overleg, medezeggen
schap, participatie, etc. -zoals dat in Nederland in de jaren zeventig op vele 
terreinen van overheidsingrijpen is ontwikkeld- is onder krakers en vele an
dere jongeren zeer groot. 'Je wordt aan het lijntje gehouden', 'ingepakt', 'ge
manipuleerd', en 'het levert vaak niets op'. Te meer daar op de wezenlijke ele
menten van de ontwikkeling- de vordering, het bestrijden van de leegstand, 
etc. - door de gemeente weinig kan worden gedaan. Het in dit kader aanko
pen van 30 panden door de gemeente Amsterdam is niet meer dan een, overi
gens kostbare, druppel op een gloeiende plaat. 

Enkele karakteristieken van de kraakbeweging 

Bij een bespreking van de kraakbeweging is de eerste moeilijkheid dat 'de' 
kraakbeweging als organisatie of als samenstel van organisaties niet bestaat: er 
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is geen bestuur of voorzitter, er zijn geen woordvoerders, geen leden, geen 
achternamen. Wel bestaan er bijvoorbeeld in Amsterdam zo'n 20 buurtkr.tak
groepen, soms een eigen kraak-café, een eigen buurt-kraak-krantje. 

Iedere buurtkraakgroep omvat alle kraakpanden in zo'n buurt. Elk p.md 
betaalt elke maand een bepaald bedrag aan de buurtkas. Vergaderingen van 
zo'n buurtkraakgroep bepalen wat er namens die groep gaat gebeuren. I >.lar
naast zijn er nog vele andere 'organisatievormen'. 

Er bestaat een stedelijk overleg van bewoners van panden die door de ge
meente zijn aangekocht, er is overleg tussen bewoners van panden die de;,·lfde 
eigenaar hebben, er bestaat een stedelijke kraak-krant en een krakers r.tdio
zender. Per actie wordt er vaak een persploeg, propagandaploeg, info-ploeg, 
etc. ingesteld. 

Deze organisatiestructuur is in de afgelopen 10-15 jaar gegroeid: uit n< 'od
zaak (achternaam betekent ontruimingsbevel) en uit ervaring (vaste woord
voerders betekent hiërarchie en mannetjesmakerij). Wat die ervaring betreft: 
hoe precair het woordvoeren namens 'de' kraakbeweging was, bleek toen 
woordvoerders van 'de Amsterdamse kraakbeweging' zich distantieerden van 
de gewelddadigheden op 30 april 1980 (de kroning van Beatrix), die na.1~t de 
'officiële' actie 'geen woning, geen kroning' hadden plaatsgevonden. A.tn die 
gewelddadigheden hadden immers zeer veel krakers meegedaan. Met het dis
tantiëren werd de scheiding, die de overheid en de massamedia trachten te ma
ken tussen 'relschopers' en de rest, tussen 'goede' en 'slechte krakers', ge.wcep
teerd. 

Er bestaan stedelijke en bovenstedelijke overlegsituaties, - o .. 1. het 
Landelijk Overleg Kraakgroepen - maar ze staan steeds onder spanning: 
slechts bij hoge uitzondering vinden er landelijke of stedelijke acties plaat~. En 
áls ze plaatsvinden, is het vaak een reactie op de tegenstander. Onbegrip, wre
vel en zelfs agressie is de overwegende reactie op deze organisatievorm bij nij
wel alle bestuurders: 'Het is geen vereniging, het is een woeste horde.' Met de
zelfde instemming als waarmee de Hollandse strijders tegen de Spaanse '>ver
heersing zich het scheldwoord 'geuzen' lieten aanleunen, wordt de beschuldi
ging 'een zootje ongeregeld' te zijn in de kraakbeweging als een positid feit 
overgenomen. 

Er bestaat een tamelijjk grote verscheidenheid tussen de mensen di,· kra
ken. Dat geldt zowel voor de doelstellingen waarmee gekraakt wordt, als ook 
voor de wijze waarop het kraken en het leven in een gekraakt pand wordt gl'or
ganiseerd. Het is ons inziens dan ook onjuist de situatie met betrekking t< >t het 
kraken weer te geven als een bewuste keuze van individuen of groepen tussen 
wonen in een huurwoning, op een kamer of kraken. Er is geen sprake v.111 een 
bewuste stap buiten de normale woningdistributie, buiten de rechtsorde, als 
een al dan niet door politieke doeleinden ingegeven totale weigering. 14 
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De samenhang in de kraakbeweging bestaat uit het kraken zèlf of het wo
nen in gekraakte panden. Niet meer en niet minder: het gaat erom zelf iets van 
de grond te krijgen. Het karakter van de actie is daarmee offensief en gericht op 
direct resultaat: ruimte om te wonen wordt op huiseigenaren veroverd en ver
dedigd. 

De 'traditionele' vormen van actievoeren, zoals het stellen van eisen aan de 
overheid, het organiseren van pressie om de besluitvorming te beïnvloeden, het 
ontwikkelen van alternatieven met als doel in te spelen op de politieke besluit
vorming, hebben veel minder aandacht. De inzet van de actie is een concrete 
zaak, die in het algemeen niet wordt gekoppeld aan een globaal maatschappe
lijk perspectief Net zo min bestaat een strategie op langere termijn voor de op
lossing van de woningnood. 

Eisen worden niet in eerste instantie aan anderen gesteld. De hoofdzaak is 
het zelf realiseren van de eis: woongelegenheid. Dat maakt haar offensieve ka
rakter uit. Er wordt niet per sé op gunstige omstandigheden gewacht, en ook 
wordt niet eerst de steun van mogelijke coalitiepartners georganiseerd. Dat kan 
ook moeilijk, omdat de organisatie van de kraakbeweging geen strategiebepa
lende leiding en volgzame leden kent. 

Veel krakers noemen zichzelf 'autonoom'. Daarmee doelen zij niet alleen 
op het feit dat ze zelfstandig als beweging tot besluiten komen, maar ook- en 
misschien wel vooral- op het behouden van de eigen positie ten opzichte van 
alles wat overheid is: de overheid is in principe tegenstander, tenminste nooit 
uit eigen beweging medestander. 

Oorspronkelijk was het kraken- naast het veroveren van eigen woonruimte 
- nauw verbonden met de beweging tegen een stadsvernieuwingspolitiek die 
was gebaseerd op kaalslag. Voordat een woonblok in een voor sanering-door
kaalslag aangewezen gebied kon worden gesloopt, stonden er (natuurlijk) 
lange tijd woningen leeg. Deze 'stadsvernieuwingsleegstand' was een van de 
oorzaken van een snelle verpaupering van deze buurten. Voor de bewoners 
van die buurten werden grote nieuwbouwwijken gepland aan de rand van, bui
ten en ver buiten de stad. De enorme huurhoogte in die nieuwbouw maakte die 
woningen daar echter voor de bewoners van stadsvernieuwingsgebieden onbe
reikbaar. De kaalslagsanering vormde een fundamentele factor in een falende 
stadspolitiek die in de buurten op veel verzet stuitte. 15 

Onder het motto 'bouwen voor de buurt' ontstond een belangenovereen
komst tussen de bewoners van stadsvernieuwingsgebieden en krakers in hun 
strijd voor goede en betaalbare huisvesting. Nadat echter het 'bouwen voor de 
buurt' in zekere zin tot leidraad van de gemeentepolitiek werd verheven is de 
zaak aanmerkelijk complexer geworden: gekraakte panden vormen een factor 
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in de wijze waarop een buurt wordt vernieuwd. De strijd rondom de Blaa~kop 
is hier een duidelijk voorbeeld van. 16 

Met name in de laatste jaren zijn vele panden- meestal grote pandl'n in 
het centrum- gekraakt die leegstonden uit speculatieve overwegingen, of om 
te worden verbouwd tot luxe-appartementen of kantoren. Vanwege de grote 
speculatiewinsten die te behalen zijn worden panden voor bewoning onge
schikt gemaakt of juist niet geschikt gemaakt voor bewoning door die grol'pen 
waarvoor de woningnood het meest manifest is. 

Daar waar regering en een meerderheid in het parlement niet bereid zijn 
de leegstand te bestrijden (getuige de inhoud van de leegstandwet, die beter als 
een 'anti-kraakwet' bestempeld kan worden) en daar waar de lokale overheid, 
zelfs als de politieke wil daarvoor aanwezig is, niet over mogelijkheden be
schikt leegstand effectief te bestrijden en voldoende woningen te bouwen, le
vert de kraakbeweging een adekwaat antwoord. De kraakbeweging heeft zèlf 
voor woonruimte voor tienduizenden mensen gezorgd, zonder dat daar één 
staatsinstelling aan te pas kwam. 

Ook op vele andere gebieden zien we dat mensen zich niet meer beperken 
tot het stellen van eisen, maar proberen over te gaan tot het zelf realiseren van 
zaken: het opzetten van crèches, buurtwinkels, blijf-van-mijn-lijf hui1en, 
vrouwenhuizen, ateliers, muziekruimten, etc. Vaak in gekraakte gebouwen. 
Deze bieden in het algemeen zowel financieel als voor wat betreft de zeggen
schap over de ruimte de beste mogelijkheden. Er wordt niet gewacht op al dan 
niet ingrijpende hervormingsvoorstellen of op de revolutie, maar alvast begon
nen. 

In en rond de kraakbeweging worden vele initiatieven genomen voor rul
turele activiteiten, kleinschalige werkgelegenheid, het opknappen van panden 
en het opzetten van voorzieningen. De mensen die dat werk aanpakken of 1.o'n 
huis opknappen, doen dat in het algemeen, omdat ze géén huis, géén werk of 
géén voorziening hebben. Daarom wordt in deze eigen initiatieven vaak niet 
voldaan aan minimumnormen zoals in regelingen en verordeningen zijn vast
gelegd. Zo voldoen bij gekraakte woningen hygiëne, warmte- en geluidsisola
tie en brandveiligheid niet altijd aan de wettelijke vereisten. Dit leidt in de soci
aal-democratie maar ook wel in de CPN tot kritiek: op deze wijze zou de af
braak van allerlei verworvenheden, zoals de kwaliteit van de woning, ender 
worden aangewakkerd dan tegengehouden, dit snijden-in-eigen-vlees is 'kuren 
op de molen van rechts'. 

Een paar discussiepunten 

1. Veel critici van de kraakbeweging gaan voorbij aan het bestaan van woning
nood, of reduceren het woningvraagstuk tot louter een verdelingskwestic: er 
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zouden genoeg woningen zijn, maar de distributie is niet zo goed geregeld. Zo 
schrijft Tromp- een van de ideologen in de PvdA- dat de kraakbeweging 
niet is gebaseerd op de woningnood: ze is 'niet op armoede, maar op rijkdom 
gebaseerd, in de zin dat de woningnood die ze bestrijdt een gevolg is van de 
toenemende welvaart, en wel in meerdere opzichten: de toenemende welvaart 
heeft enerzijds tot veel hogere eisen op het gebied van woongenot geleid: in ter
men van wat in 1945 als redelijk wooncomfot't werd beschouwd, is van wo
ningnood geen sprake. Anderzijds zijn de afname van kamerverhuur en de toe
name van één- en tweepersoonshuishoudens eveneens gevolgen van de wel
vaart, terwijl de groei van de verzorgingsstaat het mogelijk heeft gemaakt dat 
de uitgaven voor wonen in Nederland achter zijn gebleven bij die voor allerlei 
minder duurzame goederen (zoals auto's en elektronica)'. 17 

Woningnood, met andere woorden, is een luxe-probleem; zeker nu er cri
sis is en de 'koek op is'. Het niet erkennen van de woningnood (wat overigens 
wat merkwaardig aandoet bij een geschat woningtekort van ongeveer 
300.000), van de leegstand op grote schaal en van de overige in het eerste 
hoofdstuk gesignaleerde problemen in de woningvoorziening, maken van kra
kers egoïstische paria's; ze kraken 'omdat het mogelijk is geworden om goed
koop en snel aan een woning te komen zonder veel risico's'. Krakers worden 
voorgesteld als de 'sterkeren' die 'zwakkeren ongestraft op de woningmarkt 
kunnen passeren', 'via een op willekeur, connecties en machtsposities geba
seerd informeel circuit (waarmee) formele, op basis van min of meer objectief 
meetbare, urgentie vastleggende verdelingsmechanismen, worden 
ontdoken'. 18 

De stagnatie in het distributiesysteem heeft echter zeer weinig te maken met 
het kraken. De Dienst Herhuisvesting te Amsterdam heeft onlangs meege
deeld- hoewel er slechts schattingen bekend zijn- dat het ontduiken van het 
distributiesysteem op verschillende manieren gebeurd, en dat kraken daarin 
een gering aandeel heeft. 19 

Het zijn de horizontale verkoop en de luxe-renovatie, waardoor een wo
ning boven de distributienormen wordt getild, die de meeste woningen aan het 
distributiesysteem onttrekken. 

2. Er zijn weinig krakers die zullen beweren dat met kraken alleen de woning
nood opgelost zou kunnen worden. Kraken betekent slechts de oplossing van 
de individuele woningnood van de kraker zelf. Natuurlijk komen krakers in 
eerste instantie op voor zichzelf, iets dat hen merkwaardigerwijze vaak wordt 
verweten. In zijn 'Plan voor de Steden' schrijft Schaefer: 'Het geweld van spe
culanten lokt tegengeweld uit van krakers; het geweld van krakers roept over
heicisgeweld op. Woningnood en verval raken in de openbare discussie op de 
achtergrond, oproer en ordehandhaving gaan de geesten beheersen. De vin-
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dingrijkheid die nodig is voor stadsvernieuwing gaat verloren aan het ontwer
pen van strategieën, tactieken om kraakpanden te ontruimen en rellen te be
strijden. Zo leidt het ikke-ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikke tot een klim.t.lt in 
de steden, waarin de parlementaire regels en afspraken aan betekenis 
inboeten. '20 

Zo wordt de kraakbeweging een voorbeeld van wat 'neo-corporat1~me' 
wordt genoemd: de opkomst van het 'actie-wezen' zou leiden tot de emanripa
tie van het deelbelang. De belangenstrijd op afzonderlijke terreinen, of vóór 
c.q. tégen concrete zaken wordt daarmee losgekoppeld van een globaal ont
wikkelingsperspectief. Dit mondt uit in een eisenpakket dat aan de staat wordt 
voorgelegd. Het resultaat is een verdere overbelasting van de staat die de oplos
sing zoekt in het instellen van steeds meer overlegorganen, adviescommissies, 
etc. En dit leidt weer tot een toenemende verstarring en bureaucratisering van 
het staatsapparaat. 21 

Nu is het een feit dat de perspectieven van de kraakbeweging als wd.mig 
een korte termijn karakter hebben: behoud van het kraakpand. Da.mnee 
wordt inderdaad een stadsplanning die gericht is op een 'procesmatige aanpak' 
met 'vastgelegde beleidsdoelen' over 'lange termijnen' etc. verstoord. Ma.tr be
tekent dat dat de kraakbeweging ook als de oorzaak van de chaos in het ge
meentelijk apparaat kan worden beschouwd? De onmogelijkheid een stadspo
litiek uit te voeren die tegemoet komt aan eenvoudige eisen, zoals een hoog 
tempo in de nieuwbouw en de renovatie, het verhinderen van speculatil' etc. 
heeft alles te maken met de kennelijke onmogelijkheden van het gemeentelijk 
apparaat de problemen daadwerkelijk aan te vatten. Doorslaggevend durbij 
lijkt ons niet de verstarde bureaucratie; er is geen overheidsapparaat dat hl't af
gelopen decennium zo vaak en zo omvattend is veranderd als juist het geilleen
telijk apparaat met betrekking tot volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. 
Wel doorslaggevend lijken ons de geringe juridische en financiële mogelijkhe
den van de gemeente zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven. 

3. Een cruciale stap in de ontwikkeling van de kraakbeweging was het negl'ren 
van het gerechtelijk ontruimingsvonnis voor de Groote Keyser, eind 197'J. 'De 
rechtsorde werd genegeerd' en de schijnwerpers van de media werden V< •I op 
de kraakbeweging gericht. Voor de tegenstanders van de kraakbeweging V< >rmt 
dit het centrale kritiekpunt: de kraakbeweging vormt het begin van politici.· ter
ronsme. 

Zo onderscheidt Tromp drie dimensies in het kraken: kraken als !elf
hulp, kraken als protest en kraken als verzet. 22 

De eerste dimensie impliceert het verstoren van de distributie van wonin
gen: er zou op de woningmarkt worden voorgedrongen ten koste van 'zwak-
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keren', een argument dat we net hebben weerlegd. 
De tweede dimensie impliceert acties met een symbolisch karakter: de on

rechtvaardigheden op het terrein van de huisvesting moeten aan de kaak wor
den gesteld. Deze acties zijn alleen effectief als ze overdraagbaar zijn en dus ge
richt zijn op de media. Net als met demonstraties, zou het geen reële vorm zijn 
van machtsuitoefening, maar een plaatsvervangend symbool ervoor. 

De derde dimensie lijkt in zijn ogen de overhand te krijgen: het kraken als 
verzet 'poogt noch demonstratief de aandacht te vestigen op misstanden, noch 
de publieke opinie dan wel de overheid te bewegen bepaalde maatregelen te ne
men of een bepaald beleid te voeren dan wel te ondersteunen'. Typerend is hier 
'het al dan niet gewelddadig negeren van rechterlijke vonnissen en de tendens 
om de actie steeds meer te zoeken in de directe confrontatie met de politie'. 23 

Het initiatief tot de confrontaties met de politie en de ME wordt hier bij de kra
kers gelegd en de ontwikkeling zou die in de richting van terrorisme zijn. 

Als- blijkens de toenemende woningnood en de zich verscherpende on
rechtvaardigheden op het terrein van de huisvesting - de bestaande besluit
vorming faalt, is een beroep op de rechtsorde een uiting van conservatisme. 
Een stabiele basis voor de legitimiteit ervan ontbreekt immers. Hier moet ons 
inziens ook de basis worden gezocht voor de instemming van een groot deel 
van de bevolking met de kraakacties. Woningnood en hoge woonlasten, het 
ontbreken van een perspectief dat daar binnen afzienbare tijd verandering in 
komt, zijn zaken waaronder niet alleen de krakers te lijden hebben. Er bestaat 
in brede kring begrip voor radicale acties en verontwaardiging over het brutale 
en provocerende optreden van de ME. Maar deze instemming heeft een labiel 
karakter: voor je het weet overheerst de ook in brede kring bestaande afkeer 
van 'rellen' en (ver)leidt het uiterlijk en het optreden van veel krakers tot een 
negatieve beeldvorming. 

De politiek van de tegenstanders van de kraakbeweging is er dan ook op 
gericht deze beeldvorming te versterken, alle aandacht te richten op de zgn. 
relschoppers en zo de kraakbeweging te marginaliseren en te criminaliseren en 
daardoor de instemming te doen omslaan in afkeer. Het resultaat is het blokke
ren van wegen naar politieke oplossingen en de situatie dreigt te ontstaan van 
onduidelijkheid tussen provoceren en geprovoceerd worden en tussen het ge
bruik van geweld als strategie of als verdediging. 

4. In de kraakbeweging wordt een vaak heftige strijd uitgevochten over vragen 
met betrekking tot de richting van de actie, verhouding tot verschillende delen 
van het staatsapparaat, het gebruik van geweld, etc. 

Als één van de zgn. 'nieuwe sociale bewegingen' is één van haar karakte
ristieken dat ze zich niet laat persen in een schema van globale samenhangen, 
uitgedacht door een politieke partij of theoretici. De samenhangen zoals die in 
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de bestaande progressieve politieke partijen worden verwoord worden vuk in 
de beweging opgevat als een disciplinering: de onderschikking van concrete 
strijddoelen aan een globaal belang. Dit brengt ons op het probleem van tk ver
houding tussen progressieve politieke partijen en 'nieuwe sociale bewe~ingen' 
en nauw hiermee verbonden is de vraag naar de samenhang tussen die nieuwe 
sociale beweging en de staat. Het is een binnen de kraakbeweging veel voorko
mende opvatting dat de politieke strategie met betrekking tot de staat uitslui
tend een negatieve moet zijn: het bestaande staatsapparaat is het appara.tt van 
de onderdrukking. 

Daarachter zit het concept van de 'frontale strategie' van het type van de 
dubbele macht; de beweging stelt zich op als anti-staat, men spant zich in voor 
het ontwikkelen van een tweede macht (raden, sowjets) die de eerste zal ver
vangen (de vernietiging van de staat als commité voor de belangenbehartiging 
van de heersende klasse). 24 

Deze opvatting wordt mede gevoed door de vergaande versmelting van 
politieke partijen - als politiek-organisatorische uiting van een klassebelang 
-met het staatsapparaat, met name na de Tweede Wereldoorlog. Niet in de 
laatste plaats geldt dit voor de PvdA. 25 

Volgens deze opvatting zijn de veldslagen tussen de kraakbewegin~ m de 
-militaire- vertegenwoordigers van de heersende klasse, de 'normale' vorm 
waarin de strijd zich afwikkelt. Zo zouden de autoriteiten in Amsterdam nooit 
tegemoet hebben kunnen komen aan de eisen die door de krakers vanuit het 
gebarricadeerde gebied rondom het beroemde pand aan de Vondelstraat, wa
ren gesteld. De inwilliging van de eisen zou immers het legaliseren van de actie 
van de kraakbeweging hebben betekend. 26 Nu weten we dat, ondanks het stu
ren van tanks en duizenden ME-ers die de barricades opruimden en overal in 
de stad met krakers hebben gevochten, twee eisen werden ingewilligd: het 
pand bleef voor de krakers behouden en de arrestante werd vrijgelaten. Was 
het nou onmogelijk om gewoon de eisen in te willigen, zonder het hele repres
sieve apparaat te laten paraderen? Natuurlijk had dat ook gekund. De erv,lrin
gen rondom andere panden, o.a. de Groote Keyser, tonen dat aan. 

De opvatting dat de staat zich altijd tegenover bewegingen voor directe 
democratie zal moeten opstellen en geen andere politieke macht dan de hare zal 
kunnen erkennen, ontkent de mogelijke resultaten van de offensieve strijd die 
binnen de staatsorganen gevoerd wordt tegen de dominante ideologie en de be
staande 'materialiteit' ervan. 

Het feit dat de vertegenwoordigers/gemeenteraadsleden van de linkse opposi
tie in de Amsterdamse gemeenteraad (CPN en PSP) samen met de partijm die 
in B&W zitting hebben (CDA en PvdA) over de barricades van de Vondel
straat klommen om met de krakers te onderhandelen, heeft onder vele krakers 
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kwaad bloed gezet. Op deze manier zou de linkse oppositie zich met het be
stuur geïdentificeerd hebben. Dat deze partijen op deze manier dachten méér 
resultaat binnen te halen, dan door zich afzijdig of tegenover B&W op te stel
len, was een overweging die voor vele krakers niet te pruimen was. Ook al 
werd formeel alleen door de burgemeester besloten de tanks en politie in te zet
ten, en keerden de linkse oppositiepartijen zich daartegen, toch hadden zij me
de namens het stadsbestuur onderhandelt met de krakers. In hoeverre hun op
treden bijgedragen heeft tot het inwilligen van de twee eisen, wat de argumen
tatie voor hun optreden was, is niet concreet na te gaan. 

Dat is het probleem: de manier waarop maatschappelijke tegenstellingen 
in het staatsoptreden vorm krijgen, is geen directe, inzichtelijke afspiegeling 
van die tegenstellingen. De actie rond de Vondelstraat had tot resultaat dat dit 
kraakpand behouden bleef, maar de strijd binnen de vertegenwoordigende 
(staats)organen en de staatsapparaten, die mede tot dit resultaat leidde, is geen 
spiegelbeeld van de strijd op straat, en blijft in mist gehuld. 

In de Amsterdamse gemeenteraad zijn enkele debatten gevoerd over en 
naar aanleiding van De Groote Keyser. Dit rijtje van vijf gekraakte grachten
panden moest najaar '79 op bevel van de rechter worden ontruimd; de krakers 
barricadeerden het pand en maakten bekend het te zullen verdedigen. Twee 
keer stond de politie klaar om uit te rukken, maar beide keren ging dat niet 
door. Er bleken wel degelijk mogelijkheden te zijn voor de gemeente om de 
panden te verwerven voor jongerenhuisvesting; uiteindelijk kocht de gemeente 
de panden in het najaar van '80. De inbreng van de communistische fractie in 
deze gemeenteraadsdebatten was voorbereid samen met krakers (een enkele lid 
van de CPN, de meesten niet). In de gemeenteraad werd echter door de partij
en die in B&W vertegenwoordigd zijn niet op de CPN-verhalen ingegaan en 
de vele moties werden door hen zonder argumentatie weggestemd. Enkele van 
dez~ moties bleken echter enkele maanden later wel door het stadsbestuur 
(B&W) overgenomen te zijn en uiteindelijk werden zelfs dus de panden be
houden. Maar welke rol de linkse oppositie hierin nu precies gespeeld heeft en 
of het zonder deze strijd in dit staatsorgaan ook gewonnen zou zijn, dat blijft 
de vraag. 

Aan de andere kant is het wel zo, dat het bezetten van posities in de staat 
op zichzelf genomen geen garanties levert voor het kunnen realiseren van de 
belangen van de arbeidersklasse, zoals met name de ervaringen met de sociaal
democratie laten zien. De sociaal-democratische beweging heeft zich in poli
tiek en organisatorisch opzicht aangepast aan het administratieve model van de 
staat en heeft haar autonomie t.o.v. de staat opgegeven. Daarmee wordt de ma
terialiteit van de staat als kapitalistische staat niet voldoende onderkend. 

Het wijzigen van de krachtsverhoudingen binnen de staat en wat belang
rijker is het radicaal wijzigen van de materialiteit ervan, is slechts één van de 
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aspecten van een democratische overgang naar het socialisme. Een ander a'>pect 
van het proces houdt in dat men tegelijkertijd steunt op maatschappelijk" be
wegingen aan de basis, dat men tegelijkertijd de centra van directe demon.ttie 
ontwikkelt en uitbreidt. Deze laatsten hebben hun eigen dynamiek en be.,luit
vorming die niet vanzelf samenvalt met die in politieke partijen of staatsapp.tra
ten. 

Het centrale probleem is de verbinding van de beide hiergenoemde a'>pec
ten. Het gaat niet om een 'vernietiging' van de instellingen van de represem.nie
ve democratie (parlement en ambtelijke uitvoering) enkel ten gunste van direc
te democratie en strijdvormen buiten de staat. Het gaat er evenmin om de lll.lS

sabeweging los te laten, tot stilstand te brengen of zelfs te onderdrukken, ten 
gunste van een hervorming van de representatieve democratie (de klassieke so
ciaal-democratische strategie). 

Aanhangers van deze laatste opvatting waarschuwen voor de gevaren die 
in de beweging voor zelfbeheer op de loer liggen: (neo)corporatisme t·n de 
fragmentarisering van de sociale strijd. Resultaten kunnen slechts worden be
haald in een 'samenhangend project', dat het beste kan worden gerealiseerd 
door de staat. De maatschappelijke beweging voor directe democratie 111oet 
worden geïntegreerd in de beweging voor de democratisering van de represen
tatieve instellingen. 

De historische ervaring is dat deze bewegingen uiteindelijk worden '•pge
nomen in het net van de staat, doordat ze geïntegreerd 'worden en daarmee een 
deel van de kapitalistische staat.' Franse theoretici als Deleuze en Foucault plei
ten daarom voor vormen van verzet op micro-niveau, voor 'lokale experitnen
ten'. Ze zien dit als de enige weg om te voorkomen dat bewegingen opgesl< •ten 
worden in het staatsapparaat en de politiek en daarmee hun autonomie zouden 
verliezen. Terecht geeft ons inziens Poulantzas aan dat ook in dit model v.1n de 
anti-staat deze lokale experimenten zullen worden opgenomen: als de in st tt uti
onalisering van eilandjes. 27 

De arbeiderspartijen dienen een nieuwe rol te spelen in het articuleren van 
de veranderingen op het niveau van de staat enerzijds en de ontwikkeling van 
de sociale beweging anderzijds. Politieke partijen dienen actief aanwezig lt' ;.ijn 
in de nieuwe maatschappelijke bewegingen, gezien de gevaren van corput .nis
me en assimilatie. Het centrale vraagstuk in deze kwestie is dan hoe die p.mij
(en) aanwezig moet( en) zijn. 

Samenvattende conclusies 

Vanaf het midden van de jaren zestig heeft zich een verschuiving voorged.t.m in 
de wijze waarop- op het terrein van de volkshuisvesting- de maatsch.tppe
lijke tegenstellingen vorm krijgen. Tegelijkertijd treedt er een afname en een 
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toename van de staatsbemoeienis op, terwijl ook het karakter van deze bemoei

enis sterk verandert: 
- de sturingsmogelijkheden met betrekking tot de omvang van de bouwpro

duktie, de kwaliteit en de prijs van woningen, zijn aanzienlijk verminderd; 

datzelfde geldt voor de mogelijkheden voor een distributiebeleid. Het 
marktmechanisme en de op de markt geldende machtsverhoudingen wint 
als allokatiemechanisme aan betekenis boven dat van allokatie door politie
ke besluitvorming; 

- het resultaat is het nijpender worden van het woningvraagstuk en de kapita
listische eigendomsverhoudingen komen sterker en directer op de voor
grond. Dit wordt nog versterkt door het feit dat de economische crisis de 
mogelijkheden om 'over de belangentegenstellingen heen' oplossingen te 
vinden, heeft afgesneden. Daar waar in de belangenstrijd de kapitalistische 
eigendomsverhoudingen worden aangetast- bijvoorbeeld bij huurstaking 
of bij kraken- treedt een van de centrale taken van het staatsapparaat i.c. 
het garanderen van de kapitalistische eigendomsverhoudingen, op de voor
grond; 

- met de ontwikkeling van het staatsapparaat op het terrein van de volkshuis
vesting heeft zich een omvattend en diepgrijpend systeem ter regulering van 
de reproduktie van de arbeidskracht gevormd: een planningssysteem waar
bij de 'integratie van de mens in het staatsapparaat' voorop stond. In de spe
cifieke materialiteit van de staat als kapitalistische staat ligt de onmogelijk
heid besloten alleen via staatspoltiiek tot een oplossing van het woning
vraagstuk te komen. 

De kraakbeweging is tot op zekere hoogte een uitdrukking van de ontwikke
lingen op het terrein van de volkshuisvesting. De sociale basis van de kraakbe
weging wordt gevormd door - voornamelijk - jongeren die geen of een 
slechte toegang tot de woningmarkt hebben. Om redenen van onafhankelijk
heid en effectiviteit- en als resultaat van in de afgelopen jaren opgedane col
lectieve leerprocessen - heeft de kraakbeweging zich grosso modo buiten de 
staat geplaatst. 

Kraken op zichzelf lost de woningnood niet op. Daarvoor is een omvat
tender politiek noodzakelijk. Hoewel in de kraakbeweging verbindingen wor
den gelegd en uitgebouwd met andere sociale bewegingen (met name de anti
kernenergiebeweging, de vrouwenbeweging, solidariteitsbeweging met de 
derde wereld, met de zigeuners, etc.) resulteert dit niet in een globale strategie. 
Het karakter van de verbindingen is eerder die van solidariteit en lotsverbon
denheid en een gemeenschappelijke vijand (de staat). 

De tegenstrijdigheden waarmee bij de ontwikkeling van duurzame oplos
singen moeten worden gewerkt zijn ons inziens: 
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de machtbasis voor het doorvoeren van sociale veranderingen ligt in de so

ciale beweging en die heeft een eigen dynamiek die wordt gevormd door 
het samengaan van verschillend georiënteerde (politieke) krachten met een 
-vaak scherpe- richtingenstrijd, met eigen vormen van besluitvorming, 
etc. Duurzame resultaten zullen echter slechts worden geboekt als een 'sa
menhangend project' wordt uitgevoerd; 
de wijzigingen die zijn opgetreden in de wijze van politiek maken beteke
nen dat een politiek die gericht is op het bezitten van de staatsmacht geen 
oplossing biedt. Anderzijds zal juist op het niveau van de staat de sanwn
hang in het project moeten worden gerealiseerd. 

Tegenstrijdigheden waarvoor geen pasklare oplossingen kunnen worden gege
ven. Het geeft aan binnen welk spanningsveld nog veel theoretisch en pr.lk
tisch-politiek werk moet worden verzet. 

Noten 

1. Onder 'krakers' verstaan we geen 'illegale bewoners', maar in overeenstemming lllt't de 
omschrijving van de Raad van Kerken (Kraken in Nederland, p. 33) 'diegenen die mnder 
toestemming van de eigenaar een leegstaar>de ruimte in beslag nemen'. Daarmee sluiten we 
'illegale bewoning' door ontduiken van gemeentelijke distributieregels met medeweten en 
regelmatig ook met medewerking, bijvoorbeeld door het laten betalen van sleutelgeld- van 
de eigenaar uit. Schattingen van de Dienst Herhuisvesting in Amsterdam geven aan dat kra
kers 'een kleine minderheid' vormen van illegaal bezette distributiewoningen. Cf. De W"o~,n
heid, 10-4-1981. Het is overigens- om redenen die later in dit artikel uiteen gezet W<>tden 
- onjuist om over de kraakbeweging, als een homogene beweging te spreken. 

2. Een schatting van Release van begin 1976 kwam op 10.000 krakers, waarvan de helft in Am
sterdam. In het boekje Stadswandelingen (Amsterdam 1981, 'krakers-uitgave') wordt ge
sproken van 2000 krakers in het centrum van Amsterdam. De Handleiding voor rondl•,,,m
tochten langs de Amsterdamse kraakpanden (aug. 1981) spreekt van 20.000 Amstenl.unse 
krakers. Aan 50.000 komen we door een globale optelling van geschatte krakersaantalll'n in 
de grote steden. 

3. Cf. Raad van Kerken Kraken in Nederland, Amersfoort 1978, p. 44. 
4. Het is immers pas weer sinds enige tijd dat er officieel gesproken wordt over wonin).;n"od. 

Tot halverwege de jaren zeventig heette de woningnood 'opgelost'. Ook nu nog wordt ge
tracht- o.a. door de regeringspartijen- het probleem te reduceren tot een woningn11od 
voor slechts enkele deelgroepen (alleenstaanden, buitenlanders, jongeren). 

5. H. Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek, geciteerd bij N. Siljee. 'Huisvesting, cent he
oretiese plaatsbepaling' in: S. Spiekerman van Weezelenburg & S. v/d Gaag (red.), R.,./,zr
werk JO jaar Projektraad Bouwkunde TH Delft, DUP Delft 1981, p. 70/71. 

6. Voor een uitvoerige exposé verwijzen we naar: J. Nycolaas, Volkshuisvesting, een b1pho~ge 
tot de geschiedenis van woningbouw en woningbouwbeleid in Nederland, met name '"dert 
1945, SUN Nijmegen 1974. 

7. Dit citaat, dat met vele van gelijke strekking is aan te vullen, is van Weyerman en is tt· ll'1.en 
bij N. Siljee, t.a.p., p. 74. 

8. Een van de aspecten van de huidige toetand op de woningmarkt is de hoge leegstand. ( lhjcc
tief overigens een feit dat kraken mogelijk maakt. De discussie over de leegstand resultl'erde 
in een 'Leegstandwet'. Deze wet vergemakkelijkt het vorderen, doordat de procedure wordt 
verkort en de bestaande vorderingscommissies (waarin makelaars, huiseigenaren en ,Ie Ka
mer van Koophandel een zeer zware stem hebben) worden grotendeels buitenspel g<?et. 
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Ook de beroepsmogelijkheden voor huiseigenaren tegen een vorderingsbesluit worden inge
perkt. 
Er bestaan echter nauwelijks financiële mogelijkheden om te vorderen en voor zover ze be
staan worden ze door bezuinigingen nog verminderd. Zolang een pand echter in het 'leeg
standsregister' is opgenomen heeft de staat, volgens deze wet, de taak de leegstand te be
schermen. Als een pand na 5 maanden en 3 weken nog steeds leeg staat moet de gemeente in 
principe tot vorderen overgaan. De formuleringen in de wet zijn zo dat, nog afgezien van de 
ontbrekende financiën, op vele manieren hieraan kan worden ontkomen. De 'bescherming 
van de leegstand' van geregistreerde leegstaande panden, betekent echter wel het strafbaar 
stellen van kraken. Deze 'anti-kraakwet' is, hoewel in 1981 aangenomen, nog niet van 
kracht. 

9. H. Viersen, 'Reageert de Rijksoverheid te traag op ontwikkelingen in de bouwnijverheid', 
voordracht op het symposium 'Slagvaardigheid in de bouw', TH Eindhoven, 2 dec. 1977. 

JO .. M. Castells, 'The social function of urban planning', in: City, Class and Power, McMillan 
London 1978, p. 62. 

IJ. cl. G. Wigmans, De staat, de stad en het vraagstuk van de stedelijke planning, DUP Delft, 
1981. 

12. cf. W. Bolte &J. Meyer, Van Eerlage tot Bijlmer, SUN Nijmegen, 1981, p. 375 e.v. Na 1980 
stijgt de nieuwbouw van woningen in de sociale sector in Amsterdam (hoewel erg duur) weer 
uit boven de nieuwbouw van koopwoningen. 

13. G. v.d. Brink, Bewegingen, crisis en staat, in: Welzijnsmaandblad, mei 1981, p. 167. 
14. In West-Duitsland is hiervoor de term 'Aussteiger' bedacht: mensen die bewust kiezen 'aus' 

te 'steigen '. Hoewel er in Nederland directe historische lijnen lopen tussen de kabouterbewe
ging I Oranje Vrijstaat van ruim 10 jaar geleden en de kraakbeweging nu, kan deze laatste niet 
worden gezien als een bewuste stap uit de 'verzorgingsstaat': vele jongeren hebben die 'ver
zorgingsstaat' nooit gekend: ze hadden nooit werk, nooit een woning, hun inkomenssituatie 
is altijd penibel geweest; kortom, ze hebben altijd zeer geringe ontplooiïngsmogelijkheden 
gehad en weinig van de zekerheden van de verzorgingsstaat gekend. 

15. cf. W. Bol te & J. Meyer, t.a.p. p. 346 e.v. Smienk-groep, 'Bouwen voor de buurt of niet', in 
Zone 10, februari 1979, p. 5 e.v. 

16. De Blaaskop. Zonder dat er voor dit blok huizen een officieel besluit was genomen over 
sloop of herstel, draaide er al jarenlang een 'inspraakgroep' van ambtenaren, architect en 
buurtbewoners/toekomstige bewoners voor de te bouwen nieuwbouw op deze plek. Toen 
de krakers hier in 1980 achter kwamen, stelden zij dat er genoeg plekken in de buurt waren 
waar deze nieuwbouw te realiseren zou zijn en dat hun woningen m.b.v. een rijksregeling in 
stand gehouden konden worden. Dit laatste werd door een bouwkundig bureau hard ge
maakt. Aanvankelijk leek de gemeenteraad van Amsterdam de krakers gelijk te geven, tot 
wethouder Schaefer najaar 1981 stelde dat hij bij het niet doorgaan van de sloop af zou treden. 
Aldus besloot de raad, met alleen de CPN tegen, in het najaar van 1981 voor sloop. 13 januari 
1982 werd de Blaaskop ontruimd om het 'bouwen voor de buurt' mogelijk te maken. 

17. B. Tromp, 'Kraken als actievoeren: een verkenning', in: Sociologische Gids, jan./febr. 1981, 
p. 32. We maken hier gebruik van een tweetal opstellen van Tromp. Hettweede- 'Margina
lia bij een revolutie' - verscheen wat later dan het eerste in de bundel 'Het falen van de 
nieuwlichters' ( Arbeiderspers Amsterdam 1981). Hoewel de artikelen qua structuur, verwij
zingen, etc. identiek zijn, ontbreekt in de tweede bijna iedere verwijzing naar de kraakbewe
ging; er wordt slechts over 'actiegroepen' gesproken. Dat zal niet vreemd zijn aan het feit dat 
tussen de beide opstellen een confrontatie ligt tussen Tromp en krakers op de Amsterdamse 
Radio ST AD, waar bleek dat het concrete functioneren van de woningmarkt, het karakter 
van de woningnood en speculatie hem vreemd waren. De opmerking in het artikel in de Soci
ologische Gids, dat het huidige woningtekort is terug te voeren tot het verschil tussen de fei
telijke kosten van een woning en het bedrag dat men uitgeeft voor bewoning, is het argument 
waarmee de 'liberalisatie' o.a. van de huren, wordt doorgevoerd. En tussen die 'liberalisatie', 
het in elkaar zakken van de bouwproduktie en de huidige woningnood bestaat een oorzake
lijk verband. 

18. B. Tromp, 'Kraken als actievoeren', t.a.p. p. 33. 
19. Cf. de uitlatingen van de plaatsvervangend directeur van de Dienst Herhuisvesting te Am

sterdam in De Waarheid, 10 april 1981. Zie ook noot I. 
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20. J. Schaefer e.a., Plan voor de steden, De Trommel Amsterdam 1981, p. 11. Het zal welll.mw 
zijn op te merken dat de vindingrijkheid van het gemeentelijk apparaat kennelijk op lm u nt
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Bonapartistisch socialisme? 
Stellingen over de gemilitariseerde partijdictatuur 
in Polen 

Albert Benschop 

Op zondagmorgen 13 december 1981 kondigde partij-, regerings- en legerlei
der Wojchiec Witold Jamzeiski in Polen de staat van beleg af. Zijn 'militaire 
raad tot redding van het nationale heil' stelde de regering, de communistische 
partij en het Poolse volk onder curatele van een handjevol generaals en partijlei
ders. De veelbezongen leidende rol van de PV AP werd vervangen door de lei
dende rol van de viersterren-generaal. De leiding van Solidariteit, duizenden 
vakhondskaders en intellectuelen werden gearresteerd. De Poolse maatschap
pij werd in het militaire corset geregen. 

Uniek aan deze gebeurtenis was dat deze 'bonapartisering 'van de politie
ke heerschappij zich afspeelde in het theater van het 'reëel bestaande socialis
me'. Jamzeiski komt de twijfelachtige eer toe de staat van beleg, die volgens 
Marx zo uitmuntende uitvinding die periodiek werd toegepast bij iedere crisis 
tijdens de Franse burgerlijke revolutie, herontdekt te hebben voor het bedwin
gen van de crisis in en van het etatistisch socialisme. 

De gemilitariseerde partijdictatuur werd opgelegd aan een volk dat- on
danks alle economische ellende- bijna 16 maanden lang de vreugde had ge
kend van een werkelijk onafhankelijke, authentieke vakbond. De Poolse arbei
dersbeweging had een begin gemaakt aan een nieuwe episode in de geschiede
nis van het 'reëel bestaande socialisme', nl. die van de revolutionaire verbinding 
van socialisme en democratie. Daaraan werd op die zwarte zondag in decem
ber met geweld een voorlopig einde gemaakt. 

In de stellingen die volgen wil ik een poging doen de condities en contou
ren te schetsen van de crisis van het Poolse politieke systeem. Ik pretendeer 
hiermee - uiteraard - geen empirisch-historische analyse. Ik formuleer 
slechts een aantal politiek-theoretische stellingen en hypothesen, die uitge
werkt en getoetst zouden moeten worden in nauwkeurig empirisch-historisch 
onderzoek. 

Het probleem daarbij is dat veel van de tot nu toe door ons gebruikte be
grippen, oordelen en formules juist door de Poolse ontwikkeling ter discussie 
worden gesteld. Zij stelt ons politiek en theoretisch op de proef. Er is een nieu
we kwaliteit vcreist van onze analyses en van onze politieke posities m.b.t. de 
regimes van het Sowjet-blok. 

De overdenkingen n.a.v. de recente gebeurtenissen zijn niet meer dan een 
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voorlopig antwoord op de vraag hoe het mogelijk is geweest dat in Polen een 
van de meest inspirerende en 'belovende' democratische vernieuwingen uit
mondde in een militair-dictatoriaal type van partijheerschappij. 

De lessen uit de nederlaag van Solidariteit en de gehele democratische op
positie zullen nog getrokken moeten worden. Het gaat niet aan om hen die ne
derlagen leden de les te lezen- daartoe hebben helaas Jaruzelski, Rakow~ki 
c.s. de kans gekregen. 

Vice-premier Rakowski over zijn partij: 
'Gedesintegreerd, daar ben ik het mee eens. Het
geen zeer duidelijk is, aangezien de militairen 
haar plaats in de regering hebben moeten inne
men. Wie kan ontkennen dat de partij intellectu
eel en politiek bankroet ging, dat zij niet in staat 
was de samenleving te organiseren, het land voor 
een ramp te behoeden, en zelfs niet in staat was 
de staat te verdedigen< In laatste instantie heeft u 
gelijk: wij zijn degenen die schuldig zijn, niet 
Solidariteit.' (Uit interview met Fallaci, febr. 
'82.) 

Lech Walesa: 
'Wij kunnen de partij niet omveru·erpen \l:'e 
moeten de macht niet 'van haar wegnemt'n \V'c 
moeten haar behouden, en tegelijkertijd "'"'·ten 
we haar temmen. We u·illen dat de pam1 ons 
dient. We zullen het haar leren. We rrwelm de 
JUiste condzt1es creëren voor deze partij. w,. Á·un
nen de partij niet erg zu·ak laten worden. IA· ;al 
de partij helpen als zij begmt zichzelf te d'" "·di
teren of ineen te storten.' Vraag: maar al~ d~'f''lr
tij dan nog zwak is? Walesa: 'Dan word 1 • hd 
van de partij.' (Uitspraken uit okt. '81 in I '!.lV
boy-interview.) 

I. Crisis van het etatistisch socialisme 

1. Bankroet van het etatistisch socialisme 
De recente ontwikkelingen in Polen bewijzen opnieuw het bankroet van het 
autoritair etatistisch model van socialisme. Het hoofdkenmerk van dit model is 
de rol van 'de partij' die op praktisch alle niveaus van de maatschappij het mo
nopolie van de macht heeft. De heersende partij functioneert als deel van het 
staatsapparaat en verstatelijkt zelf. Er treedt een wederzijdse doordringing op 
van partijapparaat en staatsveiligheidsdienst, een extreme centralisatit· van 
macht en het politiek pluralisme en de politieke democratie worden 
uitgeschakeld. 1 

De regimes in de landen van het etatistisch socialisme kennen in feite geen 
democratische legitimatie. Hun heerschappij berust op een combinatie van drie 
factoren. Ten eerste op het ontbreken van effectieve middelen om zich tegen 
het regime te verzetten. Ten tweede op een 'verzorgings-legitimatie', die werk
zaam is zolang de regering erin slaagt stabiele economische verzorging en soci
ale zekerheid te bieden. En tenslotte op de kracht van de 'traditionele legitimi
teit', d.w.z. de gewenning aan de bestaande heerschappijverhoudingen en ont
breken van het perspectief dat het 'anders' zou kunnen. 

Ideologisch steunt het politiek monolitisme op de doctrine van de 'sulida
risering van de hele natie', d.w.z. op een visie volgens welke een maatsch.1ppij 
waarin het kapitalistisch bezit van de produktiemiddelen is afgeschaft, bevrijd 

120 



is van de plaag van wezenlijke maatschappelijke belangentegenstellingen. Vol
gens de marxistisch-leninistische ideologen is het reëel bestaande socialisme 
een zodanige eenheid, dat het geen pluriforme structuren nodig heeft om maat
schappelijke conflicten politiek te reguleren. Vanuit de 'socialistische eigend
om' legitimeert de partij- en staatsleiding haar heerschapij als garantiebewijs 
voor de heerschappij van de leidende rol van de arbeidersklasse. Voorstanders 
van authentieke vormen van maatschappelijke zelforganisatie worden door de 
beheerders van het etatistisch socialisme dan ook beschouwd en behandeld als 
'anti-socialisten' en 'contra-revolutionairen'. 2 

2. Eenpartijstelsel en partij-interne democratie 
Nominaal kende de Polen een meerpartijenstelsel, maar feitelijk functioneerde 
het politieke stelsel als een eenpartijsysteem. 3 De PV AP had het monopolie op 
de politieke synthetisering van de tegengestelde maatschappelijke belangen en 
politieke oriëntaties. 

Kan een eenpartijstelsel democratisch zijn? Een democratisch functione
rend eenpartijsysteem stelt hoge, zo niet onoplosbare eisen aan het functione
ren van de interne partijdemocratie. In de partij zouden de belangen van alle 
klassen en sociale groeperingen vertegenwoordigd moeten zijn, en zij zou alle 
politiek-strategische, programmatische en ideologisch wereldbeschouwelijke 
stromingen in zich moeten verenigen. Dat is echter alleen mogelijk wanneer 
'de' partij zou functioneren als een coördinerend centrum van verschillende 
quasi-partijen. Zij zou een platform moeten worden waarop de verschillende 
belangengen en gezichtspunten zich kunnen manifesteren en elkaar beconcur
reren. 

Vanuit democratisch gezichtspunt vereist een eenpartijstelsel dat de partij 
functioneert als een strijdperk van quasi-partijen. Een eenpartijstelsel met een 
fractieverbod in de 'partij aan de macht' onderdrukt het politieke pluralisme en 
de politieke democratie. 

3. Eenpartijstelsel en massaorganisaties 
Politiek pluralisme en politieke democratie vereisen dat verschillende belan
gen, aspiraties en programma's zich in het politieke systeem uit moeten kun
nen drukken. Niet alleen politieke partijen, maar ook arbeidersraden en ver
schillende massaorganisaties (bijv. vakbonden, consumentenorganisaties) kun
nen deze rol vervullen. Het probleem van het politieke pluralisme is ook in 
Oosteuropese maatschappijen dus niet beperkt tot het al dan niet bestaan van 
meerdere partijen. 

Niettemin is dat wel een centraal probleem. Wanneer de politieke demo
cratie aan banden is gelegd, gaat hiervan een sterk disciplinerende functie uit 
naar andere organisaties (die tot taak hebben bepaalde maatschappelijke belan-
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gen te articuleren in de staat en de partij( en) en te participeren in de uitvon111g 
van politieke beslissingen van staat en partij). Het resultaat is dat massa-org.mi
saties worden geïnstrumentaliseerd als 'transmissieriemen' van de partijpuli
tiek. 4 

4. Beperking van politieke democratie is verlies van leervermogen 
In het politieke systeem van Polen werd de articulatie van de in de maatsch.lp
pij ontwikkelde alternatieven systematisch beperkt of uitgesloten. Dat gddt 
zowel voor: 
- de mogelijkheid om verschillende belangen georganiseerd in te brengcrr op 

de verschillende niveaus van politieke besluitvorming (beperking van ~Hrto
nomie van massaorganisaties, instrumentering van vakbonden: geen vrij
heid van organisatie en geen stakingsrecht); 

- de mogelijkheid om alternatieve programma's continu en georganiseerd te 
ontwikkelen, d.w.z. verschillende politieke syntheses te formuleren v .u1 Je 
diverse belangen (beperkte vrijheid van meningsuiting en vergadering); 

- de mogelijkheid om deze programma's voor te leggen aan de bevolking of 
haar vertegenwoordigers (beperking van vrijheid van informatie en tocg.mg 
tot media); 

- de mogelijkheid van individuen om autonoom te beslissen door wie ol wat 
zij zich willen laten vertegenwoordigen (vrije en geheime verkiezingen 
e.d.). 

Dit systeem van beperkingen en uitsluitingen impliceert niet alleen een 
beperking van burgerrechten, maar ook dat de heersende partij haar k-rr
vermogen verliest. 

5. Verstarring van partijpolitiek en organisatie 
De PV AP was niet in staat de zich steeds wijzigende sociale en polit icke 
krachtsverhoudingen in haar lijn te verwerken. 

Het fractieverbod en andere inperkingen van democratische mening\\'Or
ming beperkte de ruimte om alternatieve politieke strategieën en tactieken indi
vidueel of georganiseerd te vertegenwoordigen. Daardoor ontstond een tomc
mende organisatorische scheiding tussen 'apparaat' en leden, en verviel ouk de 
interne democratische legitimatie van de lijn van de leiding van de PV Al'. Er 
was sprake van een vergaande bureaucratisering. 

De dragers van de eenpartijheerschappij raakten onder het bewind van 
Gierek steeds meer in discrediet. 5 Het wantrouwen in de PV AP werd venter kt 
door het uitgebreide net van privileges van de partij- en staatsbureaucratie en 
een omvangrijke corruptie. Dit ging gepaard met despotisch optreden v.111 tal 
van afdelingsleiders, fabrieksdirecteuren en districtsfuntionarissen v .u1 de 
PVAP. De arrogantie van de superieuren schokte het rechtvaardigheidsgevoel 
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van de bevolking. 6 De armoedige officiële 'marxistisch-leninistische' ideologie 
van het regime werd een bron van ergernis en verveling. Het prestige van 'het 
communisme' was en is in Polen zeer laag- ook al moet men dit verzet tegen 
'communisme' niet verwarren met een pleidooi voor herstel van het 
kapitalisme. 7 

6. Veranderingen door explosies en persoonswisselingen 
Wanneer een rationeel en effectief democratisch mechanisme om maatschappe
lijke veranderingen en conflicten te verwerken ontbreekt, is wel de barometer 
afgeschaft, maar niet het slechte weer. 8 Belangrijke koers- en regeringswijzi
gingen kwamen in Polen alleen tot stand na explosies van ontevredenheid. 
Door het ontbreken van een geaccepteerd mechanisme ter afweging van maat
schappelijke belangen en programma's werden maatschappelijke crises een bij
na normaal verschijnsel. 

De PV AP verwerkte deze explosies door persoonswisselingen in de lei
ding en door strijd tussen personen en klieken. Dat gebeurde in 1956, toen Go
mulka, die net drie jaar voor 'nationaal-communisme' in de gevangenis had 
doorgebracht, opnieuw eerste partijsecretaris werd. Dat gebeurde weer in 
1970, toen de voormalige mijnwerker Gierek uit het Silezische partijsecretari
aat gehaald werd, én in 1980, toen de voormalige inspecteur van de geheime 
politie Kania tot partijleider werd gepromoveerd. Aan al deze koers- en per
soonswisselingen gingen grote sociaal-politieke uitbarstingen vooraf. 

De oude leiders werden afgezet en verantwoordelijk gesteld voor alle 
'fouten'- volgens het principe van de 'onschuld van het systeem'. De nieuwe 
leiding deed een paar directe economische concessies, kondigde verbeteringen 
en hervormingen aan en vergat na korte tijd haar beloftes en keerde terug naar 
de methode van de oude politieke leiding. 9 

De conflictpunten in de partij werden daarbij sterk gepersonaliseerd. Ver
anderingen voltrokken zich als resultante van vaak zeer cynische 'machtsspel
letjes' tussen de afzonderlijke klieken. Dit 'secundaire pluralisme' werd gro
tendeels achter de coulissen uitgevochten- en dus ook buiten het gezichtsveld 
van de meeste partijleden. 

7. Inbreuk op het traditionele mechanisme van machtsuitoefening 
De politieke crisis die in augustus '80 tot uitbarsting kwam werd in eerste in
stantie door de PV AP-leiding op de traditionele wijze benaderd. Zij was com
pleet verrast door de omvang en vasthoudendheid van de stakingsbeweging en 
probeerde moeilijkheden af te kopen met een paar economische concessies en 
wat hervormingsbeloftes. 

Zij werd echter gedwongen het bestaan van onafhankelijke vakbonden te 
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erkennen. Daarmee was een situatie ontstaan waarin de oude mechanismen 
van de machtsuitoefening niet meer konden functioneren. Het oude model van 
de onderschikking van alle maatschappelijke organisaties aan een onaanta~tba
re en onbeweeglijk regerende PV AP was kaduuk. Er was een nieuwe, zelf~t .m
dig georganiseerde machtsfactor ontstaan. Van nu af aan moest bij elke bel.tng
rijke beslissing rekening worden gehouden met Solidariteit. 10 

De PV AP reageerde hierop in hoge mate werkelijkheidsvreemd en delen
sief. Zij wist geen consistente politieke lijn te ontwikkelen. Naarmate de '<H:i
aal-politieke conflicten zich opstapelden, deed zij partiële concessies. Maar het 
centrale probleem schoof zij voor zich uit. 

8. Tegenspraken binnen het blok aan de macht 
De partij raakte tijdens de stakingsbeweging in augustus '80 in opperste ver
warring. Binnen partij- en regeringsapparaat ontstond paniek en radeloosheid 
waarvan zij zich maar nauwelijks wist te bevrijden. 11 De interne tegenstellingen 
binnen het blok aan de macht verscherpten zich en de partij begon te desinte
greren. 

Zij viel uiteen in een aantal, zich nu meer openlijk manifesterende stro
mingen en fracties, die het vacuum probeerden te vullen en hun eigen politieke 
oplossingen door te zetten. Naast de orthodoxe 'hardliners', die met wisst·lcn
de scenario's zo snel mogelijk wilden overgaan tot het elimineren van Solidari
teit als onafhankelijke vakbond (Olszowski, Grabski c.s.), ontstond er een 
breed geschakeerde vernieuwingsbeweging die optrad voor een politieke over
eenstemming met Solidariteit, voor democratisering van de partij en de ope
ning van de PV AP naar buiten toe. Om de nieuwe partijleiders Kania en later 
Jaruzelski vormde zich een nieuw 'centrum'. Het sleutelwoord van de panijlei
ding werd: 'politieke oplossingen voor politieke problemen'. 

Maar de nieuwe partijleiding was niet in staat om tot interne compromis
sen te komen die zowel voor de Sowjet-Unie als Solidariteit acceptabel w.tren. 
Daardoor kon zij ook geen initiatieven nemen om de politieke leiding van het 
maatschappelijke gebeuren te heroveren. 

9. Verval van interne organisatie- en machtsverhoudingen 
Het verval van de interne organisatie- en machtsverhoudingen betekende een 
verdergaande verzwakking van de partijleiding. De eenheid van optreden ver
brokkelde en de PV AP desintegreerde ook organisatorisch. 

Er trad een soort institutionele verdubbeling op van de partij. Er ontston
den verschillende, parallellopende organisatienetwerken. De oude transmis
sieriemen van de macht en van de beslissingen bleven een belangrijke rol spe
len, maar zij worden meer en meer opengebroken en gepolitiseerd. Er ontston
den nieuwe kernen van politieke reorganisatie die niet beperkt bleven tot klie-
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ken en personenstrijd. Een belangrijke uitdrukking hiervan is aan de ene kant 
het ontstaan van de 'horizontale structuren', waarin partijleden zich verenig
den met voorbijgaan aan de centrale organen. Vertegenwoordigers van deze 
groepen eisten !egalisering van de horizontale structuren en invloed op de 
voorbereiding van het partijcongres. Op het IXe buitengewone partijcongres 
in juli '81 werden een aanal resultaten van dit democratiseringsproces 'van on
deraf' bevestigd en vastgelegd in statutaire wijzigingen. 12 Aan de andere kant 
organiseerden de voorstanders van de harde lijn een aantal forums (Forum van 
Katowice, Grunwaldgroep e.d.) waarin werd opgeroepen tot een ideologisch 
en politiek offensief van de partij (tegen de 'liberale maffia'). 

Als gevolg van zuiveringen en royementen trad er een verzwakking op 
van het bestuursapparaat. Ai voor het congres werden op grond van incompe
tentie en corruptie 35 van de 49 provinciale partijsecretarissen en 200 hoge 
functionarissen, 30 ministers en 30 staatssecretarissen, en 50 leden van het Cen
traal Comité ontslagen. 

Hierdoor verschoof de verhouding tussen formele en feitelijke heerschap
pij. Het staatsapparaat verharde: het leger, politie en justitie nemen politieke 
taken van de regering over. De partijbureaucratie, het leger, de veiligheidstroe
pen en de geheime politie bleven als meest operatieve element van het partijre
gime over. Het leger begon het partijapparaat te penetreren. 

10. Hervormers kunnen zich niet doorzetten 
Na het buitengewone partijcongres leek het korte tijd alsof de PVAP haar ver
warring en politieke besluiteloosheid te boven was gekomen. Het zelfvertrou
wen keerde enigszins terug. Maar de gespletenheid en het gebrek aan oriëntatie 
bleven. Tot aan het congres van Solidariteit in september nam de PVAP geen 
meuwe mltlatleven. 

De hervormingsgezinde vleugel van de partij - de voorstanders van de 
'odnowa' -kon zich niet doorzetten. Zij was aan de ene kant gehandicapt 
door de heftige strijd die zij in mei en juni moest voeren om de afvaardigingen 
naar het congres. Anderzijds door haar pre-occupatie met de eenheid van de 
partij en door het gehamer op het 'marxistisch-leninistisch' karakter van haar 
voorstellen. Een vooraanstaande hervormer als Rakowski grensde zich sterk af 
van het 'revisionisme' en de 'anti-marxistische' stromingen binnen en buiten de 
PVAP. De hervormers bleven zonder leiding en waren niet in staat de vicieuze 
cirkel van onmacht te doorbreken en een duidelijk alternatieve politiek te for
muleren. Hervormers die verder gingen werden al snel buitenspel gezet (Brat
kowski). 

11. Militarisering van de staatsmachinerie 
De PVAP was niet meer in staat 'op eigen kracht' haar tegenstellingen te over-
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winnen en nog minder om de maatschappelijke ontwikkeling als geheel tl' \tU

ren. Haar machteloosheid moest steeds meer worden gecompenseerd do"r de 
enige kracht en efficiënt georganiseerde eenheid van het systeem in verval: het 
militaire apparaat moest de partijheerschappij redden. 

De condities voor de militarisering van de staatsmachinerie waren: 
- De desintegratie van de partij en haar onvermogen om de positie van Soli

dariteit te ondermijnen, dan wel een compromis te sluiten over de wijze 
waarop zij als onafhankelijke kracht ingevoegd kon worden in een her
vormd politiek systeem. 
Het verval van het civiele politieke systeem, d.w.z. de ineffectiviteit van het 
economischplannings-en besturingsmechanisme. In de loop van 1981 rr.un 
het gewicht van militairen in het civiele bestuur toe. Stapsgewijs naml'n de 
militairen politieke competenties over en vervingen zij de PV AP als leiden
de kracht. Voor het eerst bekleedde in een Oostblokland een genera.rl de 
post van eerste partijsecretaris (s;nds 18 oktober '81), naast die van minis
ter-president (sinds 9 februari '81) en minister van defensie. Nog drie .urde
re generaals maakten deel uit van de regering-Jaruzelski. En eind oktoher 
werden soldaten ingezet om in meer dan 2000 dorpen en kleine steden met 
volmacht op te treden tegen ineffectieve organisatie van economie en be
stuur. Zij kregen de taak voor de handhaving van wetten te zorgen. 
Het verval van de communistische ideologie. Daarvoor bestonden in prin
cipe maar twee alternatieven. Of zij moest vervangen worden door een .lp
pèl op religieuze gevoelens ('iranisering') of door een appèl op nationalisti
sche gevoelens. Het Poolse leger was lange tijd een symbool van nationale 
trots. Jamzeiski was de personificatie van deze nationale militaire trots, en 
van de illusie dat het leger boven de partijen stond. Juist van het leger kon 
daarom worden verwacht dat het in staat zou zijn om de nationale tradities 
te mobiliseren die nodig waren om de macht van het partijapparaat te hn
stellen. 

12. Economische concessies i.p.v. politieke en economische hervor
mingen 

De economische concessies van de PV AP verdiepten de economische crisr~ en 
verscherpten daardoor de politieke fronten. De PV AP weigerde substantiële 
politieke hervormingen te accepteren, zonder welke een economische reL·nn
structie onmogelijk was en deed economische concessies die onrealistisch wa
ren en de economische crises verergerden. 

Juist door politieke concessies te weigeren- met name op het gebied "~m 
het arbeiderszelfbestuur- werd de weerstand van de arbeiders tegen verst >he
ring en inflatie groter, evenals het verzet tegen maatregelen om door langer 
werken uit de economische crises te komen. 14 
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De PV AP weigerde haar politieke toezeggingen na te komen en was niet 
in staat om zelf veranderingen te initiëren. Zij wekte permanent de indruk dat 
zij vrijwillig slechts zo weinig mogelijk concessies wilde doen. Daardoor slaag
de zij er niet in enig vertrouwen onder de bevolking terug te winnen en stimu
leerde zij in feite militante acties. 

De PV AP en haar regering waren niet bij machte om bij te dragen aan een 
gelijke verdeling van de schaarse levensmiddelen. De kloof tussen lonen en 
aangeboden waren werd alleen maar vergroot, het aanbod van levensmiddelen 
daalde en de rantsoeneringen leidden alleen maar tot een nog groter hamster
woede en een uitbreiding van de zwarte markt. De regering gaf geen inzicht in 
de oorzaken van de verzorgingsproblemen. Ondanks de grote belasting van de 
bevolking was zij niet in staat verschijnselen van individuele verrijking en cor
ruptie te elimineren. De aangekondigde processen tegen partij- en regeringslei
ders die misbruik hadden gemaakt van hun machtspositie bleven uit. 

De partij weigerde de massamedia te openen voor een brede maatschappe
lijke dialoog. Daardoor was zij niet in staat een program te ontwikkelen om de 
economie te saneren en het politieke systeem te hervormen dat kon steunen op 
brede delen van de bevolking. 

Het is niet verwonderlijk dat de bevolking de regering en niet Solidariteit 
verantwoordelijk stelde voor de ruïnering van de produktieve basis van Polen. 
Het verwijt dat de vakbeweging de eçonomie geruïneerd zou hebben is door en 
door misleidend. De economische en politieke chaos werd door de PV AP zelf 
veroorzaakt. 

13. Erosie van de partijheerschappij 
De basis van de partijheerschappij verbrokkelde. Door de economische nood
situatie ontvielen haar de laatste restanten van 'verzorgingslegitimatie' en de 
traditionele gewenning van de mensen aan het partijregime werd door de aan
houdende crises doorbroken. De bevolking beschikte nu bovendien over eigen 
organisaties om zich tegen de partijheerschappij te verzetten. Deze legitimatie
crisis verscherpte zich, er trad een grote teruggang op van de 'verankering' van 
de partij in de bevolking. 

De kaders en leiders van de oude staatsvakbonden werden aan het eind 
van 1980 door Solidariteit compleet uit de bedrijven gespoeld. Solidariteit nam 
praktisch alle functies van de oude staatsvakbonden en van de communistische 
bedrijfsgroepen over. De PV AP verloor haar 'leidende rol' in de produktie
sfeer, waar- zoals Gramsci opmerkte - de oorsprong ligt van de politieke 
hegemonie. 

Zeer veel partijleden werden lid van Solidariteit of Boerensolidariteit (1 
miljoen) en grote groepen arbeiders, boeren en intellectuelen traden uit de par
tij. De PVAP overschatte echter haar eigen krachtspotentieel en besloot op 15 
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oktober om het lidmaatschap van de partij onverenigbaar te verklaren met dat 
van Solidariteit: 'men kan niet gelijktijdig lid zijn van onze partij en van een die 
haar vijand is' (Kania). Bij honderdduizenden verlieten leden van Solid.uiteit 
de partij. Geschat wordt dat de PV APin november '81 nog maar 1 miljoen van 
de 2,5 miljoen leden uit 1980 over had. 

14. Dubbelheerschappij 
De politieke oplossing van de crisis vereiste een sterke deelname van de lllas
sa's. De PV AP verdedigde de centra van de macht tot elke prijs en crei~nde 
hierdoor een toestand van dubbelheerschappij, die leidde tot wederzijdse ver
lamming. 

Zij was niet bereid Solidariteit reële invloed te geven bij het oplossen van 
de problemen van het land. Meer dan 10 miljoen georganiseerde Polen moes
ten buiten het proces van meningsvorming en politieke besluitvorming worden 
gehouden. Een in toenemende mate geïsoleerde en steeds kleiner wordende 
partij wilde de centrale maatschappelijke instituties alleen bezet- in bezit!
houden. In de massamedia voerde de partij voornamelijk een dialoog met ;ich
zelf. 

Uiteindelijk was zij niet meer in staat zelf de machtscentra te verdedigen. 
De eens zo trotse Poolse 'vorst' was doodziek. Maar toen de keizer zijn klnen 
verloor, werd daaronder het uniform zichtbaar. 

I I. Solidariteit: haar kracht en zwaktes 

1. Meer dan vakbond, minder dan partij 
Vanaf het begin van haar ontstaan was Solidariteit méér dan een vakbond en 
minder dan een politieke partij.' Juist vanwege het partijmonopolie op de poli
tiek, was Solidariteit niet alleen vakbeweging, maar ook een aaneensluiting van 
staatsburgers die wilden participeren in het politieke leven van het land. Solida
riteit symboliseerde de onbevredigde behoefte aan participatie en politieke 
democratie. 2 

Het is illusoir om te menen dat deze massaorganisatie 'a-politiek' had 
kunnen blijven en zich alleen tnet de 'klassieke' vakbandsproblemen (lonen, 
prijzen, sociale zekerheid e.d.) bezig zou houden. In een land waar 'alles poli
tiek' is, omdat partij, staat en economie zo nauw vervlochten zijn, is elke au
thentieke belangenbehartiging per definitie politiek. 

2. Kritiek van de PV AP 
De PV AP kritiseerde Solidariteit steeds op twee punten. Zij verweet Solidari
teit aan de ene kant dat zij geen zuivere vakbond was, maar politieke futll·ties 
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wilde uitoefenen die haar niet toekwamen. In de akkoorden van Gdansk werd 
immers vastgelegd dat bij de oprichting van de onafhankelijke vakbonden de 
principes van de Poolse grondwet geëerbiedigd zouden worden en dat zij niet 
van plan waren 'de rol te spelen van een politieke partij'. 3 De vakbond erkende 
de leidende rol van de PV APen respecteerde de bestaande internationale bond
genootschappen. 

Aan de andere kant beweerde de PV AP dat de vakbond particularistische 
economische belangen behartigde, die in tegenstelling stonden tot het alge
meen maatschappelijk belang. Solidariteit moest volgens Rakowski afleren om 
'in naam van de hele natie te spreken'. 4 

In september '81 formuleerde Solidariteit binnen deze tegenspraak in haar 
program, dat zij een organisatie was met een dubbel karakter: 'We zijn een or
ganisatie die de kenmerken van een vakbond en een brede maatschappelijke be
weging verenigd.' 

3. Drie functies 
Solidariteit vervulde drie functies. 5 Ten eerste was Solidariteit een vakbond die 
de directe sociale en economische belangen van de arbeidersklasse verdedigde 
tegenover de partij- en staatsmacht. Volgens Walesabetekende dit, dat het niet 
de taak van Solidariteit was om eigen programma's uit te werken voor eco
nomisch herstel. Daarvoor was de regering, en de vakbond diende zich te be
perken tot het kritiseren van de door de regering gepresenteerde 
programma's. 6 Strikt genomen zou de vakbond zich alleen moeten opstellen 
als behartiger van deelbelangen en het formuleren van sociale en economische 
ontwikkelingsplannen aan anderen overlaten. 

Deze directe belangenbehartigingsfunctie werd door Walesasterk bena
drukt, omdat zij Solidariteit bijeen kon houden ondanks de uiteenlopende po
litieke strategieën van de leden: zij richtte de handelingen op de gemeenschap
pelijke vijand. Aan de andere kant waren het vooral de vertegenwoordigers van 
de 'radicale' stroming die een particularistische tendens bepleitten: juist vanuit 
dit standpunt kon het conflict met de partij, door het stellen van onvervulbare 
eisen, worden vooruitgedreven en het 'gevaar van compromissen' worden ver
meden. ('Onze vakbond moet geen compromissen sluiten, maar zou met deze 
hamer het totalitaire systeem van dit land kapot moeten slaan', zei Rulewski.) 

Ten tweede was Solidariteit een beweging met een socialistische functie. Zij 
vocht voor arbeiderszelfbestuur en wilde de 'fictieve socialistische eigendom' 
(Oskar Lange) veranderen in een werkelijke vermaatschappelijking van het ei
gendom. Deze functie was niet in de 'ideologische', maar in de praktische bete
kenis socialistisch, omdat hiermee een aanzet werd gegeven tot verdere ont
wikkeling van het socialisme in democratische zin. 7 Solidariteit erkende de 
noodzaak van de verdediging van de maatschappelijke eigendom - en de 
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handhaving van de internationale verdragen- en ondanks pogingen vatt lt.ur 

rechtervleugel om dit uit de statutaire aanhang te schrappen, bleef Solid.11 tteit 
haar socialistisch economisch hervormingsprogram verdedigen.' 

Ten derde was Solidariteit een politieke beweging. Zij trad op voor tumb
mentele democratisering van het politieke systeem. In haar voorstellen 1 oor 
politieke democratie benadrukte zij dat de Sejm (het parlement) de hu"hste 
macht in de staat moest krijgen, bepleitte zij democratische verkiezingspt"ce
dures en een meer dan nominaal partijenpluralisme. Als voorwaardevoot poli
tieke (en ook economische) democratie streed zij voor afschaffing van de l'l'l1-

suur en voor het doorbreken van het PV AP-monopolie op de media. l>l'mo
cratische openbaarheid moest de mogelijkheid bieden de tegenstellingen , >pen 
in het politieke systeem uit te dragen en te bespreken. Y 

4. Politieke quasi-partij 
Solidariteit formuleerde programmatische punten voor verandering \',111 het 
politieke systeem en maatschappelijke hervorming. Daarmee trad zij in ,on
currentie met de PVAP om de feitelijke leidende rol in de maatschappij. Zq was 
een politieke 'quasi-partij'. 10 

Het bestaan van Solidariteit als zodanig was een factor van politiek plura
lisme binnen een systeem waar tot augustus '80 de PV AP het politieke .lllcm
vertoningsrecht had op praktisch alle terreinen van het maatschappelijke il'l'l:n. 
Het meest wezenlijke deel van de democratisering van het politieke systeem 
was daarom het feitelijke bestaan én de erkenning van Solidariteit als on.d lt.m
kelijke vakbond. Solidariteit kon kritiek uitoefenen op de daden van dt· 1 q.;e
rendc partij en kon door haar eigen kranten de publieke opinie beïnvlul'dm. 
Hierdoor werd de PVAP niet geëlimineerd of verdrongen, maar haar m.llllts
sfeer werd wel aanzienlijk beperkt. 

Solidariteit functioneerde niet als politieke partij en streefde er ook niet 
naar politieke partij te worden. Zij was een quasi-partij, die er niet naar Slll'cfde 
de regeringsmacht te veroveren en de PV AP in de oppositie te dringen. 

Zolang de partijheerschappij van de PVAP verhinderde dat vrije partql'or
ming mogelijk was, zou Solidariteit een substitutierol vervullen: een Slllll t ri
vierbedding van authentieke politieke stromingen in opkomst. 

5. Limieten en historisch compromis 
Solidariteit koesterde geen 'a-politieke fictie', maar was er zich van bewu't dat 
de combinatie van haar drie tendentieel tegenstrijdige rollen voortvloeid,·n uit 
haar feitelijke positie. Haar enige bestaansmogelijkheid was vakbond én poli
tieke quasi-partij te zijn. 

Ten eerste zou zij door haar politiek-ideologische diversiteit niet eens in 
staat zijn geweest een politieke partij op te richten zonder daarbij te splitsm. 
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Ten tweede was er het nuchtere inzicht in de limieten waarbinnen zich deze 

politieke functie van Solidariteit diende af te spelen, op grond van de gegeven 
nationale en internationale krachtsverhoudingen. 

Solidariteit stond in meerderheid en programmatisch helemaal geen totale 
uitdaging van de staatsmacht voor. Het feit dat zij haar eisen beperkte, en 
streefde naar een historisch compromis met de PV APen de SU had niets te ma
ken met bescheidenheid of met een gedeeltelijke capitulatie voor het oude regi

me, maar alles met inzicht in de logica van strategische situaties en met een ver
standige manier van 'omgaan met de macht' (Mischnik). Elke poging tot 
machtsovername zou een Sowjet-interventie provoceren of de geweldsmachi
nerie in Polen zelf in werking doen treden. 

Het waren i.h.b. de woordvoerders van de democratische oppositie van 
het (voormalige) KOR die op basis van eigen historische ervaringen en de ver
werking van de nederlaag van de Hongaarse volksopstand in '56 en het neer
slaan van de 'Praagse lente' in '68 de conclusie trokken: een militaire Sowjet-in
terventie wordt onvermijdelijk, wanneer de heersende communistische partij 
in verval raakt of de dreiging van Polens uittreden uit het Warschaupact reëel 
wordt. Tegen de geweldsmiddelen van de nationale staat resp. de gecombi
neerde militaire kracht van de Warschaupactlegers heeft de oppositie geen 
schijn van kans. Behalve voor mensen met suïcidale neigingen moest duidelijk 
zijn, dat hierdoor al het bereikte kapot geslagen zou worden en de vooruitgang 
van de democratiseringsbeweging voor vele jaren onmogelijk zou maken. 11 

Er bestonden dus machtsgrenzen waarbinnen de oppositie zich moest be
wegen. Binnen deze grenzen moest zij proberen haar potentieel maximaal te 
ontwikkelen en te institutionaliseren. Alleen dan zou het mogelijk zijn op ge
controleerde wijze de krachtsverhoudingen binnen het etatistisch socialisme te 
wijzigen en grenzen van de nationale soevereiniteit binnen het Oostblok te ver
schuiven. 

6. Strategieproblemen 
In deze politieke strategie bleven een aantal vragen open en onopgelost. Ten 
eerste. hoe men kan voorkomen dat de Solidariteitsbeweging over haar oor
spronkelijke doelen wordt heengedreven en de limieten overschrijdt: hoe kon 
men in een zo dynamische situatie de beweging binnen haar overlevingslimie
ten houden? 

Ten tweede: wat te doen als de PVAP zichzelf discrediteert en ineen be
gint te storten? Men kan wel zeggen dat de PV AP niet al te zwak mocht wor
den, maar hoe kan men dit voorkomen en op welke manier kan men haar steu
nen als zij toch desintegreert en zichzelf isoleert? 

Ten derde: als men weet dat de macht van de partij in laatste instantie in 
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haar monopolie over het geweld ligt en dat het- om de geopolitieke belangen 
van de SU te waarborgen- nodig is om dit monopolie te erkennen, loopt men 
dan niet steeds het gevaar door een binnenlandse militaire interventie verplet
terd te worden ?12 

Het debat over de limieten van de democratiseringsbeweging werd \terk 
toegespitst op de vraag 'wanneer komen de Russen?'. Tegenover het gevaar 
van een binnenlandse militaire interventie stond voornamelijk de hoop dat het 
leger haar reputatie niet op arbeiders te schieten en onpartijdig te blijven in na
tionale controverses, hoger zou blijven waarderen dan haar verplichting om de 
verziekte heerschappij overeind te houden. Solidariteit zag af van organi,,nie 
binnen het leger. De verwachting dat grote delen van het leger de kant van Soli
dariteit zouden kiezen als het erop aan zou komen was sterk verspreid. 11 

De problemen van de strategie van het historisch compromis kwamen in 
de loop van 1981 steeds scherper aan de orde. Hoe konden PVAP en Solid.lri
teit nog coexisteren zonder tot een catastrofale botsing te komen? Welke soort 
coalitie kon nog een politieke en sociale basis scheppen voor de oplossing van 
de crisis? En vooral: welke kansen had Solidariteit om de confrontatie tussen 
partij en vakbond van zijn scherpe kanten te ontdoen, d.w.z. te veranderen in 
een conflicttoestand die op een meer rationeel-politiek vlak kon verlopen en 
wettelijk ingekaderd zou worden? 

7. Alternatieve economische politiek en verantwoordelijkheid 
Solidariteit was een machtig correctief voor de uitwassen van de partijlH'er
schappij. De desintegratie van het centrale planningsapparaat en de toenemm
de economische chaos vereiste echter dat Solidariteit initiatieven nam om '"ei
aal-economische alternatieven te ontwikkelen. 

Er werd veel gediscussieerd over de vraag óf, en zo ja, hoé Solidariteit vcr
der kon gaan dan het 'slechts' uitoefenen van controle op het regeringsbdl'id. 
Dit spitste zich toe op twee problemen: onder welke voorwaarden was Solida
riteit bereid om medeverantwoordelijkheid te dragen, en waarvóór kon zij ver
antwoordelijk zijn? 

Solidariteit weigerde medeverantwoordelijkheid te dragen wannen de 
autonomie van de bond niet gegarandeerd zou worden. Zij wilde ook niet ver
antwoordelijk worden gesteld voor een crisis die zij niet op haar 'geweten' lt.1d. 

De debatten over het PV AP-voorstel voor een nieuw 'Front van N ,lf io
nale Overeenstemming' draaiden echter ook om de vraag voor welke belangen 
Solidariteit kon optreden. 'De vakbonden kunnen er niet van uitgaan dat zij 
voor de hele maatschappij spreken', was bijv. het standpunt van Kuron; zij 
vertegenwoordigd slechts één standpunt en alleen door onderhandelingen kan 
dit standpunt in overeenstemming worden gebracht met andere. 14 
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8. Barrières voor eenheid van optreden 
De uitwerking van een samenhangend program en consistente strategie werd 
bemoeilijkt door een aantal factoren. Ten eerste door de grote sociaal-structu
rele gedifferentieerdheid en daarmee samenhangende politiek-ideologische he
terogeniteit van de Poolse arbeidersklasse zelf. 15 

Ten tweede door de sterk geregionaliseerde organisatiestructuur van Soli
dariteit. Deze sloot weliswaar goed aan bij de grote lokale verscheidenheid van 
de arbeidersbeweging, maar bemoeilijkte toch ook wel de ontwikkeling van 
een algemeen beleid voor economische hervormingen. 16 

Ten derde door het feit dat de PV AP steeds wist te voorkomen, dat er een 
breed en openbaar debat kon worden gevoerd. Zij blokkeerde daardoor een 
vruchtbare confrontatie van opvattingen tussen de verschillende politieke rich
tingen. Vrijheid van meningsuiting en toegang tot de media is een voorwaarde 
voor elk democratiseringsproces. De noodzakelijke verbreding en 'ontideolo
gisering' van het debat over de economische en sociale ontwikkeling werd door 
deze opstelling van de PV AP belemmerd. 

9. Radicalisering en fragmentatie van de beweging 
De catastrofale economische situatie en het uitblijven van directe materiële ver
beteringen van de levenssituatie bewerkstelligden een steeds grotere radicaliteit 
in de opstelling van in het bijzonder de lokale leiders. De economische noodsi
tuatie werkte corporatistische tendenties in de hand. De grote nadruk op de 
autonomie van de regionale organisatieniveaus maakten het aan de ene kant 
moeilijk om de fragmentatie van de Solidariteitsbeweging in talloze lokale sta
kingen en acties tegen te gaan. Aan de andere kant leidde dit ertoe, dat relatief 
'onschuldige' bedrijfsconflicten of botsingen met lokale autoriteiten snel kon
den escaleren tot een nationale krachtmeting. 

10. Polarisatie 
Dat Solidariteit niet eensgezind kon optreden lag voor de hand. Solidariteit was 
al een soort kristallisatiepunt geworden van praktisch de gehele oppositie en 
verenigde dus verschillende oppositionele tradities in zich. 17 

Naarmate Solidariteit meer politieke eisen in haar program opnam, wer
den de verschillen binnen de organisatie duidelijker gearticuleerd. De verscher
ping van de nationale en internationale verhoudingen leidde ertoe, dat zij uit
een dreigde te vallen in een spectrum van elkaar onderling bestrijdende fracties. 
Hierdoor polariseerden ook de verhoudingen binnen Solidariteit. Dit kwam 
verschillende keren tot uitbarsting in de leiding van Solidariteit. 
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11. Splitsingsgevaar 
Door de PV AP werden herhaaldelijk pogingen gedaan een splitsing teweq~ te 
brengen in Solidariteit tussen de 'radicale' en de 'gematigde' elementen. Solid.l
riteit ging uit van het idee dat elke aanzet tot splitsing afgeslagen moest 11 •>r
den. Solidariteit was daarbij consequent en protesteerde ook tegen arrest.ll i es 
van bijv. rechtsnationalistische personen, die een geheel andere politiek vuur

stonden dan de vakbond. tR 

De permanente agitatie van de PV AP tegen in haar optiek extremisti,, he 
en antisocialistische groepen bewerkstelligde dan ook eerder een bepaalde '"li
darisering met deze krachten. 

12. Radicaal, maar niet suïcidaal 
De invloed van de linksradicalistische en rechtsnationalistische stromingm 
bleef beperkt. Walesa, gesteund door o.a. de meerderheid van het oude Kl )R 
en de linkskatholieke adviseurs van Solidariteit, hielden consequent vast a.111 de 
lijn van het historisch compromis, d.w.z. een radicale koers op economi"·he 
en politieke democratisering binnen de 'limieten'. 

Periodes van confrontatie en toenadering wisselden elkaar af. Maar i. Iu. 
was er sprake van een patstelling waarin de verschillende krachten elkaar in een 
wankel en explosief evenwicht hielden. Zolang er geen !eetbaar historisch c< >m
promis gesloten kon worden putten de beide kampen elkaar uit in een atm.n
tende stellingenoorlog. 

Deze situatie had de volgende drie, elkaar wederzijds versterkende t<'n
densen tot gevolg. 

I I I. De slotakkoorden van de politieke crisis 

1. Dubbele heerschappij en stellingenoorlog 
De grondslag van de maatschappelijke crisis was het ineenstortingsproce' v.m 
de nationale economie. Economisch herstel werd geblokkeerd door het vo• •rt

duren van de politieke crisis. Zowel de erosie van de partijheerschappij al, de 
fragmentatie van Solidariteit creëerden een politiek vacuum. Er ontstond •Tn 
toestand van dubbelheerschappij, waarin geen van de machtscentra in staat w.1s 
om op basis van een program van sociale en economische hervormingen de po
litieke leiding in de maatschappelijke strijd te nemen en een integratie tot st.tnd 
te brengen van de tegenover elkaar staande krachten. 

2. Economische chaos en afhankelijkheid 
Ten eerste werd het proces van economische ineenstorting er door verstnkt. 
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Het levenspeil van de bevolking liep in de loop van 1981 zienderogen terug. De 
industriële produktie daalde met 30°/r,, de exportindustrie raakte in verval 
waardoor de inkomsten aan diviezen nihil werden. De toch al penibele han
delsbalans verslechterde zodanig, dat Polen in de zomer van 1981 op de rand 
van een staatsbankroet balanceerde. 

De schulden die de Poolse regering in hetWesten had gemaakt, legden een 
belangrijke troef in handen van westerse bankiers en 'hun' regeringen. De fi
nanciële en economische afhankelijkheid maakte het mogelijk dat Polen indi
rect gecontroleerd en beïnvloed kon worden door het Internationale Monetai
re Fonds en daarmee door de in dit instituut dominerende VS. 

De bankiers vormden een internationaal front van zo'n 450 banken en 
gingen over tot een 'financiële kernoorlog'. Tien dagen voor de militaire 
machtsovername stelden zij een ultimatum: voor 31 december de renteschul
den betalen of anders wordt Polen bankroet verklaard. Zij verscherpten hun 
ultimatum met het dreigement dat als er aan hun eisen niet zou worden vold
aan, ook represaillemaatregelen tegen andere oostblokJanden getroffen zouden 
worden, de SU niet uitgezonderd. 1 

3. Toename van extremistische krachten 
Ten tweede ontstond hierdoor een grotere speelruimte voor extremistische 
krachten, die al dan niet openlijk verklaarden dat alleen een frontale aanval op 
de machtspositie van de tegenstanders nog een uitweg kon bieden. Zowel bin
nen de PVAP als in Solidariteit sloeg de frustratie toe: 
- Bimzcn de PVAP beschouwde de conservatieve vleugel vanaf het begin de 

Solidariteitsbeweging als een oneigenlijke democratische enclave in haar 
autoritaire systeem. Zij vormde weliswaar een minderheid en werd binnen 
de partij op een aantal punten teruggedrongen, maar kon steunen op be
langrijke posities in het partij- en regeringsapparaat. Door de royementen 
en het vrijwillige uittreden van partijleden die, voor de keuze gesteld, de 
kant van Solidariteit kozen, was de positie van de orthodoxe vleugel ver
sterkt. Zij hadden volop toegang tot de media en wisten zich gesteund door 
de SU. Zij droegen er in sterke mate toe bij dat de 'lijn van overeenstem
ming' werd geblokkeerd en dat de partij niet naar voren kon treden met een 
verreikend en doordacht plan van hervormingen. Het uitblijven van een 
compromis tussen de regering Jaruzelski, Solidariteit en de kerk vormde 
voor de conservatieve vleugel in toenemende mate een argument om eens 
wat meer 'gespierde' oplossingen te beproeven. Zij nestelde zich steeds 
dichter aan tegen de repressieve organen van de staatsmacht. 

De sociaal-politieke basis van haar confrontatiekoers was ten eerste de 
grote groep oude vakbondsfunctionarissen die hun posities en privileges 
verloren hadden. Een deel van de door Solidariteit verdrongen kaders en 
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leiders van de oude bonden begonnen een lobby om door een harde poli
tiek hun oude voorrechten terug te veroveren. 

De lokale leiders en kaders van de PVAP werden vaak het object v.m 
spot en verachting en soms ook openlijke agressie van lang getergde arbei
ders en boeren. Sociaal en politiek werden zij steeds meer geïsolecnl. 2 

Steeds meer partijleden zagen zich voor het alternatief geplaatst: volbli~c 
steun aan Solidariteit met de nieuwe arbeidersmacht en dus opgeven van het 
partijlidmaatschap of object worden van de kritiek van de zelfbewustt' t'n 
nu ook zelfstandig georganiseerde nieuwe generatie van arbeiders. Dc~c
nen die voor het laatste kozen kwamen tussen de raderen en raakten gelru
streerd. Zij vormden samen met dat deel van de bevolking dat door de meer 
dan anderhalf jaar durende crises en het onvermogen van partij en Solid.lri
teit om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen, vermoeid en uitgeput 
raakte, de steunpunten van een autoritaire oplossing van de crisis. 
Ook binnen Solidariteit werd de stem van de 'radicale' vleugel luider. I >e 
tendens tot particularisme en ook het uitsluitend uitgaan van regionalt he
langen versterkte de positie van de extremistische stroming die meende d.n 
de tijd daar was om door een directe confrontatie de macht over te nemm. 

Deze stroming was ook in de nationale leiding van Solidariteit vcne
genwoordigd. Steeds meer werden de limieten ter discussie gesteld w.l.lr
binnen volgens de architecten van de democratische oppositie het vernit·u
wingsproces een overlevingskans had. Walesakwam hen op 3 december in 
Radomverbaal tegemoet door te verklaren: 'De confrontatie in Polen is on
vermijdelijk.' Hij waarschuwde ervoor zich niet door de confrontatie te I. I

ten verrassen, erkende een beoordelingsfout gemaakt te hebben, maar Wt't'S 
tegelijkertijd de praktische voorstellen van de 'radicalen' van de hand (zo.tls 
het oprichten van een voorlopige regering zonder deelname van PVAP, ltl't 
instellen van arbeidersmilities). Zijn eigen voorstel ging niet verder dan hl't 
parool: 'We moeten gewoon ons werk doen en wachten.' 3 Lang hoefde tT 
niet gewacht te worden ... 
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4. Internationale pressie 
Ten derde werden deze extremistische krachten gestimuleerd door zw.trc 
pressies en inmengingen van de kant van de SU en ook de VS. De inter
nationale spanningen tussen de VS en SU verscherpten. 

De SU organiseerde een ideologisch en politiek offensief tegen de ver
nieuwers in de PV APen de 'contrarevolutionairen' van Solidariteit. Hur 
waarschuwingen en dreigementen en de sterke vereenvoudiging van de 
problematiek (socialisme versus antisocialisme) versterkte de levendige n.l
tionalistische tradities in Polen. Al dan niet gericht en bewust, vergrootte 
de SU hierdoor de speelruimte van de voorstanders van de confrontatielijn 



in de PV AP en in Solidariteit. De felheid van de reacties van de SU werd 
mede bepaald door het feit dat een van de strategisch meest belangrijke lan
den binnen haar blok, door haar buitenlandse schuld, in een afhankelijk
heidsrelatie kwam met het IMF. 

Aanvankelijk was de opstelling van het Atlantisch bondgenootschap 
voorzichtig. Vooral de Westduitse en Franse regering vreesden dat een de
stabilisatie in Polen het conflict tussen de SU en de VS zou verplaatsen naar 
de Westeuropese regio en de Oost-Westhandel verstoord zou worden. 
Voor het Reagan/Haig-bewind werden de Poolse problemen steeds sterker 
een aanleiding om via de haar ter beschikking staande economische hefbo
men (kredietgaranties, wereldmarkt, reisverkeer) en door pressie op haar 
bondgenoten, de internationale krachtsverhoudingen te harer gunste te 
verschuiven (verscherping van tegenstellingen tussen socialistische landen, 
voortplanting van economische en politieke problemen naar andere landen 
van Comecon en i.h.b. de SU). 

In Polen was het onmogelijk geworden om tegenover de druk en de ei
sen vanuit de SU en het Westen een eigen handels- en economische politiek 
te voeren, d.w.z., zij kon geen basis meer scheppen voor het veiligstellen 
van de- relatieve- onafhankelijkheid. 

5. Point of no return 
De verharding van de nationale en internationale fronten maakte een consensu
ele uitweg uit de crisis steeds onwaarschijnlijker. De hiervoor geschetste ten
densen versterkten de neiging om de stellingenoorlog te verlaten en tot een of
fensieve strategie over te gaan. De regering/PV AP en Solidariteit beschuldig
den elkaar over en weer van een confrontatiepolitiek. In de loop van novem
ber/december gingen ook in Solidariteit steeds meer stemmen op om een door
braak te forceren. 

Het 'point of no return' is moeilijk vast te stellen. Voor Rakowski is het 
eenvoudig; 'Radom was het moment van de breuk, niet eerder. '4 Daar had Wa
lesa immers op 3 december gezegd dat de confrontatie onvermijdelijk was. An
deren gaan uit van de vooronderstelling dat de autoriteiten Solidariteit nooit 
hebben geaccepteerd, dat zij het eerste half jaar geschokt waren, maar het jaar 
daarna besteedden aan de voorbereidingen voor de aanval. 

Een m.i. centraal breekpunt was het moment waarop de PVAP het lid
maatschap van de partij onverenigbaar verklaarde met dat van Solidariteit. 
Daardoor versnelde het desintegratie- en zelfisolatieproces van de PV AP én 
vielen praktisch alle organische bemiddelingsschakels tussen Solidariteit en de 
PV AP weg. Ook Mischnik, die steeds het 'nieuwe evolutionisme' had bepleit, 
kwam tot de conclusie dat de partij niet meer te hervormen was. 
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6. Tijdstip van beslissing 
Het Centraal Comité riep op 28 november het parlement op 'speciale bevoq~d
heden' te verlenen aan de regering om de rust en orde te herstellen. Als ook 11<1g 
blijkt dat het parlement zich niet meer zo gemakkelijk naar de hand laat zetten, 
geven partij-, regerings-en legerleiding de hoop op om door hun initiatief 1, 1or 
het 'Front van Nationale Overeenstemming' tot een politiek compromis tt' lw
men. Begin december zijn veel vakbondsleiders ervan overtuigd dat het rq.~nne 
van plan is af te rekenen met de politieke onafhankelijjkheid van de vakbund. 
De berichten over de vraag op welke dag de regering (d.w.z. Jaruzelski en een 
klein deel van de centrale partijleiding) besloten om door een militaire inter
ventie de politieke krachten van het land te 'herschikken' zijn nogal tegen\t rij
dig en vooralsnog oncontroleerbaar. 

De interventie vond plaats op het moment dat internationaal ultitn,Jta 
werden gesteld en Solidariteit zich opmaakte om het politieke vacuum zelf in te 
vullen. Regionaal was men erin geslaagd greep te krijgen op de voedseldistri hu
tie en werden er voorbereidingen getroffen om de economische hervorming 
zelf ter hand te nemen. 5 

IV. De militaire bevriezing van de crisis 

a. De laatste Poolse kaart? 
Het uitroepen van de staat van beleg en de militarisering van de produktie en 
het maatschappelijk leven was niet alleen een laatste poging om Polen te behoe
den voor een volledige ineenstorting van het reproduktieproces, voor em fi
nancieel-bankroet en voor hongersnood. Het was ook en vooral de laatste po
ging om 'op eigen kracht' het uitgeholde machtsmonopolie van de PV A I' te 
herstellen en te stabiliseren. 

Zowel het onvermogen van de Poolse communisten om hun partijhn-r
schappij overeind te houden, als het toenemen van de economische en politi,·ke 
afhankelijkheid van het kapitalistisch imperialisme, vormden de punten w.t,Jr
op een interventie van het Warschaupact zou plaatsvinden. In zoverre wa\ het 
uitroepen van de staat van beleg en de verscherping van de staatsrepressie tegen 
een groot deel van de bevolkingdaarom ook een laatste poging om een milit.tire 
Sowjet-interventie te voorkomen. De Sowjet-Unie zou immers zeker niet p.Js
sief blijven toezien als een van de vitale schakels uit het bondgenootschap"'' h
zelf naar de ondergang toe zou vechten. 

Volgens het militair bewind dat op 13 december aantrad was de milir.1ire 
uitweg de enig mogelijke 'intern Poolse optie' om de economie te stabiliseren, 
het gevaar van een burgeroorlog te voorkomen en om een bepaalde variant v .111 

partijdictatuur te herstellen. 1 'Wij moeten voorkomen' was het thema van de 
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generaals, en zij spraken de hoop uit dat 'allen de motieven en het doel van on

ze handelswijze begrijpen'. 
Maar wat zijn de kansen van het regime om te voorkomen dat de econo

mische en politieke crisis zich doorzet, en in hoeverre kan het erin slagen de ge

h.wende Poolse soevereiniteit overeind te houden? 

2. Economische perspectieven 
Het militair bewind wilde de economische ineenstorting voorkomen. Zij stelde 
op alle niveaus van het staatsbestuur militaire commissarissen aan en militari
seerde de centrale sectoren van de produktie. Zij liet de activisten en leiders van 
Solidariteit arresteren, plaatste de arbeiders onder militaire tucht en schafte de 
vrije zaterdag weer af. Maar hoe kan men door openlijke dwangmatige organi
satie van de arbeid economische problemen en sociaal-politieke confrontaties 
overwinnen? 

Deze weg zou alleen succes kunnen hebben als het regime erin zou slagen 
op korte termijn de industriële produktie te doen stijgen. Uit de gegevens van 
de regering zelf blijkt echter nu al dat de industriële produktie in de eerste drie 
maanden van de staat van beleg is verslechterd. Door de militaire organisatie 
van de distributie en door hard op te treden tegen corruptie e.d. zou er een ze
kere stabilisatie bereikt kunnen worden van het levenspeil van de bevolking, 
misschien zelfs enige verbetering. 

De enige hervorming die met kracht werd doorgevoerd was een herzie
ning van het prijzenstelsel, hetgeen leidde tot een verdrie- tot -tienvoudiging 
van de prijzen van belangrijke goederen en diensten. Maar van een doortastend 
economisch program om het land uit de economische crisis te halen is geen 
sprake. 

Door het geweld en de repressie tegen vakbondskaders en de democrati
sche oppositie is de kans op medewerking van de bevolking bij de economische 
wederopbouw vrijwel uitgesloten. En het zou niet voor het eerst zijn dat arbei
ders en boeren de economische ontwikkeling door passief verzet blokkeren. 
Massale onderdrukking leidt niet tot economisch herstel, en het gevaar is niet 
denkbeeldig dat Polen nog verder in het moeras wegzakt. 

De oorzaken van de economische crisis liggen immers in sclerose van het 
politieke systeem en in het ontbreken van de mogelijkheid om brede, democra
tisch functionerende maatschappelijke organisaties te ontwikkelen. Dat lost 
men niet op door van Polen een gigantisch werkkamp te maken en de boeren te 
dwingen hun produkten af te staan. 

Het gevolg van de gemilitariseerde partijheerschappij lijkt eerder dat de 
economisch vooruitzichten hopelozer zijn dan ooit. Generaalsregimes hebben 
nooit uitgeblonken in het oplossen van economische crises, en de 'socialisti
sche' variant van Jaruzelski c.s. lijkt deze stelling te bevestigen. Met een hoe 
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dan ook gewelddadige organisatie van de arbeid kan men de oorzaken van de 
economische verzieking niet opheffen, dat is alleen mogelijk met actieve deel
name van de massa. In dit opzicht is de militaire 'oplossing' een pyrrhus-0\'cr
winning: met geweren en tanks kan men nu eenmaal geen kolen delven of sdie
pen bouwen. 

3. De missie van de PVAP 
De staat van beleg werd uitgeroepen om de 'broedermoordstrijd' te voorlw
men, de 'contrarevolutionaire staatsgreepplannen' van Solidariteit te verijdelen 
en ervoor te zorgen dat de PV AP haar 'missie' als 'leidende en scheppende 
kracht in het proces van verandering' zou kunnen volbrengen Qaruzelski). I .c
ger en militie begonnen aan hun taak door op zich verzettende arbeider.\ te 
schieten, hen uit bedrijven en mijnen te drijven, massale arrestaties en internc
ringen door te voeren. Het regime erkende daarmee niet alleen het bankroet 
van de PVAP, maar lijkt in zekere zin de 'broedermoordstrijd' geïnstitution;Jli
seerd te hebben. Op de 13e december werd de grote binnenlandse confrontatie 
niet voorkomen, maar op gewelddadige wijze uitgeroepen. De vooruitzichten 
van een politieke overeenstemming zijn miserabel. 
- De poging om een 'nationaal platform tot redding van de natie' op te rich

ten waarin men 'gematigde' leiders van Solidariteit en van de kerk wilde 1.1-
ten collaboreren met het regime, liep uit op een mislukking. Men had gere
kend op de coöperatie van Wales a en de kerk. Het liefst wilde men Solid.1 ri
teit als een getemde organisatie behouden. Daarvoor moest eerst de ruggl'
graat van Solidariteit worden vernietigd en moest met name de verbinding 
tussen arbeiders-, boeren- en intellectuelenverzet uiteen worden geslagen. 
Ondanks de chirurgische precisie waarmee de militaire operatie werd uitgl'
voerd, was het verzet tegen de repressie omvangrijk en taai. Nadat duide
lijk werd dat de ruggegraat van Walesa en het verzet van de bevolking StlT
ker waren dan het militair machtsvertoon, kon men politiek slechts terug
grijpen op misselijkmakende agitatie tegen Walesa ('domkop', 'warhoofd' 
e.d.), tegen progressieve intellectuelen ('arbeidsvijandige bedriegers') l'll 

grof antisemitisme (tegen 'de joden van het KOR'). 
De militaire raad en de onder haar toezicht functionerende regering 

beweerden dat zij niet wilden terugkeren naar de toestand van voor augus
tus '80. Maar het ziet er niet naar uit dat zij vrijwillig toestaan dat er in eni
gerlei herkenbare vorm een onafhankelijk vakbond terugkeert. Alleen een 
'a-politieke' - aan de leiband van de 'leidende partij' lopende- vakbond 
lijkt tot de mogelijkheden te behoren. 

- Het regime onderdrukte alle bewegingen en organisaties die in de 500 vot lr
afgaande dagen waren opgebouwd en institutionaliseerde brutaal milit.1ir 
toezicht en controle op praktisch alle terreinen van het maatschappelijk k-
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ven. De nieuwe maatschappelijke organisaties en communicatievormen 
werden vernietigd, alleen de godsdienstuitoefening in de kerk bleef toege
staan. Daarmee dreef het regime de mensen in de enige en laatste schuil
plaats waar zij een nationale identiteit en vorm van veiligheid konden bele
ven. Het resultaat van 35 jaar partijdictatuur- vergroting van de invloed 
en status van de kerk- werd door de toestand van de militaire heerschap
pij nog eens bestendigd. 2 

- Om de rust in de maatschappij en het monopolie op de politiek te herstel
len, moest ook de PV AP onder militaire curatele worden gesteld. Om haar 
alleenheerschappij in de toekomst veilig te stellen moest zij tijdelijk haar 
macht overdragen aan de generaals. Haar politiek-bestuurlijke middelen 
waren uitgeput en haar 'ideologisch-leidende rol' in verval geraakt. Door 
de militaire interventie moest de macht worden terugveroverd die de partij 
en haar regering grotendeels al hadden verloren. De militaire vleugel van 
het blok aan de macht viel de taak toe het ondergraven machtsmonopolie 
van de PV AP te verdedigen en te herstellen. Het afstervingsproces van de 
PV AP kon alleen nog worden onderbroken door zich te verschuilen achter 
de uniformen en een beroep te doen op de kazernes. 

Alsof zij door hun daden al niet voldoende de overleefdheid van het 
model van de eenpartijheerschappij hadden aangetoond, verkondigden de 
militairen dat zij de 'politieke leiding van de arbeidersklasse' en de 'leidende 
rol van de PV AP' zouden reconstrueren. Dergelijk arrogant paternalisme 
verkleint alleen maar de kans dat er ooit meer iets van een vertrouwensrela
tie ontstaat tussen partij en bevolking, en vergroot het 'antisocialistisch' 
sentiment ('Hierbij verklaar ik officieel dat ik geen socialist meer ben' ... ). 

Door de staat van beleg is de PV AP helemaal gedesorganiseerd. Onder haar 
restanten woedt aan de top een heftige strijd tussen 'hervormers' (Rakowski, 
Barcikowski) en de 'hardliners' (Olszowski en de antisemiet Siwak). De havi
ken zijn sinds de staat van beleg in de aanval gegaan, maar ook de conservatieve 
vleugel heeft een - militaire - 'heer' nodig. Zolang Jaruzelski de scepter 
zwaait lijkt de orthodoxe vleugel een beperkte speelruimte te krijgen. 

Maar al werd de hele leiding bepaald door 'hervormers' als Rakowski, het 
blijft een raadsel hoe de PV AP- of een variant daarop- ooit kan terugkeren 
met het predikaat 'politieke leiding van de arbeidersklasse'. 

4. Nationale soevereiniteit? 
De militaire interventie voorkwam het 'grotere kwaad' van een Sowjet-militai
re invasie. Maar daarmee is de- relatieve- nationale onafhankelijkheid van 
Polen nog niet gered. Direct na de militaire machtsovername lieten officieuze 
woordvoerders van de SU al weten dat de kans op militaire 'broederhulp' reëel 
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werd als ook J aruzelski er niet in zou slagen het verzet te breken en als zou hit i
ken dat Poolse geweren alleen niet in staat waren om het land te 'normaliser<"n '. 
Door haar militaire avontuur is het Poolse bewind meer dan ooit in een ditn te 
economische en politieke afhankelijjkheidsverhouding van de SU terechtgek, )
men. Voor een minimum aan economisch herstel was en is een omvangt i d'c 
hulp van de Comecon een voorwaarde, evenals het voldoen van de rente- en .d
lossingsbetalingen. Waar moeten bijv. de meer dan 15 miljard dollar aan ni<"u
we leningen vandaan komen die Polen tot 1985 nodig heeft alleen al om het nJ.t
chinepark - dat nu voor een derde deel ongebruikt staat - weer op gang te 
brengen? De Comecon-landen kunnen dit bedrag waarschijnlijk niet versch.d
fen en de Westerse bankiers willen het niet, mogen het niet en kunnen lwt 
waarschijnlijk ook niet. 

Kortom, een militaire invasie door Warschaupact-legers werd voorlw
men, maar de speelruimte voor een werkelijk nationale oplossing onder de 
voorwaarde van soevereiniteit ligt verder in het verschiet dan ooit. 

V. Tenslotte: de verandering van de jaargetijden 

1. De crisis die op 13 december op gewelddadige wijze tot uitbarsting kw.un, 
is niet opgelost, maar heeft slechts een tijdelijke militaire uitweg gevonden. /.ij 
werd militair onderdrukt en bevroren. Deze bevriezing kan lang aanhouden. 
Militaire regimes hebben i.h.a. de neiging om zich in eerste instantie op te wer
pen als 'tijdelijke' bewakers van de bestaande orde, om zich voor eens en \"<lor 

altijd als redders van de natie te vestigen. Onder de gegeven nationale en inter
nationale verhoudingen lijkt dit ook te gelden voor deze gemilitariseerde p.tr
tijdictatuur. De kans dat het bewind zich na een beperkte periode van hardt· ll'
pressie zal ontwikkelen tot een kadaristisch-beheerstype is klein. 

2. Zelfs als men deze hele operatie beschouwt als een noodzakelijke rnl
ding van Polen voor een inderdaad dreigende economische ineenstorting en 
militaire invasie van 'buiten', dan nog zijn hierdoor de voorwaarden voor de 
noodzakelijke hervorming van het etatistisch socialisme aanzienlijk versk, h
terd. Wederom is de historische kans gemist om op een hoger niveau een nint
we concensus tot stand te brenen tussen regering, centrale planning en parttt i
patie van de massa van de bevolking in de maatschappelijke ontwikkeling. ht 
wederom overwon de logica van de blokkenpolitiek over de noodzaak van de
mocratisch socialisme. 

3. Pogingen om de partijheerschappij een meer acceptabel uiterlijk te vet
lenen en een sterk aan banden gelegde vakbond op te richten zullen op grote 
minachting en verzet stuiten. Elke stap die het regime zal doen om de staat v.m 
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beleg te verzachten of op te heffen zal benut worden om nieuwe tegenmacht

sposities op te bouwen. Elke ruimte die het regime openlaat, zal een ruimte 
zijn waarin de solidariteitsbeweging en de democratische oppositie zich op
nieuw organiseert. De beheerders van het machtsmonopolie van de PV AP we
ten dat hun daden met een oorverdovend zwijgen worden gadegeslagen, door 
degenen die verboden werd hun nieuw ontdekte taal van solidariteit te spre
ken. Zelfs de natuurlijke omstandigheden lijken zich na die koude winter van 
1981/82 tegen het regime te keren. Misschien is daarom de leuze van het Poolse 
verzet zo bedreigend voor het 'bonapartistisch socialisme': De winter is aan 
jullie, de lente aan ons. 

Wat kunnen wij bijdragen aan het veranderen van de jaargetijden? 

Februari 1982 

Ik bedank bij den: Harry v.J. Berg, Veit Bader en i.h.b. Arnold Koper voor hun kritische com
mentur en redactionele adviezen. 

Noten bij /. Crz51s van het etatistisch socialisme 
I. \"gl. Ir. Bms, Sozialisierung des politischcn System, Frankfurt 1975. Vgl. ook zijn lezing voor 

het sulinismecongres: 'Het vraagstuk van de destalinisatie' (in Stalinisme en destalinisatie, 
A'dam 1980, p. 158), waarin hij de Oosteuropese maatschappijen omschrijft als 'etatistisch, 
totalitair systeem zonder stalinisme'. 

2. Het Tsjechische partijblad Rude Pravo legde op 24-2-'82 uit waarom er tussen de PC! en Re
agan slechts een klein verschil bestaat: De PC! gaat eraan voorbij dat er geen klassentegen
stellingen meer bestaan en 'democratie in de zin van politiek pluralisme is in ons land reeds 
lang overwonnen. Het is oude politieke rommel en voor onze samenleving daarom ondenk
baar'. 

3. Polen was nominaal altijd een meerpartijenstaat. De niet-communistische groepen erkennen 
de in 1976 ook per grondwet vastgelegde leidende rol van de PVAP. Bij verkiezingen werd 
gestemd op een lijst van het 'nationale eenheidsfront', welke door de PVAP werd geleid. 
Sinds maart 1980 zijn in het parlement (Sejm) vertegenwoordigd: PVAP (258 zetels), Ver
enigde Boerenpartij (113), Democratische partij (38) en niet-panijleden (inclusief drie kleine 
katholieke groepen - 40 zetels). 

4. Vgl. K. Anders/H. Punt, Over democratie en socialisme in KOMMA 2/1980. 
5. De vertrouwenscrisis vindt men o.a. beschreven in het document van de groep 'Ervaring en 

toekomst' (DiP) dat in 1978 werd gepubliceerd. Duitse vertaling inW. Brus e.a. Polen-Sym
ptomen und Urs<~chen der politische Krise, Hamburg 1981. 

6. Na de stakingen van augustus 1980 werden schrijnende corruptiegevallen in de openbaarheid 
gebracht. De kaste van partij- en staatsfunctionarissen deed aan het eind van de Gierek-peri
ode steeds minder moeite haar privileges geheim te houden. Toen heteind van het Gierek-re
gime in zicht kwam werden op grote schaal staatsgelden, roerende en onroerende goederene 
achteroYer gedrukt. Zagajewski (Polen - Staat im Schatten der Sov;et-Union, Hamburg 
1981, p. 179) schrijft dat de combinatie van hun neiging tot corruptie en een luxueus leven 
met de despotische uitoefening van de hen wevertrouwde macht een tamelijk algemeen ver
schijnsel werd. 
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7. 'Communisme' en 'socialisme' zijn in de ogen van grote delen van de bevolking gedi,, !cdi
teerd, omdat het samenvalt met de voorstelling van de regering van een enkele partij, d'" met 
de dictatuur van het partijapparaat dat steunt op de hegemonie van de Sowjet-Unie. 

8. 'Wanneer men de barometer afschaft, wordt niet het slechte weer afgeschaft', schreef ( ;, .mzs
ci in 1926 in zijn kritiek op het eenpartijstelsel als politieke overgangsvorm van het soci.1l"me 
aan het adres van de meerderheid van het Centraal Comité van de bolsjewistische pa• 1' j. 

9. Beschrijvingen van deze cycli vind men in het document van 'Ervaring en toekomst', • .. 1. p. 
(p. 62, 78, 80, 86, 104) en bij Zagajewski t.a.p. (p. 20, 38, 186, 199). 

10. Jacek Kuron trok de volgende vergelijking: 'Stelt u zich eens voor, dat onze spoonvcgcn, 
waarvan de reisplannen alle worden vastgelegd door een centrale overheid, geconfr<HIIecrd 
zou worden met een reeks andere treinen, waarvan de tijdsplannen opgesteld werdeu door 
samenwerking van treinreizigers en machinisten. Ongeveer hetzelfde probleem zal "' een 
maatschappelijk systeem optreden, waarvan de instituties allemaal gestuurd worden dot'' een 
partijheerschappij en dat plotseling te maken krijgt met onafhankelijke vakbonden.' In: 'Wie 
geht es weiter in Polen' (Sozialismus-extra 3, aug. '81, p. 42). 

11. De voorlichtingsinstanties van de regering wisten niet wat in het land gebeurde, insttllu1gen 
en personen van de regering spraken elkaar tegen, ideologisch trad er verwarring op en de lei
ding raakte politiek geblokkeerd, zo beschreef André Roelafs de situatie in: 'Terugblik "I' de 
Poolse Zomer'- interview in KOMMA 2/1980. 

12. De partij-interne antibureaucratische 'oppositie die zich lokaal had verenigd in 'consuiL11icve 
commissies' werd scherp bestreden door de partijtop. In feite werd het initiatief al vo .. , het 
partijcongres overgenomen door de partijbureaucratie en de rechtervleugel. De tegenstriJdig
heid van de partij-interne ontwikkeling drukte zich op het congres pregnant uit. [),. lelie 
strijd om de gedelegeerden leidden ertoe dat meer dan 90% van de 2000 deelnemers voo1 het 
eerst op een partijcongres vertegenwoordigd was. 20% van hen was lid van Solidaritcll en 
slechts 23% van de leden van het oude Centraal Comité werden als afgevaardigden herkoll'n. 
In het nieuwe CC keerden 18 van de oude leden terug. De nieuwe verkiezingsregels leidde tnt 
een versplintering van de stemmen van de democratische oppositie. Aan de ene kant we1 den 
Grabski, Jagielski, Moczar, Zabinski, Jablonski en veel provinciale secretarissen niet hl'l ko
zen. Maar ook 'hervormers' als Dabrom, Fischbach en Klasa verloren hun zetel. In het 1', >lit
buro werden slechts 4 van de 15 oude leden herkozen en werd vice-premier Rakowski uitge
sloten. Kania werd herkozen als eerste secretaris. door het ontbreken van een uitgewerkte 
conceptie en van leiderschap bij de hervormers bracht het congres niet de gehoopte door
braak. Tegelijkertijd was het congres in die zin sensationeel dat er veel nieuwe democrat"che 
regelingen werden aangenomen: controle op gekozen vertegenwoordigers en functi<Huris
sen, principe van geheime verkiezingen van gedelegeerden en institutionalisering van lllt'l'r
voudige kandidaatstelling, precisiering en beperking van competenties van partijleiding t'll \C

cretariaat van het CC, rotatieprincipe voor functionarissen in combinatie met beperkinh \'.In 
ambtstermijn, recht op informatie van leden bij alle belangrijke beslissingen van de leid111g. 

13. Vgl. Rakowski's rede op het partijcongres, in KOMMA 2/1981, p. 123 e.v. Bij ~e mee; re hcr
vormmgsgezmde cammumsten was het besef met doorgedrongen dat het marxtsnH· · en 
'marxisme-leninisme' in sterke mate het symbool was geworden van overheersing: de ta.tl ,.,lll 

de heersende macht. Opvallend is hoe voorstanders van de politieke hervormingen steed, Je 
nadruk legden op de tijdsfactor. In een interview in SPW (Zeitschrift für Sozialistische p, .I i tik 
und Wirtschaft, nr. 13, dec. '81, p. 74) stelde Rakowski: 'Het drama, het dilemma V.ll! de 
Poolse communisten is het feit, dat de geschiedenis ons niet voldoende tijd gegeven heelt. Wc 
hebben de tijd niet gekregen omdat de maatschappij de veranderingen nu vereist.' Dezt· tin
speling op een realistisch tijdsbesef kan echter moeilijk verbloemen, dat de maatschappij deze 
veranderingen al jarenlang vereiste, en dat de Poolse communisten zeer lang de tijd én de lei
dende positie hadden om daaraan tegemoet te komen. De race tegen de klok van 'de ge" lne
denis' was een gevolg van het feit dat de PVAP te lang had geprobeert de tijd 'even stil' tt· ter
ten. 

14. D. M. Nuti, Poland: Economiecollapse and socialist renewal, in New Left Review 130, ""' .
dec. '81. De PVAP beloofde zowelloonsverhogingen als stabilisatie van de marktvoouit'
ning. In de maanden na aug. '80 werd een loonsverhoging van 28% doorgevoerd. De lunn
overeenkomst vergrootte alleen maar de inflatie en bracht de distributie van consumptiegne
deren verder uit evenwicht. De 'radicale' vleugel van Solidariteit eiste 100% indexatie van het 
loonniveau als voorwaarde voor prijsverhogingen. Vgl. ook D. M. Nuti, The Polish ""'is: 
Economie factors and constraints, in Socialist Register 1981, p. 124. 

144 



Noten bij 1/. Solidariteit: haar kracht en zwaktes 
I. Zie over de ontstaansgeschiedenis van Solidariteit M. v.d. Heuvel e.a. (red), De Poolse weg 

naar Solidariteit in documenten. Boskoop 1981;]. Hemel, Solidarnosc- Die Entstehung 
neuer Gewerkschaften in Polen, in Gewerkschaftliche Monatshefte, nr. 2/1981, p. 93 e.v.; 
Pour la Pologne, (ed. du Seuil) Parijs 1982. 

2. Vgl. Luciano Lama, in Rinascita nr. 50 (18-12-'81) en de stellingen van W. E/fferding e.a., 
Polen-Triumpf des Sozialismus in den Sozialistische Ländern?, in Das Argument 124/1980. 
Zij benadrukken het fundamenrele verschil tussen hoogontwikkelde kapitalistische staten 
van het Westen, waarin sociaal-politieke emancipatiebewegingen worden opgenomen in de 
veelvoudige articulatie- en reïntegratievormen van de burgerlijke heerschappij waardoor zij 
hun systeemoverstijgende kracht verliezen, en de etatistisch socialistische landen, waarin de
ze 'hegemoniale structuur van de macht' ontbreekt. Daardoor krijgt elke eis van fundamen
tele hervorming al snel' de betekenis van de val van de partij- en staatsleiding en lijkt elke kri
tiek op de machtsstructuren de grondslagen van het systeem aan te tasten. Dit structurele ver
schil in de mechanismen van politieke regulatie van de klassenverhoudingen impliceert tevens 
andere relaties tussen 'economische' en 'politieke' strijd. 

3. Het centrale stakingscomité erkende in aug. '80 de grondwettelijk vastgelegde leidende rol 
,·an de partij (zie M. v.d. Heuvel, t.a.p., p. 267). Het was bij de onderhandelingen een van de 
meest omstreden punten en de strijd daarover brak pas goed los toen Solidariteit in sept. 80 
haar ontwerpstatuten indiende bij de rechtbank. De rechtbank weigerde tot registratie over 
te gaan en eiste o.a. dat de leidende rol van de PV AP expliciet in de statuten vermeld zou 
worden. Solidariteit vond haar verklaring van trouw aan de grondwet voldoende en weigerde 
nogmaal een geloofsbelijdenis af te leggen. Nadat zij de eerste legale staking in een Oostblok
land met succes had georganiseerd en dreigde met een algemene staking, keurde het Hoogge
rechtshof uiteindelijk de statuten van Solidariteit ongewijzigd goed. Ook al werd er dan in 
een aanhangsel nog gesproken van de leidende rol van de partij (maar niet meer binnen Soli
dariteit). 

4. Interview in SPW, dec. '81, p. 77. 
5. Zie hiervoor M.]ohnstone/A. B. Westphal, Polen-Zwischen historischem Kompromis und 

Autoritarismus, in: SPW, 13, dec. '81, p. 84 e.v. 
6. Zie bijv. Walesa in 'Der Spiegel' van 15-6-'81. 
7. Een vergelijking tussen de door Solidariteit en de PVAP omwikkelde concepten voor econo

mische hervorming en arbeiderszelfbestuur vindt men bij D. M. Nuti, Polish Projects for 
economie reform, 1980-1981, in Socialist Review J 981. De belangrijkste verschillen draaiden 
om de volgende drie vragen: 
a. Welke competenties de arbeidersraden moesten vervullen? Solidariteit eiste dat de arbei
dersraad het leidende orgaan in het bedrijf zou worden en het management een louter uitvoe
rend orgaan; de directie zou door de arbeidersraad worden benoemd en op elk moment moe
ten kunnen worden omslagen. Het regeringsontwerp kende aan de arbeidersraad slechts in
spraakrecht toe. Na afwijzing van het regeringsontwerp door de Sejm in mei '81, stelde een 
commissie van het parlement een tweede omwep op waarin een compromis was vervat met 
de eisen van Solidariteit: in ondernemingen die in de sector van de zelffinanciering vallen, 
wordt de directeur door de arbeidersraad benoemd en heeft de staat vetorecht, en in militair 
en sociaal strategische bedrijven onder directe staatscontrole is het omgekeerd. Solidariteit 
vreesde dat door de concrete indeling van bedrijven in de onafhankelijke en de direct onder 
staatsbeheer werkende ondernemingen via een omweg alle grote bedrijven buiten het arbei
derszelfbestuur gehouden zouden worden. Eind september werd de wet door de Sejm aan
genomen -ondanks de sterke bedenkingen die er in Solidariteit tegen deze bepalingen wa
ren. 
b. Wle is de eigenaar van de zelfbesturende ondernemingen? De PVAP hield eenduidig vast 
aan de definitie van staatseigendom. Solidariteit zag de 'maatschappelijke onderneming' als 
de fundamentele eenheid van de nationale economie. Zij formuleerde nogal onduidelijk dat 
alleen 'het personeel'- via haar zelfbestuursorganen-de beschikkingsmacht over het ver
mogen van de onderneming moet hebben. De referentie aan 'sociale' i.p.v. 'staats'-onderne
mingen kan men zien als een in wezen 'onschuldige' manier van benadrukken van de wens 
van een grotere sociale controle over de produktie. Hoewel dit geen juridische implicaties 
heeft, werd door de concrete formulering ruimte gegeven voor een interpretatie in de zin van 
'groepseigendom'. De vertegenwoordigers van Solidariteit ontkenden dat dit de bedoeling 
was. 
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c. Wat is de rol van de centrale planningsinstanties en hoe is de samenstelling daarvan c 
De PV AP stelde een soort sociaal-economische adviesraad voor. Solidariteit een 'Sociale 1.1,1d 
voor de nationale economie', waarin alle maatschappelijke krachten vertegenwoordigd "'U
den zijn; deze raad zou zich onafhankelijk van de regering bezighouden met de besturin~ "·In 
de economie in de meest brede zin van het woord. (Zie ook noot 9.) 

8. Of hetzelfde gezegd kan worden over Boerensolidariteit is de vraag. Aan de oprichtinl-\ ,. ,111 

Boerensolidariteit verbonden de kleine privé-boeren sterk de hoop, hun onafhankelijkhl'id 
van de centrale planning van de staat duurzaam te maken. 

9. Wat betreft de politieke hervormingen stelde het Solidariteitsprogram o.m. voor een twn·de 
kamer naast de Sejm in te stellen, eenzelfbestuurs-of sociaal-economische kamer. Deze ka
mer zou de economische politiek moeten controleren. Vooral de radicalistische stromin~l'n 
bepleitten zo'n tweede kamer als oppositieorgaan tegenover de door de PV AP beh,·e• <te 
Sejm. De opmerking van Johnstone/Westphal, dat dit de beste manier zou zijn om <'L'n 
grondwettelijk door elkaar heen lopen te bevorderen en het handelingsvermogen van heide 
kamers te beperken, lijkt me correct. In het ergste geval is dit voorstel inderdaad een rn<'pt 
voor escalerende politieke confrontatie. Zij was bovendien strijdig met het ontwikelen v.111 de 
Sejm als hoogste macht in de staat (Stelling 22.2 van het Solidariteitsprogram) en met hur 
voorstellen voor een meer democratisch verkiezingssysteem voor de Sejm. 

10. Zagajewski, t.a.p., p. 199. 
11. De nieuwe democratische oppositie in Polen brak met het 'revisionisme' van de jaren ze,li~, 

d.w.z. met de hoop de PV AP van binnenuit te kunnen hervormen, met de nadruk op de 1.1ak 
van de partijleden (en i.h.b. van intellectuelen) om deze hervormingen door te voeren. Zij 
brak ook met de verwachting dat het marxisme-leninisme gevitaliseerd zou kunnen worden 
tot een authentieke revolutionaire theorie. Voor revolutionaire democratische sociali,trn 
binnen het KOR betekende dit dat zij steeds minder 'in naam van het socialisme' spraken of 
uit naam van een 'authentieke socialistische leer'. Het 'nieuwe evolutionisme' (Mischnik) of 
'zelf-beperkte revolutie' (Kuron) werd gesteund door delen van de links-katholieke oppn.,i
tie. Een belangrijke doorbraak in deze ontwikkeling vormde het boek dat Adam Mischm/..· in 
1976 publiceerde: 'De kerk en links- van de confrontatie naar een dialoog'. Hoewel de knk 
als zodanig niet gerekend kan worden tot de democratisch-socialistische krachten, omwik
kelde zij zich wel tot een voorstander van een evolutionaire ontwikkeling op de grondslal-\ v .m 
een samenwerking tussen alle maatschappelijke krachten. Over de limieten en het histori"·h 
compromis gaan o.a. de teksten van Mischnik en Kuron in M. v.d. Heuvel e.a., t.a.p. (p. 
160, 176 e.v., 191 e.v. en 200 e.v.); A. Mischnik, 'Was wirwollen und was wir können', in 
Brus e.a., t.a.p. (p. 33-49). 
Er bestaan wezenlijke verschillen tussen aan de ene kant de politiek-strategische en ideoJ, ·~i
sche opties die door Kuron/Mischnik e.a. in Polen, Pelikan/Mlynar e.a. in Tsjechoslow.tl1iie 
werden ontwikkeld, en aan de andere kant de meer in de traditie van de 'leninistische oppt>,i
tie' tegen het stalinismestaande opvatting van Bahro over de veranderi~gsstrategie in Ot>,t
Europa. Zie hierover biJV. Jm Pelikan, Zu Bahros Auffassungen uber die Veranderungen in 
Östeuropa, in U. Wolter (red.), Antworten auf Bahros Herausforderung des 'realen Sondz
smus', Berlijn 1978, p. 128-144. 

12. Vgl. de uitspraken van Kuron op 21-12-'80, geciteerd door Paul Scheffer, Solidariteit: een"'
ciaal-politieke beweging, in Oosteuropa verkenningen, nr. 57/58, dec. '81, p. 3. Vgl. ook I )c 
Groene van 30-12-'81. 

13. Solidariteitsleiders en leden die na de 13e december nog in de gelegenheid waren zich openhik 
te uiten, hebben op dit punt gewezen. Rakowski geeft in zijn Fallaci-imerview op zijn 1 I'

pisch machiavellistische wijze het volgende commentaar: 'De extremisten van Solidarn<'tt 
hadden zichzelf ervan overtuigd, dat indien de situatie uit de hand zou lopen en tot gew<'ld 
zou leiden, het leger en de militie hun kant zouden kiezen. Ik veronderstel dat zij vertrouw. 
den op het feit dat veel soldaten lid zijn van Solidariteit. Wat een naïviteit.' 

14. Kuron, Wie geht es weiter in Polen?, in Sozialismus-extra 3, p. 46. 
IS. Na de Tweede Wereldoorlog voltrok zich in Polen een versnelde omwenteling van de sou.tle 

verhoudingen van de bevolking. De volgende tendensen waren kenmerkend: 
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a. territoriale verandering: direct na de oorlog werd het oostelijke deel van Polen, dat grotm
deels achterlijke landbouwvormen kende, bij de SU gevoegd en verwierf Polen aan de w,.,,
kant voorheen Duitse gebieden, waarvan een aantal zeer ontwikkeld was. 
b. versnelde industrialisatie en i.h.b. snelle uitbouw van de zware industrie. 



c. snelle verstedelijking en grote intergenerationale mobiliteit: een derde van de in het begin 
van de jaren '80 in beweging gekomen arbeiders behoorde tot de 'eerste arbeidersgeneratie', 
d.w.z. hun vaders waren kleine boeren. 
d. dit liet onvet"let dat de PVAP er in de 35 jaar van haar heerschappij niet in slaagde de Pool
se landbouw te herstructureren en aan te passen aan de door de industriële ontwikkeling ge
creëerde consumptiebehoeften. Zij kon geen organische verhoudingen tot stand brengen met 
de verwerkende industrie. 
Vgl. hiervoor bijv. M. Jarosinskilj. Kulpinski, Die Lage der Arbeiterklasse in Polen, in Die 
Entwicklung der Arbeiterklasse in den Sozialistische Ländern, Berlijn 1980; K. Slomczynskil 
T. Kraus (red), Class structure and social mobility in Poland, New York 1978, A. Wadja/W. 
Wesolowski (red), Sozialismus und die Arbeiterklasse in der Volksrepublik Polen, Frankfurt 
1978. 

16. De landelijke commissie van Solidariteit was formeel slechts een aaneensluiting van regionale 
besturen, zonder vastgelegde functies en rechten. De regionale besturen vormden het hoog
ste orgaan. De landelijke commissie ontleende haar prestige vooral aan de daarin vertegen
woordigde personen. Zij vervulde slechts appellerende en coördinerende taken. De sterke ac
centuering van de regionale (t.o.v. de bedrijfstaksgewijze) organisatievorm en van de regi
onale autonomie (t.o.v. de centrale organisatie) bood een aantal democratische voordelen. 
Maar het legde ook beperkingen op aan haar vermogen tot een gecoördineerde strategie en de 
ontwikkeling van een consistent program. Binnen Solidariteit leefde steeds de discussie op 
over de vraag: centrale nationale organisatie of sterk gedecentraliseerde regionale structuur? 
De voorstanders van het eerste meenden dat in een totalitaire staat alleen een centralistische 
organisatie zich kón handhaven. De voorstanders van het tweede meenden dat een federatie
ve organisatie zich juist beter kon weren, omdat een centralistische organisatie te gemakkelijk 
onthoofd kan worden. Hoc gemakkelijk ook een federatieve organisatie onthoofd kan wor
den bleek op 13 december. 
Een andere barrière voor de ontwikkeling van een samenhangend program is volgens Denis 
Mac Shane (Solidarity: Poland's independent trade-union, Londen 1981) het feit dat Solidari
teit de eerste massale arbeidersbeweging is geweest, die zich 'zonder theoretische basis' ont
wikkelde. Voorzover dit waar is, is het nog maar de vraag of Solidariteit niet juist een deel van 
haar kracht putte uit het feit dat zij de 'last van de ideologische bagage' niet met zich mee 
hoefde te torsen. 

17. Zie het in noot 12 genoemde artikel van Paul Scheffer. Hij geeft daarin een korte schets van de 
specifieke geschiedenis van de oppositie in Polen sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarin be
nadrukt hij het belang van de convergentie van zeer uiteenlopende oppositionele tradities: 
vakbondstradities, links-katholieke tradities, nationale tradities, links-intellectuele 'dissiden
tie'. 
Het spectrum van de politieke posities binnen Solidariteit is moeilijk in kaart te brengen. De 
eenvoudige indeling in 'gematigden' en 'radicalen' zegt niet zoveel omdat daarvoor verschil
lende maatstaven worden gehanteerd. (Walesa: 'Ik ben verdomd radicaal maar niet suici
daal'). In Solidariteit zelf werd soms het onderscheid gemaakt tussen degenen die een 'realisti
sche' en een 'fundamentalistische' conceptie vertegenwoordigen t.a.v. de leidende rol van de 
partij. De 'fundamen'talisten' wilden direct en totaal afstand nemen van de leidende rol van de 
PV AP en haar via vrije verkiezingen in de oppositie terugdringen, al dan niet direct gepaard 
gaande met een verbreking van Poleos bondgenootschappelijke relaties met de SU. De 're
alisten' hielden vast aan hun beoordeling dat elke gerichte poging om de PV AP totaal 'uit te 
dagen en uit het Warschaupact te treden, alleen maar een uitnodiging was voor een militaire 
interventie. Naast het KOR- dat zichzelf ontbond tijdens het congres van Solidariteit
waren er een aantal andere politieke groeperingen actief. Het ROPCIO legde grote nadruk 
op het thema van de nationale onafhankelijkheid. Sinds 1978 organiseerde zij demonstraties 
om de Poolse onafhankelijkheid te herdenken en de nederlaag van de Sowjet-legers tegen 
maarschalk Pilsudsi in 1920 te vieren. De (anonieme) PPN wilde het vraagstuk van de natio
nale souvereinitiet niet in de verre toekomst, maar als integraal bestanddeel van het democra
tiseringsproces aan de orde stellen. Het meest extreem was de KPN. Haar leider, Leszek 
Moezul ski, verliet het ROPCIO om in sep. '79 een 'geheime partij' te stichten die ervan uit
gaat dat serieuze veranderingen niet mogelijk zijn zonder vrijmaking van Moskou's controle. 
Onafhankelijkheid was het eerste en meest directe doel van de KPN. 

18. Een voorbeeld. Moezulski-zie vorige noot- gaf op 15 september 1981 een telefonisch in-

147 



terview aan Der Spiegel, waarin hij verklaarde dat de poging om de onafhankelijke vakbo11d 
op te richten tot mislukken was veroordeeld, omdat dit niet gericht was op het hoofddoel. 
een onafhankelijk en soeverein Polen, vrij van Russisch toezicht en van de totalitaire dic1.1 
tuur van de PVAP. Hij werd hiervoor direct gearresteerd. Andere oppositionele groepen'"" 
ten zijn vrijlating, maar distantieerden zich openlijk van de opvattingen van zijn conspiratinc 
partij, die slechts uit een handjevol mensen bestaat. 

Noten bij I I/ De slotakkoorden van de politieke crisis 
1. Bij de afspraken tussen de Poolse leiders en de Westerse banken was al overeengekomen d.n 

de Westerse bankiers maandelijks een gedetailleerd overzicht zouden ontvangen van de o11t 
wikkelingen van de Poolse economie. Zij namen hiervoor bijna permanent hun intrek in hn 
beste hotel van Warschau. Zij speelden een hoog spel. 'Wij zijn bezig met een pokerspelmet 
erg hoge inzetten en een dreigend bankroet is de enige troef die we in handen hebben', zeidm 
de bankiers uit Manhatten. Het bluffen was erop gericht de SU zover te krijgen dat zij de 1 '•,
!en te hulp zou schieten en het dreigend renteverlies van de Westerse banken zou dekkn1, 
resp. hen uit zou kopen. 
Een Polendeskundige van het Amerikaanse congres meende dat de banken in het Westen de 
SU in feite beschouwden als 'de redder van het kapitalisme'. Zonder haar goedmoedigh<·lll 
zouden vele banken immers zelf aan de rand van het bankroet worden gedreven. In Londen 
schijnen de meest klassebewuste bankiers rond te lopen. Enkele dagen voor de militaire i11 
terventie bracht een van hen naakt èn ondubbelzinnig zijn klasse-individualiteit onder woor
den: 'Als ik m'n eigen gevoelens opzij schuif en alleen als bankier spreek zou het een gonk 
zaak zijn als Rusland een invasie uitvoerde, omdat het land dan verplicht zou zijn om d1• 

Poolse schulden te voldoen.' DatJaruzelski, in samenspraak met de Russische leiders een iet' 
ander scenario koos, zal deze bankier hem willen vergeven. Deze variant van 'nationale' on
derdrukking van Solidariteit probeerde juist met o.a. die- ongetwijfeld 'democratische' 
gevoelens die deze Londense bankier er als privé-persoon en staatsburger op na zal houdm. 

2. Illustratief hiervoor zijn de berichten uit fabrieken, waar arbeiders tijdens het schaften wn
gerden aan één tafel te gaan zitten met partijleden. 

3. Tijdens de laatste vergadring van de nationale commissie van Solidariteit- op 11 en 12 de 
cernher-meenden 'radicale' delen van Soiidariteit dat de tijd rijp was om de macht over te 
nemen. Sommigen pleitten voor het doen van een oproep aan alle leden om de PV AP te vn
laten (Onyskiewics- KOR-lid), anderen zijn van mening dat of men nu wil of niet Solid.Hl
teit de macht wel over moet nemen en dat de autoriteiten duidelijk gemaakt moet worden d.n 
'we het ook zonder hen kunnen' Qerzy Kropiwnicki- Lodz). En er wordt opnieuw geple1t 
voor het instellen van een voorlopige regering, zonder communisten, die het land moet ],,. -
sturen tot er vrije verkiezingen gehouden waren. Deze voorstellen werden niet aangenomen. 
Vgl. Libération, jan./febr. '81: Pologne. 

4. Rakowski- Interview met Fallaci (Volkskrant 25-2-'82). Hij beweert daarin dat de voorbe
reiding van de militaire operatie in korter dan twee weken werd georganiseerd. 

5. De centrale overheid weigerde pertinent aan Solidariteit controlerende bevoegdheden toe te 
staan over de distributie van de goederen voor de eerste levensbehoeften. 'In dit land heelt 
degene die de voedseldistributie in handen heeft, daardoor de macht in handen', zei Rakow,
ki tegen Walesa. Zbigniew Kowaleski, een regionale vakbondsleider uit Lodz, beschreef in de 
NRC (9-1-'82) de gebeurtenissen die in de weken voor de 13e december in Lodz plaatsvon
den. In Lodz kwam men volgens Kowalewski steeds meer tot de conclusie dat de crisis een 
revolutionair karakter had aangenomen. Er werd een 'actieve staking' voorbereid, waarbiJ de 
produktie door de arbeiders in eigen hand zou worden genomen, 'onder leiding van de'!.'
kingscomités en op grond van een door de arbeiders zelf uitgewerkt plan ter voorzienin~ m 
de maatschappelijke behoeften. 

Noten bij IV. De militaire bevriezing van de crisis 
1. Ik ga hier niet verder in op de vraag of er op dát moment nog een alternatiefwas om de Poo],c 

maatschappij te behoeden voor een zelfverscheuring via confrontaties waaruit geen overw '"
naars te voorschijn konden komen. Was er op dát moment nog een andere ontsnapping"'',_ 
gelijk aan het grootste gevaar: totale ineenstorting van het economisch reproduktieproce' en 
dus hongersnood op grote schaal? Zou elke andere uitweg op dát moment het verlies hebhen 
betekent van de laatste resten van nationale soevereiniteit aan de SU? En welke waarde lll<><'t 
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men toekennen aan de Sowjet-bewering, dat deze' oplossing' door het J aruzelski-bewind een 
internationaal milit;1ir conflict- een derde wereldoorlog- om Polen heeft voorkomen? 
Politiek en analytisch zijn dit zeker vragen van belang. Opvallend is, dat deze vragen meestal 
het eerst gesteld worden door degenen die er in hoge mate verantwoordelijk voor zijn dat op 
dát moment de speelruimte voor democratisch-politieke oplossingen zo sterk is verengd. 

2. Symbolisch hiervoor zijn de woorden van een zestigjarige man uit Warschau, die samen met 
tienduizenden anderen op de 13e december in het holst van de nacht van zijn bed werd ge
licht. Hij moest in zijn pyama bij een temperratuur van 15" onder nul14 uur lang op de bin
nenplaats van een kazerne staan, met de handboêien op de rug ('want wij waren immers de 
gevaarlijkste misdadigers nietwaar, wij hadden van vrijheid durven dromen'). Na zijn vrijla
ting zegt hij tegen een journalist: 'Ach meneer, ik ben weliswaar niet gelovig, maar de kerk is 
de enige plaats waar je je tegenwoordig Pool kunt voelen. Ook de veiligste plaats, voor zo
lang als dat duurt dan.' Het interview verscheen in de NRC van 28-12-'81. 

149 



Stellingen over het rapport 'De 
CPN in de oorlog' 

Jaap Wolff 

Inleiding 

In de afgelopen jaren is in de IPSO-groep voor partijgeschiedenis herhaaldelijk 
de periode 1956-1958 aan de orde geweest; een uiterst moeilijk tijdvak dat ver
vuld was van een uitermate scherpe en verbitterde partijstrijd. Deze vond zijn 
weerslag in het rapport dat het dagelijks bestuur van de CPN in november 
1958 publiceerde en dat voorgelegd werd aan het 19e partijcongres. Het rap
port droeg als titel 'De CPN in de oorlog'. 

De besprekingen in de IPSO-groep en de gesprekken met hen die deze pe
riode nauwkeurig willen bestuderen, brachten me er toe nader over deze epis< )
de in de geschiedenis van de CPN na te denken. 

Vooral ook omdat het me duidelijk werd hoe moeilijk het is voor een on
derzoeker die deze jaren niet heeft meegemaakt om de sfeer van de koude oor
log te begrijpen. Misschien is een woord als sfeer trouwens niet voldoende on1 
het bijzondere wat deze tijd met zich meebracht te kenschetsen. Liever spreek 
ik eigenlijk over de obsessies van die tijd- de steeds dreigende mogelijkheid 
van het uitbreken van een oorlog, de breuken die intraden met mensen met wie 
geruime tijd goede relaties hadden bestaan, het besef dat door het heersende m 
toenemende anticommunisme een verwijdering snel een afgrond werd, de 
scherpe grenzen die zowel nationaal als internationaal werden getrokken. T, )t 
zelfs in het woordgebruik en het denkpatroon van die periode was de koude 
oorlog voelbaar. 

Het waren obsessies, waaraan niemand zich toen onttrekken kon. No~ 
heftiger soms uitten deze zich als het kwam tot conflicten tussen mensen die .d 
vele jaren behoorden tot dezelfde partij. Dan werd elk meningsverschil al snel 
een onoverbrugbare kloof, een afwijkende opvatting tot een schending v.u1 
principiële waarden en tot een kiem van verraad. 

Zo ging dat toen. En dat kwam tot uiting in de harde en allerhardste woor
den die er vielen. Voor de deelnemers aan de partijstrijd van die dagen leek het 
haast onvermijdelijk, al waren er natuurlijk ook toen andere mogelijkheden t'll 

zou het een misvatting zijn het verloop van de gebeurtenissen als een fatum te 

Zien. 

In december 1980 heb ik naar aanleiding van zo'n IPSO-bijeenkomst mijn 
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gedachten over het rapport 'De CPN in de oorlog' - indertijd naar de kleur 
van het omslag wel het rode boekje genoemd- geordend in een aantal stellin
gen. Bedoeld om deze nog eens nader te overwegen en te bespreken. 

Het kwam er toen niet van. Lezing van Arnold Kopers studie in 'Kom
ma', jaargang 2, nummer 2, bracht me ertoe deze stellingen weer te voorschijn 
te halen. Ik denk dat ze enkele ervaringen en ideeën inhouden die in overwe
ging genomen zouden kunnen worden. 

Ik heb met deze stellingen geen bijzondere pretenties. Er is aan het op
schrijven geen gedetailleerde studie voorafgegaan. Ze zijn niet opnieuw be
werkt; ik heb slechts al te onduidelijke of kryptische formuleringen een beetje 
veranderd en hopelijk verduidelijkt. 

Een bewijsvoering ontbreekt; daarvoor zijn het dan ook stellingen. Mis
schien geven ze aanleiding om ook in deze richting na te denken en het onder
zoek voort te zetten. 

1. 

Het rapport van het dagelijks bestuur van de Communistische Partij van Ne
derland voor het 19e congres, 'De CPN in de oorlog' (november 1958), moet 
op verschillende niveau's worden beoordeeld. In de eerste plaats: zijn rol in de 
partijstrijd van de jaren 1956-1958. In de tweede plaats: bij de beoordeling van 
de vraagstukken van de CPN in de bezettingstijd. In de derde plaats: het ver
band met de visie op de Tweede Wereldoorlog, die in de internationale com
munistische beweging in de periode van de koude oorlog werd ontwikkeld. 

2. 

Het rapport staat als beoordeling van de gebeurtenissen in oorlogstijd niet op 
zichzelf. Het heeft een plaats in een reeks van CPN -documenten die op deze 
gebeurtenissen ingingen: discussiegrondslag voor de Juli-conferentie (1945), 
de resolutie van 1948 over burgerlijk-nationalistische afwijkingen in de partij, 
het derde deel van het Leerboek van de Arbeidersbeweging (1951) en, naar aan 
te nemen valt, andere verklaringen, artikelen e.d. 

De visie op de gebeurtenissen in oorlogstijd die in de internationale com
munistische beweging werd gegeven, was eveneens van belang. Dit begon met 
de kritiek die in september 1947 op de oprichtingsconferentie van de Comin
form van Joegoslavische zijde op de samenwerkingspolitiek van de Franse en 
Italiaanse communistische partijen was geoefend. De veroordeling van Tito-
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met inbegrip van diens relaties met Engelse en Amerikaanse vertegenwoord i
gers tijdens de oorlog- door de Cominform in 1948 had ook haar uitwerkinh. 

Verder wordt het rapport gekenmerkt door de invloed van de h''
schiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog in Sowjet-publikatiesin de pen 
ode van de koude oorlog. De machinaties tegen de Sowjet-Unie tijdens de oor
log (van het uitstel van het tweede front af tot aan contacten met Duitse verte
genwoordigers toe) werden daarin sterk benadrukt. Manipulaties waren er :t<' 

ker, maar de vraag is welk gewicht ze in het totaal hadden en of er in de ge 
schiedschrijving van die dagen niet een veel te ruime plaats aan werd gegeven. 

Omgekeerd werden in de geschiedschrijving in de Sowjet-Unie de conclu
sies van het rapport weer overgenomen als illustratie van het dubbelzinnige ge
drag van de VS en Engeland. 

3. 

Het rapport hing samen met de betekenis die verwijzingen naar de oorlogsperi
ode in de partijstrijd hadden. 

Te wijzen valt op de vragen die rezen in verband met de in het zevende 
deel van het verslag van de Parlementaire Enquêtecommissie gepubliceerde 
verklaringen (waaronder de ongetekende van Wagenaar). Verder op het optre
den van de partij-instructeur Verreijt die in 1957 aanvallen deed op De Groot 
in verband met diens non-activiteit van 1943-1945. Bij de voornaamste betrok
kenen bij het conflict speelde de oorlogsperiade een grote rol. Bovendien w.1~ 
bij Wagenaars lijstaanvoerderschap in de verkiezingscampagnes steed~ een 
sterke nadruk gelegd op diens verzetsactiviteiten. 

4. 

Het rapport is getekend door de felheid waarmee de partijstrijd is gevoerd t'n 
door de emoties die deze opriep. De beoordeling van afzonderlijke personen 
(in een aan de Cominform-periode herinnerende redeneertrant en woordge
bruik) hing nauw samen met de houding die ze in de partijstrijd hadden inge
nomen. Het was een 'debunking' van oorlogsroem, gericht op het tegengaan 
van partijvorming en het doen van een beroep op de kiezers door de Bruh
groep. 

5. 

Met het oog op de betekenis die- met name in verband met de wereldconfe
rentie van communistische partijen van november 1957 in Moskou en de in de 
documenten daarvan neergelegde beoordeling- gehecht werd aan de plaats 
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van de Sowjet-Unie, de CPSU en de internationale communistische beweging 
(als oriëntatiepunt, als legitimatie, als factor ook in de interne partijstrijd) werd 
in het rapport teruggeredeneerd naar de houding die in de bezettingstijd tegen
over de Sowjet-Unie was ingenomen. De leiding na 1943 werd verweten de on
voorwaardelijke solidariteit met de Sowjet-Unie te hebben verbroken. Bij de 
beoordeling van de Sowjet-Unie zal er echter tussen de diverse leidingen en 
personen weinig verschil hebben bestaan; het prestige van de Sowjet-Unie 
steeg trouwens tijdens de oorlog bij de gehele bevolking enorm. 

6. 

In de partijstrijd was de beschuldiging van het geven van aanzetten tot liquida
tie van de partij van zwaarwegende aard. In dit verband werd er steeds terugge
grepen naar de gebeurtenissen van vlak na de oorlog (de opheffing van de partij 
in de verklaring van 12 mei 1945 en de vorming van de Waarheid-beweging) en 
de strijd die zich daarover ontwikkelde en die beslecht was door de terugkeer 
van de partij na de Juli-conferentie. De aanvallen op De Groot en diens rol 
daarbij (ideeën over een democratische volkspartij) werden daarbij beant
woord met beschuldigingen dat anderen reeds eerder met opheffingsvoorstel
len waren gekomen (vorming van een socialistische partij) en deze in de prak
tijk zelfs al tijdens de bezetting hadden doorgezet. 

7. 

In het algemeen gold in het rapport een terugrekenmethode: afwijkingen e.d. 
zouden hun oorsprong hebben of een rechtstreekse voortzetting zijn van poli
tieke standpunten en handelingen in het verleden. Degene die veroordeeld 
werd in de partijstrijd zou ook in de oorlog slechts verkeerde posities hebben 
mgenomen. 

8. 

Als politiek strijdschrift, als wapen in de partijstrijd, heeft het rapport een ne
gatieve uitwerking gehad op de positie van de partij zelf. 

Het maakte het moeilijk om het optreden van de CPN tijdens de bezet
tingsjaren ten volle naar voren te brengen en daarmee tevens haar betekenis 
voor het Nederlandse volk te beklemtonen. De veroordeling van partijleden 
die na 1943 een belangrijke plaats hadden ingenomen, dreigde alle communis
ten te treffen. Het werd zo vrijwel onmogelijk om de betekenis te schetsen van 
het werk van communisten, die ofwel in en rondom de toenmalige landelijke 
leiding ofwel op regionaal of plaatselijk niveau belangrijk werk hadden gedaan. 
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Enkele passages aan het einde van het rapport gingen daar weliswaar tegem1, 
maar konden deze negatieve uitwerking niet opheffen. 

9. 

Op het niveau van de beoordeling van het werk van de CPN tijdens de oorlo~ 
heeft het rapport het historisch onderzoek, dat toch al niet gestimuleerd werd 
door voorafgaande beoordelingen, geblokkeerd. De eenzijdigheid van het rap
port als wapen in de partijstrijd verhinderde een serieuze wetenschappelijke t•n 

politieke benadering. Hetzelfde geldt trouwens voor de publikaties van de zij
de van de Brug-groep. 

10. 

De caesuur van begin 1943 die het rapport scherp trok, werd geheel toege
schreven aan subjectieve factoren (verandering van leiding), waarbij de objer
tieve veranderingen niet ter sprake kwamen, respectievelijk onderschat Wl'r

den. 
Deze objectieve veranderingen vloeiden vooral voort uit de ommekeer in 

de Tweede Wereldoorlog na de overwinning bij Stalingrad (januari 1943) en de 
in kracht toenemende offensieven uit verschillende richtingen tegen Nazi
Duitsland en zijn bondgenoten. Daarmee kondigde zich het einde van de oor
log aan, ofschoon dit perspectief wel verkort werd gezien, met andere woor
den dichterbij werd geacht dan in werkelijkheid het geval bleek te zijn. 

Ook de opheffing van de Comintern in april1943 behoorde tot deze oh
jectieve veranderingen in de toestand, waarmee ook de Nederlandse commu
nisten rekening moesten houden. 

De overschatting van het subjectieve element betekent tegelijkertijd Cl'll 

paradoxale onderschatting ervan, namelijk van het optreden van de partij t'n 

haar illegale groepen in hun geheel, met leidingen en leden die na de zware sl.l
gen van de eerste oorlogsjaren werden gevormd respectievelijk gewonnen. In 
deze visie werden ze hoogstens tot een 'schild' waarachter partijvijandige ele
menten konden optreden. 

11. 

De betrekkingen tussen de Nederlandse regering in Londen en de verzetsorg.l
nisaties en tussen de verschillende illegale groeperingen onderling in de diverse 
etappes van de oorlog zijn zeer gecompliceerd en dienen nauwkeurig onder
zocht te worden. In het kader van de nationale bevrijdingsstrijd voor het her
stel van de nationale onafhankelijkheid, van de democratische rechten en de 
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parlementaire democratie waren ze voor de CPN bondgenoten in een gemeen
schappelijk te voeren strijd. Dit gold ook voor de inlichtingen- en spionage
diensten van de buitenlandse mogendheden die tot de anti-Hitiercoalitie be
hoorden. 

Deze relaties in de gemeenschappelijke strijd kenden vele contradicties en 
riepen talrijke problemen op, met name ook ten aanzien van de zelfstandige rol 
van de communistische partij. Leemten aan kennis en inzicht zijn ongetwijfeld 
van betekenis geweest, terwijl illusies over de gesloten bondgenootschappen 
bestonden die nadien ongegrond bleken. 

12. 

De verhoudingen tussen de partij en de met de Camintern en de Sowjet-Unie 
verbonden diensten in de verschillende fasen van de oorlog zijn niet duidelijk. 
Het rapport noch andere beschrijvingen van het optreden van Goulooze c.s. 
scheppen daarover duidelijkheid. (Dit geldt evenzeer voor de Goulooze-bio
grafie van Harmsen.) 

De beoordeling van deze relaties is na de oorlog getekend door het afwij
zen van elke gedachte aan gemeenschappelijkheid van optreden, zelfs parallelli
teit werd ontkend. Nadat er in de pers aanvallen waren gedaan op Sowjet-dien
sten en op contacten daarmee werden deze ook wat het verleden betreft tegen
gesproken. 

(Dit kan verdedigd worden met een beroep op de noodzakelijke bescher
ming van de partij; tegelijkertijd hield dit evenwel een terugwijken in voor be
schuldigingen over de verbondenheid met de Sowjet-Unie die, zowel in de pe
riode van de Camintern als nadien, zonder twijfel zeer groot was en wel voor 
alle communisten.) 

Het is moeilijk te zeggen welke invloed contraversen van voor de oorlog 
of ook persoonlijke animositeiten hebben gehad bij deze beoordelingen. Wel is 
het vrijwel zeker dat het zogenaamde Goulooze-apparaat bestond uit een aan
tal CPN-leden die sterk gebonden waren aan de persoon van Goulooze en die 
met een eigen discipline optraden. 

13. 

Ten aanzien van de partijpolitiek sinds het begin van 1943 kan de hypothese 
verdedigd worden dat ook elke andere leiding, ongeacht de persoonlijke sa
menstelling, in grote lijnen dezelfde politiek van samenwerking en discussie 
zou hebben gevolgd. Het had echter intelligenter en met meer besef voor de te
genstellingen die dit met zich bracht kunnen geschieden. 

De aanvallen op verschillende documenten die afkomstig zijn van de lei-
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ding( en) na 1943, zoals op de communistische bijdrage aan de gemeenschappe
lijke brochure 'Om Neêrlands Toekomst', zijn daarom grotendeels onterecht, 
resp. wijsheid achteraf. Een reeks standpunten hing samen met verwachtingm 
over de naoorlogse ontwikkelingen die nadien onjuist bleken te zijn. 

Ook vernieuwende gedachten werden echter in de sfeer van teleurstelling 
over deze naoorlogse gang van zaken verdrongen en terzijde geschoven. 

14. 

De beoordeling van de ten aanzien van Indonesië gevolgde Gemenebestpoli
tiek (waarvan trouwens aanzetten reeds in 1942 in De Waarheid waarneembaar 
zijn) kan niet afgedaan worden met beschuldigingen dat in een koloniale val ge
trapt werd. De context met vorige positieverancleringen in het kader van een 
antifascistisch front (het afstand doen van de leuze 'Indonesië los van Holland, 
nu'' in het jaar 1938 met het oog op de dreigende Japans-fascistische agressie l'll 
de steun aan de petitie-Sutardjo) mag niet buiten beschouwing worden gelaten. 
Elders, met name in Frankrijk, ontwikkelden zich soortgelijke gedachten. I )e 
ontwikkelingen in de Aziatische landen zelf outrokken zich ·aan de waarne
ming en werden niet in de overwegingen opgenomen. 

15. 

Over de inschakeling van de gewapende verzetsgroepen van de CPN, de Mil
groepen, in de Raad van Verzet, het functioneren daarvan en van de commu
nisten daarin bestaat geen duidelijkheid. 

De betekenis van eigen gewapende eenheden kan in de Nederlandse om
standigheden niet worden gesteld als in andere landen is geschied. Van het he
gin der bezetting af is door de CPN grote nadruk gelegd op het immuun 111,1-

ken van de bevolking voor de Duits-fascistische beïnvloeding; ook militair ge
zien is dit van eminent belang geweest. Dit verklaart ook het belang dat aan de 
verzetspersis gehecht. Het gewapende verzet- aanslagen op objecten van mi
litair belang en andere sabotagedaden, overvallen op distributiekantoren en be
volkingsregisters, liquidaties van landverraders - is, naast de betekenis op 
zichzelf, van groot belang geweest voor het hooghouden van de moreel van de 
bevolking. 

Samenwerking op dit gebied past in het kader van de politiek na begin 
1943. Wat ook de bedoelingen van sommige machten waren met allerlei ver
zetsorganisaties en -organen, de deelnemers eraan hebben in het algemt•t•n 
moedig hun bijdrage geleverd. De samenwerking met hen kan als positief wor
den beoordeeld. 

De toestand aan het einde van de oorlog was inderdaad uiterst gecompli-
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ceerd, met aantasting van het autonome optreden van het verzet en beïnvloe
ding in die zin van de communisten. Ongetwijfeld zijn er daarover ook toen 
conflicten geweest. Thans kan dit ook nog op verschillende wijzen worden in
geschat en beoordeeld, want duidelijkheid is er onvoldoende. In ieder geval 
kan de conclusie niet aan het onderzoek voorafgaan. 

16. 

In de paragraaf van het rapport, handelend over de liquidatie van de partij, 
werd deze gedateerd met een begin in het midden van 1943. Ook eerder zijn er 
echter in De Waarheid uiteenzettingen geplaatst over de mogelijkheid van wij
zigingen in de partijvorming na de bevrijding van ons land. Na de bevrijding 
van oostelijk Nederland kwam De Groot met verdergaande voorstellen, gepu
bliceerd in de daar uitkomende Waarheid. Direct na de bevrijding van geheel 
Nederland kwam het toen tot de gebeurtenissen van mei-juli, met de daarmee 
samengaande fractiestrijd. De partij-opheffing alleen toeschrijven aan de lei
ding in de laatste tijd van de bezetting is geen juiste weergave van de gang van 
zaken in de oorlog en vlak daarna. 

17. 

Hetzelfde geldt voor de bewijsvoering uit het ongerijmde volgens welke het 
niet-gearresteerd worden of het levend uit de oorlog komen, gelijk te stellen 
zou zijn met verraderlijk en op zijn minst partijvijandig handelen. Veronder
stellingen van die aard zijn niet alleen kwetsend voor de genoemden, tevens 
werden daarmee de grote verdiensten van de partij miskend, die erin slaagde 
om haar rijen uit te breiden na de zware slagen in de eerste oorlogsjaren en zich 
in de loop van de bevrijdingsstrijd versterkte. 

18. 

De stelling kan worden geponeerd dat door het overwinnen van sectarische 
neigingen, het benutten van de door de opheffing van de Camintern geschapen 
mogelijkheden en het overwinnen van gemaakte fouten, ook wat betreft het 
onvoldoende hooghouden van een zelfstandige koers, het zonder de opheffing 
van de partij mogelijk zou zijn geweest om nieuwe uitgangspunten te creëren 
en de gewonnen invloed te bewaren. Ofschoon ook dan de invloed van de zich 
snel aftekenende politieke veranderingen zich in volle omvang zou hebben 
doen gevoelen. 

Tezeer zijn echter, door een reeks van verschillende, vaak onduidelijke 
oorzaken, groeps- en personentwisten aan de orde gekomen die het optreden 
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van de partij en het voeren van een vernieuwende politiek in de uiterst ingewik
kelde omstandigheden na de bevrijding hebben belemmerd. Daarbij is in de 
beoordeling aan het optreden van personen aan de top veelal teveel gewicht hc·

geven en is het werk van de partij aan de basis, van de ruggegraat aan memm 
die leiding gaven in afdelingen en districten, onderschat. 

19. 

Een triomfantalistische beoordeling van partijstrijd, van breuken, is voor het 
moment zelf misschien begrijpelijk; het terugprojecteren ervan naar het verle
den dreigt het begrijpen van de partijgeschiedenis te bemoeilijken; het projecte
ren ervan naar de toekomst is uiterst gevaarlijk. Want de ervaring heeft toch ge
leerd dat zo'n partijstrijd, leidend tot breuken, grote schade met zich mee
brengt die slechts moeizaam kan worden hersteld. Dat geldt de reeds in die tijd 
vrij onbegrijpelijke strijd tegen Goulooze c.s. (beslist met de beoordeling in het 
Derde Leerboekje), maar is ook zo ten aanzien van de Brug-groep. Zonder 
voorbij te gaan aan de diepgaande emoties die de strijd heeft opgeroepen, moet 
geprobeerd worden het ontstaan, de ontwikkeling en de afloop van deze con
flicten op zakelijke wijze te onderzoeken. 

Daarbij dienen de in Nederland zelf wortelende oorsprongen van conflic
ten niet weggeredeneerd te worden naar het verwerken van zich internation.l.ll 
voordoende verschuivingen in beoordelingen. Deze laatste zijn echter wel de
gelijk van groot belang als materiaal van strijd, maar tevens respectievelijk als 
detonator van reeds sluimerende of zich ontwikkelende conflicten, of .tls 
schepper van een atmosfeer waarin meningsverschillen of conflicten een vo' >r
dien ongekende scherpte verkrijgen. 

(Hierbij rijst de vraag of de partijstrijd niet eerder de jaren 1955-1959, d.m 
de jaren 1956-1958 heeft omvat. Dat wil zeggen, beginnend met de discus\ics 
en wrijvingen over de houding die ingenomen moest worden toen voor de eer
ste maal een zekere internationale ontspanning voelbaar werd en het Mandc
ment een andere situatie op binnenlands politiek gebied, zich tevens uitend in 
mogelijkh~den op vakbewegingsgebied, verwekte en eindigend met het vcr
slaan van de Brug-groep/SWP bij de parlementsverkiezingen.) 

20. 

De geschiedenis kan niet, met verworven kennis, worden overgedaan. Clln

flicten uit het verleden mogen niet tegemoet getreden worden om ze als het wa
re nog eens uit te vechten. Historisch onderzoek kan ertoe bijdragen de reik
wijdte van zulke conflicten te begrijpen, alsmede zich bewust te worden van de 
schade die ze aanrichtten. Ze mogen ook niet als onontkoombaar worden 
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voorgesteld, ofschoon het natuurlijk altijd de vraag is of op een bepaald mo
ment zich nog een andere keuze aandiende. 

Een onderzoek naar conflicten in de partijgeschiedenis kan als positieve 
uitwerking hebben dat het bewustzijn groeit van de betekenis van het behou
den van eenheid, van voortzetting van discussie als een vraagstuk scherp om
streden is, van omzichtigheid teneinde conflicten niet tot breuken te laten ver
worden. 
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Staat, sectorwinsten en crisis in 
het wereldkapitalisme 
Antwoord aan Meindert Fennema en Peter de Jong 

Wladimir Andreff'~ 

Ten geleide 

Het tweede gedeelte van ons artikel 'Oude en nieuwe theorieën over het im
perialisme' dat afgedrukt werd in het vorige nummer van Komma, is ten be. 
hoeve van het tijdschrift 'Critiques de l'économie politique' in het Frans ver
taald. Het lag in de bedoeling om de daarin vervatte kritiek op het werk V <lil 

Andreff in Frankri;k te publiceren mét een antwoord van de auteur. Dit anI
woord heeft Andreff ons ter beschikking gesteld voor publikatie in Komnl<l, 
en is door ons vertaald. 
Het hier volgende 'Antwoord aan Meindert Fennema en Peter de jong''·' 
dus geschreven zonder dat Andreff kennis heeft kunnen nemen van de eerste 
tien pagina's van ons artikel. Had hij deze wél gelezen dan had hij misschil'll 
een gedeelte van zijn kritiek niet geschreven of anders geformuleerd. Wii 
menen dat een deel van Andreffs kritiek weliswaar interesant is, maar met 
op ons van toepassing. Dat geldt met name voor de staatsopvatting die A11 
dreff ons aanwrijft, waarbij hij er kenneli;k van uitgaat dat Nederland,~· 
communisten dezelfde staatstheorie hanteren als de PCF. Wij achten het ech 
ter niet juist Andreffs kritiek van een commentaar te voorzien. De lezer O(n 

dele zelf. 
Meindert Fennem<t 

Peter de jong 

Het is voor een auteur bijzonder prettig om serieuze kritiek op zijn werk te 

krijgen, vooral als die kritiek er van uitgaat dat dat werk een 'waardevolle bij
drage vormt aan de marxistische theorie'. Het artikel van Meindert Fenne1na 
en Peter de Jong behoort tot de interessantste kritieken waartoe ons boek P1 n
fits et Structures du Capitalisme Mondial aanleiding heeft gegeven- een kri
tiek die betrekking heeft op de periodisering van het kapitalisme zoals dic in 
ons boek gesuggereerd wordt (C. Leucatte, 1975), onze opvatting met betrck
king tot sectoren (M. Marchesnay, 1977 en C. Palloix, 1977) en de methodcn 
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voor het opstellen van een empirisch model met betrekking tot de drie sectoren 
van kapitaalaccumulatie (M. Rainelli, 1979). In deze werken vindt men de ver
schillende aspecten van de kritiek van Fennema en De Jong, die overigens op 
nóg een probleem de aandacht vestigen: het ontbreken in ons boek van een the
orie van de politiek en van de staat in samenhang met de analyse van de accu
mulatie van het internationale kapitaal. 

1. 

Alvorens in te gaan op de voornaamste punten van kritiek van Fennema en De 
Jong, lijkt het nodig enkele opmerkingen vooraf te maken. 

In de eerste plaats heeft mijn boek niet de pretentie een 'algemene theorie' 
van het wereldkapitalisme te zijn. Het is daarom normaal dat het boek zijn be
perkingen heeft. De belangrijkst is ongetwijfeld het ontbreken van een analyse 
van de staat, maar ook die van het internationale financierskapitaal en de huidi
ge crisis. Recent onderzoek maakt het mogelijk meer inzicht te krijgen in de 
wetmatigheden van het internationale financierskapitaal; we zullen daar hier 
niet verder op ingaan. De rol van de staat en de huidige wereldcrisis zullen 
daarentegen centraal staan in ons antwoord aan Fennema en De Jong. 

Een tweede opmerking vooraf is de volgende: alle critici van mijn boek ge
ven toe dat het een interessante nieuwe interpretatie van de economische wet
ten van het wereldkapitalisme bevat (de internationale verschillen tussen de 
winstvoet in de drie sectoren), maar zij verwerpen unaniem de onorthodoxe 
elementen in het boek. Deze elementen brengen de orthodoxe marxisten in 
verwarring omdat zij hen ertoe dwingen definitieve waarheden van het marxis
me van vandaag ter discussie te stellen. Enkele van de gemeenplaatsen van het 
marxisme die mijn analyse ter discussie stelt zijn: het idee dat de groeiende 
staatsinterventie in de economie een wezenskenmerk van het hedendaagse ka
pitalisme is (tegen de theorie van het staatsmonopoliekapitalisme); het idee dat 
de internationalisatie van kapitaal een perfecte illustratie is van de imperialisme
theorie- monopolisering leidt tot kapitaalexport- (tegen Lenin en Bucha
rin); of het idee- van Marx deze keer- dat de economische regulering van 
het kapitalisme tot stand komt via de tendens tot egalisatie van de winstvoet 
tussen de verschillende sectoren van de economie. 3 

Welnu, naar mijn mening is het marxistisch inzicht in de werkelijkheid 
meer vooruitgeholpen door afwijkende opvattingen dan door theoretisch con
formisme aan de marxistische klassieken. Anderzijds hebben door het marxis
me geïnspireerde politieke strategieën altijd behoefte aan vaste 'waarheden', 
aan onwrikbare dogma's en aan zekerheden die de acties ondersteunen. Om 
die reden raken politici en actievoerders geïrriteerd door gebrek aan orthodo
xie en onzekerheid. 
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Een deel van de kritiek van Fennema en De Jong is slechts acceptabel v.m

uit de behoefte van een orthodoxe communistische strategie. Een theoretisd1e 
verklaring van de werkelijkheid is echter niet 'goed' of 'slecht' naarmate hij 
meer of minder aansluit bij de conclusies van Marx, Lenin, Bucharin of van l'l'n 
communistische partij. Een theorie op die criteria beoordelen kan waarde heb
ben voor een politieke praktijk, maar heeft geen enkele theoretische waarde. 
Toch is dat de diepere betekenis die Fennema en De Jong aan hun kritiek wilkn 
geven, getuige de laatste zin waarin zij mijn theoretische constructiepolitiek 
willen descrediteren: 'het gevaar dat de theorie van Andreff eerder een bijdr.1ge 
is aan de staatsmonopolistische planning dan aan een socialistische omwente
ling [is] niet denkbeeldig' (p. 94. ). 

Er is natuurlijk een relatie tussen theorie en politieke actie; maar men k.m 
de waarde van een theorie niet reduceren tot de politieke belangen die er mee 
gediend kunnen worden. 4 Of zij nu, objectief of subjectief, van belang is ge
weest voor de arbeidersklasse of niet, de theorie van Marx bevat elementen die 
methodologisch en theoretisch waarde hebben. Op dezelfde wijze kan men 
zeggen dat de zwakheden van de theorieën van Schumpeter of Keynes niet be
paald worden door de vraag in hoeverre zij de belangen van de bourgeoisie ge
diend hebben. 

Ik wil hiermee nadrukkelijk stelling nemen tegen de tendens in de kritiek 
van Fennema en De Jong- een tendens die helaas maar al te vaak aanwezig is 
bij marxistische militanten- om de marxistische theorie ondergeschikt te U lil

ken aan de politieke actie. 

2. 

Op basis van de voorafgaande conclusie kan ik wèl akkoord gaan met Fennema 
en De Jong als zij schrijven dat mijn boek een economistische verklaring voor
staat. Ik zou hier graag een aantal antwoorden geven betreffende de periodis
ering en de sector-indeling. 

- De periodisering van de kapitaalsaccumulatie heeft slechts betrekking 
en is slechts toegepast op de industrie en mijnbouw. Dat is zeker een bepl'r
king, maar daarmee is de kritiek van Fennema en De Jong nog niet gerecht
vaardigd. Zij nemen de landbouw en de bouw als historische voorbeelden die 
mijn periodisering tegenspreken. Noch de landbouw, noch de bouw behoren 
tot één van de sectoren A, Bof C. Voorzover onze periodisering beperkt blijft 
tot de indutrie en mijnbouw is er aanzienlijke empirische evidentie aangedr.l
gen door historici (H. Sée, J. Bouvier, F. Brandel) en economen; met name in 
de Cambridge Economie History of Europe en in het werk van M. Dobb en P. 
M. Sweezy. Anderzijds hebben zich tussen 1880 en 1914 een drietal ontwikke
lingen voorgedaan die niet alleen gesignaleerd zijn in de zojuist genoemde 
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bronnen, maar ook in eigentijdse documenten en door meer recente histori
sche studies: 

- Het ontstaan van multinationale ondernemingen waarvan de ont
staansgeschiedenis beschreven is door N. Bucharin ( 1915 ), maar ook door E. 
Becqué (1912), L. G. Franko (1976), C. P. Kindleberger (1974), C. Lewis 
(1938), S. von Walterhausen (1907) en M. Wilkins (1970), om slechts de be
langrijkste te noemen; 

- De toepasing van nieuwe produktietechnieken die merendeels zijn 
omwikkeld door bedrijven die hun produktie gingen internationaliseren (zie 
tabel 1 in de appendix); 

- Het dóórdringen van nieuwe industriële produkten, vervaardigd met 
nieuwe technieken, in het consumptiepakket van de burgerij en vervolgens in 
dat van de middenstand en de arbeiders èn tezelfdertijd in het arsenaal van pro
duktiemiddelen van de bedrijven. Deze nieuwe produkten met een dubbele 
bestemming, die dus een rol spelen zowel in de reproduktie van het variabel ka
pitaal als in de reproduktie van constant kapitaal, zijn kenmerkend voor de 
progressieve accumulatie in sector C. 

In de periode 1880-1914 begint een nieuwe fase in de kapitaalsaccumulatie ge
baseerd op nieuwe produktievoorwaarden, op nieuwe normen in de consump
tie en op internationalisatie van produktie in sector C, waar de goederen met 
een dubbele sociale bestemming geproduceerd worden. Deze sector is in 1914 
nog niet dominant, maar wordt dat in het interbellum en vooral na de Tweede 
Wereldoorlog. 

- Het sectorbegrip wordt in mijn boek gebruikt om kapitalen in te delen 
naar de mate waarin zij aan dezelfde beperkingen bij de accumulatie onderwor
pen zijn. Of, zo men wil, om bedrijven in te delen die dezelfde moeilijkheden 
ondervinden bij de produktie èn realisatie van meerwaarde, die dus dezelfde 
winstmogelijkheden en winstvoet hebben. Deze voorwaarden daartoe worden 
bepaald zowel in de produktiesfeer (internationalisatie, technische mogelijkhe
den, organisatie van de arbeid) als in de circulatiesfeer (sociale bestemming van 
de produkten, financiering door het bankkapitaal, het financierskapitaal). Men 
ziet dus dat de kritiek van Fennema en De Jong (p. 89), volgens welke de sec
torindeling voornamelijk gebaseerd is op de sociale bestemming van de pro
dukten, niet juist is. Deze kritiek is bovendien in tegenspraak met een andere 
kritiek (p. 91) waarbij mijn opvatting over de imperialistische fase afgewezen 
wordt: 'de verklaring die Andreff geeft leidt op zichzelf genomen tot een econ
omistische verklaring uitsluitend vanuit de produktieomstandigheden'. (Cursi
vering van W. A.) In feite hebben Fennema en De Jong in hun poging om mijn 
sectorbegrip - gebaseerd op de accumulatievoorwaarden van kapitaal - te 
bekritiseren, de twee aspecten (produktievoorwaarden en sociale bestemming 
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van de goederen) gescheiden en dat loopt uit op twee tegenstrijdige kritieken. 
- Omdat het de kapitalen bijeenzet die op dezelfde manier accumuleren, 

groepeert het sectorbegrip theoretisch kapitaalfracties die zich op basis van de 
zelfde accumulatiewijze ontwikkelen. De extensieve accumulatie (sector A) 

leidt tot de produktie van absolute meerwaarde, doordat het de kapitalistisclw 
verhoudingen een nieuwe arbeidskracht oplegt. De intensieve accumulatie 
(sector B) leidt tot de vorming van relatieve meerwaarde, doordat het de uit 
buiting intensiveert en de arbeidsproduktiviteit verhoogt. De progressieve al· 
cumulatie (sector C) maakt de gelijktijdige vormig van absolute èn relatieve 
meerwaarde mogelijk, doordat het de uitbreiding en de intensivering van de 
kapitalistische verhoudingen combineert. 

Op die manier hoort bij elke accumulatiewijze een specifieke manier van 
meerwaarde produktie en realisatie, een specifieke manier om de moeilijkhe
den van de kapitaalsaccumulatie te overwinnen en winst te (blijven) maken. En 
omdat de winstmogelijkheden de sector bepalen, is het duidelijk dat iedere ac
cumulatiewijze correspondeert met een precies gedefinieerde sector. 

Ik wil nogmaals benadrukken dat in mijn analyse de sector geen bewust, 
door kapitalisten of bedrijven georganiseerde eenheid is, noch een nieuwe in· 
dustriële bedrijfsclassificatie, maar een theoretisch concept die tot doel heeft hl't 
werkelijke accumulatieproces op basis van de specifieke moeilijkheden die ver
schillende kapitalen op hun weg vinden begripsmatig te structureren. 

3. 

De meest gerechtvaardigde kritiek van Fennema en De Jong is naar mijn ml' 
ning dat in mijn boek geen rekening gehouden wordt met politieke en instituti 
onele factoren. 5 Op dat punt heb ik getracht mijn ·analyse aan te vullen door de 
rol van de staat erin te betrekken (zie Andreff, 1979). Maar Fennema en De 
Jong baseren hun kritiek op hun eigen staatsbegrip. Welke is dat? Het is el'll 
opvatting waarin de staat gereduceerd wordt tot een instelling met grote in 
vloed op de winstvoet, in overeenstemming met de theorie van het staatsman 
opolistisch kapitalisme. Deze conceptie kent een tweeledig bezwaar dat elders 
reeds is gekritiseerd (SIFI, 1974): 

- Als institutionele benadering wordt de staat opgevat als een instrument 
of apparaat dat door de monopolie-bourgeoisie gebruikt wordt om zijn belan
gen te behartigen. Door de nationalisatie van de monopolies wordt de staat 'gl'· 
zuiverd' van een dergelijk gebruik; zo kan de staat een 'instrument' worden tl'n 
dienste van de arbeidersklasse (een wijdverbreide ideologie in Frankrijk sedert 
10 mei 1981). 

In deze opvatting is de staat het institutionele strijdperk van de monopolie
bourgeoisie en de arbeidersklasse, zonder dat men inziet dat de staat veel meer 
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is: de kapitalistische staat is een produkt van de wereldwijde reproduktie van 
het kapitaal, die hij probeert te organiseren; hij is ook een produkt van de klas
senstrijd, waarvan hij tevens inzet is. De staat is dus voortdurend een neerslag 
van klassenverhoudingen en niet slechts een instrument in handen van een der 
deelnemers (de monopolie-bourgeoisie). 

- Als functionalistische benadering (de staat heeft als functie het beïn
vloeden van de winstvoet van de monopolies) wordt de staat beschouwd als 
een instrument ter ondersteuning van de winstvoet van de nationale monopo
lies. De staat draagt zog voor de niet-rendabele activiteiten (openbare nutsbe
drijven, genationaliseerde industrieën). Daarom proberen Fennema en De 
Jong te bewijzen dat sector B, waarvan de winstvoet het laagst is, uit genationa
liseerde bedrijven bestaat, vooral in Engeland. 

Twee soorten antwoorden zijn van toepassing op deze functionalistische bena
dering van de staat. Allereerst op theoretisch niveau. Overname door de staat is 
niet het enige middel om kapitaal te ontwaarden (devaloriser): de gevolgen van 
de invoering van technische vernieuwing in het produktieproces, concentratie 
en centralisatie van kapitaal en inflatie zijn evenzeer elementen die bijdragen 
aan de ontwaarding van kapitaal. De staat heeft dus niet het monopolie op ka
pitaalsontwaarding. Anders gezegd, er is theoretisch geen enkele reden om 
staande te houden dat de sectoren met een lage winstvoet bij uitstek de sectoren 
zijn waarin de staat intervenieert; dat kunnen evengoed de sectoren zijn met 
weinig technologische vooruitgang, met een hoge inflatie of met een onvol
doende financiële concentratie (d.w.z. centralisatie, M.F./P.d.].). Anderzijds 
is ontwaarding van kapitaal niet de enige functie van de staat. Sterker nog, deze 
functie is mogelijk minder belangrijk dan twee andere functies die in mjn ogen 
ten grondslag liggen aan de kapitalisitsche staat als neetslag van klassenverhou
dingen. Deze twee functies betrekken de staat enerzijds in het conflict tussen 
kapitaal en arbeid, tussen bourgeosie en proletariaat en anderzi;ds in het con
flict tussen concurrerende kapitalen, tussen verschillende fracties van de bour
geoisie. De eerste functie van de kapitalistische staat behelst de uitoefening van 
dwang en de disciplinering van de arbeidskracht; dat gebeurt d.m.v. arbeids
recht, werkgelegenheidspolitiek en het overheidsbeleid m.b.t. industriële ont
wikkeling. 

De tweede functie van de kapitalistische staat is het organiseren van de 
'vrijheid' van de kapitalisten als bezitters van goederen en kapitaal; deze functie 
bestaat uit het reguleren van de warenruil en de concurrentie tussen kapitalen, 
een regulering die plaatsvindt door middel van prijsbeheersing en afspraken en 
door overheidssteun aan bepaalde bedrijven, al of niet nationaal. 6 

Men ziet dus dat de kapitalistische staat correspondeert met een veel com
plexer begrip dan dat van waaruit de kritiek van Fennema en De Jong geschre-
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ven is. Het is meer dan een instelling die uitsluitend functioneert t.g.v. enkdr 
monopolies; het is ook een produkt van de klassenstrijd, die de staat poogt tr 
reguleren en van de reproduktie van het kapitaal, waarvoor de staat optimak 
voorwaarden tracht te scheppen. 

Ook op empirisch niveau vragen de opmerkingen van Fennema en De Jong 0111 

een antwoord. Er bestaan multinationale staatsbedrijven (genationaliseerde br 
drijven waarvan het aandelenkapitaal in handen van de staat is) die directe in 
vesteringen in het buitenland hebben: in mijn steekproef b.v. Renault, Elt, 
ENI, Italsider, Salzgitter, British Leyland, Usinor. Deze bedrijven behoren 
niet allemaal tot de sector B met zijn lage winstvoet. Renault b.v. behoort tot 
sector C en zijn winsten zijn niet minder dan die van Peugeot, Volvo, Fiat, 
Saab en andere particuliere bedrijven. 

4. 

De differentiatie naar winstvoet tussen de drie sectoren wordt niet betwist door 
Fennema en De Jong. Ten eerste omdat het moeilijk is de voor zichzelf spre
kende feiten te loochenen. En ten tweede omdat de sectorverschillen gebruikt 
kunnen worden om een andere stelling dan de onze te verdedigen: die van de 
staatsinterventie ten voordele van monopolistische sectoren en die van verdedi
ging door de staat van niet rendabele sectoren welke wij hierboven hebben be
sproken. 

Maar er worden door Fennema en De Jong twee extra argumenten aangt•
voerd: het verschil in winstvoet tussen de sectoren is wellicht statistisch niet 
significant (p. 93) en de sectordifferentiatie van de winstvoet is minder belan~
rijk dan het verschil in winstvoet tussen natie-staten. 

Laten we snel het eerste punt afhandelen. Er wordt een sigrtificantiete\t 
uitgerekend inW. Andreff (1975), hoofdstuk 10 (p. 585-589). De sectorver 
schillen in winstvoet zijn statistisch significant op een uitzondering na, het ver
schil tussen de sectoren A en C (niet-Amerikaanse bedrijven). Maar dit resul
taat is ten dele het gevolg het geringe aantal bedrijven (n- 14) in sector A. 
Voor het vraagstuk van sectorverschillen versus nationale verschillen in winst
voet is het voldoende te kijken naar tabel 3 (p. 92), die door Fennema en De 
Jong gemaakt is op grond van onze gegevens. In elk van de nationale deelgroc
pen van de multinationale bedrijven gaat de wet van de sectorsgewijze difji·
rentiatie van de winstvoet op, hier slechts met een enkele uitzondering, in ht't 
geval van de multinationale ondernemingen van Franse origine, waarvoor geldt 
dat _de winstvoet van sector A hoger is dan van sector C. Maar het aantal waar
nemingen in de Franse sector A is niet significant (n - 1 ). 
Laten we op basis van de tabel van Fennema en De Jong de maximum-sprei-
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ding berekenen tussen van de winstvoet van de multinationale ondernemingen 
per land van herkomst: 
- deze gaat van 7,1 (USA) tot 2,1 (Frankrijk)- 5,0% 
- of van 4,7 (GB) tot 2,1 (Frankrijk)- 2,6%, als men de Verenigde Staten 

uitsluit vanwege de speciale rol die de Amerikaanse multinationale onder
nemingen speelden in het wereldkapitalisme vóór de crisis. 
De sectorverschillen zijn van een vergelijkbare orde van grootte. Het ver

schil tussen de gemiddelde winstvoet in sector B en C voor de multinationale 
ondernemingen van alle landen samen bedraagt 6,6 (sector C) tot 3, 9 (sector B) 
2,7% En als men de grootste waarden vergelijkt krijgt men 8,2 (sector C, 
USA) en 1,8 (sector B, BRD)- 6,4% 
Men kan dus aannemen dat het geïnternationaliseerde kapitaal, vóór de crisis, 
onderworpen was aan de wet van de sectordifferentiatie van de winstvoet, zo
wel op wereldschaal als binnen elke natie-staat. Maar dit wil niet zeggen dat de 
verschillen van de gemiddelde nationale winstvoet zonder betekenis zouden 
zijn. Juist omdat de staat de macht tot dwang en disciplinering van de arbeids
kracht in de natie heeft, beïnvloedt deze de voorwaarden voor de meerwaarde
vorming van het kapitaal in alle sectoren van deze natie. Dit verklaart de natio
nale verschillen in winstvoet, maar deze verklaring berust niet op een handelen 
van de staat ten gunste van alleen de nationale monopolies, noch wijst deze in 
de richting ~an een 'tendentiële opheffing van de concurrentie' (Fennema en 
De Jong, p. 93 ). Maar ondanks deze interventie van de staat in de disciplinering 
en de waarde van de arbeidskracht, blijven de sectorverschillen in winstvoet 
duidelijk bestaan zowel binnen elke natie als in het wereldkapitalisme. De 
duurzame differentiatie van de winstvoet per sector is zeker de regulerende wet 
van het geïnternationaliseerde kapitaal, vóór de huidige crisis. 

5. 

De commentaren op de crisis vormen het zwakste punt in de kritiek van Fenne
ma en De Jong. Ons boek liet immers al zien dat in 197 4 de wet van de sector
differentiatie van de winstvoet in verval raakte. Welnu, Fennema en De Jong 
proberen deze verstoring van de wet van de regulering van het wereldkapitalis
me terug te brengen tot het gevolg van de 'oliecrisis'. In dit geval is het leuk de 
bal te kaatsen en Fennema en De Jong te vragen of ze wel weten welke klasse
belangen dit soort argumenten dient. De 'oliecrisis' werd door burgerlijke eco
nomen aangeroepen met een tweeledig doel: zowel om te bewijzen dat de crisis 
te wijten was aan de landen van de OPEC (en niet aan de tegenspraken van het 
kapitalisme in zijn huidige stelsel van accumulatie), als om de matigingspolitiek 
te rechtvaardigen, die opgelegd wordt om betere voorwaarden te scheppen 
voor de meerwaardevorming van het kapitaal. En al is het waar dat de olie-
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maatschappijen deel uitmaken van onze sector B, men hoeft de invloed hierv.m 
op de winstvoet niet te overdrijven. In onze steekproef zijn op de 373 multin.l
tionale ondernemingen 24 oliemaatschappijen. Als men er rekening mee houdt 
dat de sector B in totaal139 bedrijven bevat, vormen de 24 oliemaatschappijl'n 
17% van deze sector. Zeker gaat het hierbij om zeer grote bedrijven waarv.m 
het relatieve gewicht binnen sector B hoger is dan wat het percentage van In;, 
doet vermoeden. Het is eveneens waar dat de oliemaatschappijen hun wimt
voet hebben zien groeien in 1973 en 1974, maar men moet vier reeksen van lei
ten in het oog houden. 
- in 1974 en 1973 is de winstvoet van bijna alle multinationale ondernemin

gen in sector B verhoogd, en niet alleen die van de oliemaatschappijen. I )c 

winstvoet is gegroeid in de metaalindustrie, de zware chemie, de construc
tie-industrie, de mijnbouw en de papierindustrie, die allen behoren tot sec
tor B. 

- De winstvoet in sector B, inclusief de oliemaatschappijen, is teruggevallen 
op een veellager niveau tussen 1975 en 1978 (zie tabel 2 in de appendix). 

- De 'tweede oliecrisis' in 1979-1980 doet opnieuw de winsten van de multi
nationale oliemaatschappijen stijgen, maar zonder dat dit de winstvoet van 
sector B ook maar doet naderen tot die van beide andere sectoren, zoal~ in 
1974 het geval was. 

- Vanaf 1963 tot aan 1980 is ondanks twee golven van prijsstijgingen van de 
olie de winstvoet van het geïnternationaliseerde kapitaal uit sector B l'!k 
jaar het laagste van de drie sectoren, zelfs in 1974 (zie tabel2), als men .1lle 
multinationale ondernemingen in ons bestand in aanmerking neemt. A Is 
men daarentegen de Amerikaanse bedrijven apart neemt, ziet men.dat in 
1974 die uit sector B een hogere winstvoet hebben (zie W. Andreff, 1976, 
p. 220). Dit verschijnsel doet zich ook voor in 1979 maar niet meer in 
1980.7 
Deze gegevens leiden ons tot de gedachte dat de oliecrisis een reële dinwn

sie is van de crisis van het wereldkapitalisme, maar slechts een factor van dl'1.e 
crisis waartoe men, in tegenstelling tot wat Fennema en De Jong suggereren, 
de huidige tegenspraken van de reproduktie van het kapitaal niet kan herleiden. 
Dit is tenminste de conclusie die men zowel kan trekken uit de bestudering v.m 
de gemiddelde winstvoet van het geïnternationaliseerde kapitaal, dat gedomi
neerd wordt door de multinationale ondernemingen uit ons bestand, als uit de 
waargenomen sectorverschillen in de winstvoet over een lange periode, 1%3-
1980 (tabel2). Het gaat hierbij om een werkelijke crisis in het geïnternationali
seerde kapitaal die de wortels aantast van het sinds de Tweede Wereldoorlog 
heersende systeem van accumulatie. Een kapitalistische oplossing van deze cri
sis kan slechts tot stand komen door een herstructurering van de verschillende 
manieren van accumulatie: dus door een omvorming van de verhoudingen tus-
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sen de drie sectoren, die zalleiden tot nieuwe vormen van regulering. In de ka
pitalistische oplossing van de crisis zal de wet van de sectordifferentiatie van de 
winstvoet ten gunste van sector C, die het wereldkapitalisme vóór de crisis re
guleerde, hetzij veranderd worden, hetzij vervangen worden door een ander 
regulerend principe. Onderzoek naar het geïnternationaliseerde kapitaal in de 
laatste jaren lijkt deze hypothese zeker te bevestigen, zowel wat betreft de aard 
van de crisis, als wat betreft de kapitalistische oplossing van de crisis, tenminste 
voor zover het gaat om de multinationale ondernemingen. 

Ik heb de gemiddelde winstvoet van de 373 multinationale ondernemin
gen berekend. Deze begint in 1966 te dalen, een daling die zich verscherpt in 
1967, dat wil zeggen ver vóór de 'oliecrisis', maar in dezelfde tijd dat de inter
nationale monetaire crisis opleeft (devaluatie van de pond sterling in 1967, eer
ste aanval op de inwisselbaarheid van de dollar in 1968, etc.) en in dezelfde tijd 
dat de werkloosheidscijfers in de belangrijkste kapitalistische landen opnieuw 
beginnen te stijgen. Men ziet ook dat in 1966-'67 de daling van de winstvoet in
zet in elk van de drie sectoren van het geïnternationaliseerde kapitaal. Tenslotte 
blijkt dat, hoewel de winstvoet van de Amerikaanse multinationale onderne
mingen daalt vanaf 1967, deze daling pas in 1969 doorzet voor de niet-Ameri
kaanse multinationale ondernemingen. Men kan dus het tijdstip van de eerste 
uitingen van de huidige crisis, tenminste op het niveau van het geïnternationali
seerde kapitaal, plaatsen in 1966-'67. De 'oliecrisis', die opkwam in 1973, is 
slechts een verzwarende factor geweest in de crisis van de meerwaardevorming 
van het kapitaal, een factor die na cie.daling van de winstvoet komt. 8 

Verder ziet men dat de daling van de winstvoet duurt van 1966 tot aan 
1972. De stijging van de olieprijzen leidt voor alle multinationale ondernemin
gen in mijn bestand tot nieuwe stijging van de winstvoet. Dit is een gevolg van 
het feit dat die van sector B die van andere sectoren nadert. Na een daling in 
1975, blijft de winstvoet voortdurend stijgen tot aan 5, 9% in 1979 en 5, 7% in 
1980; dat wil zeggen tot aan een niveau dat slechts weinig lager ligt dan dat van 
voor de crisis. 

Als men naar de ontwikkeling van de onderlinge rangorde van de winst
voet per sector van het geïnternationaliseerde kapitaal kijkt, ziet men dat deze 
zeer stabiel is van 1963 tot 1970. Maar vanaf 1971 wordt deze verstoord. De 
crisis die begon in 1966-'67 tast rond 1970 de structuren van de accumulatie van 
de drie sectoren zelf aan. 9 In 1971 is het geïnternationaliseerde kapitaal uit sec
tor A het meest rendabel, maar in 1972 en 1973 geldt dit weer voor sector C. In 
1974 is de spreiding in de winstvoet per sector te verwaarlozen, men neemt een 
tendens tot egalisatie van de winstvoet mee, opgeroepen door de crisis. Marx 
heeft overigens onderstreept dat crises leiden tot herstructurering van kapitalen 
en naar egalisatie van de winstvoet. Misschien doet dit zich wel voor rond 
1974, als de wet van de regulering van het wereldkapitalisme van na de oorlog 
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(differentiatie van de winstvoet) niet meer opgaat. En sinds 1975 is sector C 
niet meer het meest rendabel: het is sector A. 

Dit is een aanwijzing voor de herstructurering van de relaties tussen de ka
pitalen van de drie sectoren, in het proces van hun accumulatie, en dus ook in 
de voorwaarden waaronder zij toegang hebben tot de winst. Deze verstoring 
van de onderlinge rangorde van de sectoren naar winstvoet kan men ook wa;~r
nemen voor de 'nationale fracties' van het geïnternationaliseerde kapitaal. Zo is 
voor de Amerikaanse multinationale ondernemingen sinds 1974 de winstvoet 
hoger van sector A in 1977 en 1980, voor sector B in 1974 en 1979 en voor sec
tor C in 1975 en 1978 en in 1976 hebben sector A en sector C samen de hoogste 
winstvoet. Op een minder duidelijke manier tekent zich een zelfde verstoring 
van de rangorde van de sectoren per winstvoet ook af voor de niet-Amerikaan
se 'nationale fracties' in ons bestand. 10 

Een andere bevestiging van mijn hypothese van een herstructurering nn 
het accumulatieproces is het feit dat sinds 1974 een sterke tendens naar centrali
satie van het kapitaal doorzet, zowel binnen ons bestand van multinationale 
ondernemingen als tussen bedrijven hieruit en andere. De centralisatie die tot 
uiting komt in ons bestand vindt plaats binnen een meer algemene ontwikke
ling van de multinationale ondernemingen (S.]. Khoury, 1980). Van 1974 tot 
1980 hebben 79 van de 373 multinationale ondernemingen deelgenomen aan 
concentratie-activiteiten (fusie, overnames, etc.). 

Wij kunnen dus de conclusie trekken, zonder gevaar van vergissing, dat 
de crisis in de meerwaardevorming van het geïnternationaliseerde kapitaal, 
vóór de oliecrisis een herstructurering van de accumulatie, die gecontroleerd 
werd door de multinationale ondernemingen van de drie sectoren, teWl'l'g 
heeft gebracht. Het lijkt er zelfs op dat zich een kapitalistische uitweg uit de cri
sis aftekent, tenminste voor het geïnternationaliseerde kapitaal: hun winstvol't 
stijgt sinds 1976. Aan de andere kant blijft de spreiding van de winstvoet van de 
Amerikaanse multinationale ondernemingen even belangrijk als voor de crisis. 
Dit soort waarnemingen leidt tot de vraag of en hoe het geïnternationaliseerde 
kapitaal nu al bezig is uit de crisis van de meerwaardevorming te komen. Het 
onderzoek moet zich richten op de bestudering van de strategieën die. de laatste 
jaren door de multinationale ondernemingen ontwikkeld zijn om aan de crisis 
te ontkomen en om de lasten hiervan af te wentelen op de werkers, de staat l'n 
de niet geïnternationaliseerde kapitalen. Dit gaat verder dan een kort antwoord 
aan Fennema en De Jong en is het voornaamste onderwerp van mijn volgende 
boek (1982), waarvoor het plan zeer gestimuleerd is door de kritiek van Femw
ma en De Jong. Ik hoop dat dit zalleiden tot een voortgang in de discussie OVl'r 

de crisis van het wereldkapitalisme en de uitweg hieruit. 
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APPENDIX 

Tabel I: Toepassing van nieuwe technieken en multinationalisatie van bedrijven in historisch 
perspectief 

Nieuwe techniek Jaar Innoverend bedrijf Eerste buiten-
landse vestiging 

Industriële produktie van zeep 1837 Gamble (Procter &) 1915 
Vulcanisatie van rubber 1839 Goodyear 1911 
Fluorscenderende lamp 1859 General Electric 1882 
Rupsbanden 1869 Best & Holt (later Caterpillar) 1910 
Fuschine (een kleurstof) 1869 Ciba 1899 
Telefoon 1878 L. M. Ericsson 1909 
Niet gelaste buizen 1890 Mannesmann 1899 
2-takt motor 1883 Daimler voor 1914 
Elektrische centrales 1883 AEG voor 1914 
Elektrische ponskaarten sorteerder 1880 CTR (later IBM) 1902 
Katoenplukmachine 1889 International Harvester 1909 
Elektrische Locomotief 1891 Brown Boveri 1899 
Luchtbanden 1891 Dunlop voor 1914 
Radio-oscillator 1912 W estinghouse 1889 
Televisie 1919 W estinghouse 1889 
Nylon 1928 DuPont voor 1914 
Telegraaf 1847 Siemens 1879 
Triode buis 1907 RTI (later ITI) 1920 
Het vloeibaar maken van lucht 1902 I' Air Liquide 1910 

Bronnen: Andre[[ (1975), Franko (1976), Passadeos (1979), Wilkins (1970). 

Tabel2: Winstvoet van multinationale bedrijven 1963-1980•:-•· .. 

Jaar Sector Sector Sector Gemiddelde US bedrijven niet US 
A•:- B•:- c winstvoet bedrijven 

1963 6,7 4,4 7,3 6,2 7,5 3,9 
1964 6,8 4,8 7,3 6,3 7,9 3,7 
1965 6,9 4,9 7,8 6,6 8,4 3,8 
1966 6,4 4,9 7,5 6,4 8,4 3,5 
1967 6,7 4,4 6,9 5,9 7,5 3,5 
1968 6,3 4,3 7,0 5,9 7,3 3,7 
1969 5,8 4,1 6,5 5,5 6,8 3,6 
1970 5,6 3,5 5,7 4,9 6,1 3,1 
1971 5,7 2,8 5,4 4,4 6,0 2,6 
1972 5,7 3,0 5,8 4,7 6,1 3,1 
1973 5,9 4,1 6,3 5,4 7,0 3,5 
1974 5,6· 4,9 5,5 5,3 7,0 3,0 
1975 5,5 3,6 5,2 4,7 6,3 2,8 
1976 6,1 3,7 5,7 4,9 6,6 3,0 
1977 6,4 3,9 5,9 5,2 6,9 3,2 
1978 6,3 3,7 6,0 5,1 7,1 2,9 
1979 7,0 5,1 6,3 5,9 8,2 3,3 
1980 6,8 4,8 6,1 5,7 7,6 3,5 

Alle bedrijven samen, met inbegrip van de Amerikaanse bedrijven 
...... Berekend voor een steekproef van 373 multinationals van tien belangrijke landen, als de ver

houding opbrengsten/activa (cijfers gepubliceerd in Fortune) 
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Noten 

,,. Hoogleraar economie aan de universiteit van Grenoble. 
1. Meindert Fennema en Peter de Jong (1982): 94. Bibliografische verwijzingen vindt nwn aan 

het slot van dit artikel. 
2. Zie Andreff (1978), Pastré (1979), Andreff en Pastré (1981) en Fennema (1982). 
3. Ik ga hiervoorbij aan een andere 'afwijking' in mijn boek (die door Fennema en De Jon~ niet 

bekritiseerd wordt), te weten de opvaning dat het met de methode van Marx zelf onmnf;dijk 
is aan te tonen dat de ontwikkeling van het kapitalisme gebaseerd is op een tendentiële d.tling 
van de winstvoet. De winstvoet daalt zowel logisch als historisch slechts onder bep.talde 
voorwaarden, die zich slechts in bepaalde fases van de accumulatie voordoen (p. 30-.1\ van 
mijn boek). 

4. Laten we niet vergeten dat, in een andere context, de theorieën van Marx en Lenin de f" •litie
ke belangen van de leiders van een stalinistische maatschappij hebben kunnen dienen 1 
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5. Deze kritiek is vanzelfsprekend niet dezelfde als die in de eerste paragraaf van dit artikel be
sproken werd. Hier gaat het om een kritiek op de afwezigheid van politieke verschijnselen en 
van de staat in mijn boek. Eerder ging het om kritiek op mijn theoretische constructie vanuit 
het politieke argument dat zij bepaalde belangen zou kunnen dienen; een argument dat van 
geheel andere aard en veel minder gefundeerd is. 

6. Voor een meer gedetaileerde analyse zie Andreff (1979). 
7. Als men alleen naar het Amerikaanse deel van mijn steekproef kijkt, ziet men voor de drie 

laatst beschikbare jaren de volgende winstvoeten: 
Amerikaanse bedrijven: 1978 1979 1980 

insectarA 7,5 7,7 7,9 
insectorB 5,5 8,4 7,2 
in sector C 7, 9 8,2 7,7 

8. Het zou interessant zijn om de hypothese te onderzoeken volgens welke de accumulatiecrisis 
van de kapitalisten in sector B tot 1971-1972 de oorzaak van de crisis is en niet omgekeerd. 

9. Deze conclusie wordt ondersteund door onderzoek naar andere variabelen, waarvan het te 
ver zou voeren dat het hier te presenteren. Zie Andreff (1982a en 1982b). 

10. Voor meer informatie en gedetailleerde berekeningen, zie Andreff (1982a en 1982b). 
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Redactioneel 

Een groot deel van dit Komma-nummer is gewijd aan het thema 'fascisme/ra
cisme' (en de strijd daartegen). 
De afgelopen jaren zijn we verschillende malen met onze neus op de feiten ge
drukt. We zijn geconfronteerd met het steeds actiever worden van verschillen
de fascistische en extreem-rechtse organisaties als de NVU, de Centrumpartij 
en het zogenaamde Oud-Strijders Legioen. Kransen werden van verzetsmonu
menten gestolen en nog geen dag na de onthulling werd het beeld ter nagedach
tenis van Hannie Schaft alweer beklad. In verschillende gemeenten behaalde de 
Centrumpartij meer dan één procent; gelukkig te weinig voor een zetel, maar 
teveel om zomaar te vergeten. 
We worden bovendien geconfronteerd met racistisch optreden van de Neder
landse overheid, bijvoorbeeld ten opzichte van de zigeuners. We werden ge
confronteerd met het discriminerende optreden van onderdelen van het poli
tie-apparaat, tegenover Surinamers en buitenlandse arbeiders. 
Er waren de afgelopen jaren ook tekenen van een groeiend besef van de gevaren 
van fascisme en racisme. Het optreden van Haars tegenover de zigeuners stuit
te op grote weerstand. Vele malen werd het de NVU en de Centrumpartij on
mogelijk gemaakt zich in het openbaar te manifesteren. Er werden juridische 
maatregelen genomen tegen de NVU en de Centrumpartij, met name werd het 
de NVU niet toegestaan om als zodanig deel te nemen aan de gemeenteraads
verkiezingen van afgelopen juni. Helaas besloot de Raad van State in een recen
te beroepszaak dat de NVU bij de Tweede Kamerverkiezingen van september 
wel mee mocht doen. Een uitspraak die op formele gronden berust en een ern
stige terugslag betekent in de strijd tegen fascistische organisaties. 
Er waren ook meer hoopvolle tekenen. De belangstelling voor de herdenking 
van de Februari-staking en de 4e Mei groeide gestaag. 
Desalniettemin is deze groeiende weerstand niet in staat gebleken de uitbrei
ding van fascistische en extreem-rechtse activiteiten tot staan te brengen. Ook 
voor landen om ons heen geldt dat links nog geen werkelijk 'antwoord' heeft 
kunnen ontwikkelen om fascistische organisties uit het politieke leven te ban
nen en de verspreiding van hun ideeën een halt toe te roepen. 
De CPN kan zich beroepen op een rijke anti-fascistische traditie. De CPN is 
de partij van de Februaristaking en de partij van de strijd tegen het kolonialis
me. Maar toch lijkt de CPN er nog nauwelijks in geslaagd te zijn om anno 1982 
politieke aansluiting en samenwerking te vinden bij organisaties van raciale 
minderheden en van buitenlanders. Dat levert belemmeringen op voor de dis
cussie over de huidige gevaren en de huidige groei van fascistische activiteiten. 
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De CPN en andere progressieve partijen en belangenorganisaties als de vak
bonden hebben een belangrijke en verantwoordelijke taak bij het bestrijden 
van racisme en fascisme. Zij hebben een cruciale rol als het erom gaat een ge
voel van verbondenheid tussen verschillende bevolkingsgroepen tot st.tnd te 
brengen. Toch wordt er binnen de progressieve partijen en de vakbonden in de 
praktijk nog vaak van uitgegaan dat de bevolking van ons land, waar het met 
name die van de grote steden in West-Nederland betreft, nog geheel 'blank en 
autochtoon' zou zijn. In de beeldvorming vormen de niet-autochtoon-Neder
landse medeburgers een probleem voor ànderen. 'Je zal er maar wonen, in de 
negentiende-eeuwse wijken' wordt vaak gezegd. Die opmerking impliceert een 
identificatie met de blanke autochtone Nederlanders. Terwijl de wijken waar
over gesproken wordt multi-nationaal en multi-raciaal zijn. Die constatering 
zal uitgangspunt moeten zijn van welke stadspolitiek dan ook. 
Een van de uitgangspunten van dit nummer is de stelling dat we het fascisme en 
racisme ook in Nederland nooit mogen onderschatten. Het door De Tel eg raaf, 
door Haars, door politie-optreden gevoede racisme heeft (gelukkig) voorals
nog geen effectieve politieke uitdrukkingsvorm kunnen vinden. Het zou ech
ter naïef zijn te veronderstellen dat dat in de nabije toekomst ook nooit zou 
kunnen gebeuren. De middelen om dat tegen te houden zijn niet altijd even 
duidelijk. Dat bleek ook bij het voorbespreken van dit nummer in de redactie, 
toen zich een discussie ontspon over de bestrijding van het anti-semitisme op 
de voetbalvelden. Is dat een probleem voor traditioneellinks dat zo langzamer
hand ver vervreemd is van de jonge mannelijke voetbalsupporters? Ben je er 
met het louter aan de kaak stellen in de publiciteitsmedia van dit anti-semitisme 
of moet je veel meer proberen de verwijdering tussen links en deze (meestal 
blanke) jongens te verminderen, bijvoorbeeld door je ook organisatoris.:h op 
hen te richten? Je zou de zaak ook van een andere kant kunnen benaderen en 
op zoek kunnen gaan naar de ervaringen die jongeren tot nu toe zelf in de grote 
steden hebben opgedaan met het bestrijden van fascistische en racistische idee
ën op hun manier. Hiervan is eigenlijk nog maar weinig bekend. Het zou dan 
eerder gaan om het begin van een nieuwe, open discussie dan om het vaststellen 
van strategieën waarmee een debat toch gewoonlijk min of meer wordt afgeslo
ten. In die discussie is het van groot belang dat de ervaringen en de gevoelens 
van verzet van de onderdrukte groepen zèlf open tegemoet worden getreden. 
Ook, of eigenlijk juist, als je zelf tot 'het andere kamp' behoort. 

Het thema-gedeelte van dit Komma-nummer opent met een artikel van Sclma 
Leydesdorff over het anti-semitisme, waarin zij haar persoonlijke ervaringen 
als uitgangspunt koos. Daarna volgt een pleidooi van Angad Gaur bij de afde
ling rechtspraak van de Raad van State dat hij in april 1982 hield. Gaur ver
woordt hierin de in Surinaamse kring levende bezwaren tegen de deelname van 
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fascistische groeperingen aan verkiezingen. In een inleiding bij Gaur's pleidooi 
gaat Duco Hellema in op de juridische haken en ogen van een verbod tot deel
name aan verkiezingen voor dergelijke groeperingen. De positie van buiten
landse arbeiders in Nederland- dat wil zeggen de arbeiders die afkomstig zijn 
uit de landen rond de Middellandse zee- is het onderwerp van het artikel van 
Anne de Boer, actief in de IPSO-groep 'Buitenlandse arbeiders'. 
De overige artikelen staan buiten het thema-gedeelte. Bij de presentatie in De 
Populier van de bundel vanGer Harmsen 'Nederlands kommunisme. Gebun
delde opstellen' (Nijmegen 1982) op 18 mei jongstleden werden een aantal in
leidingen gehouden, waarvan wij die van Marc Kropman en André Roelofs 
hier integraal weergeven. Daarna volgt een artikel van Duco Hellema over de 
zogeheten Derde-Weg-discussie. Tenslotte is ereeen ingezonden reactie van 
Otto Middelkoop op de in het eerste Komma-nummer van deze jaargang ge
publiceerde artikelen van Albert Benschop e.a. en van Kees van der Pijl over 
het Ontwerpbeginselprogram van de CPN. 
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Antisemitisme tussen twijfel en 
angst 
Aantekeningen van een geassimileerde Jodin 

Selma Leydesdorff 

Voor een goede vriend, 

Gevraagd zijn te schrijven over antisemitisme betekende voor mij dagen lang 
heen en weer zwerven tussen mijn verbeelding, mijn emoties en mijn hoeken
kast. Op een rijtje staan daar de standaardwerken over antisemitisme en joden
vervolging; om de hoek van mijn huis bevindt zich de universiteitsbibliotheek 
met haar gespecialiseerde afdeling Bibliotheca Rosenthaliana. Materia.1l is er 
dus voor handen, en niets staat mij in de weg in rationele weloverwogen taal te 
schrijven over dat wat mij, misschien wel sinds ik geboren werd, het met·, te be
zighoudt. Het is makkelijk na te slaan hoeveel joden bij welke progr01n wer
den vermoord, te beredeneren waarom Hitiers politiek verschilde van alle aan 
de genocide voorafgaande programs, of welke de psychologische consequen
ties van het antisemitisme zijn; kortom niets belet mij te analyseren w.ur de 
historische wortels van zoveel haat liggen en op welke momenten de irr.n iona
tireit kan losbranden en zich over ons - mij - kan storten. 

Maar wat heb ik dan geschreven over antisemitisme nu, over dat w.Jt het 
voor mij, een linkse jodin in het Europa van de twintigste eeuw betekent
hoe kan ik in zo'n beschrijving iets duidelijk maken van dat ene waarmee alles 
aan elkaar verbonden lijkt te kunnen worden? 

Daarom, mijn vriend, is dit stuk een dialoog met jou, waarbij jij fungeert 
als de in tegenstelling tot mij religieuze min of meer traditioneel levend" jood, 
want in onze gesprekken staat maar één onderwerp centraal: leven 1nct de 
angst. Leven in de wetenschap en in de verwachting dat iedere minuut, iedere 
dag het monster uit zijn kooi kan ontsnappen - en hoe moeten wij lcvm als 
wij ieder ogenblik kunnen verwachten dat het toeslaat, als het achter de huizen 
naar ons loert, van achter de tanden van degeen die met ons spreekt naar huiten 
wil dringen en tussen de regels van kranten te vinden is! 

Hoe kunnen wij leven als de enige uitweg uit die angst een schijnuit weg is, 
de creatie van een droomwereld waarin geen vlieg ons kwaad doet, of liever 
waarin solidariteit altijd bestaat. En toch leven wij in en met die angst, negeren 
wij haar, zijn wij soms wel en soms niet gelukkig, overschreeuwen wij onszelf 
in onze poging de wereld zo te veranderen dat dát nooit meer zal gebeurm-
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een wereld waarin wij nooit meer bang hoeven te zijn. En toch wijzen wij de 
angst van anderen als politieke leidraad- zoals deze tot uiting komt in de Isra
elische politiek- af en wij proberen vooral rationeel te zijn. Maar hoe kan je in 
redelijkheid discussiëren over dat wat jouw existentie bedreigt; is niet het enig 
mogelijke antwoord 'nee' te roepen? Waarom moeten wij zo rationeel discus
sieren als anderen zo dom zijn om niet in te zien dat ze verwonden en als het 
praten uit hun mond over een betere wereld zo vals klinkt dat het voor jou en 
mij tot bedreiging is geworden. 

Wij kozen ervoor hier te leven, niet in Israel, maar hier in West-Europa 
met alle schuldgevoelens en het verschrikkelijke verleden dat nog dagelijks 
vorm geeft aan onze persoonlijkheid, aan onze fantasie en aan onze sterke ge
voeligheid voor politieke conjunctuur. Mijn keuze hier te blijven is definitiever 
dan de jouwe, mijn vriend, tenminste dat denk ik. En daarom moet het leven 
hier dragelijk zijn. Bovendien zal alleen de strijd tegen het antisemitisme buiten 
Israel het leven voor de inwoners van dat land dragelijk maken. 

Wij namen daarom 'de historische missie' op onze schouders hier alles te 
veranderen en ervoor te zorgen dat xenophobie en rassenhaat zouden ophou
den te bestaan. Maar dagelijks twijfelend aan onze mogelijkheden, zijn we pot
sierlijke karikaturen van onze grootvaders- de legendarische profeten die hun 
achterban waarschuwden tegen het kwaad. In die zin dat de grootvaders en 
grootmoeders in dat beeld een metafoor zijn, want ik geloof niet in directe af
stamming. 

Ook als het moeilijker wordt in de discussie profileer jij je als jood, als pa
thetisch en gepassioneerd strijder terwijl ik me het liefst verberg en probeer te 
assimileren - het zijn twee kanten van dezelfde waanzin. Mijn soort keuze 
werd door anderen al eerder gemaakt, bijvoorbeeld omdat zij dachten op deze 
manier beter politiek actief te kunnen zijn, of omdat zij geen toekomst meer 
zagen voor hun joodse identiteit, voor het joodse volk of haar versnipperde 
cultuur. Ik twijfel aan de mogelijkheid tot totale assimilatie omdat zij teveel een 
herhaling is van wat al eerder onmogelijk was. Ik verberg me dan ook alleen 
tijdelijk om lucht te krijgen. Maar voor jou, mijn vriend, bestaat dat wegkrui
pen niet meer. Jij blijft altijd jood en bent ontroerd door ieder die strijdt en 
zelfs bij het zien van een Israelische vlag- of misschien wel juist bij het zien 
van een Israelische vlag. Suggereer ik nu in het voorafgaande dat het niet voor 
iedereen zichtbaar is dat ik een jodin ben? 

Intussen ben ik toch begonnen over angst te schrijven, heb ik de weten
schappelijke pretentie laten varen en zoemt de Israelische inval in Libanon 
door mijn hoofd. Maar ook de manier waarop deze in kranten wordt versla
gen. Moet ik niet alsnog mijn verhaallarderen met voetnoten, moet ik niet als
nog allerlei boeken gaan opnoemen? Dit is immers een stuk waarin ik aan an

deren vertel, maar in hoeverre zijn zij anderen? Misschien vertegenwoordigen 
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zij net zo goed een deel van mijzelf en gaat het gewoon om vrienden en vrien
dinnen ... kameraden? ... strijdmakkers? ... bondgenoten? ... Kameraden is als 
woord in ieder geval besmet, te besmet voor het onderwerp waarover ik wil 
schrijven. 

Brief aan mijn kameraden (m/vrl) 

Jullie beweging is echt de enige die wat voor ons gedaan heeft, alleen dur 1s na
gedacht over wat solidariteit kan betekenen. Maar toen jullie in die dn lev i ge 
geschiedenis van het linkse denken de democratische traditie overboord heb
ben gezet, hebben jullie daarmee ook een deel van de solidariteit met mij, met 
ons overboord gezet. Daarom verwacht ik zoveel van jullie destalinisatie, want 
met het herschrijven van jullie geschiedenis moet ooit Lenins politiek t .. 1. v. jo
den, Stalins massamoord op joden, en het verzwijgen bespreekbaar W( )rden. 
Zolang dat niet het geval is, kan er niet rationeel over antisemitisme worden na
gedacht. 

Dat jullie kunnen bogen op een antifascistische traditie- en dat i~ de re
den waarom wij ondanks wat ik nu ga schrijven toch bij elkaar horen- 1\ niet 
genoeg meer. Antifascisme wordt een frase als die andere massamoord wordt 
verzwegen. 

Dagboek: 

In de film Le fond de !'air est rouge wordt getoond hoe de linkse beweging in 
Frankrijk onder invloed van de gebeurtenissen in de zestiger jaren ... (:u ba, 
Vietnam, Zuid-Amerika maar ook Tsjechoslowakije ... aan haar wor~tcling 
met het eurocommunisme begon. Van alle beelden van de film staat er ét·n ont
roerend, schokkend, schreinend alleen voor mijn ogen. Het beeld van de cos
mopoliet, van de geminachte zoon van een kleine ondernemer, het beeld van 
Slansky. Hij staat rechtop en geeft toe het kind van een koopman te zijn. Hij is 
schuldig want hij heeft contacten met het buitenland. Achter zijn bct·ltenis 
doemen ontelbare anderen op ... dichters, kunstenaars, politici, kooplit·den, 
arme mensen met een handkar. Jullie zijn allemaal verdacht! 

Slansky ... na afloop tijdens de discussie heb ik niet over hem gesproken; 
er waren zulke belangrijke zaken aan de orde als feminisme, cultuur en euro
communisme. Bovendien ben ik laf. 

'je wordt geen vijand van het volk; het is iets dat je altijd geweest bent. 
Zelfs als je het zelf nooit geweten hebt, zelfs als je je hele leven de vijanden van 
het volk bestreden hebt, ben je nog steeds een vijand. Het is net zo iets als gena
de voor de christenen- je hebt het, of je hebt het niet. je bent ermee geboren' 
schreef Wiesel in zijn The Testament.' 
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Het zwijgen over de massamoord onder Stalin, over de joden die zijn speciale 
slachtoffers waren en dat in de Sowjet-Unie nog altijd zijn, is een daad van anti
semitisme. Want hoe kan de solidariteit met een zogenaamd socialistisch land 
worden afgewogen tegen de individuele slachtoffers van de terreur en de 
moord op een cultuur? Het woord zionisme is maar een grauwsluier die de 
contouren van de misdaad moet verhullen. Maar omdat die misdaad eeuwe
noud is herkennen wij wat wij zien onmiddellijk. 

Terug naar de 'bron der wijsheid': lees er Zur judenfrage van Marx maar eens 
op na. In zijn afrekening met zijn eigen joodse verleden is de jood de kapitalist, 
de woekeraar of de uitbuiter. 

Maar de benadering van 'het joodse vraagstuk' in Duitsland is puur eco
nomisch. Hij wil bewijzen dat er ook onder minderheden klassentegenstan
ders, zoals geldzuchtige joden bestaan. Het schotschrift is ook wel eens anders 
geïnterpreteerd zoals een paar jaar geleden door groepen in de CPN, die de 
tekst gebruikten om te laten zien dat er joodse klassentegenstellingen, dus uit
buiters en proletariërs betaan. Maar dat van die proletariërs staat er niet echt. 
En dan nog neemt het niet weg dat velen, zich op de meester beroepend, joden 
als geldzuchtige kapitalisten hebben gebrandmerkt. 

Het marxisme heeft geen antwoord op de problemen van nationaliteiten 
en culturele minderheden. Dat is ten dele het gevolg van de onduidelijkheid 
over de betekenis van de cultuur. Pas in reactie op de totalitaire onderschikking 
van die cultuur door het fascisme (en ten dele ook het stalinisme) heeft een aan
tallinkse intellectuelen haar tot inzet van onderzoek gemaakt. Een minderheid 
heeft altijd met de dominante cultuur te maken, maar ook met de verandering 
daarvan en met de manier waarop mensen die iets willen veranderen hun toe
komstbeeld ontwerpen. Is er plaats voor mensen die anders leven, doen of den
ken? Staat het een ieder vrij de eigen culturele erfenis actief te beleven? 

Zo wordt er in het reëel bestaande socialisme niet over gedacht en nog 
minder wordt ernaar gehandeld. Ook heeft de joodse bevolking van de Sowjet
Unie en de andere zogenaamde socialistische landen een geschiedenis van on
derdrukking waarin omwille van het socialisme een rijke bloeiende traditie 
werd verstikt. 2 

Geen wonder dat veel joden in West-Europa huiverig werden als het so
cialisme werd aangeprezen door mensen die dat niet signaleerden of zelfs goed
praatten. 

Reeds voor de Russische Revolutie, tijdens de onderhandelingen tussen Lenin 
en de joodse arbeidersorganisatie de Bund, bleek dat in het bolsjewistische mo
del van de toekomstige maatschappij de joden hun minderheidscultuur dien
den op te geven. Dat is ook een van de oorzaken van de verwantschap tussen 
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Bund en mensjewieken. 
Eva Broido beschreef in haar Memoires of a revolutionary hoc in de 

streek waarin zij actief was (Zuid-Rusland) de joodse arbeidersklasse koos 
voor de mensjewieken omdat hun beweging minder totaal was en minder in
greep in het dagelijks doen en laten van haar aanhang(st)ers. De mensen kregen 
meer de vrijheid zichzelf te zijn. Om dezelfde reden kozen ook veel imdlectu
elen van joodse huize tegen de bolsjewieken. 4 

Maar het waren de bolsjewieken met hun model voor de manier waarop 
mensen hoorden te leven die de macht grepen. Trotsky die hen steunde wu la
ter van al wat in Zur ]uden/rage te lezen staat beschuldigd worden -l'll helaas 
van nog veel meer. Het bekendste scheldwoord dat in zo'n geval tegen joden 
gebruikt wordt is cosmopoliet. Maar wat betekent dat? Dat joden altijd elders 
contacten hebben- in een ander verweg land? Helaas is dat een waar verwijt; 
er is na eeuwenlange vervolging geen andere uitkomst denkbaar: steeds nieuwe 
groepen ZIJn op weg gegaan. 

Wiesellaat in zijn Testament een aangeklaagde de beschuldiging van cos
mopolitisme als volgt weerleggen: 

'U veroordeelt joods nationalisme vanwege haar internationalistt.\che ka
rakter, en op een bepaalde manier hebt U gelijk: tussen een joodse zal..·cnman 
uit Marokko en een joodse apotheker uit Chicago, een joodse voddenr.tper uit 
Lodz en een joodse industrieel uit Lyon, een joodse mysticus uit Sefad en een 
joodse intellectueel uit Minsk bestaat een diepere en meer substantiele vcrwant
schap-omdat zij ouder is- dan tussen twee niet-joodse burgers van het zelf
de land die een zelfde beroep uitoefenen. Een jood kan alleen zijn ma,tr nooit 
eenzaam, want hij blijft deel uitmaken van een tijdloze gemeenschap die even
wel onzichtbaar is en geen geografische of politieke realiteit heeft. Een jood defi
nieert zichzelf niet in geografische categorieën, burger magistraat; hij uit zich en 
identificeert zich met historische begrippen. '5 

Cosmopoliet ... ik houd het rationele betoog niet meer vol. Flarden van 
gesprekken en beelden schieten mij te binnen; mensen die mij ooit en vuk on
bewust hetzelfde verwijt hebben gemaakt. 'je kent natuurlijk veel mensen in 
het buitenland- ja ik kom uit een arbeidersgezin en heb dat gemakkcli]ke in 
de omgang met buitenlanders niet'. Woorden die waar zijn, maar toch V;lak een 
antisemitische notie hebben. 

In haar binnenkort in het tijdschrift Psychologie en Maatschappzj te ver
schijnen artikel over de bewuste en onbewuste vooroordelen die saml'!lwer
king en bondgenootschappen tussen mensen in de weg kunnen staan, conclu
deert de psychologe Gail Pheterson dat joden in de ogen van niet-joden altijd 
iets bijzonders hebben, zoals een intellectueel bijzondere of artistieke achter
grond. Zij stelt dat dit vooroordeel, deze scheiding tussen mensen alleen opge
heven kan worden als zij die zich de mindere - niet bijzonder- voekn een 
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sterkere identiteit ontwikkelen. 

Iets bijzonders dus ... het steeds maar joden zo interessant vinden kan een 
(on)bewuste vorm van antisemitisme zijn- of van niet verwerkte schuldge
voelens. In beide gevallen wordt de eigen persoonlijkheid in negatieve termen 
gedefinieerd. Op zich is het overigens niet antisemitisch om joden als iets bij
zonders of als een groep apart te zien ... Zien ... wat zeg ik daar? Sinds wanneer 
is het te zien of iemand joods is? Sinds wanneer zijn joden anders of niet anders 
dan niet-joden? 

Veel joden zullen zeggen dat ze gewoon hetzelfde zijn, dat is hun werke
lijkheid. Niet de mijne; maar wie weet komt dat door de politieke keuze die ik 
heb gemaakt; en natuurlijk door mijn ongeloof in totale assimilatie van joden 
-ik hoop dat een geforcerde assimilatie ondanks alles vermijddijk is. 

Maar stel nu dat iemand als Nederlands(e) gezien zou willen worden; niet 
als joodse Nederlander( se), zou dat kunnen? 

Veel van mijn vrienden weten vaak niet of iemand wel of geen jood is. 
Soms ergert me dat, vaker ben ik daar blij om. 

Beeld uit mijn late puberteit: 
Ik vrij met een van mijn vele blonde vrienden die ik in die tijd had. Op een ge
geven moment zegt hij: 'Ik heb altijd met een jodin willen vrijen.' Ik stuur hem 
weg. 

Beeld uit mijn middelbareschooltijd: 
Ik ben op een roeifeestje, meegenomen door een jongen. De volgende week 
vertelt hij mij dat hem te verstaan is gegeven dat jongens uit zijn klasse roeiers 
beter geen meisjes zoals ik mee kunnen nemen. 'Niet dat je niet leuk en fatsoen
lijk bent' zegt hij. Ik lach om het woord fatsoenlijk, maar als hij zijn zin af
maakt hoeft het eigenlijk al niet meer. 

Toen ik vijftien was zat ik langdurig bij de kapper om mijn haar stijler te 
krijgen, bovendien sliep ik slecht door martelwerktuigen waarmee ik welis
waar niet de blondheid van Brigitte Bardot maar zeker wel het stijle van Cle
opatra kon nadoen. Er bestaan hele theorieën over de aanpassing van het uiter
lijk van de heersende- mooi gevonden- norm. Ook ik had die norm verin
nerlijkt. 

Het roomskatholiek avondlyceum: 
We blijven in Egypte; de lerares noemt mij iedere schoolavond Nefertite om 
mij te complimenteren met mijn donkere uiterlijk. Ik heb nooit geweten dat ik 
er als een Egyptische uitzag. De te vertalen Latijnse tekst bevat een fragment 
over de verwoesting van de tempel van Jeruzalem. De schuld daarvoor ligt bij 
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een afschuwelijk soort wilde mensen, bij hen die Hem kruisigden. Ik Wl"Ct wat 
er in die tekst staat maar zeg dat de vertaling onmogelijk is. Het loopt uit op 
een relletje, waarbij ik naar de rector ga- gestuurd wordt- iets dat op een 
avondlyceum zo zelden voorkomt. De zaak wordt met een onvoldoende ge
sust, ik ben weerloos in deze school waar ik niet van af wil omdat ik l'r mijn 
gang kan gaan. De enige Egyptische leerling ... De lessen beginnen met l'en ge
bed; voorafgaand aan de schoolfeesten is er een mis, waar ik om het goed te 
maken een keer naar toe ga. De school was absoluut niet antisemitisch, maar 
het zat wel vol met dat soort. 

Sartre schrijft over het irrationele dat aan het antisemitisme ten grondslag 
ligt. 6 Hij gaat daarbij nader in op het extrairrationele moment ten aanzien van 
joodse vrouwen in de Westeuropese cultuur: de associatie van de jodin die aan 
haar haar door een Russisch dorp wordt gesleurd, Russische kozakken die hun 
lusten de vrije loop kunnen laten. De jodin is daarbij gesymboliseerd in verne
dering, seksualiteit en lust. Zij staat naast de mannelijke jood die geldhelust, 
gierig en onbetrouwbaar de metafoor voor een ander soort kwaad is. 

Het standaardwerk over het antisemitisme is van de hand van de Franse 
auteur Léon Poliakov. Hij behandelt de geschiedenis van het antisemitisme in 
West-Europa vanaf de oorsprong van het christendom, in de Romeinse Tijd, 
tot de opkomst van het Derde Rijk. 7 Het is een minutieus historisch verslag van 
vervolging en minachting. Het werk is niet vertaald, maar voor de Nederlandse 
lezer is zijn De Arische Mythe toegankelijk. 8 In dit boek met de ondertitel 
Over de bronnen van het racisme en de verschillende vormen van natio11<disme 
beschrijft hij de oorsprong van de waanzin van de mensen die het in hun hoofd 
hebben gehaald te denken dat zij, omdat zij arisch zijn, ook beter zijn. Poli
akov volgt de antisemitische traditie, of liever de traditie van superioriteit, in 
een aantallanden en laat zien hoe die tradities langzamerhand in één systeem 
samensmolten. Zo is de arische mythe evenzeer produkt van het Duits-germ
aanse racistische denken als van de mythe van de superioriteit van de Galliers in 
Frankrijk. Sternhelilaat in zijn boek over revolutionair rechts zien hoe in de 
negentiendeeeuwse prefascistische ideologie in Frankrijk de jood als enige con
current voor de superioriteit van de arier werd beschouwd. 9 

Wat is dat toch, wat maakt mensen zo verontrust over joden, is de vraag die 
Poliakov zich in La causalité diabolique, esai sur !'origine des persécutions 
stelt. 10 Hij beschouwt daarbij het verband tussen de jood en de duivel als volgt: 

'Het zou niet ondenkbaar zijn een verband te zoeken tussen de langzame 
verdwijning van een duidelijk zichtbare joodse populatie en het historisch pro
ces waarin de duivel steeds minder stoffelijk wordt, hetgeen op zijn beurt mis-
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schien weer wordt bepaald door de verdwijning van de jood die als Jood ge
kleed gaat, waardoor hij zich lichamelijk van anderen kon onderscheiden.' Bei
den zijn dus een mythe, niet aantoonbaar, niet lijfelijk aanwezig, maar toch 
aanwezig- beiden vertegenwoordigen het kwaad en beide zijn in de loop van 
de geschiedenis onzichtbaarder maar ook des te wrekender geworden. 11 

Deze redenering zou één van de sleutels kunnen zijn tot een beter begrip 
van het irrationele in het antisemitisme. Het eigene van joden analyseert Poli
akov aan de hand van het feit dat zij als eersten in de oudheid een scheiding tus
sen mens en dier hebben aangebracht, een grens die sindsdien niet meer te 
overschrijden is geweest. Van daar uit komt hij tot een verdediging van het be
staan van het joodse volk en pleit hij- impliciet, of misschien wel expliciet
voor het behoud van het bijzondere, voor het vortbestaan van een aparte jood
se cultuur. Zijn werk is door de Islamkenner Maxime Rodinson bekritiseerd, 
omdat hij teveel zou uitgaan van het specifiek joodse. Rodinson stelt dat alle 
mensen in wezen gelijk zijn; hij kan niet anders. Als advocaat van de gelijkheid 
tussen Arabieren en joden in het Midden-Oosten en als pleitbezorger van het 
Palestijnse volk betwist hij de juistheid van het bestaan van de joodse staat 
Israel. 12 De verschillen in cultuur tussen Palestijnen en joden dáár mogen een 
vreedzame samenleving niet in de weg staan - en omdat hij zo principieel is 
moet hij zijn model van gelijkheid wel naar Europa transplanteren. Zo zien wij 
hoe in de geschiedschrijving verschillende meningen over de toekomst van het 
joodse volk gereflecteerd worden in de wijze waarop men het eigene van de 
joodse geschiedenis beschrijft. 

Blijft over het probleem waarmee ook ik als auteur van dit stuk worstel: 
door zo'n eigen rol aan joden in de Europese geschiedenis toe te kennen wordt 
ongelijkheid een deel van het analysekader. Wat zijn de consequenties van zo'n 
ongelijkheid? 

Terwijl ik dit opschrijf bespringt mij de paniek- hoeveel kan ik bekend 
veronderstellen? Zal ik er niet van beschuldigd worden dat ik teveel vanuit één 
invalshoek schrijf? Wat betekent het voor een lezer dat ik een paar bladzijden 
terug schreef 'dat steeds nieuwe groepen op weg zijn gegaan?' Voor mij is dat 
het beeld van mensen met hun bagage op een kar of op hun rug- huizen en 
graven van hun geliefden achter zich latend- als er al graven waren- kinde
ren die hun ouders hebben zien afslachten, ouders die gezien hebben hoe hun 
kinderen mishandeld of afgeslacht werden. 

Het staat zo mooi beschreven in de novelle van Carrie van Bruggen Uit
drijving waarin de belevenissen van een joods gezin in een klein Nederlands 
dorp worden beschreven. Het dochtertje wordt door de jongens uit het dorp 
gepest omdat ze er anders uitziet, en ook de zoons moeten steeds maar vech
ten. De avond waarop het gezin te horen krijgt dat de boeren willen dat zij het 
dorp verlaten komt een Pools-Russische zwerver aan de deur, die hen het ver-
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haal van zijn tocht vertelt. Dat het Nederlandse gezin niet zoals de Rm mis
handeld wordt maakt de uitdrijving niet minder schreinend- zij hadd,·n im
mers net zo goed die zwerver kunnen zijn. 

De geschiedenis van de Nederlandse joden en bijvoorbeeld het isol<'ment 
van joden in kleine dorpen in Nederland is over het algemeen niet bekend. Er 
bestaat een vage mythe als zou Nederland één van de meest gastvrije landl'n van 
Europa zijn geweest- en die mythe is historisch juist. Dat wil alleen nil't zeg
gen dat er geen antisemitisme bestaan heeft. Joden waren ondanks alle g.tstvrij
heid iets waar raar tegen werd aangekeken. Tot de Franse Tijd vormden 1.ij een 
eigen natie die eigen wetten kende en een semi-autonoom bestuur had. Vanaf 
de Franse bezetting vielen zij onder de Nederlandse wetgeving, verlorl'n zij 
hun bestuurlijke autonomie en raakten steeds meer geïntegreerd in de Nl'der
landse samenleving. Maar tot in de twintigste eeuw (en in feite nu soms nog) 
waren bepaalde beroepen voor hen minder toegankelijk. Het grote verschil is 
dat niet langer bepaalde beroepen voor joden gesloten zijn- al zijn er Neder
landse bedrijven die daar in hun contact met de Arabische wereld niet voor te
rugdeinzen. 

Allerlei vormen van niet geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving 
in het verleden zijn evenwel niet af te doen als antisemitisme. Men kon zich ge
woon geen joodse magistraat voorstellen. Er is pas sprake van antisemitisme als 
op basis van vermeende superioriteit bepaalde gebieden voor de ander gt·sloten 
worden verklaard. 

Nederland is ook het land waaruit een relatief groot aantal joden door de 
nazi's is weggehaald, en velen hebben daarbij verzetsloos toegezien. Anderen 
hebben deel uitgemaakt van een goedgesmeerd ambtenarenapparaat dar het in 
moeilijke tijden niet kon nalaten efficiënt te werken. Oe mythe dat in Neder
land zoveel verzet is gepleegd is vooral te danken aan de Februaristaking ... 
maar afgezien daarvan zou het beter zijn als men die eer een land als Denl'mar
ken zou geven. 

Het niet weten van, het niet kennen van de geschiedenis van joden leidt er
toe dat veel mensen denken dat de joodse bevolking voornamelijk midd!t·-class 
en handelaar was. Daarbij wordt de traditie van een strijdbaar socialistisch pro
letariaat over het hoofd gezien. Ik zou willen poneren dat deze stilte en deze 
vertekening in feite antisemitisch zijn. Want met het ontkennen van dat deel 
van de geschiedenis wordt een beeld van de stereotype jood versterkt, wurte
gen men zich dan later weer kan afzetten. Antisemitische clichées krijgm zo 
een historische voedingsbodem. 

De ontkenning van een eigen joodse geschiedenis neemt in een aantal van 
de zogenaamd socialistische landen groteske vormen aan. 13 Het hoogtl'punt 
daarvan is de manier waarop in Auschwitz burgers en antifascisten herdacht 
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worden. 14 Dat het voornamelijk om joden ging wordt de argeloze bezoeker 
van het concentratiekamp niet meegedeeld. Mutatis mutandis verwijs ik naar 
het gedicht van Yevtoeshenko over Babi-Yar. De geschiedenis van joden is 
weggewist in de antifascistische strijd, en zo ook de moord op joden. Te veel 
aandacht voor hen zou misschien impliceren dat joden ook nu nog een aparte 
bedreigde bevolkingsgroep vormen. 

Augustus 1980: 
S. en ik wandelen door Jeruzalem. We huren een auto en rijden de heuvels 
rond de stad in. Daar ligt Yad Washem, het grote herdenkingsmonument voor 
de slachtoffers van het fascisme. Bovenop de heuvelligt het museum. We wan
delen door de laan van de verzetsstrijders naar wat we al wisten, we weten wat 
we zullen zien. Er heerst een serene stemming, diep ontroerd lopen we door 
dit monument waar mijn volk wordt herinnerd. Op de wandkaarten is te zien 
hoe groot dat volk ooit was, joden zijn hier geen percentages van de bevolking 
van een aantal landen. Zij zijn een cijfer op zich -percentages geven de ver
houdingen tot andere joodse groepen aan. Ondanks al mijn twijfel over dit 
land weet ik opeens heel zeker waarom ik er ben, waarom dit land moet be
staan. Ik houd van de hoop die hier tegenover de vernietiging de enige overle
vingskans is. 

In Prisoner without a name, eelt without a number- een in Nederland veel te 
onbekend boek- vertelt Jacob Timmerman hoe hij in Argentinië ervan be
schuldigd werd deel uit te maken van de joodse samenzwering. 15 Het is een 
schokkend boek over het antisemitisme van de generaals en hun beulen die 
zelfs roepen dat zij de nazi's nog wel wat hadden kunnen leren. Waarom ver
melden Zuid-Amerikacomités eigenlijk nooit bij hun acties hoezeer joden in 
Argentinië een bedreigde groep zijn, minstens even bedreigd als de indianen in 
Brazilië? Omdat het om religieuze joden gaat, omdat ze zich koste wat het kost 
met Israel verbonden voelen? 

In Buenos Ai ros, zo vertelde mij een vriend, wordt je als jood op ieder uur 
van de dag bedreigd. En wie weet is hij er beter aan toe dan een inwoner van het 
door nazi's gedomineerde Paraquay. Joden krijgen de schuld van de linkse ac
tiviteiten ... weer de jood als incarnatie van het dreigende kwaad. 

'Iedere keer wanneer ik me voor de geest haal dat een stem jood tegen me 
schreeuwde in een clandestiene gevangenis in Argentinië, begrijp ik nog steeds 
niet waarom een Argentijnse soldaat, die het linkse terrorisme bestreed, een 
jood zo kon haten'(. .. ) 'Ik heb al verteld over joodse gevangenen in de Sowjet
Unie, en ik lees hun herinneringen en artikelen. Zij hebben mij bevestigd dat 
communistische ondervragers een andere relatie met de vijand hebben dan met 
de joodse vijand. De vijand kan omgeturnd worden, hij werd niet geboren als 
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vijand. De jood is als jood geboren'. 16 Als de ondervrager overgaat op het on
derwerp jodendom is alle hoop verloren- de krankzinnigheid slaat toe. 

Antifascisme is niet hetzelfde als solidariteit met joden, het is all,·cn een 
van de basisgegevens van die solidariteit. Ik word soms moe van de me11sen die 
zich op hun oorlogsverleden beroepen om vervolgens te kunnen pratl'n over 
'jullie joden'. Antifascisten zijn ook de mensen die ik het meeste bewonder zo
lang zij niet deel zijn van politieke slogans. Het is zo moeilijk af te wegen ... 

Zo vaak heb ik mij bij de herdenking van de Februaristaking lopen ngeren 
over de gang van zaken. Zo vaak lees ik iets, bijvoorbeeld in De Waarheid, over 
fascisme waarbij ik denk dat we het over iets heel anders hebben. Het doet me 
dan te veel denken aan het officiële antifascisme in naam waarvan z< lVeel is 
goedgepraat. Het is ook terecht zo te denken omdat ook door en in dt· CPN 
van de antifascistische leuzen gebruik is gemaakt om anderen verdacht te ma
ken. Het betreft daarbij bovendien een partij die een tijdlang Stalins Bin )- Bidz
han project heeft gesteund, waarbij geprobeerd werd een joods nationaal tehuis 
in Siberië te vestigen. 17 Ook al heeft Paul de Groot die politiek hecroepen, en 
heeft men de idiotie van dit project vroeger dan heel wat andere zaken inge
Zien. 

Ik loop mee in een demonstratie tegen fascisme, racisme en antisemiti,mc. In 
de hal waar een meeting wordt gehouden hangt een afschuwwekkend voor
beeld van socialistisch-realistische kunst, dat ik kennelijk mooi dien te vinden. 
Ver weg op een podium staat het partijcomité voor zichzelf te klappen. t ), nee 
het is niet waar, het zijn de organisatoren van de demonstratie. Ze klappen te
recht, want de demonstratie is een succes. Komt het door de vorm van de mee
ting dat ik me er niet thuis voel- ben ik dan gek aan het worden otndat ik 
steeds maar loop te associëren? Kan een manifestatievorm besmet zijn? Net zo
als de zogenaamde amazonebijltjes aan kettinkjes bij veel feministen? Moeten 
we dan voor alles iets nieuws bedenken. Waarom mogen ze geen amazonebijl
tjes van mij dragen? Omdat ik niet tegen fascistische symbolen kan. M.1ar ik 
kan de symboliek van een antifascistische demonstratie daarmee toch nil't ver
gelijken? Natuurlijk niet, maar ik kan niet tegen deze demonstratie wa.H ik zo
veel van verwachtte. 

De bom is gevallen in Antwerpen; Belgen en andere onschuldigen ... ll<·c, dat 
was Parijs: Fransen en andere onschuldigen ... We gaan naar de demon~tratie 
voor Russische joden om te protesteren, om bitter en woedend te zijn. Twee 
uur van Amsterdam. 

Het comité tegen racisme, fascisme en antisemitisme heeft een telegram 
gestuurd. Waarom zijn ze er dan niet? Waar is hun achterban, hoeveel p.unflet
ten zijn door de stad verspreid? 
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Op de demonstratie zijn nauwelijks linkse mensen, tenminste niet die mensen 
die altijd demonstreren. Ik ben machteloos, woedend. De volgende dag schrij
ven een aantal mensen een stuk in De Groene Amsterdammer. Er is dus toch 
solidariteit, en hoop; wc moeten haar alleen zelf organiseren. Het spreekt niet 
vanzelf. 

De demonstratic bij de dokwerker verloopt in een voor mij zo langzamer
hand bekend patroon, er wordt omdat het om een joodse feestavond gaat aan
doenlijk gedanst. Ik voel een immense afstand tot de religieuze symboliek van 
een patriarchale godsdienst. 

Twee werelden .. de jouwe en de mijne ... de linkse jodin, vrouw, kijkt toe 
terwijl de linkse jood danst, mannen. Hoe brengen we die werelden bij elkaar? 

Antisemitisme is wat anders dan racisme en mijn gevoelens in de Jaap Edenhal 
waren terecht. Het samengaan van verschillende soorten strijd zal gewonnen 
moeten worden in het perspectief van een toekomstige wereld. Antisemiten 
hebben een andere hangup dan mensen die bijvoorbeeld Surinamers minder
waardig vinden- al vindt ook die instelling zijn oorsprong in superioriteitsge
I'Oelens van de arier. 

Maar toch is onze geschiedenis verschillend. Al was het alleen al omdat jo
den meer zijn verweven met de geschiedenis van West-Europa. Onze cultuur 
is ook een andere dan de Marokkaanse en onze geschiedenis vertoont alleen 
maar een marginale parallel met de geschiedenis van de haat tegen de zoge
naamde gastarbeiders. 

Hoe brengen we die werelden bij elkaar? Ons belang is toch in de verre 
toekomst hetzelfde? Zou het niet getuigen van vooroordeel om juist alles even 
onder een gezamenlijke noemer te brengen, op één hoop te vegen ... zonder 
over verschillen te spreken? 

Het is ook niet helemaal waar; sommige sprekers op de demonstratie ont
roerden mij. Dat was ook zo, toen wij solidair waren met de zigeuners die uit 
Nederland verdreven werden. Natuurlijk was ik er, wilde ik iets doen. Maar 
wat kan je doen? 

Vergadering: 
Een vrouw staat op om iets te zeggen over racisme: 'M cnscn kan je niet vcroor
delen op hun huidskleur, je kan toch ook joden niet veroordelen omdat ze een 
kromme neus hebben'. Het is goed bedoeld, maar ik tril en vraag 'Hebben jo
den dan kromme neuzen?' 

Het grootste 'obstakel' in de samenwerking is natuurlijk de politieke beoorde
ling van Israel. .. tenminste men zegt dat dat zo is. Veel mensen kunnen nog 
steeds niet accepteren dat Israel de uitkomst van vervolging is. Dat die uit-
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komst ten koste van Palestijnen is gegaan, en dat in het Midden-Oostl'n recht 
tegenover recht staat is een feit. Er is niet genoeg plaats om te analyseren waar
om veel mensen in loop van de tijd meer recht aan de Palestijnen zijn g.t.m toe
kennen dan aan Israel. In de huidige oorlogssituatie in Libanon is dat /clfs be
grijpelijk. Maar zien zij daarbij niet te gemakkelijk over het hoofd dat er in Is
rael een oppositie bestaat die onze steun verdient? 

Natuurlijk moet Begin bestreden worden, natuurlijk moeten de Palestij
nen gesteund worden in hun streven naar een eigen staat, maar dan wel zonder 
aan het bestaansrecht van Israel te twijfelen. Want waar moeten die Argentijn
se, Russische en Arabische joden dan naar toe? Het antwoord dat ik dan 
meestal krijg, is dat men 'daar niets mee te maken heeft', dat 'het gaat om het 
recht van de Palestijnen'. Een redenering die uit de mond van een Palestijn na
tuurlijk terecht is, maar niet uit de mond van een niet-joodse Europeaan. En als 
ik dan zeg, dat het uit de mond van een Palestijn op basis van zijn of haar erva
ring terecht is impliceert het dat een bepaald soort opmerkingen van lsraeli's 
ook terecht kunnen zijn. Politiek wordt evenwel niet gemaakt op basis van de 
optelsom van ervaringen, een politieke theorie vergt de overstijging d.1.1rvan. 

Henryk Broder, een journalist die het leven in Duitsland niet langer dra
gelijk vond en naar Israel immigreerde beschreef op welke wijze het anti-lsrael 
sentiment kan functioneren als dekmantel voor antisemitisme. Is Uitspr.tkcn te
gen Israel bieden een mogelijkheid om verboden antisemitische gevoelens be
wust of onbewust vorm te geven. En ook al is hij bij voorbeeld in het tijdschrift 
Alternative fel aangevallen op zijn oplossing dan maar naar lsrael te ven rekken 
toch zijn ook de opponenten het in principe op dit punt met hem eens. 19 

Het onderscheid tussen terechte kritiek op de staat Israel en het inspelen 
op antisemtische sentimenten is natuurlijk een punt van discussie. Zo denk ik 
dat berichtgeving over Libanon waarin alleen wordt gesproken over hl't recht 
van Palestijnen beslist tendentieus is, zeker wanneer de berichtgeving (bv. in 
De Waarheid) direct verband legt tussen joden in Nederland en de politiek van 
de staat Israel. De tussenschakel wordt dan gelegd door de Tweede Wereld
oorlog, waarbij joden in de hele wereld beter zouden moeten weten d.m Bei
roet binnen te trekken. 

Natuurlijk is Israel gevoelig voor kritiek van joden. Maar een en ander kan 
toch genuanceerder. Zo was de berichtgeving over de krijgsverrichting<·n in Li
banon in het NRC vernietigender voor de staat Israel, maar juist omdat twee 
kanten werden weergegeven ook beter en tegelijkertijd getuigde men van meer 
begrip. 

Iemand vertelt mij dat hij pas in een demonstratie over de inval in Libanon wil 
meelopen in zijn katholieke woonplaats, als al die demonstranten er ook een 
keer over nadenken tegen een bomaanslag of ter ondersteuning van links in Is-
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rael te demonstreren. Nu kreeg hij een nare smaak in zijn mond- zoveel kat

holieken op de been, zoveellinkse ex-katholieken. Ik wist weer waarom hij 
mijn vriend was; hij begreep. 

Waar het om gaat is immers de selectieve veroordeling van lsrael- al wat dat 
land doet is kennelijk ernstiger dan wanneer Syrie de bevolking van de stad Ha
ma uitmoordt. 

Dodencijfers in Libanon, die niet vermelden hoeveel doden in de laatste 
jaren onder Libanezen als gevolg van bijvoorbeeld Syrische agressie zijn geval
len zijn een deel van selectieve verontwaardiging. De leus voor souvereiniteit 
van het Libanese volk op één lijn met souvereiniteit van het Palestijnse volk 
stellen wekt de suggestie dat die souvereiniteit van de Libanezen er voor de Is
raelische inval nog wel bestond. Men steunt dan niet de Israelische vredesbe
weging, zegt niets over de rol van Syrie en laat ook niet zien dat een van de pro
blemen juist is dat ook veel Libanezen de Palestijnen hun land uit willen gooi
en. Bovendien wordt door sloganachtige identificatie ook de zaak van het Pa
lestijnse ,·olk niet gediend, want die zaak is alleen gediend door wel de politieke 
vcrhoudingen te analyseren en ook het falen van de politiek van de Palestijnse 
leiders (te veel geloof hechten aan de Sowjet-Unie en Syrië, te veel nee zeggen 
tegen Egypte) te bekritiseren. 

Paniek ... De verontwaardiging over Libanon is terecht. Maar ook zo se
lectief dat iemand er zich aan de telefoon over verbaasd heeft dat er nog geen 
progrom is. Ik zeg haar dat ze overdrijft, het is 1982. 

Maar zoals Hans Jansen in zijn boek over theologie sinds Auschwitz heeft 
laten zien, ligt in onze cultuur, in het christelijke daarvan zoveel antisemitisme 
opgeslagen, dat paniek, overgevoeligheid, ja zelfs angst voor antisemitisme
ook wanneer het er echt niet is- realistisch zijn. 20 

Etty Hillesum schreef: 'Uit de kampen zelf zullen nieuwe gedachten naar 
buiten moeten uitstralen, nieuwe inzichten zullen helderheid om zich heen 
moeten verbreiden over onze prikkeldraadomheiningen heen en zij zullen zich 
dan moeten verbinden met die nieuwe inzichten, die men daar buiten even 
bloedig onder langzamerhand even moeilijke omstandigheden veroveren 
moet'. Daarmee laat zij zien dat ook de anderen achter prikkeldraad staan
het ligt er maar aan waar vandaan je kijkt. Die redenering is er een die geldt 
voor alle tijden. 
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Racisme in de rechtstaat 

Mr. B. R. Angad-Gaur 
Duco Helierna 

Op 19 april1982 deed de Raad van State uitspraak in een drietal belangrijke be
roepszaken. Het ging daarbij om het al dan niet mogen deelnemen aan de ge
meenteraadsverkiezingen van de NVU, de zogenaamde Lijst-Glimmerveen en 
de Centrumpartij. Op een van de drie zaken, die betreffende de NVU, gaan we 
in deze bijdrage nader in, met name door het afdrukken van een van de plei
dooien die door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State werden gehou
den. Het ging in dit beroep om een beslissing van het Centraal Stembureau van 
Rotterdam. Het Rotterdamse Stembureau had zich in een beslissing van 15 
maart '82 gehouden aan een zeer strikte interpretatie van de Nederlandse Kies
wet. Het Stembureau was toen van mening geweest dat er in de Kieswet geen 
gronden gevonden konden worden om de NVU te weigeren, ondanks haar 
aanwijsbare racistische doelstellingen. Het Stembureau had de NVU inge
schreven als deelnemer aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het Stembureau 
had bepaald dat de Kieswet geen inhoudelijke toetsing van partijprogramma's 
toestond en dat er geen juridische mogelijkheden waren de NVU op grond van 
de Kieswet te weigeren. 

Het enige dat een Centraal Stemburau volgens de Kieswet mocht weige
ren was volgens het Rotterdamse Stembureau de naam of aanduiding van een 
partij. Afgezien van formaliteiten (een te lange naam, of een verwarrende) kon 
een Stembureau een naam alleen weigeren 'indien daartoe redenen, verband 
houdende met de openbare orde of de goede zeden aanwezig zijn' (art. G3, lid 
3 van de Kieswet). Volgens het Rotterdamse Stembureau bood ook dit artikel 
geen juridische grondslag de NVU niet toe te laten tot de verkiezingen. 

Naast de Rotterdamse afdelingen van PvdA, PSP, PPR en CPN, tekende 
met name een groot aantal Surinaamse belangenorganisaties beroep aan tegen 
dit besluit van het Centrale Stembureau. Dat moest gebeuren bij de Afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State, het hoogste beroepsorgaan voor een groot 
aantal bestuurlijke beslissingen in Nederland. De Raad van State stelde de 'ap
pellanten' (degenen die beroep aantekenden) in het gelijk: het besluit van het 
Rotterdamse Centrale Stembureau werd teruggedraaid en de NVU werd van 
de kandidatenlijst verwijderd. 

Aan deze uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State 
waren al verschillende gerechtelijke stappen tegen de NVU en tegen NVV-be
stuurders voorafgegaan. In 1978 was de NVU in verschillende gemeenten ge-
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weigerd bij de gemeenteraadsverkiezingen en waren bovendien enkele n.l.tinlo

ze NVU-lijsten uitgesloten. Achtereenvolgende beroepsinstanties wezen de 
NVU-protestcn toen af. Uiteindelijk stelde ook de Europese Commissie ,·oor 
de Rechten van de Mens de NVV-bestuurders Glimmerveen en Hagelwek in 
het ongelijk. De beide racisten deden daar onder meer een beroep op de Hij
heid van meningsuiting. Naast deze uitsluitingen bij verkiezingen werdm vcr
schillende andere juridische maatregelen tegen de NVU genomen. Al in 1974 

werd NVU-leider Glimmerveen voor het eerst strafrechtelijk vervolgd. I .. ner 
gebeurde dat ook met andere NVV-activisten. Tenslotte had de Rechth,mk 
van Amsterdam de NVU in 1978 tot een verboden vereniging verklaard, maar 
was om ingewikkelde juridische redenen niet overgegaan tot ontbinding. ()ver 

de consequenties van die uitspraak bestaan tot op de dag van vandaag nog on
zekerheden. 

Er zijn juristen die het er niet mee eens zijn de juridische bewegingwrij
heid van een partij als de NVU in te perken. De belangrijkste grond voor dat 
standpunt is dat zoiets ongewenste effecten zou hebben. Het zou partijtJt's als 
de NVU en Centrumpartij belangrijker maken dan ze zijn, het zou ze de on
dergrondse in manoeuvreren, hun activiteiten avontuurlijker en geweldd.Hiiger 
maken. Zolang NVU en Centrumpartij niet meer dan een à twee procent van 
de stemmen krijgen is er vooralsnog geen reden het vertrouwen in de Nnler
landsc kiezer op te zeggen. 

Nog even afgezien van de vraag of het inderdaad wel altijd een à twrt· pro
cent zal blijven, verliest deze redenering in ieder geval een cruciale kwc,tie uit 
het oog: namelijk de belangen van de slachtoffers. De redenering gaat V<H >rbij 
aan de belangen van de raciale en nationale minderheden in ons land die t nnti
nu door de propaganda van de NVU en Centrumpartij beledigd en bedreigd 
worden. De overheid heeft de plicht deze belangen te verdedigen, alleen ,11 nm
dat ze zich daartoe in internationale verdragen heeft verbonden. 

Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen als formeel gelijkwaardige 
politieke partij zou de vuilspuiterij van de NVU een schijn van legitimiteit heb
ben gegeven. Het zou het gezag van racistische propaganda hebben verg1, )Ot. 

De uitspraak van de Raad van State heeft dat in ieder geval geblokkeerd. Het 
zou van groot belang zijn als het oordeel van de Raad ook van toepassing \\ crd 
geacht op de Centrumpartij. Het zou voorkomen dat die partij met zijn r.h·Jsti
sche propaganda als officiële mededinger naar de gunst van de kiezers tot·~ang 
krijgt tot de media. 

Het is zeer begrijpelijk dat deze beroepszaak bij de Raad van State vu, wal 
door een groot aantal Surinaamse belangenorganisaties werd aangespannen. 
Het was ook niet de eerste keer dat Surinaamse belangenorganisaties zo iet·. de
den. Het ging immers om zeer concrete en grote belangen. Het belang Olld1ict 
permanent beledigd, bedreigd of zelfs gemolesteerd te worden. Daarmet ,.,nd 
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de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State voor het probleem die belangen 
te verdedigen met een Kieswet, die daartoe nauwelijks mogelijkheden leek te 
bieden. Immers, het grondprincipe van de Nederlandse Kieswet is dat het ie
dereen vrijstaat zich kandidaat te stellen voor verkiezingen zonder dat de over
heid de mogelijkheid heeft dat om politiek-inhoudelijke redenen te weigeren. 
Deelname van de NVU en Centrumpartij zou de belangen van de raciale min
derheden in onze samenleving ernstig schaden en daarmee een schending im
pliceren van essentiële democratische rechten. De vraag was of het mogelijk 
zou zijn, de NVU en Centrumpartij uit te sluiten zonder het grondprincipe 
van de vrijheid van kandidaatstelling wezenlijk aan te tasten. 

Wat besliste de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State? De Afdeling 
Rechtspraak beperkte zich in deze uitspraak tot een interpretatie van de Kies
wet en ging niet in op verschillende volkenrechtelijke verplichtingen, zoals dat 
in het onderstaande pleidooi van de Haagse advocaat Angad-Gaur wel gebeur
de. 

De Afdeling Rechtspraak onderschreef het standpunt van het Rotterdam
se Centrale Stembureau dat de Nederlandse Kieswet geen inhoudelijke toet
sing van partijprogramma's toestaat. 'De inhoud van zulk een partijprogram
ma op zichzelf vindt bescherming in het recht van de vrijheid van levensover
tuiging.' Er bestaan welliswaar wettelijke beperkingen voor vrijheden als de 
vrijheid van meningsuiting, maar die staan niet in de Kieswet. De Kieswet kent 
nauwelijks enige beperking voor de vrijheid zich kandidaat te stellen voor ver
kiezingen, mits aan enkele formaliteiten is voldaan. De enige beperking die de 
Kieswet noemt is de kwestie van naam of aanduiding. Die kan worden gewei
gerd op grond van het feit dat die te lang is, op grond van het feit dat die ver
warringwekkend is (bijvoorbeeld teveellijkt op een andere), en 'indien daartoe 
redenen, verband houdende met de openbare orde of goede zeden aanwezig 
zijn'. Die laatste grond, de enige juridische strohalm die de Kieswet biedt, heeft 
de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State gehanteerd om de NVU uit te 
sluiten. 

De Afdeling Rechtspraak meende dat het bij deze bepaling om meer ging 
dan alleen de naam van een groepering. De bepaling bood een 'ruimer 
toetsingscriterium, aangezien aldaar immers in het algemeen wordt verwezen 
naar redenen, verband houdende met de openbare orde en goede zeden'. Die 
interpretatie gaf enige ruimte, die de Afdeling Rechtspraak als volgt invulde. 
'Treedt de Afdeling derhalve niet in een beoordeling van het partijprogramma 
van de Nederlandse Volksunie, zij kan niet buiten beschouwing laten de wijze 
waarop dit wordt uitgedragen en het optreden van deze groepering in de Ne
derlandse samenleving, waardoor de rechten van anderen worden geraakt.' Te
ruggrijpend op eerdere gerechtelijke uitspraken tegen de NVU, onder andere 
van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, kwam de Afdeling 
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Rechtspraak van de Raad van State tot de conclusie 'dat de Nederlandse Volks

unie tot in een recent verleden is opgetreden op een wijze, die niet ander\ dan in 
strijd met de openbare orde en goede zeden kan worden geacht.' 

In de uitspraak over de Haagse lijst-Glimmerveen vatte de A I deling 
Rechtspraak de redenering nog eens samen: 'Onjuist is de opvatting d.u een 
naam alleen dan in strijd is met de openbare orde, wanneer die naam 'onnet' is 
of verwarring oplevert met een bestaande naam, op welk geval trouwen\ .trtikel 
G 3, derde lid, onder c, van de Kieswet toeziet. De keuze van een naan1 welke 
synoniem staat met racisme, en als zodanig zowel op landelijk als op europees 
niveau bekend is, is in strijd met de openbare orde.' 

Daarmee was de Afdeling Rechtspraak waar ze wezen wilde. Ma.tr 1e be
perkte de consequenties van dit oordeel onmiddellijk. Ze wees nog eens met 
nadruk de redenering af dat de NVU zou zijn geweigerd op grond van l'en oor
deel over diens politieke doelstellingen. De Afdeling onderstreepte 'dat de 
Kieswet slechts handelt over de naam en aanduiding van politieke groeperin
gen in verband met de mogelijkheid deze boven een candidatenlijst te kunnen 
vermelden'. De vrijheid om een kandidatenlijst in te dienen bleef volkdig in
takt. Voor de geldigheid van een kandidatenlijst geldt nog steeds niet~ anders 
dan dat deze bij inlevering door een bepaald aantal kiezers moet zijn onderte
kend. Het passieve kiesrecht (het recht om je kandidaat te kunnen stcllm) kan 
alleen door de strafrechter, als straf, aan iemand worden ontnomen. Vandaar al 
die naamloze lijsten. 

Het uitsluiten van de NVU is een belangrijke en toe te juichen sup voor
uit. Desalniettemin blijven aan de uitspraak van de Raad van State verschillende 
juridische haken en ogen zitten. De interpretatie van de bepaling omtrent de 
'openbare orde en goede zeden' blijft strikt genomen problematisch. lloewel 
het in de Kieswet om de naam of aanduiding gaat, verruimde de Raad v.tn State 
de toepassing in feite tot het optreden van een politieke groepering. ( >rn een 
oordeel over de doelstellingen van een partij uit de weg te gaan, maakte de Raad 
van State het min of meer kunstmatige onderscheid tussen programma t'll doel
stellingen enerzijds en het propageren en politiek optreden anderzijds. Men 
achtte dat óptreden in strijd met de openbare orde en goede zeden. Maar in fei
te ging het uiteraard om de doelstellingen. Als die doelstellingen niet een vuig 
racisme waren geweest, was er nooit een reden geweest om het óptrnlen in 
strijd met de openbare orde en goede zeden te achten. Ook de Europese Com
missie voor de Rechten van de Mens vroeg zich in 1979 al af of het niet merk
waardig was op grond van artikel G 3 van de Kieswet namen uit te kunnen slui
ten, en naamloze lijsten met aanwijsbare overeenkomstige doelstellingen wel 
toe te laten tot verkiezingen. 'lt would be curious if, on the basis of that provi
sion, the registration of a name of a politica! party could be refused, whilst the 
list as such could not be declared invalid on analogous grounds.' 
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Zonder dat als zodanig uit te spreken, heeft de Raad van State natuurlijk 

wel degelijk een oordeel geveld over de doelstellingen van de NVU. Wellicht is 
het ondanks alles inderdaad zeer verstandig geweest deze 'tactische wending' 
uit te voeren. Het is de vraag of het zo aanbevelenswaardig zou zijn als Centra

le Stembureaus politieke partijen inhoudelijk zouden gaan toetsen op basis van 
een zo vage en algemene bepaling als die betreffende de openbare orde en goede 
zeden. 

Het zou van belang zijn als er een duidelijke wettelijke basis zou zijn om 
partijen uit te sluiten die zich aan vuig racisme schuldig maken, maar wel een 
strikte wettelijke basis. Algemenere bepalingen omtrent 'democratisch gehalte' 
zijn dermate vaag dat het gevaar bestaat dat ze ofwel te weinig ofwel verkeerd 
worden toegepast. 

Teleurstellend was, wat dat betreft het feit dat de Raad van State geen re
den zag om de Centrumpartij, net als de NVU (en de lijst-Glimmerveen) op 
overeenkomstige wijze uit te sluiten. De Afdeling Rechtspraak oordeelde over 
de Centrumpartij: "In verband met de door appellanten bestreden registratie 
van de naam 'Centrumpartij' overweegt de Afdeling dat onvoldoende is ko
men vast te staan dat in dit geval sprake is van zodanige zwaarwegende rede
nen, verband houdende met de openbare orde en goede zeden, dat op grond 
daarvan de gevraagde registratie, gelet op artikel G 3, derde lid, onder a, van de 
Kieswet had dienen te worden geweigerd." 

Zonder twijfel kan echter ook wat beterft het optreden van de Centrum
partij strijd met de openbare orde en goede zeden worden vastgesteld. Recen
telijk heeft de vice-president van de Amsterdamse Rechtbank vastgesteld dat de 
propaganda van de Centrumpartij bol stond van de leugens. Het blijft vervol
gens de vraag of een interpretatie van de huidige Kieswet verder moet gaan dan 
nu het geval is, en met name een werkelijke inhoudelijke toetsing van doelstel
lingen mogelijk zou moeten maken op grond van een zo vage bepaling als die 
betreffende de 'openbare orde'. Er zijn ook andere juridische instrumenten om 
racistische partijen aan te pakken, met name in het strafrecht, al moet daar on
middellijk aan worden toegevoegd dat de overheid hier vaak buitengewoon 
laks is opgetreden. 

In het onderstaande pleidooi wordt een ruimere toepassing van de Kieswet 
niet uitgesloten. Het werd voor de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State 
gehouden door de Haagse advocaat mr. Angad-Gaur. Hij trad in de NVV
zaak op namens de volgende organisaties: de Stichting Sociale Belangen Surina
mers, Centraal Opbouworgaan Surinamers, Stichting voor Adekwate Hulp 
aan Rotterdamse Allochtonen, Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers, 
Stichting Welzijnsbevordering Antillianen en de Stichting Wi Makandra, allen 
te Rotterdam. We hebben het pleidooi taalkundig aangepast, zodat het ook 
voor niet-juristen goed te begrijpen is. Voor de goede orde zij onderstreept dat 
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de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State niet alle overwegingen v,m An
gad-Gaur overnam. We drukken het af als document bij een belangwekkende 
politieke en juridische gebeurtenis, maar ook als bijdrage in de discussie over 
de bestrijding van het racisme. 

Geacht college, 
1. Appellanten (degenen die in beroep gaan) zijn overwegend Surinaamse 

welzijnsorganisaties, die krachtens hun statutaire doelen op zich hebben geno
men het behartigen van de belangen van de Surinamers en in het bijzonder van 
de in Rotterdam verblijvende Surinaamse minderheid. De SW A komt op voor 
de Antilliaanse welzijnsbelangen en de SHBW voor de buitenlandse werkne
mers (welzijnsbelangen). 

De Stichting Sociale Belangen Surinamers heeft volgens de statuten als 
doel o.a. in art. 2lid a het behartigen van de sociale belangen van de in Neder
land wonende Surinamers, zulks in de ruimste zin van het woord. 

De Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers (de enige ondl'r appel
lanten die ook voor andere minderheden dan Surinamers of Antillianen op
komt) heeft als doel het behartigen van de maatschappelijke en culturell' belan
gen van de buitenlandse werknemers, in de ruimste zin des woord. 

Woorden van gelijke strekking vinden we terug bij appellant Stichting 
Centraal Opbouworgaan voor de Surinamers (COOS). 

De andere appellanten hebben allen een statutair doel nagenoeg .maloog 
aan de thans reeds opgesomden. Ik leg uw college over een copie van de statu
ten van appellanten, voor zover reeds in het bezit van de raadsman. 

Appellanten hebben er derhalve op grond van hun statutaire doel belang 
bij (zowel materieel als immaterieel) om bij uw college in beroep te komen te
gen de beslissing van het Centraal Stembureau van Rotterdam d.d. IS maart 
1982, waarin het verzoek van de Nederlandse Volksunie en de Centrumpartij 
tot registratie werd goedgekeurd voor de komende gemeenteraadswrkiezin
gen in 1982. 

Appellanten hebben belang bij deze procedure omdat zowel dl' Neder
landse Volksunie als de Centrumpartij als hun werkzaamheid hebben de zono
dig gedwongen uitwijzing van Surinamers, Antillianen en buitenlambc arbei
ders. Hun bedoeling is niet het bereiken van een voor alle etnisch verschillende 
bevolkingsgroepen zo redelijk mogelijke samenleving. Zij beperken 1ich tot 
een stelselmatige prikkelen van haat- en superioriteitsgevoelens, het cicklasse
ren van grote groepen economisch gehandicapten en hun verwijdering uit ons 
land. 

Van de activiteiten van de NVU heeft de Arrondissementsrechtbank te 
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Amsterdam op 8 maart 1978 het volgende gezegd (N.]. 1978, no: 281): 
'De aktiviteiten van de NVU zijn dan ooK van een zodanige aan het misdadige grenzende en 
potentieel gevaarlijke aard, dat strijd met de in ons land algemeen aanvaarde eisen van open
bare orde en goede zeden niet te ontkennen valt.' 

Appellanten hebben op grond van het voorgaande en van hun statutaire 
doelstellingen derhalve groot belang om bij uw college in beroep te gaan tegen 
het besluit van het Centraal Stembureau te Rotterdam over deelneming aan de 
gemeenteraadsverkiezing van de NVU en de Centrumpartij. 

2. Deelname NVV en Centrumpartij versus het 'Internationale Verdrag inza
ke de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie'. (Tractatenblad 
1967 no. 48) 

Volgens artikel 4 van het in 1966 in New York gesloten Internationaal 
Verdrag tegen uitbanning van iedere vorm van rassendiscriminatie nemen de 
deelnemende staten op zich om alle organisaties te veroordelen die uitgaan van 
superioriteit van een bepaald ras of die trachten rassehaat en -discriminatie te 
verdedigen en te bevorderen. Voorts nemen de deelnemende staten ( waaron
der Nederland) op zich 'onverwijld positieve maatregelen te nemen die erop 
gericht zijn aan elke vorm van aanzetting tot of aan elke uiting van een zodani-
ge discriminatie een einde te maken'. ' 

Er is voldoende reden om te veronderstellen en zelfs aannemelijk te ma
ken dat de Nederlandse Volksunie aanspoort tot rassendiscriminatie. De 
Rechtbank te Amsterdam heeft in zijn beschikking van 8 maart 1978 (gepubli
ceerd in Nederlandse Jurisprudentie van 1978 onder nummer 281 met noot van 
Maijer) als haar oordeel uitgesproken dat de Nederlandse Volksunie als een 
l'erboden rechtspersoon moet worden aangemerkt, juist op grond van de door 
de Nederlandse Volksunie gepropageerde rassendiscriminatie. Artikel 4 van 
dit Verdrag is geen self-executing bepaling. Het Verdrag van New York is voor 
ons land uitgevoerd door de invoering in hetWet boek van Strafrecht van de ar
tikelen 137c en volgende en door een aantal andere wetswijzigingen. In artikel 
137c staat: 

'Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend 
uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of hun levensovertuiging, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tien
duizend gulden.' 

Door schending van de- bewuste artikelen 137c en volgende van het Wet
boek van Strafrecht maakt de Nederlandse Volksunie zich zelf tot een vereni
ging waarvan onze Kieswet op zich zelf reeds stelt dat het wegens strijd met de 
openbare orde van deelname aan de verkiezingen kan worden uitgesloten. 
Hetzelfde geldt overigens ook voor de Centrumpartij. 

Zowel de Nederlandse Volksunie als de Centrumpartij hebben niet als be
doeling het bereiken van een voor alle etnisch verschillende bevolkingsgroepen 
zo redelijk mogelijke samenleving. Zij beperken zich tot een stelselmatig prik-
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kelen van haat- en superioriteitsgevoelens, het deklasseren van grote groepen 
economisch gehandicapten en hun verwijdering uit ons land. Hun werkzaam
heid blijft bovenal bestaan uit het ijveren, overeenkomstig haat en uitgangs
punten voor de zonodig gedwongen uitwijzing van Surinamers, Antilli.men en 
buitenlandse arbeiders. Ook van diegenen onder hen die in ons land leg.tal ver
blijven, ja zelfs de Nederlandse nationaliteit bezitten. 

Ik vraag in dit kader met name eveneens uw aandacht voor enkele p.tssages 
uit het Internationale Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen v .111 ras
sendiscriminatie (Trb. 1967 no. 48). Deze luiden, in het Nederlands Vl'rtaald: 

Artikel2 
1. De staten die partij zijn bij dit Verdrag veroordelen rassendiscriminatie en nemen de ver
plichting op zich onverwijld en met alle daarvoor in aanmerking komende middelen een be
leid te zullen voeren dat erop is gericht alle vormen van rassendiscriminatie uit te h.umen en 
een goede verstandhouding tussen alle rassen te bevorderen en, met het oog daarop: ( ... ) 
d) verbiedt elke staat die partij is bij dit Verdrag met alle daarvoor in aanmerkin~ komende 
middelen, door personen, groepen of organisaties bedreven rassendiscriminatie, <'11 maakt 
daaraan een einde; ( ... ) 
Artikel4 
De staten die partij zijn bij dit Verdrag veroordelen alle propaganda en alle organi,aties die 
berusten op denkbeelden of theorieën die uitgaan van de superioriteit van een bep.t.dd ras of 
een groep personen van een bepaalde huidskleur of etnische afstamming, of die tr.ll hten ras
sehaat en rassendiscriminatie in enige vorm te rechtvaardigen of te bevorderen, en nemen de 
verplichting op zich onverwijld positieve maatregelen te nemen die erop zijn gericht aan elke 
vorm van aanzetting tot of aan elke uiting van een zodanige discriminatie een eind<· te maken 
en met het oog daarop, met inachtneming van de beginselen vervat in de Universele Verkla
ring van de Rechten van de Mens en van de rechten die uitdrukkelijk worden genoemd in ar
tikel 5 van dit Verdrag, onder andere:( ... ) 
b) organisaties, alsook georganiseerde en alle andere propaganda-activiteiten die raw·ndiscri
minatie in de hand werken en daartoe aanzetten, onwettig te verklaren en te verbieden, en 
deelneming aan zodanige organisaties of activiteiten als strafbaar bij de wet aan te merken: 
( ... ) 
Artikels 
Overeenkomstig de fundamentele verplichtingen vervat in artikel2 van dit Verdrag nemen de 
staten die partij zijn bij dit Verdrag de verplichting op zich rassendiscriminatie in al h.tar vor
men te verbieden en uit te bannen en het recht van een ieder, zonder onderscheid naar ras, 
huidskleur of nationale of etnische afstamming, op gelijkheid voor de wet te verzekrren. ( ... ) 
Artikel6 
De staten die partij zijn bij dit Verdrag verzekeren een ieder binnen hun rechtsgeh,rd doel
treffende bescherming en rechtsmiddelen, door tussenkomst van de bevoegde nation.tle rech
terlijke instanties en andere overheidsinstellingen, tegen elke uiting van rassendisLriminatie 
waardoor hij, in strijd met dit Verdrag, wordt aangetast in zijn rechten als mens en tijn fun
damentele vrijheden, zomede in zijn recht zich tot deze rechterlijke instanties te W<·nden ter 
verkrijging van een billijke en afdoende schadeloosstelling of genoegdoening voor alle door 
hem geleden schade die het gevolg is van een zodanige discriminatie. 

3. Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
Artikel 26 van het 'Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en poli

tieke rechten' (Tractatenblad 1969, no. 99, 1975, no. 90) garandeert een ieder 
gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, 
zoals ras, huidskleur, nationale afkomst, etc. Artikel 26 luidt: 
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deert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, 
zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of 
maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. 

Deelneming aan de gemeenteraadsverkiezingen door voornoemde groe
pen levert een schending op van de in artikel26 gegeven garantie naar de min
derheden toe. 

Het Verdrag werkt rechtstreeks door in de Nederlandse rechtsorde. Im
mers, Nederland heeft het Facultatief Protocol behorend bij dit Verdrag mede
ondertekend. (Tractatenblad 1969, no. 99; 1975, no. 90). Hierdoor is het 
klachtrecht opengesteld in N ew Y ork bij de Commissie voor de Rechten van 
de Mens voor individuele personen die het slachtoffer zijn van schending van 
enig in dit Verdrag genoemd recht. 

4. De Kieswet 
Art. G 3 lid 2 en 3 luiden: 

2. Het centraal stembureau neemt binnen veertien dagen na het verstrijken van de termijn, 
gedurende welke ingevolge het eerste lid een verzoek om inschrijving kan worden gedaan, 
een beslissing welke terstond aan de aanvrager wordt medegedeeld en ter openbare kennis 
wordt gebracht op de in de gemeente gebruikelijke wijze. 
3. Het centraal stembureau beschikt slechts afwijzend op het verzoek: a. indien daartoe re
denen, verband houdende met de openbare orde of de goede zeden aanwezig zijn; b. indien 
de aanduiding meer dan 35 letters bevat; c. indien de naam der politieke groepering dan wel 
de aanduiding daarvan geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die ener andere politieke 
groepering, waarvan de naam of de aanduiding daarvan bij de Kiesraad is geregistreerd, of 
met die, waarvoor reeds een verzoek is ingediend, en daardoor verwarring te duchten is; d. 
indien een machtiging, vereist ingevolge het eerste lid, ontbreekt. Een afwijzende beschik
king wordt met redenen omkleed. 

Het Centraal Stembureau kan afwijzend beschikken over een verzoek in
dien daartoe redenen, verband houdende met de openbare orde of de goede ze
den, aanwezig zijn. Zulks is slechts mogelijk indien inhoudelijke toetsing 
plaatsvind van hetgeen de desbetreffende persoon, vereniging of politieke par
tij naar voren brengt. Onjuist is dan ook de stelling van het Centraal Stembu
reau van de gemeente Rotterdam in de beschikking van 15-3-1982, dat er geen 
inhoudelijke beoordeling van de opvattingen of programma's van de betrok
ken politieke groeperingen is toegelaten krachtens de Kieswet. Zulks is duide
lijk strijdig met hetgeen in de Kieswet zelf staat. 

5. Het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden (Verdrag van Rome van 4 november 1950, Tractatenblad 
1951, no. 154) 

Nederland heeft het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ondertekend tezamen met de 
daarbij behorende Protocollen. De bepalingen van dit verdrag werken recht
streeks door in de Nederlandse rechtsorde. Zulks mede vanwege het feit dat op 
grond van artikel25 van dit verdrag, nadat alle nationale juridische mogelijkhe-
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den zijn uitgeput, ieder individu of iedere groep van particulieren die het 
slachtoffer zijn van schending van een van de bepalingen van dit verdr.t~, zich 
kunnen wenden tot de Europese Commissie voor de Rechten van de Ml'lls ten
einde aldaar toetsing van de geschonden bepaling te doen plaatsvinden. 

Uiteraard geeft dit verdrag ook rechtsbescherming aan politieke groepe
ringen die wensen deel te nemen aan de verkiezingen. Dat recht wordt ccl1ter 
beperkt, niet alleen door hetgeen onze Kieswet daarover zegt, maar O< >k voor 
zover het uitoefenen van deze bevoegdheid in strijd komt met Fundatnentele 
Rechten van derden die in het verdrag als bovengenoemd zijn neergell'~d. In 
dit geval de minderheden waarvoor appellanten opkomen. Art. 17 van het ver
drag luidt: 

Artikel 17. 
Geen der bepalingen van dit Verdag mag worden uitgelegd als zou zij voor een 't.l,lt, een 
groep of een persoon het recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of en i he daad te 
verrichten welke ten doel heeft de rechten of vrijheden welke in dit Verdrag zijn Vt'llm'ld, te 
vernietigen of deze rechten en vrijheden meer te beperken dan bij dit Verdrag is voor tien. 

Artikel17 van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechtm van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden (T ractatenblad 1951, no. 154) opent 
nadrukkelijk de mogelijkheid om deelname aan de verkiezingen uit te sluiten 
van de Nederlandse Volksunie en de Centrumpartij indien hun partijpolitieke 
programma's tot doel hebben de in het verdrag vermelde rechten of vrijheden 
van derden te vernietigen of deze rechten en vrijheden meer te beperken d;1n bij 
het verdrag is voorzien. 

Zo wordt door bedoelde partijen er onder andere naar gestreefd 0111 Suri
naamse minderheden uit Nederland te doen verwijderen. Zulks levnt een 
schending op van art. 3 van het vierde protocol bij het Verdrag tot lkscher
ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Dit .trtikel 
luidt: 

Artikel 3 
1. Niemand mag, bij wegevaneen maatregel van individuele of van collectieve aard, \\'orden 
verwijderd van het grondgebied van de staat, waarvan hij een onderdaan is. 
2. Aan niemand mag het recht ontnomen worden het grondgebied te betreden van de staat, 
waarvan hij een onderdaan is. 

Bovendien komt door de handelwijze van NVU en Centrumpanij het 
recht op eerbiediging van het privéleven van betrokken minderheden, hun ge
zinsleven en hun huis in gevaar. Immers, partijen beogen de Surinaamw min
derheid tenslotte uit het land te verwijderen, waardoor zij uiteraard een in
breuk zullen maken op het gezinsleven van hier te lande verblijvende Smina
mers gehuwd met autochtone Nederlanders. 

Velerlei andere inbreuken zijn zonder veel fantasie denkbaar, indien de 
thans in het geding zijnde groeperingen het voor het zeggen krijgen. 
De gedachte van appellanten gaan dan met name uit omtrent schending '.m de 
navolgende bepalingen uit dit Europese Verdrag: 
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Artikel 8 
I. Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 
briefwisseling. 
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening 
van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving no
dig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn 
van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de 
bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en 
vrijheden van anderen. 
Artikel 12 
Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht te huwen en een gezin te stichten 
volgens de nationale wetten welke de uitoefening van dit recht beheersen. 
Artikel14 
He genot van de rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, is verzekerd zonder 
enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of 
andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale 
minderheid, vermogen, geboorte of andere status. 

Appellanten wijzen tevens op inbreuken ten aanzien van de minderheden 
door de doelstellingen en werkwijze van de politieke groeperingen van het 
vierde protocol bij het (Europese) Verdrag tot bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden (T rb. 1969, no. 241) en met name voor 
de Surinaamse Nederlanders. 

Artikel 3 
1. Niemand mag, bij wegevaneen maatregel van individuele of van collectieve aard, worden 
verwijderd van het grondgebied van de staat, waarvan hij een onderdaan is. 
2. Aan niemand mag het recht ontnomen worden het grondgebied te betreden van de staat, 
waarvan hij een onderdaan is. 

Het staat de overheid uiteraard niet vrij een dusdanige inbreuk te gedogen. Op 
de overheid rust een daadwerkelijke plicht om zulke inbreuken tegen te gaan. 
Door een effectief handelen achterwege te laten zou de overheid zichzelf schul
dig maken aan bedoelde inbreuken. 

6. Beroep op grondrechten door de NVU en Centrumpartij dient te falen 
Het is duidelijk dat de NVU en Centrumpartij op grond van de door hen 

gepropageerde doelstellingen inbreuk maken op de openbare orde. 
De Nederlandse Volksunie is door de Arrondissementsrechtbank te Amster
dam op 8-3-1978 zelfs nadrukkelijk tot verboden vereniging verklaard. (N.J. 
1978, no. 281). Het vonnis is inmiddels onherroepelijk daar de NVU in het 
ingestelde beroep bij het Gerechtshof te Amsterdam terecht niet-ontvankelijk 
is verklaard. Ook de Hoge Raad heeft de NVU in het door haar ingestelde be-
roep in cassatie in het ongelijk gesteld. . 

In verband met het bepaalde in artikel G 3 lid 3 had het Centraal Stembu
reau op het verzoek tot inschrijving afwijzend dienen te beschikken op grond 
van redenen, verband houdende met de openbare orde of goede zeden. Artikel 
G 3lid 3, lid A van de Kieswet luidt immers: 

Het centraal stembureau beschikt slechts afwijzend op het verzoek: a. indien daartoe rede
nen, verband houdende met de openbare orde of de goede zeden aanwezig zijn. 
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Een eventueel beroep op de grondrechten door de NVU en Centturnpar
tij om te kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing dient te fall'n (mag 
niet gelden). 

Grondrechten vertegenwoordigen belangrijke waarden en belangn1, maar 
ze kunnen in botsing komen met andere belangen waarvoor ze sonl\ zullen 
moeten wijken. 

Reeds de Franse 'Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen' van 
1789- die nog steeds 'geldt' als preambule, voorafgaand aan de grondwet
getuigt van dit inzicht. In haar eerste artikelen lezen we: 

'Art. Jer. Les hommes naissent et demeurent libreset égaux en droit. ( ... ). 
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels '"' impres
criptibles de l'homme. Ces droits som la liberté, la propriété, la sûreté et la résisu'"" à \'op
presswn. 
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce quine nuit pas à autrui: ainsi, 1\·,,·,"'·ice des 
droits naturels de chaque hom me n'a de barnes que celles qui assurant aux au tres nwtnbres de 
la société la jouissance de ces mêmes droits, Ces barnes ne peuvent étre détermitwcs que par 
la Loi.' 

Vooral artikel4 zegt het duidelijk. De vrijheid bestaat daaruit, alll's te mo
gen wat een ander niet hindert, de uitoefening van de natuurlijke rechten van 
ieder mens of groepering heeft derhalve geen grenzen dan die welke aan de an
dere leden der maatschappij het genot van diezelfde rechten verzl'keren. 
Grondrechten zijn geen absolute rechten. 

Donner zegt het zo: 'Grondrechten zijn constitutionele rechten L'l1 heb
ben als zodanig dezelfde rechtswaarde als de overige constitutionele I >l'palin
gen. Zij moeten als deel van de constitutionele orde worden gezien l'll uitge
legd.' (A.M. Donner, Grondrechten als constitutionele rechten, in: Spl'culum 
Langemeijer, Deventer 1973, pp. 15-28, het citaat opp. 20). 

Het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fu11d.1men-
tele vrijheden (Trb. 1951 no 154) stelt het zelf zo in artikel17: 

Artikel17 
Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgeleged als zou zij voor ee11 q,\,lt, een 
groep of een persoon het recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enq•,c daad te 
verrichten welke ten doel heeft de rechten of vrijheden welke in dit Verdrag zijn \ct meld, te 
vernietigen of deze rechten en vrijheden meer te beperken dan bij dit Verdrag" V<><>rzien. 

Op grond hiervan zal een eventueel beroep van de NVU en Centrumpar
tij om te mogen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op grond van de 
hun toekomende grondrechten dienen te falen. 

Conclusie 
Appellanten menen op grond van het voorgaande dan ook teredtt bij uw 

college in appèl te zijn gegaan ter vernietiging van de beschikking van 15-3-
1982 van het Centraal Stembureau te Rotterdam, inhoudende het veLtoek tot 
registratie te hebben goedgekeurd voor de komende gemeenteraadsvl'rkiezin
gen van de Nederlandse Volksunie en de Centrumpartij. 
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Over de positie van 
buitenlandse arbeid( st )ers in 
Nederland 

Anne de Boer 

In dit anikei wordt geprobeerd om op schetsmatige wijze in te gaan op een 
aantal facetten van de positie van buitenlandse arbeid(st)ers. Met name Pa ik in 
op de ontwikkeling van de positie van de buitenlandse arbeid(st)ers op de ar
beidsmarkt, de wijze waarop de overheid de positie van de buitenlandse ar
beid(st)ers analyseert en tracht vorm te geven, en de manier waarop de buiten
landse arbeid(st)ers zelf hun positie beoordelen en trachten te verbeteren en 
van welk belang eigen organisaties daarbij zijn. Tenslotte probeer ik dit te con
fronteren met de politiek van de progressieve organisaties en met name de 
CPN met betrekking tot deze groep. 

Ik beperk me in dit artikel tot de buitenlandse arbeid(st)ers, dat wil zeg
gen, de groep afkomstig uit met name de landen rondom de Middellandse Zee. 
Hoewel de positie van deze groep vaak samen met die van Surinamers en Antil
lianen besproken wordt, zijn de verschillen in achtergrond en rechtspositie 
dermate groot dat een aparte beschrijving van de positie van buitenlandse ar
beid(st)ers nodig is. 

Over de termen waarmee deze groep omschreven wordt is al veel gezegd. 1 

Ik gebruik hier de meest gangbare term buitenlandse arbeid(st)ers. Benamin
gen als bijvoorbeeld culturele of etnische minderheid voldoen niet omdat ze 
deze groep slechts benaderen vanuit één kenmerk (cultuur of volk). Bovendien 
suggereren zij een plaats ergens aan de rand van de Nederlandse samenleving. 
Omschrijvingen als migranten of etnische bevolkingsgroepen zijn neutraler, 
maar hebben eveneens het nadeel slechts een bepaald aspect te beklemtonen. Ik 
kies voor buitenlandse arbeid(st)er omdat hierin nog het beste wordt uitge
drukt het aspect van migratie, het buitenlander zijn in Nederland (de andere 
nationaliteit) en hun klassepositie als arbeid(st)er. Bovendien is het een term die 
de buitenlandse arbeid(st)ers zelf hanteren. Een nadeel is wel dat deze om
schrijving voorbij gaat aan een toenemende klassedifferentiatie: opkomst van 
groep middenstanders, kleine ondernemers en intellectuelen. Ook wordt in 
het algemeen de huisvrouw niet als arbeidster gezien. Deze nadelen nemen 
echter niet weg dat de term buitenlandse arbeid(st)er deze groep momenteel op 
de meest correcte wijze karakteriseert. 
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I. Inleiding 

Inschakeling buitenlandse arbeidskrachten 

In vergelijking met andere Westeuropese landen telt Nederland weini).!, buiten
landse arbeid(st)ers. Het totaal aantal bedraagt op dit moment ongeveer 
300.000. Op het totaal van de Nederlandse bevolking is dit 2%. 

De eerste buitenlandse arbeiders kwamen in de jaren vijftig naar Neder
land. Het waren bijna uitsluitend Italianen die in kleine aantallen gerenuteerd 
werden voor de mijnbouw en een aantal grote industriële ondernemin).!.en. Bij 
dit aarzelende begin regelde het bedrijfsleven zelf de werving. Toen echter in 
de loop van de jaren zestig de vraag naar buitenlandse arbeidskrachten toenam 
en het bedrijfsleven ook in andere landen rondom de Middellandse Zn: begon 
te werven, greep de overheid in om wantoestanden te voorkomen. Met een ze
vental landen werden wervingsakkoorden gesloten (Turkije in 1964, Marokko 
in 1969). De bestellingen voor een x-aantal buitenlandse arbeid(st)ers konden 
van toen af aan ingeleverd worden bij de officiële Nederlandse wervings
bureaus2 

Tabel! 
Aanwezige vreemdelingen uit de wervingslanden naar nationaliteit (verblijfsvergunningen). 

1960 1965 1968 1970 1973 1974 1975 1971, 1977 

Grieken 404 3042 3216 4038 3989 4035 4164 41'J'J 4227 
Joegoslaven 5 1034 1957 7812 11618 11973 12873 13HO.' 13318 
Portugezen 1 1521 3113 4789 6952 7417 7813 8HI'> 9174 
Spanjaarden 309 21025 18526 25866 31362 31790 31312 290'!.' 26887 
Turken 8822 15314 29325 46018 53529 62587 76471 82913 
Marokkanen 4506 12610 21040 27901 29637 33156 42201 47089 
Tunesiërs 732 1109 1215 147·1 1552 

Totaal 719 39950 54736 92870 128572 139490 153120 1760)(, 185160 

Pas vanaf het midden van de jaren zestig kan men spreken van een werving op 
grote schaal. In 1965 kwam het aantal buitenlandse arbeid(st)ers neer op een 
half procent van de totale bevolking. Deze, in vergelijking met ons omringende 
landen, vrij late start van een massale werving en het geringer aantal buiten
landse arbeid(st)ers valt te verklaren doordat de groei van de beroepsbevolking 
in Nederland groter was en door een lager loonkostenniveau dan in andere 
Westeuropese landen. Maar de economische groei leidt ook in Nederl.md tot 
een tekort aan arbeidskrachten en een sterke stijging van de lonen. Een andere 
verklaring is de traditioneel grote rol van de dienstensector in ons land. Want 
de meeste buitenlandse arbeid(st)ers werden geworven voor industriëk· onder
nemingen. In de dienstensector is het gezien de aard van de meeste werkzaam-
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heden moeilijker om arbeidskrachten zonder kennis van de Nederlandse taal 
en met een zeer gering scholingsniveau in te zetten. Dat beeld wordt bevestigd 
door de spreiding te bekijken van de buitenlandse arbeid(st)ers over de diverse 
sectoren van de Nederlandse economie. 

Tabel2 
Spreiding over bedrijfssectoren (in percentages) van buitenl. arbeid(st)ers 

Jaar 1969 1971 1972 1973 1975 
landb:visscrij 0,6 0,7 0,8 0,8 
industrie 80,5 80,6 78,7 76,7 76,7 
diensten 18,9 18,7 21 20,5 23,0 

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

Een sterke groei van het aantal buitenlandse arbeid(st)ers vond plaats na de 
economische recessie in 1967. Het percentage buitenlandse arbeid(st)ers steeg 
snel tot 1% van de totale bevolking bij het begin van de huidige economische 
crisis. Op dat moment werd de officiële werving afgebouwd en zij kwam in 1974 
tot stilstand. Hiervoor in de plaats kwam een stringent toelatingsbeleid. De 
spontane migranten, degenen die zonder een arbeidscontract naar Nederland 
kwamen, van wie de komst tot dan toe was toegejuichd, werden met het inzet
ten van de economische crisis als illegalen behandeld waarop jacht gemaakt 
werd om ze de grens over te zetten. Het aantal buitenlandse arbeid(st)ers bleef 
echter ook na deze stopzetting van de officiële werving stijgen tot een 2% in 
1982. Deze toename ontstond voor het belangrijkste deel door gezinshereni
ging die vooral vanaf 1975 een grote vlucht nam. Daarnaast werd in 1975 nog 
een groep zogenoemde illegalen geregulariseerd. 
De groep buitenlandse arbeid(st)ers die nu in Nederland verblijft is gevarieerd 
van nationaliteit. De Turken en Marokkanen vormen de grootste nationali
teitsgroepen, samen ongeveer 200.000. Verder zijn er kleine gemeenschappen 
van Italianen, Joegoslaven, Portugezen, Spanjaarden, Tunesiërs, Kaap Verdi
anen en Pakistani. De buitenlandse arbeiders wonen vooral in de vier grote ste
den Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Zij werken vooral in de 
voedingsmiddelenbedrijven, metaal- en bouwnijverheid. In de dienstensector 
vinden ze vooral werk bij schoonmaakbedrijven e.d. 

Overheidsbeleid 

Uit de korte inzinking van de economie in 1967 trok de Nederlandse overheid 
een aantal conclusies. Enigszins verbaasd werd geconstateerd dat de economi
sche teruggang het aantal buitenlandse arbeid(st)ers nauwelijks deed verminde
ren. De instroom van buitenlandse arbeid(st)ers reageerde niet op schomme
lingen van de totale vraag op de arbeidsmarkt, en zij kwamen kennelijk slechts 
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voor een deel van die vraag in aanmerking. Namelijk voor de ongeschoolde be
roepen waar zij het vuile, zware, onregelmatige en slecht betaalde werk moch
ten doen. 

Uit de geringe daling in het aantal buitenlandse arbeid(st)ers tijdens de 
economische recessie werd afgeleid dat hun aanwezigheid een structurele 
noodzaak was voor de Nederlandse economie. Anderzijds stelde de overheid 
dat Nederland geen immigratieland was. Daarom wilde men de tijdelijkheid 
van het verblijf van de buitenlanders bevorderen. Concrete maatregelen wer
den daarvoor niet ontwikkeld. Logisch, want de economische conjunctuur 
ging weer omhoog en juist in deze periode (1968-1972) zaten veel bedrijven te 
springen om buitenlandse arbeidskrachten (zie tabel1). 

De crisis van het begin van de jaren zeventig leidde wel tot concrete plan
nen, zoals dat voor een rotatiesysteem waarbij de buitenlandse arbeid(st)ers na 
een verblijf van drie jaar in Nederland verplicht waren naar huis terug te keren, 
of dat van een terugkeerpremie van f 5000,-. Dergelijke voorstellen bleken 
echter niet haalbaar in de publieke opinie. 

Meer succes had de overheid met een wetsvoorstel dat de voorwaarden 
waaronder buitenlandse arbeid(st)ers in Nederland konden werken, strakker 
regelde. Als eerste stap werden maatregelen genomen tegen de zogenoemde il
legalen. Na acties van buitenlandse arbeid(st)ers, samen met o.a. vakbonden, 
werd in 1975 een verruimde regularisatie afgekondigd. Onder een aantal voor
waarden (bepaalde verblijfsduur, werk) konden illegalen een officiële verblijfs
vergunning krijgen. De procedure was echter onduidelijk, er werden veel fou
ten gemaakt en veel ondernemers die moesten verklaren dat zij illegalen in 
dienst hadden, werkten tegen, zodat velen illegaal bleven. 4 

Na deze stap werd in 1976 de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers in 
het parlement aangenomen. Het duurde nog tot 1 november 1979 voor de wet 
van kracht werd, maar toen had de overheid dan ook een middel waarmee ze 
een vaste greep kreeg op de arbeidsmarkt voor buitenlanders. Bepaald werd dat 
niet langer de buitenlandse arbeid(st)ers een arbeidsvergunning versterkt 
wordt, maar dat de werkgevers een tewerkstellingsvergunning moeten hebben. 
De buitenlandse arbeid(st)er werd zodoende gekoppeld aan een bepaalde 
functie en een bepaalde werkgever. Voor het krijgen van een tewerkstdlings
vergunning moet een werkgever eerst aantonen dat de buitenlandse arbeid(s
t)er onmisbaar is voor het bedrijf. Dit houdt in dat eerst gekeken wordt of er 
niet een Nederlander te vinden is, daarna of er niet een arbeid(st)er te vinden is 
uit een EEG-land. Zonder toestemming van de overheid mag een arbcid(st)er 
die volgens dit systeem is aangenomen niet van werkgever of van functie veran
deren. Pas na drie jaar verblijf krijgt men een voorlopige verblijfsvergunning 
op grond waarvan de buitenlandse arbeid(st)er ander werk mag zoeken. Door 
een limiet van twintig tewerkstellingsvergunningen per bedrijf in de wet op te 
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nemen, krijgt de overheid greep op de omvang van de arbeisdmarkt voor bui
tenlanders. Werkgevers die illegaal buitenlandse arbeid(st)ers in dienst nemen 
worden in deze wet strafbaar gesteld, de 'illegaal' wordt het land uitgezet. 

De doelstelling van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers is bestrij
ding van illegale arbeid en het voorkomen van een ongecontroleerde en on be
heersbare toestroom van buitenlandse arbeidskrachten. Dat de wet voor een 
belangrijk deel op de toekomst gericht is blijkt uit het feit dat er maar een ge
ring aantal buitenlanders onder de werking van de wet valt. Bij de inwerking
treding van de wet in 1979 had het grootste deel van de buitenlandse arbeid(s
t)ers al een voorlopige of een permanente verblijfsvergunning. Officiële wer
ving was in 1974 al tot stilstand gekomen en nieuwe verblijfsvergunningen 
voor het verrichten van arbeid in loondienst werden niet meer afgegeven. 5 De 
wetgever had ingezien dat het aantal buitenlanders niet verminderde door de 
economische crisis en dat een gedwongen terugkeer politiek niet haalbaar was. 
Men ging er van uit dat dit ook in de toekomst zo zou blijven. 

Ondertussen had de 1 november-wet veel schade veroorzaakt. Het legde 
in de wetgeving een discriminatoir systeem vast en de invoering van de wet 
ging gepaard met veel klopjachten op illegalen en uitzettingen. Bij haar verde
diging van de wet wees de regering er steeds op dat Nederland een klein en vol 
land was dat al grote problemen kende met werkloosheid en woningnood. 
Men wekte zo de illusie dat uitzetten van illegalen een oplossing zou inhouden. 
Dergelijke redeneringen stimuleerden gevoelens van racisme en vreemdelin
genhaat. 

!I. Arbeidsmarktpositie van buitenlandse arbeid(s
t)ers 

Structurele noodzaak? 

Met het doorzetten van de economische crisis ging de Nederlandse overheid 
net als elders in West-Europa dus over tot maatregelen om de omvang van de 
trekarbeid te beheersen en de terugkeer te bevorderen. Dat beleid leek in tegen
spraak met de veelgehoorde stelling dat buitenlandse arbeidskrachten een 
structurele noodzaak zijn voor de Nederlandse economie. Er zijn echter ver
schillende factoren aan te geven waaruit volgt dat die structurele noodzaak in 
de huidige periode van hevige economische crisis niet meer aanwezig is. 6 

Ten eerste: Het is voor verschillende sectoren van de industrie niet langer 
noodzakelijk om arbeiders te werven in het buitenland. Buitenlandse arbeid(s
t)ers hadden in de loop van de jaren zestig en zeventig alle belangrijke gaten in 
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de arbeidsmarkt opgevuld. Bovendien nam in de jaren zeventig ht·t aantal 
werklozen sterk toe. Ook bleek het voor een aantal arbeidsintensieve ~l'ctoren 
eenvoudiger om de produktie te verplaatsen naar de industrialisatiezonl's in de 
derde wereld. Voor Nederland gold dat bijvoorbeeld voor de textielindustrie. 

Ten tweede: De reproduktiekosten van de buitenlandse arbeidskr.tcht zijn 
in een vrij snel tempo omhoog gegaan. Voor de meeste Westeuropese regerin
gen bleek het onmogelijk om rotatiesystemen in te voeren. Het langdurig ver
blijf van de buitenlandse arbeid(st)ers betekende dat een groter beroep gedaan 
werd op de huizenmarkt, sociale voorzieningen, gezondheidszorg en het on
derwijs. Ook van het recht op gezinshereniging werd in toenemende lllate ge
bruik gemaakt, wat dit proces verder stimuleerde. De begin jaren zeventig veel 
voorkomende pensions op de bedrijfsterreinen zijn nu dan ook bijna allemaal 
verdwenen. 

Ten derde: De buitenlandse arbeid(st)er was of bleek niet de doczl'll' ûrbei
der die de ondernemer nodig had. Zij namen deel aan allerlei stakingen m acties 
georganiseerd door de vakbeweging en/ of kwamen op voor hun eigen specifie
ke eisen door middel van comités en belangenorganisaties. Het voordcel van de 
ondernemers van een extra-uitbuiting verviel hierdoor voor een belangrijk 
deel. 

Ten vierde: De toenemende strijdbaarheid verzwakt tevens de fum tie van 
de buitenlandse arbeid(st)ers als loondrukkers. De buitenlanders stellen hun ei
gen eisen en nemen deel aan de strijd van de vakbeweging voor algemene doe
len (bijvoorbeeld werkgelegenheidsacties bij Ford en NSM, tegen koning op 
het ziekengeld). Al waren er van de kant van de vakbeweging nog maar weinig 
initiatieven om de buitenlandse arbeid(st)ers op grote schaal te organisncn, in 
het algemeen werd het voor de ondernemers moeilijker om de ene groep tegen 
de andere uit te spelen. 

Door deze veranderingen in het economisch en politiek patroon zijn er 
voor de ondernemers nauwelijks redenen meer om nieuwe trekarbeid(,t)crs te 
werven. Maar in hoeverre heeft dit de arbeidsmarktpositie van de grote· groep 
buitenlandse arbeid(st)ers die al in Nederland verbleef veranderd? Een g.mgba
re opvatting is dat op de arbeidsmarkt de buitenlanders een speciale en in be
langrijke mate gescheiden deelmarkt vormen. 7 Deze deelmarkt kenmerkt zich 
door het werken in ongeschoolde posities en posities met een opeemt.1peling 
van ongemakken, zoals: zware, vuile, onregelmatige en routinematige .u·beid, 
continudiensten en ploegenarbeid. De buitenlandse arbeid(st)ers zouden min
der letten op de arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen en meer op de directe 
arbeidsvoorwaarden zoals: stukloon, uurloon met prestatietoeslagen, moge
lijkheden voor overwerk en onregelmatigheidstoeslagen. Buitenlandse ar
beid(st)ers zouden moeilijk uit deze deelmarkt kunnen treden door geringe 
scholing, gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en discriminatie. 
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Naar mijn mening zijn de vroegere voordelen voor de ondernemers om 

buitenlanders in dienst te nemen echter grotendeels verdwenen. Want als de 
buitenlandse arbeid(st)er niet meer de slaafse, onwetende, met elk loon tevre
den werknemer is, waarom dan geen Nederland er aangenomen waarmee geen 
taalproblemen zijn en geen extra administratieve rompslomp geeft met tewerk
stellingsvergunning e.d.? En de toenemende werkloosheid met bijbehorende 
aanvallen op het begrip passende arbeid, zorgt er voor dat de ondernemer ook 
kan kiezen uit vele Nederlandse werkers. Een blik op de werkloosheidspercen
tages van buitenlandse arbeid(st)ers toont dan ook aan dat de gescheiden deel
markt van buitenlanders aan het instorten is. 8 
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Uit deze cijfers blijkt dat 1975 een keerpunt is. Vanaf dat moment is er een ex
plosieve groei van de werkloosheidcijfers onder buitenlanders en worden zij 
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door de werkloosheid sterker getroffen dan de Nederlanders. Het ge,cheiden 

karakter van de deelmarkt van buitenlandse arbeid(st)ers vermindert ttu in veel 
sectoren de voorkeur gegeven wordt aan Nederlanders. Zelfs bij schoonmaak
bedrijven, die in de grote steden bijna uitsluitend buitenlanders arbeid(st)ers in 
dienst hebben, wordt geprobeerd om buitenlandse arbeid(st)ers te ont ,Jaan om 
daarvoor in de plaats Nederlanders aan te nemen. 

Bij de grafiek moet worden aangetekend dat het percentuele ver,chil tus
sen buitenlanders en Nederlanders die hun baan verliezen nog groter i, dan uit 
de grafiek valt af te lezen. Vanaf 1972 zijn er jaarlijks duizenden voorlopige ver
blijfsvergunningen van buitenlanders arbeid(st)ers ingetrokken omdat 1.ij lang
durig werkloos waren. Zo werden tussen 1975 en 1978 alleen al6609 verblijfs
vergunningen ingetrokken. Verder is het verschil in percentages v,ltt buiten
landers en Nederlanders die werkloos zijn nog groter omdat de hoge werk
loosheid van buitenlanders in het totale percentage is opgenomen." 

Een belangrijke factor in de stijging van de werkloosheid onder buiten
landers is ook de sinds 1975 sterk toegenomen gezinshereniging. El'll nieuwe 
groep buitenlandse vrouwen en jongeren kwam op de arbeidsmarkt die op dat 
moment al 'verzadigd' was. 

De positie van de buitenlandse arbeid(st)ers op de arbeidsmarkt is, zoals 
uit het bovenstaande blijkt, in de afgelopen jaren steeds verder verslechterd. Zo 
doemt het sombere perspectief op dat buitenlandse arbeid(st)ers terecht komen 
in een ghetto-positie van jarenlange werkloosheid. Het Gemeentelijk Arbeids
bureau in Utrecht is een voorbeeld van hoe het kan gaan als er niet inhcgrepen 
wordt. Dit arbeidsbureau wil geen vrouwen meer bemiddelen die niet goed 
Nederlands spreken en ouder zijn dan 30 jaar. Hetzelfde geldt voor buiten
landse mannen van boven de veertig die onvoldoende Nederlands spreken. Ar
gumentatie: werkgevers willen geen mensen meer aannemen die niet hoed Ne
derlands spreken. 10 Het gevaar bestaat dat buitenlandse arbeid(st)ers in toene

mende mate het stempel opgedrukt krijgen van profiteurs van de soci.dc voor
zieningen en de roep hen terug te sturen sterker gaat klinken. Om een dergelijk 
isolement te voorkomen zal door vakbeweging en andere progressieve organi
saties ook krachtig opgetreden moet worden om specifieke maatregelen te be
werkstelligen om de arbeidsmarktpositie van de buitenlandse arbeid(st)ers te 
versterken. 

111. Het integratiebeleid van de Nederlandse over
heid 

Voor de Nederlandse overheid was het vooruitzicht op een maatschappelijk 
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isolement van de buitenlandse arbeid(st)ers, waarbij een toename van raciale 

conflicten zoals in 1972 in de Rotterdamse Afrikaanderbuurt en in 1976 in 
Schiedam reëel denkbaar is, reden voor het ontwikkelen van een integratiepoli
tiek. Men wilde geen herhaling van het beleid dat in de jaren vijftig gevoerd was 
ten aanzien van de Molukkers. De verschillende kaping-affaires waren ook ze

ker medebepalend voor het denken van de overheid. 11 

In de vorig jaar gepubliceerde 'Ontwerp-Minderhedennota' wordt ge
tracht het integratiebeleid inhoud te geven. De nota is een lijvig boekwerk van 
336 pagina's en schetst een alomvattend beleidskader voor de 'minderheden' in 
Nederland: Surinamers, Antillianen, Molukkers, zigeuners, vluchtelingen en 
buitenlandse arbeid(st)ers. Centraal uitgangspunt is het feit dat de overgrote 
meerderheid van deze groepen zich langdurig of permanent in Nederland zal 
vestigen. 12 Als doelstelling wordt gegeven: 

'Het minderhedenbeleid is gericht op de totstandkoming van een samenle
ving, waarin de in Nederland verblijvende leden van minderheidsgroepen 
ieder afzonderlijk en als groep een gelijkwaardige plaats en volwaardige 
ontplooiingskansen hebben. '13 

Deze doelstelling wordt uitgewerkt in drie onderdelen. Ten eerste het 
scheppen van voorwaarden voor emancipatie en deelname aan de samenleving 
door middel van wederzijdse aanpassing en aanvaarding. Ten tweede het ver
minderen van de sociale en economische achterstanden. Ten derde het voorko
men en bestrijden van discriminatie en het verbeteren ('waar nodig') van de 
rechtspositie. 14 

De achtergrond van het integratiebeleid en van deze nota- de vrees voor 
raciale conflicten - beheerst de wijze van analyseren. De positie van de bui
tenlandse arbeid(st)ers wordt vooral gezien en beoordeeld vanuit de gevreesde 
botsing van hun cultuur met de Nederlandse. Hoofdaandachtspunt is daarom 
hoe die cultuur zo geïntegreerd kan worden dat het mogelijk is om vreedzaam 
naast elkaar te leven. Daarom is de 'Minderhedennota' vooral ook een 'Meer
derheidsnota': voorop staat het belang van de 'meerderheid' van een zo soepel 
en rustig mogelijk verlopende integratie, terwijl de situatie niet of nauwelijks 
wordt geanalyseerd vanuit de belangen van de buitenlandse arbeid(st)ers. Zo
doende krijgt de huidige integratiepolitiek wel veel steun van het merendeel 
van de Nederlandse partijen, instellingen en vakbeweging, maar des te minder 
van de buitenlandse arbeid(st)ers en hun belangenorganisaties. 

In de uitvoerige reactie op de 'Ontwerp-Minderhedennota' door 
belangenorganisaties verenigd in de Landelijke Samenwerking van Organisa
ties van Buitenlandse Arbeiders (LSO BA)- waarin bijna alle democratische 
organisaties vertegenwoordigd zijn- wordt dit meerderheidsdenken bekriti
seerd. Men wil de eigen positie niet alleen analyseren vanuit de cultuur, maar 
ook vanuit de eigen klassepositie. 
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"We zijn het niet eens met de veronderstelling dat de culturele venchillen 
tussen etnische bevolkingsgroepen en Nederlanders, hoe belangri;!..· ook in 
bepaalde opzichten, als diepere oorzaak van de problemen van de etnische 
bevolkingsgroepen gezien mogen worden. Wij zoeken de oorzaak veel meer 
in sociaal-economische factoren. Ons inziens gaat het dus niet in de eerste 
plaats om respect voor onze cultuur maar om de wil ons uit een toest,md van 
sociale achterstand en discriminatie te bevrijden. Hierin zien we de voor ons 
ware betekenis van het woord 'emancipatie'. "15 

"Ons standpunt is dat de emancipatie van de etnische bevolkingsgroepen 
vanuit een herkenning van onze eigen positie moet gebeuren, zowel sociaal 
als cultureel. Voorwaarde voor die emancipatie is de verbetering van de so
ciaal-economische positie van de etnische bevolkingsgroepen in die zin dat 
we niet meer als een subproletariaat blijven functioneren. "16 

Een dergelijk verschil in uitgangspunten en analyse is van fundal!lentele 
aard en leidt tot vele punten van kritiek. Aan de hand van die kritiek zal ik pro
beren de zwakheden van het huidige overheidsbeleid aan te geven. 

1. Er worden geen concrete beleidsinstrumenten ontwikkeld die de ~ociaal
economische achterstand daadwerkelijk af kunnen breken. In een uitvoerige 
paragraaf over het arbeidsmarktbeleid worden alle bestaande scholing~- en ar
beidsvoorzieningsmaatregelen opgesomd. Van deze algemene voorzimingen 
wordt echter weinig gebruik gemaakt door werkloze buitenlandse arbeid(s
t)ers, zo blijkt uit een onderzoek van het ministerie van sociale zaken. De be
langenorganisaties vragen zich daarom af of deze voorzieningen wel de juiste 
middelen zijn voor een werkelijke verbetering van de positie van buitenlandse 
arbeid(st)ers op de arbeidsmarkt. Zo wordt er volgens hen te veel vanuit gegaan 
dat zonder specifieke voorbereiding deelgenomen kan worden aan deze alge
mene voorzieningen. Ook rond de problematiek van huisvesting wordm wei
nig concrete maatregelen voorgesteld. 17 

2. Bestaande verschillen in rechtspositie tussen Nederlanders en buitenlandse 
arbeid(st)ers worden niet rechtgetrokken. De kritiek van de belangenorganisa
ties richt zich vooral op de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers en ltet ver
blijfsvergunningenstelsel, die de rechtspositie kwetsbaar maakt en tot onzeker
heid leidt. Gepleit wordt daarom voor afschaffing, zodat iedereen die in Ne
derland toegelaten wordt een definitieve verblijfsvergunning verkrijgt. Daar
door wordt bijvoorbeeld voorkomen dat buitenlandse vrouwen voor hun ver
blijf in Nederland afhankelijk zijn van de verblijfsvergunning v.m hun 
echtgenoot. 18 

3. Er wordt ternauwernood onderscheid gemaakt tussen de verschillende cul-
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turen. Vanuit het denken in termen van 'culturele en etnische minderheden' en 

de botsing met de Nederlandse cultuur worden er bijna geen consequenties ge
trokken uit de verschillen in de oorzaken van komst naar Nederland, de eigen 
geschiedenis en cultuur van Surinamers, Marokkanen en Italianen. Alle groe
pen zijn een 'culturele minderheid' en worden als zodanig benaderd. De orga
nisaties van buitenlanders stellen daarom met kracht: 

'De binding met onze herkomstlanden, met cnze geschiedenis, onze taal en 
cultuur zijn essentieel voor de wijze waarop wij ons zelf verstaan, ook al 
wonen en werken we in Nederland. '19 

4. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met de grote verschillen binnen de 
l'erschillende nationaliteitsgroepen wat betreft cultuur, politiek en religie. Een 
dergelijke onderschatting van de betekenis van deze verschillen heeft in het ver
leden mede geleid tot het mislukken van de Migrantenraad in Utrecht. En ook 
nu is de praktijk vaak dat men democratische belangenorganisaties wil dwin
gen om samen te werken, of te overleggen met extreem rechtse of fascistische 
organisaties. 20 

5. De praktijk van het integratiebeleid brengt met zich mee dat speciale wel
zijnsvoorzieningen voor buitenlandse arbeid(st)ers worden afgebroken. De 
buitenlandse arbeid(st)er moet volgens de integratie-filosofie terecht kunnen 
bij algemene welzijnsinstellingen. Deze worden echter qua kennis en financiën 
nauwelijks in staat gesteld om de buitenlanders met hun taal- en andere speci
fieke problemen te helpen. Categorale en gespecialiseerde voorzieningen ver
l'ullen echter vaak een belangrijke rol daar waar 'de veelvoudige achterstand en 
tenachterstelling van minderheidsgroepen om een extra aandacht en geconcen
treerde stimulansen vragen'. 21 Dit belang wordt niet overal ingezien. Zo was 
het in Amsterdam de PSP die zich in een door de gemeenteraad aangenomen 
motie- alleen de CPN-fractie stemde tegen- sterk maakte voor het afbou
wen van professioneel toegeruste categorale koepelorganisaties. Rijkssubsidies 
zouden volgens deze motie enerzijds overgeheveld moeten worden 'naar alge
mene instellingen en organisaties en anderzijds ten goede moeten komen aan 
activiteiten van vrijwilligersorganisaties van en voor de etnische minderhe
den'Y (Mijn cursivering, A. deB.) 

De vraag van de belangenorganisaties om door het aanstellen van gesubsi
dieerde beroepskrachten hun werk ondersteuning en stabiliteit te geven wordt 
door deze opstelling van tafel geveegd (zie ook punt 8). 

6. In het integratiebeleid wordt verondersteld dat er ruimte is voor het hand
haven van de eigen cultuur en identiteit van de verschillende nationaliteiten. In 
de praktijk blijkt jammer genoeg dat cultuur gereduceerd wordt tot folklore en 
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religie. Zo wordt het belang van onderwijs in de eigen taal en cultuur voor bui
tenlandse kinderen nog steeds niet als een recht gezien en moet het volgens het 
huidige onderwijsbeleid in verlengde schooltijd en op vrijwillige basi~ gebeu
ren. Terwijl de regering zelf in een onderwijsnota belangrijke argumentm aan
voert voor onderwijs in eigen taal en cultuur, zoals: bevordering van het zelf
concept van de leerlingen, hulp bij het voorkomen van een kloof tussen ouders 
en kinderen, bevordering van een continu ontwikkelingsproces en even wichti
ge persoonlijkheidsvorming en bij een eventuele terugkeer betere inpassing in 
het schoolsysteem van het land van herkomst. 23 

Maar niet alleen in het onderwijs wordt het recht op het handhaven van ei
gen cultuur en identiteit miskend. Een door het Komitee van Marokkaanse Ar
beiders in Nederland groots opgezette Moussem, van oorsprong een jaarlijks 
volksfeest dat een belangrijke plaats inneemt in het gemeenschapsleven in Ma
rokko moest georganiseerd worden zonder de subsidie die bij de ministeries 
van binnenlandse zaken en CRM was aangevraagd. 24 Subsidie was er wel voor 
de 'culturele' opluistering van de voorlichtingsavonden aan buitenlandse ar
beid(st)ers voor deelname aan de deelraadsverkiezingen in mei 1980 in Rotter
dam. Als trekker voor deze avonden was door de gemeente Rotterdam geko
zen voor 'knetterende muziek' en een 'zwoele buikdanseres'. 25 Het toont op 
navrante wijze de visie van de Rotterdamse organisatoren op de Turkse cul
tuur, de vraag wiens cultuur ze tentoonspreiden, die van mannen of van vrou
wen, die van de Turkse bourgeoisie of van het volk, was voor hen blijkbaar niet 
relevant: cultuur is cultuur. 

In de gezamenlijke reactie op de Ontwerp-Minderhedennota van de be
langenorganisaties van buitenlandse arbeid(st)ers wordt tegen een dergelijk 
cultuurbeeld gewaarschuwd: 

'In geen geval zou men de etnische bevolkingsgroepen vanuit een f,cvoor
oordeelde positie moeten benaderen of, los van hun sociale situaties, vanuit 
een abstract beeld van hun cultuur of verlangens. Een concrete analyse van 
de situatie is nodig, ook in culturele zin. '26 

7. De voorgestelde maatregelen ter bestrijding van discriminatie zijn mager. 
Positief wordt door organisaties van buitenlanders de wijziging van artikel429 
van het wetboek van strafrecht beoordeeld. Het schept meer mogelijkheden 
om verschillende vormen van discriminatie te bestrijden. Verder blijven de be
leidsvoornemens echter steken in de aankondiging van een beperkte literatuur
studie naar ervaringen met discriminatiebestrijding in het buitenland en een 
brief aan de organisaties van buitenlanders met de vraag welke belemmeringen 
zij ervaren bij aangifte van gevallen van discriminatie bij de politie. De in het 
Vreemdelingenrecht gespecialiseerde jurist Groenendijk concludeert dan ook: 
'De ( ... ) in de nota genoemde beleidsmaatregelen gaan nog niet veel verder dan 
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het tonen van goede wil. '27 

De belangenorganisaties van buitenlanders wijzen er echter terecht op dat 
de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers zelf een voorbeeld is van structurele 
discriminatie door de overheid die daarmee een voedingsbodem creëert voor 
allerlei vormen van discriminatie in de samenleving. 28 Bovendien blijft een be
leid dat zegt discriminatie en racisme te bestrijden voor veel buitenlanders on
geloofwaardig als er door de overheid weinig actief wordt opgetreden tegen 
fascistische organisaties, zoals de NVU en de Centrumpartij en ook Grijze 
Wolven en Amicales. 

8. Aan de democratische belangenorganisaties van buitenlandse arbeid(st)ers 
wordt in het huidige overheidsbeleid geen plaats toegekend. Bijna alle maatre
gelen met betrekking tot buitenlandse arbeid(st)ers worden genomen zonder 
dat er vooraf overleg is geweest met vertegenwoordig(st)ers van de eigen 
organisaties. 29 

De regering koerst op het creëren van een Inspraaksargaan buitenlanders. 
Het gevaar bestaat dat het een orgaan wordt van mensen die niet voortkomen 
uit de belangenorganisaties en zodoende los staat van een achterban. Als een 
inspraakorgaan op een dergelijke wijze wordt gerealiseerd, is een farce gega
randeerd. 

De voorkeur van de regering voor een inspraakorgaan leidt er tevens toe 
dat de Landelijke Samenwerking van Organisaties van Buitenlanders (LSO
BA) het per 1 januari 1983 zonder financiële ondersteuning van de overheid 
moet doen, met als gevolg dat er ontslagen moeten vallen en het gebouw moet 
worden verlaten. Het lijkt erop dat de LSO BA, het enige landelijke samenwer
kingsverband van organisaties van verschillende nationaliteit, volgens de over
heid maar beter kan verdwijnen. 30 

De conclusie is gerechtvaardigd dat een overheidsbeleid dat zich baseert op de 
wens om raciale conflicten te voorkomen en de positie van buitenlandse ar
beid(st)ers vooral analyseert vanuit de botsing van de 'culturele minderheid' 
met de 'culturele meerderheid' er op uit is buitenlanders zo snel mogelijk tot 
Nederlander te maken. Het huidige beleid staat daarmee haaks op de eis van de 
buitenlandse arbeid(st)ers tot het handhaven van eigen cultuur en identiteit. 

Het overheidsbeleid om bestaande achterstellingen af te breken en te ver
vangen door algemene maatregelen en instellingen dwingt de buitenlander er 
toe zijn of haar problemen niet als collectieve maar als individuele problemen te 
beschouwen. 

Het overheidsbeleid dat tot doel heeft om te voorkomen dat buitenlandse 
arbeid(st)ers in een geïsoleerde maatschappelijke positie terechtkomen, zal op 
de belangrijkste punten falen als de overheid er niet in slaagt om de sociaal-eco-
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nomische positie van deze bevolkingsgroep sterk te verbeteren. 

IV. De rol van de belangenorganisaties van 
buitenlandse arbeid(st)ers 

Een sleutelprobleem bij de beoordeling van het huidige overheidsbeleid is de 
positie van de belangenorganisaties van buitenlanders. Vanuit de doelstelling 
van het idee van een soepele inpassing van de buitenlandse arbeid(st)ns in de 
Nederlandse maatschappij komt de overheid echter tot een ambivalente hou
ding ten opzichte van het nut en het belang van de eigen organisatie' van bui
tenlanders. In deze paragraaf wil ik daarom ingaan op de verschillende catego
rieën organisaties en de ambivalentiesin het overheidsbeleid. Tevens )!,ot ik in op 
de verhouding van de organisaties van buitenlanders tot vakbewe)!,În)!,, pro
gressieve politieke partijen, vrouwenbeweging en antiracisme-bewe)!,ing. 

Diverse organisatievormen van buitenlanders 

In de veelheid van comités, verenigingen en organisaties van buitenlanders zou 
ik de volgende soorten willen onderscheiden:31 

(a) comités en verenigingen die zich organiseren op religieuze basis: Moskee
verenigingen, Koran-scholen, e.d.; 
(b) organisaties op basis van de politieke scheidslijnen die zich in het l.md van 
herkomst voordoen. Bijvoorbeeld de afdelingen van communistische partijen 
in Nederland (van PCI, PCP, PCE). Maar ook fascistoïde organisatie .. wals de 
Marokkaanse Amicales en de Turkse Idealistenverenigingen (de dekmantel 
waaronder de Turkse Grijze Wolven meestal opereren); 
(c) een groot aantal comités en verenigingen die uitsluitend plaatselijk of regio
naal actief zijn en zich met hun activiteiten richten op een of meerdere terreinen 
van cultuur, sport, recreatie, voorlichting over Nederlandse wetgevin)!,, indivi
duele belangenbehartiging; 
(d) landelijk (of in landelijk verband) werkende belangenorganisaties. Zij orga
niseren mensen op hun specifieke situatie als buitenlandse arbeid(st)n in Ne
derland. Naast individuele belangenbehartiging besteden zij vooral a.mdacht 
aan versterking van de maatschappelijke positie van de buitenlanders al~ groep. 
Daartoe organiseren zij acties op specifieke punten als de 1 novemhcr-wet, 
maar nemen ook deel aan algemene acties zoals de strijd voor het behoud van 
de werkgelegenheid. Dergelijke organisaties ontplooien een groot scai.J van ac
tiviteiten op het gebied van cultuur, scholing en vorming, voorlichting op ge
bied van gezondheidszorg, huisvesting, arbeidsrecht, werkloosheid en WAO-
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problematiek. Dergelijke landelijk werkende belangenorganisaties zijn: HTIB 

(Turkse Arbeiders Vereniging in Nederland), FILEF (Federatie van Italiaanse 
arbeid(st)ers), Federatie van Joegoslavische verenigingen, Federatie van Griek
se Gemeenschappen, KMAN (Komitee van Marokkaanse Arbeiders in Ne

derland), MDM (Portugese vrouwenbeweging). 
Tussen deze belangenorganisaties bestaan grote verschillen, onder andere 

in hun stellingname met betrekking tot de verhoudingen in Nederland en het 

land van herkomst. Maar wel is er een grote mate van overeenstemming bereikt 
in de kritiek op het overheidsbeleid en welke wijzigingen daarin noodzakelijk 
zijn. Dit is vooral gebeurd in het kader van het LSO BA, de Landelijke Samen
werking van Organisaties van Buitenlandse Arbeiders. Bijna alle landelijk wer
kende belangenorganisaties en een aantal plaatselijke en regionale verenigingen 
nemen aan dit overleg deel. De LSO BA is hierdoor een krachtig en representa
tief orgaan geworden. 32 

Het uitgangspunt van waaruit veel van de belangenorganisaties de situatie 
van de buitenlandse arbeid(st)ers analyseren is terug te vinden in het 'Handvest 
van de rechten die buitenlandse arbeiders in Europa opeisen'. Dit Handvest 
werd in 1979 aangenomen op een Europese conferentie van een groot aantal 
buitenlandse arbeid( st )ersorganisaties. 33 

De positie waarin de buitenlandse arbeid(st)er verkeerd werd in het 
Handvest onderscheiden in: 
I. die als arbeider, en als zodanig deel uitmakend van de arbeidersklasse in de 
landen waar men verblijft, waaruit de noodzaak voortvloeit zich te organiseren 
in de bestaande vakbonden; 
2. die als buitenlandse arbeider, met specifieke belangen en eisen op het gebied 
van verblijfsvergunningen, gezinshereniging, tweede generatie, discriminatie 
en racisme, waaruit de noodzaak voortvloeit zich te organiseren in eigen auto
nome belangenorganisaties, en 
3. die als deel van het eigen volk, veelal geconfronteerd met de repressie van ei
gen regeringen en consulaten, waaruit de noodzaak voortvloeit om solidair te 
zijn en deel te nemen aan de strijd van het eigen volk. 

Deze driedeling geeft in al haar beknoptheid de ingewikkelde positie van 
de buitenlandse arbeid(st)ers duidelijk weer. Het toont de continue spannings
verhouding tussen de verschillende belangen en maakt daarmee bijvoorbeeld 
duidelijk dat de wens tot terugkeer naar het land van herkomst niet slechts een 
simpel wilsbesluit is maar afhangt van de politieke en economische situatie in 
het land van herkomst en die in Nederland. 

De belangenorganisaties menen daarom dat het noodzakelijk is om een 
beleid te ontwikkelen dat rekening houdt met de verschillende belangen en ook 
reëel rekening houdt met de spanningsverhouding daartussen: een meerspo
renbeleid. 
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Het overheidsbeleid en de belangenorganisaties 

De overheid beschouwt het nut van belangenorganisaties van buitlotlanders 
uitsluitend vanuit de doelstelling om de buitenlandse arbeid(st)ers al, nieuwe 
immigranten cultureel gezien zo soepel mogelijk in te passen. 

Dit blijkt duidelijk uit de paragraaf in de Ontwerp-Minderhedennota die 
aan belangenbehartigende organisaties is gewijd. 34 De nota zegt: 'V lT\terking 
van de organisatie van minderheden acht de regering binnen het minderheden
beleid een belangrijke doelstelling.' Er volgen echter een aantal kanttekmingen 
waarbij uit niets blijkt dat er al een zeer groot aantal plaatselijke en l.mdelijke 
organisaties bestaat! De nota verzuimt concreet aan te geven op welke wijze zij 
de bestaande organisaties wil ondersteunen en bij beleidsvoorbereiding denkt 
te betrekken. De plannen voor een inspraakorgaan maakten duidelijk dat het 
hoogstwaarschijnlijk neerkomt op ontkenning van het nut en het L)l·..,taan van 
belangenorganisaties. 

Bij de bepleite versterking van de belangenorganisaties wordt o.a. aange
tekend dat ' ... organisatie van minderheidsgroepen niet van buitenaf (k.m) wor
den opgelegd, maar van de minderheden uit zelf vorm moet krijgen'. 'I )e over
heid dient zich ten aanzien van zo'n groeiproces zeer terughoudend op te stel
len.' Als we even buiten beschouwing laten dat het groeiproces alL"L"n aardig 
eind gevorderd is, is terughoudendheid van de overheid natuurlijk terecht. 
Maar helaas volgt een kanttekening die deze terughoudendheid voor een be
langrijk deel te niet doet; gemeend wordt namelijk ' ... dat men bij het \timule
ren van organisatie en belangenbehartiging door minderheidsgroepen zelf het 
beste op lokaal niveau kan beginnen, omdat daar de meest tastbare en directe 
belangen van leden van minderheidsgroepen zichtbaar zijn en behartigd kun
nen worden'. 

Het is moeilijk om de doelstelling van de overheid om organisatil"s te ver
sterken serieus te blijven nemen. De slordige omgang met de belangl"norgani
saties van buitenlanders blijkt ook uit de tot nu toe bestaande onwil ot 1 >nmacht 
om duidelijke criteria te ontwikkelen op grond waarvan de overheid l>l'staande 
belangenorganisaties kan ondersteunen. Het ernstigste is daarbij nog wel dat 
de overheid er niet in slaagt om een essentieel criterium als democratie te hante
ren. In Amsterdam leidde dit bijvoorbeeld tot de onverkwikkelijke situatie dat 
het Turks Cultureel Centrum in deze stad steun ontving van de geml"l'nte ook 
nadat van allerlei kanten informatie ontvangen was dat het bestuur van dit cen
trum zich oriënteerde op en contacten onderhield met de inT urkije opl'rerende 
fascistischeNationale Actie Partij (MHP), waarvan de beruchte Grijz'" Wolven 
de knokploegen vormen. Bij processen tegen de MHP in Turkije hracht de 
openbare aanklager naar voren dat een aantal organisaties en verenigingen als 
onderdeel van de MHP te beschouwen waren, voor Nederland werd o.a. het 
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Turks Cultureel Centrum in Amsterdam genoemd. 15 De gemeente verleent 
nog steeds materiële steun. Het is teleurstellend dat van de zijde van de over
heid vaak informeel het verwijt te horen is dat de organisaties die zich fel ver
zetten tegen de Grijze Wolven, de Amicales en hun dekmantels, het monopo
lie op de democratie zouden opeisen. Zo wordt een klimaat gecreëerd waarin 
antifascistische organisaties worden afgeschilderd als extremistische door
drammers. De veel over 'minderheden' schrijvende NRC-journalist Peter 
Schumacher nam dergelijke onzinnige opmerkingen voor zoete koek aan: 

'In Amsterdam is het bijvoorbeeld zo, dat de HTIB eist dat de gemeente 
uitsluitend met haar spreekt, omdat alle andere Turkse organisaties die zich 
aandienen, als fascistisch of tenminste niet-democratisch worden 
gebrandmerkt. '!3r' 

De HTIB heeft vanzelfsprekend nooit een dergelijke eis op de tafel van de 
gemeente Amsterdam gedeponeerd, integendeel, zowel plaatselijk als landelijk 
werkt zij met verschillende andere Turkse organisaties samen. 

Hoezeer het begrip democratie op kan schuiven als het om buitenlandse ar
beid(st)ers en hun landen van herkomst gaat blijkt ook uit het feit dat Onur Ti
mocin, die actief verbonden was aan het Turks Cultureel Centrum, een (on
verkiesbare) plaats kreeg op de PvdA gemeenteraadslijst in Amsterdam. De 
Paroolverslaggever die hem interviewde verbaasde zich enigszins over zijn 
standpunten: 

'Voor een socialist doet hij merkwaardige uitspraken, vooral in zijn beoor
deling van de huidige situatie in Turkije, die zeker niet op de lijn van zijn 
partij liggen. ( ... ) Timocin is een diplomaat. Hij lijkt het geloof in wonderen 
van veel van zijn landgenoten te delen: het geloof in de heilzame werking 
van een militair regime, het geloof dat Turkije economisch stapje voor stapje 
vooruit gaat en het Westen stapje voor stapje achteruit. '37 

Met deze voorbeelden, die met andere aan te vullen zijn, probeer ik aan te 
geven hoe moeilijk het blijkbaar is voor de Nederlansde overheid en voor Ne
derlandse politici om rekening te houden met de doorwerking van de politieke 
situatie in de landen van herkomst op het denken en de organisatie van buiten
landse arbeid(st)ers en daarbij dan vast te houden aan een fundamentele opvat
ting van democratie. Veelvuldig zijn opmerkingen te horen in de trant van 'de 
meeste buitenlanders zijn toch conservatief, de democratische belangenorgani
saties zijn toch niet representatief, in hun cultuur kennen ze toch niet een parle
mentair-democratische traditie zoals bij ons en daar moet toch rekening mee 
worden gehouden?'. Inderdaad dient daar rekening mee te worden gehouden. 
Maar wel anders dan tot nu toe. 

Democratie houdt op waar fascisme begint, zowel in Nederland als in bij
voorbeeld Marokko en Turkije. En de Nederlandse overheid dient daar naar te 
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handelen, ook ten opzichte van fascistische organisaties onder de buitenlandse 
arbeid(st)ersgemeenschap in Nederland. En progressieve partijen hoeven hun 
progressiviteit niet uit een misplaatst paternalisme op te schuiven naar r,·chts als 
het om buitenlandse arbeid(st)ers gaat. 

We zouden de volgende criteria op kunnen stellen op grond wa.1rvan de 
overheid besluit om al of niet tot ondersteuning over te gaan: 
- fascistische, antidemocratische en eng-nationalistische groepen worden 

niet ondersteund. De overheid hanteert hierbij dezelfde normen .1ls voor 
Nederlandse organisaties; 

- de overheid neemt ten opzichte van organisaties op religieuze basis geen an
dere verplichtingen op zich dan tegenover soortgelijke Nederlandse instel
lingen; 

- steun wordt verleend aan democratische belangenorganisaties die plaatse
lijk en/ of landelijk actief zijn op sociaal en/ of cultureel terrein. 

Progressieve machtsvorming en belangenorganisaties van buitenland
ers 

Het is jammergenoeg niet alleen de overheid die de rol van de belangenorgani
saties van buitenlandse arbeid(st)ers miskent. Ook het merendeel van de pro
gressieve partijen en de vakbonden heeft geen duidelijke visie op sanwnwer
king met organisaties van buitenlanders. Daarbij komt dat met name de PvdA, 
de FNV en het CNV mee gaan in de ideeën zoals die door de overheid zijn ont
wikkeld. Voor progressieve organisaties zijn buitenlandse arbeid(st)er~ in de 
afgelopen jaren wel een 'aandachtspunt' geworden, maar het denken over hun 
positie, het formuleren van eisen gebeurt bijna altijd zonder hun inbreng. De 
concrete veranderingen in de samenstelling van de bevolking maken de buiten
landse arbeid(st)ers echter tot een factor waarmee rekening gehouden dient te 
worden bij het uitwerken van ideeën over progressieve samenwerking en 
machtsvorming. Daarbij is het nodig na te gaan hoe de belangenorg.111isaties 
hun eigen rol zien ten opzichte van de vakbeweging en politieke partijen. 

De belangenorganisaties maken een onderscheid tussen gemeenschappe
lijke belangen van buitenlandse en Nederlandse arbeid(st)ers en speciti,·ke be
langen als buitenlanders en deel van het eigen volk. De hoofdtaak van de orga
nisaties wordt gezien in het mobiliseren en organiseren van buitenlandse ar
beid(st)ers op deze specifieke belangen. Gemeenschappelijke belangen, zoals 
in de strijd tegen massa-ontslagen en de crisispolitiek, moeten gemeenschappe
lijk bevochten worden. De eigen organisaties van buitenlanders dringen er 
daarom sterk op aan dat men zich organiseert in de vakbond. 

De politieke partijen en de vakbeweging zien vaak niet in hoe belangrijk 
het is dat buitenlandse arbeid(st)ers zich organiseren op hun specifieke belan-

50 



gen. Wellicht wordt het bestaan van eigen belangenorganisaties van buiten
landers ervaren als kritiek op het functioneren van de eigen partij of vakbond. 
Daarbij komt dat het integratiebeleid van de overheid ook hier haar sporen 
achterlaat; buitenlandse arbeid(st)ers zouden zo snel mogelijk moeten gaan 
meefunctioneren in Nederlandse organisaties, juist op die manier zou een iso
lement het beste voorkomen kunnen worden. Het bestaan van belangenorga
nisaties van buitenlanders wordt niet gezien als noodzakelijk en belangrijk 
voor de emancipatie, maar als een voorbijgaande overmijdelijkheid. De Gro
ningse hoogleraar]. E. Ellemers formuleerde het spijtig als volgt: 38 

'Toch blijven speciale organisaties die zich met specifieke problemen van et
nische minderheden bezighouden vermoedelijk onvermijdelijk -zeker in 
de beginfase van de vestiging in Nederland.' 
Een dergelijke benadering van de organisaties van buitenlanders gaat 

voorbij aan het feit dat de positie van de buitenlandse arbeid(st)ers nog lange 
tijd- en vermoedelijk ook voor een zogenoemde tweede en derde generatie 
-belangrijk zal verschillen van de positie van de Nederlanders. Desalniette
min dient geconstateerd te worden dat op dit moment de Nederlandse organi
saties specifieke belangen van buitenlanders niet op eigen initiatief aan de orde 
stellen. Een aantal voorbeelden die dit illustreren: 

- Het Komitee van Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) 
voerde in de jaren zeventig een drie jaar lang durende campagne tegen de uit
zetting van illegalen. Een groep van 182 illegalen werd het symbool van deze 
strijd. Op allerlei manieren werd geprobeerd uitzetting te voorkomen: honger
staking, demonstraties, manifestaties en een lange juridische strijd. Pas onder 
invloed van deze acties werden progressieve partijen, vakbeweging en Raad 
van Kerken gemotiveerd standpunten in te nemen tegen de uitzettingen. In de 
publieke opinie kwam een zeer brede ondersteuning voor de actie tot stand, 
waardoor de regering-Van Agt/Wiegel haar nederlaag moest erkennen en aan 
deze groep Marokkanen verblijfsvergunningen verleende. 

- In 1979 werd door een dertigtal Marokkanen meer dan twee weken 
gestaakt bij het darmenverwerkende bedrijf CTH, op het Amsterdamse abba
toir. De Marokkanen gingen in staking uit protest tegen het ontslag van twee 
collega's en voor betere arbeidsvoorwaarden. Het ontslag werd gezien als een 
represaille voor eerdere acties. 

De meerderheid van de Marokkanen verbleef illegaal in Nederland en de 1 
november-wet werd net ingevoerd, zodat gevreesd werd dat de baas zich nu 
ook van de andere illegalen zou proberen te ontdoen. Men eiste daarom ook 
dat er een einde kwam aan het systeem dat men elk jaar opnieuw een contract 
kreeg met twee maanden proeftijd. Voordat de Marokkaanse arbeiders aan de 
staking begonnen, hadden ze geprobeerd de vakbond voor hun situatie te inte
resseren. Deze bleek echter maar moeizaam in actie te krijgen. Toen de strijd 
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eenmaal begon werd steun gevraagd van het KMAN. Dit slaagde erin om een 
grote solidariteit te ontwikkelen. Zo werd bijvoorbeeld het gemis van l'en sta
kingsuitkering van de bond goed gemaakt door de financiële steun , .. m ver
schillende groepen krakers. Door de plaatselijke en landelijke aandacht die de 
staking kreeg, zag de vakbond zich genoodzaakt om de stakers in de onderhan
delingen te steunen. Uiteindelijk eindigde de strijd met een voor de stakers 
voordelig compromis. Bij deze actie viel de geringe aandacht op die de vak
bond aanvankelijk had voor de situatie op het bedrijf. Pas door het dol ,rzetten 
van de actie verscheen de vakbond ten tonele. 39 

- Op grote industriële bedrijven ligt de situatie vaak anders. Vaak is er 
sprake van een vakhondstraditie en een hoge organisatiegraad, ook onder de 
buitenlanders die er werken. Maar ook hier valt te onderkennen dat buiten
landse arbeid(st)ers niet goed in de vakhondsorganisatie worden opgenomen. 
Bij acties rond het openhouden van de Amsterdamse scheepswerf NSM kwam 
dit duidelijk naar voren. Het merendeel van de arbeiders had niet de Neder
landse nationaliteit, maar het kader van de Industriebond bestond echter voor
namelijk uit Nederlanders. De buitenlanders hadden geen eigen gezicht in de 
actie. En hoewel de Nederlandse actieleiders ook zeer populair waren bij de 
buitenlanders, leverde die situatie vanzelfsprekend problemen op. De huiten
landers hadden het gevoel dat de ondernemingsraad maar weinig cont.tct met 
hen onderhield en ook op het werk waren de onderlinge contacten ma.tr mini
maal. Bij de acties voor het behoud van de werkgelegenheid doken wd taal
problemen op (slechte vertalingen, onduidelijke tolken). Zelfs de allernoodza
kelijkste voorwaarden voor het betrekken van de buitenlandse arbeiders in de 
actie bleek de bond niet op de juiste wijze te kunnen organiseren. Dat was een 
resultaat van het jarenlang onderschatten van het belang van de buitenlandse 
arbeid(st)ers in de actie. Het gevolg was onder meer dat er tal van geruchten 
opdoken onder de buitenlanders: zo zouden zij bij sluiting van de werf een 
grote premie krijgen die hen in staat zou stellen om in het land van hnkomst 
een goed bestaan op te bouwen. 40 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt naar mijn mening dat ook al zijn zijn bui
tenlandse arbeid(st)ers lid van algemene organisaties, zoals vakbonden en poli
tieke partijen, dit nog niet wil zeggen dat er rekening gehouden wordtIllet hun 
specifieke achtergrond, positie, belangen en opvattingen. De constatcnng dat 
buitenlanders zich als arbeider in de vakbond moeten organiseren mag niet 
doen vergeten dat ook in de strijd voor gemeenschappelijke belangen de status 
en positie van buitenlander een zeer belangrijke rol blijft spelen. Een actie voor 
objectief gemeenschappelijke belangen, zoals strijd voor werkgelegenheid, die 
geen reking houdt met die specifieke achtergronden en posities, blijkt eenheid 
van actie in gevaar te brengen. Dáárdoor worden de specifieke belan~-:en van 
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buitenlandse arbeid(st)ers ook van betekenis voor hun Nederlandse collega's, 

een actie zal tenslotte alleen gewonnen kunnen worden als er een grote mate 
van eensgezindheid bestaat. 

Dat geldt onder meer voor de activiteiten die belangenorganisaties van 
buitenlanders ondernemen met betrekking tot de situatie in hun land van her
komst. Hun leven in Nederland wordt nog steeds beïnvloed vanuit het land 
van herkomst: velen lezen bijna uitsluitend kranten in de eigen taal. Bovendien 
moet men rekening houden met de maatregelen die door de regering in het land 
van herkomst worden genomen. De onderdrukkende regimes heden ten dage 
in Marokko en Turkije hebben ook voor de Marokkanen en Turken hier ge
volgen; de repressie werkt door op het denken en handelen in Nederland. Of 
zoals Sükran Sevim het in een interview met de Turkse Vrouwenkrant uitdruk
te: 'Als in Turkije de situatie vrijer was, zouden mensen hier ook veel vrijer zijn 
en durven denken en doen wat ze willen. Zo is het nu niet, dat speelt een grote 
roJ.'41 

Concluderend: het bestaan van krachtige belangenorganisaties van bui
tenlansde arbeid(st)ers is van groot belang voor de Nederlandse progressieve 
organisaties. Door hun zelfstandig optreden wijzen zij op de specifieke belan
gen van een belangrijk deel van de bevolking in Nederland die niet automatisch 
behartigd worden door algemene organisaties. Bovendien kunnen zij bij ge
meenschappelijke belangenacties een belangrijke brugfunctie vervullen naar 
hun eigen gemeenschap. Deelname op hun eigen wijze van buitenlandse ar
beid(st)ersorganisaties aan vredesacties, het actief samenwerken van het Am
sterdamse Platform van democratische buitenlandse arbeid(st)ers met het 
hoofdstedelijke Werkgelegenheiscomité zijn bijvoorbeeld stappen vooruit in 
de opbouw van een progressieve samenwerking waarbij rekening wordt ge
houden met de eigen positie en rol van de buitenlandse arbeid(st)ers. 

Organisaties van buitenlandse arbeidsters en de vrouwenbeweging42 

De belangenorganisaties van buitenlanders besteden relatief weinig aandacht 
aan de posite van de buitenlandse arbeidsters. Zo wordt in het Europese 
'Handvest van de rechten' de positie van buitenlanders uitsluitend in mannelij
ke termen beschreven en opvallend weinig aandacht besteed aan de eisen van de 
buitenlandse vrouwen. 

In Nederland bestaan twee landelijke organisaties van buitenlandse vrou
wen, de HTKB (Turkse Vrouwen Vereniging in Nederland) en de MDM (De
mocratische Beweging van Vrouwen, Portugees). Daarnaast bestaan er diverse 
plaatselijke comités en centra. 

In het mede door de HTKB en de MDM ondertekende 'Gemeenschappe
lijk platform van buitenlandse organisaties', werden de specifieke positie en de 
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eisen van de buitenlandse vrouwen in 1979 als volgt weergegeven. Buitenlandse 

vrouwen zijn vaak in het kader van gezinshereniging naar Nederland gekomen 
toen de mogelijkheden van de mannen om te sparen en terug te keren 'tceds ge
ringer werden. Buitenlandse vrouwen zijn vaak volkomen geïsoleerd, /ijn vaak 

analfabeet, spreken de Nederlandse taal niet en zijn onbekend met de Neder
landse situatie. Veel vrouwen zijn uit economische noodzaak gedw"ngen te 
werken en elke baan te accepteren die te krijgen is. Vaak zijn ze n1et op de 
hoogte van hun rechten en vormen zodoende een gemakkelijk uit te buiten 
groep. Naast hun betaalde arbeid moeten vrouwen ook nog zorgen voor het 
huishouden, voor man en kinderen. Zij hebben een slechte en afh.111kelijke 
rechtspositie. In de gezondheidszorg is men vaak niet op de hoogte van de situ
atie waarin buitenlandse vrouwen leven. Er is behoefte aan voorzieningen die 
afgestemd zijn op de omstandigheden van de buitenlandse vrouwen. Aldus het 
Platform. 43 

De prioriteiten en activiteiten van de buitenlandse vrouwenorg.111isaties 
liggen vaak elders dan de Nederlandse vrouwenorganisaties. Gezien de grote 
verschillen in achtergrond spreekt dit eigenlijk vanzelf. Veel activiteiten zijn 
gericht op het organiseren van alfabetisatie- en Nederlandse taalcursussen, 
brei- en naailessen. Ook wordt vaak voorlichting gegeven over de Nederlandse 
situatie, gezondheidszorg e.d. Daarnaast komen veel vrouwen om individuele 
steun. Samenwerking met Nederlandse vrouwen (en mannen) is er op punten 
als abortus, kinderopvang, racisme, fascisme en vrede. Ook wordt ,.unenge
werkt met Blijf-van-mijn-lijf-huizen waar een groeiend aantal buitmlandse 
vrouwen opvang vraagt. Gezamenlijke acties zijn er ook tegen de afh.111kelijke 
rechtspositie van de buitenlandse vrouw. 

De samenwerking is echter niet structureel. Dit komt o.a. doord.tt activi
teiten zoals strijd tegen porno, de vrouwenstakingsdag en de pottemtrijd niet 
ondersteund worden om niet het contact met de achterban te verliezen. Boven
dien ervaart men van de kant van Nederlandse vrouwenorganisaties v.uk een 
'maternalistische' opstelling waarbij erkenning ontbreekt voor de verschillen in 
positie tussen buitenlandse en Nederlandse vrouwen. 44 Dat was ook de kritiek 
op het 'Kongres van Buitenlandse Vrouwen' dat op initiatief van de NVB eind 
1981 werd gehouden. Voor de eerste maal kwamen 250 vrouwen van allerlei 
nationaliteit bijeen om over hun positie te praten. Er werd geconstateerd dat de 
eerste prioriteit kadervorming moest zijn ter versterking van de eigen organisa
ties omdat alleen op die basis gelijkwaardige samenwerkingsvormen tot stand 
zouden kunnen komen met Nederlandse vrouwen. Bij dergelijke samenwer
king wilden de buitenlandse vrouwen respect voor de eigen analyse, actievor
men en prioriteiten. Er werd gezegd: 
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tenlandse vrouw heeft haar eigen ideeën en verwachtingen van het zich or

ganiseren en van emancipatie. De buitenlandse vrouwen weten ook wat ze 
willen en zij hebben hun eigen deskundigheid. '45 

Belangenorganisaties en antiracistische strijd 

Ook in de strijd tegen racisme wordt het belang van het bestaan van organisa
ties van buitenlanders nog te weinig gewaardeerd. Alleen al het bestaan van 
dergelijke organisaties is van groot gewicht doordat het aan mensen die vrijwel 
dagelijks onderworpen zjn aan racistische en discriminatoire uitlatingen en 
handelingen de mogelijkheid biedt om hun individuele ervaringen collectief te 
bespreken en zelfrespect te handhaven door de strijd tegen het racisme aan te 
gaan. 

Voor de strijd tegen het racisme en de rol die de organisaties van buiten
landse arbeid(st)ers daarin kunnen spelen, is het van belang om verschillende 
niveaus te onderscheiden waarop racisme tot uiting komt. Een mogelijke on
derscheiding is de volgende:46 

a. het politiek georganiseerde racisme, met name door fascistische organisaties 
zoals de Volksunie en Centrumpartij, maar anderzijds ook Grijze Wolven en 
Amicales; 
b. het institutioneel en structureel racisme, dat wil zeggen de racistische prak
tijken, de discriminerende situaties en maatregelen zoals discriminatie bij wo
ningtoewijzing, spreidingsbeleid, discriminatie bij arbeidsbemiddeling en 1 
november-wet; 
c. het ideologisch en cultureel racisme, dat wil zeggen sluipend racisme in de 
media, schoolopleidingen e.d. Zo is bijvoorbeeld ook in De Waarheid wel ge
sproken over het 'vreemdelingenvraagstuk', daarmee weer de indruk vestigend 
dat buitenlandse arbeid(st)ers, Surinamers en Antillianen zelf het vraagstuk 
vormen dat opgelost moet worden. 

Een dergelijk onderscheid wijst op de neiging in progressieve partijen en 
organisaties om de antiracistische strategie vooral te richten op de fascistische 
organisaties en de economische crisis als voedingsbodem van het georganiseerd 
racisme. Dit impliceert een onderschatting van het racistisch denken en hande
len op de andere niveaus. Terwijl juist op die niveaus de grondslag ligt voor een 
mogelijke massabasis van fascistische groepjes. 

Het onderscheid tussen de verschillende niveaus waarop het racisme zich 
manifesteert noodzaakt tot het verbreden van de antiracistische strategie, tot 
het ontwikkelen van eigen, specifieke strijdvortnen en coalities op de verschil
lende niveaus. Maken we geen onderscheid, dan kan dat maar al te makkelijk 
leiden tot het aan elkaar gelijk stellen van politierazzia's tegen de zgn. illegalen, 
het spreidingsbeleid van de PvdA in Rotterdam en het optreden van de Volksu
me. 
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De organisatie van buitenlandse arbeid(st)ers hebben op alle drtl' de ni
veaus belangrijke taken te vervullen. Op het niveau van institutioneelt·n struc
tureel racisme staan de buitenlandse arbeid(st)ers echter vaak alleen in strijd. 
Bij het nalezen van de toespraken die gehouden werden op de manift·,tatie te
gen fascisme, racisme en antisemitisme op 14 december 1980 valt op d.H het fei
telijk alleen de vertegenwoordiger van de buitenlandse arbeid(st)ersorganisa
ties was die probeerde om het structurele en institutionele racisme te bl'nadruk
ken en racistische aanslagen zoals de aanval van een knokploeg van Cl'ntrum
partij aanhangers op de zogenoemde illegalen in de Mozes en Aäronkerk ver
bond met het racisme van de overheid: 

'Alleen moeten wij( .. .) ook constateren dat deze racistische ontwiHelingen 
en nazistische misdaden voor een belangrijk gedeelte gevoed wordm door 
de zwakke en gediscrimineerde positie waarin de wetgeving in Nl'derland 
zelf en in Europa in het algemeen, de buitenlanders en hun gl'zinnen 
plaatst. '47 

Voor de buitenlandse arbeid(st)ersorganisaties was het een teleurstelling 
dat in deze brede coalitie niet de strijd tegen uitingen van structureel en institu
tioneel racisme kon worden opgenomen. Op dergelijke punten (spreidingsbe
leid, 1 november-wet) verengt zich meteen de coalitie en kan van de politieke 
partijen in feite alleen op de steun van CPN, PSP en PPR gerekend worden. 

Ook in de strijd tegen het ideologisch en cultureel racisml' spelen 
belangenorganisaties van buitenlanders een belangrijke rol. Zo is bijvoorbeeld 
de Nederlandse publieke opinie sterk doordrongen met allerlei normen, waar
den en vooroordelen over buitenlandse arbeid(st)ers, Surinamers, Antillianen 
en Molukkers. De sterke koloniale traditie van Nederland is hierbij een helang
rijke factor. Vele generaties Nederlanders hebben op school en univer,iteit, in 
media, in bijna elke politieke partij jaren lang te horen gekregen dat Nt·derland 
een 'beschavende' taak had te verrichten in de koloniën, dat de 'inheem,en' tot 
zelfstandigheid 'opgevoed' moesten worden. Van de niet-blanke, niet .tutoch
tone Nederlander is zodoende een beeld gereëerd van onmondigheid l'n ach
terlijkheid. Ook het huidige beleid van de Nederlandse overheid draagt bij tot 
bestendiging van dergelijke vooroordelen. De nadruk die in het beleid ligt op 
aanpassing en integratie bevestigt feitelijk de norm van de Nederlandsl' (cultu
rele) superioriteit. De strijd van de buitenlandse arbeid(st)ers voor de h.mdha
ving van de eigen cultuur en identiteit moet zodoende ook gewaardeerd wor
den als een element van de antiracistische strijd. 

Kortom, het bestaan, de versterking en ondersteuning van demon,ttische 
belangenorganisaties van buitenlanders is een belangrijk element in dl' antira
cistische strijd: 

- door strijd te voeren voor hun eigen positie en belangen WC!rdt het 
beeld van onmondigheid doorbroken en respect afgedwongen; 
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- door strijd te voeren voor handhaving van eigen cultuur en eigen iden
titeit, waarbij de organisaties zich de moeite getroosten om op honderden klei
ne en grote bijeenkomsten voorlichting te geven over hun achtergrond en cul
tuur, wordt de idee van de Nederlandse superioriteit aangetast; 

- door zich verbonden te weten met de strijd van het eigen volk tegen 
onderdrukking en voor sociale vooruitgang en daartoe in Nederland allerhan
de acties en manifestaties te organiseren, wordt de idee van de achterlijkheid 
van deze landen en volkeren aangetast en wordt duidelijk gemaakt dat de on
derontwikkeling alles te maken heeft met imperialistische en neokoloniale 
structuren. 

V. Buitenlandse arbeid(st)ers en de CPN 

Uit het voorgaande blijkt dat er in progressieve organisaties nog maar weinig 
nagedacht wordt over de positie van de buitenlanders. Dit wordt geïllustreerd 
door het feit dat progressieve partijen de problemen van de buitenlandse ar
beid(st)ers vaak over laten aan specialisten. Er wordt nog veel te veel gedacht in 
de zin van een 'apart probleemveld' en nog te weinig getracht de positieverbe
tering van de buitenlandse arbeid(st)ers tot een integraal onderdeel te maken 
van partijpolitiek. 

Dat geldt ook voor de CPN. Toch heeft de CPN zich duidelijk uitgespro
ken over het belang van zelfstandige, autonome organisaties van buitenlandse 
arbeid(st)ers. 48 De houding van de CPN dreigt echter in aanzetten te blijven 
steken. Dit blijkt ook uit de kritiek van buitenlandse arbeid(st)ersorganisaties 
dat de partij zich vaak wel solidair verklaard maar dat een eigen uitgewerkt 
standpunt en een eigen praktijk ontbreken. 49 Deze kritiek duidt op een aantal 
problemen. Ten eerste dat de politiek van de partij wel in aanzetten moet blij
ven steken zolang buitenlandse arbeid(st)ers niet bij de werkzaamheden en de 
besluitvorming van de partij betrokken kunnen worden. Ten tweede drukt het 
de partij op de noodzaak om een eigen (werk)program op te stellen met betrek
king tot de problemen waarmee de buitenlandse arbeid(st)ers te kampen heeft. 
En ten derde betekent het dat zo'n program integraal onderdeel moet worden 
van de totale partijpolitiek. 

Het opstellen van een (werk)program over de positie van de buitenlanders is 
mede voorwaarde om buitenlandse arbeid(st)ers in de CPN te betrekken. 
Want wat voor aantrekkingskracht heeft de partij als hun eisen niet verwerkt en 
opgenomen zijn in de politiek van de CPN als geheel. Om de discussie over 
een dergelijk program te stimuleren wil ik hier een aantal uitgangspunten schet
sen waarop een (werk)program gebaseerd kan worden. 
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Voorstel voor een (werk)program van de CPN m.b.t. de pmtie van 
buitenlandse arbeid(st)ers 

Uitgangspunt 

In een korte periode van tien, twintig jaar zijn buitenlands.e arbeid(st)ns stad
en landgenoten geworden. Buitenlandse arbeid(st)ers vormen een bd.mgrijk 
nieuw deel van de Nederlandse arbeidersklasse. Ook zij hebben te kampen met 
de grote problemen in Nederland, zoals de werkloosheid, woningnood, hoge 
huren, dalende koopkracht, enzovoort. Naast overeenkomsten zijn er ook 
verschillen. In het algemeen geldt dat de buitenlandse arbeid(st)ers een slechte 
rechtspositie hebben. Zij hebben te maken met extra problemen op de woning
en arbeidsmarkt en bij allerlei instellingen. Zij worden dagelijks geconfron
teerd met discriminatoire en racistische uitlatingen en handelingen. Alnaar ge
lang de landen van herkomst kunnen zich verdere problemen voordoen. 

Al dergelijke specifieke problemen verdienen grote aandacht. Een belang
rijke doelstelling voor de CPN is dat de bestaande achterstelling opgeheven 
moet worden, zodat buitenlandse arbeid(st)ers op gelijkwaardige basis aan de 
Nederlandse samenleving deel kunnen nemen, dat wil zeggen, ook met demo
gelijkheid tot behoud en ontwikkeling van eigen cultuur en identiteit. 

Werkgelegenheid 

De scherpe toename van de werkloosheid treft op dit moment de buitenlandse 
arbeid(st)ers relatief zwaarder dan de Nederlanders. Vooral de sterke stijging 
van de werkloosheid onder buitenlandse jongeren vereist snel specifieke over
heidsmaatregelen. De bestaande voorzieningen voor om- en bijscholing dienen 
meer toegankelijk gemaakt te worden voor buitenlands arbeid(st)ers. Aanbe
veling verdient het oprichten van speciale cursussen en scholingsprojecten met 
extra aandacht voor de mogelijkheid tot het leren van de Nederlandse taal. Te
vens moet de overheid ter versterking van de arbeidsmarktpositie stillluleren 
dat in het bedrijfsleven mogelijkheden worden geschapen om in werktijd de 
Nederlandse taal te leren. De vakbeweging zou daarbij een belangrijke rol kun
nen spelen. Maatregelen dienen genomen te worden ter voorkoming van dis
criminatie bij de arbeidsbemiddeling. 

Rechtspositie 

Voor de CPN is het uitgangspunt dat de rechtspositie van de buitenlandse ar
beid(st)ers gelijkwaardig moet zijn aan die van de Nederlanders. Ongelijke 
rechtsposities kan legitimatie inhouden van discriminatie op allerlei r.>iveau. 
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Om tot een gelijkwaardige rechtspositie te komen moet gebroken worden met 

het huidige vergunningenstelseL Al degenen die toestemming hebben om in 
Nederland te wonen en te werken dienen in principe een vestigingsvergunning 
te ontvangen. Het veronderstelt tevens afschaffing van de discriminerende Wet 
Arbeid Buitenlandse Werknemers (de beruchte 1 november-wet). Afschaffing 
daarvan betekent o.a. dat voorkomen wordt dat buitenlandse vrouwen die in 
het kader van gezinshereniging hier zijn gekomen, in Nederland verblijven op 
een afhankelijke verblijfsvergunning. De antidiscriminatie- en antiracisme
wetgeving dient uitgebreid te worden. Organisaties en partijen die racistische 
en fascistische ideeën propageren moeten verboden en ontbonden worden. 

Politieke rechten en inspraak 

De CPN is van mening dat het actief en passief kiesrecht voor de gemeentera
den voor mensen die in Nederland wonen maar een andere nationaliteit bezit
ten zo snel mogelijk geregeld moet worden in de Kieswet. Tevens moeten ini
tiatieven ontplooid worden om dit ook mogelijk te maken voor de Provinciale 
Staten en de Tweede Kamer. Verdere studie naar de mogelijkheid van dubbele 
nationaliteit is wenselijk. Bij maatregelen en beleidsvoornemens dient de over
heid vooraf de democratische belangenorganisaties van de diverse nationali
teitsgroepen te raadplegen. Een door de overheid op te richten inspraakorgaan 
dient mede samengesteld te zijn uit vertegenwoordigers van de belangenorga
msaues. 

Subsidiëring 

In het afbreken van de bestaande achterstelling spelen de democratische be
langenorganisaties een belangrijke rol. Zij beschikken over de meeste kennis 
van de problemen van de buitenlandse arbeid(st)ers. Ook vervullen juist deze 
groepen een belangrijke functie bij het behoud en het vormgeven van de eigen 
cultuur en identiteit. De overheid dient een regeling te ontwerpen die het mo
gelijk maakt dat niet alleen de activiteiten van belangenbehartigingsorganisaties 
financieel ondersteund worden, maar dat ook rechtstreekse overheidssteun 
mogelijk is voor professionele krachten. Hierdoor kan aan deze belangrijke ac
tiviteiten stabiliteit en continuïteit gegeven worden. 

Vrouwen 

De positie van buitenlandse vrouwen wordt gekenmerkt door een dubbele 
achterstelling: als vrouw en als buitenlandse arbeidster. De eigen organisatie 
van vrouwen dient krachtig ondersteund te worden door het beschikbaar stel-
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!en van financiën, ontmoetingsruimtes en vrouwkracht. Het opzetten van ei
gen vrouwencentra verdient ondersteuning omdat bestaande vrouwencentra 
vaak niet ingesteld zijn op de specifieke omstandigheden van buitenlandse 
vrouwen. Activiteiten voor scholing en vorming (alfabetisatie, taalcursussen) 
moeten sterk uitgebreid en professioneel opgezet worden. 

Onderwijs 

Onderwijs dat mede afgestemd is op de specifieke problemen van buitenlandse 
kinderen is van groot belang voor hun verdere toekomst. Onderwijs moet 
daarom onder meer gericht zijn op goede beheersing van de Nederl.mdse taal 
en inzicht geven in de Nederlandse cultuur. Intercultureel onderwijs biedt de 
mogelijkheid buitenlandse en Nederlandse kinderen een geïntegrtTrd pro
gramma aan te bieden waarin elkaars cultuur en taal zijn verweven. Van zeer 
groot belang is garantie voor buitenlandse kinderen op onderwijs in eigen taal 
en cultuur. Uitbreiding van het aantal scholen met buitenlandse leerkrachten 
die een actieve inbreng kunnen hebben bij het intercultureel onderwijs en bij de 
realisering daarvan het gehele schoolteam kunnen ondersteunen, moet daartoe 
mogelijk gemaakt worden. Grote aandacht is nodig voor het doorstromen van 
buitenlandse kinderen naar allerlei vormen van vervolgonderwijs. Beleid dient 
ontwikkeld te worden om te voorkomen dat buitenlandse kindert·n, vooral 
meisjes, voor het beëindigen van de leerplichtige leeftijd de school verlaten. 

Huisvesting 

Opgetreden moet worden tegen discriminatie bij woningtoewijzin~cn door 
woningbouwcorporaties. Er moet stelling worden genomen tegen plannen om 
buitenlandse arbeid(st)ers volgens vastgestelde percentages en normen te sprei
den over de steden (zoals het spreidingsbeleid te Rotterdam). 

Onderdelen van dit voorstel tot een (werk)program zijn opgenomen in het re
cente CPN-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer. Het zou echter 
basis moeten zijn voor een algemene discussie in de partij en voor overleg met 
de belangenorganisaties van buitenlandse arbeid(st)ers, zodat een ~.:oherente 
politiek ontwikkeld kan worden. 

Een allereerste voorwaarde voor een dergelijke politiek is dat buitmlandse 
arbeid(st)ers lid kunnen worden van de partij. De (bijna) vanzelfsprekende 
stelling dat de partij zonder vrouwelijke leden niet in staat is om juiste inzichten 
en stellingnamen te ontwikkelen in de vrouwenstrijd, geldt eveneem voor de 
buitenlandse arbeid( st )ers. 

Waarom is lidmaatschap niet allang mogelijk? Terecht verbazen velen in 
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en buiten de partij zich daarover. 50 In het verleden zijn een aantal argumenten 

genoemd waarom het niet mogelijk was of niet goed zou zijn dat buitenlandse 
arbeid(st)ers, dat wil zeggen mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit, 
lid werden van de CPN. De Nederlandse wetgeving zou verbieden dat mensen 
met een andere nationaliteit die in Nederland verblijven zich met de Neder
landse politiek bemoeien, waardoor ook een lidmaatschap van de partij tot 
problemen zou leiden. Hoewel daar vroeger sprake van is geweest, zijn er nu 

geen wettelijke belemmeringen om lid te worden van een partij of uitspraken te 
doen over de Nederlandse politieke situatie. Ook is het argument genoemd 
van de problemen van een eventueel dubbellidmaatschap (dus van een com
munistische partij in het land van herkomst en in Nederland) en van de risico's 
voor buitenlands arbeid(st)ers uit landen met fascistische machthebbers, zoals 
vroeger in Spanje, Portugal en Griekenland en nu in Marokko en Turkije. 

Belangrijker was mijns inziens dat trekarbeid door de CPN werd gezien 
als een systeem dat noch de belangen van de Nederlandse noch de buitenlandse 
arbeid(st)ers diende, maar alleen ten goede kwam aan de grote ondernemers. 51 

De strijd van de buitenlandse arbeid(st)ers diende in de eerste plaats gericht te 
zijn tegen onderdrukking en sociale ongelijkheid in het land van herkomst. Tij
dens het verblijf in Nederland dienden de buitenlandse arbeid(st)ers zich in de 
vakbeweging te organiseren om te voorkomen dat zij als loondrukker(ster) 
zouden functioneren en bovendien werd men gestimuleerd zich te organiseren 
in de afdelingen van zusterpartijen zoals de PC I. Er werden echter geen conse
quenties getrokken uit het feit dat de buitenlandse arbeid(st)ers deel waren 
gaan uitmaken van de bevolking en de arbeidersklasse van Nederland. Dat 
moet nu wel gebeuren, zonder de andere aspecten van de positie over het 
hoofd te zien. Een andere nationaliteit mag voor mensen die in Nederland wo
nen en/ of werken niet langer een beletsel zijn om tot de CPN toe te treden. Het 
komende congres van de CPN zal daartoe moeten besluiten. Daarbij zal het 
congres er zich van bewust moeten zijn dat het om meer gaat dan een formeel 
besluit tot openstelling. Het gaat ook om het ontwikkelen van een program
matisch perspectief. Dit betekent tevens dat in districten en afdelingen organi
satorische maatregelen nodig zijn om de inbreng van de buitenlanders ook vol
ledig tot hun recht te laten komen. 

Dergelijke stappen vooruit zijn nodig om de kenmerkende tradities van de 
CPN, zoals de strijd tegen racisme en tegen imperialisme, verder te ontwikke
len. 

Noten 

Dit artikel is mede uitvloeisel van de in de IPSO-groep 'buitenlandse arbeid(st)ers' gevoerde dis
cussies en de resultaten van een tweetal open IPSO-discussiemiddagen waarbij ook een groot aan-
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Op 18 mei jongstleden werd in De Populier het boek 'Nederlands 
kommunisme. Gebundelde opstellen' (Nijmegen 1982) van (;er 

Harmsen gepresenteerd. Die bijeenkomst werd ingeleid door M.1rc 
Kropman die eerder dit jaar afstudeerde op de scriptie 'Rondg.1ng 
door de historische geschriften vanGer Harmsen'. De inleiding v.m 
Marc Kropman hebben we hieronder integraal weergegeven. 
's Avonds vond in De Populier een debat plaats tussen Ger Harmsm, 
Siep Stuurman, Hugh Boekraad en André Roelofs over het thema 
'Macht en onmacht van linkse intellektuelen'. De bijdrage van André 
Roelofs laten wij hier eveneens in zijn geheel volgen. 



Ger Harmsen en het 
Nederlandse communisme 

Marc Kropman 

Op 18 mei j.l. verscheen het boek Nederlands kommunisme. Gebundelde op
stellen van de hand van Ger Harmsen. 1 Deze bundel kan beschouwd worden 
als een voorlopige afronding van een fase in de geschiedschrijving van Harm
sen. In plaats van de geschiedenis van het communisme in Nederland in afzon
derlijke artikelen en opstellen te beschrijven, tracht hij nu, zoals uit het Woord 
vooraf blijkt, deze geschiedenis te integreren in een geschiedschrijving van so
ciale emancipatie in Nederland. Hierin moeten de geschiedenis van vrouwen-, 
jeugd- en vakbeweging en van sociaal-democratie en communisme hun plaats 
krijgen. Met het verschijnen van dit boek wordt de rode draad, die sedert 1958 
door Harmsens werk loopt, afgehecht. Zijn lidmaatschap van de CPN in de ja
ren 1945 tot 1958 vormt de inspiratiebron voor zijn geschiedschrijving over de 
CPN. Deze laat zich niet begrijpen zonder dat ingegaan wordt op zijn lidmaat
schap. 

Scholingsmedewerker 

Vanaf 1947 was Harmsen o.a. verantwoordelijk voor het landelijk scholings
apparaat. In Politiek en Cultuur, dat toen nog de ondertitel droeg Tijdschrift 
gewijd aan de theorie en prakti;k van het marxisme-leninisme onder leiding 
van het partij-bestuur der CPN, schreef Harmsen een reeks van artikelen over 
tal van onderwerpen. Zo ging hij in zijn eerste artikel voor P&C in op het exis
tentialisme van Sartre. Het existentialisme moest volgens hem bestreden wor
den, omdat het zijn oorsprong vond in de middenklasse en uiteindelijk de weg
bereider was van het fascisme. Over de inhoud van de filosofische stellingen 
van Sartrekwam de lezer( es) weinig te weten. 2 In een ander artikel ging hij met 
Jaap Brandenburg in discussie over de vraag waarom Rotterdam het werkter
rein van 'trotskisten' zou zijn. 3 Met deze artikelen bewoog hij zich geheel bin
nen de door de partij aangegeven kaders. Zijn publikaties uit deze periode ken
merkten zich juist door een volledige aanvaarding van het marxisme-leninisme. 
Toch werd hij eind 1951 uit zijn functie als scholingsmedewerker ontheven en 
tegelijkertijd werd hem een schrijfverbod opgelegd. 4 Achteraf bleek dit samen 
te hangen met zijn contacten met trotskisten en raden-communisten in de tijd 
dat hij nog geen lid was van de CPN. Men vond tevens dat hij er teveel eigen 
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ideeën op na hield. 5 In de opstellen Stalinisme en Koude Oorlog in Nederland 
en Omgang met Ed. Hoornik en Nico Rost in de nu verschenen bundel staan 
meer details over deze episode. 

In 1956 werd het schrijfverbod weer opgeheven. Prompt verschenen er 
weer artikelen van zijn hand in P&C. Ook nu bleef hij aan de theoreti~rhe uit
gangspunten van het marxisme-leninisme vasthouden. Mede door zijn studie 
filosofie, geschiedenis en Russisch, die hij in 1955 had afgerond, kenlllcrkten 
zijn artikelen uit deze jaren zich echter meer en meer door de nadruk, die hij op 
concreet historisch onderzoek legde. Het opstel Herfsttij van het liber,ûisme, 
dat ook in de bundel is opgenomen, is hiervan een voorbeeld. 

Na de onthullingen over de terreur van Stalin behoorde Harmscn tot de
genen in de CPN die hieruit conclusies trachtten te trekken. Niet alleen voor 
wat de beoordeling van de Sowjet-Unie betrof, maar ook over de vraag of ver
gelijkbare verschijnselen zich niet ook binnen de CPN voordeden. 

Ook na de inval in Hongarije en de bestorming van Felix Meritis weigerde 
Harmsen zijn kritiek op het stalinisme onder stoelen of banken te steken. Toen 
hij dit in een in voorzichtige termen gesteld artikel in P&C tot uitdrukking 
bracht, betekende dit het gedwongen einde van zijn medewerking aan P&C. 
Uiteindelijk leidde het tot een breuk met de CPN. 6 

Programma van geschiedschrijving 

Na zijn vertrek uit de CPN zou Harmsen zeer geleidelijk breken 111ct het 
marxistisch-leninisme. Hoewel hij in 1970 in zijn boek Lenin, filosoof ·van de 
revolutie had doen uitkomen geen 'waterdicht schot' te plaatsen tussen de op
vattingen en handelingen van Lenin en Stalin, blijkt hij in het artikel Tegen ar
beiderisme en sociologisme uit 1971 zonder veel moeite het marxisme-leninisme 
te beschouwen als de basis waarop een socialistische theorie ontwikkeld kon 
worden. Eerst inhoudelijk en pas later ook in terminologie nam hij afst.md van 
het marxisme-leninisme. Anno 1982 vat hij het marxisme-leninisme expliciet 
op als de theoretische uitdrukking van het stalinisme. 7 

De breuk met de CPN had verschillende consequenties, niet alkTn voor 
de geschiedschrijving die Harmsen voor ogen stond, maar ook voor de opstel
ling van de CPN ten aanzien van zijn persoon en werk. De wijze waan •p in de 
partijstrijd 1956-1958 het verleden werd gemobiliseerd middels de congresuit
spraak en het rapport De CPN in de oorlog, vormde voor Harmsen een reden 
te meer om zich met de geschiedenis van de CPN bezig te gaan houden. Al in 
1958 formuleerde hij in een tweetal artikelen in De Brug een program ,-an ge
schiedschrijving over de CPN. 8 Dit program omvatte een drietal elelllcnten. 
Ten eerste onderzoek naar de wortels van de CPN, zoals deze zich tot ~ulinis
tische partij ontwikkeld had. Ten tweede recht doen aan de historische rol van 
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leidinggevende personen in de CPN, die na de oorlog miskend, verguisd en be

lasterd waren. Dit hield tegelijkertijd een kritiek in op het unieke leiderschap 
van Paul de Groot. De afzonderlijk verschenen biografieën van Daan Gou
looze en Mr. Alex S. de Leeuw zijn van beide punten de meest uitgebreide 
voorbeelden. Y Ook in de bundel komt dit tot uitdrukking, zoals in zijn recen
sie van De dertiger jaren, geschreven door Paul de Groot, de nadruk die ligt op 
de geschiedenis van de CPN tussen 1918 en 1948 ( 11 van de opgenomen 18 op
stellen behandelen deze periode), en in mindere mate in de levensschets van 
Dr. J. A. N. Knuttel. 

In zijn program voor geschiedschrijving uit 1958 keerde hij zich voorts te
gen een benadering waarin de uitkomsten al vóór het onderzoek zelf vastston
den. Harmsen legde de nadruk op empirisch onderzoek. De breuk met de par
tij maakte het voor hem mogelijk afstand te nemen van de opoffering van we
tenschappelijke inzichten aan de politieke koers en wendingen van alle dag. Hij 
beklemtoonde het onderzoek naar de feiten en liet dit zelf uitkomen in uitvoe
rige, gedetailleerde beschrijvingen. Zijn proefschrift Blauwe en rode jeugd uit 
1961 is hiervan een treffend voorbeeld. Hij bracht een rigoureus onderscheid 
aan tussen historisch onderzoek en theoretische conceptie. 10 Het historisch 
ambacht verving als het ware theorievorming. Voor hem gold het adagium van 
Franz Mehring 'liever feiten zonder dialectiek, dan dialectiek zonder feiten.' 
Na het uitkomen van Blauwe en rode jeugd zou het nog een tiental jaren duren 
voordat zich een evenwicht herstelde in zijn historisch werk tussen theoreti
sche reflectie en historisch ambachtelijk onderzoek. Van welke politieke for
matie hij na 1958 ook lid zou zijn, telkens zou hij tot de geschiedenis van de 
CPN terugkeren. Zijn geschiedschrijving over de CPN laat zich typeren als 
een doorlopende kritiek op het voortlevende stalinisme binnen de CPN. Juist 
ook, omdat binnen de partij geschiedschrijving gebruikt werd om dit stalinis
me in stand te houden en te legitimeren. 

Politieke betrokkenheid 

De breuk met de partij had ook van die kant gevolgen. Zo lokte het verschijnen 
van Blauwe en rode jeugd van de kant van de CPN een zeer negatieve reactie 
uit. De resultaten van het onderzoek werden verdacht gemaakt door leidingge
vende personen uit de jeugdbeweging, zoals Gortzak, Van Exter, Goulooze 
e.a., als 'verradersfiguren' te bestempelen. Harmsen zelf moest het ontgelden 
met de opmerking dat het boek 'een enorm personen-register (is) geworden, 
waarop de redactie van een telefoon-gids of politie-register jaloers zou zijn'. 11 

Alsof Harmsen in dienst zou staan van de politie of de BVD! Een veroordeling 
en verdachtmaking van zijn werk, die ook latere publikaties van Harmsen ten 
deel zouden vallen, aangevuld met kwalificaties als 'NAVO-professor', 
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scheurmaker, renegaat e.d. In het geheel zijn er ruim zestig reacties van de kant 
van de CPN op hem en zijn werk verschenen, waarvan het grootste gedeelte 
negatief tot uiterst negatief. Pas de laatste paar jaar wordt de laster achterwege 
gelaten, maar van een stimulans voor een serieuze bestudering van zijn werk is 
nog geen sprake. 12 Misschien dat met de veranderingen, die zich binnen de 
CPN sedert het 26ste congres voltrekken, voor Harmsen de noodzaak van een 
afzonderlijke geschiedschrijving over de CPN weg aan het vallen is. Temeer 
daar zijn eigen program van destalinisatie, zoals dat in Stalinisme en Kunde oor
log in Nederland omschreven wordt, ten uitvoer gebracht lijkt te worden. 13 

Politiek rekent hij zich nu tot de socialistische vleugel van de sociaal-dernocra
tie en pleit hij voor eenheid van links, ook met de CPN. De rode draad kan nu 
afgehecht worden. De enkele losse eindjes die nog over zijn, zullen ook nog 
wel elders gepubliceerd worden. 

Niet alleen in zijn geschiedschrijving over de CPN speelt en speelde zijn poli
tieke betrokkenheid een grote rol, dit geldt ook voor zijn studies naar de ge
schiedenis van de jeugdbeweging en de vakbeweging. De actuele politieke dis
cussie is steeds een belangrijke inspiratiebron voor zijn geschiedschrijving. 
Voor Harmsen is kennis van het verleden noodzakelijk om in het heden be
wust handelend te kunnen optreden. 

Lidmaatschap PSP 

Na zijn CPN-tijd vond hij politiek onderdak eerst bij de International Society 
for Socialist Studies (ISSS) en vanaf 1964 bij de PSP. De ISSS werd in 19Sf, opge
richt door de Brit G. D. H. Cole. Door Frits Kief werd de ISSS in Nederland 
geïntroduceerd en door Maria Snethlage werd in december 1957 het initiatief 
tot oprichting van een Nederlandse sectie genomen. 14 De ISSS stelde 1ich ten 
doel de grondslag van de linkse socialistische beweging te onderzoeken. Inter
nationaal leidde de ISSS een kwijnend bestaan, maar de Nederland\t" sectie 
bloeide aan het begin van de jaren zestig als bezinnings- en ontmoetingsplaats 
voor socialisten van zeer divers pluimage. De CPN weigerde op uitnodigingen 
voor deelname aan discussies in te gaan. 

In het seizoen 1961-1962 werd een lezingencyclus verzorgd over de houd
baarheid van verschillende socialistische en communistische visies. Met De 
perspectieven van het linkse socialisme in Nederland en De problemen ''an de 
vernieuwing en heroriëntering van het wereldcommunisme leverde H.11·msen 
hieraan een tweetal bijdragen. In 1964 hield hij een voordracht over Om-sprong 
en wezen van het stalinisme, waarin hij inging op de ontwikkeling van lwt mar
xisme in Rusland eerst naar leninisme en later stalinisme. 15 Binnen de ISSS en 
later binnen de PSP trof hij omstandigheden die stimulerend werkten op zijn 

68 



historische en filosofische arbeid. 
Terwijl hij expliciet had aangegeven dat hij niet op het standpunt van ge

weldloosheid stond, beschouwde Harmsen als belangrijkste positieve punten 
van de PSP de afwezigheid van een gesloten ideologie en de sterk 'empirische' 
manier van politiek bedrijven. Voorts onderscheidde de PSP zich door de af
wezigheid van een professioneel partij-apparaat, een afwijzen van de stelling 
dat de spanning in de wereld veroorzaakt werd door de communisten en tot 
slot de actieve ondersteuning van koloniale revoluties. Op basis van deze uit
gangspunten was Harmsen in 1964 lid geworden van de PSP. 

Door zijn lidmaatschap van de PSP, maar ook van de ISSS, stond hij mid
den in de discussie over aard en richting van het opkomend jongeren verzet. Al 
in de slotzin van Blauwe en rode jeugd gaf Harmsen aan wat volgens hem de 
politieke taak van een jongerenbeweging kon zijn, namelijk het behoud van de 
wereldvrede. In het verzet tegen de oorlog in Vietnam leek deze voorspelling 
redelijk uit te komen. Harmsen onderzocht de vooroorlogse vormen van jon
gerenverzet. De positieve manier waarop hij de politieke en culturele zelfstan
digheid van jongeren waardeerde, kan beschouwd worden als een kritiek op de 
toentertijd nog gangbare denkbeelden over jongeren als 'massa-jeugd', 'asfalt
jeugd', nozems etc. Tevens was het een voorzichtige ondersteuning van nieuw 
opkomende bewegingen. 

Studentenbeweging 

Aan het eind van de jaren zestig ontstond binnen de studentenbeweging be
langstelling voor de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Dit was o.a. een 
gevolg van de discussies over de maatschappelijke positie van studenten en aca
demici en hun verhouding tot de arbeidersbeweging. Als wetenschappelijk 
medewerker aan het Documentatiecentrum voor Nieuwste Geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam stond Harmsen midden in het debat over demo
cratisering van de universiteit, de positie van studenten, studentenvakbonden 
etc. Hij raakte betrokken bij de SUN en Te Elfder Ure. Het eerste artikel van 
Harmsen voor Te Elfder Ure was het ook in de nu gepubliceerde bundel opge
nomen Tegen arbeiderisme en sociologisme. Hij zette zich af tegen een marxis
tisch-leninistisch arbeiderisme onder studentenactivisten en tegen ideeën van 
revolutionaire voorhoede bestaande uit intellectuelen. 16 Naar aanleiding van de 
rond deze tekst ontstane polemieken zette hij in het artikel Ekonomie, politiek 
en geschiedenis nogmaals uiteen de gevaren van een politiek die lineair afgeleid 
werd uit de theorie in plaats van uit een concrete analyse van de historische 
werkelijkheid. 17 De redactie kondigde in hetzelfde nummer aan dat Harmsen 
uitvoerig terug zou komen op de geschiedenis van de vakbeweging, om zo 
meer duidelijkheid te scheppen in de verhouding tussen politiek en economie. 
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En inderdaad verscheen in 1973 Kommunistische vakbewegingspolitii'Á' tussen 

de wereldoorlogen, gevolgd door het opstel Het ontstaan van de Een/Jt·ids Vak 
Centrale, die beide ook in de bundel zijn opgenomen. 1s 

Bevrijding van de arbeid 

Aan het begin van de jaren zeventig zag hij in het radicaler optreden van de vak
beweging weer perspectieven voor fundamentele maatschappijverandl'ring. In 
de voorgaande periode was hij weinig optimistisch gestemd gewee\t over de 
mogelijkheden van een verandering in socialistische zin. 

Meer en meer begon de PSP voor Harmsen haar aantrekkelijkheid te ver
liezen, vooral vanwege het uitblijven van samenwerking met andere progres
sieve partijen en het ontbreken van verbindingen met de vakbeweging. Voor 
hem zou deze situatie zich echter snel veranderen. 

In 1973 vroeg Leen van der Wel, scholingsmedewerker bij de Industrie
bond NVV, aan Harmsen of hij iemand wist die het geschiedenisonderdeel van 
de kaderscholing kon verzorgen. Tot zijn verbazing bood Harmsen aan dit zelf 
voor zijn rekening te nemen. Een directere betrokkenheid bij de georganiseer
de strijd van de arbeidersklasse kon hij nu weer voor zijn geschiedschrijving tot 
stand brengen. Uit deze samenwerking is in de loop der jaren een reek, van ar
tikelen en boeken voortgekomen. Voorbeelden hiervan zijn Voorde bl'vrzjding 
van de arbeid, samen geschreven met Bob Reinalda (1975) en het s~unen met 
Floor van Gelder en ]os Perry geschreven Mens en Werk (1980). Ook in zijn 
geschiedschrijving over de vakbeweging komt zijn politieke betrokkenheid 
naar voren. Niet alleen door zijn onderwerpkeuze en de aandacht vo< •r strate
gische problemen van de vakbeweging, maar ook blijkt dit uit zijn voortduren
de pleidooi voor georganiseerd en strijdbaar optreden. 

Geen neutrale geschiedschrijving 

Een van de meest in het oog springende karakteristieken van het historisch 
werk van Harmsen is de politieke inzet. Zowel in zijn geschiedschrijving over 
het communisme in Nederland, als over de jeugd- en vakbeweging, komt dit 
naar voren. Bij hem treft men geen beroep aan op waardevrije of ohjectieve 
neutrale wetenschap, maar bedrijft hij mede door zijn geschiedschrijving poli
tiek. Onder politici is hij historicus, onder historici politicus. 

Tot slot nog een enkele opmerking over de nu verschenen bundel. Het is 
zonder meer een zeer lezenswaardig boek geworden, ondanks of misschien 
juist wel dankzij de soms polemische stijl. Samen met de reeds genoemde uit
gebreide biografieën over Daan Goulooze en Mr. Alex S. de Leeuw laat zich 
deze bundellezen als een overzicht van de geschiedenis van de CPN, waarbij 
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de nadruk ligt op de periode tussen 1918 en 1948. Over de uiteindelijke keuze 
van de nu herdrukte artikelen door de redactie van de SUN valt natuurlijk bij 
de aanwezigheid van zo'n veelheid van mogelijkheden altijd te twisten. Zo zou 
men zich kunnen afvragen of het artikel over Rinus van der Lubbe niet achter
wege gelaten had kunnen worden en vervangen door de biografieën van Geert 
Sterringa en Jan Dieters, daar de levensschets van Van der Lubbe bijna in zijn 
geheel verwerkt is in de biografie van Got!looze uit 1980. 19 Ook al vormt het 
verschijnen van deze bundel in zijn eigen ogen een afronding van een afzonder
lijke geschiedschrijving over de CPN, laat het voor de CPN een begin zijn van 
een serieuze bestudering en verwerking van de resultaten van zijn onderzoek. 

Amsterdam, juni 1982 
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Het concept van de intellectueel 
als onbaatzuchtige hulpkracht 

André Roelofs 

Ik zou graag met een persoonlijke noot willen beginnen. Ik heb Ger Harmsen 
voor het eerst echt ontmoet in, naar ik meen, 1948 of 1949. Merkwaardigerwijs 
was dat honderd meter hiervandaan. Om de hoek in de Muiderstraat-toen 
nog een smalle straat, niet opgeofferd aan de stadsdoorbraken - waar hele
maal boven in een oud pand de scholing plaatsvond van de communistische 
studenvereniging Perikles. Ik was toen nog geen student, maar ook oudere 
middelbare scholieren mochten bij uitzondering meedoen. Zo kwam ik in het 
gezelschap van diep en wijs orerende personen als de latere historicus A. A., 
toen nog gewoon Toon de Jonge, de beeldhouwer Harrie Visser, Catrien 
Wolffen ook Wim Klinkenberg. Ger Harmsen, toen landelijk scholingsleider 
van de CPN, oefende er het toezicht uit en hield zelf vaak inleidingen. Behan
deld werden voornamelijk marxistische werken waarbij het streng toeging. Er 
werd echt overhoord en wie de opgegeven hoofdstukken niet gelezen bleek te 
hebben, kreeg behoorlijk op zijn tabernakel. Wat ik toen van het behandelde 
echt begrepen heb, is inmiddels bij mij onderwerp van gerede twijfel, maar dat 
neemt niet weg dat zeer zeker mijn belangstelling voor theoretische geschriften 
in die tijd zijn oorsprong heeft. Die belangstelling heeft bij mij in actieve vorm 
geduurd tot het eind van de jaren vijftig toen de ontluistering van Stalin en de 
Sowjet-Unie zich bij mij- en naar ik zeker weet bij vele anderen- vertaalde 
in een desinteresse voor de literatuur die voordien als heilig had gegolden. De 
hele jaren zestig heb ik me bezig gehouden met zeer praktisch journalistiek 
werk, gericht op feiten en gebeurtenissen. Het heeft mij getroffen dat zich bij 
Ger Harmsen iets soortgelijks heeft voorgedaan. Dit Down to Earth-feno
meen is naar mijn oordeel echt een fase geweest in de ontwikkelingsgeschiede
nis van de verhouding tussen de communistische beweging en de intellectuelen 
die met haar te maken hadden. Ik denk trouwens dat zich overeenkomstige 
verschijnselen van afstand nemen ook op andere momenten in de historie heb
ben voorgedaan. Wat dat betreft is er denk ik een golfbeweging. 

In dienst van de partij(leiders) 

In de jaren rond 1950 was het gezag van Ger Harmsen als theoreticus in de 
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CPN zeer groot, behalve bij sommige hogere partijfunctionarissen. Voor een 
deel echter was dit gezag ook het gevolg van de banden met Paul de (;root met 
wie Ger in die tijd nauw samenwerkte en met wie hij- althans naar de infor
matie die mij toen gegeven werd- het derde zogeheten leerboekjt· voor de 
Arbeidersbeweging1 schreef, dat een zeer grote rol speelde in de CPN-opvat
tingen door de hele vijftiger jaren heen. Het is de moeite waard dit boekje nog 
eens door te lichten. 

Ik wijs op die band met Paul de Groot om een andere reden dan sommi
gen van u wellicht denken. Die reden heeft minder met Ger Harmsen dan met 
Paul de Groot te maken. Een bijzonderheid van de naoorlogse CPN was dat 
wanneer intellectuelen een vooraanstaande rol speelden dat vaak was in een 
soort persoonlijke dienst van de nummer één van de partij. Doorgaans jonge, 
veel belovende intellectuelen die er door De Groot werden uitgepikt en, soms 
tot hun eigen verbazing, uitgeroepen tot de partij-intellectueel en -theoreticus. 
Mijns inziens was Ger Harmsen van deze reeks de eerste en Jurrie Reiding de 
laatste, met daartussen een aantal andere, onder wie - zij het tot op zekere 
hoogte- Ger Verrips en daarna André de Leeuw. 

Ook dit- de intellectueel in dienst van de partijleider- is een fenomeen. 
In ieder geval een symptoom van het jarenlange onvermogen van de ( ~PN in
tellectuelen als intellectueel-zelfstandigen te accepteren en te waarderen. Pas de 
laatste paar jaar is daar mijns inziens in en buiten de besturen, en dan nog maar 
ten dele, een kentering in gekomen. Op die notie van zelfstandigheid kom ik 
later nog op terug. Ten dele is dit ook een algemeen probleem van de commu
nistische beweging: de blinde onderschikking van de persoon. Het heeft iets 
fascinerends en is, naar gebleken, levensgevaarlijk. 

Wat Ger Harmsen betreft had deze positie tot gevolg dat hij via et·n enkele 
resolutie ongedaan gemaakt kàn worden. Een en ander was natuurlijk aller
minst los te zien van de buitenlandse voorbeelden waar, zoals bekend, het cen
traal comité van de communistische partij van de Sowjet-Unie zich 1.dfs niet 
ontzag om in resoluties waardeoordelen te geven over symfonieën van Prokof
jew en Sjostakowitsj. Om nu mijn persoonlijke noot over Ger Harmscn af te 
ronden: ik heb hem ook na de studentenscholing in de Muiderstraat Vl'lc malen 
van dichtbij meegemaakt, bij hem thuis in de Eerste Atjehstraat, op bdercur
sussen, tijdens zomerkampen, in de Roemer Visscherstraat op het tommalige 
partijbureau, later in Felix Meritis, bij de redactie van Politiek en Cultuur. We 
hebben ook beiden deelgenomen aan de verdediging van Felix Meritis in no
vember 1956. Onze laatste ontmoeting in partijverband kan ik me ook herin
neren, ergens in 1958 of waarschijnlijk in 1959. De breuk moet toen al een feit 
geweest zijn, hoewel toen althans in mijn gevoel nog niet definitief. Wc liepen 
elkaar volkomen onverwacht tegen het lijf in de vestibule van Felix Meritis. We 
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waren beide verrast en ik weet nog dat ik zei: 'Ben jij óók anticommunist ge
worden?'. Waarop Ger zei: 'Nee, ik ben geen anticommunist geworden.' 

Anti-stalinisme 

Het meer fijnzinnig onderscheid tussen kapitalistisch anticommunisme en so
cialistisch anticommunisme waarmee Gijs Schreuders verleden jaar hier in de 
Populier tijdens het debat met Harmsen overvallen werd, was toen nog niet 
uitgevonden. Ik zie in dat onderscheid èn in de term socialistisch anticommu
nisme trouwens nog steeds weinig brood. Wel in anti-stalinisme; als term en als 
actierichting. Ik weet nog wat mijn gevoelens waren na die ontmoeting in de 
vestibule van Felix: ik twijfelde en piekerde. Een gespreksbasis was er kenne
lijk al niet meer. Mijn antwoord op mijn vraag van toen: is Ger Harmsen anti
communist geworden, zal ik straks nog geven. 

Na 1959 heb ik Ger Harmsen nog maar op grote afstand gezien. Een uit
zondering was het PSP-congres in Groningen in naar ik meen, 1972. Dat wa
ren de meest chaotische jaren van de PSP en de nadagen van het PSP-lidmaat
schap van Harmsen. Over dat congres heb ik in De Waarheid nog een be
schouwing gegeven waarin ook Harmsen voorkwam. De passage lees ik u 
voor. Daarin stond dat op dit congres '( ... ) persoonlijke hobbyismen en 
schoolmeesterbetweterigheden culmineerden in een verbijsterende hoop rim
ram. Zoals over het vraagstuk of de PSP die zoals iedereen weet geen arbeiders 
telt, toch een arbeiderspartij is of misschien zelfs wel een arbeidersvoorhoede
partij. In deze theoretische discussie trad ook G. Harmsen op die na een ver
blijf in anarchistische kring in de PSP ronddoolt als een Don Quichotte die zich 
naar eigen omschrijving het 'herformuleren' van het marxisme ten doel stelt. 
'Uit de statistieken blijkt helemaal geen opgaande lijn van de loonstrijd' was 
een van de waarlijk richtinggevende uitspraken die ditmaal uit zijn mond vielen 
op te tekenen. Voor het overige viel op dat Harmsen vooral de verzoening met 
de trotskisten van PL trachtte te bewerkstelligen'. Einde citaat. Een fotoco
pietje zal ik straks aan hem geven. Voor zijn verzameling. 

De eerste keer dat we elkaar, laten we maar zeggen, echt ontmoetten was 
-symbolisch- tijdens het Stalinismecongres. Nu zitten we hier. Geflipte 
stalinisten met een zeer uiteenlopende ontwikkelingsgeschiedenis. Mij is het 
een genoegen. 

Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat ik bij deze persoonlijke noot wat 
lang bleef staan. Dat was niet omdat die terugblik van mij belangrijk is, maar 
omdat het mijns inziens niet anders kan. Daarvoor is wat er gebeurd is te zeer 
overladen met emoties en met persoonlijke dingen. 
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Waarmee allesbehalve gezegd is dat het daarbij gelaten kan worden. Want 'the
re is system in the madness'. Het is voor communisten en voor anderen van be
lang waar de 'madness' hem in zit. Ik denk dat een deel van de oorspron~ al ge
zocht moet worden bij Marx en diens notie van DE ARBEIDERSKLASSE als 
DE klasse die zichzelf zou bevrijden en daarmee het hele volk. Dat wasem ge
niale analyse maar een eenzijdige, ingegeven door de indruk die de industriële 
revolutie in Engeland maakte. 

Toch is deze notie blijven bestaan en naarmate hij minder zinvol werd 
meer verabsoluteerd, zoals dat vaak gaat. Overbodig te zeggen dat dit w.lt be
treft de intellectuelen een problematische positie opleverde, die echter helemaal 
niet als zodanig werd erkend. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit een toespraak van 
Paul de Groot uit 1956. In een voordracht voor een vergadering van studenten 
van de Amsterdamse universiteit concludeerde hij als volgt, ik citeer: 'I )e ar
beidersklasse is de drijvende en handelende kracht in onze maatschappij. Maar 
zij heeft daartoe de hulp van de intellectuelen nodig, zij verzoekt om die hulp 
en waardeert die wanneer zij onbaatzuchtig geboden wordt.' 

Dit was op 14 maart 1956, vlak na zijn terugkeer van het XXste partijcon
gres in Moskou waar Chroestjow over Stalin had gesproken maar waarover 
door De Groot niet werd gerept. Goed, dat laatste is ten dele een andere zaak; 
waar het mij nu om gaat is de omschrijving van de intellectuelen als hulpkracht 
met daaraan toegevoegd de intrigerende conditie van onbaatzuchtigheid. 

In de praktijk is overigens deze opvatting over de intellectuelen als hulp
kracht vaak gecompenseerd door een andere opvatting. Dat was de opv.ming 
dat de arbeidersklasse van zichzelf uit wel klassebewustzijn ontwikkelde maar 
dat het socialistisch bewustzijn van buitenaf in de arbeidersklasse werd inge
bracht, met name door intellectuelen. Om te beginnen door Marx en l·.ngels. 
In deze spanningsverhouding hebben intellectuelen vaak een vruchtbare rol ge
speeld in de communistische beweging, vooral in tijden dat deze zijn vleugels 
uitsloeg en anderen de hand rijkte, zoals bijvoorbeeld ten tijde van het Volks
front. 

Toch heeft de notie van intellectuelen als hulpkracht altijd bestaan en altijd 
een negatieve druk uitgeoefend. Mijns inziens is het nodig hiermee schoon 
schip te maken. Natuurlijk zijn arbeiders een belangrijke groep uitgebuitenen 
en onderdrukten, maar er zijn er meer. Er zijn hele onderdrukte volkeren en 
ook de vrouwen vormen een onderdrukte groep. Bovendien is DE arbt·iders
klasse als politieke categorie niet te hanteren. Meer en meer treedt wat we te
genwoordig noemen de gelaagdheid van de arbeidersklasse in het oog en wordt 
duidelijk dat met het pluriformer worden van de maatschappij ook de venchil
len binnen de gelaagde arbeidersklasse groot kunnen zijn. Bovendien is Ce tijd 
dat de intellectuelen alleen voortkwamen uit de heersende klasse - e:1 dus 
klasseverraad moesten plegen om onbaatzuchtig de arbeidersklasse te kwmnen 
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dienen- reeds lang voorbij. Tot zover Marx. 

Het kant-en-klare recept 

Er is nog een andere notie die mijns inziens de verhouding tussen de commu
nistische beweging enerzijds en de intellectuelen anderzijds zwaar heeft belast. 
Overigens niet alleen die verhouding. Kortgezegd is dat de idee dat we sinds 
/917 weten hoe het moet. En dat het er dus om ging de krachten te verzamelen 
om tot stand te brengen wat ook bij de Oktoberrevolutie gelukt was. Dit leidde 
tot grote nadruk op het belang van een sterke organisatie. Het leidde ook tot 
het gevoel dat het er op aan kwam de communistische revolutionaire opvattin
gen vooral zuiver te houden en afwijkingen dus scherp te bestrijden. Verder 
leidde de idee te weten hoe het moet natuurlijk tot het codificeren van de op
vattingen tot een gesloten en voltooid systeem. Voor intellectuelen àls intellec
tuelen was daarmee voornamelijk de taak weggelegd het vaststaande systeem 
van het 'marxisme-leninisme' naar de actuele werkelijkheid te vertalen en de 
werkelijkheid in het licht van het systeem te interpreteren. Dat daarbij, met na
me in de Sowjet-Unie, de kunst van het 'hineininterpretieren' tot grote hoogte 
werd ontwikkeld, getuigt alleen maar van het byzantijnse karakter van het daar 
bestaande staatkundige bestel. 

Ik realiseer me dat ik het me met deze nadruk op opvattingen en noties 
enerzijds gemakkelijk en anderzijds moeilijk maak. Gemakkelijk omdat het 
zou kunnen lijken dat het allemaal maar om wat ondoordachtheden heeft ge
handeld en dat het voldoende is daarvan afstand te nemen. Moeilijk omdat het 
lijkt alsof ik voorbij zou willen gaan aan de dramatische en tragische aspecten 
die ook aan dit stuk van de communistische geschiedenis voor personen en 
groepen personen hebben gezeten. 

Ik denk dat het nodig is op twee niveaus het spoor terug te volgen. Op het 
niveau van de theorie en op het niveau van de historie. Wat het tweede betreft 
ben ik het met Claudin eens dat de aansluiting bij de Camintern met de daarop 
gevolgde, eertijds zo geroemde bolsjewisering negatief is geweest. Verder dat 
de combinatie van bepaalde verkeerde noties en wat ik beschouw als het 'afge
leide stalinisme' in de praktijk van de CPN ook in ons land geleid heeft tot een 
niet onaanzienlijk aantal gevallen van karaktermoord en eerroof, die ook niet 
met verwijzingen naar de Koude Oorlog kunnen worden goedgepraat. Ik heb 
ook elders als mijn mening gegeven dat voorzover dit door de CPN als partij is 
gebeurd, met name in de vorm van congresuitspraken, moet worden terugge
nomen. Natuurlijk geldt hiervoor wat Ger Harmsen schrijft in zijn 'Stalinisme 
en Koude Oorlog in Nederland', te weten dat het 'voor degenen die kort na de 
Tweede Wereldoorlog reeds politiek aktief waren niet meevalt thema's als dit 
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aan een zakelijke beschouwing te onderwerpen omdat zij in de extreme p< tlitie
ke kontroversen van die jaren zozeer partij waren dat het opnieuw opr.tkclen 
ervan heftige emoties oproept'. Hoewel dit aan beide kanten geldt en hij het 
helen van oude breuken en wonden nieuwe wonden en breuken vermeden 
moeten worden, is een deugdelijk eerherstel in deze kwesties nodig. N tct al
leen om redenen van rechtvaardigheid maar ook omdat dit mijns inzien, deel 
uitmaakt van de grote katharsis waaraan de communistische beweging behoef
te heeft. 

Ik denk dat sommige delen van de communistische beweging in dl' we
reld, of wat zich zo noemt, tot een dergelijke katharsis niet in staat zullen zijn. 
Of het in Nederland zallukken staat niet helemaal vast, maar de kansen zijn 
niet slecht. Wat dat betreft kan binnen de CPN een overgrote meerderheid 
zich geheel en al vinden in de uitspraak van Henk Hoekstra dat wanneer de 
CPN zich niet vernieuwt, er over enige tijd niets meer te vernieuwen zal 7,ijn. 
In het laatste geval verdient zij ook niet meer. 

De critici serieus nemen 

Tot zo'n vernieuwing behoort de noodzaak zijn kritici serieus te nemeJJ. On
der communisten is het een gevleugeld woord dat je om te weten wat er ge
beurd is, de boeken van renegaten moet lezen. Dt is niet altijd waar, ma.u vaak 
wel, zie Deutscher, Claudin en anderen. Afgezien van het feit dat het woord 
renegaten verkeerd is, worden met genoemde maxime twee dingen (jnder
streept: 
- dat partijleidingen niet geroepen zijn de geschiedenis vast te stellen, ook 

marxistische partijleidingen niet; 
- dat binnen de communistische partijen de ruimte voor onafhankelijke mtel

lectuele arbeid vaak bedroevend gering was. 
Deze twee dingen zijn, lijkt mij, ook een bestanddeel van 'het geval 

Harmsen', beter gezegd, de verhouding Ger Harmsen tot de CPN. Ger 
Harmsen is weleens verweten dat hij bij zijn schrijven over de communi,ttsche 
beweging in Nederland gedreven werd door persoonlijke gevoelens. D.n zal 
best waar zijn en waarschijnlijk is Ger Harmsen de laatste om dat vlakwc~ van 
de hand te wijzen. 

Het gaat er ook niet om of alles wat Harmsen over het communi~1.ne in 
Nederland geschreven en gezegd heeft volstrekt juist en altijd geheel en al rede
lijk is. Ik vind wel dat Ger Harmsen- een paar stukken van zijn hedenmiddag 
verschenen bundel heb ik nog eens doorgelopen- geen anticommunist 1s ge
worden. Ik vind dat een prestatie van hem. 

Wat de persoonlijke drijfveren betreft zou ik willen zeggen dat het laar-
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zonder niet had gekund. Persoonlijke gevoelens zijn vaak sterke drijfveren, 

dikwijls niet de slechtste. Vele linksen, niet alleen communisten, zijn dat de 
laatste jaren meer en meer gaan beseffen. Ook de feministen hebben ons in dit 
opzicht iets geleerd. Bovendien: wie idealen wil herijken, in de huidige tijd de 
vraag stelt waarom en waarvoor doen we het eigenlijk allemaal, wat is de zin en 
de strekking van onze actie- die zal persoonlijke gevoelens niet kunnen ont
beren. Naar mijn mening moet de CPN bereid zijn ook in de spiegel te kijken 
die Ger Harmsen voorhoudt. Daarbij gaat het niet louter om de CPN, zomin 
als de moeilijkheden waarin de PvdA verkeert in een sfeer van 'eigen schuld, 
dikke bult' afgedaan kunnen worden als alleen maar problemen van de PvdA 
en niet heel links. 

Over de scheidslijnen heen 

Er is inderdaad 'zwaar weer op til' en links, in al zijn verscheidenheid, zal ant
woorden moeten vinden op fundamentele problemen, voor een deel oude, 
voor een deel nieuwe. 

Verre van iets af te willen doen aan de betekenis. en de inbreng van andere 
linkse stromingen- integendeel- denk ik dat we moeten stellen dat zowel de 
sociaal-democratie als het communisme geprobeerd hebben het kapitalisme 
aan te tasten. Beide op uiteenlopende wijze en beide met een bepaalde mate 
van, uiteenlopend, succes. Beiden zijn daarbij echter ook op grote moeilijkhe
den gestoten. De sociaal-democraten op de structurele weerstand en elasticiteit 
van het bestaande systeem, dat ook echte hervormingspogingen vaak als een 
spons wist op te vangen. De communisten op de onmogelijkheid via een kloe
ke overname van de staatsmacht, op bureaucratische wijze, van bovenaf een 
nieuw stelsel op te leggen. 

Het eerste maakte sociaal-democraten die wel degelijk socialisme wilden, 
vaak tot een soort van personeelsafdeling van een groot concern die in goede 
tijden leuke dingen kan/mag organiseren, maar in slechte tijden de ontslagen 
moet aanzeggen. Het tweede heeft communisten of hun opvolgers gemaakt tot 
bureaucraten en een onderdrukkende kaste. 

In mijn visie zijn beide dan ook aan herbezinning toe. En dat in het licht 
van de gewijzigde situatie rond het eind van de twintigste eeuw- als de mens
heid die haalt. In feite worstelt heellinks met grote problemen. Door allerlei 
omstandigheden vindt die worsteling op dit ogenblik ten dele het eerste en het 
hevigst plaats bij de CPN. Dat geldt trouwens bijvoorbeeld ook voor de strijd 
om het feminisme. Misschien heeft de CPN in sommige opzichten ook het 
meeste op te ruimen. Op andere momenten en op andere kwesties zullen het 
andere linkse groepen zijn waar het debat zich concentreert. 
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Mij dunkt dat zulke debatten voor heellinks van levensbelang zijn l'll ook 
niet alleen binnen de eigen groepen gevoerd kunnen worden. Het is nodig over 
politieke scheidslijnen heen verwantschappen te cultiveren. Zo goed als het no
dig is elkaar, bij alle meningsverschillen en debatten, te beschermen. Bijvoor
beeld wanneer de PSP zoals in Eindhoven door de BVD belaagd wordt 1 >I wan
neer de PvdA in de persoon van Max van de Berg door de Telegraaf en de 
TROS op infame wijze wordt aangepakt. Een van de slechte traditil'\ is het 
hardste uit te halen op wat het dichtste bij staat- en dat zeg ik ook als tdfkri
tiek. Links moet tot samenspraak en samenwerking komen, wat mij betreft in
clusief de mogelijkheid van hergroeperingen, en dat op straffe van gcmeen
schappelijke nederlagen. Bij zo'n toenadering zijn kritische intellectuelen -
binnen en buiten partijen- van cruciaal belang. Zoals intellectuelen altijd een 
grote rol gespeeld hebben op belangrijke kruispunten. 

Noot 

I. Naar Ger Harmsen mij later meedeelde heeft hij meegewerkt aan het eerste en hc1 tweede 
deeltje van dit leerboek maar met het derde deel ervan geen bemoeienis gehad ~ A 1\. 

80 



Het Nieuwe Europa 

Duco Helierna 

Op veel plaatsen is het afgelopen jaar gedebatteerd over de toekomst van Euro

pa. Dat gebeurde tegen de achtergrond van de zich verslechterende verhouding 
tussen Oost en West, de toenemende spanningen binnen de Atlantische wereld 
en het groeiende verzet tegen de bewapeningsplannen van de NAVO. Ver
schillende malen werd geconcludeerd dat zowel West- als Oost-Europa zich 
zouden moeten losmaken van de supermachten en daarmee van de waanzin 
van de bewapeningswedloop. Ook binnen de CPN pleitten vooraanstaande le
den voor 'beëindiging van het blokdenken'. Een overeenkomstige passage 
werd zelfs opgenomen in het verkiezingsprogramma. Dat is vroeger wel eens 
anders geweest. Om uiteenlopende redenen voelden zowel de communistische 
als sociaal-democratische partijen weinig voor vergroting van de Westeuropese 
militaire zelfstandigheid. 

Net als vroeger staan in de huidige Nederlandse discussies over de toe
komst van Europa de militaire verhoudingen centraal. Dat komt omdat de 
Westeuropese afhankelijkheid ten opzichte van de Verenigde Staten zich op dit 
terrein het meest grijpbaar aftekent. Het wordt steeds duidelijker dat de NA
VO, en met name de militaire politiek van de Reagan-regering de W esteuropc
se veiligheid niet garanderen. Integendeel, ze brengen de Westeuropese landen 
aan de rand van de afgrond en die moeten er nog miljarden voor betalen ook. 
De moderniseringskwestie brengt dat alles eens te meer aan het licht. 

Plaatsing van die nieuwe raketten zou de spanning tussen Oost en West 
vergroten, zou de kans op een nucleair conflict naderbij brengen. De Verenig
de Staten zouden wellicht buiten schot blijven, terwijl de Westeuropese landen 
niets te vertellen zouden hebben over de in West-Europa gelegerde Ameri
kaanse atoomwapens. De Westeuropese partners leveren in dat geval slechts de 
slachtoffers. 

Het is begrijpelijk dat het vertrouwen van de publieke opinie in de Atlan
tische samenwerking af begint te nemen. Het Amerikaanse imperialisme heeft 
de afgelopen tien jaar veel van zijn wervende kracht verloren. In politiek op
zicht door Vietnam en Watergate; in economisch opzicht door de crisis en de 
verscherpte concurrentieverhoudingen binnen de westerse wereld. El Salvador 
en de griezelige bewapeningsuitgaven van de regering-Reagan hebben dat ver
minderde vertrouwen bepaald niet kunnen herstellen. 

De militaire coup in Polen heeft het streven naar Europese zelfstandigheid 
alleen maar versterkt. Polen heeft voor de zoveelste maal aangetoond welke de-
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sastreuze gevolgen de blokvorming ook voor de Oosteuropese landen heeft. 
De verbondenheid van links in West-Europa met Solidariteit is groot. 

Het gevoel van onmacht ook, omdat ook voor links in West-Europa het 
IJzeren Gordijn keer op keer een harde realiteit blijkt te zijn. Het streven naar 
een neutraal, zelfstandig en op termijn herenigd Europa lijkt ook aan dl' ver
bondenheid met de democratische oppositie enig politiek perspectief te bil'den. 

Het Europese Alternatief 

Het is niet de eerste keer dat de militaire verhoudingen tussen West-Europa en 
de Verenigde Staten ter discussie staan. In de naoorlogse Westeuropese politiek 
is het idee van een grotere militaire zelfstandigheid in de meeste gevallen onder
deel geweest van rechtse strategieën. Na het afsterven van de Derde Weg, en 
vergelijkbare bewegingen, is het Europese Alternatief in de praktische politiek 
(afgezien van utopieën) bepleit door rechtse partijen, met name door de West
duitse CDU en de Franse Gaullisten. 

Dat zelfstandigheidsstreven heeft altijd een sterk militair karakter gehad 
en was, tweede helft vijftiger en eerste helft zestiger jaren, met name gericht op 
de kwestie van de zeggenschap over de in West-Europa gelegerde atoomwa
pens. Strauss en De Gaulle waren in deze jaren de meest uitgesproken expo
nenten van dit streven, zij het in zeer uiteenlopende varianten. De Gaulle zette 
de Force de frappe (de Franse kernmacht) op poten; Strauss was een gmot, 
maar weinig succesvol voorstander van een Europese kernmacht. 

Het Westeuropese zelfstandigheidsstreven in de vijftiger en zestiger i aren 
hing nauw samen met pogingen de 'Amerikaanse uitdaging' ook op eco
nomisch terrein aan te gaan. Dat zou moeten gebeuren door middel van state
lijke bescherming en ondersteuning van de Westeuropese ondernemingen, met 
name die in de speerpuntsectoren. Een supranationele EEG zou het Eurqpese 
raamwerk kunnen vormen voor een dergelijke poging de concurrentie met de 
Amerikaanse multinationals aan te gaan, al hadden de Europeanen binr,cn de 
CDU en Gaullisten hierover uiteenlopende opvattingen. Het opzetten v.111 een 
zelfstandige Westeuropese wapenindustrie zou een centrale schakel m.oeten 
vormen tussen de economische en militaire aspecten van dit Europese Alterna
tief. 

Ondanks de overeenkomsten, bestonden er tussen Gaullisten en CDU/ 
CSU-europeanen grote meningsverschillen en belangentegenstellingen. Meer 
in het algemeen kan men zeggen dat onder de voorstanders van een zelfstandig 
Europa de tegenstellingen vaak zo groot waren, dat nauwelijks sprake 1s ge
weest van een werkelijk gecoördineerd streven naar hechtere politieke SJimen
werking. Voor zover dat wel dreigde te gebeuren, zoals in 1963 bij het door 
Adenauer en De Gaulle ondertekende samenwerkingsverdrag (dat onder meer 
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militaire samenwerking beoogde), was de verontrusting daarover in Washing
ton zeer groot. In 1963 was daar echter al snel weinig reden meer toe, omdat 
Adenauer enkele maanden na ondertekening van het verdrag van het politieke 
toneel verdween. 

Strauss en De Gaulle waren reactionaire politici. Het is wat dat betreft op
vallend hoe met name De Gaulle in de huidige discussie over een Nieuw Euro
pa een -soort eerherstellijkt te krijgen. Daarbij mogen we echter niet voorbijg
aan aan het autoritaire karakter van zowel Strauss' als De Gaulle's politiek. 
Brugsma, een van de vooraanstaande woordvoerders van het streven naar een 
Nieuw Europa, wil "ere wie ere toekomt De Gaulle's Europa der Vaderlanden 
scheppen" (Volkskrant, 3 april 1982 ), maar vermeldt niet dat het economisch 
fundament van De Gaulle's zelfstandigheidspolitiek tweede helft zestiger jaren 
verzandde, en dat zijn autoritaire binnenlandse politiek stuk liep op de massa
beweging van mei '68. Ere wie ere toekomt. 

Links en Europa 

De linkse partijen in West-Europa hebben altijd huiverig gestaan tegenover het 
streven naar grotere militaire zelfstandigheid ten opzichte van de Verenigde 
Staten en versterking van de Europese samenwerking. Dat geldt zowel voor de 
communistische als de sociaal-democratische partijen. 

De communistische partijen hebben zich traditioneel afgezet tegen plan
nen tot hechtere Europese aaneensluiting en tot loskoppeling van de beide gro
te mogendheden. Dat standpunt was oorspronkelijk gebaseerd op het axioma 
dat er in de tegenstelling tussen Oost en West geen ruimte was voor een Derde 
Weg. In de strijd tussen socialisme en kapitalisme diende gekozen te worden. 
Niet kiezen voor het reëel bestaande socialisme, betekende een keuze voor de 
tegenpartij. Dat standpunt werd lange tijd op grove wijze ingebracht tegen die
genen die zich aan de tragedie van de Koude Oorlog probeerden te onttrekken. 

De communistische partijen hebben het perspectief op een zelfstandig, 
politiek en militair hechter aaneengesloten West-Europa ook veelal sterk geï
dentificeerd met het Duitse revanchisme. Door middel van Europese militaire 
eenwording en een Europese kernmacht zou de Bondsrepubliek trachten zich 
aan de na de Tweede Wereldoorlog opgelegde beperkingen Ga!ta, Verdragen 
van Parijs) te onttrekken. Dat was een gesimplificeerd oordeel dat desalniette
min reëel bewijsmateriaal vond in de politieke opvattingen van Franz Josef 
Strauss. 

Ook de sociaal-democratische partijen hebben zich in de politieke prak
tijk nooit aangetrokken gevoeld tot het perspectief van grotere militaire zelf
standigheid en loskoppeling van de Verenigde Staten. Integendeel, de sociaal
democratische partijen zijn in de meeste Westeuropese landen juist uitgespro-
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ken dragers van de Atlantische samenwerking geweest. De PvdA ook: voor
stander van een supranationale EEG, maar als onderdeel van het Atlantisch 
systeem, waarvan de NAVO het kernstuk vormde. 

Begin jaren tachtig zijn de politieke bakens van verschillende Westeurope
se communistische en sociaal-democratische partijen langzaam maar zeker ver
schoven. 

'Het Europese bloed kruipt waar het niet gaan kan', zegt Brugsm.1. 'Het 
gevoel dat voortzetting van de Amerikaanse confrontatie-politiek alleen maar 
gruwelijke risico's inhoudt, dat aan het eind van die weg geen beloning wacht 
blijft niet meer beperkt tot de honderdduizenden die de straten optrokken: het 
heeft de kanselarijen bereikt.' (HP, 13-2-'82.) Het verbrokkelen van dt• con
sensus over de Atlantische samenwerking begint ook door te dringen in de Ne
derlandse partijpolitiek. De sjablones van de Koude Oorlog beginnen lang
zaam te verdwijnen. Daarmee wordt een zinvolle discussie mogelijk over de 
perspectieven op een zelfstandige Nederlandse buitenlandse politiek gericht op 
doorbreking van de blokken. Dat is ook hoognodig, want de tijd dringt. 

Europa en de vredesbeweging 

Het verlies aan Atlantische cohesie biedt de vredesbeweging grote mogelijkhe
den. 'Ik denk dat de huidige massabeweging tegen de atoombewapening het 
politieke tij meer mee heeft dan de Ban de bom-beweging van de jaren vijftig, 
die op een massieve' Atlantische' solidariteit stuk liep', zegt Siep Stuurman te
recht (in De Groene van 24 februari 1982). Maar dat geldt niet alleen voor de 
vredesbeweging en de progressieve partijen. Ook elders worden de politieke 
perspectieven bijgesteld. Achter het in algemene termen gestelde streven naar 
een militair zelfstandiger West-Europa gaat dan ook een heel scala aan politieke 
opties en strategieën schuil. Dat bleek onder meer uit de serie discussiehijdra
gen die over dit onderwerp de afgelopen maanden in verschillende bladt•n als 
De Volkskrant en HP hebben gestaan. 

Er zijn rechtse varianten, met inbegrip van pleidooien voor een Europese 
kernmacht; er is de sociaal-democratische verwarring en het nostalgisch om
zien naar de Kennedy-tijd, zoals dat gebeurde in een bijdrage van Relus ter 
Beek in De Volkskrant van 13-2-'82; er zijn ideeën voor een soort massall· con
ventionele verdediging (een soort EDG-plannen); er zijn ook constateringen 
dat West-Europa niet kan worden verdedigd zonder het in feite te vernietigen. 

Het Nieuwe Europa blijkt een paraplu waaronder velen kunnen schuilen. 
De hamvraag blijft wie de macht zal hebben in dat Nieuwe Europa, welke co
alitie van klassen of klassefracties dat Nieuwe Europa zal domineren en welke 
politieke partijen daarbinnen de parlementair-democratische macht zullen uit
oefenen? 
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Het is daarom voorbarig aan de Derde Weg hoge verwachtingen te ver
binden. Dat kan goed worden geïllustreerd aan de hand van een passage van 
Siep Stuurman (Groene, 24-3-'82). Stuurman zegt daarin: 

'Over de wenselijkheid van deze Derde Weg kunnen wij het vrij snel eens 
zijn: de politieke en economische speelruimte voor West- en Oost-Europa zou 
enorm toenemen, het gevaar van een wereldoorlog zou sterk verminderen en 
wij zouden bevrijd worden van een groot deel van de huidige defensielasten. 
Een hechtere economische samenwerking tussen West-Europa, Oost-Europa 
en de Sowjet-Unie zou de overwinning van de huidige economische crisis kun
nen betekenen. In het voordeel van alle betrokken partijen.' 

Dat is nogal wat, en Stuurman voegt dan ook toe: 'hoe mooi zou de we
reld niet zijn als er geen machtsverhoudingen en geen heersende klassen wa
ren.' Een terechte relativering, want zouden we bevrijd worden van de huidige 
defensielasten? Dat is maar de vraag. Door sommigen wordt als vervanging 
voor de Amerikaanse nucleaire paraplu gepleit voor een sterke uitbreiding van 
de conventionele strijdkrachten in West-Europa; en dat kost een hoop geld. En 
of dat zelfstandige Europa vredelievend zal zijn, zal afhangen van de machts
verhoudingen binnen zo'n nieuw Europa. Zou de politieke speelruimte wor
den vergroot? Hopelijk. Zou de crisis kunnen worden overwonnen in het be
lang van alle betrokken partijen? Ook dat is de vraag. Het is daarbij goed te be
denken dat de Westeuropese welvaartsstaten werden gebouwd op de ruïnes 
van vele landen in de Derde Wereld, waarvan sommige dichterbij liggen als ve
len veronderstellen: bijvoorbeeld in Zuid-Italië. 

Het Nieuwe Europa zou neutraal kunnen zijn en vredelievend, maar het 
kan ook een nieuw imperialistisch blok vormen, dat op eigen benen gaat staan 
nu de Atlantische samenwerking uit elkaar valt en de Verenigde Staten niet 
meer in staat zijn die wereldwijde maatschappelijke stabiliteit te garanderen 
waarvan ook de Westeuropese multinationals decennia-lang hebben geprofi
teerd. 

Europa tussen Oost en West 

Het is in de recente discussies niet altijd duidelijk of het nu gaat om een zelf
standig West-Europa, of een zelfstandig herenigd Europa. Laten we uitgaan 
van het volgende scenario: West-Europa maakt zich los van de verstikkende 
greep van de Atlantische militaire samenwerking, en streeft er tegelijkertijd, of 
vervolgens naar dat een zelfde ontwikkeling ook in Oost-Europa plaats zal 
vinden. Uiteindelijk moet dan een zelfstandig, herenigd Europa ontstaan. Een 
Europa los van de supermachten. 

Het Nieuwe Europa zal dan neutraal zijn. Maar in welke zin neutraal? In 
elk geval neutraal in de bewapeningswedloop tussen Moskou en Washington. 
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Zal het ook in maatschappelijke zin neutraal zijn, het midden houdend tussen 
kapitalisme en het reëel bestaande socialisme? 

Ook een militair van de Verenigde Staten losstaand West-Europa zal 
vooralsnog kapitalistisch zijn. (Overigens moeten we de intensiteit van de eco
nomische relaties tussen de VS en West-Europa niet onderschatten.) Terug
trekking van de Russische militaire protectie zal in Oost-Europa veel ingrij
pender consequenties hebben. De maatschappelijke ordening in Oost-Furopa 
wordt door de Russische militaire aanwezigheid overeind gehouden. Terug
trekking zou de ineenstorting van die ordening tot gevolg kunnen hebben. Het 
Westeuropese kapitalisme zou, bij een 'vrij spel der maatschappelijke krachten' 
op het Europese continent, een grote zuigkracht op Oost-Europa uit kunnen 
oefenen. 

Hoe men de gevolgen daarvan ook beoordeelt, het is duidelijk dat zo'n 
ontwikkeling een politieke aardverschuiving tot gevolg zou kunnen hebben. 
Het is de vraag of daarbij begrip moet worden getoond voor de na twee 111assale 
invasies voor de hand liggende Russische wens tot een zone van 'bufferstaten'. 

Vooralsnog is er alle reden om nuchter te blijven als het gaat om het pers
pectief van een zelfstandig Europa en zich te realiseren welke conflicten t•n pro
blemen daarbij allemaal opdoemen. En dan heb ik het nog niet eens < n·er de 
grote politieke verschillen tussen de Westeuropese landen onderling. Ik groei 
van de vredesbeweging in West-Europa vormt een verbindende kracht tussen 
de Europese landen. Daar staat tegenover dat de partijpolitieke verhoudingen 
in verschillende Westeuropese landen bepaald niet in eenduidig progressieve 
richting opschuiven. Het is van enorme betekenis welke regering de Bondsre
publiek in de komende jaren zal regeren en het is bepaald niet zeker dat dat de 
SPD zal blijven. Mocht de CDU/CSU-combinatie de regeringsmacht in Bonn 
overnemen staat volgens Der Stern FranzJosef Strauss op de nominatie om mi
nister van buitenlandse zaken te worden. Zo'n wijziging zou ingrijpende con
sequenties hebben voor de politieke verhoudingen in West-Europa. 

we moeten het verderliggende doel van een zelfstandig, neutraal <'11 her
enigd Europa niet uit het oog verliezen. Zeker niet. Het is mijn suggestit' niet er 
alleen maar kritische kanttekeningen bij te plaatsen en af te wachten welke 
ideeën door anderen worden ontwikkeld. Voor het doorbreken van de politie
ke verhoudingen in Europa is durf en creativiteit nodig, zegt Brugsma tt'recht. 
Voorwaarde voor zulke durf en creativiteit is echter een reëel oordeel <~ver de 
bijbehorende problemen en risico's. 

De discussie zal zakelijk moeten zijn en gebaseerd op een reële inschatting 
van de verhoudingen in Europa. Zoniet, dan bestaat het gevaar dat de stoot
richting van de vredesbeweging vervaagt, of zelfs opschuift naar rechts. I {et zal 
er in Nederland in eerste instantie om gaan zulke politieke verhoudingen tot 
stand te brengen dat ons land zelfstandige stappen durft te nemen om aan de 
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huidige waanzin een eind te maken. Verwijdering van kernwapens van Neder
landse bodem, dat staat de komende jaren centraal. De eerste stap is het blok
keren van de geplande nieuwe kernwapens. 

juli 1982 
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Het Ontwerp vergeleken met 
de ideologie achter de 
Oosteuropese 
volksdemocratieën 
Geen tirade tegen sociaal-democratische 
concessiepolitiek zonder analyse van reële 
machtsverhoudingen 

Otto Middelkoop 

Hierbij een reactie n.a.v. de artikelen van Benschop e.a. (verder aangeduid als 
B.) en Kees van der Pijl (VdP) in Komma 3/1. 

Ik zou graag willen wijzen op nog een onduidelijkheid (naast degenl' die al 
terecht worden gesignaleerd) in het Ontwerp. B. nemen aan dat in hl't Ont
werp elementen voor een alternatieve strategie worden geformuleerd, met als 
één van de hoofdpunten: erkenning van politieke pluriformiteit van Ut' voor 
het bereiken van het socialisme noodzakelijke coalitie en de gelijkwaardigheid 
van de coalitiepartners. Dit laatste is echter, helaas, nergens in het Ontwnp te
rug te vinden. Wel wordt veel het begrip pluriformiteit (VI, 4 en elders') in de 
arbeidersbeweging e.d. gebruikt en opgemerkt dat geen enkele van de CO.llitie
genoten kan pretenderen de omvorming van de Nederlandse samenleving al
léén te kunnen bewerkstelligen (VIII, 1) en dat respect nodig is voor l'lkaars 
identiteit en standpunten. Prima! 

Maar pluriformiteit en wederzijds respect zijn echter nog geen (politieke) 
gelijkwaardigheid. Dat dit geen overbodige muggezifterij is, moge blijken uit 
een aantal passages uit een orthodox communistisch werkje, genaamd 'The 
World Communist Movement', (Zagladin, Ed. Outline of Strategy and Tac
tics, Progress Publishers, Moscow, 1973). 

In hoofdstuk III, 'De socialistische revolutie en de vormen van ha;u ont
wikkeling' wordt de nadruk gelegd op de strijd voor de democratie als onder
deel van de strijd voor het socialisme en op de mogelijkheid, ja wenselijkheid 
om het socialisme langs vreedzame weg te bereiken en bovendien dat het hier
bij niet juist is om het gehele staatsapparaat te vernietigen. Voor al deu stel
lingnames worden bijpassende citaten van Marx en, vooral, Lenin ge~<"ven. 
Uitgebreid wordt ingegaan op de 'gelaagdheid van de arbeidersklasse'. 

Bij het kernpunt aangekomen, de dictatuur van het proletariaat (een term 
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waar op zich niet zoveel waarde aan wordt gehecht, zolang de essentie maar ge
handhaafd blijft, nl. dat de leiding van de revolutie in handen moet liggen van 
de stedelijke werkers en fabrieksarbeiders), blijkt dat deze dictatuur volgens dit 
boekje verschillende vormen kan aannemen. 

'Een systeem van democratische partijen is opgekomen in Polen, de 
DDR, Tsjechoslowakije en Bulgarije. Elk van deze partijen heeft zijn onafhan
kelijkheid bewaard (sic!) en bezit zijn eigen programma en kranten. Echter, al
le spelen een actieve rol in de gezamenlijke zaak van de opbouw van het socia
lisme. ( ... ) Ze erkennen de leidende rol van de Communistische Partij. (. .. ) 
Derhalve betekent de veel-partijenvorm in de proletarische dictaturen van de 
socialistische landen op geen enkele wijze de verwerping van de leidende rol 
van de arbeidersklasse of haar Communistische Partij. ( ... ) Hetzelfde geldt 
voor het feit dat stemrecht is gehandhaafd voor de bourgeoisie en voor het ge
bruik van de traditionele vormen en instituties van het parlementaire systeem. 
Lenin wees erop dat de "kwestie van het ontnemen van het stemrecht aan de 
uitbuiters een zuiver Russische kwestie is en geen zaak van de dictatuur van het 
proletariaat in het algemeen" (Lenin, Col!. Works 28, p. 255) ( ... )De commu
nistische partijen van de kapitalistische landen kunnen deze ervaring toepassen 
bij het betrekken van niet-proletarische massa's en hun politieke partijen in de 
strijd voor het socialisme. ( ... )Geheel nieuwe combinaties van het parlemen
taire systeem en nieuwe systemen van volksregering zouden kunnen verschij
nen.( ... )'(p.165). 

Men ziet: in de communistische orthodoxie is allang gebroken met 'de op
stand' of 'de verovering van de macht' als strategie naar het socialisme. De sug
gestie lijkt dan ook zeer overdreven dat het Ontwerp heel gewaagde nieuwe 
stellingnames zou inhouden. 

Want in hoeverre is nu in het Ontwerp werkelijk afgerekend met de 'lei
dende rol van de arbeidersklasse' en de CPN als vertegenwoordiger, bij uitstek 
of zelfs exclusief hiervan? 

Zoals B. reeds constateren: niet erg consequent. Het gebruik van de term 
'marxistische ideeën van het wetenschappelijk socialisme' (I,6) impliceert in
derdaad dit voorhoededenken reeds. Verder staan er in het Ontwerp nog ande
re al dan niet 'bewuste vaagheden'. 'De opstuwende rol die deze of gene laag 
van de arbeidersklasse in haar breedste samenstelling vervult, kan niet worden 
ontleend aan overwegingen van historische of numerieke aard.' (VI, 3.) 

Jawel, maar hier wordt niet het klassieke (marxistische) argument verwor
pen dat de arbeidersklasse m.n. door haar positie in het produktieproces de lei
ding zal nemen. Maar, zo zal men wellicht tegenwerpen, er wordt toch gespro
ken van 'bescherming van het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging' 
(VIII,3)? Inderdaad, maar de verduidelijking, of zo men wil, beperking met de 
term 'In deze geest' zou kunnen inhouden dat progressieve partijen positief ge-
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discrimineerd zullen moeten worden of invloed moeten kunnen ui toeft.: .rn op 
de kieslijsten van minder progressieve partijen om tegenwicht te kunnl'n bie
den aan de 'manipulaties door de massacommunicatiemedia'. 

Zo zijn er nog wel meer vaagheden op dit punt te vinden. Het gaat er in
derdaad om, om tot een reële consensus te komen en niet allerlei zaken zo vaag 
te formuleren dat er nog ruimte is voor zeer ondemocratisch-orthodoxe strate
gieopvattingen. 

Verder is het nog maar de vraag of in het Ontwerp staatssocialisme wordt 
afgewezen, zoals B. lijken te denken, waar er sprake is van een 'parlemmtair
democratische socialistische staatsvorm' (IX,7) en 'machtsdeling in progressie
ve zin' (IX,10). Worden in het socialisme conservatieve groeperingen (staats
rechtelijk) van machtsuitoefening uitgesloten? Beter zou zijn: 'socialistisch re
geren binnen een parlementair-democratische staatsvorm aangevuld met vor
men van directe democratie.' 

Ook m.b.t. de 'autonomie van bewegingen' is een verduidelijking nodig. 
Tot voor kort beschouwde de CPN bewegingen reeds als autonoom als ze, 
overdreven gesproken, zelfstandig contributie mochten ophalen (AN.JV en 
NVB). Gezien de historie van de CPN is het wellicht nuttig nader te om
schrijven wat men bedoelt met het afwijzen van 'kanaliseren, dirigeren of 
manipuleren van progressieve bewegingen' (VII,3), zeker zolang ern.1ar ge
streefd wordt elk lid, op welke post dan ook, ervan te overtuigen zich vnor de 
uitvoering van de aldus genomen besluiten in te zetten' (X,4), dus ook in de 
'autonome bewegingen'. Met zulke overtuigingscampagnes hebben we, dunkt 
me, al genoeg vervelende ervaringen opgedaan. 

Het is, kortom, van belang duidelijk aan te geven, zoals al eerder gezegd 
in een bespreking van het nieuwe programmaontwerp van de nieuwt• Mexi
caanse partij (De Waarheid, 9-2-'82) in hoeverre het pluriforme, parlemmtaire 
socialisme dat wordt voorgestaan door zich vernieuwende communistische 
partijen, inderdaad verschilt van dat in de z.g. Oosteuropese volksdemocratie
ën. 

De grote nadruk die in het Ontwerp valt op de vredesstrijd, onder!'.chrijf 
ik van harte. Deze nadruk is echter evenmin nieuw: al in het document van de 
conferentie van communistische en arbeiderspartijen van Europa, geho,den in 
juni 1976 te Berlijn (P&C 36, nr. 4, 1976) wordt de vredesstrijd centml ge
steld. Ook andere belangrijke elementen van het huidige Ontwerp kunmn hier 
al gevonden worden: respect voor de vrije keuze van uiteenlopende wegen in 
de strijd voor progressieve maatschappelijke hervormingen en voor het socia
lisme (p. 192), de noodzakelijkheid van samenwerking tussen de communisten 
en alle andere democratische en vredelievende krachten (p. 159), met name so
cialisten en sociaal-democraten op voet van gelijkheid (p. 194, let wel: hier gaat 
het om vrede, veiligheid en sociale vooruitgang, niet om het socialisme), de be-
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vrijding van de vrouw (p. 194 ), het ontbinden van de militaire blokken (p. 
197), de verrijking van de persoonlijkheid in de geest van de idealen van vrede, 
democratie en humanisme ( p. 200) en zelfs het verband tussen de mogelijkhe
den van politieke ontwikkelingen van de socialistische landen (lees: democrati
sering) en de ontspanning (p. 192). 

De (toenmalige) vernieuwende krachten in de communistische beweging 
hebben hier duidelijk hun invloed doen gelden, overigens zonder dat in Sow
jet-ogen ontoelaatbare principiële ideologische veranderingen tot stand kwa
men. Interessant is trouwens de vraag (waar ik hier niet verder op in wil gaan) 
in hoeverre de vernieuwing van de CPN (nadruk op de vredesstrijd en een sa
menwerkende houding) objectief gezien, ongewild in het verlengde ligt van de 
buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie. (Vgl. bijv. de uitspraken van Brezn
jew over de belangrijke rol die de sociaal-democratie kan vervullen in de vre
desstrijd!) Op zich genomen is dit natuurlijk nog geen ramp. 

Van belang is echter wel om onze zelfstandige positie te verduidelijken, 
niet op grond van het Berlijnse document (waarnaar mijns inziens elke verwij
zing in het Ontwerp achterwege gelaten moet worden, hetgeen immers zou 
betekenen dat we dit document nog steeds onderschrijven, inclusief de accep
tatie van 'de grote ideeën van Marx, Engels en Lenin', en de 'vooraanstaande 
rol van de socialistische landen bij het voorkómen van een nieuwe wereldoor
log'), omdat de Sowjet-Unie de daarin vermelde autonomie van communisti
sche partijen nog uitstekend verenigbaar acht met een 'speciale verantwoorde
lijkheid van deCPSUtegenover zusterpartijen' (The World Communist Mo
vement, p. 478). Een soort Breznjew-doctrine dus, ook naar Europese zuster
partijen toe. 

Het Ontwerp klampt zich nog steeds vast aan een failliete internationale 
communistische beweging en wil zelfs dat de CPN gecoördineerd optreedt 
met o.a. de CPSU (! 11,3) en plaatst zelfs, als men de tekst letterlijk neemt, mis
schien onbedoeld de Sowjet-communisten op een voetstuk door onder de 
schatkamer van tradities etc. die gehandhaafd moeten worden (I, 13) de deelna
me aan een coalitie van alle anti-fascisten in de gehele wereld, vooral met die in 
de Sowjet-Unie (I,7) te noemen. Nogmaals, het gaat hier niet alleen maar om 
een historisch feit, waarbij men zich kan afvragen of deze voorkeurspositie 
voorde Sowjet-Unie nu wel zo'n juiste houding is geweest, maar om een tradi
tie die gehandhaafd moet en niet bezoedeld en gekleineerd mag worden!! 

Misschien wek ik de indruk wat al te veel de puntjes op de i te willen zet
ten. Het gaat er echter om dat in de internationale communistische beweging 
talloze misdaden zijn begaan, waarbij niet alleen de 'socialistische wettelijk
heid' hevig werd aangerand, maar waarbij men zich bij deze aanranding tevens 
heeft kunnen beroepen op vaak verknipte, tegenstrijdige en zonodig voldoen
de vaag geformuleerde (marxistisch-leninistische) doctrines. De integriteit van 
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de opsteller van het Ontwerp staat hier buiten kijf. Maar het gaat erom dat de 
CPN programmaties vastlegt wat volgens haar de meest aangewezen strategie 
is en welke methoden en opvattingen, tot voor kort gangbaar ook in de CPN, 
beslist verwerpt. Al te vaak hebben democratische communisten zich in het 
verleden blij gemaakt met een dooie mus, wanneer er (tijdelijk) enige liberalise
ring plaatsvond en afname van het sektarisme. Deze ontwikkelingen konden 
dan gemakkelijk teruggedraaid worden doordat de achterliggende ideologieën 
nauwelijks of niet werden aangetast. 

Mede daarom ben ik ongerust en boos over zoveel vaagheid in het Ont
werp! Ik acht het dan ook van essentieel belang dat in het program wordt vast
gesteld dat morele waarden en normen als vrede, democratie, menselijke waar
digheid, vrijheid en gerechtigheid niet ondergeschikt worden gemaakt aan (we
tenschappelijke) maatschappijanalyses en de daaruit voortkomende klasse- of 
groepsbelangen. (De opstellers van het rapport 'De CPN in de oorlog' hebben 
hun persoonlijke integriteit en waarheidslievendheid ondergeschikt ~emaakt 
aan (vermeend) klasse- en partijbelang, of er tenminste geforceerd mee in over
eenstemming proberen te brengen. Dit is denk ik de cruciale fout geweest, die 
niet volledig te herstellen is met het terugnemen van het rapport op een volgend 
congres, zonder déze fout te erkennen). De CPN moet af van het idee dat poli
tiek gemaakt kan worden vanuit een absoluut wetenschappelijk gelijk (het we
tenschappelijk socialisme) waarbij morele normen en waarden uiteindelijk 
slechts in zoverre gerespecteerd worden, naarmate ze van voordeel kunnen 
zijn van bepaalde onderdrukte groepen of klassen. 

Zonder nu meteen naar heiligheid te willen streven, denk ik dat we dat 
principieel moeten vastleggen en niet alleen maar humanistische en pro~rcssief
christelijke (liever: religieuze) waarden als een soort ornament toevoe~?,m. 

Tot slot een paar opmerkingen over de sociaal-democratie. De werkwij7e die 
Van der Pijl volgt is nogal wonderlijk. Overal waar de sociaal-democratie ge
schopt kan worden, lijkt hij het vooral niet te willen nalaten. Met een M:rieuze 
behandeling van de sociaal-democratische strategie naar het socialisme hl·cft dit 
natuurlijk weinig te maken. Tegenover de kreet 'de sociaal-democraten hielpen 
na 1918 in Duitsland de bestaande revolutionaire raden om zeep', kan meer 
dan voldoende materiaal aangevoerd worden over de avonturistische en secta
rische politiek van de Spartacusgroep en de KPD, die er vanaf het begin ~)p ge
richt was geweest om de sociaal-democratie te 'ontmaskeren'. (Zie o.m. Jane 
De gras, The Communist International, Cass Ed.) Een grondige studie v .m de
ze periode, waarin de communisten 'geen hand wilden uitsteken om de burger
lijke democratie te redden' (KPD-citaat), zal wellicht vele mythen opruimen. 
(Zie ook: Ger Verrips in: Het verbleekte ideaal, de linkse kritiek op de St.')ciaal
democratie in Nederland, 1982, Ui tg. Bert Bakker.) 
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Een sterk voorbeeld van VdP's selectieve methode is te vinden in een arti
kel in P&C (april1981), waarin hij de sociaal-democratische MNR in El Salva
dor (van de huidige FDR-leider Ungo) 'ontmaskert' door aan te voeren dat de
ze partij zich op een bepaald moment heeft losgemaakt uit het linkse verzet en 
is toegetreden tot de junta, toen deze nog een gematigder koers leek te gaan 
voeren (p. 141). Deze gematigde junta was inderdaad geen lang leven bescho
ren, maar het is evenzeer van belang om te weten dat de met de marxistische 
analyse uitgeruste communisten eveneens zitting hadden in deze junta en dat 
bovendien een tweetal belangrijke gewapende volksorganisaties onder bepaal
de voorwaarden hun steun àan dezelfde junta wilden geven! (Zie Jan van der 
Putten, Latijns-Amerika. Politiek, 1980.) 

Een beoordeling van de rol van de sociaal-democratie is alleen maar te ma
ken als dit concreet gebeurt tegen de achtergrond van de vaak massale aanhang 
van deze partijen en van de concrete machtsverhoudingen waarin ze moeten 
opereren. 

Wat dit laatste betreft hangt ook bij B. de beoordeling 'opportunistische 
concessiepolitiek' wat in de abstracte lucht. Het verbaast me verder dat het fail
liet van de traditionele leninistische strategie (met haar stalinistische varianten) 
in één adem genoemd wordt met het tot nu toe inderdaad onvoldoende succes 
dat de sociaal-democratische strategie heeft weten te behalen. Het is bovendien 
moeilijk vol te houden dat de sociaal-democratie nergens structurele hervor
mingen heeft weten te bereiken en nog minder dat de sociaal-democratische 
weg volledig perspectiefloos zou zijn. Het discrediet van de term 'communis
me' (behalve misschien als ver toekomstideaal), staat dan ook in geen verhou
ding met de kritiek die bijvoorbeeld krakers hebben (vaak terecht) op door de 
sociaal-democratie gedekt politieoptreden, of met het 'revolutionaire onge
duld' van vele 'jongeren'. 

Ik denk, afgezien van bovenstaande opmerkingen, dat er voor een Neder
landse democratisch-communistische partij plaats is in Nederland als linker
vleugel van de sociaal-democratie (waarbij we de term communistisch om pro
pagandistische redenen maar zoveel mogelijk moeten mijden, hoewel bij deze 
opmerking de kreten 'opportunisme' wel niet van de lucht zullen zijn), die zich 
van de sociaal-democratie niet zo nodig principieel hoeft te onderscheiden, 
maar die zich (voorlopig) wèl apart organiseert om vaak progressievere stand
punten georganiseerd naar buiten te brengen en actie kan voeren naar de men
sen toe, zonder gehinderd te worden door dat deel van de sociaal-democratie 
dat om verschillende redenen bang is voor mobilisatie van de massa en andere 
vormen van directe democratie. Verdere illusies over het 'eigene van de CPN' 
leiden alleen maar tot krampachtige pogingen deze eigen identiteit steeds maar 
weer te bewijzen. Op grond van een concreet partijprogram kan beslist wor
den op wat voor gronden er met wie, wanneer en op welke voorwaarden, wat 
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voor soort coalities worden aangegaan. Zolang het Ontwerp niet duidelijk 
maakt op grond van welke verdiensten van de sociaal-democratie de CPN met 
haar zou moeten samenwerken, heeft deze wens tot samenwerking een nogal 
opportunistisch karakter. 

Omdat deze reactie toch wat aan de lange kant is geworden, wil ik hier 
stoppen, hoewel het verleidelijk is om nader in te gaan op het verder prima arti
kel van m.n. Benschop e.a. en op de conceptie van macht veroveren van Van 
der Pijl. 

Juni 1982 

Noot 

1. De door B. gebruikte hoofdstuk- en paragraaf aanduiding wordt gevolgd. 
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'Je kunt wat de CPN betreft 
niet van een crisis spreken' 

Interview met Marcus Bakker 

Duco Helierna 
Elsbeth Etty 

De derde dinsdag van september 1982. Op het moment dat in de Haagse Rid
derzaal de Troonrede wordt uitgesproken, ontmoeten wij Marcus Bakker in 
het CPN-gebouw op de Hoogte Kadijk in Amsterdam. Het is een toepasselij
ke dag om Bakker te interviewen: voor het eerst sinds 25 jaar is hij niet bij de 
opening van de Staten Generaal, maar rouwig is hij er niet om. Een kwart eeuw 
van intensief en vaak doeltreffend parlementair werk heeft hij afgesloten. Nu 
gaat hij een boek schrijven ('De opzet weet ik nog niet precies') en zich van een 
wat grotere afstand met de politiek bezighouden. Een einde van een tijdperk, 
het begin van een nieuwe periode, zowel voor Marcus Bakker persoonlijk als 
voor de CPN. 

Misschien is het ook wel het begin van een nieuw - door crisis en grim
migheid gekenmerkt- politiek tijdperk. 

Alhoewel het symbool van de Amsterdamse kraakbeweging, het pand de 
Lucky Luik, dat de discussies in de CPN over de spanningsverhouding 'be
stuurspartij - actiepartij' in een stroomversnelling zal brengen, op het moment 
van ons interview met Marcus nog niet ontruimd is- is de sfeer van escalatie 
en geweld al duidelijk voelbaar. Nog geen half uur na het begin van ons gesprek 
worden we uit het gebouw verbannen door een bommelding hetgeen anderhalf 
uur vertraging en kostelijke café-gesprekken over Marcus' eerste ervaringen in 
'de beweging' oplevert. Voor hem was die beweging de NBAS: de Nederland
se Bond voor Abstinent Studerenden. Terwijl Bakker zich aan zijn tweede glas 
jonge jenever zet vertelt hij over zijn verdere 'carrière'. 

In 1943 werd hij lid van de CPN en nam hij deel aan het illegale werk van 
de partij. Op het eerste naoorlogse CPN-congres in de winter van 1945-'46 
werd hij gekozen in het partijbestuur en in 1949 ook in het dagelijks bestuur. 
Vervolgens- in 1953- volgde hij Harry Verheij op als hoofdredacteur van 
De Waarheid. Tijdens de 'woelige dagen' van 1956 werd hij beëdigd als lid van 
de Tweede Kamer, waar hij tot 1982 de belangrijkste vertegenwoordiger van 
de CPN was. 
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Dit interview gaat over de politicus Marcus Bakker, van 1943 tot nu. De 
periode 1956- 1958 is hierin naar onze smaak ietwat onderbelicht; de oorzaak 
hiervan is dat Marcus Bakker ons nog voor het interview te kennen gaf dat hij 
niet de behoefte voelde om uitvoerig op deze periode en zijn rol daarin in te 
gaan. Voor de volledigheid moet vermeld worden dat Marcus Bakker zich ge
steld heeft achter de resolutie van het partijbestuur van 1982, waarin hl't con
gres wordt voorgesteld om het rapport 'De CPN in de oorlog' als partijdocu
ment in te trekken. 

In de huidige discussie over de koers van de CPN is een tamelijk veel gehoorde 
opvatting dat de historische rol van de CPN uitgespeeld is. De CPN zou in een 
onherstelbare identiteitscrisis beland zijn en er zou een nieuwe linkse formatie 
moeten worden opgebouwd. Wat is jouw mening daarover? 
Historische rol, dat vind ik een te beladen term. Ik denk dat je de positie van 
onze partij moet bekijken in het geheel van de Nederlandse politiek. In ons 
land zal de sociaal-democratie nog voor lange tijd een zeer grote bewegin~ zijn. 
Ik ben er van overtuigd dat links van de sociaal-democratie een kracht nodig is, 
die de natuurlijke neiging van de sociaal-democratie om te capituleren en toe te 
geven aan rechts, tegenstreeft. Die kracht zou kunnen bestaan binnen dl· soci
aal-democratie zelf en kan zelfs zo groot zijn dat ze gaat overheersen. De prak
tische ervaring met de Nederlandse sociaal-democratie is, dat de linkse krach
ten altijd zwakker blijken dan de tot té veel compromissen bereid zijnde recht
se krachten. Ik denk daarom dat er een functie bestaat voor een linkse groepe
ring, die zich op grond van principes en op grond van inzicht in de ontwikke
lingen in de maatschappij aan de linkerkant van de sociaal-democratie opstelt. 
Die invloed uitoefent op het totaal-handelen van de sociaal-democratie, die 
ook een directe oriëntatie vormt voor de linksen binnen de sociaal-demol-ratie. 
Onze partij is in belangrijke mate geroepen om die functie te vervullen. 

In het begin van de ontspanning, tweede helft van de jaren vijftig, hebben 
we weer de vereniging van de arbeiderspartijen aan de orde gesteld. Ik denk dat 
dat perspectief opnieuw aan de orde komt. We hoeven niet te blijven denken in 
afzonderlijke partijen. Maar ik zie op dit moment nog geen voorwaarden voor 
één of andere vorm van ver- of hereniging. Tot nu toe is links in de sociaal-de
mocratie steeds weer gedwongen tot capitulatie. 

De sociaal-democratie is een groot geheel, een breed geheel en heeft 
meestal een linkervleugel. Die delft alleen vrijwel altijd het onderspit. Een par
tij als de communistische vormt een steunpunt voor dit linkse gedeelte van de 
sociaal-democratie. Ik zie de functie van de communistische partij niet, zoals 
dat vroeger wel was en nu door de PSP wordt overgenomen, als ontmaskeren
de kracht. Het gaat erom te pogen iets gezamenlijks te doen. Tot nu toe bleek 

4 



dat alleen te kunnen als er van buiten de Partij van de Arbeid zelfstandig en on
afhankelijk werd opgetreden. 

Volgens jou is de functie van de CPN dus eigenlijk afgeleid van die van de Par
tij van de Arbeid, terwijl daarin ons inziens nu juist één van de belangrijkste 
oorzaken ligt van de identiteitscrisis die de CPN doormaakt. In bepaalde situ
aties is de CPN ook kwetsbaar gebleken voor standpunten die door de PvdA 
werden ingenomen. 
Dat laatste is naar mijn idee een electoraal schijnprobleem. Ik denk bijvoor
beeld dat we bij de laatste verkiezingen minder stemmen hebben behaald, om
dat de Partij van de Arbeid zijn standpunt over de raketten zo nadrukkelijk 
naar voren heeft gebracht. Dan is het de vraag: had je misschien liever gehad 
dat de Partij van de Arbeid dat standpunt niet had ingenomen en wij misschien 
wat meer stemmen hadden gekregen? Of vind je het een overwinning van je ei
gen politiek dat de Partij van de Arbeid zo'n standpunt heeft ingenomen? Ik sta 
op het laatste standpunt. 

Je kunt niet voorbijgaan aan het feit dat het vroeger één beweging is ge
weest, dat die uit elkaar is gevallen, maar dat er altijd een relatie tot elkaar is 
blijven bestaan. Een kritische relatie soms, maar wel zodanig dat onderlinge 
kritiek steeds een uitwerking op de ander heeft gehad. Ik geloof dat dat proces 
doorgaat. Ik denk dat het feit dat we nadrukkelijk veel minder hatelijk spreken 
over de sociaal-democraten, met het oog op de grote problemen die er zijn, wel 
degelijk effect heeft. Het gevolg daarvan is dat de sociaal-democratie op stand
punten terecht komt waarvan we, als we het eerlijk menen, wilden dat ze die 
zouden innemen. 

Net zei je dat je perspectief ziet in een hereniging van de arbeidersbeweging, in 
een hereniging van communisten en sociaal-democraten in één partij, maar dat 
daarvoor op dit momnet de voorwaarden ontbreken. Aan welke voorwaarden 
moet volgens jou worden voldaan om die hereniging wèl tot stand te brengen? 
Een eerste voorwaarde is dat je een reële politieke invloed uitoefent. Naar mijn 
gevoel zit de sociaal-democratie op dit moment op een tweesprong. Dat betreft 
de internationale politiek en in het bijzonder het vraagstuk van de atoombewa
pening. Daar is nog geen duidelijke stellingname over, hoewel er een forse ver
schuiving plaatsvindt ten opzichte van de standpunten van vijftien jaar geleden. 

Een zeer belangrijke vraag is daarnaast natuurlijk wat men met de maat
schappij aan wil. Als communist ga ik ervan uit dat er binnen deze maatschap
pij een enorme machtsstrijd uit te vechten valt, vooral met het hele grote kapi
taal en dan stel ik me ook de vraag: was is de positie van de sociaal-democratie? 
Wat voor alternatieven heeft ze te bieden, en hoe? Valt ze die machtsposities 
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aan? Ik zie wel dat er een proces gaande is, maar de neiging om terug ll' wijken, 
de neiging om de machtsverhoudingen in de maatschappij toch in we1.en te ac
cepteren, die is zeer sterk. Onder die omstandigheden denk ik dat linkse groe
pen die zich met de sociaal-democratie zouden verenigen, dat die nu nog ten 
onder zouden gaan, onvoldoende kracht zouden bieden. Daarom is het pri
mair nodig om de druk op de sociaal-democratie te vergroten, teneinde ook op 
dat punt de mogelijkheid van een koerswending, van een koersintensivering
hoe je het noemen wil - te bewerkstelligen. 

Wat voor soort partij heb je voor ogen als je denkt aan zo'n herenigde partij. 
Denk je aan een soort 'Derde Weg', aan een partij die- kort gezegd- noch 
'reformistisch', noch 'stalinistisch' is? 
Met die term stalinistisch kan ik niet zo uit de voeten. Het gaat mij ook niet om 
een Derde Weg. Het gaat erom dat je in wezenlijke machtsproblemen op een 
gegeven moment tot een zo duidelijk mogelijke tegenmacht moet komen, die 
de bestaande machten aanvecht. Dat geldt internationaal en ook nationaal. Dàt 
is het grote manco van de sociaal-democratie dat ze die machtsverhoudingen 
niet aanvecht, niet durft te benoemen. Dat onderscheidt ze in wezen van de 
communisten. Wij vinden dat er in deze maatschappij machtsuitoefening 
plaatsvindt, die verbonden is met het hele grote kapitaal, en vinden ook dat je 
eigenlijk steeds terugdeinst als je die machtsuitoefening niet wezenlijk aan
vecht. Daarom is kritiek noodzakelijk. 

Klein links 

Als volgens jou een eerste voorwaarde voor hereniging met de sociaal-democra
tie het vestigen van een reële politieke invloed is, is het dan niet zinmxer om 
vooralsnog te koersen op een hergroepering van 'klein links', dat wil zegxen een 
samengaan van de CPN, PSP en PPR, de partijen ter linkerzijde van de PvdA? 
Ik zie dàt volstrekt niet als een alternatief. Ik ben zelf geneigd om de rel. nies tot 
PSP en PPR te zien in functie tot de relatie tot de sociaal-democratie. Ik vind 
ook dat die relaties daarvoor nooit op de een of andere manier in de pla.11s zou
den mogen komen. Onze houdingen zijn natuurlijk verschillend tegenover de 
verschillende partijen. Wij hebben met de PSP gemeen onze oppositie-hou
ding, we hebben met de PvdA gemeen de gezamenlijke wens om bestuursver
antwoordelijkheid te dragen en in concreto dingen te doen voor de mensen. 
Dat is natuurlijk niet het enige, ik noem slechts een paar facetten. Terwijl de re
latie tot de PPR nog weer een heel aparte is omdat de PPR in haar eigen functi
oneren toch ook weer sterke banden heeft met de Partij van de Arbeid. Ik juich 
wèl allerlei rationele maatregelen toe, zoals samen met een lijst komen bij Pro
vinciale Staten- en gemeenteraadsverkiezingen wanneer dat de progressieve 
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factor in zo'n vertegenwoordigend lichaam versterkt. 
Het is nu al zo'n jaar of negentig zo in dit land dat de sociaal-democratie 

dè grote factor is in de socialistische beweging. Ik vind niet dat onze oriëntatie 
er één moet zijn die zich tegen de sociaal-democratie opstelt. 

jij vindt dus dat je je niet tegen de sociaal-democratie moet keren maar dat je 
wel moet proberen de sociaal-democratie in linkse richting te beïnvloeden. Zo'n 
nieuwe linkse partij, waarin CPN, PSP en PPR zijn opgegaan, zou toch als zo
danig kunnen functioneren? 
Op een gegeven ogenblik kàn dat wel zo functioneren, maar daar moet je dan 
wel bij incalculeren dat er nog één factor bij zit en die is dat de PPR en de PSP 
zeer verschillend staan ten opzichte van de PvdA ... 

Inderdaad, bij de PSP is er een meerderheidsstraming die tegen linkse samen
werking en met name tegen samenwerking met de PvdA is. Maar er is in de 
PSP ook een groeiende stroming die wel in de richting van linkse machtsvor
ming denkt. 
Ja natuurlijk, dat weet ik ook wel, maar mijn mening is heel duidelijk dat bij het 
streven naar een vereniging van krachten de sociaal-democratie de belangrijkste 
factor is. Dat hangt ook samen met het bestaan van de vakbeweging die natuur
lijk in belangrijke mate georiënteerd is op de sociaal-democratie. Dat blijkt niet 
alleen uit de mensen die er in werken. Die leven daarmee op de een of andere 
manier, die hebben daar een eigen plaats in. Maar die denken natuurlijk ook 
aan die vorm van machtsbundeling. En dat vind ik ook de meest natuurlijke, 
dat vind ik de meest logische. 

Ik denk dat als het je lukt om met de sociaal-democratie tot een steeds ver
dergaande samenwerking te komen, dat dat op zichzelf ook weer zuigkracht 
op die anderen zal uitoefenen. Zoals natuurlijk op een gegeven ogenblik een 
samengaan dat zich niet specifiek richt tegen de PvdA, maar dat de functie 
heeft om samenwerking te zoeken - een samenwerking of samengaan van de 
kleinere groeperingen - een functie kan hebben. Maar het ligt wat die andere 
partijen betreft natuurlijk zeer gevarieerd. Mijns inziens moet onze partij dus 
een strategie hebben waarin de bundeling van onze krachten met die van de so
ciaal-democratie voor echte machtsstrijd centraal staat. 

Dat betekent dat je de pretentie om radicaal-linkse mensen te organiseren los
laat en niets ziet in pogingen om een alternatief, links van de sociaal-democratie 
te zoeken, zoals dat bijvoorbeeld in West-Duitsland door de Groenen gebeurt ... 
Het organiseren van mensen die links van de sociaal-democratie staan is inder
daad in hoge mate het bestaansrecht van de CPN. Wij zijn nl. niet van het soort 
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dat makkelijk door de knieën gaat voor de grote druk van de machtigen v.m de

ze aarde. Daarom bestaan wij, maar met de verwachting dat we daarmt'e het 
denkproces en het handelingsproces binnen de sociaal-democratie kunnen hel
pen veranderen. We bestaan natuurlijk niet om onszelf te verdedigen, maar om 
invloed uit te oefenen. Wij proberen dus met onze gedachtengang in te Wt'rken 
op de grote massa van progressieve mensen die voor een groot deel bij de soci
aal-democratie zit. 

Met zo'n opstelling van de CPN zullen een groot aantallinkse mensen naar de 
PSP toelopen ... 
Dat geloof ik niet. Ik geloof dat als je erin zou slagen om de totaliteit van de 
progressieve bewegingen, waarvan de Partij van de Arbeid het leeuwedeel 
heeft, naar links te brengen dat dat helemaal geen afstotende kracht zal hebben 
op progressieve mensen. Ik denk dat het aantrekkingskracht zal hebben. 

Jouw oriëntatie is toch wel heel sterk gericht op de PvdA. Meer in ieder r,eval 
dan op klein links. Hebben de verontruste communisten van het 'Horizontaal 
overleg' gelijk dat de CPN verrechtst? 
Zo kun je natuurlijk altijd blijven schuiven. Je moet kijken naar een aanral ob
jectieve feiten. We hebben in de loop van de jaren de volstrekte ban van dt' kant 
van de sociaal-democratie doorbroken, bijvoorbeeld op het gebied van dt' wet
houders. Er is niet één verontruste die er tegen geprotesteerd heeft dat wij sa
men met de PvdA meerderheidscolleges gingen vormen. Wij hebben doorbro
ken het verbod om als communisten lid te worden van het NVV, later de I :NV. 
En ook dààrtegen hebben de verontrusten nooit geprotesteerd, die ht·hben 
nooit gezegd dat we ons moeten afscheiden van de FNV. Ik geloof dan ook dat 
dit soort redeneringen nergens op slaan. Als de verontrusten- welke dan ook 
- van mening zouden zijn dat het eigenlijk maar beter was als de PvdA \'Oor 
die atoomraketten zou zijn, dan vind ik dat heel tragisch. Ik herinner me de tijd 
dat ik namens een fractie van drie stond te pleiten in de Kamer, zonder l'nige 
aanhang overigens, tegen de opslag van atoomwapens in Nederland. Fn de 
PvdA dàcht er niet aan om zelfs ook maar een kruimeltje steun te geven. I >at is 
natuurlijk wel een hele tijd geleden, maar sinds die tijd heeft zich toch wd een 
ontwikkelingsproces doorgezet waardoor de Partij van de Arbeid het huidige 
standpunt inneemt. Weliswaar is dat geen ideaal standpunt, maar wel één dat 
op een cruciaal punt beslissend verschilt van wat ze altijd gedaan hebben. Fn als 
je nu zeer verontrust roept dat dat eigenlijk maar allemaal niks is en dat jl' zèlf 
sociaal-democraat geworden bent doordat je hebt weten te bereiken dat i<)UW 

standpunt nu ook bij de sociaal-democratie leeft, dan bereik je nooit iets. 

Het gaat ons ook niet alleen om de kritiek van de verontruste, conservatieve 
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communisten maar meer om die van radicale linkse mensen die de PvdA niet 
zien zitten en überhaupt (partij)politiek niet zien zitten. Iemand als Van der 
Spek richt zich met name op die groep als hij de CPN 'gevrij tegen de PvdA aan' 
verwijt. 
Ja, Van der Spek speelt daar inderdaad op in, maar de CPN heeft haar koers
wijziging doorgevoerd na het zevende wereldcongres van de Komintern in 
1935. Weliswaar niet altijd even consequent en met terugvallen maar 't is wel 
degelijk een koers van lange adem. Daarin zijn inderdaad zeer zware stoornis
sen opgetreden, met name in de koude oorlogsperiode, maar op het moment al 
dat wij vastgesteld hadden dat de EVC een dood lichaam was geworden en dat 
communisten thuishoorden in de grote vakbeweging, dat wil zeggen met soci
aal-democraten samen, lag die politiek helder voor ons. Die politiek heeft risi
co's; ze kan leiden tot een verrechtsing van de CPN, dat zit er in want de PvdA 
is veel groter dan wij, maar het is wel zo dat we daar zelf nog altijd bij zijn. 
Maar om dàt op te geven voor een politiek van het protest en de schone handen 
zoals een aantal mensen in de PSP die voert, zou strijdig zijn met waar de CPN 
in wezen al die jaren mee bezig is geweest. 

Wat heeft in jouw ogen een CPN zoals jij het beschrijft, te bieden aan bewegin
gen zoals de kraakbeweging, feministen, milieuactivisten, groepen en mensen 
die de afgelopen tijd een groot wantrouwen hebben gekregen in de politiek en 
waarvan de verantwoordelijkheid voor een groot deel bij de PvdA ligt. Men zal 
in toenemende mate ook zo wantrouwend tegen de CPN gaan aankijken. Zo 
van: onze belangen worden toch maar verkwanseld. 
Nou, ik zie niet in waarom je belangen van echte, zeer actieve en ook radicale 
bewegingen beter zou kunnen dienen als je bijvoorbeeld alleen in een gemeen
teraad zit te protesteren dan als je probeert in bestuursposities iets te verwezen
lijken. 

Toch is er sprake van een toenemende depolitisering ... 
Dat is juist. 

En wat doet de CPN daaraan of wat zou ze moeten doen? 
Het is ontzaglijk moeilijk om daar één-twee-drie antwoord op te geven omdat 
zo'n antwoord samenhangt met een andere opstelling van politieke partijen. 
Die antwoorden kunnen ook steeds minder gegeven worden door de leidingen 
van politieke partijen. Ze moeten vooral gevonden worden in het goed luiste
ren naar die bewegingen en het gezamenlijk denken. 

Toch denken we dat een belangrijk verschil tussen PvdA en CPN enerzijds en 
PSP anderzijds is dat de PSP veel bewuster bezig is met de relatie te bewaren 
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tussen partij en bewegingen. Waarschijnlijk komt dat omdat ze zelfveel meer 
beweging zijn dan partij. 

Vind je de PSP, en met name de stroming Van der Spek, een legittcme stro
ming binnen links, zoals PvdA en CPN dat ook zijn? 
Ja, en ik denk dat één van de dingen die we moeten zien te bereiken met onze 
opstelling is dat de benadering van elkaar- en dat hoeft niet allemaal zo zoet
sappig te zijn, hoor - er één is van mensen die toch een gemeenschappelijk 
doel met elkaar nastreven. 

Verrechtsing 

Er is op dit moment sprake van een nogal paradoxale politieke toestand. Aan de 
ene kant is er ontzettend veel beweging van links, aan de andere kant schuift de 
zaak electoraal naar rechts op. Hoe verklaar jij die verrechtsing? 
Ik vind het moeilijk daar op te antwoorden omdat ik toch een beetje benauwd 
ben voor die redenering. Kijk, als je het in parlementszetels uitdrukt zie je dat 
CDA en VVD een beslissende rol kunnen gaan spelen. Daaruit zou je de drei
ging van een rechtsere politiek kunnen concluderen. Maar de grote vr;ug is na
tuurlijk of de toename van de VVD op zichzelf een verrechtsing is. Ik vind het 
vrij problematisch om verschuivingen van kiezers in verband te brengen met 
vaak tamelijk verborgen doeleinden van politieke leiders. 

De VVD doet natuurlijk een zeer sterk beroep op de weerzin bij Je men
sen tegen staatsbedil en staatsalmacht en dat is op zichzelf helemaal niet reacti
onair. Dat kan zeer wel progressief zijn. Ik bedoel: als er zo'n beweging in Po
len zou ontstaan zou die een uitgesproken progressief karakter hl'hben. Ik 
denk dat je niet zo makkelijk kunt zeggen dat nou de politieke opinie vcrrechtst 
is. Wat je misschien wèl kunt constateren is dat mensen onder invlol'd van de 
crisis de neiging hebben tot behoudzucht. 't Zelfde dat we in de jarl'n dertig 
ook gekend hebben. 

Er komt natuurlijk wel een toenemende steun voor de roep om sanering van de 
overheidsuitgaven, de sanering van voorzieningen ... 
Ja, maar tegelijkertijd vooral ook in beroepen waar veel vrouwen werken 
dwingend aan de orde gesteld worden. Door feministen die in de gezondheids
zorg werken en die zeggen, je moet het probleem zien in samenhang met het 
vraagstuk van de democratie, van zeggenschap in de gezondheidszorg van bij
voorbeeld de patiënten. De situatie wordt zeer complex omdat er vaak gepro
testeerd wordt, ook door een partij als de VVD tegen die grote overheidsappa
raten, die hele ingewikkelde, steeds massievere organismen en gebouwen, in
strumentaria en alles wat er bij zit. Vaak gebeurt dat vanuit een kostenoogpunt, 
vaak ook uit een weerzin tegen staatsbedillerij. Een van de dingen die we moe-
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ten voorkomen is dat op een gegeven moment radicale feministen uit de ge
zondheidszorg zeggen: 'Wat boksen wij op tegen deze waanzinnige door een 
stelletje dure heren beheerste apparatuur' en dat ze op de VVD gaan stemmen 
omdat de VVD tenminste deze gigantische apparaten aan de orde stelt. 

Bakker zelf 

Destalinisatie ... Misschien moeten we eerst over dat woord spreken? 
Ja, ik kan met dat woord niet overweg. Ik vind het woord een dooddoener 
voor van alles. 

Maar jij bent toch ook wel over allerlei zaken anders gaan denken? De Sowjet
Unie bijvoorbeeld. 
Ja, dat wel. Maar dit gaat over de partij zelf. En over mijzelf. 

De eerste vraag is of de CPN stalinistisch is geweest? Of vind je dat ook een be
grip waar je ... 
Nee. Laat ik beginnen met mijn probleem uiteen te zetten. Ik zie dat er in de 
Sowjet-Unie onder het regime vanStalineen reeks dingen grondig mis zijn ge
gaan. Ik zie trouwens ook dat er in diezelfde periode een aantal zeer grootse 
dingen zijn gebeurd. Voor de oorlog en in de oorlog. Ik vind het daarom iets te 
gemakkelijk om met korte onomwonden oordelen te komen over deze hele 
problematiek die gespeeld heeft in een specifiek land waarin wij ons moeilijk 
kunnen verplaatsen. Ik ben wat dat betreft voorzichtig. Ik realiseer me hoe het 
soms in grote landen toe kan gaan. Dat is vaak moeilijk vergeleken met ons ei
gen keurige tuiniers bewustzijn, met onze fraai aangeharkte perkjes. Als je met 
je eigen criteria gaat denken over de gebeurtenissen in zo'n land als Rusland, 
dan merk je gauw dat je eigenlijk tekortschiet. Een totaal ander volk met een 
totaal andere ontwikkelingsgang, met in deze eeuw totaal andere uitgangspun
ten. Ik deel daarom niet zo graag al die gebeurtenissen in de Sowjet-Unie in be
paalde vakjes in. 

In omgekeerde zin zit daar natuurlijk de wezensfout van vroegere peri
oden: het zich vereenzelvigen met gebeurtenissen die onvergelijkbaar waren. 
Maar ik vind dat die fout die toen door communistische partijen in andere lan
den werd gemaakt, die onterechte identificatie, dat die niet 180 graden moet 
worden omgedraaid door op dezelfde manier een non-identificatie tot stand te 
brengen. 

Dat betekent dat ik eigenlijk nog steeds met de grootste nieuwsgierigheid 
naar dat fenomeen van StaJin kijk. Ik heb het vage idee dat nog maar een tiende 
is gezegd over de factoren die toen speelden. Als je ziet dat het beleid in de jaren 
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twintig van het ene extreme naar het andere is gegaan: het oorlogsrommunis
me, de NEP-politiek, dan de gedwongen collectivisatie. Allemaal verschrik
kelijk dramatische wendingen; in categorieën die ons helemaal onbl'kend zijn. 
Alles vond plaats vanuit een situatie van primitiviteit. De communi~ten wisten 
ook niet precies hoe ze dat allemaal aan moesten pakken. 

We zien dan vele dingen, waarvan we onmiddellijk zeggen: mijn God, dat 
zouden we hier niet moeten hebben. Wij zijn met onze beschaving al een eeuw 
verder. Maar we kennen een deel van de begrippen niet eens. Die kunnen we 
niet omvatten. Wij kunnen niet praten over massa's van miljoenen boeren. We 
praten wel eens over een bureaucraat en dan denken we aan een vent die je aan 
zijn stropdas uit een loketje kan trekken. Maar een massale, korstachtige bu
reaucratie zoals die nu al tijden in de Sowjet-Unie bestaat, daar heb je geen 
weet van. Er bestaan daar zulke andere omstandigheden. Ik vind het plaatsen 
van Stalin daarin, en van het soort partij dat hij van de communistische partijen 
heeft gemaakt, moeilijk. Dat betekent niet dat ik een aantal facetten daarvan, 
zelfs een aantal hoofdtrekken, niet adembenemend en afschuwelijk vind. De 
manier waarop een generatie van revolutionairen uitgeroeid is ... 

De vraag is of Stalin dat allemaal organiseerde of waren er andere maat
schappelijke krachten die Stalin gebruikten. Er zitten vele kanten aan de zaak: 
de economische ontwikkelingen, de vermilitarisering van de Sowjet-maat
schappij, het verdwijnen van de arbeidersklasse na de revolutie. Het i~ moeilijk 
dat allemaal te overzien. 

Toch lijkt ons na alles wat er inmiddels over de socialistische landen is geschre
ven, wel mogelijk een aantal conclusies te trekken. 
Mijn oordeel is ondubbelzinnig, als je naar me geluisterd hebt. Maar de totaal
beoordeling, uitgaande van de eigen context van het land, is onvolledig, altijd 
onvolledig geweest, en dat heeft ook tot verkeerde beoordelingen geleid. Dan 
moet je oppassen met een Nederlandse norm te oordelen. Wat dat bt·t reft moet 
je kunnen relativeren. Ook de Nederlandse rechtsnormen, tenslotte heeft Ne
derland de afgrijselijkste dingen gedaan in zijn koloniën. Daar vanuitgaand 
heb ik grote moeite het begrip stalinisme te hanteren, juist gezien dt· context 
van de eigen ontwikkelingen, uitgangsvoorwaarden, eigen cultuur. En zeer 
grote moeite dat begrip te gebruiken voor onze eigen partij. Wij hebhen altijd 
met geheel andere categorieën gewerkt. Anders konden we ons nooit zo vrese
lijk opgewonden hebben over de misdaden die tijdens de koloniale oorlogen 
werden begaan. 

Het is wellicht makkelijk praten omdat wij de betreffende periode met hebben 
meegemaakt. Maar zat er wat dat betreft niet een soort politieke schizofrenie in 
het wereldbeeld van de communisten? Er waren twee werelden, waarin totaal 
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verschillende normen werden gehanteerd. Terwijl een moord, waar ook be
gaan, toch gewoon een moord is. 
Zo lag het bij ons niet. Wij hebben die verhalen over de Sowjet-Unie verwor
pen; niet wij alleen trouwens. Wij waren gevangen in een dilemma: je was voor 
of tegen. Er werd in die tijd wel gezegd: ook voor de Sowjet-Unie geldt 'right 
or wrong, my country'. Zoiets heb ik nooit geaccepteerd. Maar je voelde je 
door de algehele wereldpolitiek wel in een positie waarin alles zich kon richten 
tegen de Sowjet-Unie en tegen jezelf als communist. Niet omdat je voor de 
Sowjet-Unie was, maar omdat je lastig was. Je zat in een volstrekte tweedeling 
en je beschouwde ieder verhaal over de Sowjet-Unie als laster. Zo werkte dat. 

In de partij gebeurde toch vergelijkbare dingen. Ook daar werd de oppositie 
uitgeschakeld. Tegenstanders werden uitgemaakt voor anti-communisten, 
agenten enz. 
Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Absoluut, twee totaal verschillende 
dingen. Je had een bepaald partijmodel, namelijk het monoliete partijmodel. 
Zo monoliet was dat natuurlijk ook weer niet. Maar goed, zo'n soort model 
functioneerde in alle communistische partijen. Dat was toch iets totaal anders 
dan wat er in de Sowjet-Unie zelf plaatsvond. Totaal verschillend. 

Het mechanisme dat Koestier beschrijft, herken je dat? 
Dat was een zeer aanvechtbare redenering. Ik heb Koesder toen al gelezen. 
Nadien niet meer. Dus misschien is mijn herinnering niet helemaal correct. In 
wat ik me ervan herinner, gaat het om iemand die zo doordrongen is van het 
partijbelang dat hij alles bekent. Een vorm van mystiek, die je je als Nederlan
der niet in kan denken. Dat is de mystiek van een land, waar ze een lijk te kijk 
leggen, in een mausoleum. Ik ben er nooit heen geweest. Dat kunnen wij ons 
als Nederlanders niet indenken. Ik betwijfel trouwens of dat verhaal van 
Koestier wel ergens op slaat. Hebben velen niet bekend omdat ze gechanteerd 
werden met het lot van hun vrouw en kinderen? Dat klinkt mij als nuchtere 
Nederlander heel wat plausibeler in de oren. 

Heb je de autobiografie van Semprun gelezen? Dat gaat ook over die hele peri
ode. Hij beschrijft daarin dat hij zichzelf op een gegeven moment hoort instem
men met, zich althans niet hoort protesteren tegen het feit dat iemand met wie 
hij in Buchenwald heeft gezeten, in Tsjechoslowakije wordt opgehangen, om
dat die een collaborateur van de nazi's geweest zou zijn. 'In het belang van de 
partij' houdt hij zijn kop dicht. Achteraf meent Semprun dat de partij als een 
soort kerk functioneerde. Herken je dat? Werkte dat binnen de CPN ook zo? 
Ging men binnen de partij ook niet zonder overwegingen achter De Groot 
staan? 
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Ja, zo werkte dat. Daar heb ik ook niet zo'n moeite mee. Zo werkte dat. Als 
een groep mensen het gevoel krijgt dat ze over de hele linie belaagd wordt, dat 
ze dan de rijen sluit en wel eens van zich af wil timmeren, dat vind ik normaal. 
Ik ben op ieder moment bereid dat weer te doen. 

Maar als dat er toe leidt dat iedere vorm van kritisch nadenken ... 
Dat hebben we zelf in de hand. Ik zie dat in mijn eigen ervaringen en in die van 
de partij heel anders. Na de bevrijding komt de partij terug in de openbaarheid. 
De Juli-conferentie. Daar is Paul de Groot, grijsharig, een man die- dat wil ik 
onderstrepen- als jood en als algemeen-secretaris van de CPN de illegaliteit is 
ingegaan. Hoeveel vind je er zo. Eén van de weinigen die na de oorlog over is 
van de oude leiding. Daar is ook Jaap Brandenburg, waar ik een hele warme 
vriendschap mee heb gehad. Annie Averink Mijn eigen instructrice uit de oor
log, Riek Kogenhop. Die mensen waren vol vertrouwen in Paul de Groot. Zij 
vormden een leiding, waarin ik op waanzinnig jonge leeftijd werd gekozen. Ik 
weet nog dat ik voor de eerste keer in de leiding met iets zat en na de vcrgade
ring naar De Groot toestapte. Die zei toen: waarom doe je je mond niet open, 
daar hebben we hem toch voor? 

Ik ben opgegroeid in een organisme waarin een leidende figuur optrad, 
waarin ik groot vertrouwen had. Ik heb hem ook wel bestreden. Ik hl'h mot 
met hem gehad. Snauwerige dingen hebben we tegen elkaar geroepen. Ik was 
niet idolaat van hem, ja het zal wel, ik weet het niet. Ik heb het nooit zo gl'voeld 
en ik voel het nog niet. Ik heb gefunctioneerd in een organisme, waarin t'en lei
dende man optrad die ik als zodanig erkende. 

Heb je niet het gevoel dat er toen geen democratische verhoudingen binnen de 
partij bestonden? 
Ik zie nou dat je, zeker in de huidige omstandigheden, totaal anders moel func
tioneren. Maar ik zie niet dat het toen onder de toenmalige omstandigheden zo 
volstrekt verwerpelijk is geweest, of dat we er volstrekt verwerpelijke dingen 
mee gedaan hebben. Je moet ook geen beelden oproepen van dingen die eigen
lijk niet zo waren. Neem nou die hele discussie van '56-'58. Dat is een jaren
lange discussie geweest. Ook in het partijbestuur. Iedere keer weer opnieuw. 
Op een gegeven moment waren het vastgeroeste kampen geworden, maar zelfs 
tóen kwam dat bestuur steeds weer bij elkaar, werden er weer commissies ge
vormd, weet ik wat allemaal. Er was in ieder geval geen sprake van een stoom
wals. We hebben later een conflict gehad met Baruch. Die is geschorst uit het 
partijbestuur, omdat hij iedere vergadering het woord vroeg en de autonomie
politiek van de partij begon aan te vechten (dat was in het begin van de autono
me periode, begin jaren zestig). Dat was geen vergaderen meer. Maar ook in 
zijn eigen ledenvergadering heb ik nog met hem gediscussieerd en is er uit-
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eindelijk gestemd. 
Kijk, het is allemaal heus niet zo mooi geweest. Dat zal ik niet zeggen. Ik 

ben blij met al die veranderingen die er zijn. Maar ik zou echt mezelf geweld 
aan doen als ik nou ging roepen: wat heb ik toch geleden, of wat heb ik andere 
mensen toch laten lijden. Ik geloof er geen moer van, eerlijk gezegd. 

In een interview dat je in november 1981 met Max van Weezei voor Vrij Ne
derland hebt gehad zeg je: ik kan niet echt afstand nemen van De Groot omdat 
je daarmee afstand neemt van je eigen verleden. 
Ik zal het niet letterlijk zo gezegd hebben. 

Het is mooi die loyaliteit. Maar hoe kan je je daar ook politiek mee blijven ver
binden? Soms is het noodzakelijk om je, zeker als politicus, wèllos te maken van 
je verleden. 
Iemand die dat vindt, moet dat doen. Ik zou het ook doen als ik het noodzake
lijk vond. Ik constateer alleen dat ik in die partij, in die hele naoorlogse partij 
heb gefunctioneerd in een nauwe relatie tot De Groot, onder leiding van De 
Groot. Je moet dat niet te letterlijk zien, maar ik heb zijn leidende positie er
kend, zijn politieke stellingnames erkend en verdedigd. Ik kan niet zien dat ik 
daarmee op hoofdpunten iets verkeerds heb gedaan. Ik heb geen spijt over mijn 
politieke stellingnames in het verleden. Er zijn wel incidentele dingen waarvan 
je zegt dat het beeld mooier zou zijn als deze incidentele gebeurtenissen niet 
zouden hebben plaatsgevonden. Er zijn ook grove fouten gemaakt, waarvoor 
ik medeverantwoordelijk was. Maar ik heb geen enkele neiging om me ten aan
zien daarvan van De Groot los te maken, want dan zou ik mezelf een zak noe
men. Ik ben niet als een willoze slaaf of vanwege een of ander belangetje achter 
De Groot aangelopen. Ik heb zeer bewust keuzes gedaan. En bij die keuzes be
hoorde ook het accepteren van het leiderschap van De Groot. Dàt is mijn ver
leden. Als ik kijk naar de politieke activiteiten als geheel dan beoordeel ik dat 
niet negatief. Daarom ben ik ook niet van plan om daar De Groot van uit te 
zon deren. 

Je hebt van tevoren gezegd dat je niet over het 'rode boekje' wüde praten. 
Waarom eigenlijk niet? 
Het komt hier op neer. We zijn een betrekkelijk kleine groep als communisti
sche partij. We zijn ook nogal gedreven mensen. Gedrevenheid kan leiden tot 
een heel bijzondere gezamenlijke krachtsinspanning, maar gedrevenheid te
genover elkaar kan leiden tot de afschuwelijkste vormen van sektarisme. Naar
mate een club kleiner is, is die kans groter. Ik zie die mogelijkheid van een on
derlinge strijd ook over dat Rode Boekje. Ik heb van harte meegewerkt aan de 
resolutie van het partijbestuur, waarin staat dat je ervan uit moet gaan dat men-
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sen verschillende oordelen kunnen hebben. Ik heb het idee dat, als ik nu zelf 
mijn oordeel over dit vraagstuk nog eens nadrukkelijk zou profileren, ook 
door de positie die ik nou eenmaal binnen de partij inneem, dat ik daarmee ob
jectief de mogelijkheid van onderlinge strijd op dit punt nog zou vergroten. Ik 
denk dat zoiets heel slecht zou zijn. Ik kan me daarom heel goed vinden in de 
benadering die door het partijbestuur is gevolgd. 

Ga je er later nog eens over schrijven? 
Nou, nee hoor. Ik heb niet zoveel nieuws te melden over die hele zaak. Ik vind 
dat het partijbestuur een redelijke totaalbeoordeling gegeven heeft. Ik heb zelf 
al jaren geleden aangemoedigd om de geschiedenis van de partij te bestuderen. 
Ik vind dat nuttig en belangrijk. 

De Berg 

Wat vond je van Gerrard Verhages film De Berg? 
Hoe moet ik dat nou zeggen ... Gerard Maas is een hèèl erg goede, persoonlijke 
vriend van mij en een hele verstandige en in mijn ogen buitengewone waarde
volle man, en ik vind eigenlijk zonde dat hij zo misbruikt is. 

Hoe bedoel je, misbruikt ... 
Ik weet dat er veel kameraden zijn die daar anders over denken. Op de redactie 
van P&C werd mijn afkeurende mening over die film met gejoel en veront
waardiging ontvangen. Maar ik vind 'teen heel akelig beeld geven, die film. Ik 
heb 't nog niet helemaal gerationaliseerd, maar ik denk dat 't dit is: er wordt een 
beeld geschapen van mensen die op een bepaald moment hun leven in de waag
schaal stelden voor een ideaal dat dan vervolgens zo slecht of helemaal niet ge
realiseerd is. In de film worden van de personen die er in figureren precies die 
momenten in hun leven benadrukt dat ze hun leven voor de Grote Zaak gaven 
en de Grote Zaak blijkt de Grote Zaak niet te zijn. Dàt is de boodschap van de 
film. En het echte beeld is totaal anders. 

Neem nou Gerard. Hij heeft een heel prachtig verhaal in P&C geschre
ven, één of twee jaar geleden, over hoe hij terugkwam uit de oorlog. I )aarin 
vertelt hij hoe hij z'n straatje in kwam waarbij 't eerste dat hij zag was de met 
koeien van letters op de muur gekalkte leus: Lees De Waarheid. Vervolgens is 
hij toen onmiddellijk aan de strijd deel gaan nemen. Hij heeft deelgenomen aan 
de strijd tegen de koloniale oorlogen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in 
de vredesbeweging in de jaren vijftig. Hij heeft overal voorop gestaan om te 
vechten tegen oorlogsgevaar en tegen fascisme. Dat hoort er allemaal bij. En 
dat is niet los te denken van dat moment dat hij voor dat peloton dreigde te 
worden gezet. Dat is allemaal het totale leven en dat is helemaal geen verknoeid 
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leven. Hij kan wel gefilmd worden als hij op een gegeven moment nostalgisch 
in een boek van StaJin staat te kijken. Maar dat is niet zijn leven. 

In ieder gevallaat de film wel het complete gebrek aan relativeringsvermogen 
zien dat heel gedreven mensen kunnen hebben. 
Ja, maar dat kan ook een functie hebben. Op een gegeven moment kan ik ook 
niet relativeren. Maar het moet een functie hebben. 

Misschien heeft het een functie. Maar het geeft ook problemen. Zowel politieke 
als persoonlijke en het kan tot enorme drama's leiden. 
Ja, absoluut. En dat moet je allemaal op de koop toe nemen. 

De vraag die in de film gesteld wordt is juist of je dat allemaal op de koop toe 
moet nemen. 
Nee, dat is niet de werkelijke vraag. De werkelijke inzet van die film is: die le
vens toegespitst op het moment van op 't randje van de dood staan voor een 
grote .zaak en dan vervolgens die regen die langs die naargeestige ruiten druipt, 
terwijl die mensen oud binnen zitten. En wat hebben ze dan nog over. Dat is 
het beeld dat je krijgt en dat vind ik afgrijselijk. De dag nadat die film op tv ge
weest was kom ik een vrouw tegen die ik nog uit de oorlog ken. Een machtige 
partijgenote. En die zegt: heb je gisteren die film gezien. Ja, zei ik, en wat vind 
jij er nou van. 'Zielig', zegt ze. 'Zielig'. Zo ervaren nou echte, met het leven 
meegaande partijgenoten zo'n film. 

Toch is bijvoorbeeld die dialoog tussen fans t'n Henk Gortzak meer dan alleen 
maar een melodrama. 
Ik vind zo iets het afgrijselijkste dat er bestaat. Zo'n man die dan ergens is. Wat 
heeft dat allemaal te maken met waar je godbeter 'tal die jaren mee bezig bent 
geweest? 

Misschien heb je qua sfeertekening- het is wat somber en melodramatisch -
wel gelijk. Maar het goede van die film is dat hij de worsteling met een ideaal 
laat zien, dat zich door een aantal feitelijke ontwikkelingen tegen je kan keren. 
Nee. Kijk, dit raakt de hele vraag van waarom je politiek bedrijft. Je bedrijft 
politiek op twee niveaus. En als ze niet met elkaar verbonden zijn dan ga je de 
fout in. Het ene niveau is dat je een ideaal nastreeft en het andere niveau is- en 
dat is volstrekt essentieel- dat je dag in dag uit bezig bent met de dingen die in 
dit leven zèlf op dat moment gebeuren moeten. Dat deed ik in het parlement, 
dat doen linkse journalisten als ze een of ander woedend stuk schrijven tegen 
de Centrumpartij of noem maar op, en dat doet iedere communist op z'n werk 
als die tegen anderen zegt dat ze dingen niet moeten pikken en dat gaat iedere 
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dag zo door. Dat is je leven. En als dat helemaallosgemaakt wordt van dat zo
genaamde ideaal dan wordt dat ideaal een karikatuur. Want dat ideaal heeft 
nooit als ding. alleen bestaan. Dat heeft nooit die vorm gehad. Dat kan voor een 
kluizenaar met God zo zijn, maar voor gewone mensen heeft een ideaal een re
latie met de werkelijkheid en daardoor blijft zo'n ideaal ook niet hetzelfde. In 
de loop van de jaren verandert dat. Op een enkeling na die dan ook verloren is. 
Ik vind het een bewijs van de geweldige pluriformiteit van de CPN dat ze al 
sinds 1952 bij Nel Visch geen contributie meer ophaalden. Dat valt me mee van 
die partij eigenlijk. 

Vind je dat in die film communisten belachelijk gemaakt worden? 
Nee, dat is het niet. Hocwel Gerrard Verhage in dat smerige VPRO-interview 
in dat rotblaadje van de VPRO, waar ik op geabonneerd ben, zegt: ik word 
nou weer communist in ruste. En dat is precies waar het om gaat. Want een 
communist in ruste is een contradictio in terminis. Dat kan niet bestaan. Maar 
dat is wel precies zijn beeld van die personen met dat verheven ideaal, waar ze 
hun leven voor hadden willen geven. Het is zijn eigen vertekende beeld, die 
film. 

Wat gaat er door je heen als je zo'n scène tussenHenken fans Gortzak ziet? 
Nou ja, dat gaat toch te ver. Zoals jullie zullen aanvoelen ben ik niet zo'n grote 
fan van Henk Gortzak, maar toen ik het zag dacht ik, Jezus Christus, nu krijg 
ik zelfs medelijden met Gortzak. 

De verkiezingsnederlaag van 1977 

Hoe heb jij de ontwikkelingen in 1977 ervaren en met name de breuk met Paul 
de Groot? De verkiezingsnederlaag? 
Ik kan niet zeggen dat ik bulderend van het lachen rondgelopen heb. Ik kan 
wel zeggen dat toen het moment daar was, het voor mij geen dondersl.tg bij 
heldere hemel was. Ik zag het patroon zich voltrekken. 

Welk patroon? 
Ik geloof niet dat je die geweldige nederlaag kunt toeschrijven aan de CPN 
zelf. Ik geloof niet dat er in het optreden van de CPN in vergelijking met vier 
jaar daarvoor zoveel veranderd was dat die terugslag kan verklaren. Er waren 
natuurlijk elementen van verstarring, in de zin dat we niet aansloten bij bepaal
de noodzakelijke vernieuwingen. We hadden ook moeite gehad onze positie te 
bepalen ten opzichte van het kabinet-Den Uyl. Maar daar kon nooit die enor
me teruggang in zitten. 

Mijn redenering is deze. Die gedachte van die gekozen minister-president, 
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dat Amerikaanse model, die wedijver tussen enkele concurrerende groepen 
waar zich alles op concentreert, was al tien jaar daarvoor gelanceerd. Daar was 
indertijd al veel discussie over geweest. De formele kant daarvan was verwor
pen. Daar hebben we een vrij groot aandeel in gehad. Maar inhoudelijk was het 
een idee dat voortkwam uit de nieuwe ontwikkelingen in de politiek zelf, ont
wikkelingen die enerzijds samenhingen met de media, de televisie (Vondeling 
schreef indertijd in Nasmaak en voorproef dat de televisie hèt toekomstige poli
tieke medium zou worden), anderzijds met de veranderende opstelling van de 
kiezer. Die houding was al zo'n vijftien jaar aan het veranderen. De vroegere 
kiezer was veel meer traditioneel aan een partij gebonden dan de kiezers van 
vandaag. De tegenwoordige kiezer kiest veel pragmatischer, in de zin van 
'waar kan ik het nou het beste zoeken als puntje bij paaltje komt'. Sinds het be
gin van de jaren zestig heb je dat hele grote verloop gehad van partijen die snel 
opkwamen en weer inzakten. De stijgingen van de PSP, de Boerenpartij, D'66, 
het in elkaar storten van de KVP, die alleen nog maar gered kon worden door 
het CDA. In 1977 stortte ook het in de loop der jaren door de CPN opge
bouwde electoraat ineen. Dat deed ook een zeer pragmatische keuze: als we 
nou moeten kiezen tussen Van Agt en Den Uyl, dan maar Den Uyl. Dat heb
ben we in 1982 eigenlijk weer gehad. We hebben ook nog nauwelijks terugge
wonnen van wat toen verloren is gegaan. Die mensen zijn pragmatisch blijven 
stemmen. Tegenover die veranderingen hebben we nog geen duidelijke opstel
ling gekozen. 

Die klap in 1977 kwam natuurlijk behoorlijk aan. Het was vervelend om 
voor de eerste keer weer naar de Kamer te gaan en met zijn tweeën te zijn. Maar 
toen ik me realiseerde wat voor rotzooitje het daar was, nam het zelfvertrou
wen weer snel toe. 

Wat voor mij veel overheersender is in mijn herinnering, dat is de breuk met 
De Groot. Na de verkiezingen was er eerst een discussie in het partijbestuur, 
die al snel een scherpe vorm aannam door een aanval van De Groot op mij. Ik 
had een interviewtje gegeven aan die snuiter van Le Monde, Maarten van Traa. 
Die had geen woord opgeschreven, maar na de verkiezingen verscheen een uit
gebreid verhaal over wat ik allemaal gezegd zou hebben. Dat klopte absoluut 
niet, maar werd toen door De Groot aangevallen. Ik gaf antwoord in de zin 
van: 'Ach, je weet hoe dat gaat met journalisten, kijk maar naar dat Panorama
interview dat je zelf hebt weggegeven.' Daar kwam hij toen niet meer op terug 
en is hij verder weggebleven. Maar de volgende dag lag er bij het partijbestuur 
een brief van zeven kantjes waarin hij dat Panorama-interview verdedigde. 
Toen is de zaak eerst weer een beetje bijgespijkerd doordat een aantal partijge
noten voortreffelijk zijn opgetreden. In de zomer bleek echter dat De Groot 
bezig was een combinatie te maken van een aantal mensen die hij als 'goed' be-
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schouwde. Toen kreeg ik de indruk dat voor mij eigenlijk de ... dat ik eigenlijk 
niet meer mee zou doen, zal ik maar zeggen, dat ik niet meer mee zou willen 
doen. Althans, als het zo zou gaan zoals hij van plan was. Toen was er op een 
gegeven moment een vergadering van het dagelijks bestuur. Daar bleek god
zij-dank dat de overige leden van het dagelijks bestuur dezelfde ideeën hadden 
als ik, naar aanleiding van een stuk dat hij had geschreven. Wat ik me daarvan 
herinner is een groot gevoel van blijdschap over het feit dat je op een gegeven 
moment op dezelfde lijn zit, dat je op dezelfde manier reageert. 

Is het achteraf niet vreemd dat jullie, zelfs binnen het dagelijks bestuur, alles zo 
verkeerd hebben getaxeerd. De conflicten leken al op tafel naar aanleiding van 
het beruchte gijzelingscommentaar over de verkiezingen. Toch bleven ;ullie 
heel sterk rekening houden met De Groot. jullie kenden elkaar toch al zo lang. 
Hoe komt dat gevoel van blijdschap dat de anderen net zo reageerden als jij? 
Het probleem was nooit op deze manier aan de orde geweest. Je zag, misschien 
geldt dat alleen voor mij, niet vooruit in termen van conflictsituaties. Ik ben 
niet zo'n groot strateeg. Met mensen met wie je heellang had samengewerkt 
had je een speciale band. Dat was iets vanzelfsprekends. Daar denk je niet t ,ver 
na. Je gaat dan niet zitten berekenen. Je zegt bij jezelf, als het die kant uitgaat 
dan hoeft het voor mij niet meer. 

Het zat er toch aan te komen. Het commentaar op de verkiezingen is toch ook 
onder druk van De Groot geschreven. 
Daar kan ik niet zoveel over zeggen, omdat ik die avond naar de NOS was. [.a
ter hoorde ik dat De Groot meende dat ik dat had gedaan omdat ik altijd voor 
de televisiecamera's wilde zitten. Wat op dat moment nou niet de meest a.m
lokkelijke plaats was om te zitten. Je gaat daarheen omdat je denkt: verdomme, 
nou zitten al die mensen van ons te kijken en dan kan ik niet wegblijven. Dat is 
je reactie. Dus daar ga je met een poker-face naar toe. 

Ik moet je trouwens wel zeggen dat ik persoonlijk van mening ben dat die 
gijzeling toch een enorme uitwerking heeft gehad. Daar ben ik heilig van over
tuigd. Ik weet als de dag van gisteren dat in die week onder die ijzingwekhnd 
opgedraaide spanning, Van Agt en Den Uyl, die twee Vaders des Vaderlands, 
om beurten kwamen vertellen dat het volk zich rustig moest houden en dat on
der hun leiding alles in orde zou komen. Ik ben ervan overtuigd dat dat een 
enorme uitwerking heeft gehad. Wat dat betreft vond ik dat commentaar nog 
niet zo gek. Om daar nou allerlei ingewikkelde imperialistische intriges achter 
te zien, is een ander hoofdstuk. Het pure effect van die gijzeling was groot. 

Heb jij je als lijsttrekker in die tijd niet heel erg kwaad gemaakt over die CPN
delegatie die een paar dagen voor de verkiezingen naar Moskou is gegaan2 
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Ik heb er mee ingestemd. Ik voelde me overtuigd van de noodzaak. 

En nu? 
Denk ik dat dat een verkeerde overtuiging is geweest. Het is heel onverstandig 
geweest. Het was op zichzelf natuurlijk niet zo onlogisch. Daarvoor had die 
Berlijnse conferentie plaatsgevonden. Daar was eigenlijk erkend dat alle com
munistische partijen volstrekt autonoom zijn. Dat was het grote winstpunt van 
die Berlijnse conferentie. Op zichzelf was het idee om de betrekkingen met de 
Sowjet-Unie, met de communistische partij van de Sowjet-Unie, weer op een 
ietwat normale basis te brengen, was wel legitiem. De Groot heeft er waar
schijnlijk heel wat anders mee bedoeld, gezien zijn latere uitlatingen. Het be
zoek was niet voorbereid. Er was nooit van tevoren over geschreven. Het was 
klets-boem, en dan nog midden in een verkiezingscampagne. Dan zouden je 
tegenstanders wel krankzinnig zijn geweest om daar geen gebruik van te ma
ken. 

Maar er waren natuurlijk meer dingen. We hadden die leus 'Van Agt eruit, 
de CPN erin'. Die was eigenlijk tot stand gekomen nadat ik een gesprek had 
gehad met De Groot, dat was rond de Kerst. We zaten te praten over de nade
rende verkiezingen en toeR was mijn mening dat wij de kiezers het gevoel 
moesten geven dat we meededen. Dat we potentiële deelnemers waren aan een 
kabinet. Dat was al een tijd mijn stellige overtuiging. Wil je op de wat langere 
termijn gewicht hebben, dan moet je de kiezers het gevoel geven dat je een fac
tor bent: een potentiële deelnemer. Een paar weken later hadden we een verga
dering en toen kwam De Groot met de, naar mijn mening, nog altijd reclame
technisch fantastische leuze 'Van Agt eruit, de CPN erin'. Iedereen vond het 
schitterend. Het eerste effect was buitengewoon gunstig. Maar er zat geen sys
tematische gedachte achter. Geen vervolg, wat er verder moet gebeuren, laat 
staan wat er moest gebeuren als de PvdA zou weigeren. 

Het gaf een enorme verwarring in de partij. 
Toen wel, in het begin niet. Toen dè Partij van de Arbeid tegendrukte, ja, toen 
ging het mis. 

Het was volstrekt onduidelijk wat we dan in zo'n eventuele regering zouden 
doen, met welke inzet we eventuele onderhandelingen in zouden gaan, dit alles 
nog even afgezien van de realiteitszin van de leuze. 
Maar goed, dat zijn permanente vragen die vandaag de dag nog spelen. 

Het was verwarrend omdat een werkelijke discussie daarover binnen de partij 
nooit gevoerd was. 
Dat is niet helemaal waar. Wij waren het kabinet-Den Uyl begonnen met de 
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opstelling van de 'constructieve oppositie'. Dat heeft toen een poosje gmmrd. 
En toen is het weer op initiatief van De Groot omgekeerd. 

In de partij werd steeds furieuzer tegen Den Uyl geageerd. 
Toch lag de praktijk anders. In de eindfase van het kabinet-Den Uyl hebben 
wij het nog een keer overeind gehouden. Dat was met de kwestie van de Oos
terschelde. Dat ging zo. Een heel stel staatssecretarissen dreigde op te stappen 
als die Oostersehelde dichtgegooid zou worden. Wij stonden op het standpunt 
dat die dicht had gemoeten. Dat was al jarenlang ons standpunt. Toen werd dat 
idee van die luikendam geopperd. Toen kwam van rechts, van het CDA met 
name, Schakel, Cornelissen met steun van de VVD, de druk om de zaak dicht 
te gooien. Als dat standpunt gewonnen had, zouden die staatssecretarissen zijn 
opgestapt en het kabinet gevallen zijn. Toen bleek dat wij op de wip zaten. 
Eigenlijk waren wij ook voor het afsluiten van de Oosterschelde. Toen hen ik 
naar Ed van Thijn toegegaan en heb gezegd: Ed, hoe liggen de kaarten. Die 
heeft me toen van haver tot gort verteld hoe de verhoudingen in zijn fractie la
gen. Op grond daarvan heb ik toen gezegd: we moeten een draai nemen. Toen 
heeft Frits Dragstra een speech gehouden van een half uur met alleen maar vra
gen. Toen is hij vervolgens de communist geworden die het uitvoerig~t ooit 
door een regering is beantwoord. Westerterp besteedde zijn hele redevoering 
aan Frits' vragen. Dat kwam ons uitstekend uit, want toen konden Wl' een 
draai maken en zeggen dat het toch wel een bijzonder interessant technisch ob
ject was; dat we dat niet in de weg wilden staan. Vaderlandse waterstaat, en 
dergelijke ... de bekende tralala. Daarmee hebben we, en dat was ook uitdruk
kelijk de bedoeling, het kabinet gered. 

Dat gebeurde terwijl er elders in de partij al een stemming werd gek weekt 
dat het kabinet-Den Uyl het ergste kabinet was dat we ooit gekend hadden. Er 
zaten dus tegenstrijdigheden in de partijopstelling. In de Kamer scholden we 
ze zo nu en dan goed uit. Ik had ruzie met Van Kemenade over de Midden
school. Er was nog wel meer aan de hand. Ze gingen als maar door met de be
wapeningsuitgaven te verhogen, dus zo'n lekker stelletje was het niet. Toch 
was er wel degelijk ruimte gemaakt voor een coöperatieve opstelling. 

De vorm die het in 1977 aannam was natuurlijk een hele extrer11e en riep 
inderdaad vragen op; vragen die nog bestaan: is een communist bereid mee te 
regeren met alle sores die daar aan zitten. Dat is wat je vandaag de dag hebt met 
de wethouders van Amsterdam, Zaanstad, de wethouders in Oost-Groningen, 
etc. Daar staat die vraag: ben je bereid, ook als het slecht weer is, op bestuur
sposten te gaan zitten. 

En dan sta ik op het standpunt: ja, daar ben ik toe bereid. Ik vind dat je als 
partij moet proberen zoveel mogelijk voor de mensen te doen en zoveel moge
lijk de politiek in een richting te duwen waarvan jij denkt dat dat voor de bcvol-
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king de gunstigste is. Dan kun je kiezen tussen het ontmaskeren van de sociaal
democraten, omdat ze meewerken met rechts, of het meedoen en proberen om 
op die manier samen met sociaal-democraten een dam op te werpen tegen 
rechts. 

De identiteit van de CPN 

Het is o['Vallend, als je het hebt over de identiteit van de CPN, dat je dan niet 
meer spreekt in termen van arbeidersbeweging of arbeidersklasse, voorhoede 
desnoods ... 
Maar je vroeg naar de rol, de functie ... 

Goed, maar de identiteit? Waar mikken we op als we leden gaan winnen? 
Waar worden die leden zich geacht mee te identificeren? Afgezien van de bin
nenlands-politieke strategie; verdedigen wij de belangen van de arbeidersklasse 
of verdedigen we in de eerste plaats de vrede? 
Binnenlandse strategie? Dat vind ik een beetje te denigrerend. Afgezien van 
een aantal internationale problemen (waarbij de relatie tot de sociaal-democra
tie ook van belang is) valt of staat die partij bij het proberen iets gedaan te krij
gen in dit land, op de korte en op de lange termijn, en dan kijk je naar het 
krachten patroon. 

Een heel andere vraag is, wat is nu je sociale oriëntatie-basis. Wat is je 
identiteit. Persoonlijk meen ik, dat die partij niet kan zonder hechte relatie met 
belangrijke delen van de arbeidersklasse, ook van de arbeidersklasse in de enge
re zin van het woord: de handarbeiders. Ik vind dat een buitengewone belang
rijke krachtbron van de partij. Ik vind het ook van een ongelooflijke kortzich
tigheid als je het daartoe zou beperken, of als je rangen zou scheppen binnen de 
partij, zoals er wel eens een neiging is geweest. Dat slaat nergens op, dat heeft 
met de toestand van de maatschappij en de ontwikkeling ervan helemaal niets 
te maken. Maar ik denk dat onze relatie met de socialistisch denkende delen 
van de arbeidersklasse erg wezenlijk is. Hoezeer ook zich het marxisme zal 
vernieuwen, met andere categorieën zal werken, dan nog is dit een kracht die 
op delange termijn maatschappijhervormend werkt, en die je nodig hebt. 

We komen nog even terug op die identiteit. Harmsen heeft geschreven: wat 
blijft er nu over van een communistische partij, als de verbondenheid met de so
cialistische landen wordt opgezegd, democratisch centralisme wordt opgeheven, 
etc. Wat is dan nog het specifiek communistische, dat zich onderscheidt van an
dere linkse partijen? 
Ik vind dat je woorden en wezen zo veel mogelijk uit elkaar moet houden. Het 
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Communistische Manifest werd zo'n zeventig jaar geschreven voordat l'f soci

alistische landen ontstonden. Het communist-zijn is, althans voor mij, dan 
ook zeker niet verbonden met het bestaan van socialistische landen. Is vcrbon
den met wat je zelf met de maatschappij wilt. Die identiteit bestaat voor mij uit 
wat voor soort relaties je hebt. Ik vind nog altijd de wezenlijke bestaansgrond 
van een socialistische beweging, een communistische beweging- ik ~cbruik 
het nu even naast elkaar - het aanvechten van de kapitalistische machtsver
houdingen. Het aan de orde stellen en aanvechten daarvan. Dat is niet de enige, 
maar wel de essentiële bestaansgrond. Ik vind de relaties met de partijen van 
landen met een socialistisch produktiesysteem niet onbelangrijk, ik wil1.e ook 
niet verbreken, maar ik vind ze niet essentieel. 

En het democratisch centralisme, de voorhoederol? 
Die voorhoedepretentie, daar begrijp ik helemaal nooit wat van. Dat voel ik 
me vaak opgezadeld met dingen die ik eigenlijk nooit geroepen heb. We zijn 
ons eigenlijk allang bewust van het feit dat we een vrij kleine groepering zijn. 
Onze houding ten opzichte van de vakbeweging- dat zou tenslotte toetssteen 
moeten zijn- die is er, zeker de laatste kwart eeuw, nooit op neergekomen 
dat de vakbeweging het alleen maar goed doet, als er gebeurt wat wordt voor
geschreven door de CPN. Dat is echt vreemd geweest aan ons denken. We 
hebben natuurlijk een hele intensieve relatie tot de vakbeweging, ook ml't grote 
spanningen daarin, maar een voorhoede, nee. 

Niet de verhouding tot de socialistische landen, niet de voorhoederu/. Wat 
maakt onze partij dan wel specifiek communistisch? Het democratisch centra/is
me? Het marxisme-leninisme? Dat waren tot voor kort in ieder gevaltermen 
waarmee mensen die lid werden zich identificeerden. Er zijn in de jaren leven
tig veel mensen lid geworden, juist vanwege het democratisch centralisnJt', juist 
vanwege het feit dat er wat gebeurde als de organisatie daartoe besloot. 
Je noemt verschillende problemen, die we in vakjes moeten verdelen. Anders 
gaan we over alles tegelijk praten. 

De socialistische landen. In de geschiedenis van de communistische partij
en is de relatie tot de Sowjet-Unie lange tijd van een doorslaggevende.; a•1rd ge
weest, zelfs voor de vraag of je je nu communist mocht noemen of niet. Toch 
hebben de Joegoslavische communisten, die niet zulke beste relaties hadden 
met de Sowjet-Unie, zich daar in 1948 weinig van aangetrokken, en nu l'rkent 
iedereen de Joegoslaven als communisten. 

Toen niet. 
Nee, toen niet, maar nu wel. Daarmee is met terugwerkende kracht wel aange
toond dat je communist kunt zijn zonder dat je deze speciale relaties onder-
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houdt met de Sowjet-Unie. Die relatie kan ook niet meer bestaan, zoals dat 
vroeger heeft gefunctioneerd. Dat is volgens mij uitgesloten. Uit onze eigen ge
schiedenis weten we dat die relaties praktisch verbroken kunnen zijn, en je je 
toch CPN kunt noemen. In de jaren zestig hebben we die relaties praktisch tot 
nul teruggebracht. En we hebben er niet over geprakkizeerd om ons niet langer 
communistisch te noemen. 

Dan had je het over het marxisme-leninisme. Ik denk, en eigenlijk denk ik 
dat iedereen dat zo langzamerhand denkt- ik heb er laatst een klein krabbeltje 
over gemaakt onder een artikel van Jules de Leeuwe-dat je dat begrip moet 
relativeren. De oude Jozef heeft al gezegd dat je boeken vol kan schrijven over 
de vraag wat het nou eigenlijk is. Het is een subjectief begrip. Je komt er niet 
verder mee. 

Dat is voor mij geen ontdekking van lang geleden. Door de discussies van 
de laatste jaren, ook die rond het programma, ben ik me gaan afvragen wat het 
begrip marxisme-leninisme betekent. Ik ben tot de conclusie gekomen dat je 
met het hanteren van dat soort begrippen niet veel verder komt. In onze partij 
is het eigenlijk al eerder duidelijk geworden, met name tijdens onze opstelling 
in het begin van de jaren zestig, in de tijd dat alles wat verbonden was met Chi
na zich ineens nadrukkelijk de ware marxisten-leninisten ging noemen. Er ont
stond een internationale polemiek waarin iedereen zich op het marxisme-leni
nisme beriep. Bovendien wisten we inmiddels wat er onder Stalin allemaal uit
gevreten was, ook allemaal in naam van het marxisme-leninisme. Zo'n dikke 
twintig jaar heeft het begrip bij ons nou niet zo'n erg heilige klank meer. 

Dan is er een derde probleem. Dat vind ik een van de ingewikkeldste en 
boeiendste vraagstukken, dat van het democratisch centralisme, omdat het in 
onze partijgeschiedenis zou nauw verbonden is met de slagkracht van de partij, 
met het vermogen om geconcentreerd gewicht uit te oefenen. Het is belangrijk 
voor een niet al te grote politieke groepering, bestaande uit zeer actieve men
sen, in staat te zijn in een zeer complexe maatschappij iets gedaan te krijgen 
door middel van concentratie. Ik vind dat iets uit het verleden van onze partij 
dat bijzonder waardevol is. Het heeft ook zijn negatieve kanten doordat die 
concentratie een zekere afgeslotenheid voor andere vraagstukken met zich mee 
kan brengen. Maar het heeft een hele reeks positieve gebeurtenissen opgele
verd: de Februaristaking, de strijd tegen de koloniale oorlogen, de Vietnam
acties, zelfs de ondersteuning van de Maagdenhuisbezetting. 

Nou is het de vraag of je de vorm die je had, die van een sterk centraal ge
leide partij waarbij de meeste inspiratie van bovenaf naar beneden ging, of die 
vorm noodzakelijk is om een slagvaardige partij te blijven. Dat wordt eigenlijk 
op dit ogenblik op de proef gesteld. Toch geloof ik niet dat die slagkracht van
zelfsprekend identiek is met het democratisch-centralisme. Ik vermoed onder 

25 



bepaalde omstandigheden wel. Niet in alle omstandigheden. De voorloper van 
onze CPN, de SDP die tussen 1909 en 1919 heeft bestaan, heeft tijdens de Eer
ste Wereldoorlog een aantal buitengewoon belangrijke acties weten tt• organi
seren, tegen de voedseluitvoer naar Duitsland bijvoorbeeld, terwijl ze niet zo'n 
organisatiebeginsel kende. Het is wel degelijk mogelijk met een partij met hel
dere beginselen en een bepaalde doelbewustheid, dat elan en die slagkracht te 
ontwikkelen, zonder dat ze die specifieke vorm van leiding (zo'n piramide) 
heeft. Ik moet erbij zeggen dat ik het dan heb over omstandigheden waarbij de 
partij onder legale omstandigheden opereert. Het is de vraag of de partij, als ze 
die organisatiebeginselen niet had, tussen '40 en '45 zo daadkrachtig had kun
nen zijn. Je ziet dat in landen waarbij oppositionele groepen moeten werken 
onder illegale en semi-illegale omstandigheden, vaak gegrepen wordt naar or
ganisatievormen die sterk lijken op die van de communistische partijen, dat wil 
zeggen militair, althans semi-militair. Ik weet niet of we in de oorlog 1.0 had
den kunnen functioneren als we die organisatiebeginselen niet hadden gehad. 
Ik weet overigens wel dat die tijd nooit meer terugkomt. 

De modernisering 

De modernisering. Wat we er ook precies onder verstaan, heq je het gevoel dat 
de partij te laat naar 'nieuwe wegen' is gaan zoeken? Zijn er niet veel kansen 
gemist? 
Ik weet het niet. We hadden het net al over de studentenbeweging gehad. Ik 
vind dat de partij daar erg goed op heeft gereageerd. Zeker vergeleken met an
deren, met name de sociaal-democratie die er volstrekt afwijzend te~-;enover 
stond. De partij heeft heel serieus proberen te begrijpen wat hier nu gaande 
was. Terugkijkend is de doorbraak van die nieuwe generatie in sterke mate be
slissend geweest voor de latere ontwikkelingen. Die nieuwe leden kwamen 
naar de partij met het idee: hier zijn de arbeiders en die zullen ons welleiding 
geven. Die hadden een periode nodig om zichzelf te vinden en zich van hun ei
gen waarde bewust te worden. Ik vind het achteraf een grote verdienstt" dat we 
toen op het standpunt hebben gestaan, afgezien van wat bizarre gevallen, dat 
wie lid wil worden lid kon worden, en ook op alle functies in de partij actief 
kon worden. 

Vandaar dat je de vernieuwing niet zozeer kunt dateren bij de breuk met 
De Groot in '77. Die is al veel eerder ingezet. Die is ook inhoudelijk veel eerder 
ingezet doordat wij in die grote democratie-discussie van het eind van de jaren 
zestig eigenlijk naar mijn smaak voor het eerst echt onze positie tegenover de 
parlementaire democratie zijn gaan definiëren. We hebben de parlementaire 
democratie toen als grondslag voor onze politieke activiteiten erkend. 
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Wanneer begint volgens jou de vernieuwing? 
Ik heb daar niet zo'n glashelder idee over. Nadat wij die breuk hadden gehad 
met Wagenaar en Gortzak en zo, zijn we vrij snel op een aantal terreinen ande
re dan de traditionele wegen ingeslagen. Toen speelde onder meer mee dat idee 
van die ene, herenigde arbeiderspartij, waar ik net al over gesproken heb. Dat 
dateert vermoed ik van eerder. Daarnaast hebben we met name de rol van de 
grote concerns in de picture gebracht en de noodzaak om krachten te verenigen 
tegenover de monopolies. Dat was voor het eerst dat we met programma's 
kwamen die gericht waren tegen vooral het gróte kapitaal. We hebben die grote 
wijziging doorgevoerd met betrekking tot de vakbeweging. Ik herinner me dat 
ik op het congres dat daarover ging gezegd heb: het ging niet om posities en op
posities, het ging om deelname aan en oriëntatie op het NVV. Toen hebben we 
wat later de uitwerking gekregen van onze politiek van autonomie, onze zelf
standige opstelling tegenover de socialistische landen. 

Tegen die achtergrond moet je ook zien dat, toen die discussie over demo
cratie losbarstte en wij gedwongen werden om die discussie te voeren (onder 
andere door pogingen tot verandering van ons kiesstelsel), dat we ons toen veel 
scherper zijn gaan realiseren (dat geldt zeker voor mij persoonlijk) wat nu es
sentieel is in die democratie, wat we er nu van moeten verdedigen. 

Kortom, de partij is naar mijn mening na de onplezierige gebeurtenissen 
van '56-'58 toch nieuwe wegen gaan zoeken. Die hebben het mogelijk gemaakt 
dat, toén die studentenbeweging kwam, de CPN toen niet door de studenten
beweging genegeerd werd, in de zin van: daar horen we niet bij. De Vietnam
beweging is in Nederland zeer groot geweest en wij hebben er ook bewust aan 
meegewerkt om die beweging zeer groot en zeer breed te maken. 
Ik denk dat als wij nu in 1977 bepaalde wegen veel resoluter zijn gaan inslaan 
(het klinkt een beetje strijdig met de onzekerheden die het oproept, toch is het 
resoluut), dat in de loop van de jaren daarvoor de bouwstenen zijn geplaatst. 

Maar de meeste mensen zien toch 1977 en 1978 (het congres) als breukpunt. 
Wat is er volgens jou nou precies gebeurd in 1977, hoe zou je dat noemen? 
Ik zie het zo. Je zoekt onder geheel andere maatschappelijke omstandigheden 
dan die waaronder het traditionele partijmodel tot stand kwam en functioneer
de, naar andere aangepaste strijdmethoden en organisatie, zodanig dat ze 
harmoniëren en passen bij de omstandigheden. Die omstandigheden zijn ver
anderd: het gegroeide democratische bewustzijn vanaf het moment dat na de 
koude oorlog nieuwe generaties aan bod kwamen. De nieuwe generaties die 
opkwamen vroegen om een democratischer partijmodel. Doorzichtiger, dus 
democratischer. Rond 1977 was er sprake van de tweede feministische golf. De 
bereidheid om daarvoor open te staan was er. Heeft bij de een meer moeite ge
kost dan bij de ander. 
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De vernieuwing is toch in wezen de bereidheid om met je hele p.mij open 
te staan voor de politieke omstandigheden zoals ze op dit moment zijn. Zodat 
je niet op de situatie B antwoordt met de organisatie A. 

Zijn er onderdelen van het nieuwe programma waar je uitgesproken kritiek op 
hebt? 
Nee hoor. Ik vind het een ontzaggelijk knap stuk werk. Het is echt t'cn totaal
beeld. Er zitten denk ik zwakke stenen in. Ik denk dat een van de moeilijkste 
punten het economische is. Dat is nog een zwak element. Het programma is 
sterk politiek gericht. Dat is ook logisch. Kan ook moeilijk anders voor de eer
ste aanzet. Ondertussen zijn we alweer een stapje verder. Ik vind het stuk dat 
nu aan het congres zal worden voorgelegd een hele waardevolle aanvulling van 
diezelfde gedachte. Als geheel heb ik het programma met grote instemming 
verdedigd. De hoofdelementen die erin zitten, die zijn volstrekt juist. 

Er wordt over vernieuwing gesproken, tegelijkertijd over een crisis van de com
munistische beweging. Verschillende Westeuropese partijen lijden electoraal 
verlies. Er zijn grote meningsverschillen. Is er sprake van een crisis v,m de be
weging of van vernieuwing? 
Het wordt steeds moeilijker om communistische partijen met elkaar tl' vergelij
ken. Daarom wordt het in het kwadraat zo moeilijk om over een communisti
sche beweging te spreken. Ik geloof dat we voor wat betreft onze partij niet 
over een crisis kunnen spreken. Wij zijn in '77 en daarna, ook als leiding, be
wust een andere weg ingeslagen. Iedereen heeft zich toen ook gerealiseerd dat 
daar grote problemen aan vastzaten. We deden een reeks van keuzen. Een van 
de eerste die aan de orde was, dat was het democratisch centralisme. 

De Groot stelde naar mijn smaak als hoofdpunt de kwestie van de autono
mie van de partij aan de orde. Hij wilde terug naar af. Hij heeft dat mt·t name in 
dat stuk voor Le Monde gezegd. Hij heeft toen een curieuze formulering ge
bruikt, dat communistische partijen autonoom waren voor zover het binnen
landse vraagstukken betrof. (Dat zou er verdomme nog bijkomen, dat we niet 
eens zelfstandig konden beslissen over de afsluiting van de Oosterschelde.) 
Autonomie heeft alleen betekenis als het ook betrekking heeft op internatio
nale vraagstukken. Dat was een volledige terugkeer naar af. 

We hebben in dat conflict niet geprobeerd dezelfde structuur te handha
ven, zij het met een ander hoofd erop. We hebben echt gezocht naar t'l'n brede 
verandering van de structuur. We zijn de discussie daarover ook op em geheel 
andere manier aangegaan. We wisten dat we daarmee een proces van gedach
tenwisseling in de partij, van discussie, ook van onzekerheden zouden introdu
ceren en dat dat gevolgen zou hebben. Maar we wisten dat het niet anders kon. 

Ik zou dus voor wat betreft onze eigen partij niet van een crisis willen 
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spreken. Ik vind wel dat er grote spanningen zijn. Dat we nog geen antwoord 
hebben op die spanningen. Ik beleef het niet als een crisis, maar als een noodza
kelijke heroriëntatie, waarvan nog niet helemaal duidelijk is waartoe die zal lei
den. 

je zegt dat we bewust voor deze situatie hebben gekozen, er geen sprake van 
een crzszs zs ... 
Nou nee. We hebben die elementen, die op dit moment het leven in de partij 
bepalen, daar hebben we zeer bewust de ruimte voor gegeven. We hebben zo 
willen opereren dat er een dergelijke situatie kón ontstaan. 

Dus ook het verschijnsel van de 'horizontaal verontrusten'? 
Ja. Als je zegt dat er in de partij allerlei krachten leven, die allemaal tot gelding 
moeten komen, dan kan het ook zijn dat er een groep is die niet mee kan ko
men. Er zijn natuurlijk in 1977 verschillende mensen zwaar geschokt geweest. 
Met name door de plotselinge breuk met Paul de Groot. Een deel daarvan heeft 
dat nog niet kunnen verwerken en loopt eigenlijk rond met gedachten die Paul 
de Groot ook had. 

Het gaat er ook niet om te spreken over een crisis als een soort natuurverschijn
sel. Toch zijn er in de partij nogal wat mensen (ook van de jongere generatie) die 
organisatorisch aan het afhaken zijn. In verschillende afdelingen is het moeilijk 
om de zaak in gang te houden. Vele leden vragen zich af wat er moet gebeuren, 
wat nu de stootrichting van ons politiek optreden moet zijn. Er is her en der 
sprake van een zeker defaitisme ... 
Dat is zo. Het zoeken naar nieuwe opstellingen brengt onzekerheden met zich 
mee. Zonder die onzekerheden zou er ook geen zoeken naar nieuwe oplossin
gen zijn. Dat brengt met zich dat mensen die zekerheden nodig hebben in een 
tijd waarin bijvoorbeeld de socialistische landen zulke diepgaande twijfels op
roepen, gaan twijfelen. Ik vind aan de andere kant dat het ook uitdagend 
werkt. Je ziet dat leden van onze partij zich met een ware hartstocht in die vre
desbeweging hebben gestort, en daarmee zijn gaan werken in andere dimen
sies, in een totaal andersoortige beweging als ze gewend waren. 

In de groep verontrusten is ook sprake van afwezigheid van onzekerheid, inte
gendeel van een dogmatische stelligheid. 
Dogmatiek is een vlucht voor de onzekerheid. Ik zie die horizontaal veront
rusten als een randverschijnsel. Ik zou het ook heel slecht vinden als plotseling 
iedereen zou gaan denken dat dit een hoofdverschijnsel was. Het is helemaal 
niet de tendens die je in de partij als geheel aantreft. Ik kan begrijpen dat het 
ontwikkelingsproces dat van de mensen gevraagd wordt, de harde feiten waar-
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mee mensen geconfronteerd worden, ook in het gedrag van de Oosteuropese 
landen, dat dat sommigen ertoe brengt niet door te denken. Dat kun je ze niet 
altijd kwalijk nemen. Zeker niet als ze daar hun leven lang aan hebbl'n vastge
houden. 

Ik praat er wel eens over met jongere mensen die kritiek hebben op de ont
wikkelingen in Polen, en dan met open mond zitten als ze horen wat we in 
1962 en '63 allemaal zeiden over bepaalde politieke daden van de Sowjet-Unie. 
Dat ging van dik hout zaagt men planken. Ik herinner me nog wat ik over Tsje
choslowakije heb geschreven. Dat was niet van het kinderachtige soort. 

In die hele vernieuwing is veel gedebatteerd over het zogenaamde fractiever
bod. Vind je dat een dergelijk verbod moet worden ingetrokken? 
Ik vind dat je het vormen van fracties zeer moet ... ontmoedigen. Een fractie 
heeft per definitie een eigen discipline. Dat bemoeilijkt een open discussie bin
nen de partij. Zo'n open discussie is essentieel voor pluriformiteit. Ik vind het 
kwalijk als dat wordt verstoord doordat een deel van de leden een ei~cn disci
pline heeft. Die leden zijn dan niet meer als individu toegankelijk. Die vallen 
onder een ander regime. Ik zie niet hoe een partij kan functioneren met wat tra
ditioneel fracties wordt genoemd. Ik vind het wel vanzelfsprekend dat mensen 
die van elkaar weten dat ze een bepaalde gedachtengang toegedaan zijn, dat die 
met elkaar overleggen, met elkaar discussiëren. Dat die hun standpunten met 
elkaar vergelijken. Maar ik zou het kwalijk vinden als dat op een of andere ma
nier een georganiseerde vorm zou aannemen. 

Een strikt fractieverbod bestaat niet meer in de partij. Er zijn alll'rlei vor
men van overleg en uitwisseling tussen leden, die door niemand aangl'vochten 
worden en volstrekt geaccepteerd zijn in de afgelopen periode. Dat vind ik 
normaal. 

je bent er voor het verbod uit de statuten te schrappen. 
Ja, ik denk dat een zo nadrukkelijk verbod in de statuten iets dergelijks eerder 
oproept dan bestrijdt. Ik kan me nog niet precies voorstellen hoe die nieuwe 
statuten eruit zouden moeten zien. We moeten nieuwe statuten maken vanuit 
een andere conceptie. De partij werkt al anders en ziet er anders uit. Ik denk 
wel dat er ergens iets in moet staan waardoor de partij als geheel zich1.clf kan 
beschermen. Je moet nou ook weer niet al te idealistisch zijn en denken dat an
deren uit respect en eerbied voor de democratie binnen de CPN ons dan verder 
ongemoeid zullen laten. Dat is gewoon niet zo en dat weten we nou zo langza
merhand ook wel. De partij moet wel discipline-mechanismen hebben, dat 
heeft iedere organisatie. Maar het nadrukkelijk verbieden van fracties lijkt me 
eerlijk gezegd in de vorm waarin het er nu staat eerder contraproduktieL Frac
tievorming moet je politiek bestrijden met rationele argumenten. 
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Het nieuwe kader 

We komen nog terug op de kwestie van de opvolging, de kwestie van de kader
vorming. Zit daar geen probleem in die kadervorming. Is er eigenlijk geen ge
brek aan kadervorming? 
Ik geloof niet dat dit de juiste manier is om het probleem te benaderen. 

Ik heb vroeger nooit geloofd in zoiets als een generatiekloof. Nu denk ik 
dat wij in de CPN heuselijk met een generatiekloof te maken hebben. De partij 
heeft een vreemdsoortige opbouw. Dat is zeker niet de enige communistische 
partij die dat probleem kent. Dat komt door het feit dat de ledenwinst in de 
koude oorlog vrijwel tot stilstand is gekomen. Er zijn nauwelijks veertigers en 
vijftigers. De vreugde over de studentenbeweging vloeide onder meer voort uit 
het feit dat er toen voor het eerst weer jonge mensen toe begonnen te treden tot 
de partij. Misschien, als we een totaal andere partijopzet hadden gehad, dat we 
dat enigszins hadden kunnen vermijden. Ik denk niet dat het veel had uitge
maakt, de wals is overal over het communisme heen gegaan. Het communisme 
heeft als wervende gedachte gedurende lange tijd niet gefunctioneerd. Komt 
ook door het feit dat die wervende kracht gedurende de oorlog zo groot was 
geweest en degenen die geworven waren voor een deel weer wegliepen, zodat 
er helemaal weinig basis was voor toestroom van nieuwe leden. Dat heeft een 
reusachtig probleem geschapen in onze partij doordat er geen follow-up was na 
de mensen waarvan ik uiteindelijk nog tot de jongsten behoor. Daardoor ont
stonden er grote problemen bij de overbrugging. 

Denk je niet dat één van de problemen in de CPN is dat jijzelf, joop en jaap 
Wolf[, Henk Hoekstra en Rinus Haks te lang hun stempel op de partij hebben 
gedrukt? jullie vormen al meer dan 25 jaar de kern van de parti;1eiding. Er is 
nooit aan echte kadervorming gedaan, nieuwe leiders/bestuurders drongen 
nauwelzjks door. Nieuwe mensen werden aangetrokken via coöptatie in plaats 
van normale verkiezingsprocedures ... 
Partijleiders trek je niet aan. Die moeten zichzelf profileren als zodanig. Niet 
alleen binnenskamers maar ook tegenover de bevolking. Het probleem is dat 
het aantal mensen die leiding zouden kunnen geven onvoldoende zelf naar vo
ren treden. Overigens is het helemaal niet waar van de coöptatie. Er zijn een 
aantal nieuwe mensen in het dagelijks bestuur en op andere verantwoordelijke 
posten gekomen de afgelopen jaren omdat die als belangrijke figuren naar vo
ren getreden waren. Maar er zijn te weinig mensen van de generatie van derti
gers die echt politiek willen maken. 

Dat komt vooral omdat de leiding jarenlang gepoogd heeft de discussie te dem
pen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de feminisme-discussie. Vrouwen zijn daar 
vaak heel verbitterd over. Indertijd werden ze botweg afgekat en nu zijn hun 
ideeën vrijwel gemeengoed. 
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Die vrouwen die als gevolg daarvan zijn afgeknapt missen net datgene wat je 
nodig hebt om leidinggevende kwaliteiten te bezitten. Dat nieuwe idec(;n lang
zaam doordringen is inderdaad een probleem van de landelijke leidin~-;. Ik zie 
ook niet hoe het anders gekund had. De voorzichtigheid bij het vormen van 
leidingen heeft ook te maken met het feit dat we niet alleen een partij maar ook 
een krantebedrijf hebben waar we jaarlijks een half miljoen in moeten steken en 
waar je niet mee kunt avonturen. Normaal gesproken zou je zeggen: het is 
goed om bestuursfuncties aan termijnen te binden, maar bij ons is het zo dat we 
een garantie van zakelijke continuïteit moeten bieden. En dat grijpt op een vre
selijk ingewikkelde manier in elkaar. Daardoor zijn ook een heleboel relaties 
niet reglementair te maken. 

je spreekt tegen dat de meeste CPN-bestuurders gecoöpteerd zijn. Toch kennen 
wij erg veel CPN-functionarissen die van mening zijn dat ze zitten waar ze zit
ten vanwege het vertrouwen dat een klein aantal mensen in hen stelde. Wij 
denken dat mensen voornamelijk op hun 'politieke betrouwbaarheid' geselec
teerd zijn. 
Ik geloof er niets van. 

En al die NVB-vrouwen dan, die nu in leidingen zitten? 
Dat heeft er niets mee te maken. Er speelde wel een controverse tussen feminis
ten en NVB-vrouwen, maar het was wel zo dat NVB-vrouwen zich profileer
den, ook op conferenties van de partij. Dat neemt niet weg dat er n.ttuurlijk 
ook meer feministes in de leiding hadden gemoeten. Ongetwijfeld wa~ het ook 
zo dat de NVB-opvattingen beter lagen in de partij. Maar ik vind ook dat het 
bestuur wel degelijk zijn invloed moet aanwenden bij het uitkijken naar be
stuurders. 

De alternatieven 

Iets over onze 'strategie'. Als het om werkelijke maatschappelijke alternatieven 
gaat, dan valt er ook in de CPN vaak een ongemakkelijk stilzwijgen. 
Dat is helemaal niet waar. En ook buiten de partij wordt daar serieus over ge
dacht. Dat vind je bij de PPR en de PSP. In de vakbeweging vindt een zeer in
tensief debat plaats. Alleen de PvdA zit vaak meer naar Van Agt te kijken: wat 
ze wel en wat ze niet mogen. 

Een alternatief zou kunnen bestaan uit een drastische arbeidstijdverkorting. 
Alleen al daarover bestaat binnen de CPN veel meningsverschil. Ook tussen 
CPN en Partij van de Arbeid. 
Dat is toch ook helemaal niet erg. Het belangrijkste is dat in al die partijen 
wordt nagedacht over dat vraagstuk. Soms zie je dan dat een bepaald punt, bij-
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voorbeeld het kostwinnersprincipe, ineens heel sterk naar voren komt. Dan 
blijkt dat de gedachten vaak aanzienlijk dichter bij elkaar gebracht kunnen 
worden. 

Zijn er werkelijk alternatieven? Maatschappelijke alternatieven? 
Nee, ok, er zijn geen totale, breed uitgedachte alternatieve plannen. Dat is in
derdaad een feit. Maar ik vind het feit dat men zich daarmee bezighoudt posi
tief. Die Driebergen-toestand is een voorbeeld. Zoiets hebben we nog nooit 
gekend. Ze gaan steeds weer opnieuw bij elkaar zitten en proberen naar over
eenstemming toe te werken. 

Ik vind het ook belangrijk dat het Centraal Planbureau steeds meer onze 
ideeën overneemt, met name die door Boe Thio zijn ontwikkeld. Keer op keer 
hebben ze ons gelijk moeten geven. Nou ja, dat doen ze natuurlijk nooit, maar 
ze hebben al een paar keer hun visie moeten bijstellen in een richting, waar wij 
wel begrip voor op kunnen brengen. Dat laat toch zien dat het brengen van al
ternatieven, het propageren daarvan, een belangrijke rol is gaan spelen in de 
partij. We zijn er natuurlijk nog lang niet. Het komt ook nog niet over als een 
echte' gezamenlijke strategie van geheellinks; dan zouden we al een hele stap 
verder zijn natuurlijk. 

Is het niet verontrustend dat dat maar niet van de grond komt? Daarbij doet 
zich het probleem voor van de realiteitswaarde van leuzen en programma's. Is 
het mogelijk om te blijven volhouden dat er niets mag worden ingeleverd? Ook 
niet door de middeninkomens? Hadden we niet constructiever bij Den Uyls ba
nenplan moeten aansluiten? 
Daar ben ik het niet mee eens. Ons alternatief gaat uit van een andere mogelijk
heid dan de voortdurende koopkrachtdaling die ze gepland hebben. Het feit 
dat regeringen onder rechtse druk, niet bereid zijn zo'n alternatief te steunen 
mag nog geen reden zijn om nou te berusten en te stellen dat we ook maar moe
ten gaan inleveren. Dan hou je niks meer overeind als oriëntatiepunt, ook niet 
voor je eigen discussie. We hebben 't er gisteren in het dagelijks bestuur nog 
over gehad. Op het moment dat je ervan overtuigd bent dat nu nog mogelijk 
zou zijn met een andere economische opzet te komen die een toename van 
werkgelegenheid met zich mee zou kunnen brengen en die de bedrijvigheid 
kan vergroten, zonder dat die koopkracht verder aangevreten wordt, zou het 
een enorme stommiteit zijn om dan al aan de overheersende meningen, de 
overheersende propaganda toe te geven en te gaan inleveren. Er zit bovendien 
nog een gat van jewelste in die redenering. Dat inleveren is allang begonnen 
zonder dat er ene moer tegenover staat. De realiteit is dat er continu wordt in
geleverd. 

Dat inleveren gaat natuurlijk over een aantal heel essentiële dingen. Laat je 
die gigantische giften aan de ondernemers ongemoeid? Laat je de oorlogsbe-
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groting ongemoeid? Als je vindt dat het herstel van de economie meer kans 
heeft bij handhaving van de koopkracht, als je bovendien van mening bent dat 
er geld genoeg is in dit land maar dat het op de verkeerde plaatsen terecht komt, 
dan moet je niet mee gaan redeneren met het inleveren op kosten van de arm
sten. Het gros van de lonen en salarissen zit tussen modaal en minimum. Op 
het moment dat wij tegenover ons publiek beginnen te praten over matigen, 
dan richt je je tot mensen die weinig hebben. Terecht zeggen ze dan: er ~ebeurt 
niks met die aardgaswinsten en die stomme militaire uitgaven gaan maar door. 

Moeten we dan zeggen: die militaire uitgaven gaan toch maar door, dus jij 
daar met je vijftienhonderd gulden, ga jij maar eens inleveren voor een banen
plan. Dan kan je je wel ophangen aan de kapstok, dan behoor je tot de sociaal
democratie. 

Zou het in Nederland mogelijk zijn, net als in Zweden, om een gemeensch,1ppe
lijk progressief alternatief op tafel te leggen? En hoe reëel is de invloed die de 
CPN op een dergelijk plan kan uitoefenen? Of leveren we dan prinápl's in? 
Nee, want het gaat niet om principes. Het gaat om buitengewoon praktische 
economische belangen en beslissingen. Die regering stuurt de geldstrorum ver
keerd. Het gaat erom die geldstromen te wijzigen. En als je daar te zw.1k bent 
om dat te bereiken, dan zie je wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, zoals nu in 
de laatste Miljoenennota. Dan moet je overeind houden dat er een verandering 
moet plaatsvinden. Je moet de sociaal-democratie, die wel inlevert en onder de 
'habe-nichts' zit te wroeten om er wat vandaan te halen voor een banenplan, 
onder vuur nemen om te zorgen dat er iets beters uit zal komen. Als je ( 1p een 
compromis gaat zitten, waarbij je je neerlegt bij een foutieve politiek, ( 1p dat 
moment geef je je eigen positie op en functioneer je in feite als de linkervleugel 
van de sociaal-democratie. 

Het parlement 

We stappen over op je lange ervaring als parlementslid van een revolutionaire 
partij. Zou je kunnen zeggen wat het belangri;kste is dat je ooit in het par!t·ment 
hebt kunnen bereiken? 
Ik weet het bij God niet. Je kunt, denk ik, niet vragen: wat heeft dé CPN be
reikt in het parlement. Dat zou ook verkeerd zijn. Je kan je wel afvragen: waar 
heeft de CPN zich bijzonder voor ingespannen en waar zie je dat er op parle
mentair niveau zekere resultaten worden geboekt. We moeten dat niet 10 ex
clusief op onszelf betrekken. Anders dan kom je tot curieuze antwoorden. 
Dan zou je kunnen zeggen: het herstel van de Vijfde Mei. Dat heeft de CPN als 
zodanig niet bereikt, dat is door een meerderheid tot stand gebracht. Daarbij is 
terecht lof toegezwaaid aanJoop Wolff. Die heeft daarin een initiërende rol ge
speeld. Op een gegeven moment is er een belangrijk front tot stand gebracht 
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rond het vraagstuk van de Drie van Breda en dat van Menten, dat wil zeggen 
vraagstukken die regelrecht verband houden met oorlog en vervolging, waarin 
onze partij een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. DeN-bom. Daarbij is onze 
partij een ontstekingsmechanisme geweest dat tot een grote beweging heeft ge
leid. Maar in al die gevallen kun je de resultaten niet uitsluitend op je eigen con
to schrijven. Dat moet je ook niet doen. We hebben bij die grondwetswijziging 
een aantal interessante dingen weten in te brengen. We hebben ook de angst 
voor een loonmaatregel voor een deel kunnen bewerkstelligen doordat wij als 
kampioenen van de basisrechten van de vakbeweging zijn gaan optreden. 

Ik denk eigenlijk dat dit het voornaamste winstpunst is, dat onze activiteit 
meetelt. 

Vervullen we dan in het parlement een soort waakhondfunaie? Er zijn natuur
lijk dingen die je absoluut niet kan tegenhouden. 
Het ligt gevarieerd. Op sommige momenten speelt daarbij het individu van het 
Kamerlid een belangrijke rol. Mijn eigen functie is vooral analyserend geweest. 
Verhelderend naar binnen en naar buiten. Het vraagstuk van democratie; de 
relatie'tot de regering; Van Agt die een gegeven moment gewoon weigerde te 
antwoorden en ik als een soort spreekbuis van hét parlement kon optreden. 
Een tijd lang bestond de fractie uit twee personen en dat waren JoopWolffen 
ik. Wij waren zeer verschillend. Joop is een ontzaggelijk knappe resultaat-poli
ticus. Altijd geweest. Hij weet politiek te bedrijven en iets binnen te halen. Ik 
heb dat ook bij zijn afscheid gezegd. Je hebt het idee dat Joop Wolff van een 
mug een olifant maakt, maar als alles voorbij is dan blijkt het ook een olifant te 
zijn geweest. Dat is een vermogen dat ik eenvoudig niet bezit. 

Wat ik eigenlijk het belangrijkste vind dat is, dat toen ik erin kwam eigen
lijk als een out-cast functioneerde die alleen maar aan kon klagen. In de loop 
der jaren zijn we wat dat betreft een heel stuk gegroeid, naar een echte invloed 
uitoefenende kracht. 

Wat heb je, als lid van de CPN, als belangrijkste dilemma's gevoeld tijdens je 
Kamerlidmaatschap? 
Door mijn activiteiten in het parlement zijn voor mezelf wel vragen ontstaan 
als die naar de werkelijke inhoud van de democratie. Met zo'n probleem word 
je door het werk direct geconfronteerd. Ik begon in een periode waarin het 
parlement voor de partij eigenlijk niet meer was dan een tribune, volgens de 
oude opvattingen. Dat is langzamerhand voor me gaan veranderen. Het leni
nisme geeft geen antwoord op het probleem van de parlementaire democratie. 
Er bestaan ook nergens anders echte uitgewerkte antwoorden. Wat is nou de 
essentie van de democratie? Waar gaat het om? Ik heb daar de laatste tijd wel 
antwoorden op proberen te geven. Dat is bepaald niet gemakkelijk onder oude 
noemers te brengen. Ik ben daar ook in mijn afscheidsspeech op in proberen te 
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gaan. Het recht op meningsvorming gepaard aan het recht op machtsvorming. 

Er is een geval geweest waarbij jullie er kennelijk ook niet uit zijn geko111cn en 
tot veler woede de CPN-fractie achter het gordijn verdween. 
Ja, Het Huwelijk. Er kunnen zich allerlei complicaties voordoen. En als parle
mentslid moet je nou eenmaal altijd voor of tegen zeggen. Je moet voortdurend 
keuzes doen. Met alle risico's van dien. Er is geen enkele hogere autoriteit die je 
op kan bellen en kan vragen aan welke kant je moet gaan staan. Ze zeggen: 
zoek het maar uit en als het fout is dan hoor je het wel. 

We hebben ons wel eens vergist omdat we met het lijstje in de war waren. 
En daarom tegen de dingen stemden waar we voor waren en voor de dingen 
waar we tegen waren. We hebben toen dat lijstje ook maar aangehouden. Er is 
nooit iemand achter gekomen. 

Ja, het huwelijk. Kijk, wij hebben altijd het standpunt ingenomen dat we 
geen koningskwestie willen. De problemen rond het koningshuis hebhen we 
altijd sterk proberen te dempen. Ten aanzien van het huwelijk hadden wij aan
vankelijk een uiterst kritische houding aangenomen. Met name omdat, toen ik 
daarnaar gevraagd had, bleek dat die Claus een Wehrmacht-knapie w.ts ge
weest. Daarmee zaten we in een ingewikkeld dilemma, mede omdat er cm vrij 
brede proteststroom op gang kwam. Toen hebben wij op een gegeven moment 
gezegd: wij zijn niet tegen, je kan iemand moeilijk verbieden om in het huwe
lijk te treden. Maar een goedkeuring, dat gaat ons wel een beetje te ver. En toen 
hebben we aangekondigd dat we eruit zouden lopen. Dat kun je een heel enke
le keer doen. 

Er is wel gezegd dat de CPN niet voor de provo's wilde kiezen, ook nu·t voor 
het koningshuis en toen maar laf is weggelopen. 
Nee, dat was het niet. De kwestie was dat in dat persoonlijk gesprek tm\en de 
fractievoorzitters ~n, wie was het, Cals ja, ik een moment de vraag heb gesteld 
naar zijn oorlogsverleden. Toen is dat uitgezocht, en bleek dat die bij de W ehr
macht heeft gezeten. Wij zaten toen wel een beetje vast aan wat we zdf ge
vraagd hadden. Bovendien was hij een hoge ambtenaar bij de Westduitse bui
tenlandse dienst. Dat maakte hem voor ons nou ook niet aantrekkelijker als 
prinsgemaaL Daar zaten onze problemen. De andere kant van de medaille was 
dat wij in die koningskwestie nooit een echt controversiële houding hadden 
aangenomen. Ook niet in een dergelijke positie terecht wilde komen. Wij wil
den de mogelijkheid om met het toekomstige staatshoofd te communiceren 
niet volledig afsnijden. Het ging om het staatshoofd in spe en daar heb je als po
liticus ook rekening mee te 'houden. Die afweging is ons toen buitengewoon 
moeilijk gevallen. We hebben geen keuze kunnen maken en toen gezegd dat 
we eruit zouden lopen. 
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Het lijkt soms wel of wij iets hebben met dat koningshuis. Komt dat ook door de 
oorlog? 
Dat kan zijn. Daar heb ik persoonlijk geen last vast. Ik kom uit die rooie Zaan
streek. Daar had je dat allemaal niet. Ik beschouw het partijstandpunt als een 
puur rationele zaak. 

Nog iets over je rol als communist in het parlement. Zonder af te doen aan de 
waarden van de parlementaire democratie, vervult het parlement ook een legi
timerende, een rechtvaardigende functie. De bevolking moet het gevoel hebben 
dat ze zelf voor een bepaalde ontwikkeling hebben gekozen en daarom ook 
geen verzet tegen die ontwikkeling kunnen aantekenen. Heb je wel eens het ge
voel gehad bij die legitimatie betrokken te zijn geweest? 
Dat dillema bestaat. Daarom heb ik toen ook die discussie gevoerd in Politiek 
en Cultuur met Rudy van der Velde, omdat die de rechtsstaat helemaal centraal 
stelde. Ik heb toen gezegd dat dat maar om een beperkt terrein van de maat
schappij ging. In vind dat terrein op zichzelf waardevol omdat het de mogelijk
heid biedt tot verdere democratie. Ook een beschermende functie kan hebben 
tegenover de willekeur van het grote kapitaal. De positie van de staat is inge
wikkelder dan vroeger toen op basis van eenvoudige marxistische schema's ge
dacht werd. Dat geldt ook voor het parlement. Dat was vroeger in belangrijke 
mate een gezelschap van bourgeois-heren, die onderling over hun belangen 
spraken. Dat is sinds de intrede van de arbeidersorganisaties veranderd. Ook 
na de ervaring met het fascisme kan je dat ook niet meer zo schetsen. 

Ondertussen is het wel zo dat de parlementaire meerderheid over het alge
meen rechts is en een politiek voert die nooit te ver van de belangen van het 
grote kapitaal verwijderd raakt. Het probleem dat je noemt is daarom steeds 
aanwezig. Dat is in wezen alleen maar op te heffen door binnen het parlement 
je kritiek onbarmhartig te uiten en een zo groot mogelijke druk op de directe 
representanten van het grote kapitaal uit te oefenen. Je mag ook nooit de in
druk wekken tegenover de bevolking dat het parlement een eenheid zou zijn. 
Dat is niet zo. Daarom kan je niet zeggen dat hét parlement iets besloten zou 
hebben. Het parlement is 'qualitate qua' een verdeeld orgaan. 

De enige manier waarop je dit probleem kunt aangaan is het instituut als 
zodanig verdedigen en binnen dat instituut van je positie gebruik te maken 
door zo hard mogelijk op te treden voor de belangen van de bevolking. 

Heb je nooit het gevoel gehad dat op het moment dat je tegen een meerderheid 
opliep (bijvoorbeeld rond de recente bezuinigingen) en een bijvoorbaat kanslo
ze oppositie voerde, juist bezig was met die legitimerende functie? 
Dat zou het geval zijn als je los van wat er onder de bevolking leeft zou praten. 
Ik heb misschien wel te vaak, in ieder geval niet te weinig, een beroep gedaan 
op de buitenwereld, op de organisaties van de arbeidersklasse om bepaalde din-
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gen niet te nemen. Ook wel voorspellingen gedaan dat ze nog wel wat tl· horen 
zouden krijgen. In dat soort posities, dat je wel eens de functie van legitimeren 
zou kunnen vervullen, heb ik altijd zeer nadrukkelijk de relatie van mijn optre
den tot (en dat gold ook voor de anderen in de fractie) de buitenparlementaire 
krachten onderstreept. je hebt dat ook op een andere manier gehad. Die debat
ten over die treinen in Groningen. Dat op de rails zitten van mensen om die 
munitietreinen te blokkeren. Daar heb ik zeer onomwonden het recht hepleit 
van mensen om zulke nieuwe strijdmethodes toe te passen. Dat werd me alles
behalve in dank afgenomen. Dat leidde tot een buitengewoon scherpe woor
denwisseling. Daardoor kon ik meteen de verdenking wegnemen dat je daar in 
dat parlement komt om op te treden als een dekmantel voor wat ze aan het 
doen zijn. Het hangt in zulke gevallen in sterke mate af van de relatie die je legt 
tussen je optreden met wat er gebeurt in het land, of met wat je hoopt dat er 
gaat gebeuren. 

Op het laatst had je het imago van de wijze staatsman. Daarvoor was JC meer 
de geestige Marcus Bakker. 
Ik ben in de loop van de jaren bij tal van gelegenheden, zoals anderen dat ge
noemd hebben, als geweten van de Kamer opgetreden. Ik heb dingen gl·zegd, 
ook tegen het parlement, over zichzelf, waar ze mee bezig waren, waarvan je 
merkte dat het wel iets deed. We zijn natuurlijk toch vrij nuchter in de politiek. 
In de loop van de jaren krijg je een grote routine, ook voor wat betreft verhou
dingen binnen partijen. Ed van Thijn zei een keer tegen me: 'Godverdomme, je 
hebt weer precies door wat er aan de hand is.' Het was eigenlijk puur natte vin
gerwerk, maar bleek achteraf exact te kloppen. Je kent het klappen van de 
zweep. Op een gegeven moment begint dat een zekere indruk te maken. 

Toch blijft het opvallend dat een communist zo uit kan groeien tot een kleine 
Thorbecke. 
Het is mijn schuld niet. Ik heb natuurlijk een zeldzame mazzel gehad. Dat moet 
je ook hebben. Eerst was er dat vijfentwintig jaar Kamerlidmaatschap. Afschu
welijke toestand, ik hou daar niet zo van. Iedereen kwam opdraven, inclu~iefhet 
kabinet, dat ervoor geschorst was. (Volgens mij na een dwingende aanmaning 
vanJoop W olff.) Voor een communist was dat in ieder geval een hele opvallende 
toestand. Een week later haalt Van Agt die streek uit, dat hij niet wil antwoor
den, omdat die beledigd was door D'66. Wiegel belde mij op en zei: wat doe jij? 
Ik zei: ik ga in de achterhand zitten, het is een ratjetoe, ik wil eerst horen wat hij 
nou te zeggen heeft. Ja, zei Wiegel, dat doe ik ook. Dolman leest die brief voor, 
vraagt wie het woord wil en niemand neemt het woord. Ik roep, hé voorzitter. 
Ik dacht, dat kan helemaal niet. Ik ren naar het spreekgestoelte, ik had geen let
ter op papier staan. Ik begin een heel verhaal tegen Van Agt. Ik heb hem zeven 
minuten lang staan uitschelden. En dat ging lekker. Dat kan je soms zo hebben. 
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Vrouwen en politieke macht 

Anneke T eunissen 

Inleiding 

Wat stellen we ons voor bij feministische machtsvorming en hoe moeten we 
dat bereiken? Moeten we ons richten op de staat en haar instituties of moeten 
we onze energie steken in het ontwikkelen van een tegencultuur? Is het belang
rijk om te streven naar meer eenheid in de vrouwenbeweging of ligt onze 
kracht juist in de verscheidenheid? 

Deze vragen waren het afgelopen jaar aan de orde in de vrouwenbeweging 
en de antwoorden liepen zeer uiteen. Voor feministen in politieke partijen 
kwam daar nog de vraag bij of het verblijf in zo'n partij niet meer energie kost 
dan het aan resultaten oplevert. Een van de dingen die mij in deze discussie 
over feminisme en politieke macht opgevallen is, is dat niet duidelijk wordt ge
maakt wat er met politieke macht bedoeld wordt. Het gebruik van de term 'po
litieke macht' suggereert wel een onderscheid tussen macht in het algemeen en 
politieke macht in het bijzonder, maar in de bundel over feminisme en politie
ke macht1 is niet te vinden waar dit bijzondere uit bestaat. De meeste artikelen 
gaan over de strategie van de vrouwenbeweging in het algemeen of over een 
onderdeel daarvan. Het specifieke van het poitieke komt niet uit de verf en 
misschien was dat ook niet de bedoeling: de door feministen veel gebezigde 
leuze dat het persoonlijke politiek is, maakt een afbakening van het politieke 
erg moeilijk. In dit artikel probeer ik de begrippen 'macht' en 'politiek' enigs
zins te verhelderen en vooral van elkaar te onderscheiden. 2 

Politiek in enge zin is uit de mode, macht is in. In recente publikaties over 
macht en politiek is een sterke tendens waar te nemen om politiek niet meer te 
vereenzelvigen met de staat en de aandacht te verleggen naar andere vormen 
van macht. Ook in feministische hoek wordt dit gedaan, o.a. door Annemiek 
Hoogenboom in een artikel over macht en feministische strategie. 3 Volgens 
haar speelt de staat nog maar een ondergeschikte rol bij het instandhouden van 
vrouwenonderdrukking: de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen 
wordt overwegend bepaald door lokale gedecentreerde strategieën, daarmee 
bijvoorbeeld doelend op de diverse wijzen waarop gezondheidszorg en hulp
verlening ingrijpen in het gezinsleven. Haar conclusie voor een feministische 
strategie is, dat die niet gericht moet zijn op de staat, maar op een verandering 
in het gebruik van sociale machtstechnieken. Wel moet de staat af en toe van 
ongevraagde bemoeienis afgehouden worden, maar voorts kunnen feministen 

39 



zich beter op andere terreinen bewegen. Een opvatting die mijns inziens veel 
aangehangen wordt in de vrouwenbeweging, zij het vaak met een andnc argu
mentatie. 

In de bundel over feminisme en politieke macht zijn het de anarc.t-femi
nistes die haar houding ten opzichte van de staat het meest expliciet formule
ren. Zij zien de staat louter als een onderdrukkingsapparaat waar niet~ goeds 
van te verwachten valt en waar je dus niet mee in zee moet gaan: 'De staat kiest 
voor en is in dienst van diegenen die het 't best hebben en dat zo willen 
houden.'4 Afkeer van 'de staat' en 'de politiek' komt vrij algemeen voor in de 
vrouwenbeweging, zeker in het a1,1tonome deel ervan. De discussie over macht 
en politiek en de plaats van de staat daarin is niet alleen theoretisch van belang, 
maar kan ook betekenis hebben voor het ontwikkelen van een feministische 
strategie. In deze bijdrage wil ik de staat weer wat meer gewicht geven, niet al
leen als ongewenste bemoeial maar ook als instelling (of combinatie van instel
lingen) waarvan voor vrouwenbevrijding belangrijke maatregelen af te dwin
gen ZIJn. 

Vrouwen en macht 

a. Macht 
Wat is macht? Het is erg moeilijk dit begrip te definiëren. In de politicolo

gie werd macht vaak gelijkgesteld met deelname aan besluitvorming. l har is 
veel kritiek op gekomen, van de Amerikaane politicologen Bachrach en Baratz5 

bijvoorbeeld, die duidelijk maakten dat macht ook op andere wijze uitgeoe
fend wordt, namelijk door de besluitvorming te beperken tot voor de 'macht
hebbers' relatief veilige onderwerpen. Wil er sprake zijn van macht, dan is vol
gens hen een voorwaarde dat er sprake is van een waarden- of belangennmflict, 
ook al wordt dat niet openlijk uitgevochten. Steven Lukes6 ging nog l't'n stap 
verder door te stellen dat er niet eens een conflict hoeft te zijn, maar dat er nog 
een derde vorm van machtsuitoefening bestaat: belangentegenstellingen in een 
samenleving worden zodanig onderdrukt dat er geen onvrede ontstaat. 

Een definitie die in de sociologie veel gebruikt wordt, is die van M.1x We
ber: macht is de mogelijkheid binnen een sociale relatie om de eigen wil door te 
zetten, ook ondanks tegenstand. In het Amsterdamse politicologisch onder
zoek 'Graven naar macht' wordt met name het wils-element in deze definitie 
aangevochten: gemotiveerde machtsuitoefening is wel een belangrijk ver
schijnsel, maar er bestaat ook onbewuste of irrationele machtsuitoefening. De 
auteurs bekritiseren voorts de overwegend negatieve klank van veel machtsde
finities, want- zeggen zij- soms worden door machtsuitoefening gedragsal
ternatieven verruimd. Als voorbeeld noemen ze de 'emancipatie van bepaalde 
bevolkingsgroepen'. Hun definitie luidt: 'Macht is het vermogen van actoren 
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(personen, groepen of instellingen) om een samenstel vangedrags-of keuze-al
ternatieven van andere sectoren geheel of gedeeltelijk vast te leggen of te 
veranderen. '8 In een bespreking van 'Graven naar Macht' stelt Meindert 
Fennema9 dat door deze definitie buiten zicht blijft dat gedrag niet altijd door 
actoren bepaald wordt, maar vaak door structureel bepaalde wetmatigheden. 
Hij noemt de wetmatigheden van het kapitalisme, waaraan ook individuele ka
pitalisten ondergeschikt zijn. 

Een andere benadering van macht heeft Foucault. Volgens hem is macht 
geen institutie, geen structuur en ook niet het hebben van invloed, maar een 
veelheid van krachtsverhoudingen, 'het is de naam die men geeft aan een com
plexe strategische situatie in een gegeven maatschappij'. Tim Flesseman, die 
zich baseert op Foucault en Donzelot, geeft in een artikel over macht en poli
tiek vooral de werking van de macht van de norm aan, volgens hem een nieuwe 
machtsvorm: 'Ongewenst gedrag wordt niet zozeer bestreden door het onder
drukken van dat gedrag, maar door een strategie die gewenst gedrag 
produceert.'10 Uit dit overzichtje blijkt dat macht op heel verschillende wijzen 
te beschouwen is. Wat het nog ingewikkelder maakt, is dat er vele machtsver
houdingen zijn in de maatschappij. 

Als je de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen wilt karakterise
ren, kun je er niet omheen om aan vormen van 'onzichtbare' macht aandacht te 
besteden. Ik geef hier twee voorbeelden van feministische visies op macht die 
gebaseerd zijn op de hiervoor genoemde Lukes. 

Ten eerste Margaret Stacey en Marion Price die een boek hebben geschre
ven over vrouwen, macht en politiek. 11 Zij verstaan onder macht niet alleen die 
gevallen waarin de wil van één persoon het wint van die van een ander, maar 
ook situaties waarin aan de belangen en ideeën van één categqrie of groep ge
woonlijk de voorkeur gegeven wordt, zonder dat er sprake is van strijd of con
flict. De superioriteit van die groep of categorie wordt geaccepteerd, ofwel om
dat dat als juist wordt gezien ofwel omdat de onderdrukte personen geen uit
weg zien. Dus: aan de belangen of ideeën van mannen wordt gewoonlijk de 
voorkeur gegeven en vrouwen accepteren dit omdat ze ermee instemmen of 
omdat ze geen andere mogelijkheden hebben of zien. 

Ook Renée Römkes constateert deze meebanismes in haar beschrijving 
van de positie van mishandelde vrouwen. Haar visie op macht en onmacht van 
vrouwen is meer uitgewerkt dan die van Stacey en Price. Zij vraagt zich af 
waarom mishandelde vrouwen vaak zo lang bij hun man blijven en soms zelfs 
na gevlucht te zijn weer bij hem terug komen. Haar conclusie is dat 'het vaak 
ontbrekende verzet van vrouwen tegen mishandeling( ... ) een gevolg (is) van 
dezelfde machtsstructuur die vrouwen in het algemeen belemmert om zich te 
verzetten tegen haar onderdrukking'. 12 Die machtsstructuur manifesteert zich 
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op maatschappelijk en individueel niveau. De maatschappelijke belt-•nmerin
gen zijn vrij duidelijk: ontbreken van adekwate opvangvoorzieningen, repres
sief optreden van politie en justitie, economische afhankelijkheid van vrouwen, 
te weinig kinderopvang, huwelijks- en gezinsideologie, enz. Zij gaat vervol
gens vooral in op het andere niveau waar de machtsuitoefening veel plaatsvindt. 
De economische afhankelijkheid van vrouwen leidt er bijvoorbeeld toe dat ze 
alleen die beslissingen neemt waarvan ze zeker weet dat haar man het ermee 
eens is. Vrouwen internaliseren de huwelijks- en gezinsideologie. Het huwe
lijk heeft een zwaarbeladen sociale en emotionele betekenis voor vrouwen, zo
dat ze haar belangen en behoeften onderschikt aan die van man en kinderen. 
'Deze onmacht reikt zo ver dat vrouwen haar eigen belangen gaan definiëren in 
termen van belangen van de echtgenoot, of zelfs van Het Huwelijk.' 1 1 

Ook op het terrein van de seksualiteit werkt het zo dat de wensen van de 
vrouw zodanig gevormd worden dat ze in overeenstemming zijn met die van 
de man. Tenslotte de rol van geweld: geweld hoeft meestal niet eens gehruikt te 
worden om toch te werken, vrouwen anticiperen namelijk op het eventuele ge
weld van mannen. Vrouwen reageren dus veelal indirect op vormen van onder
drukking. 

Mijn conclusie uit het voorgaande is dat enerzijds een definitie van macht 
heel breed moet zijn, wil ze alle machtsverhoudingen inslui-ten en anderzijds 
dat zo'n definitie beperkte zeggingskracht heeft zonder een nadere invulling 
voor een specifieke machtsverhouding. Het lijkt me moeilijk om de vraag hoe 
macht werkt in een definitie onder te brengen, omdat er verschillende manie
ren zijn. Een goede definitie moet in ieder geval iets zeggen over de vra.tg waar 
macht over gaat en ruimte geven voor specifieke invullingen. Zo kan een gedif
ferentieerd beeld ontstaan van verschillende soorten van machtsuitoefening. 
Welnu, machtsuitoefening houdt mijns inziens in: beheersing van of zeggen
schap over één of meer terreinen van het individuele of maatschappelijkt· leven. 
Concreter: over (een deel van) de arbeid, seksualiteit, gezondheid, denkbeel
den en/of emoties van individuen of groepen (bijv. klasse, sekse of etnische 
groep). Macht wordt uitgeoefend door individuen, groepen of imtituties. 
Voorbeelden van instituties: kerk, wetenschap, maatschappelijk werk. Macht 
functioneert altijd binnen een maatschappelijk kader, dat o.a. bestaat uit een• 
politieke structuur (waarvan de staat momenteel het centrum is), een economi
sche structuur (in deze maatschappij het kapitalisme) en een ideologische struc
tuur (bijv. de norm van heteroseksualiteit, gezinsideologie, arbeidsmoraal). 

Deze omschrijving van macht is verbonden met onderdrukking, die ove
rigens niet de vorm van dwang hoeft te hebben. Macht impliceert mijns inziens 
onderdrukking, die bovendien niet altijd negatief hoeft te zijn. Sommige din
gen worden pas mogelijk door andere uit te sluiten. Verschijnselen die mijns 
inziens beter onderdrukt kunnen worden zijn bijvoorbeeld het maken van 
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atoombommen, het verspreiden van fascistische propaganda en het geweld te
gen vrouwen. Ook binnen individuen speelt zich een onderdrukkingsproces 
af, omdat het onmogelijk is op alle impulsen in te gaan. 

Hiermee stuiten we meteen op een groot probleem, want wie bepaalt dan 
wat er onderdrukt moet worden en waar liggen de grenzen van die onderdruk
king? Bovendien kan er ook binnen zo'n positieve vorm van machtsuitoefe
ning gemakkelijk een eigen dynamiek optreden. Men denke alleen maar aan 
het verloop van de Russische revolutie, waar de 'dictatuur van het proletariaat' 
(van de partij) zeer snelleidde tot totalitaire onderdrukking en later zelfs tot 
uitroeiing van velen. De arbeidersbeweging heeft dit probleem van de span
ningsverhouding tussen socialisme en democratie nog niet opgelost. De vrou
wenbeweging is nog niet in die mate voor het probleem gesteld, 14 maar moet er 
zich heel goed rekenschap van geven bij het ontwikkelen van een strategie naar 
feministische machtsvorming. Het zou al een stap vooruit zijn als politieke 
groeperingen een hiërarchie aanbrachten in de te realiseren doelstellingen of op 
z'n minst explicieter stellen welke keuzes ze zullen maken en op grond waar
van. Potentiële aanhangers of kiezers krijgen op die manier meer inzicht in wat 
hen te wachten staat dan wanneer politieke programma's een optelsom van ei
sen en verlangens zijn zoals nu meestal het geval is. 

Machtsverhoudingen verschillen, zowel kwantitatief (mate van onder
drukking) als kwalitatief. Extreme vormen van machtsuitoefening zijn bijvoor
beeld te vinden in gevangenissen, in inrichtingen en ten tijde van de slavernij. 
De koloniale slavenhouders hadden een bijna absolute macht over arbeid en li
chaam van de slaven, maar lange tijd heel wat minder over hun emoties en 
denkbeelden. Bij slavernij hoeven we trouwens niet alleen aan het koloniale 
tijdperk te denken, vormen van seksuele slavernij van vrouwen komen ook nu 
nog voor. 15 Macht over vrouwen wordt op alle vijf genoemde terreinen uitge
oefend: wat arbeid, seksualiteit en gezondheid betreft is dat waarschijnlijk wel 
duidelijk, macht over emoties en denkbeelden vergt enige verduidelijking. On
ze emoties en denkbeelden worden mede gevormd door de seksistische ideolo
gie: noties van mannelijkheid en vrouwelijkheid ('vrouwen vechten niet', 
'mannen huilen niet', 'vrouwen voelen', 'mannen denken'), romantische voor
stellingen van liefde en huwelijk, seksuele normen. Alleen in dromen wordt de 
'censuur' doorbroken, maar zelfs onze droomwereld is geen vrijplaats: in onze 
dromen komen immers vaak verdrongen verlangens en angsten boven. 

Nu doemt misschien toch een beeld van totale onderdrukking op. Dat is 
niet de bedoeling. Ten eerste is macht wel overal, maar in verschillende mate en 
op verschillende manieren. Binnen één relatie (of één individu) kunnen meer
dere machtsverhoudingen een rol spelen, niet alleen die tussen de seksen, ook 
tussen klassen, etnische groepen en generaties. In een relatie tussen bijvoor
beeld een vrouw uit de middenklasse en een man uit de arbeidersklasse is niet 
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bij voorbaat gegeven hoe de balans uitvalt. Ten tweede bestaat de verhouding 
tussen mannen en vrouwen niet alleen uit macht en onderdrukking. W diswaar 
wordt de rozegeur en maneschijn rondom de liefdesverhouding tussen man en 
vrouw veelal kunstmatig gecreëerd om de lucht van spruitjes en sperma te ca
moufleren, toch valt het bestaan van liefdes- en vriendschappelijke vcrhoudin
gen tussen leden van beide geslachten niet te ontkennen. Ten derde is de 
machtsverhouding tussen mannen en vrouwen niet een natuurlijke, maar een 
door strijd gegroeide en is daarmee veranderbaar. 16 En in deze verhouding zijn 
vrouwen ook nu niet geheel machteloos. 

In mijn opvatting van macht ontbreekt het wils-element. Alhoewel man
nen zich vaak wel bewust zijn van hun macht over vrouwen bestaat deze 
machtsverhouding betrekkelijk los van de wil van individuele mannen. Alle 
mannen profiteren van het systeem van vrouwenonderdrukking, of ze dat nu 
willen of niet. 

Tot nu toe heb ik het vooral gehad over de vraag wat macht inhoudt. In 
het volgende wil ik iets zetten over de vraag wie of wat waaraan macht ontle
nen. In 'Graven naar macht' 17 wordt een onderscheid gemaakt tussen machts
bronnen en machtsposities. Dit probeer ik uit te werken met het accl"nt op de 
positie van vrouwen. 

b. Machtsbronnen en machtsposities 
In deze paragraaf wil ik aangeven welke de belangrijkste bronnen van 

macht zijn en wie of wat in de positie verkeren om over deze bronnm te be
schikken. De belangrijkste bronnen van macht zijn volgens mij geweld, bezit 
en kennis. Het kunnen beschikken over één of meer van deze machtshronnen 
is een voorwaarde voor machtsuitoefening, maar is daarmee niet gelijk te stel
len. Beide kunnen wel samenvallen, het beschikken over geweldsmiddelen im
pliceert vaak macht, ook zonder dat die middelen gebruikt worden. Andersom 
kan het gebruiken van geweld ook een teken van onmacht zijn. Het overzicht 
dat nu volgt, heeft betrekking op een westerse kapitalistische sarneukving als 
Nederland. 

1. Geweld. De staat heeft het monopolie over het geweldsapparaat, waar
bij tevens meteen opvalt dat dit (leger, politie en justitie) een welhaast t•xdusief 
mannenbedrijf is. Ook individuele mannen gebruiken geweld tegen vrouwen, 
daadwerkelijk of als dreigement. Lang niet alle vrouwen zijn wel eens ver
kracht, mishandeld of bedreigd, maar alle vrouwen hebben er wellast van dat 
het kan gebeuren. Het betekent een enorme beperking in je bewegingsvrijheid. 
De staat steunt dit geweld op indirecte wijze door niet adekwaat op te treden in 
zaken van verkrachting en mishandeling. 18 Er zijn ook vrouwen die geweld ge
bruiken, namelijk tegenover kinderen. In georganiseerd verband hebben femi
nisten gebruik gemaakt van geweldsmiddelen, bijvoorbeeld de suffragettes. 
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Tenslótte moeten hier nog de verzetsbewegingen genoemd worden. 
2. Bezit. Er zijn twee grote bezitters en vele kleine. De grote zijn natuur

lijk de kapitalisten die de produktiemiddelen in eigendom hebben en voorts de 
staat die beschikt over de belastingcenten en het bezit van anderen beschermt. 
De kleine bezitters dat zijn de mensen die een eigen inkomen hebben, groten
deels mannen. Er zijn wel vrouwen die geld verdienen en ook vrouwen die een 
uitkering hebben, maar we hebben nog steeds geen recht op een eigen inko
men. Integendeel: een versterkte doorvoering van het kostwinnersbeginsel 
staat voor de deur. Een oude bezitter is tenslotte de kerk, maar ik weet niet hoe 
het er nu met haar financiën voor staat. 

3. Kennis. Deze bron van macht wordt steeds belangrijker. Sommigen 
zeggen zelfs weten= macht. Het gaat zowel om wetenschappelijke als om ide
ologische kennis, voorzover deze te onderscheiden zijn. Er zijn vijf belangrijke 
soorten makers en overdragers van ideeën: le. de kerken, 2e. het onderwijs en 
de wetenschap, 3e. de media, 4e. instanties op het gebied van opvoeding, ge
zondheidszorg, maatschappelijk werk e.d., Se. politieke en sociale bewegin
gen. De meeste hiervan hebben banden met de overheid zonder dat je kan zeg
gen dat ze volledig door de staat gecontroleerd worden. Ook op individueel ni
veau kan ideologie een machtsmiddel zijn. Het alledaags seksisme is een voor
beeld ten nadele van vrouwen. Vrouwen kunnen haar eigen dagelijkse denken 
ten voordele gebruiken, bijvoorbeeld door de zwakke plekken van mannen in 
haar omgeving te kennen en daarvan gebruik te maken. Wat onderwijs en we
tenschap betreft, deze kunnen ook los van de inhoud een bron van macht zijn 
op individueel niveau, namelijk door het bezitten van een diploma of liefst een 
titel. 

Vrouwen beschikken dus over weinig machtsbronnen, met name op maat
schappelijk niveau. Op individueel niveau hebben vrouwen vooral macht als 
moeders, een positie die niet onderschat moet worden. Het moederschap is 
een belangrijke bepaling van de maatschappelijke positie van vrouwen wat ech
ter alleen op individueel niveau macht oplevert, op maatschappelijk niveau is 
het juist een instituut dat de onderdrukte positie van vrouwen in stand houdt. 19 

Het opleidingsniveau van vrouwen neemt duidelijk toe en dat is een belangrij
ke voorwaarde om haar positie op de arbeidsmarkt te versterken en een onaf
hankelijk bestaan op te bouwen. Op maatschappelijk niveau kan alleen strijd 
en organisatie van vrouwen haar positie verbeteren. Ook hier is kennis de be
langrijkste machtsbron: kennis van de posities van vrouwen en haar geschiede
nis en ideeën over een nieuwe verhouding tussen de geslachten zijn nodig om 
een goede strategie te kunnen ontwikkelen. Een strategie die voor het maat
schappelijke en het individuele niveau perspectieven moet bieden en daarom 
gedifferentieerd moet zijn. 
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Uit het overzicht blijkt voorts dat de staat in het veld van machtwerhou
dingen inmiddels op alle terreinen en niveaus een rol speelt, ook bij het hand
haven van en vormgeven aan de verhouding tussen mannen en vrouwen. 20 De 
vrouwenbeweging kan er niet omheen een strategie gericht op de staat te ont
wikkelen. En dan niet alleen om de staatsmacht over vrouwen af te breken 
(bijv. opheffing verbod op abortus), maar ook om het beleid om te buigen ten 
gunste van vrouwen (bijv. recht op eigen inkomen vastleggen, goede voorzie
ningen voor kinderopvang financieren, bescherming van vrouwen tegen ge
weld beter regelen). Zelforganisatie van bijvoorbeeld kinderopvang en wonen 
is natuurlijk prima en belangrijk om nieuwe vormen te ontwikkelen, maar is 
wel alleen weggelegd voor mensen die over voldoende vrije tijd en/ of geld be
schikken en dat zijn meestal geen vrouwen. Veel feministen staan huiverig te
genover subsidies, want staatsfinanciering betekent staatscontrole. 11 Ik be
schouw de staat als een terrein van strijd, dat tot nu toe voornamelijk in handen 
was van mannen ten gunste van mannen. Dat kan veranderen. 

Bovenstaande behoeft enige relativering, de staatsmacht ten aan;r,ien van 
de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen moet ook niet overschat 
worden. De seksistische ideologie bestaat grotendeels onafhankelijk van de 
staat. Men denke bijvoorbeeld aan het kostwinnerschap: de staat heeft dat 
niet uitgevonden, maar overgenomen. Zelfs als het kostwinnersbeginsd geheel 
zou verdwijnen uit de wetgeving zal dat niet ten gevolge hebben dat de samen
leving niet meer verdeeld is in kostwinners en huisvrouwen. Een feministische 
strategie kan zich dus niet tot de staat beperken, maar moet alle terrl'inen van 
het leven omvatten. 

In dit betoog over macht is het begrip 'politiek' aardig omzeild, terwijl po
litiek en macht vaak in één adem genoemd worden. Daarom nu aandacht voor 
de politiek, die vooral door toedoen van het feminisme een anderl' inhoud 
heeft gekregen. 

Het specifieke van het politieke 

In het dagelijks spraakgebruik wordt de term 'politiek' in verschillende beteke
nissen gebruikt: 'Den Haag', overheid, staat, beleid, strategie, machtsstrijd. 
Grofweg zou je deze betekenissen kunnen verdelen in twee richtingen: politiek 
gelijk stellen met de overheid of de staat àf politiek zien als machtsstrijd. Beide 
opvattingen komen we in de politicologie ook tegen, waarbij de eerste ge
woonlijk een 'enge' opvatting van politiek wordt genoemd en de tweede een 
brede. Het feminisme wordt vaak aangehaald ter verdediging van de tweede. 

Behalve de keuze tussen een brede of een enge definitie van politiek is er 
ook nog de keuze tussen een formele en een inhoudelijke. Op dit laatste wil ik 
slechts kort ingaan. 
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Een veel gehanteerde definitie van politiek is die van David Easton: poli
tiek betreft processen van interactie, waardoor voor een gemeenschap op een 
gezaghebbende wijze waarden worden toegedeeld. Dit is op zich een brede de
finitie, maar Easton zelf verengt hem weer door onder gezagsdragers alleen 
overheidsorganen te verstaan. De politicologen van 'Graven naar macht' wij
zen deze beperking af. Zij verstaan onder gezagsdragers alle instellingen die de 
waardetoedeling regelen en op bindende wijze kunnen effectueren en sluiten 
daarmee bijvoorbeeld grote ondernemingen in in hun definitie. Beide varian
ten, eng of breed, hebben gemeen dat ze formeel zijn en niets zeggen over de 
inhoud van de politiek. De verschillende bijdragen in de onlangs verschenen 
bundel 'Het politicologen-debat: wat is politiek?'22 doen dit wel. Zij zijn het er 
over eens dat politiek een uitdrukking is van maatschappelijke tegenstellingen; 
klassenstrijd en seksenstrijd worden in deze het meest genoemd. Het debat in 
de bundel gaat vervolgens vooral over de vraag of het politiek-begrip in reik
wijdte beperkt moet worden tot het niveau van de staat of juist niet. Ik vat een 
aantal bijdragen hierover samen. 

Meindert Fennema komt met de 'engste' definitie van politiek. Hij doet 
dit in kritiek op het theoretisch kader van Graven naar macht. De auteurs ervan 
maken zijns inziens het politiek-begrip zo breed, dat alle maatschappelijke ver
schijnselen politieke verschijnselen worden. Zij doen dit om te legitimeren dat 
zij zich als politicologen met grote ondernemingen bezighouden. Dit pro
bleem hadden ze volgens Fennema eenvoudiger kunnen oplossen door een on
derscheid te maken tussen politieke en politiek relevante verschijnselen. Een 
brede definitie acht hij onwenselijk, omdat het onderscheid tussen politiek, 
economie en ideologie dan niet meer gemaakt kan worden. Dit onderscheid is 
noodzakelijk, bijvoorbeeld om de illusie 'dat het veroveren van de politieke 
macht ook de economische problemen zal oplossen' te voorkomen. Politiek is 
bij Fennema het proces van overbrengen en verbinden van maatschappelijke 
tegenstellingen op het niveau van de staat. De maatschappelijke tegenstellingen 
waar hij op doelt, blijken die tussen arbeid en kapitaal en die tussen kapitalisten 
onderling te zijn. 

Critici van deze definitie vallen over de beperking tot het niveau van de 
staat. 23 Saskia Poldervaart en Bob Reinalda24 vinden in hun bijdrage dat niet het 
niveau van de staat vertrekpunt van de analyse moet zijn, maar' de strijd om het 
bestaan' van de werkende bevolking en 'de problematische positie van de 
vrouw' in onze samenleving. Zij willen een emancipatorisch politiek-begrip 
waarin vrouwen- en arbeidersbeweging inbegrepen zijn. Ze missen een verwij
zing naar het proces van maatschappijverandering en daarmee het historisch 
perspectief. De staat is immers niet altijd even belangrijk geweest en zal dat 
misschien ook niet blijven. Zij grijpen terug naar de brede definitie van Siep 
Stuurman uit 1971: politiek is 'de wijze, waarop mensen de maatschappij ver-
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anderen, en waarop andere mensen proberen die veranderingen tegen te hou
den'. In een poging politieke en politiek relevante verschijnselen van elkaar te 
onderscheiden, perken zij deze definitie vervolgens weer in: een sociale bewe
ging is sowieso politiek relevant, maar wordt pas dan politiek als deze zich be
wust en in daden gaat 'bemoeien met de wijze waarop de mensen hun of haar 
maatschappij op korte en langere duur proberen in te richten' (cursivering van 
mij). 

In deze discussie is Siep Stuurman het meer eens met Fennema. I )e criteria 
'bewustwording' en 'in daden' zijn moeilijk hanteerbaar, terwijl zonder deze 
criteria alles altijd politiek is. Stuurman kiest ook voor een afbakening van het 
politieke ten opzichte van ideologie en economie, omdat alleen dan een histori
sche analyse van de verandering van 'het politieke' mogelijk wordt. In zijn uit
werking sluit hij aan bij de opvatting van politiek als georganiseerde machts
strijd zoals die bij vele politieke denkers te vinden is (Machiavelli, Marx, En
gels, Lenin, Trotski, Gramsci). Een nadere invulling kan in het algemeen niet 
gegeven worden, maar alleen voor een bepaalde produktiewijze. Voor het mo
derne kapitalisme definieert Stuurman politiek als "het proces waarin maat
schappelijke conflicten worden 'uitgedrukt', 'verbonden' en 'opgelost' in 
(staats)apparaten, en dat qua vorm verloopt volgens de 'mechanil·.t van de 
macht'. "26 Hij vindt de verwijzing naar de staat wel noodzakelijk, maar niet 
voldoende. De staat kan niet als essentie van het politieke gedacht worden, ten 
eerste omdat het politieke ook elders aanwezig is (bijv. in kerk, gezin, weten
schap en produktieproces) en ten tweede omdat in de staat ook het l"conomi
sche aanwezig is. De staat is wel een soort centrum van het politieke, omdat al
leen daarin het politieke de andere logica's (ideologie, economie, psychologie) 
domineert. Wat hij bedoelt met 'mechanica van de macht' blijft uiterst vaag: 
politiek bedrijven is een praktische kunde. 

Stuurmans definitie zou mijns inziens aan helderheid winnen als hij een 
duidelijker onderscheid tussen macht en politiek zou maken. Door politiek op 
te vatten als georganiseerde machtsstrijd of als logica van de macht wordt dat 
onderscheid moeilijk. Politiek is weliswaar machtsstrijd bij uitstek, maar niet 
alle machtsstrijd is politiek. Machtsstrijd moet betekenis hebben op maat
schappelijk niveau, d.w.z. machtsstrijd is pas politiek als die consequenties 
heeft of beoogt te hebben voor een samenleving. Meer nog dan Stuurman ben 
ik van mening dat de staat tegenwoordig het centrum is van het politieke (ik 
zou eerder de apparaten dan de staat tussen haakjes zetten). Politieke macht is 
dus een bepaalde vorm van macht (zie par. la) waar le. strijd aan te pas komt, 
welke 2e. betrekking heeft op een samenleving en waarv~n 3e. de staat in de 
huidige samenleving het centrum is. 

Hoe verhoudt deze benadering van politiek zich nu tot de leuze 'het per
soonlijke is politiek'? Het laat slechts ruimte voor één interpretatie ervan, te we-
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ten dat het persoonlijke leven mede bepaald wordt door machtsuitoefening op 

het niveau van de staat. De leus was breder bedoeld. Alle feministische strijd 
moest als politieke strijd erkend worden. Ries van der Wouden gaat hier op in 
in zijn bespreking van de benadering van Poldervaart/Reinalda waarin klassen
strijd en seksenstrijd per definitie politiek zijn. Volgens hem zit hier het idee 
achter dat politiek verzet de belangrijkste vorm van verzet is. 27 Dat herken ik 
wel: om serieus genomen te worden moet je politiek heten. Eén van de functies 
van de leuze 'het persoonlijke is politiek' was, dat ook de seksenstrijd in de 
keuken en in bed relevant gevonden moest worden. Heel belangrijk inderdaad, 
maar onvoldoende om een definitie van politiek op te baseren. Seksenstrijd vat 
ik op als een gedifferentieerd veld van vormen van belangenstrijd, ideologische 
en politieke strijd. Politieke strijd is daarvan niet bij voorbaat het belangrijkste, 
dat hangt nogal af van je doelstellingen en van de maatschappelijke machtsver
houdingen op een bepaald moment. En vanuit individuele vrouwen bekeken is 
het niet vreemd als het accent ligt op ideeën- en belangenstrijd in eigen kring. 
Wat de vrouwenbeweging als geheel betreft, lijkt het mij in deze tijd van crisis 
en bezuinigingen meer dan nodig om ook een strategie ten opzichte van de 
staat uit te werken. 

Het nadeel van de twijfel 

Het is haast onbegonnen werk om uit een artikel dat slechts aanzetten tot the
orievorming bevat, strategische conclusies te trekken. Toch heb ik hier en daar 
in het stuk al opmerkingen gemaakt over een feministische strategie en wil ik 
daar nu nog even mee doorgaan zonder de pretentie te hebben dat ze volgen uit 
het voorafgaande: we kunnen immers niet wachten tot de theorie 'af' is (en dan 
nog). Daarom tot slot een aantal discussiestellingen. 

1. Het probleem van de verscheidenheid aan groepen binnen de vrou
wenbeweging qua opvattingen, strijdterreinen en organisatievormen lijkt me 
niet zo groot als ik aanvankelijk dacht. Zoals we gezien hebben is vrouwenon
derdrukking een wijdvertakt verschijnsel en is het dus logisch dat er op vele ter
reinen en op vele manieren feministen actief zijn. Waarschijnlijk is het ook het 
effectiefst als een ieder zoveel mogelijk naar eigen inzichten bezig is met de on
derwerpen waarbij zij zich het meest betrokken voelt. Onze autonomie wordt 
terecht hooggehouden, als het maar niet zover gaat dat we ook onze vijanden 
in eigen kring zoeken. 

2. Toch lijkt het me nog steeds nodig dat er voor de ontwikkeling van fe
ministischo machtsvorming op de een of andere manier meer eenheid komt in 
de vrouwenbeweging. Die eenheid bleek ver te zoeken op de conferentie over 
feminisme en politieke macht in De Populier. De stemming was ongeveer zo, 
dat het met elkaar praten en uitwisselen van informatie en ideeën prima gevon-
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den werd, maar dat je je niet moest voorstellen dat we nog eens echt /.ouden 
moeten samenwerken. We zitten niet voor niets apart! Incidenteel blijkt die sa
menwerking overigens nog best tot stand te komen (abortus, kostwinner
schap). Die eenheid is lang niet voor alle strijdpunten nodig, maar naar mijn 
mening juist wel voor het ontwikkelen van een strategie ten opzichte van de 
staat. Nu ben ik er op dit moment tegen om die eenheid te willen forcerm door 
organisatorische oplossingen (vrouwenpartij, feministische politieke organisa
tie, vrouwenvak bond). Dergelijke initiatieven blijken de verdeeldheid eerder te 
vergroten dan te verkleinen. Verder lijkt het mij nu ook niet verstandig om 
links mannenland ~e verlaten voorzover wij daar inzaten. Ten eerste omdat het 
'binnendringen' aldaar wel iets heeft opgeleverd: publiciteit en opname van een 
deel van onze eisen in de programma's. Ten tweede, omdat die mannen welis
waar lastig zijn, maar dat het een illusie is om te denken dat het wel got·d gaat 
als je met vrouwen uit verschillende richtingen bij elkaar gaat zitten. 

3. Waar ik wel voor ben, is het versterken van de inhoudelijke discussie 
tussen verschillende groepen in de vrouwenbeweging. Hoe moet het recht op 
een eigen inkomen vorm krijgen? Hoe kan de strijd voor arbeidstijdverkorting 
bijdragen aan de opheffing van de arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen? 
In welke mate en op welke wijze moeten huishoudelijke arbeid en kinderop
vang gecollectiveerd worden? Hoe kan de veiligheid van vrouwen op straat 
vergroot worden? En vooral: wat moet er op het niveau van de staat gl'rcgeld 
worden en wat juist niet? Ik denk dat de staat een taak heeft in alle vier hil'rvoor 
genoemde punten. 

Om de discussie niet al te vrijblijvend te laten zijn valt er te denken aan het 
ontwikkelen van een feministisch politiek program. Zo'n program zou vastge
steld en bijgesteld kunnen worden op eens in de twee of drie jaar te houden 
landelijke conferenties waar alle feministen van heel gematigd totheel radicaal 
aan deel kunnen nemen. Daarmee zouden we laten zien dat we niet de machts
spelletjes van mannen in de politiek na willen doen, maar langs 'inhoudelijke' 
weg willen komen tot andere machtsverhoudingen. Misschien iets voor femi
nisten in politieke partijen om mee te beginnen? 

September 1982 

Noten 

1. Annet Bleich e.d. (red.), 'Feminisme en politieke macht', uitg. De Populier, Am,tndam, 
1982. 

2. Voor hun commentaar op eerdere versies van dit artikel wil ik met name Mieke Aen' t•n Sas
kia Grotenhuis bedanken. 
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Coalitiepolitiek en nieuwe 
strijdconcepties 

Een commentaar 

Gerrit Salemink 

Over het thema 'coalitiepolitiek' zijn in Komma nu een aantal artikelen verza
meld, die gaan over de eisen die deze tijd stelt aan een strategie die naar het so
cialisme leidt. In het ene gevaJ! is het loslaten van de 'traditionele voorhoede
conceptie' het onderwerp. In het andere2 wordt volgens de bijgeleverde 
inleiding3 zelfs het idee losgelaten dat de arbeidersklasse bij de omverwerping 
van het kapitalisme een 'hegemoniale rol' zou hebben te vervullen. In het arti
kel zelf, dat van Laclau en Mouffe, blijkt dat wel enigszins anders te liggen: 
slechts het 'ontologisch privilege' van de arbeidersklasse om de strijd aan te 
voeren, wordt bestreden en afhankelijk gesteld van de vraag 'of zij in staat is 
een politiek ontwerp te ontwikkelen dat door de andere democratische subjec
ten herkend kan worden als fundamenteel voor de realisering van hun eigen ei
sen' (Komma 2/4, p. 24). Toch hebben deze zaken vrij vérdragende conse
quenties, waarover ik in het navolgende iets wil zeggen. 

'Afstand doen van de traditionele voorhoedeconceptie', zegt Harry van 
den Berg in Komma 2/3 p. 16, 'betekent ( ... ) dat de grondgedachte waarop de
ze conceptie berust, verlaten moet worden; de gedachte dat wij (de communis
tische partij- GS) degenen zijn die de sleutel in handen hebben die ons toegang 
geeft tot de objectieve waarheid en die ons in staat stelt de gemeenschappelijke 
belangen van alle in deze maatschappij onderdrukte groepen en klassen te ont
dekken.' 'Het socialistisch programma, het gemeenschappelijk belang ( ... ) 
moet ontwikkeld worden in samenwerking met alle progressieve krachten 
( ... ). Kortom: coalitiepolitiek.' 

De noodzaak van coalitiepolitiek wordt hier op een mijns inziens verkeer
de manier in verband gebracht met de afschaffing van de voorhoederoL Het 
lijkt erop alsof wordt gesteld dat coalitiepolitiek pas noodzakelijk is als het idee 
wordt verlaten dat de partij als lichtend voorbeeld de toon moet aangeven voor 
de strijd. Lang voordat concepties als voorhoede en dictatuur van het proletari
aat ter discussie stonden werden er natuurlijk al coalities gesloten door de par
tijen van de arbeidersklasse. Deze coalities hadden echter een bepaald karakter; 
zij waren in een gegeven fase van de strijd noodzakelijk, maar namen niet weg 
dat de arbeidersklasse het karwei uiteindelijk zou moeten klaren. Als er iets 
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verandert door het loslaten van de voorhoedeconceptie, dan is dat hooguit dat 
er nu een ander soort coalities moet worden nagestreefd. 

Het is voor mij de vraag of 'coalitie' in de betekenis die dat woord heeft in 
het algemene spraakgebruik, wel een adequate omschrijving is van wat nu no
dig is. Waar het hier om gaat is het duurzaam verenigen van de krachten in de 
maatschappij die zich richten tegen het kapitalistisch, patriarchaal, seksistisch, 
racistisch, autoritair en oorlogszuchtig karakter ervan. 

Ik vraag mij bijvoorbeeld af of de leden van de nieuwe sociale bewegingen 
iets dergelijks ook met het woord coalitie zouden aanduiden, of dat dat woord 
juist teveel herinneringen oproept aan traditionele communistische partijme
thoden, waarbij coalitiepartners werden omhelsd en weer afgedankt, al naar 
gelang de gegeven historische situatie (bijvoorbeeld volksfront tegenover soci
aal-fascismetheorieën in de jaren dertig). 

Harry van den Berg noemt drie redenen voor het opgeven van de voor-
hoederol: 

de strijd tegen het fascisme; 
de noodzakelijke autonomie van de vakbeweging; 
de opkomst van de nieuwe sociale bewegingen. 
Naar mijn idee moet het vraagstuk van de voorhoedegedachte niet vanuit 

een dergelijke strategische redenering worden benaderd. Zoals Van den Berg 
stelt, lijkt het te gaan om zoiets als: daar kun je niet mee aankomen in coalities 
met niet-communisten in de antifascistische strijd, in de vakbeweging en in de 
nieuwe sociale bewegingen. Dat is natuurlijk zo, maar het is de vraag nf het 
daarom gaat. Strategische noties als deze zouden moeten zijn gebaseerd np een 
analyse van de maatschappij waarin-wij nu leven. Zo waren de traditionell' stra
tegische concepties gebaseerd op het idee dat de tegenstelling tussen produktie
verhoudingen en produktiekrachten zich in het kapitalisme zodanig zou ont
wikkelen, dat daardoor de voorwaarden voor een revolutionaire omvorming 
van de maatschappij geschapen zouden worden en dat de arbeidersklasse bij 
dat omvormen een centrale rol zou hebben te vervullen door de positie die zij 
in dat proces inneemt. Als je strategische concepties wilt veranderen, moet je 
aangeven wat er dan veranderd is aan die traditionele voorstelling van het rnaat
schappelijk ontwikkelingsproces. 

Harry van den Berg doet dat niet, maar Laclau en Mouffe wel. Zij stellen 
dat het kapitalisme misschien helemaal niet de voorwaarden voor een socialisti
sche omvorming produceert, maar totale vernietiging. Voor de strijd in deze 
tijd is essentieel 'vanaf 1968 ( ... )abrupt nieuwe tegenstellingen aan het licht 
[traden] ( ... ) die zich in de daaropvolgende tien jaar zouden verveelvoudigen en 
een eigen dynamiek zouden verwerven'. 'Nieuwe politieke subjecten: vrou
wen, studenten, jongeren, raciale, seksuele en regionale minderheden' komen 
daardoor in beweging. Zij 'vinden evenals de verschillende anti-institutionele 
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en ecologische strijdbewegingen, hun identiteit niet op het niveau van de pro
duktieverhoudingen ( ... )maar vooral omschrijven zij hun doel radicaal anders 
(dan de traditionele arbeidersbeweging- GS). Hun vijand wordt niet omschre
ven als uitbuiter, maar als iemand die zekere macht uitoefent' (Komma 2/4, p. 
22 en 23). 

Dus omdat de tegenstellingen die de laatste tijd worden geproduceerd, 
bijvoorbeeld die tussen technische mogelijkheden en de ecologische conse
quenties van de toepassing ervan, geen strikt klassegebonden belangen opleve
ren en de nieuwe sociale bewegingen zich niet tegen uitbuitingsverhoudingen 
richten, maar tegen andere overheersingsvormen, zou het hele idee van de eco
nomische bepaaldheid van het historisch proces verworpen moeten worden. 
Zonder valse bescheidenheid noemen Laclau en Mouffe dit een 'copernicaanse 
revolutie'. 

Zij trekken een lijn die bij Lenin begint. Lenin begreep al dat de voorwaar
den voor een revolutionaire breuk in de maatschappelijke ontwikkeling door 
een complex van tegenstellingen en daarmee samenhangende verschuivingen in 
de verhouding tussen de klassen werden geschapen en dat het er voor de arbei
dersklasse op aankwam daarin op het juiste moment politiek in te grijpen. De
ze lijn werd voortgezet door Gramsci, die inzag dat het uitoefenen van de 
noodzakelijke hegemonie door de arbeidersklasse in het proces van het vesti
gen van het socialisme vanuit een moderne kapitalistische maatschappij veel 
meer omvat dan het bundelen van klassebelangen. Zij trekken deze lijn door 
naar de huidige tijd, waarin het dus niet meer zozeer om klassebelangen zou 
gaan, omdat er een maatschappij bestaat die behalve kapitalistisch, 'ook seksis
tisch, patriarchaal en racistisch' is. 

In hun 'Gramsci voorbij' bestrijden Laclau en Mouffe dan het hierboven 
al aangestipte 'ontologische privilege' van de arbeidersklasse om in deze tijd 
een hegemoniale rol te vervullen. Zij spreken (Komma 2/4, p. 27) van een 
'nieuw pluralisme', een pluralisme niet alleen van partijen, maar ook van sub
jecten, met behulp waarvan 'een opvatting van hegemonie (kan) worden ge
grondvest die de autonomie en specifieke dynamiek van elk van haar samen
stellers respecteert'. 

Het blijft echter onduidelijk hoe de strijd met een dergelijke constellatie 
gevoerd zal moeten worden. Hoe moet de verhouding tussen de verschillende 
fronten worden bepaald en wat zullen de doorslaggevende tegenstellingen en 
strijdpunten zijn? Het is niet meer mogelijk om dat vast te stellen, omdat iedere 
beweging autonoom en authentiek haar doel bepaalt in dit geheel. 

De vraag of het voor het afschaffen van het kapitalisme noodzakelijk blijft 
dat de arbeidersklasse op haar terrein van het 'materiële reproduktieproces van 
de maatschappij' de strijd wint, verdwijnt in de mist. Het is slechts nodig vol-
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gens Laclau eh Mouffe, om 'in het achterhoofd te hebben' welke gevolgen de 
conflicten in deze sfeer hebben 'in het geheel van het maatschappelijk leven'. 

De copernicaanse revolutie van Laclau en Mouffe lijkt ons terug te voeren 
naar een soort nieuw idt:alisme: 'Wij moeten de maatschappij opvatten als een 
complex veld, geheel en al doortrokken van politieke strijd waarin de veelvul
digheid van subjecten erkend en aanvaard moet worden, teneinde ooit eens te 
komen tot de totstandbrenging van een waarlijk vrije en zelfbeheerde maat
schappij.' (Komma 2/4, p. 28.) 

Dit is het idee dat de nieuwe maatschappij tot stand gebracht moet worden 
door de maatschappij op een bepaalde manier op te vatten. Het voordcel van 
een meer traditioneel marxistische benadering is dat deze die beweging van de 
ene historische formatie naar de andere probeert te verklaren en niet slechts een 
toestand op een bepaalde manier opvat. Marxistische analyses leveren dan ook 
strijdconcepties op, die al naar gelang de historische situatie kunnen verschillen 
van leninistisch klassebondgenootschap tot Italiaanse stellingenoorlog. Maar 
Laclau en Mouffe laten ons zitten met omschrijvingen als 'radicaal nieuwe vor
men van democratie ontwikkelen' en 'omverwerping van alle overheersings
vormen'. 

Het is opvallend dat in hun artikel het ontstaan van nieuwe tegenstt·llingen 
'abrupt na 1968' wel wordt beschreven, maar dat nauwelijks een poging wordt 
gedaan dit verschijnsel te verklaren. Dat kunnen ze ook niet, omdat ze veel van 
het instrumentarium dat ze daartoe in staat zou stellen, overboord hebhen ge
zet. 

Patriarchaal bijvoorbeeld is de kapitalistische maatschappij natuurlijk al
tijd geweest, maar dit karakter is pas zichtbaar geworden nadat de traditionele 
positie van de vrouw onhoudbaar was geworden. En dat hing weer samen met 
een aantal ontwikkelingen die wel degelijk met het niveau van de produktie
krachten te maken hebben, zoals het terugdringen van de huishoudelijke ar
beid door de invoering van techniek en verder door het beschikbaar komen van 
effectieve anticonceptie. 

En de ecologische problemen openbaarden zich doordat de economieën 
alleen maar konden gedijen bij groei- die op een gegeven moment haar gren
zen bereikte- maar die groeidwang hangt weer ten zeerste samen met het ka
pitalistische karakter van die economieën, waarin winstmaximalisatie de factor 
is die de produktie bepaalt en niet de behoeften van de mensen. Theorieën als 
die van Laclau en Mouffe verhullen tendemicel dat de strijd tegen het kapitalis
tisch karakter van deze maatschappij de kern moet zijn van de strijd op al die 
nieuwe fronten; deze theorieën bloeien merkwaardigerwijze juist op in een tijd 
dat het kapitalisme zijn grootste crisis sinds vijftig jaar doormaakt en weer 
steeds meer zijn ware gezicht laat zien! 

Het verwerpen van het verband tussen economische basis en politieke 
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mogelijkheden maakt het niet alleen onmogelijk om het ontstaan van 'nieuwe' 
tegenstellingen te verklaren, maar ook de voorwaarden voor de vestiging van 
hun ideale maatschappij kunnen door Laclau en Mouffe niet worden gedeter
mineerd. Zij zijn gedoemd om aldus beschrijvend achter de feiten te blijven 
aanlopen. Kortom, wat moeten we ermee? 

April1982 

Teksten waaraan gerefereerd wordt: 
1. Harry van den Berg 'Notities over partijvernieuwing', Komma 2/3. 
2. Ernesto Laclau en Chantal Mouffe 'Het begrip hegemonie in de politieke strategie', Komma 21 

4. 
3. Tony Hak en Jan Mulder 'Coalitiepolitiek en hegemonie', Komma 2/4. 
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Fragmentatie van belangen en 
doorbreking van blokkades 

Matthijs Hisschemöller 

In 1920 zond Lenin één van zijn medewerkers, Safarov, naar de Aziatische 
Sowjetrepubliek Turkestan. Zijn opdracht was de problemen te bestudcren die 
waren gerezen tussen de autochtone moslimbevolking en de communisten van 
Russische afkomst. Naar aanleiding van zijn bevindingen schreef Safarov enige 
jaren later: 

'Het was onvermijdelijk, dat de Russische revolutie (in Turkestan) een 
koloniale gedaante zou aannemen. De Turkestaanse arbeidersklasse, klein in 
omvang, had geen leiders, noch een programma, partij of revolutionaire tradi
tie. ( ... )Onder het tsaristische kolonialisme was het het privilege van de Russi
sche kolonisators om tot het industrieproletariaat te behoren. Hierdoor ver
kreeg de dictatuur van het proletariaat een typisch koloniaal aspect.' 1 

Zijn analyse vond weinig weerklank. En evenmin de waarschuwin!-;en van 
communisten van Turkestaanse afkomst, merendeels intellectuelen uit de nati
onalistische beweging van hun land. In de jonge Sowjet-Unie had men de han
den vol aan het bestrijden van de klassetegenstander en de buitenlandse inter
ventiemacht. Voorzover andere dan klassebelangen gesignaleerd werden, acht
te men ze ondergeschikt aan het klasse belang. Rassentegenstellingen waren ge
doemd met de opkomst van het socialisme 'automatisch' te verdwijnen. 

Mensen die in de communistische beweging rasse- of seksetegenstellingen 
fundamenteel aan de orde probeerden te stellen, werd aangewreven dat 1.ij van 
het marxisme-leninisme niets begrepen hadden, dat zij leden aan kleinburger
lijke 'afwijkingen', dat zij besmet waren met een 'vals' bewustzijn. 

Op dit moment staat het denken vanuit één hoofdtegenstelling binnen dl· CPN 
ter discussie. Onder druk van de feministische beweging wordt erkend dat het 
patriarchaat naast- en niet ondergeschikt aan- het kapitalisme een rol speelt 
in de onderdrukking van vrouwen. 
Consequentie van deze erkenning is dat vrouwenbelang niet altijd parallel be
hoeft te lopen aan klassebelang; ja, dat het daaraan soms wel eens tegenstrijdig 
kan zijn. Doch de erkenning van een autonome feministische positie heeft zich 
tot op heden niet uitgebreid naar andere terreinen. Dat er nog geen theoreti
sche doordenking heeft plaatsgehad blijkt onder meer uit de passages over 
nieuwe sociale bewegingen in het ontwerp-beginselprogram, maar eveneens 
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uit sommige kritiek die daarop geformuleerd is. Zo stelt Kees van der Pijl:2 

'Maar er is nog nooit een revolutie gemaakt door de vakbeweging en de 
vredesbeweging en de krakers en de vrouwenbeweging etc. en die zal er ook 
nooit komen.' Hoezo niet, vraagt men zich af. Omdat, aldus Van der Pijl, er 
een instantie nodig is (een communistische partij bv.) die de 'veelheid aan be
langen' weet te bundelen. 'Nodig is in elke concrete kwestie coalities op con
crete punten te sluiten, waarbij de communistische partij door daar altijd in 
aanwezig te zijn om uit te leggen waarom ze dat is, vóór alles erop uit moet zijn 
de bevolking de samenhang tussen allerlei ogenschijnlijk op zichzelf staande 
misstanden en strijdpunten( ... ) duidelijk te maken. Dat kan immers het klas
senbewustzijn ( ... ), dat in kritieke situaties de doorslag moet geven, verhogen.' 

Terecht naar mijn mening eist Van der Pijl vervolgens dat het program een 
uitspraak doet over een revolutionaire strategie, die niet verloren mag gaan in 
goedgelovigheid t.a.v. democratische legaliteit in een klassenmaatschappij als 
de onze. Doch wanneer hij dan tracht aan te geven hoe het wèl moet, valt hij 
weer terug in de oude vormen, de geijkte methode, die nu juist niet heeft ge
werkt. De 'motor van de actie' heeft het begeven, al sputtert hij nog wat. Maar 
zijn geronk gaat ten onder in het lawaai van_ allerlei andere (nieuwe) motoren, 
(bak)fietsen en actieschepen. De vraag naar het waarom dringt zich op. Hoe 
denken en doen mensen en waarom? Hoe functioneert en reageert onze 
'rechtsstaat' en waarom? Wat is er nu anders t.o.v. vroeger en waarom? 

In dit artikel kan ik deze vragen uiteraard niet beantwoorden. Wel zal ik 
ingaan op de methode waarmee in de linkse (marxistische) beweging traditio
neel tegen deze vragen wordt aangekeken en waarvan Van der Pijl een treffend 
voorbeeld mag heten. De opbouw van dit artikel is als volgt. 

In de marxistische theorie en praktijk wodt een onderscheid gemaakt tus
sen twee principieel tegengestelde belangen (klassebelangen). Het primaat van 
deze tegenstelling heeft een blokkade opgeworpen m.b.t. de signalering van 
andere dan klassebelangen en hun articulatie binnen een democratische rechts
staat als de onze. Parallel aan de klassentegenstellingen op politiek niveau 
(maatschappelijk leven en overheid) onderscheidt het marxisme op ideologisch 
niveau (de wijze waarop mensen de materiële werkelijkheid denken) tussen 
twee soorten bewustzijn, waar (klassebewustzijn) en vals bewustzijn. 

In de hoogontwikkelde kapitalistische landen heeft zich een steeds verdere 
fragmentatie van belangen voltrokken. Als voorbeeld valt te wijzen op de te
genstelling economisch belang versus milieubelang. Door deze fragmentatie 
dreigt enerzijds consensus over het 'algemeen belang' onmogelijk te worden, 
anderzijds vervaagt de traditionele links-rechts-tegenstelling. 

Een nieuwe opvatting van ideologie is vereist, die uitgaat van de articulatie 
van gefragmenteerde belangen in de maatschappelijke werkelijkheid. Analoog 
aan Laclau3 omschrijf ik een ideologie als opgebouwd uit elementen menselijk 

59 



denken en waarin het onderscheid waar versus vals bewustzijn ontbreekt. De 
articulatie van belangen als randvoorwaarde voor het zich vormen van een ide
ologie, ofwel de band tussen ideologie en maatschappelijke werkelijkheid ont
breekt in de benadering van Laclau. 

Aan de hand van de ontwikkeling van de vredesbeweging en de gang van 
zaken rond het munitietransport in het noorden des lands, begin dit jaar, pas ik 
de 'nieuwe' ideologie-opvatting toe op een concreet gebeuren. Tot slot worden 
-eveneens n.a.v. dit voorbeeld- enige korte opmerkingen gemaakt over het 
probleem waar niet alleen Van der Pijl mee worstelt: de rol van democratische 
legaliteit in het proces van socialistische verandering. 

Belangen en bewustzijn in het marxistisch denken 

In de discussie over een nieuw type communistische partij is de theorie van het 
marxisme-leninisme niet onbesproken gebleven. Enigszins gechargeerd kan 
men stellen dat een aantallinkse mensen thans bepleit het leninisme rnaar af te 
schaffen, omdat het tot 'starheid' kan leiden, terwijl het marxisme nog wel vol
doet, zolang men het niet te letterlijk opvat. Afschaffen van het leninisme zou 
dan inhouden het erkennen van democratie als waarde op zich, pluriformiteit 
in een Nederlandse weg naar en tijdens het socialisme en het loslaten van het 
democratisch centralisme in de communistische partij. 

Nu kan men de noodzaak van democratie onder meer verklaren uit histo
rische ervaring, zoals de strijd tegen het fascisme en de verworvenheden die 
langs democratisch parlementaire weg zijn bereikt. Doch daarmee is nog geen 
theoretische onderbouwing van die erkenning gegeven en evenmin is onder
zocht waarom noch Lenin, noch Marx veel waarde aan (parlementaire) demo
cratie hebben gehecht. 

Naar mijn idee is één van de meest elementaire aspecten van democratie de 
erkenning van het feit dat (gelijkwaardige) mensen uiteenlopende belangen 
hebben en die behoren te kunnen verdedigen. Dit geldt zeker ook voor de ont
luikende democratie ten tijde van Marx. Marx evenwel constateerde dat er gro
te groepen waren die een belang te verdedigen hadden tegenover hen die deel
hadden aan de democratie. De democratie nam in de 19e eeuw dus feitelijk de 
vorm aan van een dictatuur, ongeveer zoals thans in Zuid-Afrika het geval is, 
waar de parlementaire democratie alleen aan blanken is voorbehouden. De 
fundamentele tegenstelling, die Marx signaleerde, was die tussen kleine groep
jes ondernemers enerzijds en de grote massa van de bevolking (het proletariaat) 
anderzijds. En hij pleitte uitdrukkelijk niet voor verzoening of klassenvrede, 
doch voor het opheffen van de tegenstelling door uitschakeling van de kapita
listische klasse. Wanneer men nu democratie opvat als de erkenning van het 
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recht uiteenlopende belangen te verdedigen ontvalt met het opheffen van de 
klassentegenstelling theoretisch de noodzaak van een democratie. 

Lenin, die een scherp oog had voor andere dan klassentegenstellingen -
bijv. naties, rassen - zag zich in zekere zin geblokkeerd door het marxisme 
deze theoretisch te doordenken. 4 In de tijd van Marx en Lenin trad de fragmen
tatie van belangen uiteraard nog lang niet zo sterk aan het licht als thans het ge
val is. Voor Marx bestond er geen milieubelang, vrouwenbelang of rassebe
lang. Het niet onderkennen van deze en andere belangen als in principe auto
nome posities heeft naar mijn mening verstrekkende gevolgen gehad voor the
orie en praktijk van de marxistische beweging. 

Parallel aan en logisch voortvloeiend uit het antagonisme kapitaal-arbeid 
en bourgeoisie-arbeidersklasse hanteert het marxisme het concept van het valse 
versus ware bewustzijn. Als het de arbeidersklasse gegeven is door haar zijn als 
klasse waar bewustzijn te verwerven, waarom zou zij zich dan bekommeren 
om de ideologie van de tegenstander? Enerzijds droeg deze zienswijze bij tot 
het economisme, dat door Lenin fel bestreden werd. Met succes bestreed hij de 
opvatting als zou de arbeidersklasse zich niet druk behoeven te maken om het 
verwerven van democratische rechten als vrijheid van drukpers en vergadering, 
omdat de liberalen hier al voor opkwamen. De arbeidersklasse, was zijn me
ning, had hier evenzeer een eigen taak en verantwoordelijkheid. Toch nam Le
nin geen afstand van het onderscheid tussen waar en vals bewustzijn. Integen
deel, zijn voorhoedeconcept is gebaseerd op de notie, dat binnen de arbeiders
klasse slechts enkelen het 'ware' bewustzijn in pacht hebben. 5 

Anderzijds leidde het onderscheid 'waar' versus 'vals' bewustzijn tot poli
tiek sektarisme. Het alleenrecht van de arbeidersbeweging op klassebewustzijn 
leidde tot de opvatting dat het zinloos was boeren en middenstand voor een so
cialistische politiek te winnen. Integendeel, zulks zou zelfs het verwerven van 
het 'pure' klassebewustzijn kunnen belemmeren. Het was met name Lukase 
die deze opvatting in zijn jonge jaren aanhing. 6 Dit 'superstructuralistisch' den
ken wordt vandaag de dag in zijn meest extreme vorm uitgewerkt en aangehan
gen door voorvechters van bijv. de Rode Brigades in Italië. 7 In de strijd gaat het 
er steeds om het bewustzijn te verhogen door een rigoureuze scheiding aan te 
brengen met alles, wat ook in het denken van de tegenstander een rol speelt. 

Een andere pendant van dit denken is te vinden bij representanten van de 
Frankfurter Schule. Hier evenwel wordt de opvatting gehuldigd dat door de 
voortschrijdende vervreemding de arbeiders hun 'kans' op klassebewustzijn 
voorgoed verspeeld hebben. 8 Deze opvatting treft men soms in sociaal-demo
cratische, links-socialistische en anarchistische kring. Resumerend kan men 
stellen dat het denken in termen van 'waar' en 'vals' bewustzijn in alle geledin
gen van de linkse beweging een zekere uitwerking heeft gehad. 

Ook in de CPN is het onderscheid waar <-> vals bewustzijn geïncorpo-
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reerd in het denken over maatschappelijke vraagstukken. Zo kenden (en ken
nen) wij het begrip 'klassestandpunt'. Als het er om gaat te moeten kiezen tus
sen behoud van een natuurgebied en werkgelegenheid, kiest men vanuit een 
klassestandpunt altijd voor het laatste. Milieu-activisten waren misschien niet 
altijd boosaardige elementen, doch over hun ongelijk behoefde eigenlijk niet 
meer gepraat te worden, wanneer eenmaal·het klassestandpunt bepaald was. 
Met nadruk wil ik erop wijzen dat het ontbreken van democratie in de partij 
slechts de vorm bepaalde waarin de discussie (niet) gevoerd werd, doch zeker 
niet bepalend was voor de stelselmatige uitkomst ervan. Pas wanneer men het 
onderscheid tussen waar en vals bewustzijn loslaat, kan men tot het inzicht ko
men dat het hier feitelijk gaat om de afweging van bepaalde op dat moment te
gengestelde belangen. En pas dan is het mogelijk het bestaan te erkennen van 
een in principe autonoom milieubelang of ecologisch imperatief, dat op vitale 
punten strijdig is met het economische denken in het marxisme. 9 

De fragmentatie van belangen heeft zijn invloed gehad op geheel het maat
schappelijk leven en zeker op het functioneren van de overheid. Onder invloed 
van de industriële ontwikkeling ontstonden tal van nieuwe 'belangen', terrei
nen met hun eigen spelregels, status, attitude t.o.v. de omgeving, kortom een 
eigen 'interne logica'. De overheid is tal van bestaande terreinen binnengedron
gen en heeft zelfs geheel nieuwe terreinen gecreëerd. 10 En op hun beurt zijn de
ze terreinen weer als belangen binnen de staat gaan functioneren en hl·bben de 
staat zelf beïnvloed. Stuurman11 formuleert dit dubbele proces als volgt: 

'De staat herformeert een nieuw terrein, veelal in een permanent conflict 
met functionarissen van een ouder- al dan niet statelijk- beheersingsmodel 
op dat gebied. Naarmate de interne logica van het aldus binnengedrongen ge
bied zich verder ontwikkelt, verandert ook het interne functioneren van de 
staat.' 

Wanneer hier gerept wordt van terreinen met een eigen interne logica 
wordt dus niet gedoeld op kapitaalsfracties of vertegenwoordigers daarvan. 
Men dient veeleer te denken aan cultuur, volksgezondheid, ruimtelijke orde
ning, welzijn of milieu. Binnen de overheid functioneren zij als belangt'n die op 
elkaar inwerken, regelmatig botsen en wisselende coalities sluiten. Al deze be
langen tezamen vormen wat men noemt het 'openbaar bestuur' met zijn web 
van departementen, adviesorganen, planbureaus en coördinerende instanties. 
Een departement zelf is opgedeeld in directoraten generaal, directies, afdelin
gen etc. Competentiestrijd binnen één ministerie betekent dikwijls ook het 
botsen van verschillende belangen. Bepaalde vraagstukken worden door drie 
of wel meer instanties behandeld, andere zaken blijven liggen. Coördinerende 
lichamen zijn opgezet. Doch coördinatie alleen blijkt niet voldoende, omdat 
steeds weer nieuwe terreinen worden aangeboord die oudere overlappen en 
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om een geheel nieuwe aanpak vragen. De roep naar integratie is gaan klinken 
en daarmee de roep om herstructurering van de rijksdienst. 

De veelheid aan belangen begint onderhand een serieus probleem voor de 
overheid te worden. Om het functioneren te verbeteren pleit de Commissie 
Hoofdstructuur Rijksdienst, 12 beter bekend als de commissie-Vonhof, voor 
het terugbrengen van het aantal departementen van zestien naar vijf. Of dit een 
oplossing zal zijn dan wel nieuwe problemen zal creëren is vooralsnog de 
vraag. 

De reden dat ik hier de fragmentatie van belangen relateer aan het functioneren 
van de overheid is tweeërlei. Ten eerste functioneren maatschappelijke belan
gen binnen de overheid als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en met 
name van maatschappelijke strijd. De structuur van de overheid is dus in zeke
re zin een optelsom van uitkomsten van die strijd en geeft een inzicht in de 
maatschappelijke verhoudingen. Belangen worden door de overheid boven
dien geordend in een conceptie van 'algemeen belang', d.w.z. een zekere con
sensus over de legitimiteit voor een bepaalde periode, waarbinnen de maat
schappelijke strijd doorgaat en uiteindelijk resulteert in een nieuwe formule
ring van algemeen belang. Wanneer men dus spreekt over maatschappelijke 
vernieuwing binnen een democratische rechtsorde moet men beseffen dat 
enerzijds de legitimiteit randvoorwaardestellend is voor de vorm van die strijd, 
te weten de articulatie van verschillende belangen, doch tevens de inzet is van 
die strijd, het object van verandering. 

Ten tweede moet men constateren dat de fragmentatie van belangen zover 
is voortgeschreden, dat het steeds moeilijker wordt tot consensus, het formule
ren van een algemeen belang, te komen. Zo pleit Quené, voorzitter van de We
tenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, voor het loslaten van het stre
ven naar consensus, omdat dit in de nabije toekomst niet reëel geacht meer 
moet worden. 13 Consensus op deelterreinen lijkt het enige mogelijke. Doch 
hier rijst dan onmiddellijk de vraag of dan de legitimiteit van de overheid zelf, 
bij uitstek verantwoordelijk voor het formuleren van een algemeen belang, niet 
in het geding is. 

Men kan niet aan de conclusie ontkomen dat de fragmentatie van belangen 
consequenties heeft voor het functioneren van de overheid en de rechtsorde in 
het algemeen. Doch tevens heeft het zijn gevolgen voor de traditionele opposi
tie binnen die rechtsorde. Binnen links is de fragmentatie voelbaar in het ont
staan van nieuwe bewegingen op deelterreinen, die vaak weinig met elkaar te 
maken en soms zelfs tegengestelde belangen hebben. Voor veel mensen wordt 
het onderscheid links-rechts minder duidelijk. Dit is het logische gevolg van 
het ontstaan van steeds meer autonome posities en gepaard daaraan nieuwe co
alities en belangen. Binnen al die belangen is het klassebelang er één onder vele 
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andere. Een succesvolle strategie van links zal deze werkelijkheid onder ogen 
moeten zien teneinde tot een eigen, nieuwe articulatie van belangen te kunnen 
komen. Want hoewel de moeilijkheden voor links naar mijn idee goeddeels 
veroorzaakt zijn door het ontstaan van talrijke nieuwe terreinen waarop niet of 
nauwelijks is ingespeeld, de mogelijkheden om tot een geheel nieuwe articula
tie van belangen te komen, lijken eveneens"vergroot. 

Ideologie als uitdrukking van reële belangen 

Dat de fragmentering van in principe autonome belangen de traditionele links
rechts tegenstelling doet vervagen, is een dagelijks waarneembaar verschijnsel. 
Aan elk probleem kleven zoveel verschillende 'kanten', dat het klassebewust
zijn a.h.w. is ondergesneeuwd door allerlei andere aspecten. Het verho!-;en van 
het klassebewustzijn, zoals Van der Pijl bepleit, is in dit licht een onmogelijke 
opgave. 

Nu kan men mij tegenwerpen dat ik 'klassebewustzijn' en 'klasse' zeer eng 
opvat, terwijl de CPN al jaren uitgaat van een brede opvatting van het begrip 
arbeidersklasse. Doch een brede opvatting maakt het eerder nogingewikkelder 
om de problemen te lijf te gaan. Want los van de complicaties die rijzm wan
neer een fabrieksdirecteur fanatiek tegen kernbewapening en racisme wil age
ren, maar tegelijkertijd bezuinigingen en loonsverlaging als enige oplossingen 
blijft zien om uit de economische crisis te komen, kent het vraagstuk nog een 
ander aspect. Het onderscheid waar<-> vals bewustzijn veronderstelt een be
paald bewustzijn, dat beter is dan de andere in het analyseren van Ul' maat
schappelijke werkelijkheid, het veronderstelt derhalve één instantie die bij uit
stek de mensen kan 'duidelijk maken' hoe de wereld in elkaar zit. De praktijk 
wijst anders uit. Mensen ordenen hun gedachten op hun eigen wijze en kijken 
vervolgens welke ideologie het meest met de hunne overeenkomt. En door de 
fragmentering van belangen ontstaan er logischerwijs steeds meer manieren 
van denken. Eén manier van denken op voorhand als 'juist' kwalificeren en tot 
klassebewustzijn bombarderen, staat in deze situatie ongeveer gelijk met het 
tekenen van je eigen doodvonnis. Niet zozeer omdat men zichzelf daarmee tot 
sekte bombardeert, want sektes blijken een soms belangrijke rol te spek·n in het 
maatschappelijk leven. Mijn voornaamste kritiek op het hanteren van een on
derscheid waar <-> vals bewustzijn is, dat men daarmee de rationaliteit in het 
denken van anderen negeert en zelfs ontkent. En dit maakt het uiteindelijk on
mogelijk de ontwikkelingen in de maatschappij naar juiste waarde te schatten 
en de eigen rol daarin te beoordelen. Iets als 'het klassebewustzijn', juist wan
neer het begrip 'klasse' breed is gedefinieerd, leidt tot een krampachtige ont
kenning van het bestaan van verschillende reële belangen binnen die brede klas
se en daarmee tot het verklaren niet van de werkelijkheid, doch van het beeld 
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dat daarvan is gevormd. En het lijkt mij dat zulks- ook binnen de CPN- in
derdaad heeft plaatsgevonden. 14 

Toch biedt het hanteren van begrippen als klasse en klassebewustzijn onmis
kenbaar ook enige voordelen. Rondom deze begrippen en de communistische 
beweging, die ze bezigt, heeft zich een proces van mythevorming voltrokken, 
die men het best kan uitdrukken in termen als 'kameraadschap', 'eensgezind
heid' en 'doeltreffendheid'. Vooral de doeltreffendheid springt in het oog. 
Want wanneer men deze theoretische bagage van het marxisme-leninisme, het 
klassebewustzijn, wil kritiseren, kan men er niet omheen dat Rusland, China, 
Cuba, Vietnam en Angola (om er enkele te noemen) zich bevrijd hebben van 
de klasseheerschappij. 

Wie evenwel recht doet aan de geschiedenis, beseft dat in al deze gevallen 
het bewustzijn dat tot deze revoluties leidde, een samenstel was van elementen, 
waaronder het element van de bevrijding van uitbuiting door een heersende 
klasse er slechts één was. Het nationale bewustzijn was in alle gevallen tenmin
ste zo groot en men mag zelfs aannemen dat in sommige gevallen vreemdelin
genhaat bij het verzet tegen de onderdrukker een rol speelde. 

De kracht van de communisten lag dan ook niet in het 'verhogen van het 
klassebewustzijn', doch in het verbinden van sociale problematiek met andere 
problematieken, zoals het nationale, tot één concrete eis: 'Weg met de onder
drukking'. Ofwel, het denken in één hoofdtegenstelling blijkt uiteindelijk een 
voorwaarde voor het slagen van een revolutie. Maar deze hoofdtegenstelling is 
in de praktijk niet een klassentegenstelling, doch de tegenstelling tussen de 
massa en de heersende kliek, het 'volk' en de 'machthebbers'. De kracht van 
het 'klassestandpunt' ligt dan ook niet in zijn (theoretische) juistheid, maar in 
zijn concrete verschijning, de formulering van één hoofdtegenstelling door de 
specifieke articulatie van belangen. 

Hier aangeland is het mogelijk wat dieper in te gaan op het begrip ideologie. 
Klaarblijkelijk is een ideologie tegelijk simpel en complex, concreet en alge
meen, wetenschappelijk en mysterieus. Een ideologie sluit aan bij de verschil
lende niveaus van denken, die ieder mens eigen is. 15 Men kan onderscheiden 
tussen het denken op een filosofische manier, waarin het logisch analyseren en 
ordenen van gedachten centraal staat, het 'common sense' denken, denken in 
termen van wat 'normaal' is op een bepaald moment (de dokter zegt het, dus 
zal het wel goed zijn), en het traditionele denken, bijgeloof, vooroordelen, etc. 
In elke ideologie zijn elementen verenigd die appelleren aan deze drie manieren 
van denken. 

Centraal in de formatie van een ideologie staat de articulatie, het dubbele 
proces van verbinden en geleden: elementen, d.w.z. brokjes menselijk denken, 
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worden aan elkaar geklonken tot één geheel op een zodanige wijze dat ze in 
hun oorspronkelijkheid herkenbaar blijven. Zoals in de politiek een articulatie 
van belangen. plaatsvindt, articuleert een ideologie elementen van menselijk 
denken, waaronder belangen, vertaald in ervaringen, maar ook ogenschijnlijke 
belangeloze elementen als normen, waarden, smaak, enz. 16 

Zoals hierboven gesteld, heeft het nationale element een belangrijke rol 
gespeeld in de bevrijding van bijv. Vietnam, Cuba en Angola. Het is de grote 
verdienste van Laclau dat hij het 'klasseloze' van ideologische elementen heeft 
aangetoond. Zo zijn nationalisme en militarisme niet per definitie rechts, doch 
autonome elementen die zowel in een rechtse als in een linkse ideologit· kunnen 
worden gearticuleerd. Doch hier treedt tevens een fundamentele zwakte van 
Laclau aan het licht. Weliswaar beschrijft hij een ideologie als een dynamisch 
en veranderlijk geheel en verwerpt hij overtuigend de reductie tot het economi
sche in het marxistisch denken, doch hij onderkent niet het probleem dat in een 
ideologie uiteindelijk bepaalde maatschappelijke belangen zijn gearticuleerd (al 
zijn dit niet altijd klassebelangen) en dat het dus te allen tijde een politieke keu
ze blijft of men zo'n belang wil articuleren of niet. Nationalisme, dat een pro
gressieve rol kan spelen, heeft ook zijn keerzijde. Zo is het maar de vra.1g of de 
communisten in de Weimarrepubliek het fascistisch gevaar hadden kunnen ke
ren door consequent meer nationalisme in hun politiek te stoppen, hetgccn La
clau suggereert. Een sterkè Duitse natie was immers primair het belang van be
paalde verzwakte Duitse kapitaalsfracties 17 en dus in wezen strijdig aan het be
lang van de progressieve en democratische beweging. Ook vreemdelingenhaat 
kan bij tijd en wijle een rol spelen in een progressieve beweging, zoals in het 
China van de 19e en begin 20e eeuw. 

Maar ik zie niet in hoe het mogelijk zou zijn vreemdelingenhaat in Neder
land te verwerken in een progressieve politiek. Het pijnlijke is zonder meer dat 
bepaalde groepen mensen inderdaad belang hebben bij het verdwijnm van 
vreemdelingen uit hun omgeving en voor dat belang lijken te willen opkomen. 
Er zijn grenzen aan een ideologie en die zijn politiek bepaald. Ironisch genoeg 
is het juist Lenin, door critici- onder wie Laclau- vaak aangemerkt als de 
'vader' van het starre, reductionistische ideologiebegrip, die op de beperkingen 
gewezen heeft. In zijn verdediging van het recht der naties op zelfbeschikking 
zag Lenin zich dikwijls geplaatst tegenover marxisten, die het in grote lijnen 
met zijn revolutionaire kritiek op het reformisme eens waren, doch die in de 
ban van de ervaringen van de Eerste Wereldoorlog elke vorm van nationalisme 
zeiden te verafschuwen. Onder hen bevonden zich de Poolse en Hollandse 
marxisten en Lenin gaf aan wat naar zijn mening de specifieke oorzaken waren 
van hun opstelling. Vervolgens constateerde hij het volgende: 18 

'Men kan zeggen, zonder een paradox te vrezen: als de Hollandse en 
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Poolse Marxisten met het schuim op de mond tegen de zelfbeschikking opko
men, dat zij dan niet precies uitspreken wat zij willen zeggen, of wel: zij willen 
niet precies zeggen wat zij uitspreken ... 

Gorter is tegen de zelfbeschikking van zijn eigen land, maar vóór de zelf
beschikking van het door 'zijn' natie onderdrukte Nederlands-Indië! 

Is het te verwonderen dat wij in hem een oprechtere internationalist en een 
O!J.S nader staande geestverwant zien dan in mensen, die de zelfbeschikking er
kennen, ( ... )maar dermate alleen in woorden, zo huichelachtig als Kautsky bij 
de Duitsers, Trotsky en Martow bij ons? Uit de algemene en fundamentele be
ginselen van het Marxisme volgt ongetwijfeld de plicht om te strijden voor de 
vrijheid der afscheiding der naties, die door 'mijn eigen' natie onderdrukt wor
den; maar er volgt volstrekt niet de hoofdzakelijkheid uit om de onafhankelijk
heid juist van Holland in het middelpunt te plaatsen, Holland, dat het meest 
lijdt onder zijn enge, verdorrende, winzieke en afstompende afgeslotenheid; 
laat de gehele wereld maar ondergaan, wij staan erbuiten, 'wij' zijn tevreden 
met onze oude buit en het schatrijke overblijfsel daarvan, Indië - en verder 
hebben wij nergens mee te maken ... ' 

Naast de pikante typering, die in de loop der gesclfiedenis overigens ver
anderd is, maakte Lenin hier duidelijk dat men niet te pas en te onpas een nati
onalistisch element in de linkse ideologie kan articuleren. 

Een ideologie kan men dus omschrijven als een vertoog met een wereldbe
schouwlijk karakter, waarin elementen menselijk denken zijn gearticuleerd, 
die gezamenlijk uitdrukking zijn van reële maatschappelijke belange_n. Eén be
lang staat in een ideologie centraal en alle andere elementen zijn uiteindelijk aan 
dat ene belang ondergeschikt. Alle elementen zijn geordend in een hiërarchie 
naar belangrijkheid, doch deze ordening is niet onveranderlijk en onomstre
den. Zelfs tegengestelde belangen kunnen in een ideologie gearticuleerd zijn. 
Ideologische strijd bestaat eruit zoveel mogelijk elementen te articuleren en wel 
zo, dat zij voor mensen èn herkenbaar zijn èn deel blijven uitmaken van het ge
heel. Laclau voegt hieraan toe dat het bereik (de aanhang) van een ideologie het 
grootst zal zijn naarmate de logische consistentie het laagst is. Een rechtlijnige 
visie, een 'pure' ideologie, zal het in deze visie nooit ver brengen. Het is duide
lijk dat hoe meer belangen vertegenwoordigd zijn, des te pluriformer is een 
ideologie. Uiteindelijke inzet van ideologische strijd is het bezit van de ideolo
gische hegemonie. In de praktijk valt deze samen met het verwerven van de 
staatsmacht door de tot dan toe gedomineerde politieke formatie(s). Puntsge
wijs ziet het hier geschetste kader er als volgt uit: 

1. Het menselijk denken kent drie niveaus, drie manieren van denken, die al
le binnen één mens verenigd zijn: het filosofische denken, het alledaagse 
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(common sense) denken en denken vanuit traditie (het meest primitieve, 
men zou kunnen zeggen, instinctmatige denken). 

2. Een vertoog is op te vatten als een- niet per se logisch consistente- sa
menhangïn het menselijk denken. 

3. Een vertoog is opgebouwd uit elementen, of interpellaties, die zowt·l door 
de mens worden gevormd als op hun beurt bijdragen aan de vorming van 
menselijk denken. 

4. Een ideologie is een vertoog met een wereldbeschouwelijk centrum; rond 
dit centrum (filosofie) articuleert een ideologie interpellaties, die een uit
drukking zijn van reële maatschappelijke belangen. 

5. Het proces van articulatie staat binnen een ideologie centraal. Elementen 
worden met elkaar verbonden op een zodanige wijze dat zij herkenbaar 
zijn als deel van het geheel èn als eigen identiteit. 

6. Deze herkenbaarheid is afhankelijk van de plaats, die het element in een 
bepaalde hiërarchische ordening inneemt. Doch deze ordening is dyna
misch en wisselend voor bepaalde belangen binnen hetzelfde vertoog. 

7. Ideologische strijd betekent het articuleren van zoveel mogelijk elementen 
binnen elke ideologie op een zodanige wijze, dat zij beter herkenbaar zijn 
dan in de ideologie van de tegenpartij. 

8. De staat speelt bij het interpellatieproces een belangrijke rol. D.m.v. wet
geving en andere regelstelling, de agendabouw (welke punten konwn op 
de politieke agenda en welke niet?) en het uiteindelijke beleid dra.tgt de. 
staat bij tot de vorming van met name het common sense denken. Dt· staat 
bepaalt vooral de legitimiteit als randvoorwaarde, waarbinnen idmlogi
sche strijd plaatsvindt. Doch tevens interpelleren ideologieën de staat en is 
de legitimiteit zelf object van verandering. 
Hoewel misschien niet uitputtend, biedt dit kader mogelijkheden om ont

wikkelingen in het denken van mensen diepgaand te onderzoeken en da.trvan
uit conclusies te trekken i.v.m. de 'eigen' ideologie. Als voorbeeld zal ik hier
onder ingaan op de vredesbeweging en de discussie n.a.v. de pogingen het mu
nitietransport, dat begin dit jaar plaatsvond, te verhinderen. 

Een nieuw type vredesbeweging 

Na de aankondiging van president Carter in de zomer van 1977, dat de VS zou
den overgaan tot de produktie van een wapen dat mensen doodt en gebouwen 
laat staan, heeft de vredesbeweging in Nederland (en naderhand in andere lan
den) een enorme vlucht genomen. Voor een belangrijk deel is dit te danken aan 
de CPN, die alles ondergeschikt maakte aan dat ene doel: 'Stop de neutronen
bom!'. Maar de beweging steeg a.h.w. boven de partijbetrokkenheid uit. De 
acties tegendeN-bom en de raketten leidden tot het bestaan van een van partij-
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en onafhankelijke vredesbeweging, die met haar stellingname thans veeleer de 
linkse partijen beheerst i.p.v. andersom. Niet alleen de PvdA, doch evenzeer 
de CPN en PSP zijn veranderd onder invloed van de vredesbeweging. Men kan 
stellen dat in de vredesbeweging een synthese is ontstaan op basis van de ver
schillende posities, die de partijen tot voor kort innamen en waartussen een 
kloof gaapte, die soms ononverbrugbaar leek. Uit welke elementen is de ide
ologie van die vredesbeweging nu opgebouwd? Dit analyseren betekent tevens 
aangeven hoe de ontwikkeling is geweest (en nog gaande is) binnen het denken 
in de verschillende stromingen die de vredesbeweging 'gemaakt' hebben. Ik 
onderscheid hier het communistische, het kerkelijke en het pacifistische den
ken over vrede. Aangezien over dit onderwerp geen studie voorhanden is en ik 
mij hier dus baseer op mijn eigen ervaring en kennis van zaken viel er niet aan te 
ontkomen dat de behandeling van de communistische positie uitgebreider is 
dan de andere. 

In het traditioneel communistische denken over vrede speelt de bescherming 
van de Sowjet-Unie een hoofdrol. De SU wordt beschouwd als vredesfactor 
eersteklas, terwijl de imperialisten, de VS voorop, van nature oorlogszuchtig 
zijn. Daarnaast en daaraan ondergeschikt speelt de keus, veelal geformuleerd 
als 'Geen wapens maar werk' of 'Onderwijs, ja; defensie, nee!'. De band tussen 
vrede en het economische (klassenstrijd) is in beide elementen overduidelijk 
aanwezig. Doch ook het ontbreken van bepaalde elementen vindt zijn oorzaak 
in het economische. Eén van de belangrijkste elementen van het economische 
-en ik noem dit hier bewust economische en niet klassestand punt, omdat bei
de klassen traditioneel op dit punt overeenstemmen- is het bijna blinde ge
loof in technische vooruitgang. Het meest tot de verbeelding sprekende van de 
atoombewapening, een allesvernietigende ramp door toeval of ongeluk, was 
voor communisten dan ook een 'klasseloze' banaliteit. Voor traditioneel paci
fisme was in de CPN eveneens geen plaats. De pacifistische traditie in Neder
land werd beoordeeld als een (wellicht goed bedoelde) burgerlijke zwakheid. 
En het pacifisme kon juist ook daarom geen genade vinden, omdat het in Ne
derland traditioneel gekoppeld is aan de radicale afwijzing van elk soort nati
.onalisme. Sinds Lenins keuze voor het zelfbeschikkingsrecht der naties was 
aangevuld met de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog, was er in de CPN 
in feite een keus gemaakt tussen nationalisme en pacifisme in het nadeel van het 
laatste. 

Antifascistisch nationalisme en klassenstrijd waren door de geschiedenis 
daarentegen aan elkaar gesmeed. En ondanks het feit dat de koers van de partij 
in de loop der jaren ook andere elementen ging bevatten (voor een neutraal en 
atoomvrij Nederland), kan men stellen dat de CPN met haar denken over vre
de in 1977 tamelijk geïsoleerd stond in Nederland. 
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Des te opmerkelijker is het succes van het anti-neutronenbominitiatief, 
aangezien men zou aannemen dat het communistisch denken eerder t•en be
lemmering voor de ontplooiing van een grote vredesbeweging zou zijn ge
weest. Wanneer men speurt naar een element in de communistische ideologie 
dat dit succes desondanks mogelijk heeft gemaakt, moet men allereerst de 
vraag beantwoorden: Waarom sprak het anti-N-bom initiatief zovelen aan? 
Naar mijn idee ligt de kracht van de actie in de concreetheid van de eis l'n tege
lijkertijd de mythevorming rond deN-bom. Zoals ook hiervoor reeds werd 
opgemerkt, ligt de kracht van de communistische beweging veelal in het for
muleren van een enkelvoudige tegenstelling en dientengevolge in het mobilise
ren van mensen voor concrete doelen. Ongetwijfeld stoelt deze kracht op de 
overtuiging dat met actie resultaat kan worden bereikt, een overtuiging die ei
gen is aan communisten. 

Maar juist de eis 'Stop deN-bom' was meer dan pragmatisch alleen. De eis 
deed velen opveren, niet omdat het om een nieuw wapen ging, maar omdat 
juistdeN-bom de waanzin van de wapenwedloop onder ogen brengt. I )e gru
welijkheid van het wapen in voorbereiding deed velen in verzet komen vawege 
de noodzaak te (over)leven, het verlangen naarvrede pur sang. DeN-bom was 
èn een concreet doel èn een symbool van onmenselijkheid zelf en hierdoor 
kwamen ook mensen in beweging die nog nooit in actie hadden gestaan t•n ze
ker niet met communisten. Wat honderd F 16's niet vermochten, brarht de 
dreiging van deN-bom tot stand: eenheid van links met zelfs groepen van 
rechts op het punt van de vrede. 

Door zich met alle kracht in te zetten tegen deN-bom interpelleerde de 
CPN mensen in feite met elementen die vreemd waren aan het communistische 
denken over vrede tot dat moment. Het mag niet verwonderen dat dit tevens 
een enorme weerslag had op dit denken zelf. Mede onder invloed van deN
bom-beweging werd vrede het centrale element in een vertoog, waaraan alle 
andere elementen ondergeschikt werden gemaakt. Vrede als het verlangen te 
leven, interpelleerde nu op haar beurt de CPN, zelf deel van de vredesbewe
ging. Vrede als prioriteit dreef het denken over de Sowjet-Unie naar het tweede 
plan. Het was niet langer mogelijk de SU als vredesfactor te propageren. Maar 
toch verdween dit element niet geheel uit het denken in de CPN en i!l de vre
desbeweging. Met het element SU gebeurde, wat naar mijn mening wezenlijk 
is voor een ideologische heroriëntatie en wat men tevens ziet gebeuren met het 
element 'angst voor de Russen' in niet-communistische kring: of de SU nu wel 
of niet (principieel) vredelievend is, is niet meer van belang, of al die SS-20's nu 
wel of niet voor verdedigingsdoeleinden dienen, doet niet meer ter zake, om
dat met het verwerpen van elke oorlog in een kernwapentijdperk het onder
scheid aanval en verdediging in feite niet meer als legitiem wordt ervaren. Dit 
betekent geenszins dat veel mensen, zowel binnen als buiten de CPN, de SU in 
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hun hart- d.w.z. de 'mythe' rond de SU als eerste socialistische en antifascis
tische grootmacht- niet (meer) bewonderen. Maar een radicaal andere orde
ning van elementen heeft het denken over de SU ondergeschikt gemaakt aan 
het denken over vrede en daarmee is een belangrijke kloof binnen de progres
sieve beweging geslecht. 

Doch tevens is daarmee voor de communisten de band tussen vredesstrijd 
en klassenstrijd verbroken. Want door de omkoppeling van de elementen SU 
en vrede is het idee van een vreedzame wedijver tussen twee maatschappelijke 
stelsels, een belangrijk (naoorlogs) element in het denken over klassenstrijd en 
vredesstrijd, op de helling gezet. Zo is de actie tegen deN-bom, met name 
door communisten ontketend, uiteindelijk een beslissende factor voor de ver
anderingen binnen de partij zelf. 

Het traditioneel kerkelijk denken over vrede wijkt daarin principieel af 
van het communistische, dat het klasse-element ontbreekt. Ook de SU als vre
desfactor lijkt afwezig, doch ik denk dat dit niet geheel het geval is. In één op
zicht stemmen kerkelijk en communistisch vredesdenken overeen: pacifisme 
speelt ook in het kerkelijk denken geen primaire rol. Ten eerste leeft ook in 
kerkelijke kring de traditie van antifascisme en nationaal verzet, ten tweede be
staat in de kerken traditioneel aandacht voor de derde wereld. De nationale be
vrijdingsbewegingen daar en de herinnering aan het nationale verzet hier leid
den tot de erkenning van het recht op gewelddadig verzet tegen onderdrukking 
in bepaalde omstandigheden. De kerkelijke kritiek richt zich dan ook niet op 
wapens of geweld als zodanig, doch primair op kernwapens, die gods schep
ping dreigen te vernietigen. 

Het leven en de schepping als waarder, op zich dienen beschermd te wor
den. Weliswaar speelt pacifisme als zodanig geen rol, doch de keuze tussen vre
de of ten onder gaan noodzaakte tot het stellen van een concreet doel: alle kern
wapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland! In tegenstelling tot prin
cipieel pacifistisch denken zijn hier dus soldaten tegen kernwapens even be
langrijk als dienstweigeren. Ook op dit punt blijkt een overeenkomst met het 
communistische denken: de wil om een massa-beweging te zijn en resultaten te 
behalen staat voorop. Deze wil heeft voor het IKV, maar in zekere zin ook 
voor de N-bombeweging, een speciaal bijkomend effect. Men appelleert aan 
degelijkheid, zowel qua bewijsvoering als voorkomen. De 'gemiddelde Neder
lander' moet zich in de beweging kunnen thuisvoelen. Niet voor niets zijn we
tenschappers (mensen die het weten kunnen), onder wie artsen, prominente 
vertegenwoordigers. 

In het traditioneel pacifisme is vrede, wat voor het communisme klassebe
lang is. Maar er is ook een principieel verschil. Pacifisme, zo puur geformu
leerd, lijkt onbereikbaar. Elk concreet doel impliceert een concessie aan het 
einddoel en is derhalve in principe te verwerpen. Getuigenis lijkt de enige mo-
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gelijkheid, omdat actie met het oog op resultaat concessies t.o.v. het einddoel 
vereist. Doch getuigenis heeft op zich ook een resultaat, de mythe van het prin
cipiële afwijzen van alle geweld als werkelijke vrede. Hoewel de PSP nooit zo 
pacifistisch geweest is als hier geschetst, kan men een beschouwing over het pa
cifistische element in de vredesbeweging niet loszien van een beschouwin~.; over 
de koers vart de PSP. In de praktijk bevat de PSP een amalgaam van elementen, 
die alle gegroepeerd zijn rond één centrum, de radicale afwijzing van elk milita
risme, zowel in west als oost, het kiezen voor de 'enige echte' vrede. Hoewel 
ook op het punt van het pacifisme geen sprake is van eenheid, kan men het tra
ditionele pacifisme zelf als verklaring aanvoeren voor het feit dat de PSP geen 
deel had aan de formering van hetzij deN-bom-actie hetzij het IKV-motto. 
Ongetwijfeld speelt hierbij een rol dat een werkelijke overtuiging in het beha
len van resultaat ontbrak. Na een aanvankelijke aarzeling en zelfs weigering (de 
PSP was overigens ook niet door de CPN bij de formatie van de N-bom-bewe
ging betrokken) is de PSP, evenals de CPN, ondergegaan in de vredesbewe
ging. Een poging tot het ontwikkelen van een beweging die alle (kern)wapens 
afwees liep uit op een mislukking, omdat de eis 'Stop de A tot en met 2-bom' 
minder concreet en minder mysterieus was dan de eisen van zowel deN-bom
beweging als het IKV. De PSP koos vervolgens voor het IKV, doch in de prak
tijk doen leden van de partij mee in beide bewegingen. 19 Het onderscheid tus
sen 'alle wapens weg' en een concreet doel m.b.t. één type wapen is op dl· ach
tergrond gedrongen, zoals bij de CPN de rol van de SU. Het is evenwel inte
ressant te constateren dat juist de mythevorming rond deN-bom meer hlijkt 
aan te sluiten bij de radicale interpellaties vanuit de PSP, die dankzij de vredes
beweging dan ook meer versterkt is dan de CPN. 

Hoewel de opkomst van de vredesbeweging enerzijds leidde tot een on
dergaan van het traditioneel pacifisme in een grotendeels niet pacifistische be
weging, kon een nieuwe vorm van pacifisme, gearticuleerd met elementen uit 
het anarchisme, dankzij de vredesbeweging opkomen als radicaal-pacifisme. 
Dit onderscheidt zich van het traditioneel pacifisme vooral door de actit·, het 
optreden tegen militarisme. Totaalweigeren, Onkruit, etc. vormen zo een deel 
van de vredesbeweging, dat zich niet primair ten doel stelt een massa-aanhang 
te ontwikkelen, doch mensen de ogen wil openen voor alle consequenties van 
het militarisme. 

De blokkade en hoe verder 

De vredesbeweging is dus een zeer breedgeschakeerde beweging, waarin zelfs 
tegenstrijdige elementen naast elkaar bestaan. Naar mijn idee weerspiegelt dit 
juist haar kracht. In zekere zin vertoont de beweging zelfs 'jacobinistische' 
kenmerken: zij verheft zich als autonoom belang boven bestaande politieke 
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formaties en interpelleert zowellinks als rechts. Maar de autonomie is slechts 
schijn. Rechts kan de belangen van de vredesbeweging niet articuleren, zolang 
deze afwijken van wat dominant is in het rechtse vertoog: de prioriteit van de 
band met de VS in een bondgenootschap. Toch blijkt rechts vooralsnog niet te 
lijden te hebben onder de kr.tcht van de vredesbeweging. In Groningen bleek 
rechts zelfs een onverwacht grote groep mensen tegen een vredesactie op de 
been te kunnen brengen. 

De acties tegen het munitietransport werden gedragen door een aantal ele
menten. Ten eerste het militaristisch karakter van het transport, het NAVO
karakter en zeker ook de angst voor militarisering van het achtergestelde noor
den. Ook het veiligheidsargument speelde een rol, maar dit boette aan overtui
gingskracht in door het gekozen actiemiddel, het blokkeren van de trein. Zo'n 
gevaarlijk ding kan maar beter snel weer weg zijn, zullen mensen gedacht heb
ben. 

Tal van actievoerders kwamen niet uit het noorden, zodat ook de regiona
le achterstelling wat op de achtergrond raakte. Centraal in de actie stonden uit
eindelijk het pacifistisch antimilitarisme en de sentimenten tegen deNAVO en 
de VS. De vredesbeweging raakte verdeeld. Het IKV, beducht voor het con
servatieve, gezagsgetrouwe element in de plattelandskerken, keerde zich van 
de actie af. In Groningen demonstreerden 5000 mensen na een oproep van 
uiterst r~chtse en fascistische zijde voor orde en gezag. De actie leek alleen 
maar rechts in de kaart te hebben gespeeld. 

Onder de titel 'De vredestrein mag niet worden geblokkeerd' keerde Gied 
ten Berge, staflid van het IKV, zich fel tegen de blokkade-acties. 20 

'Diverse actievormen hebben de moeilijkheid op te lossen om uit een fy
siek esacalatiemodel een politiek escalatiemodel te ontwikkelen, dat niet terug
slaat op jezelf, maar op het systeem. Lukt dat niet, dan kun je eigenlijk alleen 
maar actie voeren vóór en dóór jezelf. De ME zorgt er tenslotte wel voor dat 
het ook nog tegen jezelf wordt gericht.' 

Ten Berge legt er de nadruk op dat activiteiten vanuit een kleine groep 'de 
basis' nog niet zijn, maar 'dat ze die juist behoren op te bouwen'. Zijn kritiek is 
kenmerkend voor gematigde kritiek op een radicale actie, maar verraadt 
bovenal een ideologie-opvatting waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 
juist en vals bewustzijn. Welke premissen liggen aan zijn betoog ten grondslag? 

a. Een oriëntatie op de massa is de sleutel voor het succes van een actie. 
b. Het IKV is een massa-beweging geworden en weet dus hoe het moet. 
c. De actie tegen kernwapens staat centraal, dus is de munitietrein niet zo be

langrijk. 
d. Radicalistische acties kunnen de vredesbeweging als geheel schaden, om

dat de methoden mensen afschrikken. 
Opmerkelijk is Ten Berges suggestie dat door de introductie van metho-
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den uit de kraak- en antikernenergie-beweging 'vreemde' elementen de vredes
beweging zijn binnengeslopen. 21 

Nu ligt de moeilijkheid van het kritiseren van Ten Berge in het feit dat hij 
appelleert aan tal van common sense noties die bij mensen leven: inderdaad, 
met z'n allen sta je sterker, het IKV is een voorname, zo niet de belangrijkste 
kracht binnen de vredesbeweging, je moet je toch richten op de hoofdzaken. 
En is niet genoegzaam in de geschiedenis aangetoond, dat die radicale acties 
omslaan in hun tegendeel? Conclusie: die acties hadden beter maar niet ge
voerd kunnen worden! 

Ten Berge is slechts te kritiseren wanneer men de grondgedachte in zijn 
premisses verwerpt, het idee, dat de kracht van een beweging afhangt van een 
rechte koers, één juiste lijn, een coherent samenstel van ideeën. Laten we aan
nemen dat dit uitgangspunt het juiste is en het radicaal element uit de vredesbe
weging zou verdwijnen en opgaan in die ene juiste koers. Wordt die koers 
daarmee dan niet automatisch de meest radicale koers van de vredesbeweging? 
Welke garantie is er dat het OSL zich een volgende keer niet op een vreedzame 
demonstratie zal storten? Een oneindig opschuiven naar rechts zou het gevolg 
zijn, resulterend in het einde van de vredesbeweging. Anders gesteld: een actie 
als te radicaal betitelen impliceert dat de actie eigenlijk buiten de legitimiteit 
valt. Maar de strijd van de vredesbeweging zelf is een strijd yoor legitimering 
van het element vrede. Verdachtmakingen aan het adres van het IKV tonen al 
te zeer aan dat het element vrede zelf op de rand van de legitimiteit babnceert 
-hetgeen in de jaren vijftig nog sterker was- terwijl het optreden van de be
weging zelf de grenzen van wat legitiem is verlegt. Die grenzen zijn noch uit 
zichzelf verlegd, noch - zoals uit het voorgaande bleek- door één bepaalde 
juiste koers, maar door een tOt<hll nieuwe articulatie van elementen in een breed 
geschakeerde vredesbeweging, waaronder het radicaal-pacifisme. 

Toch bleek uit de reactie op de blokkade-acties dat het bereik van deze be
weging zijn beperkingen heeft. Wat bewoog mensen om massaal voor orde en 
gezag de straat op te gaan? In dezelfde editie van de Groene vindt men enige 
suggesties, die mij de moeite waard lijken. 22 Een briefschrijver signalet•rt drie 
tegenstellingen, die een rol gespeeld kunnen hebben: 

"Werkloos <-> werkend. Veel ouderen herinneren zich nog de tijd dat 
hard werken noodzaak was om te overleven. ( ... )Als dzee mensen al begrip 
hebben voor diegenen die buiten hun schuld werkloos zijn, hun begrip geldt 
niet voor anderen die de helft van de week in acties steken en 'ongetwijfeld van 
de soos trekken'. ( ... ) 

Jong<-> oud. Enerzijds spelen hier zuiver traditionele opvattingen mee: 
jongeren behoren zich beleefd te gedragen, te conformeren aan de ouderen. 
Punkers en krakers voldoen niet aan dit beeld. Anderzijds beginnen ouderen 
steeds meer een achtergestelde groep te worden in onze samenleving. Oud 
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heeft afgedaan, niemand heeft het nog over 'oud en wijs'. ( ... ) 
Stad <-> platteland. Veel demonstranten kwamen uit de ommelanden en 

uit Noord-Drenthe, ( ... )Het platteland heeft altijd in laag aanzien gestaan in 
de stad. ( ... ) In de stad wordt beslist wat er op het platteland gebeurt, of het nu 
bio-industrie of landschapsparken betreft. De boeren raken economisch in de 
knel. De linkse stedeling vindt de boeren 'rechts' en de boeren zoeken geen 
aansluiting bij de linkse beweging." 

Men ziet hier een articulatie van belangen, die alle niets te maken hebben 
met het vredesbelang als zodanig, maar wel een rol spelen bij de interpellatie 
door de vredesgroepen. Hier verschilt juist het IKV van de radicaal-pacifisti
sche groeperingen, die zich op geen enkele wijze willen conformeren aan dege
lijkheid, orde en gangbare normen. Wellicht is er vanuit dit gezichtspunt zelfs 
sprake van een belangentegenstelling binnen de vredesbeweging. Tevens mani
festeert zich op dit punt de grens aan de autonomie van de vredesbeweging. Zij 
is autonoom, zolang het vredesbelang in het geding is. Zodra andere belangen 
domineren over het vredesbelang blijkt zij afhankelijk van de wijze waarop de
ze belangen binnen linkse vertogen zijn gearticuleerd. En daar ontbreekt het 
aan: 

Orde en werken: die grote werkloosheid ondermijnt onze economische 
orde. Er moet gewerkt worden. 
Orde en leeftijd: ouderen en nette mensen in het algemeen zijn niet meer 
veilig op straat. 
Orde en platteland: de steden zijn broeinesten van onveiligheid. Mijn kin
deren mogen niet in Amsterdam wonen. 
Deze VVD- en Telegraaf-achtige interpellaties wegen zwaarder voor veel 

mensen dan het 'hypothetisch' belang van een kernoorlog. De directe bedrei
ging is belangrijker dan de bedreiging op afstand, de kernwapens. Door deze 
belangen te interpelleren werpt rechts een dam op tegen de vredesbeweging, 
zonder dat deze daar nochtans veel tegenover kan stellen. Zij is afhankelijk van 
hoe links de vraagstukken economie, orde enz. kan articuleren. Men ziet dat 
ideologische strijd in de praktijk zich voltrekt door de afweging van bepaalde 
gearticuleerde belangen in een vertoog tegenover bepaalde gearticuleerde ande
re belangen in het andere vertoog. 

Enerzijds leidt de fragmentering van belangen er dus toe dat het voor een poli
tieke formatie steeds moeilijker wordt mensen met een 'totaalvisie' te interpel
leren en is links meer en meer aangewezen op bewegingen op deelterreinen. 
Anderzijds is het succes op deelbelangen afhankelijk van succes op ander.e 
deelbelangen. 23 En hier blijkt weer de onhoudbaarheid van de notie 'klassebe
wustzijn' als het juiste bewustzijn. Opkomen voor de vrede is prima, maar als 
voor mensen andere vragen leven zullen ook die beantwoord moeten worden. 
En dat antwoord kan slechts worden gevonden in een nieuwe articulatie van 
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belangen, ofwel: de uitkomst van het proces staat nog lang niet vast en het ide
ologisch vertoog kan zeker niet op voorhand worden vastgesteld. 

Mensen verbanden tussen 'ogenschijnlijk op zichzelf staande misstanden 
duidelijk maken' is slechts mogelijk door tegelijkertijd die verbanden te zoeken 
en aan te brengen. Slechts denken en handelen tegelijk maakt het mogelijk ver
antwoorde keuzen te maken. Als men bedenkt hoe snel en ingrijpend het den
ken over vrede in en buiten de CPN de afgelopen jaren gewijzigd is, lijkt het 
niet onmogelijk dat binnen afzienbare tijd, gearticuleerd aan een vredespositie, 
een feministische positie, een milieupositie etc., een geheel nieuw type 'klasse
standpunt' zal ontstaan, dat dan geen klassestandpunt meer mag heten, omdat 
binnen die positie het klassebelang zijn eigen autonome rol zal opeisen. 

In dit artikel heb ik trachten duidelijk te maken hoe een fragmentatie van belan
gen zowel op de 'politiek' als op het denken van mensen een bijzondere invloed 
heeft. Denken en handelen zijn niet te vatten in termen van 'waar' of 'vals', 
wanneer men ze wil onderzoeken. De fragmentatie zelf zal dan het uitgangs
punt moeten zijn. Ofwel: uit welke componenten is het denken precies opge
bouwd en hoe verhouden die elementen zich tot elkaar? Daarnaast is er impli
ciet op gewezen dat een star ideologiebegrip tevens een starre opvatting van de 
rechtsstatelijke legitimiteit impliceert. Wanneer men uitgaat van de articulatie 
van belangen blijkt noch een breuk, noch een starre continuïteit. In het proces 
van articulatie speelt de legitimiteit in feite geen andere rol dan 'vrede', 'wonen' 
of 'werken'. Uiteindelijk gaat het er om de articulatie te maken tot een issue, 
dat concreet én algemeen, simpel én complex, wetenschappelijk gefundeerd én 
mysterieus is. 

Maar bovenal heb ik getracht een methode te beschrijven die het mogelijk 
maakt de door theorie en praktijk van de arbeidersbeweging zelf opgeworpen 
blokkades te slechten. 

Noten 

1. Ontleend aan Fernando Claudin, 'The Communist Movement', Penguin Books, I '175, :257. 
2. Komma, jrg. 3, nr. 1: 89, 92. 
3. Vgl. Ernesto Laclau: 'Polities and ideology in Marxist theory', Londen, 1979. 

Een aantal van de conclusies in dit artikel sluiten goed aan bij Laclau/Mouffe: 'Het hegrip he
gemonie in de politieke strategie', voor Komma, jrg. 2, nr. 4 (1982) vertaald door de Rotter
damse lezerskring. 

4. Verscheidene auteurs, w.o. Laclau (1979, 1982) spreken in dit verband over klasscnreducti
onisme, het reduceren van politiek en ideologie tot de 'economie', de bovenbouw tot de on
derbouw. Men zou dit de 'verticale' reductie kunnen noemen, waarnaast vanuit mijn optiek 
nog sprake is van een 'horizontale' reductie, n.l. van niet-economische belangen tot 'het eco
nomische'. 

5. Overigens zou men uit Lenins praktijk een afwijzing van dit onderscheid kunnen afleiden. 
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6. Vgl. Lukàsc, Georg, 'Geschichte und Klassenbewusstsein', Berlijn, 1978. Na het neerslaan 
van de Hongaarse revolutie kwam hij overigens op zijn ideeën terug. 

7. Vgl. Negri, Antonio, 'Il Dominio e il Sabotaggio', Milaan, 1978. 
8. Vgl. o.a. Lenk, Kun, 'Marx in der Wissenssoziologie', Berlijn, 1972, Marcuse (De eendi

mensionale mens) heeft met deze opvatting de meeste bekendheid gekregen. 
9. Wanneer men het economisch belang en milieubelang tegen elkaar afzet en vervolgens de 

klassestandpunten vergelijkt komt men tot de interessante conclusie dat CPN- en VVD
standpunten ovet milieu niet toevallig regelmatig samenvielen/vallen. Geloof in de 'neum. ~· 
technologische vooruitgang, grootschaligheid en werkgelegenheid zijn elementen die arbei
dersklasse en kapitalisten gemeenschappelijk hebben. 

10. O.a. het 'sociale'. Vgl. Siep Stuurman, 'De politiek, het sociale en het persoonlijke' in: Fen
nema en Van der Wouden, 'Het Politicologendebat', Amsterdam, 1982. 

11. T.a.p. 81. 
12. Vgl. Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: 'Elk kent de laan, die derwaans gaat', Den 

Haag, 1980. 
13. Vgl. Th. Quené: 'Grenzen aan beleidsvoering', in Acta Politica, januari 1982. 
14. En niet alleen in de CPN. De discussie die leidde tot het uittreden van vrijwel alle nog niet ter 

ziele gegane landelijke afdelingen van het ANJV begin dit jaar was in wezen een discussie tus
sen een beeld en de werkelijkheid. Het beeld was de krachtige, vitale, linkse jongerenorgani
satie, waarbij een groot kantoor en blad hoorden; de werkelijkheid was een afkalving, die al 
enige jaren aan de gang was, veroorzaakt door grotere aantrekkingskracht van nieuwe sociale 
bewegingen op jongeren enerzijds en een zekere 'verrechtsing' onder jongeren anderzijds. 

15. Vgl. Gramsci, Antonio, 'Prison NoteBooks', New York, 1978, 'De filosofie van de praxis', 
Amsterdam, 1978. Vgl. eveneens Corina van Arnhem, 'Hegemonie bij Antonio Gramsci' in 
Cahiers voor de politieke en sociale wetenschappen, Amsterdam, mei 1978. 

16. Hoewel het onderscheid niet altijd even duidelijk is tussen psychologie en ideologie, kan men 
het eerste vooral beschouwen als kennis van het onderbewuste, terwijl een ideologie appel
leen aan het bewuste in ieder mens. 

17. Vgl. Alfred Sohn-Rethel, 'Grootkapitaal en fascisme', Amsterdam, 1975. 
18. Ontleend aan A.S. de Leeuw, 'Het socialisme en de natie', Nijmegen, 1971. 
19. Vgl. Wetenschappelijk Bureau PSP, '1957- 1982, 25 jaar PSP', Amsterdam, 1982. 

Het wetenschappelijk bureau spreekt overigens niet over het pogen een eigen beweging te 
ontwikkelen, doch slechts over het uitbrengen van een sticker 'Stop de A t/m Z bom'. 

20. In de Groene Amsterdammer, 10 maan 1982. 
21. Vooral in zijn panij, de PSP, kreeg Ten Berge het v~rwijt dat hij een deel van de vredesbewe

ging trachtte te excommuniceren, welk lot hem vervolgens zelf ten deel viel m.b.t. het partij
bestuur. 
Het herkennen van 'vreemde' elementen en excommunicatie zijn weliswaar elementen die 
vooral in het stalinisme voorkwamen, maar waarmee de communisten klaarblijkelijk ook an
deren binnen links wisten te interpelleren. 

22. Eisso Post in een ingezonden brief. Groene Amsterdammer, 10 maan 1982. 
23. Het ligt voor de hand dat ook op dit punt kleine partijen in het nadeel zijn t.o.v. grote partij

en. Kleine panijen komen door hun omvang sneller met hun eigen vertoog in tegenspraak en 
lopen kans weer uiteen te vallen. 
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Bestrijding van fascisme!. .. 
Maar welK fascisme? 1 

Harry van den Berg 
Bas-Jan van Stam 

Inleiding 

'Laat die lui allemaal maar rustig mee
doen, dan weet je waar die racisten zit
ten en komt het uur van de waarheid 
dichterbij.' 
(Utrechts gemeenteraadslid Sew RamboniS over 
deelname Volksunie en Centrumpartij .un de 
verkiezingen, NRC, I juni 1982.) 

Het 'uur van de waarheid' is een stapje dichterbij: de Centrumpartij heeft hij de 
Kamerverkiezingen van september jl. een positie in het parlement veroverd. 

Wat nu? Dat is de vraag die elke beweging of partij die de leus van het anti
fascisme in haar vaandel draagt, zich zal moeten stellen. Vol vertrouwen het 
'uur van de waarheid' verder afwachten, omdat de Centrumpartij 'slechts' één 
zetel (d.w.z.: 75 te weinig) heeft? Een versterkt beroep op de kiezers om onze 
nationale antifascistische tradities hoog te houden? 

Een dergelijke benadering, die niet zelden gepaard gaat met een bestraf
fend vingertje naar de kiezers ('Volgende keer niet meer zo dom doen, hoor!) 
zou een miskenning betekenen van datgene wat er werkelijk aan de hand is: de 
ontwikkeling van een nieuw type fascisme, dat zich poogt een massabasis te 
verwerven. En wanneer deze ontwikkeling zich verder doorzet, dan is het 
maar de vraag in wiens voordeel het 'uur der waarheid' zal uitvallen (en wie dat 
zal kunnen navertellen). 

Wat nu? Dat is evenzeer de vraag die antifascisme-comités zich moeten 
stellen. Doorgaan op de oude voet en zich voornamelijk beperken tot acties te
gen het openbaar optreden van oude en nieuwe fascistische partijen en het stel
selmatig eisen dat dit soort clubs verboden en ontbonden moeten worden? 
Ook dat zou een miskenning zijn van het feit dat dergelijke politieke ontwik
kelingen niet uit de lucht komen vallen maar ten nauwste samenhangen mrt be
paalde maatschappelijke verhoudingen zoals die in ons land gegroeid zijn en 
daarom ook een potentiële massabasis hebben. 
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Het algemene probleem dat ten grondslag ligt aan al deze (op zich zeer uit
eenlopende) reacties op verschijnselen als Centrumpartij en Volksunie, kan als 
volgt worden samengevat. Zowel het heilig geloof in de onfeilbare werking van 
de parlementaire democratie als de rotsvaste hoop op de kracht van onze natio
nale verzetstradities (o.a. belichaamd in de Dokwerker) als het blinde vertrou
wen in de juridische en/ of fysieke mogelijkheden om openbaar optreden v.tn 
fascisten te verhinderen, verwijzen naar één gemeenschappelijk verschijnsel: de 
onderschatting van de reële mogelijkheden die in de huidige maatschappij aan
wezig zijn voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van fascisme. 
Op dat punt liggen taken voor de antifascistische beweging die niet eenvoudig 
zijn en alleen uitgevoerd kunnen worden als er sprake is van zelfkritisch onder
zoek naar de eigen actie-tradities. Daarbij komen een aantal meer algemene 
problemen naar voren die hieronder nader onder de loep worden genomen. 

Fascisme en geschiedenis: het 'vergeten' verleden 

Het is niet de eerste keer in de geschiedenis van ons land (of ruimer: West
Europa) dat het vraagstuk van de bestrijding van fascisme onderwerp is van 
heftige discussies. 

De opkomst van fascistische bewegingen in West-Europa in de jaren 
twintig riep in uiteenlopende politieke kringen verzet op. Hoewel dat verzet 
vaak met veel persoonlijke inzet en moed gevoerd werd, resulteerde het niet in 
een effectieve tegenbeweging, die in staat was het fascisme een halt toe te roe
pen. Algemeen wordt nu erkend dat het belangrijkste probleem voorallag in 
het feit dat antifascistische strijd in het begin sterk versplinterd was. Er vond 
geen bundeling plaats van democratische krachten om het fascisme in zijn wor
tels te bestrijden. 

De noodzaak van een dergelijke bundeling werd pas meer in het algemeen 
erkend toen het fascisme al in enkele landen de politieke macht had veroverd. 
Dat moeizame op gang komen van samenwerking van antifascistische krachten 
was niet zomaar een kwestie van kortzichtigheid of van een toevallige samen
loop van omstandigheden, maar hing samen met een diep verankerd probleem: 
de onderschatting van het fascisme. In de meest uiteenlopende politieke krin
gen bestond er een onderschatting van de mogelijkheden die het fascisme had 
om tot een politieke massabeweging uit te groeien. 2 

Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in de neiging om het begrip fascisme zo
danig uit te rekken, dat ook andere politieke tegenstanders daarmee gediskwa
lificeerd konden worden. Zo was het in kringen van de sociaal-democratie niet 
ongebruikelijk om fascisme en communisme als één pot nat te beschouwen, 
terwijl communisten op hun beurt in bepaalde perioden sociaal-democraten 
voor 'sociaal-fascisten' uitmaakten. 3 
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Ook op het vlak van de politiek-theoretische analyse was in het algemeen 
sprake van een onderschatting van het fascisme. Dat kwam bijvoorbeeld tot ui
ting in de heersende opvatting dat fascisme eigenlijk iets is wat van 'buitenaf' in 
de maatschappij wordt ingebracht of (volgens de in linkse kringen populaire 
variant) van bovenaf wordt opgelegd, bijvoorbeeld door een reactionaire vleu
gel van het kapitaal, die fascisme propageert om de arbeidersbeweging te 
verzwakken. 4 Deze (door en door economistische) opvatting impliceert dat 
fascisme eigenlijk geen massabasis heeft of kan krijgen. 

Het is precies deze miskenning, welke typerend was voor de houding die 
in de arbeidersbeweging in de jaren twintig en dertig domineerde: vaak zag 
men wel in dat, wanneer het fascisme werkelijk aan de macht zou komen, men
senverachting politieke praktijk zou worden. Maar men geloofde niet dat het 
fascisme in staat zou zijn de massa's te mobiliseren en zo de macht zou kunnen 
veroveren. Dat laatste geldt ook voor democratische partijen buiten de arbei
dersbeweging: fascisme werd in het algemeen wel min of meer verworpen, 
maar het werd niet nodig gevonden om fascistische partijen uit te sluiten van de 
verkiezingsstrijd. Deze onderschatting werd bovendien in de hand gewerkt 
door het dubbelzinnige beeld dat karakteristiek is voor een fascisme dat nog 
niet aan de macht, maar op weg naar de macht is. De partijpolitieke vleugel van 
de fascistische beweging werd in het algemeen gekenmerkt door een 'fatsoen
lijk' imago (recht en orde, gezin als hoeksteen, nationale tradities en waarden, 
enz.), dat 'slechts' af en toe aan de rand gekleurd werd door die andere meer 
d~istere vleugel: het georganiseerde geweld (straatterreur, politieke moorden, 
enz.). 5 Lang niet altijd werd onderkend dat deze vleugels geen 
tegenstrijdigheid in de fascistische beweging aanduiden, maar elkaars comple
ment vormen in 'het fascisme op weg naar de macht'. 

Het niet onderkennen van de mogelijkheid van een massabasis van het fas
cisme heeft zijn stempel gedrukt op de antifascistische strijd in die periode. De
ze strijd beperkte zich hoofdzakelijk tot de volgende twee punten: 
a. Strijd tegen fascistische organisaties en het openbaar optreden (van verte

genwoordigers) daarvan .De meningen over de daarbij te hanteren midde
len liepen sterk uiteen. Dat varieerde van agitatie in perioden van verkie
zingen, het eisen van verbod van dit soort organisaties tot en met het met 
fysieke middelen (straatgevechten, tegenknokploegen) verhinderen van 
openbare bijeenkomsten, colportage-activiteiten en intimidatiepraktijken 
van fascisten. 

b. Strijd tegen de economische crisis. Deze strijd werd als antifascistisch ge
definieerd voorzover daarmee de 'voedingsbodem', waar fascistische pro
paganda op 'inspeelde' en 'misbruik' van maakte, werd weggehaald. Een 
dergelijke benadering ging niet zelden gepaard met een gelijkschakeling 
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van antifascistische strijd met antikapitalistische strijd: de laatste zou de 
'kern' zijn van de eerste. 6 

Deze beperking van de antifascistische beweging tot economische 'voe
dingsbodem' en de politieke organisatievormen van het fascisme die van 'bui
tenaf' daarop lijken in te spelen, betekende dat de cultureel-ideologische basis 
van het fascisme, die een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van het 
fascisme tot een massabeweging, buiten schot bleef. De vraa!;'; is in hoevere de
ze ervaringen uit de jaren dertig een rol zijn blijven spelen in de ontwikkeling 
van de antifascistische beweging. Worden er op dit moment lessen getrokken 
uit de ervaringen uit die periode en zo ja, welke? 

Het antwoord is ons inziens betrekkelijk negatief. De ervaringen uit de ja
ren twintig en de jaren dertig spelen nauwelijks een rol. Het is een 'vergeten' en 
'toegedekt' verleden. Of anders gezegd: de ervaringen met 'het fascisme op 
weg naar de macht' zijn grotendeels overweldigd en weggespoeld door de ver
schrikkelijke ervaringen met de periode daarna: de ervaringen met 'het fascis
me aan de macht'. 

Fascisme en geschiedenis: het 'onverwerkte' verleden 

De ervaring met 'het fascisme aan de macht' in de jaren dertig en de eerste helft 
van de jaren veertig is natuurlijk voor alles de ervaring met de geweldsvleugel 
van het fascisme: militaire veroveringszucht, systematische terreur en nauw
keurig planmatige genocidepolitiek Deze ervaring heeft in de periode na 1945 
ongetwijfeld geleid tot een versterking van het democratisch besef,.o.a. tot ui
ting komend in een brede erkenning van de principiële waarde van fundamen
tele democratische grondrechten en in een algemene afschuw van personen en 
groepjes die zich als erfgenaam van het Hitler-fascisme opwierpen. Maar daar
mee is niet gezegd dat deze ervaring ook werkelijk grondig verwerkt is. Inte
gendeel, de mogelijkheden voor een grondige verwerking werden in hoge mate 
geblokkeerd door de internationale politiek-economische verhoudingen, zoals 
die zich na 1945 ontwikkelden. 

De situatie in Duitsland was in dit opzicht exemplarisch. 7 Met het einde 
van de Tweede Wereldoorlog was het fascisme weliswaar militair verslagen, 
maar zeker niet als politiek-ideologisch systeem. Dat bleek direct al toen de 
'zuiveringen' in Duitsland op een zeer soepele wijze werden uitgevoerd. 8 

Deze soepelheid was niet alleen een kwestie van laksheid of onwil. Er be
stond ook een wrange oorzaak voor. Gedurende de bijna dertien jaren waarin 
Hitier aan de macht was, werd een ongekende gelijkschakeling doorgevoerd: 
niet 'slechts' de linkse oppositie werd vermoord, maar gewoonweg iedereen 
die om wat voor redenen dan ook zich niet had kunnen verenigen met de fas
cistische rassenleer. Na de oorlog was er nauwelijks nog kader beschikbaar 
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voor een antifascistische wederopbouw. Zo werd het in het naoorloge l >uits
land een 'normaal' verschijnsel dat lieden met een 'verleden' sleutelposities be
kleedden op, politiek, economisch en cultureel terrein. Maar ook voor dit des
tijds in het politiek-administratieve en militaire systeem van het fascisme ~eïn
tegreerde kader gold desondanks: fascisme, nooit weer. Want het fascisme had 
Duitsland het ergste gebracht wat ze zich konden voorstellen: een verplette
rende militaire nederlaag. Voor hen was het fascisme allereerst een militair de
bàcle en vormden de gaskamers een politieke uitwas van het Hit!er-re~ime. 9 

De strijd om de hegemonie in Europa èn de strijd tegen de arbeidersbewe~ing, 
die nog altijd gezien werd als verlengstuk van (of naïeve wegvoorbereider voor) 
'het' communisme, moest met andere dan militaire middelen worden voortge
zet, namelijk met de middelen van de moderne economie en politiek. Deze 
ontwikkeling werd in hoge mate bevorderd door de internationale verh~udin
gen: de opdeling van de wereld in twee blokken, Marshallhulp en koude oor
logspolitiek vormden daarvoor een gunstig klimaat. 

Dit beeld van de naoorlogse ontwikkeling in Duitsland is natuurlijk erg 
globaal en kan aanleiding zijn voor een al te schematische voorstelling van za
ken. Maar het kan in hoofdlijnen duidelijk maken dat het fascisme eigenlijk 
nooit grondig aan de wortels is bestreden. De gevolgen waren 1) dat er een 
beeld van fascisme ontstond, waarin fascisme werd toegespitst op het militaire 
debàcle en de gruweldaden van het Hitler-regime, en 2) dat alles wat met f.tscis
tische ideologie, opvoeding, autoritaire voorkeuren, anticommunistische sen
timenten, enzovoorts te maken had, nauwelijks werd weggezuiverd. Uiteraard 
is deze situatie niet te vergelijken met de omstandigheden in de landen die door 
Duitsland bezet waren geweest. Toch is ook in deze landen het fascismebeeld 
in hoge mate bepaald door a) de militaire expansiezucht van het Hitler-re~-;ime 
en de daarmee gepaard gaande onderdrukkingspraktijken, en b) de onvoorstel
bare gruweldaden, zoals die o.a. in vernietigingskampen bedreven werden. 
Met andere woorden: het beeld van fascisme is in deze landen in hoge mate be
paald door 'het fascisme aan de macht' en dan met name de Duitse vorm daar
van. Maar 'het fascisme op weg naar de macht', d.w.z.: het fatsoenlijk o~-;rnd 
fascisme, dat bezig is een massabasis te veroveren komt in dat beeld niet votlr. 10 

Het is als het ware uit het geheugen verdwenen. En in dat opzicht is de situatie 
in de door Duitsland bezette landen niet fundamenteel anders dan in Duitsland 
zelf: fascisme werd gelijk gesteld met militaire onderdrukking en jodenver
volging.11 

Het is deze identificatie van het fascismebegrip met het militaire avontu
risme en de genocidepolitiek van Hitier geweest die ertoe geleid heeft dat de 
aandacht in de naoorlogse periode voor herlevend fascisme beperkt bleef tot 
met runentekenen versierde groepjes, die openlijk het Hitler-regime verheer
lijkten en die vooral de aandacht trokken door marsoefeningen op de hei. 
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Weliswaar zijn in de jaren vijftig ook pogingen geweest om een meer alge
meen fascismebegrip te ontwikkelen. Maar deze pogingen werden geïnte
greerd in een koude-oorlogsdenken volgens welke fascisme en communisme 
op één lijn gesteld konden worden. In wezen zou het gaan om twee verschij
ningsvormen van één en hetzelfde, namelijk: totalitarisme. 12 

Vanuit dit gezichtspunt was het communisme eigenlijk erger dan het fas
cisme, want fascisme was dood, maar communisme bepaald niet. Het begrip 
''totalitarisme' functioneerde dus vooral om anticommunistische strijd als eer
ste prioriteit op de agenda te zetten, waarbij ook bondgenootschappen met fas
cistische regimes (zoals in Portugal) bepaald niet uit de weg gegaan werden. 

Samenvattend: in de naoorlogse periode werd de verwerking van de erva
ringen met 'het fascisme aan de macht' belemmerd door: 
1. een beperking van het fascismebegrip tot bepaalde specifieke kenmerken 

van het naziregime, zoals militaire avonturierspolitiek en jodenvervol
gmg; 

2. een vervanging van een meer algemeen fascismebegrip door het begrip 'to
,talitarisme', dat in het kader van de koude oorlog in de eerste plaats tegen 
'het' communisme en de 'sympathisanten' daarvMl gericht was. 

Fascisme en geschiedenis: het recente verleden 

De laatste tien, vijftien jaar is de opvatting waarin het fascisme geïdentificeerd 
werd met het Hitler-fascisme en de directe erfgenamen daarvan, steeds meer 
onder kritiek komen te staan. Die periode van kritiek en hernieuwd onderzoek 
brak aan bij het einde van de (eerste) koude oorlog. Op dit moment is er sprake 
van een levendige discussie over de verbanden tussen een autoritaire en seksisti
sche traditie, een bepaald economisch stelsel en de opkomst van fascisme. 13 Dat 
hernieuwde onderzoek naar de wortels van fascisme is vooral gestimuleerd 
door de volgende ontwikkelingen. 
1. De aan het eind van de jaren vijftig en zestig oplevende antikoloniale strijd 

in de derde wereld maakte duidelijk dat westerse kapitalistische landen be
reid waren militaire regimes te ondersteunen of te installeren om de wes
terse hegemonie in de derde wereld te handhaven. 
Daardoor werd de in de jaren vijftig ingeburgerde tegenstelling tussen to
talitarisme en (westerse) democratie ondergraven. Hoe was het mogelijk 
dat dergelijke, als polen van een fundamentele tegenstelling gedefinieerde, 
begrippen in de politieke praktijk in elkaars verlengde bleken te liggen? 
Dergelijke vragen resulteerden in een herbezinning m~t betrekking tot het 
begrip totalitarisme. 

2. In de tweede plaats deden zich in sommige Westeuropese landen tenden
sen voor die in de richting leken of lijken te gaan van een autoritaire staat 
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(bijv. de Berufsverbote in West-Duitsland). Dat vormde aanleiding om de 
andere 'pool' van de tegenstelling democratie-totalitarisme kritisch onder 
de loep ~e nemen: het democratisch gehalte van Westerse democratiei.;n en 
met name het functioneren daarvan. 

3. In de derde plaats was er de opkomst van groeperingen en tendensen die 
meestal aangeduid werden als neofascistisch: het ging en gaat daarbij voor
al om pogingen om het racisme tegen buitenlandse arbeiders politiek te or
ganiseren. De betreffende politieke organisaties vertoonden een meer of 
minder grote gelijkenis met de 'oude' fascistische beweging uit de jaren 
twintig en dertig. Hoe problematisch deze relatie met het oude fascisme 
ook was, één ding werd in elk geval duidelijk: het fascisme was geen zaak 
van het verleden en het was allerminst dood. 

Dergelijke ontwikkelingen hebben een hernieuwde aandacht voor fascis
me doen ontstaan. Deze aandacht is ook breder georiënteerd dan vroeger het 
geval was. Het gaat niet meer alleen om de betreffende fascistische clubs, de 
personen die daarin een rol spelen en (de meestal vruchteloze) vraag naar \lcge
nen achter de schermen'. Het gaat ook om de maatschappelijke omstandighe
den waarin fascisme zich kan ontwikkelingen tot een massabeweging. Er wer
den relaties gelegd tussen imperialisme en fascisme, 14 er werden discussies ge
voerd over de rol van de staat bij fasciseringstendensen 15 en tenslotte werd on
derzoek gestart naar de verbanden tussen seksisme en fascisme. 16 De ontdek
king van het belang van deze samenhangen ging vaak gepaard met een uitbrei
ding van het fascismebegrip: het repressieve en selectieve overheidsgeweld van 
de ME en degenen die daar politiek voor verantwoordelijk zijn (zoals Pol.tk), 
de oorlogsvoorbereiding door de NATO en de propagandisten daarvan ( z( 1als 
Luns), de porno-industrie en de baasjes daarvan (zoals Wilhelmus) werden niet 
zelden fascistisch genoemd. Kortom, bestonden er tien, vijftien jaar geleden al
leen maar 'oude' fascisten, tegenwoordig lijken er steeds weer 'nieuwe' fascis
ten ontdekt te worden. Waar niet eens zo lang geleden grote eenstemmigheid 
heerste, vormt het begrip 'fascisme' nu meer dan ooit het onderwerp van aller
lei discussies, verhandelingen, onderzoeken en polemieken op een veelheid van 
terreinen en binnen een grote verscheidenheid van actiegroepen. Het heeft er 
soms veel van weg dat niemand nog een definitie van fasci&me durft te geven 
en/ of dat iedereen er maar een persoonlijke definitie op na houdt. 

Een dergelijke begripsverwarring houdt bepaalde gevaren in. Elke 'defini
tie' komt hetzij voort uit een bepaalde actiestrategie, dan wel heeft verstrek
kende gevolgen voor het kiezen van strategie en actievorm. Daarbij is het niet 
ondenkbaar dat verschillende opvattingen over wat fascisme is en de verschil
lende actiestrategieën met elkaar in strijd zijn en al met al een effectieve bestrij
ding van fascisme in de weg staan. 
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Fascisme nu 

De discussies over fascisme zijn (inclusief de daarin optredende meningsver
schillen over de maatschappelijke basis van fascisme en de reikwijdte en de 
'eigenlijke' betekenis van het fascismebegrip) in de afgelopen jaren aanzienlijk 
geïntensiveerd. 

Dat is ongetwijfeld mede het gevolg geweest van het aan de politieke hori
zon verschijnen van clubs als de NVU en de Centrumpartij en met name het 
verkiezingssucces van de laatste bij de Kamerverkiezingen van september 1982. 
Het is niet eenvoudig om op dit moment een balans op te maken van deze sterk 
in beweging zijnde discussies. Toch willen we een voorzichtige poging daartoe 
wagen. Grofweg kunnen ons inziens twee belangrijke tendensen onderschei
den worden: 

1. Het probleem van te enge fascisme-ojlVattingen 
De antifascismebeweging in Nederland is een rijk geschakeerd geheel, dat 

zowel meer stabiele, min of meer geprofessionaliseerde organisaties omvat (zo
als de Anne Frankstichting) als de meer ad hoc opererende antifascisme-comi
tés in wijken, buurten en instellingen. 

Er is daarbij sprake van een grote verscheidenheid aan actievormen, -stra
tegieën, opvattingen over wat fascisme is en over de gevaren van de huidige fas
cistische tendensen. Toch kan vastgesteld worden dat er in de acties tegen fas
cisme en de strategie die daarbij gekozen wordt een zekere lijn zit. In het alge
meen is men het erover eens dat de NVU en de Centrumpartij op een uitge
sproken racistische wijze inspelen op de steeds groeiende ellende als gevolg van 
de economische crisis en op de sterker wordende gevoelens van teleurstelling 
en ontgoocheling over het functioneren van 'de' politiek. 

Het spreekt dan ook vanzelf dat het tegenwerken en bestrijden van deze 
nieuwe fascisten van groot belang is. Voorkomen moet worden dat het racisti
sche programma van dergelijke groepen als één van de alternatieven in het Ne
derlandse politieke gebeuren wordt geaccepteerd. Dàt ze bestreden moeten 
worden staat buiten kijf, maar de manier waaràp dat tot nog toe meestal ge
beurt, is niet zonder problemen. 
1. Het eerste gevaar is dat fascisme uitsluitend als een (parlementair) politiek 

verschijnsel bestreden wordt. Als het accent in de bestrijding van fascisme 
voornamelijk geplaatst wordt bij het verhinderen van pogingen van fascis
ten om een 'democratische status' (zetels in parlement en gemeenteraden) 
te krijgen, dan wordt fascisme ongewild gereduceerd tot een extreem 
rechts politiek fenomeen: een 'abnormaal' verschijnsel of een 'gezwel, dat 
het gezonde lichaam aantast'. M.a.w.: men heeft onvoldoende oog voor 
de fundamentele samenhang die er is tussen enerzijds de ontwikkeling van 
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dergelijke fascistische partijtjes en anderzijds de verscherping van de l'CO

nornische crisis, verkrotting van de buurten, maatregelen met discrimine
rende effecten voor buitenlander~, een toenemend racisme, seksisme, 
autoritaire tendensen, afkeer van 'de' politiek, e.d. 
Deze samenhang wordt door te enge fascisme-opvattingen maar al te vaak 
misverstaan als slechts een 'misbruik rnaken van' reële problemen. 
M.a.w.: fascisme wordt dan uiteindelijk toch gezien als iets wat van bui
tenaf (door kwaadwillende individuen of groepen) m de maatschappij 
wordt ingebracht. Deze miskenning van de maatschappelijke samenhang, 
waarin fascisme zich ontwikkelt, leidt tot overschatting van de zelfs~ndi
ge betekenis van Volksunie en Centrumpartij en tot onderschatting van de 
potentiële massabasis van het fascisme. Die onderschatting komt bijvoor
beeld tot uiting in veelvuldig gebruik van de metafoor 'voedingsbodem'. 
Deze metafoor impliceert een bepaalde verhouding tussen actief en pas
sief: het is de onkruidzaaier die het actieve element vormt en van 'buitenaf' 
de voedingsbodem bewerkt. De voedingsbodem zelf ontvangt slechts en 
is dus het passieve element. Antifascistische strijd is dan vooral gericht op 
het verdrijven van de onkruidzaaier (bestrijding fascistische partijen) en 
het aan de mensen duidelijk maken dat het om 'onkruid' gaat (Aufklä
rung). 

Problemen in de buurten, de ontwikkeling van het 'alledaagse racisme' 
e.d. vallen dan buiten de onmiddellijke competentie van antifascisme-co
mités. De manier waarop gemeentebesturen en andere maatschappelijke 
organen daarmee omgaan wordt.overgelaten aan de verschillende politie
ke partijen. Het gevolg is dan echter dat de antifascistische beweging pas 
nadat de politieke besluiten zijn gevallen, moet proberen alsnog een vinger 
in bijvoorbeeld de (bedorven) pap van het (spreidings)beleid te krijgen. 

2. Een tweede gevaar is dat de neiging kan ontstaan dat de antifascistische be
weging zich hoe langer hoe meer gaat concentreren op de extremen van Je 
(fascistische) extremen. Binnen het Amsterdams Initiatief werd de NVU 
bijvoorbeeld 'belangrijker' gevonden dan de Centrumpartij. Het met juri
dische middelen bestrijden van deNVUleek interessanter, omdat daar Je 
kans op het behalen van juridische successen groter leek dan de bij' de juist 
in juridisch opzicht zo uitgekookte Centrumpartij. Ongewild verschijnt 
daardoor de Centrumpartij als 'normaler', minder 'extreem' en meer 'fat
soenlijk' dan de NVU. En dat is nu precies het imago waarop deze fascis
ten met succes hebben gegokt. In feite valt men terug op het beperkte fas
cismebegrip, zoals dat na de oorlog functioneerde. Een dergelijke opvat
ting is ook terug te vinden in de Anne Frankstichting, die een lijst met 
kenmerken hanteert om fascistische partijen te identificeren. 17 Deze ken-
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merken zijn in hoge mate ontleend aan het Duitse nazi-fascisme: hoe gro
ter de afstand t.o.v. dit 'model', des te minder fascistisch. Op deze wijze is 
de ontwikkeling van fascisme in nieuwe historisch-maatschappelijke om
standigheden nauwelijks te onderkennen. 

3. Een derde, nauw met het voorgaande samenhangende, gevaar is dat de an
tifascistische beweging in haar bestrijding van het openbaar optreden van 
fascistische clubs van het ene incident (Centrumpartij-pamfletten) naar 
het andere incident (intrede Janmaat in de Kamer) holt. Op deze manier is 
de kans groot dat de continuïteit in de beweging verloren gaat. En wat be
langrijker is: de antifascistische beweging is zodoende veroordeeld om in 
een defensieve, reagerende rol te blijven. De term 'waakzaam' geeft het al 
aan: nauwlettend afwachten welke initiatieven in de richting van fascisti
sche politiek genomen worden en dan snel reageren. 
De noodzaak om zelf initiatieven te nemen om maatschappelijke tenden
sen, waarin fascistische politiek zich kan ontwikkelen, te bestrijden, 
wordt dan onvoldoende onderkend. 

4. Een vierde gevaar is dat deze fixatie op het openbaar optreden van (neo )
fascistische organisaties de indruk kan wekken dat antifascisme-comités 
het 'alleen' wel afkunnen zonder coalities te ontwikkelen met politieke 
partijen, maatschappelijke organisaties, zoals de vakbeweging en sociale 
bewegingen, zoals de vrouwenbeweging. 

Deze problemen zouden als volgt samengevat kunnen worden. Binnen de 
antifascistische beweging, voorzover deze in plaatselijke antifascisme-comités 
is georganiseerd, wordt ongewild geopereerd vanuit een te eng fascismebegrip. 
Fascisme is echter meer dan het optreden van de NVU of de Centrumpartij al
leen: zij werpen zich 'slechts' op als vertolkers van racistische gevoelens en fas
cistische tendensen, die in Nederland in veel grotere mate aanwezig zijn dan 
zelfs de verkiezingscijfers doen vermoeden. 

2. Het probleem van te ruime fascisme-opvattingen 
Hoewel de hierboven genoemde tendens ons inziens dominerend is in an

tifascisme-comités, is er ook een andere tendens, die daar eigenlijk diametraal 
tegenover staat en die ten dele in antifascisme-comités, maar wellicht meer nog 
daarbuiten, een belangrijke rol speelt. Het betreft een tendens, die wel de sa
menhang onderkent tussen het optreden van fascistische partijen en algemene 
maatschappelijke processen, maar die deze samenhangen zodanig reduceert, 
dat het specifieke karakter en de specifieke dynamiek van het fascisme uit het 
gezichtsveld verdwijnen. Deze tendens is gebaseerd op de vooronderstelling 
dat strijd tegen de potentiële basis van fascisme gelijkgesteld kan worden met 
strijd tegen fascisme. 
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Deze vooronderstelling komt in nogal uiteenlopende politieke ged.1.mten 
voor: 

Zo wordt bijvoorbeeld wel eens de indruk gewekt dat sociale strijd (strijd 
voor werk, betere voorzieningen, stadsvernieuwing, enz.) vereenzdvigd 
kan worden met antifascistische strijd. Deze benadering is een variant van 
de in de jaren twintig en dertig bekende stellingname dat antikapitalisti
sche strijd identiek is aan of in elk geval het wezen vormt van antifascisti
sche strijd. 
Een andere op dit moment meer actuele stellingname die gebaseerd is op 
een (te) 'ruim' fascismebegrip, betreft de vereenzelviging van fascisll,lc met 
autoritair staatsoptreden. Zoals in de hierboven genoemde benadering 
fascisme slechts een verschijningsvorm is van het kapitalisme, zo wordt in 
deze opvatting fascisme gezien als één van de verschijningsvormen V;lll de 
autoritaire staat. 18 

Centrumpartij en Volksunie zouden dan louter en alleen beoordeeld moe
ten worden als 'bliksemsafleiders' voor of als 'middelen' van een autoritai
re staat. 
Tenslotte functioneert er ook nog een globaal (vaak met de hiervoor ge
noemde min of meer uitgewerkte fascismetheorieën samenhangend) fas
cismebegrip, waarbij elke vorm van onderdrukking gelijk gesteld wordt 
met fascisme: racisme= fascisme, seksisme= fascisme, politiegeweld' fas
cisme, de bestaande rechtsorde = fascisme, enz. 
In haar meest extreme vorm kan deze begripsinflatie ertoe leiden dat uit
eindelijk al degenen die niet actief het fascisme bestrijden niet meer te on
derscheiden zijn van handlange~s van het fascisme. 
Vergeleken met het te enge fascismebegrip is het voordeel van deze 'ruime' 

ben<1;dering dat de maatschappelijke omstandigheden waarin fascisme zich ont
wikkelt, niet uit het oog worden verloren en dat de noodzaak onderkend 
wordt om het strijdterrein van de antifascistische beweging te verbreden. Het 
probleem is dat het specifieke karakter en de specifieke dynamiek van het fas
cisme onder tafel verdwijnen met alle gevolgen die dat heeft voor de actiestrate
gie. Het gevaar is dan niet denkheelding dat het strijdterrein van de antifasci
smebeweging niet verbreed wordt, maar in feite wordt verlegd. Fascisme is tel
kens een verschijningsvorm van iets anders. En om dat 'andere' draait het. 

Deze miskenning van de specifieke betekenis en het werkelijke potentieel 
van het fascisme krijgt in de verschillende varianten van het te ruime fascisme
begrip een eigen vorm. We zullen ons hier beperken tot de variant, waarin fas
cisme gelijkgesteld wordt met autoritair staatsoptreden, omdat deze opvatting 
in de huidige discussies een niet onbelangrijke rol speelt. Wanneer fascisme 
slechts gezien wordt als een verschijnsel van de staat, dan leidt dat tot een dub
bele miskenning. 
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In de eerste plaats een miskenning van de tegenstrijdigheden van de huidi
ge staat m.b.t. het fascisme als politieke beweging. De staat is geen mono~ 
litisch geheel: delen van staatsapparaten (parlementsvertegenwoordigers, 
delen van justitie en zelfs delen van het politie-apparaat) vormen een po
tentieel, dat ingezet kan ~orden in de strijd tegen het fascisme. 
In de tweede plaats een miskenning van de potentiële massabasis van het 
fascisme. 
Fascisme is voor alles een politieke beweging, die onvrede onder massa's 

tracht te mobiliseren tegen een 'vijand', die o.a. ook gerepresenteerd wordt 
door de bestaande politieke structuur: de 'gevestigde' politieke partijen en de 
staat. Vandaar dat fascisme (zolang ze de macht nog niet heeft) inspeelt op de 
afkeer van 'de' politiek en de status quo en zich 'revolutionair' opstelt tegen
over de bestaande staat. Het probleem is dan niet alleen de tolerantie van de 
staat tegenover dit soort bewegingen, maar ook en vooral de potentiële massa
basis waarop fascisme inspeelt. 

Meer in het algemeen kan gezegd worden dat de neiging om elke vorm van 
onderdrukking en/ of geweld als 'fascistisch' te betitelen, meer verduistert dan 
verheldert en geen oriëntatiepunten verschaft voor de ontwikkeling van anti
fascistische strijd. Bijvoorbeeld: gewelddadig optreden van fascisten dat racis
tisch gele.gitimeerd wordt is een volstrekt ander proces dan gewelddadig optre
den van de ME, dat formeel-rechtstatelijk gelegitimeerd wordt en moet dus 
ook anders bestreden worden. 

Samenvattend: te ruime fasçismebegrippen onderschatten de specifieke 
betekenis en het werkelijke potentieel van het fascisme. In dat opzicht is er (hoe 
paradoxaal het ook lijkt) verwantschap met het te enge fascismebegrip. In bei
de gevallen gaat het om het probleem van de onderschatting van het fascisme. 
Met deze conclusie kunnen we nog één stap verder gaan. Deze onderschatting 
vertoont zelfs enige verwantschap met het zorgeloze optimisme, zoals dat in de 
gevestigde grote politieke partijen heerst: het fascisme zal dankzij stembus en 
gezond verstand toch geen kans krijgen. M.a.w.: het is gelet op deze stand van 
zaken van groot belang om de specifieke dynamiek van het fascisme zo goed 
mogelijk te doordenken. Een dergelijke theoretische analyse is onmisbaar voor 
de strijd tegen onderschatting van fascisme. 

Aanzetten voor een fascisme-theorie 

Voor het ontwikkelen van effectieve actiestrategieën is het noodzakelijk om uit 
te gaan van een fascismebegrip, dat oog heeft voor de specifieke dynamiek van 
het fascisme als politieke beweging en dat de fixaties van de hiervoor genoemde 
benaderingen weet te vermijden (fixatie op parlementair-politieke verschij-
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ningsvorm van fascisme en fixatie op de 'werkelijke' basis van of 'krachten ach
ter' het fascisme). 

We zullen een poging ondernemen om de kenmerken van deze dynamiek 
stapsgewijze te ontwikkelen. 19 

1. Fascisme geeft de gevoelens van onzekerheid en angst die in maatschappe
lijke crisissituaties bij bevolkingsgroepen leven, een bepaalde vorm. I )eze 
maatschappelijke crisissituaties vormen dus de bestaansvoorwaarde v.an 
fascistische bewegingen. Het is niet zonder reden dat we de nogal ruime 
term 'maatschappelijke crisissituaties' hanteren, want het gaat niet alleen 
om economische crises en het gaat ook niet uitsluitend om crisissituaties, 
zoals die zich onder kapitalistische verhoudingen voordoen. 

2. Fascisme geeft deze gevoelens een zodanige vorm, dat het beeld van de to
tale bedreiging wordt opgeroepen: 'we' worden bedreigd door 'èhaos' en 
'ineenstorting' van de samenleving. M.a.w.: fascisme werkt in de eerste 
plaats als aanjager: angst wordt tomeloze angst. 

3. Fascisme is niet alleen 'angstaanjagend', maar geeft ook houvast: de vaak 
moeilijk grijpbare oorzaken van de (aangejaagde) angstgevoelens worden 
tastbaar gemaakt: angst wordt getransformeerd in angst voor 'indringers'. 
M.a.w.: fascisme construeert een beeld waarin de samenleving bedreigd 
wordt door de fysieke aanwezigheid van een bepaalde gr.oep. 20 

4. Het aantal mogelijk als 'indringers' te definiëren groepen is onbegrensd. 
Het hoeft niet alleen te gaan om groepen die op basis van uiterlijke ken
merken herkenbaar zijn. 
Het kunnen ook bepaalde sociale lagen (bijv. intellectuelen) of politieke 
groeperingen zijn, maar cultuur en politieke overtuiging van dergelijke 
groeperingen worden altijd'( en dat is specifiek van fascistische ideologie
en) in verband gebracht met besmetting of erfelijke eigenschappen (hijv. 
communisme en feminisme worden voorgesteld als 'ziekelijke afwijkin
gen'). 

5. Het angstaanjagende karakter van de dreiging wordt niet alleen versterkt 
door de hiervoor genoemde constructies en transformaties, maar ook 
door een kameleon-achtige voorstelling van de 'indringers': ze zijn ten de
le zichtbaar en ten dele onzichtbaar. Vandaar dat er altijd sprake is van een 
dubbelbeeld: "de 'indringers' hebben (onzichtbare) 'handlangers'" of de 
onzichtbare (interne) vijand maakt gebruik van externe 'indringers'. In 
beide gevallen is chaos en ineenstorting het heimelijke doel van de als he
dreiging gedefinieerde groep. 

6. Fascisme geeft niet alleen angstgevoelens een specifieke vorm, maar bevre
digt ook de met deze gevoelens samenhangende behoefte aan zekerheid. 
Het biedt een schuilplaats tegen de dreiging door een nieuwe identiteit te 
creëren. Wij Hollanders worden weer wat we altijd geweest zijn: èchte 
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Hollanders. Dat fantasma is het wenkend perspectief aan de horizon: de 
'gezuiverde', van problemen bevrijde volksgemeenschap. 21 

7. Uit de tegenstelling tussen het geconstrueerde ideaalbeeld en de gecon
strueerde totaalbedreiging ontspringt de dadendrang: er moet wat gebeu
ren. En daarmee komen we bij de kern van de dynamiek van het fascisme. 
Fascisme is de politieke organisator van de (mede door haar geconstrueer
de) tomeloze angst, die gemobiliseerd wordt tegen de als bedreiging gede
finieerde groep: angst wordt getransformeerd in agressie. 

8. Het politieke program van een fascistische beweging wordt dan ook altijd 
beheerst door één centrale doelstelling: eliminatie van de 'indringers' en 
hun 'handlangers'. Want pas dan kan het ideaalbeeld (wij, gezonde, 
autochtone, Hollanders) werkelijkheid worden. 
'Indringers' en 'handlangers' zijn immers politieke tegenstanders, die 
nooit en te nimmer 'overtuigd' kunnen worden en ze kunnen evenmin 
(zelfs niet onder dwang) heropgevoed worden. Hun politieke overtuiging 
is in de fascistische ideologie verbonden met hun fysieke bestaan. Daarom 
moeten ze weggebannen worden. Daarom richt de fascistische beweging 
zich uiteindelijk ook tegen kinderen en andere bloedverwanten van de ge
definieerde tegenstanders. 

9. Het rolitieke program van een fascistische beweging heeft een 'revoluti
onair' imago. Dat heeft niet alleen te maken met het 'schitterende' pers
pectief (het ideaal van een 'gezuiverde' van alle problemen verloste volks
gemeenschap), maar ook en vooral met de presentatie van het fascisme als 
vertegenwoordiger van een nieuwe identiteit tegenover de bestaande poli
tieke structuur, die gecorrumpeerd is door 'indringers' en met name hun 
'handlangers'. . 
Daarom is fascisme in eerste instantie helemaal geen kwestie van staatsop
treden (zoals in sommige 'ruime' fascisme-opvattingen benadrukt wordt). 
Het fascisme oriënteert zich vooral op datgene wat er onder massa's leeft. 
Het fascisme 'op weg naar de macht' is dan ook in de eerste plaats een 
massabeweging, die juist inspeelt op de altijd aanwezige tegenstellingen 
tussen bevolking en staat. 22 

Maar ook het fascisme 'aan de macht' wordt gekenmerkt door actieve en 
passieve steun van meer of minder grote delen van de bevolking. Juist dat 
onderscheidt een fascistisch bewind van elk ander militair terreurbewind. 
In het laatste geval is de politieke macht uitsluitend gebaseerd op bajonet
ten en toekenning van privileges. Maar in het eerste geval is de politieke 
macht bovendien gebaseerd op het vermogen om delen van de bevolking 
te mobiliseren voor de fascistische doelstellingen. 

10. Wanneer een fascistische beweging succesvol is (d.w.z.: politieke machts
posities weet te veroveren) verloopt het proces van eliminatie via een aan-
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tal noodzakelijk op elkaar volgende fasen: isolering, verwijdering en uit
eindelijke liquidatie. Een overstap naar de volgende fase is noodzakelijk, 
omdat de vorige fase geen werkelijke oplossing betekent van de reële oor
zaken van angstgevoelens. 
Dit proces verloopt niet zonder spanningen, omdat bij elke overstap (die 
gepaard moet gaan met uitbreiding van geweldspraktijken) de kloof tus
sen geweldspraktijk en ideaalbeeld groter wordt. Deze spanningen wor
den ten dele' opgelost' door een differentiatie van de fascistische beweging 
in een (militair-)politieke geweldsvleugel en een (partij)politieke 'fat
soens' -vleugel. Bovendien kunnen deze spanningen door het fascisme 
produktief gemaakt worden, voorzover ze nieuwe angstgevoelens creër
en, die het fascisme weer kan mobiliseren. 

11. Het fascisme is noodzakelijkerwijze een flexibele beweging, omdat voort
durend nieuwe 'indringers' en/ of 'handlangers' gedefinieerd moeten wor
den. De voltooiing van het politieke program (liquidatie van een bepaalde 
groep) heft de reële oorzaken van de angst immers nog steeds niet op. 
Daarom wordt de focus van de politieke agressiepolitiek telkens verlegd 
of beter gezegd: verruimd. 23 Uiteraard gaat deze 'verruiming' weer ge
paard met spanningen: de kloof tussen de alles overwoekerende gewelds
praktijk en het geïdealiseerde toekomstbeeld wordt steeds moeilijker te 
overbruggen. Maar voorzover de fascistische beweging niet uiteenvalt en 
ineenschrompelt wordt de beweging voortgestuwd door haar eigen dyna
miek: een vernietigingsdrang die geen grenzen kent (in alle betekenissen 
van het woord). 

Voor gedifferentieerde actie-strategieën 

De hiervoor uiteengezette begripsbepaling van het fascisme heeft enkele u.nse
quenties, die van belang zijn voor het ontwikkelen van actie-strategieën. 
a. Een algemeen fascismebegrip, zoals wij dat gepoogd hebben te formule

ren, voorkomt dat de specifieke kenmerken van het nazi-fascisme uit de 
jaren dertig de meetlat vormen voor het opsporen van nieuwe fascistische 
bewegingen. Vrij algemeen wordt immers onderkend dat antifascistische 
strijd zich niet moet beperken tot organisaties die zich opwerpen als direc
te of indirecte erfgenamen van het Hitler-fascisme. 

b. Een fascismebegrip dat niet direct koerst op empirische criteria om haar
fijn de scheidslijn tussen fascistische en ultrarechtse politiek vast te stellen, 
maar dat beoogt de dynamiek van een fascistische beweging te om
schrijven, maakt het mogelijk om verschillende ontwikkelingsfasen tt' on
derscheiden. Op deze wijze wordt voorkomen dat het begrip fascisme ge
lijk gesteld wordt met een volledig ontwikkeld fascisme, i.c.: het fascisme 
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aan de macht. 
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met behulp van deze begripsbepaling 
te onderkennen dat geweld en autoritaire politiek een onvermijdelijk be
standdeel vormen van 'het fascisme aan de macht', maar in de beginfasen 
van 'het fascisme op weg naar de macht' geen grote rol behoeven te spelP-n. 
M.a.w.: het is op deze wijze mogelijk om het fatsoenlijke fascisme ook als 
fascisme te herkennen. 

c. Tenslotte betekent een dergelijke benadering van het fascismebegrip, dat 
maatschappelijke omstandigheden waarin fascisme zich kan ontwikkelen, 
onderkend kunnen worden: maatschappelijke crisissituaties, structurele 
ongelijkheidsverhoudingen, waardoor bepaalde groepen (buitenlanders, 
vrouwen) stelselmatig in uitzonderingsposities geplaatst worden, autori
taire politieke tendensen, cultureel-ideologische verschijnselen zoals de 
verschillende vormen van racisme en seksisme enz. 
Tegelijkertijd betekent deze benadering dat dergelijke verschijnselen en 
omstandigheden niet gelijkgesteld kunnen worden met fascisme. Racis
me, seksisme en autoritaire houdingen zijn weliswaar elementen die een 
meer of minder grote rol spelen in fascistische bewegingen, maar de ma
nier waarop fascisme deze elementen met elkaar verbindt en invoegt in een 
bepaalde politiek-ideologische dynamiek is specifiek voor het fascisme en 
kan niet vergeleken worden met andere politieke bewegingen, waarin de
ze elementen ook en helaas maar al te vaak een rol spelen. 
Het is vooral deze laatste consequentie welke wijst op de noodzaak van 

een gedifferentieerde actie-strategie. De minimale uitgangspunten voor een 
dergelijke strategie (waarover ons inziens consensus in de antifascistische be
weging mogelijk zou moeten zijn) kunnen in de volgende stellingen worden sa
mengevat. 

De antifascistische beweging moet het belang van de strijd tegen seksisme 
onderkennen als onderdeel van de strijd tegen fascisme. Maar ze moet niet 
de verschillende vormen van seksisme gelijkschakelen met fascisme. 24 

De antifascistische beweging moet het belang van de strijd tegen structu
reel racisme op de woningmarkt en de arbeidsmarkt onderkennen. Maar 
ze moet niet de daarvoor verantwoordelijke politici op één lijn stellen met 
fascisten. 
De antifascistische beweging moet het belang van de strijd tegen alledaags 
racisme (of beter: cultureel-ideologisch racisme) onderkennen als deel van 
de strijd tegen fascisme. Maar ze moet niet elke racistische moppentapper 
of Centrumpartij-stemmer als fascist kwalificeren. 25 

De antifascistische beweging moet het belang inzien van de strijd tegen 
een toenemend gebruik door de staat van politiegeweld als 'normaal' mid
del om politieke conflicten 'op te lossen'. Maar ze moet niet de vergissing 
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begaan om de ME als een fascistische organisatie te beschouwen. 
En tenslotte: de antifascistische beweging moet het belang van de strijd te
gen de economische crisis onderkennen als onderdeel van de strijd tegen 
fascisme. Maar ze moet niet (voor de tweede maal in de gesèhiedenis) de 
historische blunder begaan om krachten die een oplossing van de econo
mische crisis blokkeren te verwarren" met fascistische tendensen. 

V oor omvattende actie-strategieën 

Bij het uitwerken van de hiervoor genoemde uitgangspunten is het van belang 
nader in te gaan op de huidige fascistische tendensen in Nederland. 

Het is in elk geval opvallend dat degenen die op dit moment als belang
rijkste 'indringers' gedefinieerd worden, vooral de buitenlandse arbeiders en 
arbeidsters zijn. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere 
Westeuropese landen. Het gaat daarbij uiteraard niet om het juridisch l:riteri
um m.b.t. het Nederlanderschap. M.a.w.: het zijn niet de Westduitse of Belgi
sche grensarbeiders die als 'indringers' en als bedreiging worden beschouwd, 
maar het gaat met name om Turkse en Marokkaanse arbeiders en hun gezinnen 
èn het gaat om Nederlanders van Surinaamse afkomst. Kortom: het ga;lt om 
racisme. En het is vooral de Centrumpartij die zich in de laatste jaren profileert 
als het 'centrum' voor politiek georganiseerd racisme, dat zoals gezegd niet op 
één lijn gesteld kan worden met het racisme in stadsvernieuwingswijken, maar 
daar wel op inspeelt. 

De Centrumpartij hanteert een betrekkelijk breed scala van 'handlangers'. 
Ging het enkele jaren geleden nog voornamelijk om 'anarchisten' en 'krakers', 
nu worden alle linkse partijen daaronder geschaard. Weliswaar zijn er naast de 
Centrumpartij nog wel andere organisaties en bewegingen die in dit politieke 
veld opereren, maar de laatste verkiezingen tonen onmiskenbaar aan dat de 
Centrumpartij vooralsnog de concurrentieslag met potentiële rivalen gewon
nen heeft. Dat geldt met name voor de NVU, die juist een betrekkelijk directe 
aansluiting zocht bij het nazi-fascisme. 

Op welke wijze dient een gedifferentieerde actie-strategie tegen het nu op
komend fascisme à la de Centrumpartij uitgewerkt te worden? Om deze vraag 
te kunnen beantwoorden is het vereist een onderscheid te maken tussen terrei
nen waarop actie gevoerd moet worden, inzicht te verkrijgen in het specifieke 
karakter van deze terreinen en de mogelijkheden te verkennen om op elk van 
deze terreinen coalities met politieke partijen en andere organisaties te vormen. 
Globaal zou de volgende driedeling gemaakt kunnen worden. 

1. Het politiek-juridisch terrein 
Dit is in feite het terrein waarop antifascisme-comités voornamelijk ope-
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reren: De belangrijkste inzet daarbij is het verhinderen dat fascistische politiek 

in de openbaarheid geaccepteerd wordt als één van de mogelijke oplossingen en 
dus als reële gesprekspartner in het democratisch debat. Deze strijd wordt ten 
dele gevoerd met juridische middelen (kort geding-procedures) en ten dele met 
niet-juridische "middelen (demonstraties en blokkades om openbare bijf'en
komsten te verhinderen). De uiteindelijke doelstelling is verbod en ontbinuing 
van fascistische organisaties. De strijd op dit terrein is aanzienlijk ingewikkel
der geworden nu de Centrumpartij een parlementaire positie heeft veroverd. 
Het terugdringen van de Centrumpartij uit deze positie vereist een politiek-in
houdelijke bestrijding, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit 
dat opheffing van parlementaire onschendbaarheid vrijwel onmogelijk is. Dat 
betekent dat actie op dit terrein vooral ook gericht zal moeten worden op: 
a. het voorkomen dat andere partijen zich neerleggen bij deze situatie of er

ger: bewust of onbewust de wind uit de zeilen van de Centrumpartij pro
beren te nemen door enkele items (in aangepaste vorm) over te nemen (zie 
bijvoorbeeld de politiek van de conservatieve partij in Engeland t.a.v. het 
National Front). Dit soort tendensen kunnen alleen maar voorkomen 
worden wanneer andere partijen gezamenlijk één of andere vorm van 
boycot organiseren. 

b. het verhinderen dat de Centrumpartij via haar parlementszetel een positie 
in de openbaarheid opeist. Dat is alleen mogelijk wanneer massamedia 
zich bewust worden van het feit dat het geen zoveelste variant van politiek 
rechts is en evenmin een nieuwe folklore van de politieke franje, maar dat 
het een potentieel gevaarlijke politieke positie betreft, die kwalitatief af
wijkt van alle andere posities. D.w.z.: de Centrumpartij moet niet gene
geerd worden maar moet evenmin behandeld worden als (weliswaar on-. 
sympathieke) gesprekspartner. 
Om deze taken te vervullen is het noodzakelijk dat de antifascistische be

weging platforms ontwikkelt, waar een zo breed mogelijk overleg met politie
ke partijen plaatsvindt. Datzelfde geldt ook voor omroeporganisaties en dag
bladpers. 

Een algemeen probleem op dit terrein is dat acties telkens weer het gevaar 
lopen te verzanden in discussies over vrijheid van meningsuiting en vrijheid van 
organisatie. Het is van groot belang om te erkennen dat de wijze waarop fascis
me bestreden moet worden rekening moet houden met deze principes. Wan
neer dat niet of in onvoldoende mate gebeurt, kunnen verbodsbepalingen het 
begin zijn van een hellend vlak, via welke allerlei (ook linkse) maatschappelijke 
en politieke organisaties risico's gaan lopen. Dat is onmiskenbaar het geval bij 
het door minister De Ruiter in juni 1982 ingediende wetsvoorstel, dat bedoeld 
is om clubs als de NVV juridisch aan te pakken, maar dat als criterium daar
voor hanteert: organisaties die handelen 'in strijd met de openbare orde of de 
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goede zeden'. Juridische bepalingen die gericht zijn op verbod van fascistische 
organisaties, moeten niet dit soort vage criteria hanteren, maar aansluiten bij 
het andere zeer duidelijke principe van de rechtsstaat: verbod van racisme en 
verbod van discriminatie. 

2. Het sociaal-economisch terrein 
Het is onmiskenbaar dat de huidige economische crisis, die zich uit in een 

explosieve groei van de werkloosheid, daling van de levensstandaard en ver
krotting van de buurten, de materiële basis vormt van gevoelens van onzeker
heid en angst voor de toekomst, die door de Centrumpartij gemobiliseerd 
worden. Zolang er geen werkelijke perspectieven ontwikkeld worden om deze 
crisis te bestrijden en de uit de crisis voortvloeiende problemen op te lossen, 
zolang zullen er fascistisch georiënteerde 'oplossingen' zich blijven aandienen. 

Het is uiteraard niet de taak van antifascisme-comités om een werkelijk 
economisch en politiek alternatief te ontwikkelen. Maar zij zouden wel een bij
drage kunnen leveren door met politieke partijen en maatschappelijke or~ani
saties om de tafel te gaan zitten om de noodzaak van een reëel en aansprekend 
alternatief naar voren te brengen en partijen op hun verantwoordelijkheid in dit 
opzicht te wijzen. Dat kan zowel op landelijk, regionaal als plaatselijk niveau. 
Maar dergelijke initiatieven kunnen ook zeker op buurtniveau genomen wor
den. Want het gaat niet alleen om het ontwikkelen van algemene programma's 
voor de bestrijding van de crisis, maar ook om concrete plannen en voorsrellen 
om problemen in buurten (wat betreft woningonderhoud, huren, voorzimin
gen, onderwijs en werk) aan te pakken. 

Op het sociaal-economische terrein verdient de positie van buitenlandse 
arbeiders/arbeidsters speciale aandacht: de zwakke positie die zij op de ar
beidsmarkt en woningmarkt innemen is een aangrijpingspunt voor een r-.lCis
tisch 'wij-versus-zij' -denken, dat terugwerkend de scheidslijnen op arbeids-en 
woningmarkt versterkt. 

In feite gaat het om een vaak onbewust structureel racisme, dat alleen 
maar bestreden kan worden door specifieke maatregelen, die gericht zijn op de 
opheffing van achterstand en bestrijding van achterstelling van deze groepen. 
Hetzelfde geldt ook voor het structurele seksisme in de sociaal-economische 
verhoudingen. 

3. Het cultureel-ideologische terrein 
In het voorgaande hebben we betoogd dat de voedingsbodem voor fascis

tische politiek niet gereduceerd kan worden tot een economische crisis. Er is 
veel meer aan de hand. En het heeft lang geduurd voordat het door de Frank
furter Schule verrichte onderzoek en de later door het feminisme geïnspireerde 
onderzoek naar fascistische ideologische mechanismen, fascistische opvoe-
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dingspraktijken, sociaal-psychologische oorzaken van anticommunistische 
sentimenten en autoritaire voorkeuren de aandacht hebben gekregen, die ze 
verdienen. Uit dat soort onderzoek blijkt immers dat juist in tijden van politie
ke en economische onzekerheid de traditionele opvoedingsvormen en gezins
structuren het fascisme een enorme stimulans kunnen geven. 

Dergelijke inzichten leiden tot de conclusie dat nieuwe antifascistische 
strategieën nodig zijn, waarbij nieuwe terreinen betreden moeten worden. Het 
gaat daarbij om een nogal complex geheel, maar de antifascismebeweging kan 
deze terreinen niet 'rechts' laten liggen. Zonder enige pretentie van volledig
heid geven we hier een aantal mogelijke actiepunten. 

a. Onderwijs: zoals vredesonderwijs een min of meer vaste plaats heeft ge
kregen in onderwijsprogramma's, zo zou ook fascisme en de maatschap
pelijke en ideologische basis daarvan een vanzelfsprekend onderdeel van 
het leerplan moeten vormen. Enkele antifascisme-comités zijn op dit ter
rein al actief, met name bij het produceren van discussie- en scholingsma
teriaal over bijvoorbeeld de verhouding fascisme en racisme. En zoals be
kend onderneemt ook de Anne Frankstichting op dit terrein al lange tijd 
initiatieven. Een vraagstuk dat tot nog toe minder aandacht krijgt, is het 
onderwijs aan niet-Nederlandstalige kinderen en de fricties die dat in 
scholen soms oplevert. Ook dat is een terrein waar initiatieven nodig zijn. 

b. Culturele activiteiten: het is wenselijk om op dit terrein activiteiten te or
ganiseren die in het teken staan van antifascistische strijd. Ook dit terrein 
is niet onbekend: Februaristakingherdenking, vierde en vijfde mei, diver
se tentoonstellingen over fascisme en verzet, behoren al sinds jaar en dag 
tot de culturele standaarduitrusting van de antifascistische beweging in 
ons land. Maar dit terrein is nog veel uitgebreider en gevarieerder. En vaak 
wordt toch onderschat dat juist hier mogelijkheden liggen om groepen bij 
de antifascistische strijd te betrekken, die in het algemeen moeilijk bereik
baar of te organiseren zijn (in dit verband kan bijvoorbeeld gewezen wor
den op het succes van 'Rock against Racism' in Engeland). 

c. Media: het is niet helemaal duidelijk welke rol media vervullen bij de ont
wikkeling van de ideologische basis van fascistische tendensen, zoals sek
sisme en racisme. In elk geval is het van belang dat media (in de ruime zin 
van het woord, dus ook lokale omroep en buurtkranten) aandacht beste
den aan culturele minderheden en dan niet alleen als er problemen zijn (of 
erger nog: deze minderheden zelf als probleem definiëren), maar om de 
toegang tot de openbaarheid voor deze groepen te vergroten. 

d. Buurtorganisaties: het is van belang om initiatieven te nemen die erop ge
richt zijn de vaak spontaan gegroeide organisatorische scheidingen in 
buurten tussen buitenlandse en Nederlandse bewoners te doorbreken. 
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Dat kan bijvoorbeeld door het beklemtonen van de noodzaak om huurt
problemen gezamenlijk aan te pakken. 

e. Jongeren: bij de hiervoor onder b. end. genoemde activiteiten verdimt de 
situatie van jongeren speciale aandacht. Multiculturele organisatievormen 
en jongerenactiviteiten, die het mogelijk maken om fascisme, seksisme en 
racisme aan de orde te stellen, zijn in dit verband belangrijke doelstellin
gen. 

f. Het betrekken van het politie-apparaat in de strijd tegen racisme. De hui
dige slechte afhandeling van bijvoorbeeld klachten zou aanleiding kunnen 
zijn om een regelmatig en open overleg met politiefunctionarissen op gang 
te brengen. Ook in de politie-opleiding zou meer aandacht besteed moe
ten worden aan fascisme en de noodzaak van antifascistische strijd. 
Op deze wijze kan wellicht voorkomen worden dat (zoals in Engeland ge
beurd is) racisme en spanningen in de buurten zich in toenemende mate fi
xeren in tegenstellingen tussen het politie-apparaat en culturele minderhe
den. 
Deze lijst van mogelijke initiatieven is voor uitbreiding vatbaar (bijv. naar 

meer specifieke terreinen als universitair onderzoek). Een algemeen kenmerk is 
dat het activiteiten betreft die elk voor zich genomen weinig spectaculair ~.ijn, 
maar die op de lange duur toch vruchten kunnen afwerpen door het ontwikke
len van een antifascistische cultuur, die diepgaand verankerd is in en niet be
perkt blijft tot het in stand houden van een aantal symbolen, die verwijzen naar 
het antifascistisch verzet van toen. 
Het gaat immers om antifascistische strijd van nu. 

Voor een brede antifascistische beweging 

De antifascistische beweging wordt op dit moment gekenmerkt door uitcl'lllo
pende fascisme-opvattingen en door het ontbreken van een gemeenschappelij
ke actiestrategie. Zowel 'te brede' als 'te enge' fascismebegrippen resulterm in 
een verwarrend scala van actiemiddelen, die men pleegt te hanteren. 

Door het voortduren van deze situatie en door het uit de weg gaan van de 
discussie over het begrip 'fascisme' kan de indruk ontstaan dat 'de' antifascisti
sche beweging in Nederland maar wat aanrommelt en zo'n beetje alles en ie
dereen voor fascistisch uitscheldt. Bovendien kan deze situatie ertoe leiden dat 
de meest radicalistische en ondoordachte leuzen op het conto van 'de' antif~s
cistische beweging worden geschreven. (Bijvoorbeeld: 'Polak= fascist' of de 
weerzinwekkende leus in de Utrechtse demonstratie tegen de OSL: 'alle fascis
ten in doodskisten'.) Het is deze mengeling van radicalisme en rommeligheid 
die verantwoordelijk is voor de omstandigheid, dat de antifascistische bewe-
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ging zich voortdurend weet te isoleren van het porentieel aan antifascistische 
krachten, dat in allerlei maatschappelijke organisaties, bewegingen en in verre
weg de meeste politieke partijen aanwezig is. 

Maar wanneer men erkent dat er een samenhang is tussen het optreden 
van fascistische partijtjes en andere maatschappelijke ontwikkelingen (ver
scherpng van de economische crisis, verkrotting van de buurten, maatregelen 
met discriminerende effecten voor buitenlanders, een toenemend racisme, sek
sisme, autoritaire tendensen bij de staat, afkeer van 'de' politiek, e.d.), dan is 
verbreding van antifascistische strijd een onontkoombare noodzaak. Op elk 
van de hierboven genoemde terreinen zouden antifascisme-comités ernaar 
moeten streven om potentiële bondgenoten op te sporen en te organiseren: 
(plaatselijke afdelingen van) politieke partijen, maatschappelijke organisaties 
(kerken, enz.) en sociale bewegingen (organisaties van buitenlandse arbeiders/ 
arbeidsters, vakbeweging en vrouwenbeweging). Met andere woorden: anti
fascisme-comités moeten niet de illusie hebben dat ze het 'alleen' wel afkun
nen. Dat zou een fatale onderschatting zijn van de mogelijkheden van fascisme. 

Uitgangspunt voor de verbreding van antifascistische strijd is dat samen
werking met andere organisaties en bewegingen niet mag leiden tot versmalling 
van de actieradius. Voor de verschillende actieterreinen zal nagegaan moeten 
worden welke specifieke mogelijkheden er zijn voor verbreding van de samen
werking. Het tegelijkertijd vasthouden aan een oriëntatie gericht op verbreding 
van de samenwerking en een oriëntatie gericht op verruiming van de actieradi
us vereist nogal wat manoeuvreerkunst. 

Verbreding van de antifascistische strijd zal namelijk niet zonder moeilijk
heden tot stand komen en brengt ongetwijfeld risico's met zich mee. Verbre
ding kan bijvoorbeeld leiden tot verarming van de antifascistische strijd, wa
neer antifascisme-comités (terwille van de samenwerking met politieke partijen 
in de strijd voor verbod van de Centrumpartij) zouden nalaten discriminatiebe
vorderende maatregelen, waar diezelfde partijen voor verantwoordelijk zijn, 
scherp te bestrijden (zoals spreidingsbeleid). 

Meer in het algemeen kan het streven naar brede samenwerking op één 
van de actieterreinen ertoe leiden dat andere actieterreinen minder prioriteit 
krijgen (risico van verarming en oppervlakkigheid). Omgekeerd kan echter het 
ontwikkelen van initiatieven op alle relevante actieterreinen zodanig gevoerd 
worden, dat verbreding van samenwerkingsverbanden geblokkeerd wordt (ri
sico van isolement). Dergelijke risico's kan men alleen definitief vermijden 
wanneer men terugvalt in oude en bekende actie-routines, die zich beperken 
tot het (al of niet fel) reageren op initiatieven van Centrumpartij en andere ge
lijksoortige clubs. Maar het is zo langzamerhand wel duidelijk dat met een der
gelijke afwachtende opstelling (de reductie van antifascisme tot 'waakzaam
heid') het fascisme niet tegengehouden zal worden. 
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Noten 

1. Met dank aan de leden van het antifascisme-comité aan de Vrije Universiteit voor kritisch 
commentaar op een eerste versie van deze tekst. In het bijzonder Jan Erik Dubbelm.m zijn 
we erkentelijk voor zijn suggesties. 

2. In liberale kringen overheerste de mening dat fascisme een culturele regressie was, die eerder 
te maken had met de toenemende democratisering van de samenleving (algemeen kin recht) 
dan met de economische crisis. 
Tegen zulk soort opvattingen richtte Horkheiroer zijn beroemde uitspraak: 'Wie ni,·t over 
het kapitalisme wil praten, doet er beter aan ook niet over het fascisme te praten.' (Die Juden 
in Europa, 1939.) Een bekende studie naar de rol en houding van de Duitse kerken t..1. v. het 
fascisme is die van Karlheinz Deschner: Abermals krähte der Hahn (1972). 

3. De lijn van het sociaal-fascisme was gebaseerd op de veronderstelling dat het kapitalisnll' on
vermijdelijk uitloopt op een fascistische heerschappij van de bourgeoisie daarbij );<"<'rund 
door de integratie van de sociaal-democratie in de staat. Deze lijn was in het begin v.1n de ja
ren dertig typerend voor de communistische beweging, ook in Nederland. In dezelfde peri
ode richtte de SOAP en NVV gezamenlijk een bureau op voor 'Actie en Propagand.t tegen 
Communisme en Fascisme' (o.l.v. Meyer Sluyser), die een blad uitgaf: 'Vrijheid, Arheid, 
Brood' (zie Ger Harmsen, 'Kommunistiese vakbewegingspolitiek tussen de wereldoorlo
gen', in: Te Elfder Ure, nr. 12, p. 365). 
Maar ook buiten de sociaal-democratie bestond de neiging om fascisme en communisnte als 
één pot nat te beschouwen. Een voorbeeld is de door Schermerhom en Geyl opgerid11e be
weging 'Eenheid door democratie' (zie A net Bleich, Max van Weezel: 'Ga dan zelf na.tt Sibe
rië!!!', Amsterdam, 1978, p. 23; en: A. Mellink: 'Het Comité van Waakzaamheid na ITCrtig 
jaar', in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Socialisme en Arbeidersbeweging in Nedct Ltnd, 
1977, pag. 37 e.v.). 

4. Dimitrof tijdens het 7e wereldcongres van de communistische internationale (2 aUf;llstus 
1935): 'Het aan de macht gekomen fascisme is de openlijke terroristische dictatuur 1".111 de 
meest reactionaire, meest chauvinistische, meest imperialistische elementen van het fin.tllcie
ringskapitaal.' Uit: Eenheid tegen het Fascisme, Dimitrof (Amsterdam, 1938, p. 7). 
Over de houding ten aanzien van de democratie schrijft hij: '(Wij zullen) iedere duintbreed 
van de democratische veroveringen verdedigen, die de arbeidersklasse in jarenlange h.ud11ck
kige strijd heeft bevochten, en zullen( ... ) op besliste >Vijze voor uitbreiding daarvan"''' In en' 
(idem, p. 97). Pas toen het fascisme dus al aan de macht gekomen was en er dus nauwelijks 
nog ruimte bestond voor het creëren van een eenheidsfront, pas toen werd binnen deK, •lllin
tern de ideologische ruimte wat vergroot. Voor een kort overzicht van deze ontwikkcltn"en 
in de Komintern zie bijvoorbeeld Martin Kitchen, Fascisme (Het Wereldvenster, I '177), 
hoofdstuk I. 

5. De analyse van Theweleit laat onder meer zien van hoe groot belang deze straatterreur ge
weest is voor de latere staatsterreur van het fascisme aan de macht. K. Theweleit, M:ulller
phantasien, 1980. 

6. De Italiaanse communistische leider Bordiga heeft een belangrijk aandeel gehad in het offi
ciële standpunt van de Se Komintern in 1924. Deze stellingname hield in dat fascisme werd 
beschouwd als één van de klassieke vormen van de contra-revolutie ten tijde van het uwen
stortende kapitalisme. Fascisme en sociaal-democratie zijn in deze visie de twee zijdm van 
één en hetzelfde instrument van de kapitalistische dictatuur. In de strijd tegen het fa,, isme 
kan de sociaal-democratie volgens deze optiek dus nooit een bondgenoot zijn van het strij
dende proletariaat. Fascisme werd dus beschouwd als de noodzakelijk laatste fase van hl'! ka
pitalisme voor de overgang naar het socialisme. In Duitsland werd deze stellingname V< >oral 
verdedigd door Thaelmann en met name bestreden door Clara Zetkin, in Italië werd dit offi
ciële standpunt vooral bestreden door Gramsci. Tot in 1932 werd de samenwerking lllt't d~ 
sociaal-democraten geblokkeerd door deze theorie van de 'twee-handen-op-één-buik'. He
laas vond men elkaar soms pas in de concentratiekampen. 

7. Zie voor de Duitse situatie: 'Gruppenexperiment. Ein Studienbericht' (1955). Hierin werd 
onder meer door Adorno onderzoek gedaan naar de karakteristieke wijzen waarop in I )uits
land het verleden verwerkt werd, naar de rol die de politieke ideologie daarbij vervuld,· en 
met name ook naar de ideologische doorwerking van de fascistische periode in de naoorlogse 
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tijd. Het deelonderzoek van Adorno draagt wat dit laatste betreft de veelzeggende titel 
'Schuld und Abwehr'. (Dit deelonderzoek is apart verschenen bij Suhrkamp: Theodor W. 
Adorno, Gesammelte Schriften deel 9, 1975.) 

8. Horkheimer, Lehren aus dem Faschismus (1950), uit: Geselischaft im Übergang (1972), p. 
56: 'Iedereen die contacten met de Nazi's gehad had, kon zijn 'zuiverings'-proces versnellen, 
een straf van enkele duizenden waardeloze marken betalen en prompt zijn oude positie weer 
innemen. Slechts weinigen van hen die indertijd genoeg morele kracht hadden gehad hun le
ven op het spel te zetten door zich tegen de partij (NSDAP) te verzetten, hebben nu rege
ringsposten of academische posities.' 

9. In dit verband kan ook gewezen worden op een recent onderzoek in West-Duitsland door 
het SINUS-Instituut naar rechts-extremistische opvattingen onder de bevolking. 13%, ofte
wel 5 miljoen mensen, bleek een dergelijk extreem-rechts wereldbeeld te hebben. 

10. Zie ook Laclau, die de gelijkschakeling van fascisme met autoritaire regimes vooral verklaart 
vanuit de ervaring met fascisme als bezettingsmacht. E. Laclau, Politics and Ideology in mar
xist theory, 1977, p. 88. 

11. Dit fascismebeeld in de publieke opinie correspondeert met bepaalde historisch-beschrijven
de fascisme-theorieën. Een belangrijke auteur in deze traditie is Ernst Nolte, 'Der Faschis
mus in seine Epoche', 1963. 

12. Eén van de bekendste politiek-theoretische uiteenzettingen in deze richting van na de oorlog 
is van Hannah Ahrendt: 'The origins of totalitarianism', 1951. De Amerikaanse politicologi
sche traditie bevat talloze uiteenzettingen in deze richting. We noemen bij wijze van voor
beeld: C.]. Friedrich, Z.K. Brezinski: 'Totalitarian Dictatorship and Autocracy', 1956. 
Ook in andere disciplines hebben vergelijkbare publikaties een belangrijke rol gespeeld. Op 
het terrein van de fiolosofie K. Popper, 'The open society and its ennemies', 1945. En op het 
terrein van de sociale psychologie M. Rokeach, 'The open and closed mind', 1960. Een over
zicht van dergelijke theorieën is te vinden in K. D. Bracher, 'Zeitgeschichtliche Kontroversen 
urn Faschismus, Totalitarismus, Demokratie' (München, 1976). 

13. We denken hierbij niet alleen aan het onder de stoflaag te voorschijn halen van het fascisme
onderzoek dat door de Frankfurter Schule werd verricht (Horkheimer, Adorno, Marcuse) en 
de theorieën van Wilhelm Reich, maar ook aan meer recente door feminisme geïnitieerd on
derzoek (Macciocchi) en de herontdekking van de werken van Gramsci en het mede daar
door geïnspireerde onderzoek (Poulantzas, Laclau). 

14. Zie bijvoorbeeld de bijdragen van Dietrich Eichholz en Rudy Koopmans in 'Fascisme Toen 
en Nu' (1979). 

15. Poulantzas: Fascism and Dictatorship (Londen, 1974). 
16. Maria A. Macciocchi: Vrouwen en Fascisme (1977); Klaus Theweleit: Männerphantas1en 

(1980); Susan Griffin: Pornography and Silence (1981). 
17. O.a. te vinden bij Aik Meuse: 'Fascisme en antifascisme, een verkenning' (in: Anne Frank

stichting, Oud en nieuw fascisme, 1981, pp. 22-27). 
18. De met een dergelijke opvatting samenhangende politieke praktijk vindt zijn extreme conse

quentie in het optreden van bijv. de.Rode Brigade in Italië en de RAF in West-Duitsland. 
19. De pretenties blijven beperkt omdat onze theoretische uitgangspunten zich vooralsnog nega

tief laten omschrijven: tegen elke vorm van reductie, waarbij fascisme herleid wordt tot één 
enkele tegenstelling. Een fascisme-theorie dient de ruimte te creëren om fascisme op te vatten 
als een specifieke articulatie van verschillende tegenstellingen. Dat kan alleen wanneer men 
waakzaam is tegen economisme, psychologisme en andere vormen van historicisme. 
Bij de ontwikkeling van deze aanzetten voor een fascisme-theorie hebben we natuurlijk wel 
gebruik gemaakt van uit verschillende onderzoekstradities naar voren komende noties. 

20. De stelling, dat vormgeving en transformatie van angstgevoelens primaire kenmerken zijn 
van de dynamiek van het fascisme steunt o.a. op het onderzoek van Klaus Theweleit: 'Män
nerphantasien', 1980. Hij analyseert daarin het perpetuüm mobile-achtige karakter van de 
projectie van individuele en collectieve angstgevoelens op een externe vijand (de jood, de 
communist, de vrouw, etc.), en de daaruit resulterende oneindige drang naar geweld bij fas
cistische mannen van 'het eerste uur'. Susan Griffin beschrijft in haar 'Pornography and Si
lence' (1981) deze geweldsdynamiek vooral als een cultureel fenomeen, dat betrekking heeft 
op specifiek westerse, patriarchale organisatie van de seksualiteit. 

21. De in deze stappen ontwikkelde kenmerken zijn duidelijk terug te vinden in de ideologie van 
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de Centrumpartij. Zie: H. van den Berg, 'Neofascisme: de Centrumpartij'. (In: Am>tcrdams 
initiatief tegen fascisme, racisme en antisemitisme: 'Geef fascisme geen kans', 1982, pp. 17-
20). 

22. Laclau wijst in dit verband op de cruciale betekenis van het feit, dat fascisme mensen aan
spreekt als volk, als 'underdog'. Daarmee betreedt het fascisme het terrein van de nJtionaal
democratische strijd (of in termen van Laclau: 'the popular-democratic struggle'), die uit
drukking is van de tegenstelling tussen 'het volk' en 'het blok aan de macht'. Zowel reformis
tische als revolutionaire delen van de arbeidersbeweging hebben lang niet altijd ondt·rkend 
dat hier sprake is van een specifiek strijdterrein. 
Het gevolg is dat men dit terrein ter rechterzijde van de klassenstrijd laat liggen (links-sekta
risme) of dat men zich op dit terrein laat invoegen in een liberale ideologie en daarmee de klas
senstrijd inperkt tot strijd tussen pressiegroepen (rechtsopportunisme). Een hegemoni.tle po
litiek van de arbeidersbeweging veronderstelt volgens Laclau een articulatie van k.las"'nstrijd 
en nationaal-democratische strijd. Zie E. Laclau: 'Polities and Ideology in Marxist Theory'. 
1977, pp. 81-143. 

23. In dit opzicht is het beroemde gedicht van Martin Niemöller een trefzekere aanduidin~ van 
deze dynamiek: 'Toen de Nazi's de communisten haalden heb ik gezwegen, want ik w.ts geen 
communist. Toen ze de sociaal-democraten gevangen namen heb ik gezwegen; wam ik was 
geen sociaal-democraat. Toen ze de katholieken haalden heb ik met geprotesteerd, want ik 
was geen katholiek. Toen ze mij haalden was er niemand meer die protesteren kon.' 

24. Zie o.a. Marja Vuijsje: 'Fascisme steunt op seksisme'. (In: Amsterdams Initiatief tegen f.tscis
me, racisme en antisemitisme: 'Geef fascisme geen kans', 1982, pp. 35-39). 

25. In deze stellingen maken we dus niet alleen een onderscheid tussen fascisme en racism<", maar 
ook tussen de verschillende vormen van racisme. Op het belang van een dergelijke diflncnti
atie is m.n. gewezen door G. Ben-Tovim: 'The struggle against racism' (in: W:arxism Today, 
juli 1978, pp. 203-214 ). Het door ons gehanteerde onderscheid tussen politiek georgani.seerd 
racisme (zoals dat tot uiting kan komen in fascistische partijen), institutioneel racisme c·n ide
ologisch racisme is aan dit artikel ontleend. 
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Deze verzorgingsstaat is 
de onze niet!? 

Het linkse onbehagen over de verzorgingsstaat 
in crisis. ::-

Miehad Krätke 

'Van de twee dieven: de kapitalistische dief en de 
staatsdief, geven wij de voorkeur aan de staats
dief. (Paul Lafargue op het congres van de SFIO 
in Nîmes, februari 1910.) 

'Acht u de arbeidersklasse werkehjk niet in staat 
om het gebruik van miljoenen en miljarden die 
geaccumuleerd zijn in de fondsen te controleren?' 
Qean Jaurés op hetzelfde congres.) 

Linkse radeloosheid in de crisis van de verzorgingsstaat 

Als men de retoriek van de publieke opinie moet geloven, dan bevindt de ver
zorgingsstaat zich al in een crisis zolang hij bestaat. Niets leek in de jaren vijftig 
en zestig zo snel bereikt en zo vaak overschreden als de veelbezongen 'grenzen 
van de verzorgingsstaat'. Hoe dat ook zij, de crisis die al zo lang werd aange
kondigd schijnt nu toch eindelijk over de westerse verzorgingsstaat gekomen te 
zijn, zij het zeer sluipend. 

De sociaal-democratie in de klem 
Het terugdraaien van de ontwikkeling van de welvaartsstaat van de naoorlogse 
periode lijkt nu pas goed in gang t~ zijn gezet. En voorzover de sociaal-demo
cratische partijen nog regeren of meeregeren doen zij eraan mee. Voor sociaal
democratische ministers was dat een 'noodzaak', waarin zij zich als 'staatslie
den' moesten schikken. Maar voor de sociaal-democratie als sociale hervor
mingsbeweging leidde dit tot een identiteitscrisis. Deze werd veroorzaakt door 
een dubbel afscheid. Een afscheid van de politiek van volledige werkgelegen
heid (of beter gezegd: van het langdurige ongeschokte vertrouwen daarin) en 
een afscheid van de door de staat georganiseerde en gegarandeerde sociale ze
kerheid en welvaart voor iedereen. 
De sociaal-democratie heeft- afgezien van Zweden- de verzorgingsstaat 
niet uitgevonden en niet gemaakt. Zij heeft wel deelgenomen aan zijn op- en 
uitbouw, maar zij deed dit zelden in concipiërende zin. Meestal vervulde de so-
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ciaal-democratie de rol van loyale oppositie, die niet principieel iets anders eist, 
maar alleen verlangt dat wat op zichzelf al goed is, nog beter, rationeler, sneller 
en omvattender wordt opgebouwd. Als anti-kapitalistische beweging van 
loonafhankelijken was de sociaal-democratie er praktisch van overtuigd dat zij 
er in zou kunnen slagen om de monarchistische politiestaat te bewegen tot een 
sociale politiek. Zij meende zelfs dat zij hierin goeddeels geslaagd was. 

De staat zou zich volgens de sociaal-democraten moeten veranderen in 
een vaderlijke helper en beschermer van de loonarbeiders. De democratische 
rechtsstaat zou stap voor stap met meer 'sociale inhoud' gevuld moeten wor
den. Volgens de ideologie van de 'verzorgingsstaat' moest deze sociale inhoud 
uiteindelijk resultaren in een anti-kapitalistische strekking. Op deze wijze zou 
de burgerlijke staat zich tenslotte ook moeten verzekeren van de loyaliteit van 
de sociaal-democratische arbeidersbeweging. 1 

De sociaal-democratie was bereid om met de vermeende verzorgingsstaat 
in de rug zelf als regeringspartij verantwoordelijkheid te nemen voor de sociale 
activiteiten van de burgerlijke staat. Zij was maar al te graag bereid tot het his
torisch compromis, dat nu aan zijn eind gekomen lijkt te zijn. Bijna twee de
cennia lang werd de grondslag van dit compromis gevormd door het geh ,f dat 
een volledige werkgelegenheid en permanent stijgende individuele reële lonen 
in een kapitalistische economie twee dingen mogelijk zouden maken. Ten eer
ste dat hierdoor de traditionele sociale problemen van de loonafhankelijkl' be
volking gereduceerd zouden worden tot rest- en randproblemen. Ten tweede 
dat deze problemen steeds meer gecompenseerd zouden worden door georga
niseerde staatshulp. 2 

Dit geloof is nu geschokt. De verdere uitbouw van de verzorgingsst.ut is 
geen regelrecht effect meer van de 'groeidividenden'. En de sociaal-demonatie 
zit in de val. Zij kan niet vooruit zoals voorheen en zij kan niet meer tl-rug. 
Want de sociaal-democratie kan het zich als staatspartij niet meer veroorloven 
terug te gaan naar de nul-som-strategie van de klassenstrijd; zij zou haar nuat
schappijpolitieke opvatting moeten opgeven van een aan banden gelegd, geci
viliseerd 'welvaartskapitalisme'. De sociaal-democratie kan het zich als als ,oei
ale hervormingsbeweging echter ook niet permitteren om door een botte be
zuinigingspolitiek 'schoon schip' te maken- daarmee zou zij in tegenstelling 
komen te staan met de waarde-opvattingen van haar eigen sociale basis. 

In dit dilemma versteent de sociaal-democratie tot een starre defensieve 
politiek zonder perspectief. Zij probeert volgens de logica van het 'kleinste 
kwaad' steeds te redden wat er te redden valt. 

Socialistisch links tussen verdediging en aanval 
Voor een vergelijkbaar dilemma staat 'niet-sociaal-democratisch links'. In de 
verzorgingsstaat hebben socialisten en communisten in de regel niet geloofd. 
En met het 'gehumaniseerde' kapitalisme van de welvaartsstaat konden zij zich 
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niet identificeren. Dit links voelt zich aan de ene kant verplicht tot loyaliteit te
genover de arbeidersklasse die door de verzorgingsstaat een sociale bestaansga
rantie krijgt. Links moet rekening houden met het historisch proces waarin de 
loonarbeiders van 'virtuele pauper' werd gepromoveerd tot lid en cliënt van de 
verzorgingsstaat. De status van premiebetaler en uitkeringsgerechtigde heeft in 
de 'morele economie' van de arbeidersklasse sporen nagelaten - en socialis
tisch links kan hieraan moeilijk zomaar voorbij gaan. 

Sociale voorzieningen worden, tenminste in kringen van de 'stabiele' ar
beidersklasse, beschouwd als verworven rechten. De sociale transfers van de 
overheid en vooral de transferbetalingen van de sociale verzekeringen worden 
opgevat als bestanddeel van het loon, waarop iedereen recht heeft die loonar
beid verricht of verricht heeft. Voorzover de sociale voorzieningen van de staat 
en de daarvoor noodzakelijke openbare instellingen algemeen toegankelijk zijn 
en hun nut niet dubieus is, worden ze waargenomen als een maatschappelijk 
bezit. Ook de relatieve armoede van deze voorzienigen wordt ervaren als een 
deel van de eigen relatief armoedige sociale situatie. De relatieve sociale zeker
heid die de verzorgingsstaat biedt, vormt de bijna vanzelfsprekende vooron
derstelling van de individuele levensplanning. Zij verandert de proletariër, die 
van de hand in de tand leefde, in een permanente bestaansonzekerheid, in een 
op langere termijn rationeel plannende burger. 

Men hoeft zich binnen links niet met deze houdingen te identificeren, om 
er hoe dan ook - hoe respectloos ook - rekening mee te houden. Binnen 
links leeft sterk het gevoel dat men juist aan de slachtoffers van de burgerlijke 
maatschappij een ondersteuning verschuldigd is die uitgaat boven de belofte 
van een beter leven aan gene zijde van het kapitalisme. In de verzorgingsstaat 
krijgen de vernederden en onderdrukten, beledigden en gekwetsten tenminste 
nog enige hulp. Vanuit een links gezichtspunt lijkt deze staatssteun altijd nog te 
verkiezen boven kerkelijke caritas of particuliere, op commerciële leest ge
schoeide liefdadigheid. Daarom is het ook voor de niet-sociaal-democratische 
delen van links moeilijk om de burgerlijke verzorgingsstaat niet te verdedigen 
tegen zijn dreigende afbraak. 

Aan de andere kant is juist socialistisch-links zich zeer bewust van het in
tegratievermogen van de verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat heeft immers 
niet alleen het klassieke proletariaat, maar ook een reeks van quasi-proletari
aten met succes vervreemd van hun 'emancipatorische roeping'. 

De verzorgingsstaat dekt een aantal van de voornaamste risico's van het 
proletarisch bestaan. Hij maakt daarmee het loonarbeidersbestaan meer accep
tabel en verzwakt een hele reeks oudere motieven om tegen het loonsysteem in 
opstand te komen. Deze rebellie wordt omgezet in een principiële bereidheid 
tot onderhandelingen en compromissen. De verzorgingsstaat verdiept de in
terne sociale differentiatie van de arbeidersklasse en creëert extra status- en in-
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komensverschillen onder zijn cliënten. Dat verhoogt de carrièreverwachtin
gen, vergroot de angst voor sociale deklassering en verscherpt de concurrentie 
binnen de arbeidersklasse. Het bevordert ook de afzondering van sub-proleta
rische groepen en verschuift probleemgevallen massaal naar door de staat inge
richte randzones van de burgerlijke maatschappij. De verzorgingsstaat perfec
tioneert tenslotte een instrumentarium van sociale controle over 'a-socialen' en 
'outsiders' van de burgerlijke maatschappij. Dit dient zowel tot het discipline
ren van de stabiele loonafhankelijke bevolking als tot het voor de burgerlijke 
maatschappij onschadelijk maken van de toch al hulpbehoevende randgroe
pen. 

Daarom valt het links zo zwaar de bestaande verzorgingsstaat te verdedi
gen. Daarom is links ook geneigd een rationele kern te erkennen in de conser
vatieve en reactionaire kritiek op de verzorgingsstaat. 

Naar een socialistische sociale politiek? 
Het is voor links tegenwoordig een ondankbare taak om de verzorgingsstaat 
tegen sociale afbraak te verdedigen. Voor sociaal-democratich links dreigt het 
verlies van elk hervormingsperspectief; voor niet-sociaal-democratisch links 
dreigt juist het verlies van het socialistisch perspectief van hun politiek. } let is 
niet voor niets dat rechts boosaardig spreekt over een 'links conservatisme' met 
betrekking tot de verzorgingsstaat. Om niet met een gespleten bewustzijn iets 
te verdedigen wat zij juist in haar huidige vorm niet kan accepteren, moet links 
proberen helderheid te verschaffen over de vraag wat zij van de huidige ver;r,or
gingsstaat waard vindt om te behouden in de zin van haar eigen democratische 
en socialistische doel- en waardeopvatting. 3 

Hoe democratisch en socialistisch is de huidige verzorgingsstaat? W.tt is 
hiervan bruikbaar als element van een ander systeem van sociale zekerheid? 
Wat moet er fundamenteel worden veranderd? Welk nieuw systeem stelt rnen 
voor? Hoe kan men het sociale zekerheidssysteem 'ontstatelijken' en emanci
peren van de kapitalistische economie? En hoe kan men dit bewerkstelligen, 
dat wil ook zeggen: met wie en tegen wie? 

Men heeft nog geen socialistische positie in de sociale politiek wanneer 
men de bestaande verzorgingsstaat verdedigt en ook niet door te beweren dat 
een ander, socialistisch ontwikkelingsperspectief voor het 'welvaartskapitalis
m,e' mogelijk is. 

Het opsommen van de negatieve effecten van de huidige verzorgingsstaat 
is slechts een eerste stap in de juiste richting. Maar het is niet voldoende om een 
lijst aan te leggen van de bedoelde en onbedoelde effecten van de verzorgings
staat die een socialist niet kan willen: stigmatiseringen, sociale discriminatie, 
bureaucratische heerschappij, verspilling van tijd, geld en arbeidskracht, mar
ginalisering en gettovorming. 
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Een moeilijkheid bij de verdere stappen is, dat er nauwelijks voorbeelden 
en historische of actuele aanknopingspunten zijn. De sociale politiek van de 
staten in de landen van het 'reële socialisme' is hiervoor nauwelijks geschikt. En 
de enkele voorbeelden voor socialistische sociale politiek in grote Europese ste
den tussen de wereldoorlogen zijn het slachtoffer geworden van een collectief 
verdringingsproces. 4 

De op het eerste gezicht aantrekkelijke alternatieven die de sociale bureau
cratieën zelf naar voren brengen blijken bij nader inzien minstens voor een deel 
ook ontlastingsstrategieën te zijn van die bureaucratieën zelf. Dat geldt bij
voorbeeld voor het idee sociale voorzieningen over te laten aan het 'do-it-your
self' van de burgers in zelfgeorganiseerde 'kleine netwerken' van vrijwillige 
hulpverleners. De sociale bureaucratieën proberen op deze wijze bijvoorbeeld 
om de behoefte aan ambulante sociale diensten in gedecentraliseerde sociale 
stations van zich af te wijzen. 5 

De lange mars van de sociaal-democratie door de instituties van de ver
zorgingsstaat 

De georganiseerde arbeidersbeweging stond lange tijd wantrouwend en afwij
zend tegenover de door de staat gevoerde sociale politiek. Het verzet tegen wat 
later de verzorgingsstaat zou worden stond in scherp contrast tot het gelamen
teer in diezelfde tijd over het 'socialisme' dat de burgerlijke orde opgedrongen 
zou worden door sociale verzekeringen en openbare sociale en gezondheids
voorzieningen. Deze beoordeling keert overigens terug in de overtuiging van 
veel socialisten. Ook zij meenden dat sociale voorzieningen en openbare ge
zondheidszorg vreemde eenden in de kapitalistische bijt zouden zijn en 
blijven. 6 

Dit aanvankelijke verzet tegen de verstatelijking van de sociale verzekerin
gen en voorzieningen lijkt een allang overwonnen historische vergissing te zijn, 
wanneer we kijken naar de opstelling van de huidige arbeidersbeweging in de 
Westeuropese landen. Zij heeft zich inmiddels vergaand geïdentificeerd met de 
verzorgingsstaat en verlangt op zijn best een hervorming van het stelsel, meest
al echter slechts de uitbreiding ervan. 

Vooral de angelsaksische arbeidersbeweging weerde zich tot aan de grote 
crisis van de jaren dertig zeer bewust tegen iedere vorm van staatshulp en door 
de staat georganiseerde voorzieningen. Nog in 1932 zeiden de Engelse en 
Amerikaanse vakbondsvertegenwoordigers: 'Leeuwen die je gekookt vlees 
geeft, brullen niet meer.' Zij verlangden van de staat in principe niets meer dan 
een effectieve arbeidsbescherming in de bedrijven. Als deze bescherming gere
geld was, dan zou het verder hun eigen zaak zijn om te vechten voor een loon
niveau, dat voldoende was voor de loonarbeiders en hun gezinnen. Dit loonni-
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veau moest hun on.afhankelijkheid garanderen van de aalmoezen van de st.lat in 
geval van ouderdom en ziekte. De verzorgingsstaat moest worden afgewezen, 
omdat het de onafhankelijkheid van de arbeidersorganisaties zou aantastm en 
de individuele loonarbeider zou onderwerpen aan een steeds verdergaande 
controle door beambten van de staat. Het was beter af te zien van een werklo
zenondersteuning door de staat en te vertrouwen op de georganiseerde 7.elf
hulp via steunkassen van de vakbeweging, dan zich te laten registreren, contro
leren en bevoogden door de overheid. 7 

Toch werd de arbeidersbeweging binnen de verzorgingsstaat gelokt en ge
dwongen. Haar eigen steunkassen werden opgeheven, het bestaan ervan be
moeilijkt, onder staatstoezicht geplaatst. Tegelijkertijd bood de sociale vcrze
kering via de staat een drievoudig voordeel. Ten eerste boden zij relatief l.cke
re, door wetten vastgelegde sociale uitkeringen, die dikwijls de uitkeringen van 
de steunkassen van de vakbeweging overtroffen. Ten tweede werd de onderne
mers de verplichting opgelegd tenminste een deel van de kosten voor de sociale 
verzekering van de arbeiders te betalen. En in de derde plaats was er sprake van 
een door de staat verleend 'zelfbeheer', dat ondanks de beperktheid ervan toch 
de kans bood direct invloed uit te oefenen op het stelsel van sociale ver/cke
ring. Dit laatste was bij sociale uitkeringen via de bedrijven helemaal niet mo
gelijk. En bij de steunkassen van de vakbeweging was controle eigenlijk alleen 
mogelijk voor kleine groepen, meestal beter betaalde arbeiders. 

De georganiseerde arbeidersbeweging begon dus haar aandacht te richten 
op een hervorming van de haar opgedrongen sociale politiek van de staat. In de 
huidige hervormingseisen kunnen we nog de sporen terugvinden van het allang 
vergeten, spontane, door een gezond wantrouwen gedragen verzet tegen de 
opkomst van de verzorgingsstaat. De traditionele overtuiging was dat be
scherming van de arbeiders voorrang heeft: het is beter de sociale kwalen van 
het proletarisch bestaan daar te bestrijden waar ze steeds opnieuw ontstaan (in 
het particuliere gebruik van de waar arbeidskracht door haar kopers), dan 1.ich 
te verzekeren tegen de schade die hieruit voortvloeit. Deze 'traditionele' opvat
ting dringt afgezwakt door in de huidige eis: meer preventieve maatregelen bij 
de sociale en gezondheidsvoorzieningen. Zo komt ook in de oude- maar nog 
steeds actuele - eis naar volledig zelfbeheer van de arbeiders in de sociale ver
zekeringsinstellingen in de simpele overweging nog naar voren dat het er voor 
de loonafhankelijken in de burgerlijke maatschappij op aan komt dat zij de ma
teriële voorwaarden voor mogelijk solidair handelen zelf moeten beheersen. 

De normatieve zwakte van de socialistische sociale politiek 

De linkse kritiek op de verzorgingsstaat kent een lange traditie. In marxistische 
beschouwingen over alternatieven in en voor de verzorgingsstaat is een van de 
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vooronderstellingen die zelden duidelijk wordt geëxpliciteerd: de overtuiging 
dat socialisten radicaal moeten wezen. Radicaal in die zin dat de sociale kwa
len bij hun maatschappelijke wortel moeten worden aangepakt in plaats van 
symptomen te bestrijden of sociale probleemgevallen te isoleren, te beheren, te 
financieren en maatschappelijk onschadelijk te maken. Tot dit stilzwijgend ra
dicalisme behoort ook nog een andere vooronderstelling. Namelijk de vooron
derstelling dat een radicaal andere sociale politiek alleen gedragen kan worden 
door een proletarische klassenbeweging en qua doelstelling alleen een maat
schappijveranderende socialistische politiek kan zijn. De dwang om een alter
natief sociaal-politiek concept te rechtvaardigen als bijdrage tot een socialisti
sche politiek is sterk. Maar even sterk als deze dwang is, zo onhelder en con
travers zijn de normen die men hanteert voor zo'n socialistische politiek. De 
verwachtingen die men daarbij heeft lopen nogal uiteen. Zij variëren van de 
hoop dat socialistische eilandjes een voorbeeldwerking zullen hebben in de zee 
van het kapitalisme, tot aan de meer beperkte verwachting dat door socialisti
sche sociale politiek het strijdvermogen van de loonarbeiders versterkt zal wor
den. In dit laatste geval gaat men ervan uit dat door een grotere collectieve 
loon-onafhankelijkheid de arbeidersklasse zou winnen aan collectief hande
lingsvermogen. 

Traditionele marxistische kritiek 
De marxistische kritiek op de verzorgingsstaat begon in de 'Neue Zeit' met een 
frontale aanval op de plannen van Bismarck voor een stelsel van sociale verze
kering. Deze kritiek kan men als volgt samenvatten. Een sociale verzekering 
volgens de plannen van Bismarck zou volstrekt ontoereikend zijn om de eco
nomische onzekerheid en het in alle acute noodsituaties dreigende pauperisme 
voor de massa der loonarbeiders op te vangen. De sociale verzekering zou niet 
meer zijn dan een voorwendsel om de kosten van de armenzorg, die gedragen 
werden door de gemeentelijke overheden, af te wentelen op de loonarbeiders 
zelf. De geplande uitkeringen waren niet meer dan een 'aalmoes'. 

Principieel gesproken was het een illusie om de specifieke proletarische 
bestaansrisico's te willen dekken via een verplichte verzekering van de loonar
beiders, zolang niet alle gevallen van onderbetaling en niet-verkoopbaarheid 
van de arbeidskracht meeverzekerd zouden zijn. 8 Dit laatste argument mondde 
consequent uit in de eis van verdere, aanvullende verzekeringen voor de loon
arbeiders, d.w.z. uitbreiding van de ingevoerde verzekeringen. De vraag bleef 
onbeantwoord of een 'gecompleteerd' stelsel van sociale verzekeringen dan wel 
bij machte zou zijn om alle denkbare loondervingen plus de bijkomende her
stel- en onderhoudskosten van de beschadigde arbeidskracht te compenseren. 

Wat in deze discussie duidelijk ontbrak was 'sociologische fantasie'. Nie
mand kon of wilde zich voorstellen wat op den duur de gevolgen zouden zijn 
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van een gevestigde sociale verzekering voor de positie van de arbeidersklasse in 
het kapitalisme. Wat zou er gebeuren wanneer de burgerlijke staat zich actief 
en massief ging inmengen in de bepaling van de 'waarde van de waar arbeids
kracht'? En wat betekende het wanneer een groot en groeiend deel van de re
produktie van de waar arbeidskracht door staatsingrijpen zou worden losge
maakt van de consumptie van waren die in de kapitalistische sector werdt·n ge
produceerd? Wat betekende het met andere woorden als een belangrijk deel 
van het inkomen van de arbeidersklasse de loonvorm verloor? 

Honderd jaar geleden wilde en kon nog geen marxistisch intellectueel over 
deze vragen beginnen te speculeren. Zouden zij dit wel gedaan hebben, dan 
zou dit tenminste hebben kunnen verduidelijken welk een uitdaging de soci
alistische arbeidersbeweging tegemoet ging. Een uitdaging waar zij al dertig 
jaar later tamelijk radeloos en hulpeloos tegenover stond. 

Marxisten argumenteerden in de richting van het invullen van de 'hiatm in 
de verzekering' in het vroege stelsel van sociale verzekering via de staat. Ik er
varen marxisten hadden juist op dit punt moeten zien dat zij afkoersten op een 
groeiende, tendentieel oppermachtige definitie-competentie van de staat over 
een toenemend bereik van 'noodzakelijke bestaansmiddelen' van de loonarbei
ders. 

De 'morele economie' 
Juist de orthodoxe marxisten herhaalden onvermoèibaar dat het arbeidsloon 
volgens de eerste loonwet van Marx werd bepaald door een waarde, n.l. de 
'waarde van de waar arbeidskracht'. De waarde van de arbeidskracht werd op 
haar beurt bepaald door twee componenten. Ten eerste door de hoevedheid 
waren die als 'noodzakelijke bestaansmiddelen' voor loonarbeiders in de bur
gerlijke maatschappij maatschappelijke erkenning hebben gekregen. En ten 
tweede door de waarde van deze tot 'loongoederen' geworden waren. 

De maatschappelijke bepaling van de loongoederen die als norma.1l en 
noodzakelijk worden erkend impliceert een 'historisch-moreel element'. I har
in spelen namelijk de maat?chappelijke waardeoordelen mee van allen die deel
nemen aan de koop en verkoop en het gebruik van de waar arbeidskracht. Het 
gaat hierbij om maatschappelijke waardeoordelen omtrent de bestaansmidde
len die de arbeiders 'toekomen' om hen een 'fatsoenlijk bestaan' te verzekeren. 
Deze bestaansmiddelen kunnen voedings-, genots-, ontspannings-, leer- of ge
neesmiddelen zijn. 

Voorzover deze waardeoordelen overeenstemmen leggen zij een 'proleta
rische levensstandaard' vast. Deze levensstandaard ligt boven het pauperdom 
en duidelijk beneden een burgerlijk levensniveau, maar het kan gelijk li~gen 
met het levensniveau van bepaalde sectoren van de middenklassen. Zolan~ de 
staat zich ertoe beperkt de arbeidsmarkt resp. de organisatie van op de arbcids-
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markt georiënteerde belangen te reguleren, wordt deze levensstandaard vastge
steld in de vorm van een inkomensstandaard. De koopkracht van de loonarbei
der wordt genormeerd. Maar de besteding van het inkomen op of buiten de 
warenmarkten blijft ongeregeld oftewel 'vrij'. 9 De burgerlijke maatschappij 
kent geen op klassen toegesneden consumptienormen. Waar alles privé-ei
gendom en bijna alles tot waar wordt, is ook alles te koop. Alle maatschappelij
ke rijkdom is voor iedereen op gelijke wijze te koop - voorzover hij/zij het 
kan betalen! Niemand wordt dus maatschappelijk uitgesloten van het verwer
ven van een gebruikswaarde; men wordt alleen van gebruikswaarden uitgeslo
ten door de grens die de specifieke ruilwaarde van een goed oplegt aan de indi
viduele koopkracht. 

De waardebepaling van de waar arbeidskracht lijkt zich dus in een cirkel te 
bewegen: de hoogte van het normale loon van de arbeider zou bepaald worden 
door de 'noodzakelijke bestaansmiddelen', maar wat noodzakelijk is wordt be
paald door wat de loonarbeider kan betalen. 

Door de sociale verzekering van staatswege wordt deze cirkel onderbro
ken door een formeel gesproken externe 'morele instantie'. Want daarmee be
gint de burgerlijke staat zich het recht toe te eigenen de levensstandaard van de 
arbeidersklasse te definiëren. De staat gebruikt deze definitie-competentie over 
de levensstandaard om steeds bredere terreinen van het arbeidersleven buiten 
het bedrijf te normeren, te reglementeren en volgens de consumptienormen die 
hij opstelt te controleren. 

Door de sociale verzekering garandeert de staat niet alleen het overleven 
van de loonarbeiders en het loonafhankelijk gezin in bepaalde noodgevallen, 
maar verheft hem/haar ook boven het officiële pauperdom. Krachtens definitie 
van staatswege is de loonarbeider geen 'virtuele pauper' meer, zoals Marx be
weerde. De loonarbeider wordt 'iets beters', zelfs al is hij/zij met de uitkerin
gen van de sociale verzekering geenszins beter af dan de pauper met de armen
zorg. Want in een bij wet gedefinieerde noodsituatie geniet de loonarbeider een 
recht en geen genade: de sociale verzekering stigmatiseert niet, ervan profiteren 
is niet 'oneerzaam'. 

Met de sociale verzekering grijpt de staat in op de bepaling van de hoogte 
van het loon en hij intervenieert ook in de besteding van het looninkomen. De 
staat verhoogt de loonkosten van de ondernemer en schrijft de loonarbeider 
een bepaalde spaardwang voor, ten behoeve van zichzelf en van andere loonar
beiders. In het kader van de verplichte ziekteverzekering bepaalt de staat ook 
wat 'gezondheid' is voor de arbeider resp. welke middelen 'noodzakelijk' zijn 
om deze gezondheid (d.w.z. verdere arbeidsbekwaamheid onder commando 
van het kapitaal) te herstellen. De staat bepaalt wanneer de 'ouderdomsrust' 
van de arbeider begint en op welk materieel niveau deze rust zich mag afspelen. 
De staat bepaalt inhoud zowel als vorm van de afhankelijkheid-van-loon, 
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waarin de loonarbeider zich gaat bevinden, zodra zijn/haar arbeidskracht on
bruikbaar is geworden voor de kapitalistische produktie en dus onverkoopbaar 
IS. 

Met het ontstaan van de vrije waren- en vooral de vrije arbeidsmarkten 
werd de moraal door de staat uit de kapitalistische economie verbannen. I )ank 
zij het staatsingrijpen keert 'de moraal' terug in de kapitalistische economie. 
Een belangrijk deel van het leven van de loonarbeider wordt niet meer geregeld 
door de schijnbaar natuurwetmatige marktverhoudingen, maar door ingrepen 
van de overheid, die alles behalve onzichtbaar te werk gaat. 

De burgerlijke staat begon de behoeften van de loonarbeider te normeren 
buiten de markt om. Dat wil vooral zeggen: hij begon proletarische behoeften 
officieel te erkennen die door de particuliere ondernemers niet of tenminste 
niet algemeen werden erkend. Tegenover deze burgerlijke staat ontbraken juist 
in de sociaal-democratische arbeidersbeweging de criteria, aan de hand w.tar
van zij hem op de vingers kon kijken. Zoals dat ironisch genoeg in de gesrhie
denis het geval is, heeft de sociaal-democratie juist in de periode waarin zij het 
sterkst gestempeld werd door het 'marxistische' denken, nagelaten de 'morele 
economie' van de arbeidersklasse te keren tegen de door de staat gestelde nor
men voor een behoorlijk, toereikend leven van arbeiders. Door het geloof in de 
wetenschappelijkheid van het socialisme vergaten de socialisten de geheel on
wetenschappelijke, maar voor de waardebepaling van de waar arbeidskr.1cht 
ongehoord belangrijke morele economie van de onderste volksklassen. 0111dat 
de arbeidersbeweging de verzorgingsstaat niet moreel wilde kritiseren, kreeg 
deze staat als een moreel instituut, dat normen opstelde voor consumptie en le
ven, al snel de overhand. 

De volgroeide burgerlijke welvaartsstaat verzekerde tenslotte niet alleen ver
plicht de proletarische bestaansrisico's, maar bouwde en distribueerde wonin
gen, legde huren vast, organiseerde gezondheidsvoorzieningen en sociale in
stellingen, gaf onderwijs en bedreef vormingswerk. Deze welvaartsstaat be
paalde daarom deze morele economie veel sterker dan de normatieve ideeën 
van de socialistische arbeidersbeweging. Zo zijn de op zich anti-liberale 'sociale 
grondrechten', zoals het recht op wonen, op arbeid, op onderwijs e.d., intus
sen een vast bestanddeel geworden van het politieke volksgeloof. Maar in de 
rechtsorde van de 'sociale rechtsstaat' leiden zij een schaduwbestaan. In de ar
beidersklasse wordt de vraag in hoeverre de burgerlijke staat zijn globale op
dracht nakomt deze niet-genormeerde en niet-gesanctioneerde rechten te ga
randeren, beoordeeld aan de hand van liberale en christelijke waarde-opvattin
gen van een individuele 'menselijke waardigheid' en een evenwichtige 'soriale 
rechtvaardigheid'. 
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Vijf benaderingen van de verzorgingsstaat 
De marxistische traditie kent geen grondige onderzoekingen van het sociale 
verzekeringswezen of van de effecten van de instituties van de verzorgingsstàat 
op de situatie en de levenswijze van de arbeidersklasse. Laat staan dat er uitge
werkte analyses zijn van de welvaartsstaat, die er aanspraak op maakt zich 
overal om het wel en wee van zijn burgers te bekommeren en belooft voor hun 
welbevinden te zorgen. 10 De marxistische traditie kent wel globale kritiek op 
de verzorgingsstaat. Maar ook van deze kritiek kunnen socialisten vandaag de 
dag weinig normatieve oriëntatie verwachten voor een andere, socialistische 
sociale politiek. In een topologisch overzicht kunnen we minstens vijf benade
ringen onderscheiden die tot op heden in de linkse kritiek op de verzorgings
staat zijn ge(re)produceerd. 

a. 'Verworvenheid van de arbeidersklasse' 
De eerste benadering is, dat de instituties van de burgerlijke verzorgingsstaat 
worden opgevat als een 'verworvenheid' van de arbeidersklasse resp. van de ar
beidersbeweging vóór die arbeidersklasse. Aan de verzorgingsstaat is voor de 
aanhangers van deze benadering dus datgene waardevol, wat de arbeidersbe
weging zelf wilde en waarvoor zij in haar strijd offers gebracht heeft. Hierdoor 
is de positie van de arbeidersklasse verbeterd en zijn de machtsposities van de 
arbeidersbeweging versterkt. Deze verworvenheden kan de arbeidersbeweging 
dus ook niet zonder strijd weer opgeven; 'verworvenheden' dienen 'verdedigd' 
te worden. 

Sociaal-politieke instituties zijn echter niet voor eens en altijd 'anti-kapita
listisch' of steunpunten voor een socialistische politiek, door het eenvoudige 
feit dat de arbeidersorganisaties ze gewild hebben en er daarom ook voor ge
vochten hebben. 'Verworvenheden' hebben een aanzienlijke symbolische 
waarde voor vriend en vijand; hierdoor blijft de herinnering aan de strijd van 
weleer levend. Maar het feit dat vroeger iets met veel offers werd bereikt is nog 
geen rechtvaardiging voor een vergelijkbare inzet daarvoor op dit moment. 
Dat geldt voor de militaire strijd, maar nog veel meer voor de politieke strijd. 

Dat verworvenheden het ook waard zijn verdedigd te worden, dat is al
leen plausibel voor degene die de klassenstrijd denkt als een nul-som-spel: wat 
de arbeidersklasse bereikt, komt steeds uitsluitend haar ten goede en schaadt de 
sociale tegenpartij, de kapitalistenklasse; wat zij daarvan weer verliest, ver
zwakt haar en versterkt de kapitalisten in gelijke mate. Volgens deze logica is 
alles wat de arbeidersklasse bereikt per se al goed en dit is voldoende gerecht
vaardigd door het feit dat het de kapitalistenklasse schaadt. De inhoud van de 
verworven sociaal-politieke veranderingen wordt hiermee eigenlijk onbelang
rijk. Wat telt is de overwinning; wat er daarbij praktisch voor de arbeiders uit
komt krijgt vooral betekenis als symbool van de overwinning. 
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Met uitzondering van een klein aantal centrale maatregelen (wettelijke re
geling van arbeidsdag e.d.) is het spreken over de sociaal-politieke verwt ,rven
heden van de arbeidersbeweging een mythe. De socialistische arbeidenbewe
ging heeft de huidige verzorgingsstaat niet gewild. En zij heeft er vaker m har
der tégen gestreden dan ervoor. Deze mythe vervult een legitimerende functie 
voor de arbeidersorganisaties en in het bijzonder voor hun politiek-administra
tieve elites. Zij kunnen met behulp van deze mythe iets wat zij niet gewild heb
ben en waarvoor zij niet gestreden hebben presenteren als hun eigen succes; zij 
kunnen de discrepantie tussen datgene wat zij wilden en wat zij bereikt hebben 
versluieren en zij kunnen het andere wat zij gewild hebben verdringen. Dl' kri
tiek op de 'sociaal-politieke verworvenheden' van de arbeidersklasse beperkt 
zich consequent tot datgene wat nog niet bereikt is. Daaruit volgt de politieke 
les dat de bestaande 'verworvenheden' door verdere verworvenheden moeten 
worden afgerond. 11 

b. Omkoping en misleiding door de bourgeoisie 
De vertegenwoordigers van de tweede benadering argumenteren precies tegen
overgesteld. Voor hen is de verzorgingspolitiek van de overheid een door de 
bourgeoisie bewust geënsceneerde omkoping of misleiding van de arbeiders
klasse. Het gaat hierbij helemaal niet meer om de inhoud van de sociale politiek 
van de staat. Beslissend zijn de motieven en bedoelingen van de bourgmisie. 
Volgens deze bedoelingen kunnen de sociaal-politieke interventies van dt· klas
senstaat niets anders zijn dan 'pijnstillende' middeltjes die de ellende ver:t.tch
ten zonder de ziekte te genezen. 

Normatief gesproken is deze samenzweringstheorie uitermate hulpeloos. 
Het komt erop neer dat dezelfde sociale politiek goed zou zijn wanneer deze 
door de arbeidersbeweging van de bourgeoisie afgedwongen zou worden. Een 
andere, socialistische politiek wordt in feite niet voorgesteld. De representan
ten van deze stroming leven eigenlijk alleen met en van de zekerheid dat wan
neer de vertegenwoordigers van de arbeidersklasse eenmaal aan de macht 1.ijn, 
zij alleen al vanwege hun zuivere bedoelingen vanzelfsprekend een betere :oei
ale politiek tot stand zouden brengen. 12 

c. Losgeld voor revolutiedreiging 
De derde benadering staat tussen de beide eerstgenoemde in. Het is de <~ude 
'losgeld' -stelling die oorspronkelijk vooral in dagelijkse journalistiek en poli
tiek een rol speelde. Volgens deze benadering hebben de bourgeoisieën van dë 
westerse verzorgingsstaten door gekregen dat zij door tijdig en flexibel tol.'ge
ven aan de arbeidersbeweging de revolutionaire spits van deze beweging kun
nen breken. Door materiële concessies te doen aan de loonarbeiders zouden zij 
in staat zijn hun eigen sociale bestaan veilig te stellen. In deze wijze van bemde-
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ring van het drama van de burgerlijke verzorgingsstaat nemen steeds weer de 
bourgeoisie en de arbeidersklasse als handelende personen deel. Hun perfecte 
samenspel is echter een schone mythe: de arbeidersbeweging oefent druk uit en 
dreigt met revolutionaire consequenties, terwijl de bourgeoisie op het juiste 
moment en precies zoveel toegeeft dat deze gevolgen uitblijven. 

Als kritiek op de burgerlijke verzorgingsstaat deugt er van deze afper
singsgeschiedenis niet veel. De aanhangers van de losgeld-stelling kunnen het 
de arbeidersbeweging alleen maar kwalijk nemen dat zij zich ertoe leent het 
losgeld aan te nemen. De materiële verbeteringen voor de loonarbeiders als ge
volg van de sociale overheidspolitiek hebben voor deze socialisten steeds een 
bittere bijsmaak. Aan het adres van de socialistische arbeidersbeweging wordt 
steeds het impliciete verwijt gericht dat zij zich de gewilde socialistische veran
dering van de maatschappij heeft laten afkopen. Deze kritiek kan men ver
scherpen of afzwakken al naar gelang men de materiële voordelen (het losgeld) 
die de sociale overheidspolitiek voor de arbeidersklasse met zich mee bracht als 
te hoog of te laag beschouwt. Daarbij let men vooral op de schade die de tegen
stander de arbeidersbeweging daarop kon toebrengen omdat men haar met so
ciaal-politieke concessies liet ontsnappen. 13 

Het enige doel van socialistische politiek dat uit deze stelling is af te leiden 
is dat men bij de volgende gelegenheid meer moet eisen en verdergaande soci
aal-politieke eisen moet stellen. Hierbij wordt impliciet de omvang van de ma
teriële verliezen die de bourgeoisie lijdt tot maatstaf verheven van de sociaal
politieke vooruitgang van de arbeidersbeweging. Hoe hoger de 'sociale lasten' 
voor de kapitalisten zijn, des te beter is dit voor de arbeidersklasse. Het beste 
zou dus een verzorgingsstaat zijn waarin de kapitalisten alleen voor de kosten 
opdraaien en waarvan alleen de arbeiders de baten hebben. Toegegeven, het le
vert een normatief criterium op voor socialistische politiek. Maar het is een ex
treem oppervlakkig en eenzijdig criterium. Het is oppervlakkig omdat het ge
reduceerd is tot de dimensie van geldstromen wat zelfs al voor de beoordeling 
van de zuivere lastenverdeling ontoereikend is. Het is eenzijdig omdat het ge
reduceerd is tot een verdelingsverhouding en dat is voor de machts- en heer
schappijverhoudingen van de verzorgingsstaat op geen enkele wijze voldoen
de. 

d. 'Functionele vereisten voor het kapitalistisch systeem' 
De meeste marxisten zijn het er over eens dat de verstatelijkte sociale politiek 
- van de sociale verzekeringen tot aan de sociale voorzieningen van de over
heid- op den duur functioneel noodzakelijk blijkt te zijn voor het kapitalis
tisch systeem. Zij hebben verschillende opvattingen over de vraag wélke nood
zakelijke functies moeten worden toegeschreven aan de sociale overheidspoli
tiek met betrekking tot wélke elementen van het kapitalistisch systeem. Zij zijn 
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het er echter over eens dat de sociale overheidspolitiek noodzakelijk is om op 
den duur de menselijke arbeidskracht als waar en de kapitalistische loonarbeid 
als bestaansvorm van de belangrijkste 'werkende klasse' van de burgerlijke 
maatschappij in stand te houden. 

Elke marxist die enigszins sociaal-wetenschappelijk is geïnformeerd doet 
zijn best om te ontkomen aan de valkuil van het functionalisme. Dat betekent 
vooral dat zij proberen de invoering en doorzettingvan sociaal-politieke staats
interventies alsmede de selectie en vormgeving van de sociaal-politieke institu
ties te verklaren als resultaat van concrete historische klassenstrijd. 11 Maar toch 
ontkomen ook de meest uitgewerkte en methodisch doordachte analysepogin
gen niet aan de verleidingen van het functionalisme. Ook al worden de functies 
van de sociale politiek geanalyseerd vanuit het uitgangspunt van de specifieke 
structuurproblemen van de loonarbeid, dan worden zij toch vaak als functies 
voor het kapitalisme als systeem beschouwd. 

Het is ongetwijfeld waar dat een duurzame en stabiele sociale integratie 
van de loonarbeiders in de burgerlijke maatschappij en systeemintegratie van 
de loonarbeid in het kapitalisme noodzakelijk kunnen zijn voor de kapit.tlisti
sche produktiewij ze. Maar men kan hieruit niet zonder meer de conclusie trek
ken dat de sociale politiek van de staat juist deze functie ook 'betrouwba;lr en 
zonder conflicten' vervult. Het is ook niet voldoende als men in het functiona
listisch schema nog een beetje ruimte geeft aan de mogelijkheid van een conflict 
en aan een dysfunctionele sociale politiek. In deze 'aanvullingen' op de functi
onalistische systeembenadering worden dergelijke conflicten in de regel als 
'structuurproblemen' verwezen naar het adres van de interventiestaat in .t,·tie. 
Deze staat en vooral zijn sociaal-wetenschappelijk geschoolde topambten.tren 
zouden er dan voor moeten zorgen dat de verschillende interventiestrategieën 
van de staat onderling verenigbaar blijven. 13 In een dergelijk analysekader zijn 
functionele conflicten, dysfunctionele sociale politiek en onverenigbare \oei
aal-politieke strategieën wel voorzien en te verdisconteren. Maar waar deze 
problemen vandaan komen, waarom en door wiens handelen blijft onbc.mt
woord. 

Functionalistische analyses van de sociale politiek van de staat kunnen so
cialisten maar een zekerheid geven: alles wat socialisten sociaal-politiek doen is 
te vergeefs en het is in ieder geval voor een socialistische politiek contra-pro
duktief. Want elke sociaal-politieke activiteit gehoorzaamt immers toch aan de 
'functionele vereisten' van het kapitalisme. 

De methodisch meer doordachte functionele analyses bieden tenminste 
nog de ruimte voor mogelijke discrepanties die zich tussen de 'vereisten van het 
kapitaal' en de 'vereisten van de arbeidersbeweging' voor kunnen doen. Maar 
dergelijke analyses bieden geen oriëntatie voor socialistische sociale politiek. 
Zij geven alleen een zeer algemeen en niet bijzonder origineel idee: men m,)et 
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zich niet bij voorbaat tot de 'functionele' maatregelen beperken en men zou 
zich niet het hoofd moeten breken over de oplossing van de compatibiliteits
problemen van de overheidsbureaucratie. 

e. Het dubbelkarakter van de verzorgingsstaat 
Meer veelbelovend lijkt die andere traditionele variant van het marxistisch den
ken over de sociale politiek van de staat in het kapitalisme te zijn. Ik bedoel de 
traditie waarin de burgerlijke sociale en verzorgingsstaat wordt geanalyseerd 
als een tegenstrijdig geheel, met een 'dubbelkarakter' en interne conflicten en 
langdurige conflictuele ontwikkeling. Deze 'dialectische opvatting' van de ver
zorgingsstaat treft men aan in drie complementaire marxistische versies: 

in de eerste versie wordt de verzorgingsstaat gekarakteriseerd als een slag
veld van klassenstrijd. Sommigen menen dat hun kritische taak al is vol
bracht zodra zij de verzorgingsstaat hebben omschreven als een strijdperk 
van klassenstrijd, waarop en waaromheen voortdurend met alle middelen 
gestreden wordt tussen de grote maatschappelijke klassen. 
anderen vatten de verzorgingsstaat bovendien zelf op als veroorzaker van 
specifieke crises en conflicten. In deze crisis-versie wordt de verzorgings
staat zelf niet zozeer opgevat als iets dat tijdelijk problemen kan oplossen 
of afzwakken, maar als een instantie welke meer en steeds belangrijker so
ciale problemen oproept. 
velen hadden en hebben verder de neiging om de verzorgingsstaat anti-ka
pitalistische elementen en eigenschappen toe te schrijven. Hierdoor zou 
niet alleen het kapitalistisch systeem gedifferentieerd en duurzaam ver
zwakt worden, deze elementen zouden ook over de grenzen van dit sys
teem zelf uitwijzen. Een van de klassieke vertegenwoordigers van deze 
'dialectische opvatting' stelde dat het conservatief-revolutionaire dubbel
karakter van alle sociale politiek in het kapitalisme juist hierin bestaat dat 
zij 'het kapitalisme stuksgewijze afbouwt en daardoor haar steeds over
blijvende rest redt'. 16 

De eerste, de slagveld-versie heeft het voordeel dat socialisten van de marxisti
sche school zich hiermee niet meer kunnen onttrekken aan de verwikkelingen 
in de sociale politiek. In de klassieke reformistische theorie van de verzorgings
staat werd beweerd dat de sociale politiek het doel en de functie had om de 
klassentegenstellingen in de burgerlijke maatschappij af te zwakken en te paci
ficeren. Maar ook wanneer dit juist zou zijn, dan moeten socialisten zorgen dat 
ze erbij zijn, voorzover er proletarisch klassebelangen op het spel staan en hier
door nieuwe confrontaties ontstaan - ook al zijn het aan banden gelegde 
confrontaties. 17 Deze versie gaat er vanuit dat de klassenstrijd in de sociale poli
tiek met andere middelen wordt voortgezet, nl. met middelen die zijn aange-
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past aan het verstatelijkte en in juridische vormen gegoten terrein. Wann<:er dit 
juist is kan men ook zonder meer aannemen dat er in deze strijd geen definitie
ve, alles verzoenende oplossingen kunnen bestaan. En men kan er dan ook van 
uitgaan dat er ook geen onomkeerbare ontwikkelingen en geen onaantastbare 
verworvenheden zullen zijn voor een van de beide strijdende klassen. Men kan 
dan ook aannemen dat deze strijd een totale strijd zal zijn waarin het gaat om 
heerschappij en dat deze strijd daarom ook zal draaien om de ideeën, morele 
overtuigingen, de alledaagse ethiek en de 'morele economie' van de 
deelnemers. 18 

Maar wanneer men weet dat men de sociaal-politieke strijd niet uit de weg 
kan en mag gaan, wil dat nog niet zeggen dat men kan beoordelen wat dan 
steeds 'proletarische sociale politiek' is. In hoeverre is een 'socialistische sol'iale 
politiek' ook de beste 'proletarische' sociale politiek en .is er wel een zinvolle 
'proletarische' politiek op de verzorgingsstaat mogelijk? Waarin bestaat het 
kleinste gemeenschappelijke sociaal-politieke belang van alle loonarbeiders, 
waaruit bestaat hun sociaal-politieke 'algemene belang'? En hoe ziet men de 
'sociaal-politieke toekomst' van de arbeidersbeweging? 

De tweede, de aisisversie, legt de normatieve zwakte van de marxistische tradi
tie pas goed bloot. Wanneer we er vanuit zouden gaan dat een aantal van de 
contra-produktieve en crisisvoortbrengende effecten die aan de verzorgings
staat worden toegeschreven analytisch al voldoende zijn gevat, dan staan dl' so
cialisten toch nog voor het oude dilemma: wat doen we met de crises waannee 
het kapitalisme ons opzadelt? Het reformistische voorstel om ons te gedr.t~en 
als een goede arts aan het ziektebed van het kapitalisme was voor socialisten al
tijd al in het gunstigste geval een naïeve vorm van klassecollaboratie. Socialisten 
hielden hieraan vast, ook al konden zij de deelname van organisaties van dl' ar
beidersbeweging aan 'stimulerende economische maatregelen' rechtvaardigen 
met het oog op de feitelijke, masale nood van de arbeidersklasse. Dit onbl'ha
gen is toegenomen, omdat intussen het geloof aan de heilzame, desillusione
rende en radicaliserende gevolgen van massa-ellende fundamenteel is 
ondergraven. 19 

Maar het dilemma is hetzelfde. Enerzijds is de verzorgingsstaat in het ka
pitalisme niet 'crisisbestendig' te maken. Anderzijds moet men proberen de 
verzorgingsstaat enigermate financieel intact door een grotere conjuncturele 
crisis te loodsen, omdat hij voor een aanzienlijk deel van de loonafhankelijke 
bevolking een wezenlijk deel van hun bestaansvoorwaarden is. Het dilemma 
speelt ook wanneer het erom gaat de interne crisis van de verzorgingsstaat, de 
sociale problemen en de toenemende sociale kosten, die hij zelf oproept, te be
heersen resp. hier weer greep op te krijgen. Naast het mogelijke legitimatiever
lies voor de burgerlijke staat en het kapitalistische systeem gaat het steeds ook 

118 



om de- meestal proletarische- slachtoffers van de crisis. Wanneer men weet 
dat crises, ook die van de verzorgingsstaat in het kapitalisme, onvermijdelijk 
zijn, dan betekent dit nog niet dat men kan beoordelen of en inhoeverre men 
van dergelijke crises gebruik kan of mag maken. 

En net zomin kan men uit het inzicht dat bepaalde crises van de verzor
gingsstaat ook in het kapitalisme onvermijdelijk zijn al een oordeel afleiden 
over de vraag of en inhoeverre men aan een perfectionernig van de welvaarts
staat ook mag of moet meewerken. Het is juist dat de bestaande verzorgings
staat niet alleen afzonderlijke 'sociale gevallen', maar een heel 'delinkwenten
milieu' met zich meebrengt en reproduceert-- ook al is zijn aandeel hieraan 
moeilijk vast te stellen. Maar even onduidelijk is of men als socialist de contra
produktieve structuren van de verzorgingsstaat en daarmee de zelfdestructieve 
tendensen van het kapitalistische systeem mag of moet bestrijden. Het is zeer 
twijfelachtig geworden of socialisten de destructieve krachten die de burgerlij
ke maatschappij voortbrengt moeten bevorderen en moeten proberen om de 
zelfvernietiging van deze maatschappij te 'versnellen', d.w.z. haar crisis bevor
deren. Het is niet moeilijk te begrijpen dat de socialistische positie tussen de ex
tremen van een zuivere catastrofenpolitiek en een beter crisismanagement moet 
liggen. Maar het is minder eenvoudig om haar plaats tussen deze extremen op 
zo'n wijze aan te geven dat zij tegelijk plausibel en verbindend is. 

Tenslotte de derde versie, die van het conservatief-revolutionaire dubbelkarak
ter. Hoe socialistisch is de verzorgingsstaat? V oor de meeste socialisten zou dat 
tegenwoordig geen retorische vraag meer mogen zijn. Maar voor vele promi
nente sociaal-wetenschappelijke waarnerr.ers was de verzorgingsstaat toch een 
brisante mengeling van halfheden, half socialisme en half liberalisme. De legió
matiebehoefte van de sociaal-democraten en de denunciatiepoging van hun 
conservatieve tegenstander ontmoeten elkaar op het punt, dat zij beide de ver
zorgingsstaat als het begin van een socialistische transformatie van het kapita
lisme etiketteerden. 20 Marxisten hebben in de opbouw van de verzorgingsstaat 
een 'socialisering' van het looninkomen, een 'collectivering' van de noodzake
lijke bestaansmiddelen voor de loonarbeiders willen zien en een soort 'solidari
sering' van de burgerlijke maatschappij. De staatssocialisten zagen de staatsin
terventie als zodanig al als een eerste afbraak van het kapitalisme. Zowel de 
staatssocialisten als hun liberale tegenvoeters kwamen steeds in de verleiding 
om de sociale wetgeving van de overheid met Marx te interpreteren als een 
'overwinning van het principe', nl. van het principe van de 'controle van de so
ciale produktie door sociaal in- en toezicht'. Dit zou kenmerkend zijn voor de 
'politieke economie van de arbeidersklasse'. 21 

Ook socialisten in de marxistische traditie, die niet geneigd waren om 
meer dan een voorbijgaande, instrumentele waarde toe te kennen aan staatsin-
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terventie voor een socialistische politiek, zagen in de opbouw van de welva-arts
staat toch een structuurverandering van het kapitalistisch systeem. Zij m<'en
den dat hierdoor op den duur de heersende normen van de burgerlijke maat
schappij ondergraven zouden worden en zo een vruchtbare bodem voor ~oci
alistische ideeën zou ontstaan. Over dit punt zijn de liberale critici en de ~oci
alistische verdedigers van de kapitalistische welvaartsstaat het eens. 22 Maar· zij 
konden van het leven in de welvaartsstaat toch niet meer verwachten dan de 
verbreiding van het negatieve inzicht, dat het menselijk leven (of normatief: het 
individuele geluk) niet als private zaak te organiseren is. 

Legitimatieproblemen van de verzorgingsstaat 
Ook al stimuleert de welvaartsstaat geen 'anti-kapitalistisch' bewustzijn va1 de 
massa, dan kan zij toch de legitimatie van het kapitalistische systeem verzwak
ken. Want de verzorgingsstaat betekent niet minder dan een geïnstitutionali
seerd wantrouwen in de zelfregulerings- en zelfgenezingskrachten van kernin
stituties van de burgerlijke maatschappij zoals de markt, het gezin, het pri\·ate 
individu etc. De verzorgingsstaat stelt ook algemene normen voor het loonar
beidersbestaan, welke niet tot stand komen door de concurrentie. van de kapi
talen en van de loonarbeiders onderling (zelfs de 'georganiseerde' concurrentie 
van het kapitaal is hiertoe niet in staat). De verzorgingsstaat civiliseert het offi
ciële pauperisme, biedt enige bescherming met tenminste tijdelijk opschuiven
de werking tegen de degradatie van de normale proletariër in het pauperisme. 
Zij maakt de risico's van het proletarisch bestaan overzichtelijk en calcult'er
baar. Om Fr. Engels tegen te spreken: niet alleen de ellende, maar ook de •m
zekerheid van het proletarische bestaan neemt in de verzorgingsstaat af. 

Maar het kader van de burgerlijke maatschappij wordt op geen enkele wij
ze aangetast door de middelen van de verzorgingsstaat: recht, geldtransfer, col
lectieve goederen en diensten, bureaucratische organisatie. Het kapitalisme 
wordt niet in 'legitimatiemoeilijkheden' gebracht door afzonderlijke verzeke
ringsverplichtingen, die de burgerlijke staat aan kopers en verkopers van de 
waar arbeidskracht oplegt, en ook niet door afzonderlijke sociale voorzienin
gen van de staat voor hulpbehoevenden. Dat ligt anders wanneer de socJale 
verzekering en sociale voorzieningen worden uitgebouwd tot een tendentieel 
omvattend systeem. Want de verzorgingsstaat beperkt niet alleen klassieke 
burgerlijke handelingsvrijheden. De verzorgingsstaat maakt tegelijkertijd ook 
onmiskenbaar duidelijk dat wanneer de materiële welvaart van de grote me<cr
derheid van de bevolking op het spel staat, men niet kan vertrouwen op het ra
tionele eigenbelang van het individu dat op eigen kracht zijn private geluk 
zoekt. 

De burgerlijke staat mengt zich als verzorgingsstaat inderdaad massief in 
de individuele bestaansvoorzieningen van zijn vrije burgers in; hij bevoogt ze, 
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beperkt ze in hun private dispositievrijheid. Tegelijkertijd laat de staat ze steeds 
weer aan een vrije markt over, waarvan hij de vrijheid grotendeels definieert en 
garandeert. De verzorgingsstaat behandelt het grootste deel van zijn burgers 
welke hij in de sociale verzekeringsplicht neemt, als potentiële mislukkelingen, 
die hij in bescherming moet nemen tegen de onbedoelde gevolgen van hun for
meel vrije handelingen. De interventies van de verzorgingsstaat brengen een 
ding duidelijk in het alledaagse bewustzijn: voor vele, juist door de staat offi
cieel als noodzakelijk erkende levens-, genezings- en hulpmiddelen bestaat er 
voor de laagste klassen van de burgerlijke maatschappij geen markt. Hier 
springt de burgerlijke staat in. Hij stelt voor de massa van de bevolking levens
of overlevingskansen veilig of creëert ze, omdat deze massa hiervan is uitgeslo
ten volgens het criterium van de 'koopkrachtige vraag'. En de burgerlijke staat 
maakt duidelijk dat het private kleine gezin, dat hij met geld, goede woorden 
en sociale voorzieningen steunt en beschermt, voor de massa van de bevolking 
steeds meer een door de staat bepaalde vorm van samenleven wordt; zowel als 
opvoedings- als verzorgingsinstituut wordt het gezin steeds meer door com
plementaire publieke instituties omringt. 

De burgerlijke verzorgingsstaat ondergraaft het geloof aan de levensvat
baarheid van de instituties van de burgerlijke maatschappij die hij beschermt; 
hij stelt hun waarde tenminste bloot aan publieke twijfel. Daarom blijft de ver
zorgingsstaat steeds een ideologisch omstreden terrein. De burgerlijke staat 
kan zich als verzorgingsstaat niet meer losmaken uit zijn verstriktheid in de 
ideologische strijd om de 'markteconomie', 'het gezin', 'de vrijheid van het in
dividu'. Zijn legitimatie wordt eveneens moeilijker te creëren en te bewaren. 
Want daarvoor is het niet meer voldoende dat hij handelt in overeenstemming 
met de wetten of zijn eigen handelingen onderschikt aan de concurrentievrij
heid van de private mensen. Het is ook nodig dat de staat zijn burgers een 'goed 
leven' garandeert. De staat heeft daarbij het voordeel dat hij zelf direct betrok
ken is in de normering van de standaard voor het 'goede leven' voor iedereen in 
de burgerlijke maatschappij. 23 

De burgerlijke welvaartsstaat verheft dus de naaktheid van het kapitalisme 
en de zorg voor zijn slachtoffers tot aangelegenheid van de publieke moraal. 
Tegenover zo'n staat krijgen de socialisten de kans om de morele economie van 
de laagste volksklassen te beïnvloeden en tot gelding te brengen. Dat veronder

stelt wel dat socialisten de tegenspraken in deze morele economie kennen en 
weten te benutten voor de verspreiding van 'proletarische' waarden. 

De programmatische zwakte van de linkse kritiek op de verzorgings
staat 

Orthodoxe marxisten waren en zijn van mening dat een 'ware' sociale politiek 
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waarin de staat de wl van wereldlijke arm van de nivellerende sociale gerecht• 

heid zou moeten spelen, in het kapitalisme onmogelijk en in het socialisn'<' 
overbodig is. 24 Zij hadden en hebben gelijk, voorzover het niet de bedoelin~ 
was van de in de staat geïnstitutionaliseerde sociale politiek om de structUlkl" 
van het kapitalistische systeem te veranderen. Het ging erom de burgerlijk<· 
staat en het loonsysteem voor de massa van de loonarbeiders meer acceptabel t(· 
maken, maar zij hadden en hebben ook ongelijk. Want de verzorgingssta.n 
veranderde inderdaad de loonarbeiderstatus. 

De verzorgingsstaat kent aan elke arbeider een recht op leven en levenson
derhoud toe en garandeert dit, en dit is met zijn 'vrijheid' als loonarbeider 
eigenlijk onverenigbaar. De verzorgingsstaat kent tendemieet aan elk menselijk 
leven een waarde toe, d.w.z. maakt een plaats aan de rand van de warenwereld 
vrij en dwingt hiervoor ook maatschappelijke erkenning af. De waarde is ten
dentieellosgemaakt van de bruikbaarheid van het menselijk individu voor hn 
kapitaal. Wat voor het kapitaal waardeloos wordt, omdat het niet meer te bt·
nutten is voor kapitaalsaccumulatie, dat krijgt dankzij de interventie van de 
verzorgingsstaat toch nog een- zij het zeer omstreden- waarde. De verzor
gingsstaat dwingt namelijk zowelloonarbeiders als kapitalisten een deel van de 
noodzakelijke arbeidstijd aan te wenden voor het levensonderhoud van de 
voor het kapitaal waarde-loze, overtollige bevolking van zieken, invaliden. 
bejaarden etc. 

Meer van hetzelfde? 
Voorzover de sociaal-democratische en socialistische arbeidersbeweging pn>
grammatische uitspraken hebben gedaan over sociale politiek beperkten de~,. 
zich tot het formuleren van een reeks hervormingsdoelen die passen in het bt'
staande kader van het sociale syste~m van de staat. Het gaat de arbeidersbewt'
ging om een uitbreiding van de arbeids- en gezondheidsbescherming door de 
staat en om een hervorming van de bestaande sociale verzekeringen van ék 
staat. De officiële doelstelling bij socialisten van alle richtingen is het voortzet
ten van de sociale wetgeving; zij trachten deze te beïnvloeden vanuit pragm.l
tisch geformuleerde arbeiders belangen. Er zijn geen programmatische uitwer
kingen van de wijze waarop eisen van een betere bescherming, van een door de 
staat genormeerde en gesanctioneerde zekerheid voor loonarbeiders binnen en 
buiten het kapitalistische produktieproces, verenigd kunnen worden met ht•t 
doel van een veranderde maatschappelijke ordening, waarin dergelijke bijzon
dere beschermingsinstituties voor de werkende klassen overbodig gemaakt 
kunnen worden. 

De socialistische arbeidersbeweging heeft in de Europese landen, waar de 
sociale verzekering verstatelijkt is, alleen hervorming geëist van déze sociale 
verzekering en zij heeft geen principieel alternatief naar voren gebracht. Ha.tr 
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programmatische hervormingsdoelen kan men in vier zwaartepunten groepe
ren: 
Ten eerste verlangde zij een voorzieningenniveau of een wijze van lastenverde
ling welke de verplicht verzekerde loonarbeiders sociale zekerheid zou bieden 
tegen het verpauperen, d.w.z. tegen het terugvallen onder een minimum prole
tarische levensstandaard. Duidelijk was in ieder geval dat er een koppeling zou 
moeten zijn tussen arbeidsinkomens van de werkende loonarbeiders en de uit
keringen van de sociale verzekering aan werklozen, bejaarde, zieke en invalide 
arbeiders. Hoe deze koppeling moest worden gerealiseerd werd nauwelijks 
programmatisch vastgelegd. 

Ten tweede ging het om de uitbreiding en veralgemening van de sociale 
verzekeringen, zodat alle loonarbeiders en alle met het loonarbeidersbestaan 
verbonden risico's konden worden afgedekt. In dit verband werd meestal ge
wezen op nog niet verzekerde groepen zoals landarbeiders en thuiswerkers; als 
risico's die nog niet verzekerd waren werd gewezen op werkloosheid, invalidi
teit, moederschap, weduwschap. Daarnaast gaat het steeds om de uitbreiding 
van de risico's die in het kader van een bepaalde verzekering officieel worden 
gedekt. Dit geldt bijv. voor de erkenning van beroepsziekten in de wettelijke 
ziekteverzekering. 

Ten derde werd de uniformering van de verzekering geëist. Maar er waren 
geen duidelijk program-uitspraken over de wijze waarop de versplinterde deel
instituties van de afzonderlijke sociale verzekeringsinstellingen tot een eenheid 
moesten worden samengevat. 

Ten vierde werd zelfbeheer van de verzekerden geëist. Als men afziet van 
het voorvoegsel 'volledige', dan zijn er eigenlijk geen programmatische uitwer
kingen van de vorm van dit zelfbeheer. Er was geen concept voor de wijze 
waarop de koppeling tussen premiebetaling en representatie in de zelfbestuurs
organen losgelaten moest worden ten gunste van een zuiver arbeiderszelfbe
stuur, zonder de ondernemers te ontslaan van hun premieplicht. 

In de wetsontwerpen die door socialistische en sociaal-democratische par
Iemeutsfracties in honderd jaar sociale staatspolitiek sinds 1881 in Europa wer
den gepresenteerd, vindt men niet veel meer dan deze vier punten. 

Een bolsjewistisch ontwerp 
Het wetsontwerp over de sociale verzekering dat de bolsjewistische Durna
fractie in Rusland (1912) presenteerde levert ons een van de zeldzame voor
beelden voor een radicale formulering van proletarische klassenbelangen in de 
sociale politiek. Dit ontwerp was radicaal in de zin dat het elk mogelijk gebruik 
van sociale verzekering als disciplinerings- en heerschappijmiddel van de bour
geoisie en/ of door de overheid probeerde te voorkomen. Volgens het ontwerp 
van de bolsjewiki zouden alle loonarbeiders en alle boeren zonder land ver-
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plicht verzekerd w~rden onafhankelijk van leeftijd, geslacht, nationaliteit. 'l\1j 
zouden verzekerd zijn tegen ziekte, ongeval, invaliditeit, moederschap, over
lijden, weduwschap en werkloosheid. In plaats van een bijzondere bejaarden
verzekering voorzag het ontwerp erin dat elke verzekerde recht had op de ar
beidsongeschiktheidsuitkering vanaf 50 jaar. De uitkeringen zouden vastgt'·
steld worden op het niveau van de lokaal gemiddelde lonen (netto-verdiens
ten). Elke verzekerde kon aanspraak maken op gratis, omvangrijke medisch(· 
voorzieningen, inclusief preventieve beschermingsmaatregelen tegen ziektt>;. 
en ongevallen; bejaarden, kinderen en weduwen kregen het recht op steun 
door sociale diensten. De totale sociale verzekering zou tenslotte worden getl
nancierd uit de opbrengsten van een progressieve vermogens- en successiebe
lasting en uit de opbrengsten van een progressieve belasting op inkomens van 
individuen en ondernemingen. Ze zou worden beheerd door lokale regionak 
en al-Russische sociale verzekeringsraden. Hierin zouden alleen de vertegen
woordigers van de verzekerden zelf zitting nemen en stemrecht hebben- de 
regering en vertegenwoordigers van de bezittende klassen werden hiervan uit
gesloten. 

Het keynesiaanse compromis 
Na 1918/19 hebben de communistische partijen van West-Europa zich in ht·t 
algemeen programmatisch beperkt tot het verdedigen van de sociale voorzit' 
ningen van de burgerlijke staat tegen elke dreigende afbraak; bovendien kon 
digden zij een 'diepgaande' sociale wetgeving aan voor het geval dat zij aan tk 
regering zouden komen. De sociaal-democraten eigenden zich steeds meer st> 
ciaal-liberaal gedachtengoed toe. Bijgevolg formuleerden zij geen doelen met-r 
die uitgingen boven de 'sociale zekerheid', d.w.z. zij gingen niet verder dan het 
garanderen van de relatieve klassepositie van het individu in de burgerlijke 
maatschappij door de burgerlijke staat. Hier en daar herinnerden een aant.\1 
links-socialistische groeperingen er nog aan, dat voor de arbeidersbeweging 
ook heel andere dan de bestaande sociale staatsinstituties denkbaar en wenst·
lijk konden zijn. Zij herinnerden bijv. aan coöperatief georganiseerde solidari
teitsfondsen die door de vakbonden werden gecontroleerd en uit belastingen 
gefinancierd; deze solidariteitsfondsen zouden ingevoegd kunnen worden in 
een mogelijk netwerk van coöperatieve en vakbandsgewijze zelforganisatit·~ 
van de arbeidersklasse. 

In de jaren vijftig en zestig werd de sociaal-economische voorstellingswe
reld beheerst door het 'keynesiaanse compromis'. Praktisch alle stromingen 
van de arbeidersbeweging waren hiervan zo zeer onder de indruk dat zij zich 
ertoe lieten verleiden ook verdelingsdoelen op te stellen naar het type van een 
'hoger' of 'rechtvaardiger' aandeel van de arbeidersklasse in het nationale inko
men. De programmatische gedachten over sociale politiek gingen op geen en-
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kele manier verder dan de relatieve verbetering van het loonarbeidersbestaan in 

het kader van de burgerlijke maatschappij. 25 

In Komma 3/4 verschijnt het tweede deel van deze tekst. Hierin zal worden ingegaan op twee 
voorbeelden, 'leerstukken' van socialistische sociale politiek: in het 'Rode Wenen' van voor de 
Tweede Wereldoorlog en in de Italiaanse stad Bologna, die al meer dan 37 jaar geregeerd wordt 
door een socialistisch-communistische coalitie. Tot slot worden een aantal problemen genoemd 
die een rol spelen in de actuele discussie over de normen van een socialistische sociale politiek. 

··· Dit opstel is een bewerking van een lezing die gehouden werd op de Berlijnse Volksuniversiteit 
(Pinksteren 1982). In de tekst gebruik ik vele malen de term 'verzorgingsstaat'. Deze term heeft 
het voordeel dat zij aansluit bij de gangbare uitdrukkingen voor de dimensie van de sociale poli
tiek van de burgerlijke staat. Het nadeel is dat hieraan tegelijkertijd allerlei ideologische beteke
nissen zijn verbonden, die stammen uit de sociaal-liberale en sociaal-democratische tradities. 
Als alternatieve term zou men 'sociale staat' kunnen gebruiken (in onderscheid van: belasting
staat, rechtsstaat e.d.). 
Voor commentaar op deze tekst bedank ik V eit Bader en Albert Benschop; deze laatste bedank 
ik tevens voor de vertaling en redactionele bewerking. 

I. Tijdens de republiek van Weimar sprak de Duitse sociaal-democratie nogal overdreven over 
de 'liefde' die de arbeidersklasse op zou moeten brengen voor 'hun' democratische staat. Vgl. 
Richard Seidel, Staatsverneinung-Staatsbejahung, in: Die Arbeit, oktober 1926 en de disser
tatie van Kurt Schümacher van 1920, Der Kampf um den Staatsgedanken in der deutschen 
Sozialdemokratie, Stuttgart 1973. 

2. Vgl. Walter Korpi, The working class in welfare capitalism, Londen 1980, p. 320 e.v. 
3. Vgl. twee Engelse voorbeelden voor deze discussie: Mick Carpenter, Left orthodoxy and the 

politics of health, in: Capita! and class, nr. 11, 1980, pp. 73-98; Bob Deacon, Social admini
stration, social policy and socialism, in: Critica/ social policy, Vol. I, nr. I 1981, pp. 43-66. 

4. Vgl. hierover Klaus von Beyme, Sozialismus ader Wohlfahrtsstaat, München 1977; George 
V. Rintinger, Warfore policy and industrialization in Europe, America and Russia, New 
York 1971; Vic George/Norbert Manning, Socialism, social welfare and the Sovjet Union, 
Londen 1980. 

5. Vgl. Egon Matzner, Notizen zur Gesellscha(tsre(orm, Au{ruf zu einem zeitf!,emäszen Huma
nismus, Wenen 1976. Van dezelfde auteur: Wohlfahrtsstaat und Wirtschaftskrise. Osterreichs 
Sozialisten suchen einen Ausweg, Reinbek bei Hamburg 1978, p. 147 e.v. 

6. De Duitsnationale professor Horneffer wond zich erg op over de sociale verzekering: 'Zij is 
in haar diepste wezen socialistisch, nog grover en duidelijker uitgedrukt, zij is communis
tisch ... Deze sociale wetgeving is zonder meer communisme, maar met verschrikkelijke en 
verwoestende gevolgen: zij toont namelijk tegelijkertijd de definitieve weerlegging van het 
communisme.' Ernst Horneffer, Frevel am Volk, Gedanken zur deutschen Sozialpolitiek, 
Leipzig 1930, p. 11. 

7. Roy Hay, The development of the British welfare state 1880-1975, Londen 1978, p. 17 e.v.; 
Roy Luboye, The struggle for social security 1900-1935, Cambridge, Mass. 1968, p. IS e.v. 

8. Vgl. de korte samenvatting van de discussie die in de 'Neue Zeit' werd gevoerd. G. V. Rim
linger, t.a.p., 123 e.v. 

9. Dit geldt pas naarmate de geldvorm voor loonbetalingen zich algemeen heeft doorgezet en de 
loonbetaling volledig wordt geïndividualiseerd. In de regel gebeurt dit pas met behulp van 
staatsregelingen en na een langdurige strijd om gegarandeerde rechten van de loonarbeiders 
op individueel geldinkomen. 

10. De enige studie die uitdrukkelijk in de marxistische traditie werd geschreven is die van Paul 
Peschke, Geschichte der deutschen Sozialversicherung. Der Kampf der unterdrückten Klassen 
um soziale Sicherung, Berlijn (DDR) 1962. De opzet is echter een 'andere' geschiedenis van 
de parlementaire sociale wetgeving. De klassenstrijd die hierin wordt geschilderd speelt zich 
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af in het parlement, in kranteartikelen en in brochures. Als geschiedenis van de wetgevin~, 
geschiedenis van de parlementaire sociale politiek is ze natuurlijk onmisbaar. 

11. Pa u! Peschke, t.a.p., geeft een goed voorbeeld voor het denken in termen van 'verworven Iw 
den'. In het dagelijkse politieke taalgebruik van de sociaal-democratie speelt het 'bereikte' de 
ze mythische en legitimerende rol. 

12. Vgl. Klaus van Beyme, t.a.p., p. 38; Vic George/Pa u! WiJding, Ideologyand social welfa><, 
Londen/Boston, 1976, p. 99 e.v. 

13. Ralph Miliband, De staat in de kapitalistische maatschappij, Amsterdam 1973. Vgl. ook de 
klassieke bijdrage vanJohn Saville, The welfare state: an historica! approach, in: New Reas.·
ner, nr. 3, 1957/8, p. 5 e.v. 

14. Vgl Dorothy Wedderburn, Facts and theoriesof the welfare state, in: The socialist regzstr"• 
1965, p. 137 e.v.; Monika Fuhrke, Staatfiche Sozialpolitik. Eine Untersuchung zur EntwicÁ·
lung des Systems der sozialen Sicherheit im Kapitalismus, Offenbacht 1976, p. 18; Claus Ofte 
Gero Lenhardt, Staatstheorie und Sozialpolitik. Politisch-Soziologische Erklärungsansät; <' 

für Functionen und Innovationsprozesse der Sozialpolitik, in: Christian v. Ferber/Fran: 
Xaver Haufmann (red.), Soziologie und Sozialpolitik, Sonderheft 19 der Kölner Zeitschnr: 
für Soziologie und Sozial-psychologie, Opladen 1977, pp. 98-127. 

15. Offe/Lenhardt, t.a.p., p. 111 en 116. 
16. Eduard Heimann, Soziale Theorie des Kapitalismus. Theorie der Sozialpolitik, Frankfu11 

a.M. 1980, p. 172. 
17. Ernst Nölting, Grundlegung und Geschichte der Sozialpolitik, Berlijn 1927, p. 3, 6 e.v. 
18. D. Wedderburn, t.a.p., p. 143/4. 
19. Claus Koch/Wolf-Dieter Narr, Krise- ader das falsche Prinzip Hoffnung, in: Leviathan, 

1976, p 291-327. 
20. William A. Robson, Welfare state and welfare society, Londen 1976, p. 12 .v. De als ecoth• 

metrist en theoreticus van de welvaartspolitiek internationaal beroemde socialist jan Tinbc> 
gen beschrijft zijn reformistische opvatting nu nog als volgt: 'dat het zuivere kapitalismt 111 

het midden van de 19e eeuw heerste, in de tijd toen Marx leefde en schreef. Van die tijd af zqn 
er bij kleine stapjes socialistische elementen ingebracht. Die evolutie is nog niet voltooid_· 
Uit: Het loondebat in de jaren dertig, in: Tijdschriftvoor socia{e geschiedenis, nr. 21, mrt. 'H I, 
p. 45 e.v. 

21. Het citaat is uit Marx' Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation' van 186·1. 
in: MEW 16, p. 11. 

22. Nathan Glazer, Die Grenzen der Sozialpolitik, in: Narr/Offe (red), Wohlfahrtsstaat un., 
Massenloyalität, Keulen 1975, p. 335-344; Michael Harrington, The Twilight of capita!isl!;, 
New York 1976, hoofdstuk 12. 

23. Jürgen Habermas heeft duidelijk gemaakt dat legitimatieproblemen en zelfs een opeenhopin,; 
van steeds zwaarderwegende legitimatieproblemen nog niet hetzelfde is als legitimatiecrisi, 
Jürgen Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt a.M., 1973, I' 
103. 

24. John Westergaard/Henrietta Resler, Class in a capitalist society, Londen 1975; Ralph Mil, 
band, Politics and poverty, in: Wedderburg (red), Poverty, inequality and class structu><'. 
Cambridge 1974. 

25. Er bestaat geen goede uiteenzetting van de ontwikkeling van de sociaal-politieke opvattingm 
en programma's van de socialistische partijen in West-Europa sinds 1881. Voor de Duitse sn 
ciaal-democratie is men aangewezen op de korte samenvattende uiteenzetting van Gaston \' 
Rimlinger t.a.p., p. 257 e.v. Voor de Franse arbeidersbeweging Henri Hatzfeld, Du paupt· 
risme a la sécurité sociale 1840-1940, Parijs 1971, p. 185 e.v. Voor de Nederlandse arbeiders 
beweging ontbreekt een vergelijkbaar historisch overzicht. 
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Marxisme en internationale 
politiek 
Kees van der Pijl, Amsterdam 1982 (IPSO) 

Bespreking door Ton Korver; Sociologisch Instituut Universiteit van 
Amsterdam 

Inleiding 

Zowel Marx als Engels hebben een zeer actieve interesse op het gebied van 
internationale ontwikkelingen ten toon gespreid. In diverse boeken en brochu
res zijn daar de sporen van terug te vinden. Wie bovendien hun uitgebreide 
journalistieke werk in de beschouwing betrekt, wordt getroffen door de per
manente aandacht die daarin naar voren komt voor de internationale aspecten 
van politiek en economie. Maar ondanks hun praktische en politieke interesses 
zijn de grondleggers van het marxisme nooit gekomen tot zoiets als een theorie 
van de internationale verhoudingen. Internationale verhoudingen zijn bij hen 
een uitvloeisel van nationale ontwikkelingen en worden ook in de begrippen 
ervan geanalyseerd en beschreven. Als een zelfstandig terrein, waarvan de na
tionale staten net zo goed het produkt zijn als omgekeerd de internationale ver
houdingen verbonden zijn met nationale, komt de internationale arena niet 
voor. 

Dat is ook niet zo verwonderlijk. In het Europa na de napoleontische oor
logen heerst- tot 1914- een vrijwel honderdjarige vrede. De Krimoorlog 
was voor het machtsevenwicht geen zeer grote bedreiging en zelfs de Frans
Duitse oorlog van 1870-1871liep af met herstelbetalingen die geen van de beide 
betrokken munteenheden in het ongerede konden brengen. De bedreiging van 
de negentiende eeuw zat eerder in het eigen land dan in het buitenland. Het 
proletariaat, gedeeltelijk nog de bourgeoisie, was gevaarlijker dan vreemde 
mogendheden. Althans voor Europa, het nog onbedreigde centrum van de we
reld. De analyses van Marx en Engels geven, in overeenstemming met hun tijd, 
dan ook eerder de dynamiek van de nationale klassenvorming weer, dan de
achteraf bezien- tamelijk eenmalige voorwaarden die de langdurige vrede in 
het 19e eeuwse Europa mogelijk maakten. Ik denk daarbij, in navolging van 
Kar! Polanyi, 1 aan met name economische factoren als de gouden standaard en 
de opkomst en dominantie van de markt als economisch organisatieprincipe. 
Deze hielden het internationale terrein in evenwicht, zonder dat de gouden 
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standaard en de markt aparte, zelfstandige internationaal-politieke organtn 
noodzakelijk maakten. 

In deze eeuw is aan die situatie een compleet einde bereid. De Russische revo
lutie, twee wereldoorlogen, de dekolonisatie zijn even zovele ontwikkelingm 
die de noodzaak van internationale regelingen, afspraken, organisaties en com
petenties onontkoombaar hebben gemaakt. Veel van de theorieën en de be
grippen echter, waarmee deze nieuwe realiteit is benaderd, komen nog uit 
denkkaders waarin de natie-staat de gedachten bepaalt- ook over internatio
nale politiek. Met een uitzondering voor de historicus Wallerstein is in dit• 
stand van zaken in de niet-marxistische theorie nog weinig veranderd. 

Dat althans, proef ik uit Van der Pijls boek over 'Marxisme en internatio
nale politiek'. De bewering lijkt me wat al te losweg gedaan om helemaal se
rieus genomen te kunnen worden, iets wat in nog sterkere mate geldt voor Van 
der Pijls summiere behandeling van de marxistische theorie over de internatio
nale politiek. In plaats van de korte verwijzingen naar sowjetmarxisme en de 
Franse Althussergroep, had ik eerder gerekend op een kritische behandelin~ 
van bijvoorbeeld dependentietheorieën, theorieën over ongelijke ruil, varian
ten in de diverse transitiedebatten, etc. Deze ontbreken in het verhaal van Van 
der Pijl. Ik denk niet dat het zijn opvatting aantast dat het marxisme niet zet-r 
veel te melden heeft gehad op het terrein van de internationale politiek, maar 
het lijkt me op zijn minst voor de hand liggend dat dé betrekkelijk algemene in
valshoek die Van der Pijl zelf heeft gekozen beter en preciezer geformuleerd 
had kunnen worden indien hij wel op de genoemde theorieën en debatten was 
ingegaan. Ik zal, om een en ander toe te lichten, allereerst het boek zelf kort ty. 
peren, om daarna specifieker in te gaan op de hier voorlopig geformuleerde kri
tiek. 

Hoofdpunten 

Het boek is een verzameling grotendeels al eerder gepubliceerde artikelen. 
Daarin probeert Van der Pijl de gedachte uit te werken dat de vermaatschappt•
lijking van produktie en politiek langzamerhand heeft geleid tot een verzelf
standiging van de internationale politiek ten opzichte van de nationale politiekt• 
en economische context waar ze uit voort is gekomen. Die vermaatschappelij
king wordt door Van der Pijl in de volgende bewoordingen omschreven: 
' ... een( ... ) mondiaal proces van vermaatschappelijking. Daaronder versta ik 
niet alleen arbeidsdeling, maar ook het 'delen' van historische ervaringen, die 
via de internationale politiek met deze arbeidsverdeling samenhangen: zowel 
op het niveau van naties als op dat van klassen.' (9) De verzelfstandiging van dt• 
politiek in internationaal opzicht wordt gezien als ' ... de vorm waarin het pro-
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ces van vermaatschappelijking van de arbeid en van de klassenverhoudingen 
zich voltrekt'. 18 Deze verzelfstandiging bepaalt de eigen aard van het terrein 
van de internationale politiek. Deze wordt daarmee, in de visie van Van der 
Pijl, in de kern bepaald door economische ontwikkelingen. Op diverse plaat
sen wordt de, verder niet aannemelijk gemaakte, ontwikkeling van de produk
tieve krachten, c.q. de ontwikkeling van de fysieke produktiviteit van de men
selijke arbeid, als motief en oorzaak genomen voor vermaatschappelijking 
(bijv. 72, 78, 117). 

De concrete vormen waarin de vermaatschappelijking zich politiek heeft 
doorgezet reflecteren de Amerikaanse en de Russische hegemonie. Doorslag
gevend daarbij is met name de Amerikaanse politiek. Van der Pijl neemt de ge
dachte van W allersrein over dat het kapitalistische wereldsysteem nog altijd 
overheerst en dat er niet serieus sprake is van een concurrerend wereldsysteem, 
beheerst door de Sowjet-Unie. Of hij daarmee ook de gedachte van Waller
stein overneemt dat de positie van de diverse naties slechts zinvol bediscussie
erd kan worden als deze worden gezien als elementen van het wereldsysteem, 
blijft voor mij onduidelijk. Eensdeels ligt het voor de hand dat, omdat Waller
stein veel minder evolutionistische gedachten koestert over vermaatschappelij
king dan Van der Pijl, de afstand tot Wallerstein vrij groot zal zijn. Maar daar 
staat tegenover dat, omdat Van der Pijl vrij direct de twee grondconcepten van 
Wallerstein (klassevorming en internationale positie) toepast, de afstand weer 
minder groot is dan de auteur af en toe suggereert. 

De Amerikaanse hegemonie krijgt actief vorm vanaf de Amerikaanse deelname 
aan de Tweede Wereldoorlog. De po!itiek die de Amerikanen, naar West
Europa in het bijzonder, voeren, is soms offensiever dan anders, maar de rode 
draad ervan blijft steeds dezelfde:' ... dat de Verenigde Staten, te beginnen met 
de derde ambtsperiode van Roosevelt (1941-1944 ), telkens opnieuw pogingen 
hebben ondernomen de Westerse wereld aaneen te smeden tot een geïnte
greerd blok, dat door zijn eensgezindheid socialistische krachten (inclusief so
cialistische landen) zou kunnen intimideren, en tegelijkertijd grote aantrek
kingskracht zou kunnen uitoefenen op de nationale bourgeoisieën in de ne
okoloniale wereld.' (1 0) Die politiek varieert vanzelfsprekend al naar gelang de 
omstandigheden. Beslissend daarin is het' circulatieproces in zijn verschillende 
functionele vormen', (17) aldus Van der Pijl. De auteur lijkt daarmee in het bij
zonder op twee aspecten te doelen: 

in een periode van economische groei (door Van der Pijl gekoppeld aan de 
relatieve vergroting van de hoeveelheid vast kapitaal- vgl. 21) voert het 
Amerikaanse kapitaal een internationaal offensieve strategie; 
het produktieve kapitaal kan een offensieve strategie voeren, het financiële 
kapitaal zal een conservatieve strategie voeren (vgl. 22). We zouden kun-
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nen concluderen dat het produktieve kapitaal, met name in periodes van 
economische groei, de indicator bij uitstek is van de steeds effectiever ver
maatschappelijkingstendens, die Van der Pijl kenmerkend acht voor mo
derne economieën en klassenverhoudingen. Niet alleen de VS, ook de 
EEG-landen worden door Van der Pijl in eerste instantie bezien als exem
plaren van deze vermaatschappelijking, waarvan de reële aspecten -
blijkbaar - zoveel zwaarder moeten tellen dan de financiële. 

De Russische hegemonie in de Sowjet-Unie en de Sowjet-hegemonie in het 
Oostblok liggen minder eenduidig. De kern in de landen van het reële socialis
me wordt niet gevormd door de tegenstelling van kapitaal en arbeid. De kern is 
hier de 'nationale staatsvorm'. Deze vloeit, qua oorsprong, voort uit het stre
ven naar zelfvoorziening en economische onafhankelijkheid (vgl. 78). De poli
tieke machtsposities die bij dit streven naar voren zijn gekomen beheersen ook 
nu nog de maatschappijen van het sowjettype: 'Het isolement dat aanvankelijk 
een objectieve invloed op het systeem had uitgeoefend, was een noodzakelijke 
voorwaarde geworden voor zijn overleven en voor de privileges van zijn heer
sende klasse.' (78- Van der Pijl citeert hier de Spaanse schrijver Claudin). De 
nationale staatsvorm van het socialisme roept haar eigen tegenspraak op: ' ... 
namelijk de contradictie tussen de nationale eigendomsvorm en soevereiniteit 
en de tendens tot internationale arbeidsdeling en internationalisme.' (67) Die 
contradictie wordt, indachtig de bepalende invloed ván vermaatschappelijking, 
steeds opnieuw gevoed door de zich blijvend doortzettende tendens tot ar
beidsdeling: 'Het is het doorzetten van de internationale vermaatschappelij
king en de politieke blokvorming tussen socialistische nationale staten, via en 
met behoud van de nationale staatsvorm van het socialisme, dat ik uitgebreide 
reproduktie van de nationale-staatsvorm van het socialisme wil noemen.' (87, 
vgl. ook 98.) 

Kritiek 

Ik heb niet het gehele boek willen bespreken. Sommige van de onderwerpen 
wijken onderling nogal af. Ik heb daarom gekozen voor een toespitsing op de 
twee langste artikelen in het boek, waarin mijns inziens de centrale idee van de 
schrijver- internationale politiek als specifieke dimensie van vermaatschappe
lijking- als zodanig wordt beargumenteerd. 

Het boek heeft mij niet weten te overtuigen. Teveel is blijven hangen op 
het niveau van onbewezen en gedeeltelijk onbewijsbare suggesties. Dat geldt 
zowel in feitelijk als in theoretisch - en dus principieel- opzicht. Ik wil in 
kort bestek een poging doen dit te illustreren. In de eerste plaats de feitelijke 
weergave. Dat de nationale staatsvorm de kern is van de maatschappijen van 

130 

j 



het sowjettype (meer dan bijvoorbeeld in het geval van de Westeuropese staats
omwikkeling) is blijven hangen op het niveau van de bewering. Feitelijk stoelt 
de stelling van Van der Pijl hier op niet meer dan een tendens tot autarkie, die 
hij belangrijk acht in het kader van de ontwikkeling van de Sowjet-Unie in de 
jaren twintig en dertig. Ik heb daar nogal wat vragen bij. Met die autarkie viel 
het nogal mee ten tijde van de nieuwe economische politiek, die in ieder geval 
tot in de tweede helft van de jaren twintig de Russische economische politiek 
beheerste. In het eerste vijfjarenplan (1929-'33) was zeker geen afbouw van de 
relaties met het Westen voorzien. De financieringsbehoefte die het plan met 
zich meebracht was zo groot dat bijvoorbeeld de export van graan nog in de ja
ren van de diepste terreur op het platteland, in 1930 en 1931, zo ongeveer ver
vijfvoudigde. Het totale produkt dat de boeren in die jaren extra werd afge
dwongen werd geëxporteerd. 

Het is zeker waar dat de Sowjet-Unie te lijden heeft gehad onder velerlei 
vormen van boycot, economisch en politiek. Dat neemt niet weg dat in de ja
ren dertig, mede als gevolg van de diepe economische crisis in het Westen, het 
aantal bilaterale economische contacten tussen de Sowjet-Unie en het Westen 
eerder is toe- dan afgenomen. Een en ander heeft niet de tendentie ontkracht 
waar Van der Pijl op doelt. Het streven naar economische onafhankelijkheid is 
inderdaad een voornaam motief in de Sowjet-economische politiek. Maar dit 
streven was allerminst direct en evenmin eenduidig. Het lijkt mij daarom be
langrijk om, voordat het als globale verklaring ten grondslag wordt gelegd aan 
zo ongeveer alle relevante ontwikkelingen in het gehele Oostblok, dit streven 
eerst als probleem preciezer te omlijnen. Daar is Van der Pijl niet aan toegeko
men en dat vind ik een zwakte in de argumentatie. 

Datzelfde geldt voor de verklaring van de Amerikaanse hegemonie. Niet 
dat de Verenigde Staten het voortouw hebben behoeft in eerste aanleg verkla
ring, maar het vraagstuk waarom die Amerikaanse hegemonie pas zo laat ge
stalte kreeg. Of het nu gaat om het wankele machtsevenwicht in Europa in het 
interbellum of om het aanhoudende verval van de gouden standaard- een van 
de pijlers warop de vrede in Europa in de 19e eeuw was gegrondvest- in die
zelfde periode, steeds is de vraag waarom de Amerikanen de pax brittanica niet 
hebben vervangen door de pax americana. Die vraag klinkt nog luider in de ja
ren dertig, als het optreden van Rooseve!t van 1933 tot 1938 vrijwel uitsluitend 
is gericht op de binnenlandse verhoudingen in de VS. Wat dat betreft was de 
veel gehoonde Hoover, Roosevelts voorganger, veel internationaler georiën
teerd. En wat ook de ideologische merites van Rooseve!ts New Deal politiek 
geweest moge zijn, de totale absentie van de VS ten tijde van de vestiging en uit
breiding van Hitiers fascistische staat is niet de beste pagina in het boek van de 
moderne geschiedenis. 
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Op deze kwesties gaat Van der Pijl niet in. Ik vraag mij af of dat niet komt 
door zijn gekozen invalshoek van de 'vermaatschappelijking'. In deze kritiek 
heb ik gepoogd aan te geven dat de 'vermaatschappelijking' soms leidt tot inter
nationalisering, soms ook niet. Ik het kader van een verklaring van de inter
nationale politiek is daarom een interpretatie vanuit uitsluitend het perspectief 
van vermaatschappelijking, niet bevredigend. Van der Pijl is er mijns inziens 
niet in geslaagd aan te tonen dat zijn invalshoek hout snijdt. Het toneel van de 
jareri dertig, in die landen die door de economische crisis waren getroffen, is ta
melijk protectionistisch te noemen en moet eerder in termen van een breuk rnet 
de vermaatschappelijking dan in termen van een uiting ervan worden begre
pen. Toch zijn de jaren dertig al cruciale jaren voor de internationale politiek. 
Heden ten dage zijn, alweer in het zog van een economische crisis, de protecti
onistische tendensen allerminst verdwenen. Een theorie van de internationale 
politiek waarin - overigens terecht- economische ontwikkelingen zw.tar 
worden aangezet, moet daarop kunnen attenderen. 

De door Van der Pijl nogal bekritiseerde Wallerstein slaagt daar uitdruk
kelijk wel in. 2 Alleen al daarom had diens aanpak meer aandacht verdient dan 
hem nu is toebedeeld. Wat voor Wallerstein geldt, gaat ook op voor anden·, in 
de inleiding vermelde, theoretische perspectieven. Ze zijn alle geslachtoffnd 
op het veld van de produktivistische ideologie van de seculiere vermaatsch.tp
pelijking. De theorie van de internationale politiek heeft, mijns inziens, een Ic
niger aanzet nodig. 

September 1 ')!\2 

Noten 

1. Vgl. K. Polanyi, 'The great transformation' (Boston 1957), in het bijzonder hoofdstuk 1. y, •or 
Waliersrein verwijs ik naar diens werk 'The modern World System' (New York/Londcn, 
1974). 

2. Zie diens artikel 'The present state of the debateon World Inequality' in: idem (ed.) World 
Inequality (Montreal 1975). 
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Aan de:: lezers 

Magische Kubus 
Met dit nummer wordt de derde jaargang van KOMMA afgesloten. We zijn 
met dit tijdschrift al weer drie jaar 'op de markt'. 
In de redactieverklaring waarmee we in 1980 het eerste nummer introduceer
den, omschreven we een zeer algemene doelstelling: het leveren van een bijdra
ge aan de verdere ontwikkeling van theorie en politieke strategie van de soci
alistische beweging. Deze zeer brede doelstelling hebben we als redactie samen 
met een groot aantal auteurs getracht vorm te geven. Artikelen over uiteenlo
pende aspecten van socialistische theorie en politiek verschenen in KOMMA. 
Ook artikelen die deze context ter discussie stelden, als zijnde te beperkt voor 
theorievorming over nieuwe maatschappelijke tegenstellingen, sierden ons 
tijdschrift. 
In het algemeen kan gesteld worden dat KOMMA 'gewerkt' heeft. Afzonder
lijke artikelen en themanummers vervulden een rol in het theoretische debat en 
hadden ook herhaaldelijk een directe politieke impact, zowel in de CPN als op 
het algemeen linkse vlak. Soms ging dat met enige publieke ruchtbaarheid ge
paard, hetgeen voor een tijdschrift niet slecht is. 
Het forse aantal overdrukken van artikelen die in uiteenlopende kring circule
ren is een illustratie van het uitstralingseffect van KOMMA, al is dat niet de 
meest voordelige gang van zaken om onze financiële positie te verbeteren. 

KOMMA was in 1980, als politiek-theoretisch tijdschrift gelieerd aan de 
CPN, een nieuw fenomeen. KOMMA was deel van en actief in de destalinisa
tie. Het spanningsveld dat hierin besloten lag was interessant, hetgeen ook is 
onderkend. 
Nu is de puberteitsperiade van KOMMA voorbij en is de periode waarin dit 
spanningsveld voldoende inspiratiebron is om een tijdschrift in belangrijke ma
te op te laten draaien, afgesloten. Vanuit de positie die we met de auteurs en le
zers hebben opgebouwd is het vereist de redactionele opzet uit te bouwen, 
waarbij KOMMA ook buiten dit spanningsveld op eigen benen kan staan als 
politiek-theoretische factor binnen links. Daarbij zullen we overigens onze af
komst niet verloochenen. 

De oude formule van KOMMA was vooral geformuleerd op het snijpunt van 
theorievorming en socialistische politiek. Van deze tweedimensionale opzet 
willen we nu overstappen naar een vierdimensionale. 
In de tot nu verschenen nummers zijn enkele aanknopingspunten te vinden 
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voor een derde dimensie: de theorievorming met betrekking tot nieuwe meiale 
en politieke bewegingen. Het culturele vlak was vrijwel geheel afwezig. 
De vierdimensionale ruimte waarin we nu als KOMMA willen gaan opereren 
heeft iets weg van de magische kubus, hoewel we stellig weten en beseffen dat 
het nog lastiger is om in de KOMMA-ruimte orde te scheppen en alle kleuren 
netjes op één vlak te krijgen. 

Na deze woorden over de toekomst van KOMMA, waarover in het volgende 
nummer meer, bevelen we de lezer het nu gepresenteerde laatste nummer van 
de 3e jaargang aan. 

De redactie 
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Paniek rond porno1 

Tjitske Akkerman 

Inleiding 

'Discussie over porno is heel belangrijk, maar het levert geen bijdrage aan de 
strijdbaarheid van vrouwen als porno behandeld wordt als een onderwerp 
waarover genuanceerd gedacht kan worden.' 

(Vrouwen Tegen Seksueel Geweld 
in Katijf nr. 6, dec. 1981, p. 32.) 

Al enige jaren voeren feministische groepen als Vrouwen Tegen Seksueel Ge
weld en Vrouwen Tegen Porno acties tegen porno. Grote demonstraties von
den plaats in Utrecht (1980) en Nijmegen (1981). Naar aanleiding van het wets
ontwerp van ex-minister De Ruiter laaide de publiciteit opnieuw op en werd 
porno ook op parlementair niveau een actueel politiek thema. De strijd tegen 
porno lijkt in staat de feministische beweging in belangrijke mate te verenigen. 
Voor veel feministen is porno een symbool voor seksisme en seksueel geweld 
geworden. 

Rond de acties tegen seksueel geweld en porno heeft zich vooral in de Ver
enigde Staten een zeer goed georganiseerde en sterke feministische beweging 
gevormd. De feministische consensus over porno is daar echter de laatste jaren 
aan het afbrokkelen. Dissidente feministen hadden aanvankelijk veel moed no
dig om tegen de stroom van eensgezinde solidariteit in te gaan. 2 Ondertussen 
heeft het debat dergelijke vormen aangenomen dat het in de Verenigde Staten 
tot een openlijke breuk geleid heeft tijdens de Barnarcl-conferentie vorig jaar in 
New York. 3 Het onbehagen richt zich onder andere tegen de mythe van vrou
welijke seksualiteit die in de feministische antipornobeweging heerst en het 
daarmee gepaard gaande moralisme. De norm van de romantische, vertrouwe
lijke en tedere erotiek en de radicaal-lesbische norm van vrouwelijkheid, de 
'woman identified woman', is in verschillende publikaties ter discussie 
gesteld. 4 Ook in Nederland lijkt het debat over 'knuffeltiessex versus geilheid' 
losgebarsten. 5 Naar aanleiding van het optreden van go-go-girls op het 
vrouwenfestival in de Melkweg pleiten de schrijfsters van een artikel in het les
bisch tijdschrift Diva ervoor de controverse onder feministen nu maar eens om 
te zetten in een openlijk debat. 6 

Onlangs verschenen twee Nederlandse bundels over porno, 'Heksen
nacht' en 'Pornografie: bekijk 't maar', die tesamen een tamelijk representatief 
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beeld van het pornodebat geven. 7 'Heksennacht' is een vertaalde bewerking 
van de Amerikaanse bundel 'Take Back the Night', 8 ook wel eens aangeduid 
als de Amerikaanse antiporno bijbel voor feministen. Deze bundel represen
teert de strijdbare eensgezindheid van de Amerikaanse antipornobeweging. 

De bundel 'Pornografie: bekijk 't maar' is misschien te typeren als t•en po
ging solidariteit en kritiek te verenigen. Kritiek op de dominante visie binnen 
de antipornobeweging is in deze bundel met name vertegenwoordigd via arti
kelen van Engelse feministen rond tijdschriften als Screen en M/F. 

Een 'genuanceerde' discussie over porno blijkt niet tegen te houden. On
derdrukking van twijfels en kritiek is in ieder geval geen goede strategie om de 
eenheid en strijdbaarheid van de vrouwenbeweging te bewaren of tot st.md te 
brengen. Ik wil in dit artikel vooral de prioriteit die porno in de strijd rond lijf
politiek heeft, ter discussie stellen. Deze prioriteit wordt soms aangevnchten 
door hier het belang van de economische strijd tegenover te stellen.9 Mij gaat 
het er echter niet om het belang van lijfpolitiek als zodanig te relativeren. ik kri
tiseer de gelijkstelling van lijfpolitiek met strijd tegen porno. 

Porno en Nieuw Rechts 

'Maar ik weiger vrouwen aan rechts over te laten. Ik bedoel, ik sta aan de kant 
van vrouwen, wat niet betekent dat ik hetzelfde geloof als zij, maar ik ga me
zelf niet bij links indelen, wat zou beteken dat rechts mijn hoofdvijand zs, dat 
wil zeggen dat het merendeel van deze vrouwen mijn vijand zou zijn.' (A ndrea 
Dworkin in een interview in Feminist Review nr. 11, juni 1982, p. 28. \ 

De verscherping van het feministische debat over seksualiteit en porno en de 
openlijke conflicten die dit met zich meebrengt, zijn niet los te zien van de ver
anderende politieke verhoudingen. In de Verenigde Staten heeft vooral de op
komst van Nieuw Rechts de vrouwenbeweging voor nieuwe problemen ge
steld. De aanhang die Nieuw Rechts zich ook onder vrouwen weet te verwer
ven, dwingt tot bezinning op de feministische politiek. Bovendien vereist de 
manifestatie van deze conservatieve, puriteinse beweging een duidelijker 
standpuntbepaling ten aanzien van porno en andere vraagstukken rond seksu
aliteit. De vraag dringt zich op of de feministische antipornobeweging 11iet in 
het vaarwater van deze conservatieve politiek terecht dreigt te komen. 

Andre a Dworkin, een voorvechtster van de feministische antiporn1 lbewe
ging, geeft in bovenstaand citaat haar problemen met een standpuntbepaling 
ten aanzien van Nieuw Rechts aan. Zij lijkt in ieder geval meer sympathie te 
hebben voor rechts dan voor de liberalen. De laatsten hebben immers porno 
gepropageerd als een middel tot seksuele bevrijding. 10 

Liberaal en conservatief, links en rechts zijn volgens haar echter nic fun-
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damenteel verschillend. Haar politiek standpunt neemt ze in op basis van een 
keuze voor vrouwen. 'Concrete punten', zoals porno, functioneren dan als 
maatstaf om eventuele coalities te beoordelen. Porno is voor Nieuw Rechts 
echter niet een geïsoleerd thema, maar wordt bestreden voorzover het de ge
zinsnormen bedreigt. Nieuw Rechts, een coalitie van verschillende groeperin
gen, organiseert op uiteenlopende thema's als abortus, arbeid buitenshuis van 
moeders en echtgenotes, homoseksualiteit, echtscheiding en porno, een breed, 
samenhangend offensief. Een strategie die tot doel heeft de dominantie van het 
traditionele blanke, patriarchale gezin als self-supporting eenheid te 
herstellen. 11 

De politiek van Nieuw Rechts kan als een antwoord op de crisis van de 
verzorgingsstaat opgevat worden. Deze crisis stelt de herdefiniëring van de re
latie staat en gezin, politiek en privé aan de orde. In Nederland is van een der
gelijke massale en hecht georganiseerde beweging geen sprake. Er bestaat ech
ter het gevaar van een veel vanzelfsprekender en stilzwijgender doorvoering 
van maatregelen die vrouwen terugdringen in de oude patronen van economi
sche en seksuele afhankelijkheid van mannen. 12 

Deze ontwikkelingen maken het voor feministen des te noodzakelijker 
een eigen antwoord op de crisis van de verzorgingsstaat te ontwikkelen en deze 
af te bakenen ten opzichte van anachronistische oplossingen, zoals Nieuw 
Rechts die via herstel van het patriarchale gezin beoogt. Een beoordeling van 
bondgenootschappen kan dan ook niet ondergeschikt gemaakt worden aan de 
strijd tegen porno. Een ontwikkeling die niet ondenkbaar is, wanneer porno 
tot het symbool van het patriarchaat verheven wordt. 

Zichtbaarheid 

'Pornografie is het onverdunde extract van anti-vrouwen propaganda.' (Susan 
Brownmiller, 'Pornografie: propaganda voor vrouwenhaat', in Heksennacht, 
p. 70.) 
'Het krijgt zoveel aandacht omdat in pornografie zo duidelijk is wat onder
drukking is: je voelt het tot op je botten. Voor een deel komt dat omdat het niet 
iets is waar je afstandelijk over praat, maar waar je direct mee in aanraking 
komt doordat je het ziet.' (Uit: Karin Spaink, 'Het moet gewoon ophouden', 
in Pornografie: bekijk 't maar, p. 200.) 

Porno geldt voor veel feministen als de meest onverhulde, meest zichtbare 
vorm van vrouwenonderdrukking. Je kan er niet omheen: afbeeldingen van 
vrouwenlijven liggen overal voor verkoop tentoongesteld. Waarom is deze 
openbaarheid rond het vrouwenlijf zo schokkend? Is het een propagandagolf 
van vrouwenhaat? In de feministische antipornobeweging wordt porno nogal 
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eens op geval als een reactie van mannen die zich bedreigd voelen door het femi
nisme. Porno zou een tegenoffensief zijn. Het lijkt mij waarschijnlijk dat het 
feminisme voor veel mannen een bedreiging van hun identiteit vormt. Het is 
echter maar de vraag of de ontwikkelingen in de porno-industrie zonder meer 
opgevat kunnen worden als een tegenaanval op de vrouwenbeweging. De bete
kenis van het pornovraagstuk wordt daarmee naar mijn smaak teveel gedrama
tiseerd. We kunnen de vraag ook omkeren en ons afvragen waanHn porno 
door feministen aangegrepen is als zo'n belangrijk strijdpunt. De strijd tegen 
porno is voortgevloeid uit de acties tegen verkrachting en mishandeling van 
vrouwen. 13 In de acties tegen seksueel geweld is de aandacht verschoven naar 
de vraag hoe seksueel geweld ideologisch in stand gehouden wordt. Porno is 
gaan functioneren als het antwoord op deze vraag. 

Zichtbaarheid van vrouwenonderdrukking in voorstellingen van seksuali
teit lijkt mij echter een onvoldoende criterium om een prioriteitstelling op te 
baseren. Seksisme is niet gebonden aan de directe aanwezigheid van individu
en. De vrouwenbeweging bestrijdt immers ook vormen van discriminatie die 
tot uiting komen in de afwezigheid van vrouwen in beroepen, politieke struc
turen, etc. 14 Evenzeer geldt dat onderdrukking niet slechts verwijst naar indivi
duele mannen. Seksualiteit wordt maatschappelijk gereguleerd via de staat, de 
juridische en sociale politiek. Dergelijke structuren kunnen niet opgevat wor
den als een optelsom van macht uitgeoefend door individuele mannen. Het is 
dan ook de vraag of één oogopslag voldoende is om onderdrukking te herken
nen. 

De naakte waarheid 

'Het verschrikkelijkste is dat porno de mannelijke waarheid vertelt.' (Uit: An
drea Dworkin, 'Pornography and Grief' in Take Back the Night, p. 2S9.) 

In het algemeen benadrukken feministen dat zij zich niet keren tegen dl' verto
ning van seks en bloot op zich, maar tegen het discriminerende karakter van 
porno. Toch blijken expliciete voorstellingen van seks en bloot vaak per defini
tie als discriminerend opgevat te worden. Het probleem ligt onder andt·re in de 
gelijkstelling die gemaakt wordt tussen expliciete voorstellingen van seks en 
'mannelijke seksualiteit'. Porno zou de naakte werkelijkheid onthullen, het 
zou de door mannen gedomineerde realiteit weerspiegelen en de werkelijke 
mannelijke seksualiteit tonen. Het gelijkstellen van pornobeelden met Je man
nelijke seksualiteit betekent een verregaande reductie van seksualiteit t!Ji\ speci
fieke voorstellingen van seksueel gedrag. 

Ontleent porno deze pretentie dat het de verborgen waarheid ovet ~eksu
aliteit onthult, niet aan de liberale ideologie die in de jaren zestig, het ti.)dperk 
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van de seksuele hervorming, dominant werd? In deze liberale ideologie werd 
seksualiteit opgevat als een natuurlijke behoefte van de mens die bevrijd moest 
worden van culturele repressie. Het verzet tegen de confessionele politiek rond 
seksualiteit kreeg de vorm van het expliciet of zichtbaar maken van seksuele 
handelingen of 'bloot' in woord en beeld. Wat verdrongen was moest in de 
openbaarheid gebracht worden. In dit proces van doorbreking van taboes gold 
steeds de voorstelling die het meest op verzet stuitte als het meest waarheidsge
trouw en typerend voor de seksualiteit in het algemeen. 15 Volgens ditzelfde 
proces lijkt nu bijvoorbeeld het sado-masochisme aan de beurt om te claimen 
dat het de diepste en meest onderdrukte verlangens naar boven haalt en dus het 
meest bevrijdend en echt is. De voorstelling van seksualiteit als een eenduidig 
en uniform verschijnselligt ten grondslag aan zowelliberale als conservatieve 
visies. Seksualiteit wordt in beide visies opgevat als een natuurlijke kracht die 
de mens tot het geluk, respectievelijk de zonde leidt. Beide ideologieën strijden 
om de definitie van de 'ware' seksualiteit. De vooronderstelling van een gege
ven, ware seksualiteit wordt in Heksennacht grotendeels overgenomen. Het 
verschil is dat 'de mens' gesplitst wordt in 'de man' en 'de vrouw'; seksualiteit is 
mannelijk, erotiek is daarentegen vrouwelijk en wordt door de mannelijke (he
tero)seksualiteit als machtssysteem onderdrukt. De vrouwelijke erotiek is dan 
ook onzichtbaar. Expliciete voorstellingen van seks weerspiegelen de waarheid 
over mannen en tonen leugens over vrouwen. Zo ontstaat het probleem dat 
wanneer het vrouwelijk lichaam in een expliciet (hetero )seksuele context ver
toond wordt, er per definitie sprake is van discriminatie. 

Heteroseksualiteit en geweld 

Porno en seksueel geweld zijn niet los van elkaar te zien volgens vele feminis
ten. Niet zozeer omdat in porno soms expliciet geweld tegen vrouwen voor
komt, maar omdat porno over heteroseksualiteit gaat. In Heksennacht wordt 
onder andere door Diana Russell gesteld dat heteroseksualiteit en geweld on
verbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Door de ongelijke machtsverhoudin
gen tussen mannen en vrouwen zou seks onder dwang de normale situatie zijn. 
Heteroseksualiteit kan volgens haar vrijwel gelijkgesteld worden met 
verkrachting. 16 Macht en geweld worden in deze visie aan elkaar gelijk gesteld. 

Machtsuitoefening vindt echter niet alleen plaats door middel van geweld, 
maar ook via de 'vrijwillige onderwerping' aan normen. Tussen ideologische 
en gewelddadige vormen van machtsuitoefening bestaan verbindingen, maar 
ze moeten wel onderscheiden worden. 

Anneke Teunissen wijst in haar artikel 'Vrouwen en Macht' op het com
plexe karakter van machtsstructuren, waarbij ze waarschuwt voor een reductie 
van sekseverhoudingen tot een verhouding van macht tegenover onmacht. Te-
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genover een negatieve waardering van macht stelt ze dat macht ook positief kan 
zijn: via uitsluiting van bepaalde verschijnselen worden andere pas mogelijkY 
Relaties tussen macht en seksualiteit kunnen we dus noch uitsluitend interpre
teren in termen van geweld, noch uitsluitend als negatief. 

Is het echter niet zo dat de norm van heteroseksualiteit en de daarmee ver
bonden vormen van repressie nu juist de vrouwelijke seksualiteit volledig uit
sluiten? Er bestaat echter niet zoiets als een buitengesloten, onderdrukte vrou
welijke seksualiteit, voorstellingen van vrouwelijke seksualiteit zijn altijd ge
bonden aan bestaande betekenissen. 18 Om de heteronorm te ondermijnen hoe
ven voorstellingen van vrouwelijke seksualiteit niet noodzakelijk gezuiverd te 
worden van iedere associatie met macht en geweld. Daarmee wordt een mythe 
van vrouwelijke seksualiteit gecreëerd die een (traditionele) oppositie tussen 
het mannelijke en het vrouwelijke reproduceert. (De tegenstelling tussen agres
sief en teder, actief en passief, genitaal en polymorf, 'neuken' en 'knuffelen' 
etc.) Het ontwikkelen van tegenculturen die niet een eenduidig beeld vastleg
gen, maar een veelheid van vrouwbeelden creëren lijkt me meer pespt•ctief te 
bieden. 

De macht van de voorstelling 

'Porno is de theorie, verkrachting de praktijk.' 

Bovenstaande leus typeert de feministische vooronderstelling dat pornl,, direct 
of indirect, leidt tot seksueel geweld. Porno wordt opgevat als een uniform ge
heel, dat eenduidig geïnterpreteerd kan worden. 'Extreme' vormen van porno 
zijn echter niet zonder meer exemplarisch voor het geheel. Het sado-masochis
tische genre is bijvoorbeeld niet typerend voor porno in het algemeen, maar is 
eerder een sub-genre met waarschijnlijk een eigen publiek. 

Een andere vraag is of en hoe een specifieke pornovoorstelling erin slaagt 
de toeschouwer te beheersen. Identificeren de mannelijke toeschouwt'rs zich 
bijvoorbeeld met een eventuele sadist of verkrachter in de voorstelling? Het 
kan niet bij voorbaat aangenomen worden dat een dergelijke voorstelling in die 
zin effectief is. Verveling, hilariteit, teleurstelling en kritiek kunnen evenzeer 
tot de reacties behoren als opwinding en zelfbevestiging. 19 

In de heersende feministische kritiek op porno worden tegenstrijdi~heden 
en ambivalenties in het kijken van mannen en vrouwen naar porno genegeerd. 
De toeschouwer kan (zo nu en dan) onzeker zijn over hoe hij of zij de V torstel
ling moet zien. Twijfel of verwarring over de betekenis kan ontstaan omdat de 
betekenis van voorstellingen (van seksualiteit) niet vastligt, maar ondt~rwerp 
van strijd is. Feministische, conservatieve en liberale ideologieën strijden om de 
dominante betekenis van voorstellingen van seksualiteit. We zouden kunnen 
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zeggen dat de betekenissen van een genre als porno uiteindelijk vastgelegd 
worden in ideologische formaties. 

Laat ik een voorbeeld geven om te verduidelijken hoe een zekere eendui
dige betekenis van porno tot stand kan komen. Vrouwen Tegen Seksueel Ge
weld trekken met een diaserie van de Amerikaanse Woroen Against Pornogra
phy het land door om vrouwen te laten zien 'wat porno is'. De serie varieert 
van dia's van piatenhoezen, advertenties en posters tot dia's van sadistische 
porno met afbeeldingen van vastgebonden en gemartelde vrouwen. Een bege
leidende tekst en uitleg zorgt voor de verbinding tussen de dia's. Zo wordt de 
toeschouwsters bijvoorbeeld getoond dat de kleur rood verschillende malen te
rugkomt en rood betekent, 'zoals we weten', agressie. De toeschouwsters 
wordt duidelijk gemaakt dat er een vloeiende lijn loopt van de zogenaamde on
schuldige voorstellingen, die in de kiem al agressie verbergen, naar de voorstel
lingen van expliciet geweld tegen vrouwen, die deze zelfde agressie slechts in 
alle duidelijkheid onthullen. Zo wordt degenen die het misschien nog niet wis
ten duidelijk gemaakt: 'dit is porno en porno is geweld tegen vrouwen.' Wie 
daar nog aan twijfelt is nog steeds niet bewust, geïndoctrineerd of collaboreert 
wellicht met de mannen. 

Uit deze demonstratie blijkt dat porno niet voor zichzelf spreekt, maar 
dat een 'vanzelfsprekende' betekenis van porno geconstrueerd wordt. Derge
lijke betekenisgevende praktijken zijn allesbehalve uitzonderlijk. In allerlei ide
ologische formaties, zoals de kerk, de school, de media etc., vindt strijd plaats 
om de voorstelling van de werkelijkheid. De feministische strijd tegen porno 
stelt de dominante betekenis van voorstellingen van mannelijke en vrouwelijke 
seksualiteit ter discussie. Mijn probleem is dat de heersende feministische ide
ologie voor vrouwen vaak zonder voorbehoud de positie van slachtoffer cen
traal stelt, een gezichtspunt van waaruit ook porno bekeken wordt. 

De identificatie met degene die onderdrukt wordt, het 'zicht van onderen' 
is voor veel feministen een voorwaarde voor feministische strijd überhaupt. 20 

Hoewel als uitgangspunt misschien noodzakelijk, is het toch ook een proble
matisch uitgangspunt. In de positie van 'slachtoffer' kunnen vrouwen zich uit
eindelijk slechts onderwerpen aan of distantiëren van bestaande voorstellingen 
van vrouwelijke seksualiteit, ze kunnen ze slechts accepteren of als leugens be
stempelen. De keuze tussen een buitengesloten of een ingesloten positie laat 
weinig ruimte over voor perspectieven op verandering. De ruimte tussen deze 
twee posities zou juist opengebroken moeten worden door dubbelzinnigheden 
en tegenstrijdigheden niet uit te sluiten, maar te benutten. 

Ik zal proberen dit probleem enigszins te verduidelijken door terug te ko
men op de kwestie van de macht van de voorstelling. Er zijn wat dit betreft 
twee visies te onderscheiden, die steeds weer opduiken. De ene visie schrijft al
lemacht toe aan de voorstelling en vat de toeschouw(st)er op als onderworpen, 
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machteloos subject, de andere visie schrijft alle macht toe aan 'de kijker'. In het 
laatste geval wordt de toeschouw(st)er opgevat als vrij subject, de oorsprong 
van betekenissen. Karin Spaink bijvoorbeeld verwoordt deze visie als ze vast
stelt dat een definitie van porno niet te geven is, omdat de blik van de kijker be
paalt wat porno is. 21 

Volgens de eerste visie kan men zich slechts volledig distantiëren of onder
werpen. Om de onderdrukking op te heffen zou het dan noodzakelijk zijn de
ze (porno )beelden te vernietigen. ("Let's put it back in the closet", stdt Susan 
Brownmiller dan ook voor.) De strategische conclusie van de tweede visie is, 
dat het overbodig is verf op het filmdoek te gooien, pornobladen te verbranden 
of de censuur in te schakelen, maar dat de kijker via een bewustwordin~-:sproces 
zijn blik moet veranderen. Niet het beeld of de tekst dwingt de toeschouw
(st)er in bepaalde posities, maar de toeschouw(st)er kiest zelf een gezichtspunt. 
Deze visies lijden mijns inziens respectievelijk aan overschatting en onder
schatting van de macht van de voorstelling. In beide visies ontbreekt de notie 
dat bepaling en verandering van dominante betekenissen via ideologis~:he strijd 
tot stand komt. Porno kan dan ook niet willekeurig gelezen of bekekm wor
den. Aan porno als genre, dat verbonden is met specifieke maatschappelijke 
praktijken, hebben zich bepaalde betekenissen vastgezet. Deze zijn e~o:hter niet 
voor iedereen hetzelfde of onveranderlijk. Een feministische kritiek ten aan
zien van beeldprodukties als porno kan juist van belang zijn als het de \·anzelf
sprekende' herkenning van deze betekenissen ondermijnt. 

Porno als waar 

'Het belangrijkste bez·waar van het onderscheid in hard en zacht is eve1wel dat 
de kritiek daarmee dezelfde dwaalweg bewandelt als de kijker: het probleem 
wordt gezocht in het beeld, en blijkbaar is het beeld slecht of strafb.,.~r. Een 
vreemde gedachtengang. Degenen die aangesproken zouden moeten worden 
op hun handelingen en opvattingen zijn immers de kijkers en de maken.' (Ka
rin Spaink, 'De klant is koning en de keizer is naakt', in Pornografie: hekijk 't 
maar, p. 37.) 

De kijkers en de makers moeten verantwoordelijk gesteld worden V'<1or het 
seksisme in porno volgens Karin Spaink. Als toeschouwers zijn mannen ver
antwoordelijk voor het feit dat zij vrouwen reduceren tot object, dat :ci[ zeg
gen ontmenselijken, maar zij zijn zelf ook het slachtoffer van de vervrctmden
de werking van het kapitalisme. Het winstoogmerk van de pornoproduktie is 
verantwoordelijk voor het vervreemdende karater ervan. In haar anal.\'Se van 
porno als kapitalistisch produkt combineert Karin Spaink een mar.-:"<istisch 
geïnspireerd vervreemdingsmodel met een feministische kritiek op het · seksis-
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me van de massacultuur. Het winstmotief leidt er volgens haar toe dat aange
sloten wordt bij bestaande verhoudingen. Massacultuur is volgens haar per de
finitie conservatief. 'De saaiheid en de sleur die een dag achter de lopende band 
of de stofzuiger veroorzaakt, is zo'n conflict dat verwerkt kan worden via de 
beelden en teksten van de industrie. Dat kan op een positieve manier, doordat 
inzicht wordt bevorderd in wat de mogelijke oorzaken van allerlei conflicten 
en problemen zijn (bijvoorbeeld door De Groene Amsterdammer te lezen, of 
dit boek), maar ook op een negatieve manier, in de zin dat de vervreemding 
slechts tijdelijk wordt opgeheven en vervangen door een kortstondige ontspan
ning (een avondje Tros kijken of een driestuiversroman lezen).'22 

In haar boek over de populaire televisieserie Dallas kritiseert I en Ang der
gelijke noties over massacultuur, waarin de (linkse) intellectuelencultuur als 
criterium functioneert om allerlei vormen van massacultuur als gemakzuchtig, 
clichématig en conservatief te veroordelen. 23 De ideologie van de massacultuur 
creëert volgens haar steeds opnieuw een oppositie tussen de cultuur van de ge
wone mensen en die van een elite of voorhoede. De afstand tussen beide wordt 
daarmee eerder in stand gehouden dan verkleind. (Het is geenszins haar bedoe
ling deze ideologie van de massacultuur om te keren en een verheerlijking te 
propageren, maar om eigen specifieke criteria voor verschillende vormen van 
massacultuur te formuleren.) 

Ik heb de indruk dat in de feministische kritiek op porno dergelijke noties 
een belangrijke rol spelen. Waarom analyseert Karin Spaink in haar bundel 
over pornografie nu juist de 'bouquet-reeks' als mogelijke pendant van 
porno?24 Waarom is een andere auteur in deze bundel, Gerard van Oord, zo 
druk op zoek naar criteria om pornografische kunst en pornografische pulp te 
onderscheiden om zo de literaire kunstwerken te kunnen redden van een even
tuele censuur?25 

Het lijkt me zeker belangrijk de produktie-, distributie- en consumptie
verhoudingen in een analyse van porno te betrekken. Karin Spaink wijst er te
recht op dat voor de pornoproduktie het criterium van de winst doorslagge
vend is. Maar zijn deze produkten dan ook bij voorbaat conservatief? len Ang 
stelt dat in deze visie voorbijgegaan wordt aan de gebruikswaarde die het pro
dukt voor de consument heeft. De betekenis van porno valt niet af te leiden uit 
het warenkarakter van porno. 

Is porno een woekerend onkruid? 

'De beelden uit de pornografie zaaien zich als het ware uit: overal komen nieu
we plantjes op.' (Karin Spaink, 'De klant is koning en de keizer is naakt', in 
Pornografie: bekijk 't maar, p. 32.) 
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Volgens Karin Spaink zouden pornobeelden in allerlei sectoren van de media 
doordringen. Een reden te meer dus om porno te bestrijden en het kwaad bij de 
wortel uit te roeien. Blijkbaar verwijst het begrip porno hier naar specifieke 
beelden en teksten, hoewel Karin Spaink tegelijkertijd stelt dat er geen definitie 
van porno te geven valt. De onduidelijkheid ten aanzien van het begrip porno 
maakt het mogelijk het begrip zowel eindeloos uit te rekken als het te reserve
ren voor specifieke beelden en teksten. De criteria die, vaak impliciet, gehan
teerd worden, zijn te onderscheiden naar inhoud, vorm en maatschappelijke 
context. 

Een inhoudelijk criterium als expliciete seks of bloot maakt een onder
scheid tussen porno en feministische lijfboeken, voorlichtingsmateriaal etc. 
onmogelijk en is dus niet bevredigend. Ook een inhoudelijk criterium als expli
ciet geweld tegen vrouwen wordt door feministen in het algemeen afgewezen. 
Het onderscheid tussen 'harde' (gewelddadige) en 'zachte' porno is volgens ve
len principieel onjuist. 26 Het discriminerende karakter van porno is niet gebon
den aan expliciete voorstellingen van geweld. 

Dergelijke inhoudelijke criteria zijn mijns inziens inderdaad niet zinvol. 
Taal- of beeldelementen bezitten op zich geen vaste en instrinsieke betekenis, 
maar krijgen misschien hun betekenis door de wijze waarop ze aaneengevoegd 
worden. 27 Porno zou dan misschien als specifiek genre onderscheiden moeten 
worden. 28 Het probleem is hier echter dat de betekenis van een gc·nre kan 
veranderen, afhankelijk van de maatschappelijke praktijken waarbinnen het 
functioneert. Foto's van bijvoorbeeld blote kindeen kunnen van betekt•nis ver
anderen naar gelang ze in de wachtkamer van een dokter, een familie-album of 
een pornowinkel getoond worden. Er vindt steeds een complexe uitwisseling 
van stijlmiddelen plaats tussen allerlei sectoren van de media, maar dit hoeft op 
zich nog niet een grensvervaging te betekenen. Kathy M yers analyseert hoe de 
uitwisseling van stijlmiddelen begrensd wordt door economische en culturele 
motieven, die schuilgaan achter de toepassing van deze conventies. Zij onder
scheidt porno dan ook niet alleen naar de codes die het hanteert, maar ook als 
een specifieke economische en sociale praktijk. 29 

Zowel de betekenis als de uitwisseling van stijlmiddelen wordt mede be
paald door de specifieke praktijken waaraan een genre gebonden is. De1c prak
tijken liggen niet vast. Waar porno wel of niet thuishoort wordt steeds uitge
vochten via ideologische en juridische strijd. Porno hoort bijvoorbt·dd niet 
thuis in de fa111iliekring. Het kan eventueel via een piratenzender op de televisie 
de huiskamer binnendringen, maar dan slechts op een laat uur als de kmderen 
al naar bed zijn. 

De betekenissen die aan een genre, of een complex geheel van genrt's, bin
nen specifieke praktijken gehecht worden, dat wil zeggen 'wat porno i~·, 'waar 
het thuishoort' en 'voor wie het bedoeld is', worden uiteindelijk vastgelegd in 
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(strijd tussen) ideologische formaties. 

Morele paniek 

Er is naar mijn idee nogal wat paniek losgebroken rond porno. In Heksennacht 
wordt porno nogal eens vergeleken met fascistische en imperialistische propa
ganda en wordt gewaarschuwd voor het massale geweld dat hiermee gepaard 
gaat. Het is kennelijk oorlogstijd. De mannelijke agressors voeren via porno 
een georganiseerde campagne voor onze vernietiging. Het driemanschap dat 
Playboy, Hustler en Penthouse produceert wordt bijvoorbeeld vergeleken 
met het driemanschap Hitler, Mussolini en Hirohito. 30 Geruchten gaan een ei
gen leven leiden. Rond de zogenaamde snuff-films wordt een angstaanjagend 
beeld gecreëerd; de moord op actrices zou het voorspelbare eindpunt zijn van 
de 'logische ontwikkeling' naar steeds gewelddadiger porno. 31 Niet alleen wor
den allerlei schrikbeelden opgeroepen, maar ook wordt de wereld volgens een 
eenvoudig principe verdeeld in goed en kwaad. Mannelijk staat voor het 
kwaad, oorlog en dood, vrouwelijk voor de onschuld, vrede en leven. 

De rol van engelenbewaarster, koningin der vrede en rnaedermaagd lijkt 
vrouwen op het lijf geschreven. De kunst is misschien om de voorgeschreven 
teksten te vergeten en toch door te spelen. Het vereist enig improvisatietalent 
om nieuwe, precieze antwoorden te vinden op vraagstukken rond seksualiteit. 
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Voorwoord 
bij 'Klasse, ras en sekse als wetenschappelijke objecten van kennis' 

Verenigde Staten werd gehouden. Later in dat jaar is dit artikel in iets gewijzig
de vorm ingediend als paper voor de jaarlijkse internationale conferentie in 
Cavtat in Joegoslavië (zie voor een commentaar op deze conferentie het artikel 
van Rudi van der Velde in KOMMA 2/3). Via die weg is het uiteindelijk te
rechtgekomen bij de KOMMA-redactie die het interessant genoeg vond om 
het te vertalen en te publiceren. Dit niettegenstaande het feit dat het artikel niet 
makkelijk toegankelijk is. En wel om verschillende redenen. In de eerste plaats 
hanteert Donna Haraway een zeer gecomprimeerd Engels, waarin termen uit 
diverse wetenschappelijke en filosofische gebieden op een zodanig wijze wor
den gebruikt dat ze een meervoudige betekenis krijgen. Voor de vertaling, die 
door mij werd verzorgd, was dit een bijzondere handicap. Mijn dank voor de 
hulp die bij de vertaling geboden is gaat uit naar Rob Milikowski, Otto Mid
delkoop, Rudi van der Velde en speciaal naar Marijke Snijders die ook nuttige 
achtergrondinformatie verschafte. Verder zijn een aantal sleutelbegrippen in 
haar artikel afkomstig uit het niet voor iedereen vertrouwde begrippenkader 
van de communicatie-techniek. En tenslotte gaat zij het debat over de verhou
ding tussen marxisme en feminisme te lijf vanuit een nieuw gezichtspunt, na
melijk dat van de gechiedenis van de biologie. Het is vooral dit laatste aspect 
dat de zienswijze die zij in dit artikel opbouwt zo boeiend maakt. Donna Ha
raway is wat dit betreft op voor haar vertrouwd terrein. Zij heeft al verschillen
de publikaties op haar naam staan over de geschiedenis van de natuurweten
schappen en de wijze waarop de in deze wetenschappelijke disciplines ontstane 
begrippen doorwerkten in de sociale wetenschappen. Zij is op dit moment als 
hoogleraar aan de universiteit van Santa Cruz in Californië verbonden voor fe
ministische wetenschapstheorie en werkt daar mee aan het studieprogramma 
'History of Consciousness'. Zij is actief in socialistisch-feministische organisa
ties en werkt momenteel aan een boek over de manier waarop wetenschap
smensen in de loop der tijden naar de mensapen hebben gekeken en wat daaruit 
op te maken is voor hun eigen sociale functioneren. 
Zij laat haar artikel 'Klasse, ras en sekse als wetenschappelijke objecten van 
kennis' uitlopen op een pleidooi voor het ontwikkelen van een eigen feministi
sche zienswijze op technologie en wetenschap. De mogelijkheden hiervoor 
ziet zij in de gevolgen van het zogenaamde Spoetnik-effect in de westerse lan
den, dat plaatsvond toen de regeringen in West-Europa en in de Verenigde Sta
ten in reactie op de technologische voorsprong van de Sowjet-Unie het tot dan 
toe onbenutte talent van de jonge generatie vrouwen op het gebied van de beta
wetenschappen meer kans gaven. 
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Dit resulteerde in de zestiger jaren in grotere mogelijkheden dan voorheen 
voor vrouwen om de beta-faculteiten van de universiteiten te betreden. Maar 
de wetenschappelijke beroepen en bedrijfstakken waar deze vrouwen na afstu
deren terechtkwamen, waren in toen~mende mate betrokken bij het zoge
naamde militair-industrieel complex en dat feit stelt deze vrouwen, zodra zij de 
vraag naar hun eigen belange stellen, in oppositie tegenover dezelfde instituties 
en voorwaarden die hen hun ontplooiingskansen gaven. Naar de mening van 
Donna Haraway heeft de vrouwenbeweging tot op heden te weinig het belang 
ingezien om vanuit deze oppositie een fundamentele kritiek te ontwikkelen op 
de wetenschappelijke en technologische praktijk in de westerse landen. Om 
daarmee een start te maken, wil zij twee van de belangrijkste categorieën waar
omheen onze wetenschappelijke kennis is opgebouwd onder de loep nemen, 
namelijk arbeid en sekse. Hoe deze categorieën in de geschiedenis van de we
tenschap hun huidige vorm hebben gekregen, beschrijft zij in haar artikel. Zij 
schetst in grote lijnen de structuren van de huidige objecten van wetenschappe
lijke kennis- waartoe' de vrouw' ook behoort- en wijst erop hoe verontrus
tend het beeld is dat deze schets oplevert. Zonder schroom komt zij met ge
waagde voorspellingen over de grote consequenties die de huidige technologi
sche veranderingen voor ons wetenschappelijk denken zullen hebben. Volgens 
haar onderstreept dit nogmaals de noodzaak van een samenhangende socialis
tisch-feministische politiek op het gebied van wetenschap en technologie. Hoe 
deze politiek eruit gaat zien, is niet te voorspellen, niet in het minst omdat on
der feministen zelf al verschillende meningen bestaan. Maar naar de mening 
van Donna Haraway is het niet mogelijk tot een dergelijke politiek te komen, 
wanneer het uitgangspunt van een feministische visie zou zijn het zoeken naar 
een of andere natuurlijke, zuivere kern. Om in haar woorden van de hit'!"boven 
genoemde vrouwenconferentie te blijven:' ... none of us is pure. Non of us is 
natura!.' 

Sylvia B;tcchini 
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Klasse, ras en sekse als 
wetenschappelijke objecten van 
kennis 
Een marxistisch-feministische visie op de 
maatschappelijke constructie van de produktieve 
natuur en enkele politieke consequenties 

Have we but world enough and time, 
this coyness, Lady, were no crime. 

Donna Haraway 

Inleiding: Zijn sekse en arbeid achterhaald? 

Andrew Marvel 
'To his coy mistress' 

Bij bijna elke kwestie die van belang is voor de progressieve politieke strijd in 
de Verenigde Staten, schijnen zowel nu als in het verleden het feminisme en het 
marxisme elkaars natuurlijke bondgenoten en elkaars natuurlijke vijanden te 
zijn; vraagstukken op het gebied van de technologie, de wetenschap en het ont
wikkelingswerk vormen hierop geen uitzondering. Socialistisch-feministische 
theoretici hebben herhaaldelijk gewezen op de haat-liefde verhouding tussen 
het marxisme en het feminisme door het beeld op te roepen van een mislukte 
vrijage en huwelijk (W einbaum, Hartmann). Hoewel deze wereldwijde poli
tieke bewegingen beide uit maatschappelijke onderdrukkingsverhoudingen 
voonkomen, die een historisch specifiek maar niettemin universeel belang 
hebben, zijn ze niet in staat te komen tot een succesvolle verbintenis doordat er 
cruciale onopgeloste meningsverschillen bestaan die voor beide partijen de 
kern van hun analyse en praktijk raken. Zo centraal zijn de categorieën waar de 
discussie om draait en zo meervoudig hun betekenissen: arbeid en sekse, pro
duktie en reproduktie. Wat zich afspeelt tussen het marxisme en feminisme is 
de formulering van een politiek effectieve analyse van het tot stand komen, het 
voonzetten en het transformeren van het dagelijks leven van de mensen naar 
een toestand die vrij is van de belangrijkste vormen van overheersing op grond 
van geslacht, van ras en van klasse. Bij de vorming van het dagelijks leven spe
len wetenschap en technologie in toenemende mate en onontkoombaar een 
centrale rol. 

Met het oog op het grote dreigende gevaar van nucleaire oorlogen en de 
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nauwelijks minder grote gevaren die de strijd tegen onderdrukking van z.o vele 
kanten bedreigen, blijven veel socialisten hameren op het punt dat feministen 
terughoudend lijken, dat ze in hun analyses en politiek waarin vroUWl'n cen
traal staan niet de ernst schijnen in te zien van de huidige crises, dat ze zich be
zig houden met luxe vraagstukken. Aan de andere kant blijven feministen deze 
eisen van links ervaren als opdringerige verleidingspogingen en als een oneervol 
aanzoek. Het feminisme wil niet de maîtresse van het socialisme zijn. Veel fe
ministen zijn verder van mening dat het huwelijk überhaupt geen fatsoenlijke 
status is, maar een eigendomsverhouding. Zij kunnen daarbij wijzen op het feit 
dat delen van het door mannen overheerste links in Amerika het politieke ge
vaar van het opkomende, bijna fascistische rechts -met zijn bla-bla rond het 
gezin en zijn duidelijke aantrekkingskracht voor grote delen van de blanke 
werkende klasse in Noord-Amerika- poogt te keren door zelf het traditione
le gezin te verheerlijken en door zichzelf aangetrokken te voelen tot een 'revo
lutionair kerngezin'. Ondertussen zien feministen hoe hun rechten op het ge
bied van de reproduktie uitgehold worden; zien ze hoe ernstige armoede speci
aal voor vrouwen van elke huidkleur opkomt; hoe er opnieuw seksueel geweld 
opkomt, waaronder fysieke aanvallen op lesbiennes en homo's; en ze zien de 
verlammende uitsluiting van vrouwen uit vrijwel alle bronnen van macht en dat 
geldt zeer zeker voor de kennisverwerving op het gebied van de techniek en de 
wetenschap. 

Maar deze tegenstellingen tussen socialisten en feministen zijn te scherp 
gesteld; aan de ene kant komen deze twee gezichtspunten vaak tegelijkertijd 
voor bij één en dezelfde individuele mens, Aan de andere kant hebben belang
rijke delen van gemengd links in de Verenigde Staten in toenemende mate dele
gitimiteit van de autonome vrouwenbeweging en de sterke theoretische aan
spraken erkend ten aanzien van de grote betekenis van onderdrukking op 
grond van geslacht en de daarmee verbonden arbeidsdelingen, bij het tot stand 
komen van, of tenminste mogelijk maken van klasse-onderdrukking. !\oven
dien ontwikkelt zich een veelbelovende socialistisch-feministische thel)rie die 
op indringende wijze de zwakke plekken kritiseert in de marxistische theorie 
waar die onmachtig is de fundamentele rol van vrouwen in het tot stand bren
gen van het dagelijkse leven in te zien en die het begin van een spannènde poli
tieke en theoretische synthese oplevert (Hartsock, Sargent). Maar ztwel de 
blanke feministen als de socialisten is ook terecht verweten dat hun thelwie en 
praktijk zich schuldig maken aan volstrekte onwetendheid op het gebied van 
rassenvraagstukken. In de Verenigde Staten ontbreekt het zowel de feministi
sche als de socialistische analyses en bewegingen aan de mensen die de 'aan
hang' zouden moeten vormen -vrouwen en arbeiders, hoe je deze ook defi
meert. 

Tenslotte voelen feministische activisten zelf zich vaak in de war gebracht 
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en uiterst gefrustreerd door de buitengewone macht van de 'baarmoeder-poli
tiek', zoals deze de vrouwenbeweging van de negentiende eeuw af bepaalt. 
Hoewel ze weten dat kernwapens en kernenergie, wetenschap en technologie 
grof gezien en klassestructuren in het algemeen feministische thema's zijn, 
schrijven feministen meer over en organiseren zich meer op sekse-bepaalde 
kwesties, zoals abortus, pornografie en verkrachting. Een aantal redenen hier
voor ligt voor de hand: er bestaat geen zelfbeschikkingsrecht op het gebied van 
de reproduktie terwijl dat een voorwaarde op velerlei gebied is voor een revo
lutionaire omvorming in niet-hiërarchische zin. Ook blijft de mannenmaat
schappij, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten in ruime mate gehand
haafd door middel van cultureel en fysiek seksueel terrorisme. 

Maar er zijn ook redenen, waarvan de oorzaak ons ontgaat. Waarom heb
ben feministen bijvoorbeeld niet met dezelfde overtuigingskracht toonaange
vende analyses voortgebracht over ontwikkelingen in de wetenschap en tech
nologie als zij deden ten aanzien van rechten op het gebied van de reproduktie? 
Waarom treft men deze analyses nauwelijks aan, terwijl vrouwen op wereld
schaal het grootste deel vormen van het arbeidslegerin de moderne, toonaan
gevende, wetenschappelijk hoogontwikkelde bedrijfstakken, als de elektroni
ca/ Waarom laten zij verstek gaan terwijl ongeveer tachtig procent van de toe
name van de beroepsbevolking in de Verenigde Staten sinds de Tweede We
reldoorlog wordt gevormd door vrouwen en jongeren? De traditionele manne
lijke werkende klasse bevindt zich schijnbaar niet daar waar fundamentele 
maatschappelijke veranderingen aan de gang zijn. Waarom weten we niet meer 
van de wereldhistorische gevolgen van de hedendaagse wetenschappelijke, 
technologische en economische ontwikkelingsstrategieën, die tot stand komen 
binnen bestaande en soms nieuwe, keihard opgelegde, sociale verhoudingen 
van de wereldwijde mannenoverheersing, zowel in de formeel kapitalistische, 
als in de formeel socialistische landen. Feministen, en in het bijzonder socialis
tisch-feministen, zouden eigenlijk veel te zeggen moeten hebben over, bijvoor
beeld, technologie-overdracht binnen patriarchale maatschappelijke systemen. 
En alle socialisten zouden, logisch gesproken, een diepe behoefte moeten voe
len om over deze zaken meer te weten te komen. 

Waarom lijkt feminisme toch zo verbonden aan sekse als biologische 
kwestie? Misschien kan men de vraag op een andere manier stellen: waarom 
schijnt socialisme als het ware gehuwd met de 'arbeider' als bron voor al het 
zijnde en schijnt feminisme als met een navelstreng vast te zitten aan dat andere 
mythisch produktieve wezen 'de vrouw'? Het lijkt juist de vraag op deze ma
nier te stellen, vooral wanneer noch de 'arbeider- als-man', noch de 'vrouw
~s-moeder' tegenwoordig nog erg produktief zijn in de oude zin van het 
woord. Beide staan op het punt zowel in mythe als in werkelijkheid te bezwij
ken aan de uiterst produktieve besturings- en beheersingssystemen die verbon-
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den zijn aan de industrieën op het gebied van automatisering, elektronica, re
produktie-apparaten en communicatie. In een aantal wezenlijke opzichten ljjkt 
de produktie en reproduktie van het dagelijks leven middels arbeid en voort
planting het gevaar te lopen technologisch achterhaald te raken- en dat geldt 
ook voor de traditionele formules van socialisten en feministen en voor hun fa
milieruzies. Door deze ontwikkelingen wordt er veel ter discussie gestdd, in
clusief onze analytische categorieën als arbeid en sekse. 

De produktieve natuur: een geschiedenis 

Zonder de pretentie te hebben al deze moeilijkheden op te lossen, zou ik hier 
enkele gedachten willen neerzetten over arbeid en geslacht, arbeiders m vrou
wen, klasse en sekse, vanuit het tweeledige gezichtspunt van een socialistisch
feministe en van een historica van de biologie. In het bijzonder wil ik het heb
ben over het ontstaan van klasse, ras en sekse en andere essentiële wetenschap
pelijke kennisobjecten in de biologie en de menswetenschappen gedurende de 
laatste tweehonderd jaar. Dit in een poging de dieperliggende verbindingen te 
onderzoeken tussen betekenis-systemen (cosmologie en mythen) en systemen 
die betekenissen scheppen (technologie en wetenschap). Ik zal besluiten met 
enkele politieke gedachten over gedeeltelijke resultaten en over de stappen die 
nu nodig zijn in de socialistisch-feministische ontwikkeling ten aanzien van 
wetenschap en technologie. 

De objecten die gevormd zijn door en bestudeerd worden in de biologie 
en de menswetenschappen hebben zo ongeveer de laatste tweehonderd j.tar een 
aantal zeer interessante eigenschappen gemeen: het zijn vruchtbare objecten 
die volgens de fysiologisch-organische- of meer recentelijk volgens de tech
nologisch-cybernetische- principes van de functionele arbeidsdeling gerang
schikt zijn. Het belangrijkste is daarbij dat de biologie en menswetenschappen 
genererende lichamen bestuderen, lichamen die groeien en zich vermenigvul
digen, zich reproduceren en zich uitbreiden, veranderen en zich vertakken 
vanuit interne bewegingsbronnen, -lichamen die geregeerd worden door in
terne beheersingswetten. De functionele arbeidsdeling die de structuur van 
moderne kennisobjecten in de biologische en sociale wetenschappen (ot het nu 
kapitalistische of socialistische zijn) regelt, berust op een doelgerichte groei en 
op ingebouwde schema's ter beheersing van de opbrengsten van natuur! ijke li
chamen. Deze beheersingsschema's zijn door en door verweven met de zich 
wijzigende historische en technologische vormen van overheersing van pro
duktieve systemen. Om kort te gaan, de natuur is vooral in de moderne kapita·· 
listische maatschappijen geconstitueerd als een produktie- en reproduit-iesys
teem waarvan de belangrijkste onderdelen - zoals klasse, ras en vrou·en -
geordend zijn volgens de wetten van de vruchtbare arbeid. In een bt.m'bri\k 
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opzicht kunnen 19e en 20e eeuwse mensen alleen objecten (rationeel, weten
schappelijk) kennen, voorzover deze objecten dergelijke zeer specifieke, histo
rische vormen hebben aangenomen; deze vormen zijn beladen met zowel bete
kenissen als technieken voor het afdwingen èn het aanvechten van overheer
smg. 

Ik zal deze algemene bewering toelichten aan de hand van een kort over
zicht van een aantal aspecten uit de geschiedenis van de biologie en de menswe
tenschappen. Het is aangetoond dat biologie en sociologie functionalistische 
vertogen zijn met ingebouwde (door klassebelang ingegeven) theorieën over 
macht. Marx' eigen kritiek op deze dimensie van sociaal-wetenschappelijke 
kennis is één van de meest overtuigende (Figlio, Harvey, R. M. Young). Maar 
ik zou terug willen keren naar het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw 
om de blik te richten op Thomas Robert Malthus, Adam Smith, Andrew Ure, 
Charles Babbage, Henri Milne-Edwards, Charles Darwin en Herhert Spencer. 
Laten we eens kijken naar de wetten der bevolkingsgroei, van de opbrengsten 
van de natuur en van de menselijke arbeid, die zich aftekenen in de geschriften 
van deze mensen, om daarmee enig licht te werpen op het belangrijkste kennis
object in de biologie tot aan de Tweede Wereldoorlog: het organisme. Ik wil 
het ontstaan van het organisme als technisch en wetenschappelijk kennisobject 
(dat wil zeggen niet als zuiver ideologisch bijverschijnsel van de ware weten
schap) onderzoeken zoals dit diepgaand gestructureerd is door de praktijk van 
het kapitalistische patriarchaat. Terwijl Marx oog had voor het klassekarakter 
van kennis in de politieke economie, kon hij de fundamentele elementen van de 
mannenoverheersing die ingebouwd zijn in organismes en in hun eigenschap
pen, die ook de arbeid en de biologische en maatschappelijke reproduktie van 
de mensheid omvatten, niet zien. Hij kon deze elementen niet zien door het 
ontbreken van een materialistisch-feministisch standpunt dat toen nog niet his
torisch was gevormd. 

In zijn Essay on the principle of population (1798) gebruikte Malthus beschrij
vingen van de wetten van de 'natuurlijke' produktiviteit van twee bronnen van 
groei (landbouw en menselijke bevolking) om tot twee pregnante uitspraken te 
komen. Hij liet alle soorten maatschappelijke verbeteringen toe zo lang twee 
maatschappelijke vormen gehandhaafd bleven: ten eerste het particulier bezit 
van de produktiemiddelen en ten tweede het door de man overheerste huwelijk 
met het mannelijk bezit van de produktiviteit van vrouwen, in het bijzonder 
wat betreft kinderen. Malthus vertegenwoordigt een vroege en met veel inzicht 
ondernomen poging om processen in de natuurlijke en de maatschappelijke 
wereld te formuleren in termen van produktiewetten in plaats van door voor
opgestelde harmonie. Hij begreep wat latere theoretici in hun haast hem te ver
oordelen voor zijn ontegenzeggelijk klassegebonden wetenschap, niet hebben 
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willen zien: hij begreep namelijk de gemeenschappelijke noodzaak van de 
mannenheerschappij en het kapitalisme, hoewel de vormen van de •nannen
heerschappij voor een groot deel anders zouden worden dan de voor-k.tpitalis
tische patriarchale familie. Malthus onderscheidde, zij het aarzelend, de kerne
lementen arbeid en geslacht in de maatschappelijke organisatie van het kapita
listische patriarchaat. Ook al waren zijn wetten niet juist, hij wist toch wat er 
op het spel stond. 

Ik baseer me hier op Adam Smith, Charles Babbage en Andrew Ure voor 
de formulering van de theorie over het voornaamste structurerende principe 
van produktiesystemen (inclusief landbouw, menselijke bevolking, gt·l.innen, 
vrouwen, rassen en fabrieken): de hiërarchische arbeidsdeling, waarbij het pro
bleem van de toeëigening van de produkten van de groei wordt gesteld èn op
gelost door middel van theorieën over organische (maatschappelijke en biolo
gische) beheersingssystemen. Zowel menselijke, plantaardige en dierlijke li
chamen, als machines en menselijke groeperingen vormen allemaal onderdelen 
van organische systemen. Het is duidelijk dat er van Adam Smith tot de heden
daagse post-Tayloriaanse ergonomen op het gebied van de cybernetica, geen 
theoreticus die zich met arbeidsdeling bezig houdt, te vinden is, die het vraag
stuk van de systeembeheersing niet kende. En al deze theoretici hebben gepro
beerd een theorie over arbeidsdeling (over de doelmatigheid en de verdt-re ont
wikkeling van de produktiesystemen) te formuleren die helemaal uitging van 
(natuurlijke en rationele) krachten die intern vanuit het organisme zelf schenen 
te werken. Theorieën met het organisme als uitgangspunt, zoals de theorieën 
van de functionalistische arbeidsdeling, sluiten bepaalde manieren van beheer
sing uit (of zijn gedwongen de werkwijze van bepaalde manieren van beheer
sing te maskeren, omdat deze niet langer als wetenschappelijk geaccepteerd 
kunnen worden). Zij sluiten in het bijzonder externe overheersing die niet ge
baseerd is op de wetten van de doelmatige produktie zelf uit. De biologie (na
tuurlijke economie) en de maatschappijtheorieën (politieke economie m soci
ologie) zoeken beide in de grond van de zaak naar het begrijpen (dat wil7.eggen 
het vormen tot kennisobjecten) van beheersingssystemen in termen van intern 
werkende principes. Doelmatigheid is een speciaal voorbeeld van zo'n princi
pe. Met 'doelgerichte onderlinge afhankelijkheid' van de delen van een :ysteem 
waarmee een modern rationeel geheel (een organisme, de maatschapp11 of een 
ander object van kennis) tot stand wordt gebracht, is de wijze van organisatie 
aangegeven. Deze principes zijn relevant ongeacht kwesties als de 'reductie' 
van maatschappelijke wetten tot biologische wetten of als de eigenlijkt· relatie 
tussen sociale en biologische vertogen. 

Ik noem hier de Franse fysioloog Henri Milne-Edwards, de Engelse na
tuuronderzoeker Charles Darwin en de Engelse theoreticus op het gebied van 
de biologie en de sociale wetenschappen Herben Spencer in verband met het 
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complex van beschouwingen dat de biologie in de negentiende eeuw structu
reerde. Voor Milne-Edwards was organische doelmatigheid een afgeleide van 
de fysiologische arbeidsdeling, een principe dat zowel Darwin als Spencer cen
traal stelden in hun begrip van de moderne natuurlijke economie als een sys
teem van kolossale produktieve krachten, waarvan de structuur en de werking 
zonder interventie van buiten af tot stand kwam. De hedendaage Franse mi
crobioloog en geneticus François Jacob heeft in zijn Logic of Life met kracht 
beargumenteerd dat de belangrijkste verworvenheid van de negentiende-eeuw
se biologie bestaat uit het formuleren van zijn objecten zonder daarbij externe 
principes omtrent harmonie of controle nodig te hebben. Jacob begreep dat 
biologische objecten werkende systemen waren. Maar net als Marx, begreep 
hij niet en kon hij niet begrijpen, dat biologische objecten die als werkende sys
temen naar voren komen hecht gestructureerd zijn door hiërarchische seksuele 
principes van doelmatigheid. 

Het belangrijkste aspect van de seksuele principes die de structuur van or
ganische systemen bepalen, betrof de verhouding tussen voortplantings- en 
controlefuncties. Deze verhouding kwam het duidelijkst aan het licht in de on
derlinge verbindingen tussen de reproductieve fysiologie en de fysiologie van 
het zenuwstelsel, zoals die in de biologie van de negentiende en van de twintig
ste eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog bestonden. Het is geen toeval dat 
zowel in Europa als in de Verenigde Staten en Japan, de negentiende-eeuwse 
biologie een enorme rijkdom aan kennis over organische reproduktie, voort
planting, geslachtelijke en ongeslachtelijke wijzen van organische produktie 
aan het licht brachten. De systemen met de grootste organische 'doelmatighed' 
bleken de zoogdieren te zijn en daarbij natuurlijk in de eerste plaats de mens 
(man) met 'zijn' superieure lichamelijke en maatschappelijke arbeidsdeling. 
Daaronder viel ook het gezin en de scheiding tussen thuis, markt en arbeids
plaats en de eigen sferen voor mannen en vrouwen, evenals voor de verschillen
de klassen. In de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw was er 
sprake van een stortvloed aan biologische theoriën over de hiërarchische, maar 
strikt intern functionerende, onderlinge afhankelijkheidsrelaties tussen de re
produktiesystemen en de systemen van het zenuwstelsel in de produktie en 
transformatie van organismes. Wellicht doet zich het hoogtepunt in deze ma
nier van denken in de biologie wel voor in de synthese van fysiologie, etologie 
en maatschappijtheorie in de psychobiologie die vorm kreeg aan de universitei
ten van Yale, Chicago en Harvard in de twintiger en dertiger jaren. Deze scho
len der biologie zijn zeer nauw verbonden met de ontwikkeling van de anti
marxistische theorie van maatschappelijke stelsels, die voor en na de Tweede 
Wereldoorlog in de Verenigde Staten plaatsvond. Maar ik loop op mijn verhaal 
vooruit. 

Sekse en arbeid hadden in het functionalisme van de organismes van het 
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eind van de achttiende eeuw een organische partner van gelijk niveau: het ras 
als wetenschappelijk object. Net zoals klasse en sekse interne regels voor het 
functioneren vereisten, was dat het geval met ras. En net als sekse en arbeid had 
het object dat ras werd genoemd, een fysieke, ja zelfs fysiologische basis nodig: 
het ras had een lichaam nodig en het ras kreeg een lichaam in het or~anische 
schema der dingen die functioneerden volgens een logica van onderlin~ afhan
kelijke interne controle en niet door 'van buiten af' opgelegde overheersing. 
Zoals bekend hadden het imperialisme en de slavernij een zweem van natuur
lijkheid. De uit kennisobjecten opgebouwde natuur had een lichaam dat sa
mengesteld was uit principes betreffende de controle over haar produkten. De 
zwarte slavinnen in de Nieuwe Wereld ervoeren in hun ervaring van KCdwon
gen reproduktie en seksuele dienstbaarheid, het scherpst de logica van dergelij
ke controlesystemen. De geschiedenis van de fysische anthropologie, de psy
chologie, van evolutietheorieën en vele andere takken en vertogen van het or
ganisch functionalisme, zitten vol met constructies waarbij ras als object van 
moderne kennis neergezet wordt. Het is in te veel opzichten een kwalijke ge
schiedenis, net zoals dat het geval is met sekse en arbeid als wetenschappelijke 
objecten. Maar het is onmogelijk de vele biologische theorieën over raciale 
minderwaardigheid aan de kant te zetten als 'slechte wetenschap', als ideologie 
om daarmee die biologie te redden die zulke uitspraken over raciale of seksuele 
minderwaardigheid afwees. Zo makkelijk ontkomen we niet aan de vcrtogen 
die deel uitmaakten van het sociale patroon van moderne overheersingsvor
men. Het is in het bijzonder van beslissende betekenis te beseffen dat het we
tenschappelijk begrip van produktieve controlesystemen, zoals dat in de biolo
gie het geval is, niet alleen overheersingsprincipes niet uitsloot, maar dat deze 
daar noodzakelijkerwijs in waren ingebouwd, of dat ze in ieder geval in de logi
ca daarvan besloten lagen. 

Van biologische organismes tot biotische1 componenten 

Voordat ik inga op de sociale strijd die door deze al te korte schets der ideeën
geschiedenis loopt, wil ik deze boude stelling nog een stap verder voenn. Inde 
decennia tussen 1930 en 1950 en speciaal gedurende de Tweede Wereldoorlog 
ondergingen het organische, fysiologische functionalisme en zijn uitvcrkoren 
objecten (organismes, rassen, arbeiders, en vrouwen) een fundamentell' veran
dering. De sociale praktijk van biologen gedurende de oorlog maakt deel uit 
van deze ingewikkelde geschiedenis. In belangrijk opzicht hielden de hiologie 
en andere rond het organisme opgebouwde vertogen op te bestaan; ze werden 
vervangen door de cybernetische communicatiewetenschappen die hebeerst 
werden door de principes van het cybernetisch functionalisme. Deze nntwik
keling vergrootte aanzienlijk de mogelijkheden die geboden worden door het 
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wetenschappelijk begrip van de zelfbesturende en zelfgenererende controle
systemen. De objecten van kennis ondergingen een fundamentele verandering 
en dat gold ook voor de logica van de controlefuncties. Deze kwestie is van 
verstrekkende betekenis voor socialisten en feministen die een effectieve poli
tieke analyse willen formuleren. 

De verandering is overal te zien: bijvoorbeeld in de omvorming van de 
ecologie van een rond het organisme opgebouwde theorie over biologische ge
meenschappen tot de ecologie van de ecosystemen; en ten tweede in de ver
plaatsing van het zwaartepunt van de biologie (en van de verklaringscriteria) 
van de organisme-gecentreerde bestudering van de onderlinge verhouding tus
sen geest (zenuwstelsel) en geslacht (hormonen) naar de behandeling als com
municatie-systeem van de coderings-, copierings- en uitleesfuncties. 

De genetica, immunologie, neuro-endocrinologie, etologie- al deze we
tenschappen geven een dergelijke verandering te zien. In de moderne biologie 
gaat het over doorstroomverhoudingen over vloeiende grenzen heen en de be
heersing van deze verhoudingen als problemen van informatie-overdracht en 
systeemproduktiviteit. Een blik op een modern biologiehandboek, bijvoor
beeld Life on Earth, een boek dat in de Verenigde Staten aan de biologie facul
teiten van de belangrijkste universiteiten gebruikt wordt, zal de scepticus ervan 
overtuigen dat een organisme uitsluitend een interessante, technologisch inge
wikkelde machinerie is van een zeer modern soort, namelijk een communica
tiemachine die in een intensieve kapitalistische marktconcurrentie verwikkeld 
is om zijn genetische deugdelijkheid te optimaliseren (het overleven en gediffe
rentieerd reproduceren van de kleinste elementen van de controle en voort
planting en van decoderings-en uitleesfuncties). Biologische objecten zijn in 
dit transformatieproces tot het uiterste verkleind; de kleinste elementen van 
groei en controle worden niet gevormd door de traditionele organismes en hun 
hiërarchische, onderling afhankelijke systemen. Geautomatiseerd copiëren, 
dupliceren en transformeren zijn de sleutelprocessen van de communicatiewe
tenschappen die zich met deze biotische componenten bezighouden. Biologie 
is een zeer moderne communicatiewetenschap en -technologie. Haar objecten 
zijn de cybernetische besturings- en beheersingssystemen. 

Kosmologieën en technologieën 

Over deze uitzonderlijke geschiedenis dient nog veel meer gezegd te worden. 
Maar in plaats van het onderzoeken van dergelijke uitersten, wil ik deze ge
schiedenis onderzoeken vanuit enkele inzichten in de verhouding van feminis
tische en socialistische politiek tenopzichte van wetenschap en technologie. 

Ten eerste: als men kijkt naar de historische verandering van de biologi
sche objecten, is het moeilijk een strikte scheiding te handhaven tussen weten-

27 



schap en technologie. Van het begin af aan waren biologische objecten produk
tieve technische systemen, of men het nu heeft over bevolking, oq~anismes, 
ecosystemen, celorganellen2 of genomen. 3 Zeker, de moderne machinerieën 
(centrifuges, computers, warmteopwekkende machines etc.) hebben demo· 
derne biologie mogelijk gemaakt. Maar er was meer aan de hand: biologische 
objecten waren werkelijk technische objecten, dat wil zeggen middelen om be
tekenissen in de materiële wereld tot stand te brengen. We hadden de huidige 
ontwikkelingen in de recombinant DNA-technologie evenals de daarmee ver· 
bonden industriële biologieën die ons begrip van de scheiding tussen het orga· 
nische en het technische zo fascineren en tegelijk bedreigen, kunnen verwach
ten- en we deden dat ook. De natuur is geen Alma Mater, maar een van bin
nen uit opgebouwd, tot in hoge mate gemilitariseerd, uiterst produktief com· 
municatiesysteem. Deze uitspraak is van kracht op het niveau van de mythe èn 
op het niveau van de huidige technische verworvenheden. Biologische eenhe
den zijn organen, dat wil zeggen werktuigen voor de produktie. 

Ten tweede kunnen we zien dat de zo geprezen categorieën van socialisten 
en feministen- arbeid en geslacht of sekse - en de wezens die een uitdruk· 
king waren van deze functionele en fundamentele krachten - arbeiders en 
vrouwen (mannen hadden geen geslacht op dezelfde manier; ze warl·n zeker 
nooit zoals vrouwen 'de sekse')- een problematische oorsprong ht•bben en 
een zelfs nog verontrustender mogelijke dood tegemoet gaan. Wat stabiele 
ontologische categorieën leken, blijken historisch gevormde kennisobjecten in 
racistisch-kapitalistisch-patriarchale sociale organisaties te zijn. Historisch· 
materialisten zijn niet bepaald ondersteboven van dergelijke beweringen; zij 
geloven dat alles historisch gevormd is op basis van de manier waarop de den
kers en doeners feitelijk de veelvoudige aspecten van hun zelfverwerkelijking 
op een bepaald moment en op een bepaalde plaats richting geven. De cnnstruc· 
tie van historisch-materialistische standpunten die het begrip van arbeid en sek· 
se voortbrachten, werd door een complexe strijd tot stand gebracht tt•midden 
van zich op wereldschaal voltrekkende veranderingen. Maar de matt• waarin 
feminisme en socialisme historische vormen van humanisme zijn, dat wil zeg· 
gen vertogen betreffende hiërarchische produktie van de mens als het hoogste 
produktieve controlesysteem, is op zijn minst filosofisch zeer verontrustend. 

Maar feministen en socialisten kunnen misschien aan gene zijde \'an deze 
indigestie enkele noodzakelijke inzichten verwerven over sommige O\)rzaken 
van onze theoretische starheid, ons voortdurend falen een echte en vnJkomen 
onderlinge vereniging tot stand te brengen doordat we een verbintenis :r,ijn aan
gegaan met ontoereikende en misschien verouderde categorieën als ;u·beiders 
en vrouwen, arbeid en sekse. Feministen kunnen bijvoorbeeld meer hdderheid 
verkrijgen over onze fixatie op geslacht en sekse, die in tegenspraak is met ons 
besef dat feministische vraagstukken de hele wereld betreffen en niet alleen het 
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moederschap en de vrijheid op het gebied van de reproduktie. Vrouwen zijn in 
radicaal opzicht historische produkten; vrouwelijke mensen in de westerse we
reld zijn in de laatste paar honderd jaar niet in staat geweest hun bepaaldheid 
binnen een geseksualiseerd functionalistisch vertoog te ontlopen. Natuurlijk 

gaan we steeds door onze politiek te seksualiseren en proberen we arbeid in een 
wat meer geslachtbepaalde categorie op te vatten; en we kijken met argwaan 
naar de traditionele socialisten. Feministen hebben tenslotte niet geworsteld 

met termen als geslacht en sekse als louter een systeem van betekenissen, maar 
als een hoog ontwikkeld sociaal systeem voor het tot stand brengen en het af
dwingen van de betekenis van deze woorden. Daarom komen feministische 

analyses van de technologieën op het gebied van de reproduktie, van de ge
zondheidssystemen en zelfs van de nucleaire technologie steeds weer terug op 
het punt waar de kosmologieën en technologieën ons weer in vrouwen veran
deren. Gelijkluidende opmerkingen kunnen worden gemaakt ten opzichte van 
socialistische begripvorming en praktijk in relatie tot de arbeid als een systeem 
van betekenissen en technologieën voor het vormen van de mens/man, zelfs 
van de mensheid. Het was bijna onmogelijk politieke verhalen te houden zon
der deze produktieve logica. Het moet ook duidelijk zijn dat deze situatie niet 
helemaal slecht was. Een korte beschouwing van de dialektiek en de bevrijden
de rijkdom aan tegenstellingen in deze moderne maatschappelijke systemen 
van kennis en technologie, die arbeiders, vrouwen en gekleurde mensen als 
produkten hebben opgeleverd, herinnert ons eraan dat wij vanuit de standpun
ten die door onze plaats en onze constitutie in de wereld mogelijk zijn, met 
vrucht strijden. 

Ten derde: de in dit artikel voorgestelde analyse kan meer licht werpen op 
enkele aspecten van de zich op dit moment voltrekkende strijd en debatten 
over de klassestructuur die zich in technologisch hoogontwikkelde maatschap
pijen ontwikkelt. Ik denk dat hier aandacht voor de elektronica en communi
catieindustrieën zeer nuttig is en ook vol zit met interessante tegenstellingen 
voor socialisten en feministen. 

Op het niveau van de definities, mythes en cosmologieën (we moeten in 
ons achterhoofd houden dat het onderscheid tussen mythe en techniek nogal 
glibberig is) zijn deze industrieën een illustratie van macht en beheersingslogi
ca, besturingswetten die geheel anders zijn dan die we kennen van voor de 
Tweede Wereldoorlog. De moderne controle werkt door middel van statisti
sche beheersing van de allerkleinste elementen en niet door een afzonderlijke 
controle opmicro-niveau of een therapie op micro niveau van inviduele licha
men die een onderlinge samenhang hebben. De moderne controle gaat over be
lastinganalyses van mogelijk overbelaste systemen; de moderne controle van 
de produktie heeft betrekking op het snel monteren, demonteren en weer op
nieuw monteren van alle componenten van het systeem, zowel biotische, als 
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niet-biotische. Vrouwen, lichamen en fabrieken zijn alle onderworpen aan de
ze logica. De moderne controle gaat over de mate waarin informatie~tromen 
bepaalde grenzen passeren; binnen statistisch bewaakte grenzen is veel toege
staan, zelfs het geloof in en het in praktijk brengen van individuele autonomie 
en van creativiteit in werk en seks, binnen zekere grenzen. Het is allemaal een 
kwestie van verhoudingen en het in de hand houden van verhoudingen. Ook 
voor embryologen en enzymologen gaat het om het in de hand houden van 
verhoudingen. 

Op het niveau van de technologie en de concrete maatschappelijke organi
satie van het dagelijks leven (laten we er weer aan denken dat technologie en be
tekenis letterlijk twee kanten van één zaak zijn) kunnen we een begin maken 
met het meer volledig begrijpen van de structuur van de internationale .lrbeids
deling die afhankelijk is van de herschepping van vrouwen in een nieuwe ge
daante, welke aangepast is aan de hoogontwikkelde uitbuitingstechnologie 
(Zim, Grossman). De klassieke verdeling van vrouwen volgens klasst' en ras 
wordt gebruikt om industrieën mogelijk te maken die aan de top staan in de 
wereld en die een absoluut centrale rol spelen in de door mannen bd1eerste 
oorlogsmachinerie en in de moderne maatschappelijke systemen in het alge
meen. Maar aan de andere kant zijn er zeer bijzondere en historisch nieuwe 
voorwaarden aanwezig voor het opzetten van nieuwe soorten bewustt' en ge
organiseerde verbindingen tussen vrouwen, waarvan de gevolgen over de hele 
wereld voelbaar kunnen zijn. De elektronische en communicatie-industrieën 
maken de verbindingen in het dagelijks leven voor vrouwen in Sunnrvale in 
Californië en in Penang in Indonesië tot werkelijkheid. Het is aan al deze vrou
wen en aan het socialisme en het feminisme als wereldbewegingen, om deze 
verbindingen te veranderen in bevrijdende maatschappelijke krachten, in plaats 
van in nieuwe manieren om vrouwen uit te buiten. Eén ding is zeker: vrouwen 
zijn geen wereldwijde tweederangs- of marginaal arbeidsleger; zij nemen een 
sleutelpositie in in de belangrijkste, moderne, op wetenschappelijke b.tsis op
gezette industrieën van de wereld, in de kantoren, op de markten, in dt· huizen 
en de fabrieken. Als socialisten, tenminste in de Verenigde Staten, de traditi
onele mannelijke werkende klasse blijven zien als hun achterban, zullen zij uit 
het oog verliezen hoe arbeid verricht wordt en door wie. Als feministtil door
gaan alles te seksualiseren, zal het hun ontgaan hoe en voor wie vrouwtn in de 
moderne wereld 'in elkaar gezet worden'. 

Naar een socialistisch-feministische wetenschaps- en 
technologiepolitiek 

Ik wil nu dezewijdseen vergaande aanspraken laten liggen en me bezig houden 
met meer nabijliggende gebieden en behoeften van het socialistisch-feminisme 
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(naar mijn mening moeten wij allen deze politieke positie nastreven) ten op
zichte van wetenschap en technologie. Mijn eigen nauwe gezichtsveld beperkt 
veel hiervan tot de Verenigde Staten en erger nog, tot de perspectieven van 
voornamelijk blank links. Ten eerste: laten we het verschrikkelijke probleem 
van klassen- en rassenscheidingen tussen vrouwen in de Verenigde Staten be
kijken in relatie tot wetenschap en technologie. Op een pasgehouden, in poli
tiek opzicht behoorlijk conservatieve nationale conferentie over vrouwen in 
wetenschap en techniek- een conferentie waar meer gekleurde vrouwen aan
wezig waren dan op de meeste, door blanken georganiseerde, feministische 
bijeenkomsten- kwam een heel duidelijke boodschap over: voor vrouwen in 
wetenschap en techniek zullen de beroepsmogelijkheden in onderzoek en ont
wikkeling in de volgende tien jaar zeer nauw verbonden zijn met de militaire 
sector. De meeste vrouwen in wetenschap en techniek zullen de laagste positie 
blijven innemen, dat wil zeggen als laagstbetaalde, 'ongeschoolde' arbeids
krachten, die makkelijk te ontslaan zijn (voorzichtigheid is geboden met de 
tenn 'ongeschoold'; deze term heeft de neiging synoniem te worden voor alles 
wat vrouwen doen, vooral als ze weinig betaald worden). Verder zullen 
kantoorbanen overwegend aan blanken voorbehouden blijven en zullen banen 
in de produktie meer toevallen aan gekleurde vrouwen. En tenslotte zal de so
ciale politieke zorgen voor een voortdurende massaproduktie van praktisch 
ongeletterde jongeren, vooral uit de gekleurde bevolking, om de geautomati
seerde levensmiddelenindustrie en andere snel groeiende sectoren te bevolken. 

Het leven van vrouwen zal tot in de kleinste lichaamsbewegingen en -
structuren verbonden worden aan de vloeiende machinerie van de hoogont
wikkelde technologie, maar wij zullen voor een uitgebreid gebied het ant
woord op de vraag hoe wij werken en hoe deze technologie werkt, schuldig 
blijven en wij zullen voor een groot deel niet bij machte zijn de technologie te 
veranderen en dus ook niet in staat zijn de technologie van de produktie van 
betekenissen te beheersen. Dat betekent dat wij machteloos zullen blijven, als 
we geen politiek ontwikkelen die praktisch en theoretisch veel effectiever is dan 
de politiek die we nu hebben. En dit moet inhouden dat wij een manier ont
wikkelen om goede verbindingen tot stand te brengen met mensen die- ook 
al wonen ze buiten de Verenigde Staten - volledig deel uit maken van ons le
ven, gewoonlijk houdt dat voordeel voor ons en uitbuiting voor hen in. Hoe 
zal de zwarte computeranaliste die onderzoekswerk doet voor Intel-het eer
ste lid van haar familie die een fatsoenlijke opleiding kreeg- in staat zijn een 
effectieve en bevrijdende verbinding te maken met het jonge meisje in een elek
tronische assemblagefabriek in Taiwan? Hoe kunnen we verzet verwachten te
gen de overheersing van zo'n groot deel van het maatschappelijk leven door de 
militaire technologie, als het dagelijks leven in toenemende mate afhangt van de 
banen die deze technologie oplevert? Blanke feministen hebben niet geleerd 
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hierover veel te zeggen en we zullen het ook niet leren als we gescheiden blijven 
van elkaar. Het is ook niet bemoedigend te horen dat de Amerikaanse v.tkbon
den die nu zonder succes een organisatie proberen op te zetten in de Sili..:onen
vallei in Californië, nauwelijks vrouwen, en nog minder gekleurde vrouwen, 
betrekken bij de organisatie en de besluitvorming. De arbeidskrachten in de in
dustrie bestaan voor 80% uit vrouwen. Ondertussen wordt chemischl· vergif
tiging van arbeidsters routinematig gediagnosticeerd als stress. Maar w .\ar zijn 
de arbeidstoxicologen? En waar is de politiek toegankelijke kritiek op de stres
sideologie in de moderne medische wetenschap van de communicatietedmiek? 
Waarom zijn zoveellinkse mensen nog steeds gefixeerd op de mannelijke mijn
werkers, metaalarbeiders en arbeiders in de autoindustrie? 

We moeten met nadruk naar voren brengen dat de hoogontwikkelde tech
nologie er is voor de bevrijding van vrouwen en anderen en dus ook te ~ebrui
ken is door vrouwen voor doeleinden die zij zelf bepalen. Deze eis moet gezien 
worden in het licht van de ervaringen opgedaan in het Nationale Vrouwen Sa
telliet project in 1978 dat technisch geschoolde vrouwen bij elkaar bracht voor 
het opzetten door middel van satellietverbindingen van een nationale conferen
tie over vrouwenvraagstukken zoals vrouwen die zelf formuleren. Het project 
slaagde niet omdat mannelijke technici weigerden discussie door de ruimte toe 
te staan over zaken als abortus en lesbianisme. (Ian Zimmerman in Conference 
proceeding, wamen and technology, 1979). De ruimte zou er alleen voor man
nen moeten zijn. Het zal moeilijk zijn om een scherpere illustratie te vinden 
van een seksepolitiek die zo flagrant in strijd is met de voorstelling van de phal
lische technologie als een neutrale zaak. Feministen moeten wegen vinden voor 
het analyseren en het tot stand brengen van een technologie die het leven dat 
wij allen willen, vrij van rasse-, klasse- en sekseoverheersing, tot stand brengt. 
Deze doelstellingen zullen soms leiden tot het benadrukken van kleinsçhalige, 
gedecentraliseerde, op persoonlijke maat gesneden technologische vnrmen. 
Zulke technologie is niet synoniem met zacht, vrouwelijk en makkelijk. Ze 
vereist discipline, kennis en vaardigheid en ze is niet noodzakelijkervijs een 
vervanging voor grootschalige technologie. 

Tot slot: feministen moeten manieren vinden om brede, stabiele or~anisa
ties tot stand te brengen met andere socialisten die niet de een aan de ander on
dergeschikt maken. En ondertussen moeten ze de strijd voortzetten vwr het 
vruchtbaar maken van onze respectievelijke inzichten, zelfs wanneer Zt'met el
kaar in tegenspraak zijn. In dit al te schetsmatige artikel heb ik geprob(((rd een 
aantal symbolische en materiële barrières voor de zo hoopvol verwachte ver
binding tussen marxisme en feminisme te beschrijven in relatie tot wetenschap 
en technologie. Mijn hoop is dat wij, als wij ons ervan bewust zijn dat onze 
analysecategorieën historische werktuigen zijn die gedeeltelijk bepalen wat wij 
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kunnen bouwen, een grotere wetenschappelijke en politieke vakkundigheid 
zullen verwerven. 

1. biotisch: term uit de biologie, betekent levend of aan leven gerelateerd 
2. celorganellen: een soort orgaantjes op celniveau 
3. genomen: erfelijkheidsmateriaal, zoals chromosomen 

Bibliografie en bronnenlijst bij 'Klasse, ras en sekse als objecten van wetenschapelijke kennis'. 
Het is een zeer gedeeltelijke lijst vanpublikatiesin de Verenigde Staten die van belang zijn om een 
feministische positie uit te werken ten aanzien van wetenschap, technologie en ontwikkeling. 
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Marx over de derde wereld 
Henk Overbeek 
Patricio Silva'~ 

Inleiding 

Het motief dat ons tot het schrijven van dit artikel voerde was de confrontatie 
met het laatste, postuum uitgegeven werk van de Britse marxist Bill Warren, 
Imperialism, Pioneer of Capitalism. 1 Het was niet de eerste keer dat Wl' te ma
ken kregen met vergaande interpretaties van wat Marx zou hebben voorspeld, 
maar zelden waren de uitspraken zo rechtlijnig en opzienbarend als bij Warren 
en sinds de jaren vijftig werden deze geluiden zeker niet gehoord uit de mond 
van Westeuropese marxisten. 

Wat beweert Warren? De kortst mogelijke samenvatting zou kunnen lui
den dat hij dwars tegen bijna alle linkse theorievorming over onderontwikke
ling in vasthield aan de voorspelling van Marx dat het kapitalisme zich onweer
staanbaar over de aardbol zou verbreiden, overal de produktie zou fl'voluti
oneren en de welvaart tot een ongekend peil zou opvoeren. Het gehele boek 
behelst in feite een uitwerking van enkele passages in het Voorwoord bij de eer
ste uitgave van het eerste deel van Het Kapitaal. Deze alom gelaakte 'voorspel
lingen' van Marx2 luiden: 
'Het industrieel meer ontwikkelde land toont het minder ontwikkeldt· slechts 
het beeld van de eigen toekomst.' (p. 12) 
'Ook als een maatschappij de natuurwet van haar beweging op het spoor geko
men is( ... ) kan ze de natuurlijke ontwikkelingsfasen noch overslaan nuch weg
decreteren.' (pp. 15-16) 

Met deze regels is de teneur van de stellingen van Warren volleJg gete
kend: het kapitalisme brengt vooruitgang, is niet tegen te houden en-- dat is 
dan een vanzelfsprekende implicatie- dat moet men ook niet pro bere~. Maar 
klopt deze interpretatie wel met de betekenis die Marx aan deze regels toe
dichtte? Naar ons idee niet, en dat blijkt het duidelijkst als we de gewraakte 
passages nogmaals, maar dan in hun context, onder de loupe nemen. 
'"An und für sich' gaat het niet om de hogere of lagere ontwikkelingsgr..~<ad van 
de maatschappeli;ke antagonismen, die uit de natuurwetten van de kapitalisti
sche produktie voortkomen. Het gaat om deze wetten zelf, om deze met 1jzeren 
noodzakelijkheid werkende en zich doorzettende tendensen. Het industrieel 
meer ontwikkelde land toont het minder ontwikkelde slechts het beeld van de 
eigen toekomst.' 
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Met nadruk gaat het Marx er hier om vast te stellen dat alle kapitalistische 
landen vroeger of later door dezelfde klassentegenstellingen geplaagd zullen 
worden: de Duitse lezers hoeven niet te denken dat de miserabele omstandig
heden waarin de Engelse arbeiders verkeren hun gespaard zullen blijven. Met 
het vraagstuk van de toestand in wat nu de DerdeWereld heet heeft deze passa
ge niets te maken. 

Nog sterker wordt meestal het tweede citaat misbruikt. De fout ligt daar 
niet alleen in het weglaten van de context, maar in het weglaten of negeren van 
een tussenzin die Marx er waarschijnlijk niet voor niets neerschreef. In haar ge
heel luidt de passage: 
'Een natie moet en kan van de andere leren, ook als een maatschappij de na
tuurwet van haar beweging op het spoor gekomen is- en het is uiteindelijk het 
doel van dit werk de economische bewegingswet van de moderne maatschappij 
te onthullen -kan ze de natuurlijke ontwikkelingsfasen noch overslaan noch 
wegdecreteren.' 

De tussenzin maakt duidelijk dat Marx bedoelt te zeggen dat kapitalisti
sche maatschappijen ontwikkelingsfasen van het kapitalisme niet kunnen over
slaan. Maar naties kunnen van andere naties leren (bijv., zegt Marx, van de tot
standkoming van de tien-uren-wet in Engeland) en ze kunnen 'de geboorte
weeën verkorten en milder maken' (p. 16). Ook hier weer geldt (ondanks de 
mogelijk nog te sterke benadrukking van allerlei historische onvermijdelijk
heid) dat er geen sprake van kan zijn dat deze uitspraak van toepassing wordt 
verklaard op de Derde Wereld: zij is uitdrukkelijk beperkt tot de moderne, 
d.w.z. de kapitalistische, maatschappij in West-Europa. 

Wat heeft Marx ons dan wèl over de Derde Wereld te zeggen, als het niet 
datgene is wat Warren ons voorhoudt? Marx' kennis van die delen van de we
reld die nu als Derde Wereld worden aangeduid was zeer bescheiden. Van 
Zuid-Amerika en Afrika wist hij praktisch niets, van het Midden-Oosten en 
grote delen van Azië heel weinig. Alleen van India en Oost-Europa was zijn 
kennis aanzienlijk. 3 Maar, ook als Marx alles had geweten wat er in zijn tijd be
kend was, wat zou die kennis ons kunnen vertellen over de Derde Wereld van 
nu, die een (onder-)ontwikkeling van een eeuw heeft doorgemaakt? De onge
kende expansie van het kapitalisme na 1945 bewees voor velen het historisch 
ongelijk van Marx. Voor hen was Marx nog slechts interessant als commenta
tor op de gebeurtenissen in de jaren 1840 - 1890, als historisch verschijnsel dus. 

In deze bijdrage willen we laten zien dat noch deze visie de juiste is, noch 
die (door vele 'marxisten' aangehangen) waarin de uitspraken en ideeën van 
Marx als een voor altijd geldig logisch samenstel van 'wetten' en 'voorspellin
gen' worden opgevat. 

Marx heeft ons in de eerste plaats een methode nagelaten, het historisch 
materialisme. Het is niet onze bedoeling daarover op deze plaats een uitvoerige 
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beschouwing te geven. We willen slechts een enkel naar ons idee wezenlijk ele
ment daaruit aanstippen en op die manier verduidelijken hoe het werk van 
Marx op vruchtbare wijze kan worden betrokken op een analyse van de huidi
ge Derde Wereld. 
Het historisch materialisme berust in de eerste plaats op het inzicht dat alles, 
zowel in de natuur als in de menselijke samenleving, in constante verandering 
en ontwikkeling is, in een eindeloos proces van worden en vergaan. I )eze his
torische veranderingsprocessen zijn moeilijk in hun essentie te vatten zolang ze 
zich niet ten volle ontplooid hebben. 4 Daarom is het voor hedendaagse marxis
ten ook niet mogelijk bij de analyse van moderne ontwikkelingen geïsoleerde 
uitspraken van Marx tot richtsnoer te kiezen. 5 

Verandering is dus wezenlijk, maar even belangrijk is het het karakter van 
die verandering in te zien. Voor Marx wordt verandering niet van buitenaf ver
oorzaakt (hetgeen daarentegen het uitgangspunt is van bijna elke burgerlijke 
theorie op het terrein van sociologie, economie en politicologie). 

Elke maatschappelijke situatie bestaat in en door tegenspraken, elke ge
worden verhouding draagt tegelijk de kiem van zijn ondergang in zich. Ook 
het omgekeerde geldt: niet alleen wordt elke eenheid gekenmerkt door tegen
spraak, maar ook bestaat elke tegenspraak slechts in zijn totaliteit. 

Het is de verdienste van Hegel geweest in te zien dat dit dialectisch begin
sel ook van toepassing is op verhoudingen tussen mensen, op maatscll.lppelijke 
verhoudingen. Maar de dialectische filosofie van Hegelstelde ons pas werkelijk 
in staat ons inzicht in de loop van de menselijke geschiedenis te verdit•pen toen 
die door Marx 'op zijn voeten' werd gezet, ontdaan werd van zijn ide.tlistische 
geschiedsopvatting. 6 'Het is niet het bewustzijn van de mensen dat hun zijn, 
maar omgekeerd hun maatschappelijk zijn dat hun bewustzijn bepa,dt. '7 

In het bovenstaande hebben we drie van de meest wezenlijke elementen 
van het historisch materialisme in beschouwing genomen: het inzicht dat alles 
vergankelijk is en daarme historisch specifiek, 8 het inzicht dat elke eenheid 
door zijn interne tegenstellingen, en elke tegenstelling door zijn eenheid, be
paald wordt, 9 en het inzicht dat materiële voorwaarden in grote lijnen de basis 
vormen voor het 'sociale, politieke en geestelijke levenspram in het 
algemeen'. 10 

De teksten van Marx over wat nu de Derde Wereld wordt gennemd, of 
over problemen die zich ook nu, zij het natuurlijk in een andere vers.:!hijnings
vorm, voordoen, zijn voor ons van belang niet omdat ze ons kunnen vertellen 
hoe de huidige historische situatie in elkaar steekt, maar wel omda: ze laten 
zien op welke manier, met welke methode, Marx deze problemen a;mpakte. 
Dáárvan iets te laten zien is ons voornaamste doel met deze bijdrage. 
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Pré-kapitalistische produktiewijzen 

Marx en Engels benadrukten bij elke gelegenheid dat het kapitalisme niet, zoals 
de economen der burgerij wilden doen geloven, een eeuwig karakter had. Het 
kapitalisme werd vooraf gegaan door een reeks van uiteenlopende zo genoem
de pre-kapitalistische formaties. Het uitgebreidst behandelt Marx deze in het 
deel van de Grundrisse dat onder de titel Pre-kapitalistische economische for
maties een eigen leven is gaan leiden. Hij geeft aan dat uit een oervorm van 
communale produktie, de primitieve commune, een viertal communale pro
duktiewijzen voortkwam, met ieder een eigen karakteristiek: een Slavische, 
een Germaanse, een Antieke en een Aziatische. 

Door specifieke vormen van particuliere toeëigening van het land of van 
een deel van het meerprodukt, ontwikkelden zich uit deze communale forma
ties klassenmaatschappijen: de slavenhoudende maatschappij van de klassieke 
oudheid, de feodale maatschappij van het middeleeuwse Europa en de Aziati
sche produktiewijze, die duizenden jaren, tot in de negentiende eeuw, haast 
onveranderd bleef voortbestaan. 

De aard v~n deze verschillende produktiewijzen, en hun onderlinge ver
houding, zijn belangrijke elementen voor een theorie over ontwikkeling en on
derontwikkeling, want voor de meeste kritische theorieën geldt dat de geschie
denis van de onderontwikkeling de geschiedenis is van de expansie van het ka
pitalisme vanuit Europa en zijn confrontatie met de bestaande voor-kapitalisti
sche maatschappijen in de overige delen van de wereld. Voor we hierop wat 
uitgebreider kunnen ingaan is het dan ook van belang even stil te blijven staan 
bij wat Marx over die verschillende voor-kapitalistische vormen schrijft. 

In de eerste plaats is het dan de vraag of de opsomming zoals die door 
Marx op verschillende plaatsen wordt gegeven ook als een historisch noodza
kelijke opeenvolging is bedoeld. Marx zelf heeft hier en daar verwarring ver
oorzaakt, zoals blijkt uit een veel geciteerde passage in het Voorwoord bij Zur 
Kritik der Politischen Ökonomie: 'In grote trekken kunnen aziatische, antieke, 
feodale en modern burgerlijke produktiewijzen aangeduid worden als 
voortschrijdende tijdperken van de economische maatschappiJ!ormatie. '11 

Toch is het onjuist uit deze passage te concluderen dat er sprake zou zijn 
van een voor alle situaties gegeven volgorde, zoals een zowel door traditionele 
als moderne marxisten aangehangen theorie het wil. 12 Zoals uit de eerder aan
gehaalde passages in het voorwoord bij Das Ka pit al blijkt (en hetgeen ook geldt 
voor bijv. het Communistisch Manifest) duidde Marx met deze uitspraken uit
sluitend op de feitelijke historische ontwikkeling in West-Europa en niet op 
een vermeende historische wet die universeel geldig zou zijn. 

Meer in het algemeen moet ook gewezen wo;den op het feit dat het begrip 
produktiewijze in de eerste plaats een abstractie is, ontleend aan de werkelijk-
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heid maar niet bedoeld om als keurslijf van de geschiedenis te dienen: '() p zich
zelf, losgemaakt van de werkelijke geschiedenis hebben deze abstrakllt'S geen 
enkele waarde. Zij kunnen alleen dienen om de ordening van het histories ma
teriaal te vergemakkelijken, om de volgorde van de afzonderlijke fasen aan te 
geven. Maar in geen geval geven zij- zoals de filosofie- een recept of een 
schema, waarnaar de historiese tijdperken keurig op maat gesneden ~·unnen 
worden. '13 Vervolgens is het goed met een enkele opmerking in te ~aan op 
de aard van respectievelijk de Aziatische produktiewijze- die voorkwam in 
vele van de landen die nu onderontwikkeld zijn- en de feodale produktiewij
ze-waaruit zich in Europa en Japan het kapitalisme ontwikkelde. 

Klimatologische en territoriale verhoudingen hebben volgens Marx in 
verregaande mate het karakter van de Aziatische produktiewijze bepaald. 14 De 
vele woestijnen, van de Sahara tot ver in India, maakten kunstmatige bevloei
ing van het land noodzakelijk. De schaal waarop deze openbare werken moes
ten worden aangelegd en de betrekkelijke spreiding van de bevolking OYer het 
gehele gebied, maakten daarbij het ingrijpen van een centraal staatsgeza~ nood
zakelijk. 'Hierdoor kregen alle Aziatische regeringen een economische functie 
toegewezen, de functie om voor de openbare werken te zorgen. '15 

Tegenover deze 'sterke' staat stond de dorpsgemeenschap, waarin land
bouw en huisindustrie een hechte eenheid vormden. De heersende klas»e ont
leende zijn heerschappij aan de uitoefening van de publieke functie van verte
genwoordiger van de staat en kon zich op die manier het meerprodukt tneëige
nen. De grond bleef in eigendom van de dorpsgemeenschap, die was vtrdeeld 
in kasten. 

Na de ineenstorting van het Romeinse rijk in de vijfde eeuw als gev(•lg van 
de invallen en veroveringen der Barbaren kwam er een einde aan de slavmhou
dersmaatschappij op het Europese continent. Langzaamaan kwamen ~~ bijna 
geheel Europa sociale verhoudingen tot stand die kenmerkend waren voor het 
feodalisme, de produktiewijze die de heersende zou zijn tot in de zevemiende 
eeuw in Engeland en zelfs tot in de negentiende eeuw in grote delen van Oost
Europa. De feodale eigendom berustte op een gemeenschap van de landbezit
ters en de directe producenten, de klasse der horige boeren. Deze laatstm wa
ren aan de grond van de landheer gebonden en - door buiten-econon1ische 
dwang - gedwongen meerarbeid voor de grondbezitter te verrichten. ln de 
opkomende steden ontwikkelde zich het gildewezen, de feodale organisatie 
van het ambacht, waarin de verhouding tussen meester en leerling die tussen 
heer en lijfeigene benaderde. 16 

De dynamiek van het feodalisme, en dat zou gaandeweg de middelrumwen 
blijken, moest in de eerste plaats gezocht worden in de tegenstelling tusst:!n stad 
en platteland en in de krachten die binnen de steden tot ontwikkeling kwamen. 
Op het platteland bestond een grote rem op verandering omdat de klaS;Se der 
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directe producenten een klasse van onafhankelijke producenten was. 17 Uit deze 
dynamiek ontwikkelde zich in Europa langzaamaan het kapitalisme. Welke rol 
de huidige Derde Wereld bij dat proces speelde is onderwerp van de volgende 
paragraaf. 

De Derde Wereld en de oorspronkelijke accumulatie van kapitaal 

Deovergang van feodalisme naar kapitalisme in Noordwest-Europa is een ter
rein van voortdurend debat tussen historici geweest. In deze paragraaf willen 
we in het kort samenvatten wat Marx daarover zegt, en met name willen we 
onderzoeken in hoeverre voor Marx de integratie van gebieden die nu tot de 
Derde Wereld worden gerekend een voorwaarde voor de ontwikkeling van de 
kapitalistische produktie was. 18 

Een lang, maar bijzonder verhelderend citaat uit het derde deel van Das 
Kapital geeft aan hoe Marx zelf de samenhang zag tussen de interne en externe 
factoren die tot het tot ontwikkeling komen van het kapitalisme in Engeland 
leidden. 
'Het is aan geen twijfel onderhevig- en juist dit feit heeft tot totaal verkeerde 
inzichten geleid- dat in de zestiende en zeventiende eeuw de grote revoluties, 
die met de geografische ontdekkingen in de handel gepaard gingen en die de 
ontwikkeling van het kaapmanskapitaal sterk versnelden, een hoofdmoment 
vannen in de voortgaande overgang van de feodale produktiewijze in de kapi
talistische. De plotselinge uitbreiding van de wereldmarkt, de verveelvoudiging 
van de in omloop zijnde waren, de wedijver tussen de Europese naties om zich 
de Aziatische produkt en en de Amerikaanse schattten toe te eigenen, het kol
oniale systeem, droegen wezenlijk bij tot de doorbreking van de feodale gren
zen van de produktie. Nochtans ontwikkelde de moderne produktiewijze zich 
mhaar eerste periode, de manufactuurperiode, slechts daar, waar de voorwaar
den daarooor tijdens de Middeleeuwen tot stand waren gekomen. Men verge
lijke bi ;voorbeeld Holland met Portugal. En toen in de zestiende en deels nog in 
de zeventiende eeuw de plotselinge uitbreiding van de handel en de schepping 
van een nieuwe wereldmarkt een overwegende invloed uitoefenden op de on
dergang van de oude en de opkomst van de kapitalistische produktiewijze, toen 
gebeurde dat omgekeerd op de basis van de reeds in het leven geroepen kapita
list~che produktiewijze. De wereldmarkt vormt zelf de grondslag van deze 
produktiewijze. Anderzijds, de daaraan inherente noodzaak op steeds uitge
breidere schaal te produceren dwingt tot voortdurende uitbreiding van de we
reldmarkt, zodat de handel hier niet de industrie, maar de industrie aanhou
dend de handel revolutioneert. ' 19 

Tot drie maal toe benadrukt Marx in dit citaat dat de wereldmarkt een we
zenlijke rol speelde bij het tot ontwikkeling komen van het kapitalisme en tege-
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lijkertijd onderstreept hij dat dat slechts dáár kon gebeuren, waar het kapitalis
me reeds ontstaan was, waar de voorwaarden voor kapitalistische produktie 
reeds aanwezig waren. 

Wat waren die voorwaarden ?20 Zoals gezegd, ten tijde van de b!OL•itijd van 
het feodalisme was er nauwelijks sprake van arbeidsdeling, noch op het platte· 
land, noch ook in de ambachtelijke produktie in de gilden. Geleidelijk echter 
kwam daarin verandering. Door de toenemende scheiding tussen produktie en 
handel ontstond een klasse van kooplieden, die niet zoals de gildemet•sters aan 
een vaste plaats gebonden waren. Zij reisden naar andere steden, brachten ver· 
schillende steden met elkaar in verbinding en legden zo de grondslag voor een 
beginnende arbeidsdeling tussen die steden. De opkomende produktit· van wa· 
ren- produkten die speciaal voor de ruil geproduceerd worden en niet in de 
eerste plaats voor eigen consumptie - gaat niet alleen samen met de opkomst 
van de kooplieden, maar vormt ook de grondslag voor het woekerkapitaaL 

Maar, de omzetting van het door handel en woeker gevormde !!,cldkapi
taal in industriekapitaal werd belemmerd door de feodale verhoudingen: de 
horigheid op het platteland en het gildenwezen in de steden. Op het platteland 
werden de belemmeringen opgeheven door de privatisering van het grondbezit 
en de gedeeltelijke verjaging van de boerenbevolking. De directe producenten 
werden gescheiden van hun produktiemiddelen en werden zo gedwon~en hun 
arbeidskracht te koop aan te bieden. De staat speelde bij het scheppen •an deze 
sociale voorwaarden voor kapitalistische produktie een doorslaggevmde ro\, 
zoals Marx laat zien. 

In Engeland werd de directe stoot tot dit onteigeningsproces ~;egeven 
door de opbloei van de wolmanufactuur in Vlaanderen en de daarmee:.sepaard 
gaande hoge wolprijs, die het aantrekkelijk maakt bouwland om te 'letten in 
weidegrond. Die manufactuur, vooral in Vlaanderen maar ook hier er, daar in 
Engeland, was ontstaan uit het samenvoegen van de produktiemiddelen die 
vroeger eigendom waren van horigen, maar die ze als slachtoffer van woeke· 
raars verloren. De manufactuur, met zijn grotere arbeidsdeling en produktivi
teit, ontstond eerst op het platteland, maar later ook in de steden, waar de gil
den de concurrentie met deze nieuwe produktiewijze niet aankonden. l )e groei 
van de manufactuurproduktie creëerde al snel een drang naar grotere ICn meer 
winstgevende markten: zo spreekt Marx over het scheppen van de wereld
markt als 'historische opdracht van het kapitaal'. 21 Omgekeerd, en belangrij
ker, betekende de totstandkoming van de wereldhandel door de grote. mtdek
kingen rondom het jaar lSÖO een enorme stimulans voor de verdere onwikke
ling van de manufactuur. De toevloed van goud en zilver naar Europa ~rsterk· 
te bovendien de positie van de opkomende burgerij. 

De invoering van de slavernij en de plantageproduktie in de Niewe We
reld, met name in het Caraïbisch gebied en de zuidelijke staten van de VS, 
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speelden vanaf het begin een grote rol in de ontwikkeling van het industriële 
kapitalisme in Engeland gedurende de achttiende en het begin van de negen
tiende eeuw. 'Liverpool werd groot op basis van de slavenhandel. Deze vormt 
voor die stad de methode van oorspronkelijke accumulatie. '22 

En zo zijn we weer terug bij ons uitgangspunt: het kapitalisme in Enge
land ontstond op basis van de wereldmarkt, maar creëerde die ook eerst werke
lijk. Zowel de interne factoren als de externe factoren waren voor deze histori

sche transformatie onmisbaar: ze waren beide noodzakelijke voorwaarden. De 
interne factoren, dat wil zeggen de oorspronkelijke accumulatie van kapitaal 
door de scheiding van producent en produktiemiddelen, kunnen in bepaalde 
historische omstandigheden ook voldoende schijnen; zo zou men kunnen be
weren dat het kapitalisme in bijv. Duitsland en Japan door ingrijpen van de 
staat en via afscherming van de wereldmarkt tot stand is gebracht. Deze waar
neming zou als een bevestiging van de positie van Brenner kunnen gelden, wa
re het niet dat ook in deze gevallen 'afsluiting van de wereldmarkt' het bestaan 
van die wereldmarkt en de invloed van dat bestaan op het accumulatieproces 
uitdrukkelijk veronderstelt. Ook voor deze gevallen gaat de stelling dat het ka
pitalisme tot ontwikkeling kwam uitsluitend op de grondslag van de interne 
ontwikkeling dus niet op. Bovendien kan men zich afvragen hoelang een land, 
waarin het kapitalisme in isolatie is ontstaan, zijn isolement zal kunnen vol
houden en zijn verdere ontwikkeling zal kunnen baseren op de binnenlandse 
hulpbronnen en markten. 

Niettemin laat het bovenstaande zien dat (het klinkt haast overbodig maar 
is het niet) het bestaan van kapitalistische verhoudingen (vrije loonarbeid en 
privébezit van de produktiemiddelen) in de ogen van Marx noodzakelijke, 
zelfs definiërende voorwaarden zijn om van kapitalisme te kunnen spreken. 
Maar, voor we het over de relevantie van dit alles hebben voor een aantal recen
te debatten over de plaats van de Derde Wereld in de kapitalistische wereld
markt, moeten we ons afvragen of Marx ook oog had voor de effecten van het 
ontstaan van de wereldmarkt op de overige daarin geïntegreerde gebieden: de 
Derde Wereld. 

Kapitalistische onderontwikkeling 

In de literatuur bestaan diametraal tegenover elkaar staande opvattingen ten 
aanzien van de vraag of Marx oog had voor de mogelijkheid dat penetratie van 
het kapitalisme in niet-kapitalistische gebieden zou kunnen leiden tot onder
ontwikkeling. Aan de ene kant staat de visie dat Marx van het eerste begin tot 
aan het eind van zijn leven uitsluitend oog had voor de 'propagandistische (be
schavende) tendens, exclusief eigen aan het kapitaal'. 23 Deze visie wordt niet al
leen onderschreven door de eerder genoemde Warren, maar ook door bijvoor-
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beeld Brewer en A vineri. 24 

Avineri is getroffen door de scherpe inzichten van Marx in het door de ka
pitalistische expansie op gang gebrttchte moderniseringsproces, het studie-ob
ject bij uitstek van de Amerikaanse vergelijkende en ontwikkelingspoliticolo
gie. Hij verwijt deze politicologen (Almond, Pye, e.a.) dan ook hun onwil om 
Marx serieus te nemen. Brewer neemt een met dat van Warren vergelijkbaar 
standpunt in: naar zijn mening beoordeelt Marx de expansie van de kapitalisti
sche produktiewijze positief, ook al ziet hij dat die expansie met veel ellende 
gepaard gaat. Hij meent ook niet dat Marx zijn standpunt in de loop der jaren 
heeft gewijzigd. 

Tegenover deze visie staat die van onder meer Melotti en Mohri. 25 Zij me
nen dat Marx er in de loop van zijn leven, vooral onder invloed van zijn bestu
dering van de ontwikkeling in Ierland en in Rusland, meer en meer van over
tuigd raakte dat de introductie van het kapitalisme in pre-kapitalistische s-amen
levingen niet altijd een zegen betekende. Melotti's conclusie is de volgende: 
'Alles bijeengenomen kan men met vertrouwen zeggen dat Marx, hoeu·cl hij 
altijd staande hield dat de Engelse verovering van India in laatste instantie pro
gressief was, tegen de stroom inging van het onkritische optimisme van burger
lijke sociaal-democratische unilinearisten en in vele opzichten het begrip antici
peerde, dat in recente jaren door de Amerikaanse school van marxisten a!s the
orie naar voren werd gebracht, namelijk dat kapitalisme ontwikkeling gene
reert in de moederlanden en onderontwikkeling in de koloniale landen.·~· 

In deze paragraaf zullen we proberen na te gaan welke effecten Man.: sig
naleert als hij de expansie van het Britse kapitalisme buiten Europa onder:toekt. 
Het lijkt ons daarbij goed om een onderscheid in te voeren dat als zodanig niet 
in de literatuur genoemd wordt, maar dat verhelderend werkt, omdat ht't on
opgeloste tegenstellingen begrijpelijk maakt. Vele naar eigen zeggen op Marx 
gebaseerde theorieën over onderontwikkeling zijn, zonder dat dat expliciet ge
maakt wordt, - of, waar dat wel gebeurt, zonder dat de beperking da-arvan 
onder ogen wordt gezien - gebaseerd op extrapolatie van de ervaringen van 
één enkel gebied. Een goed voorbeeld daarvan is de door Warren zo verguisde 
'Dependencia-theorie', die is gebaseerd op de bestudering van de histor·ische 
integratie van Latijns-Amerika in de wereldeconmie maar die veelal pPeten
deert een algemene theorie van onderontwikkeling te geven. Omgekeen.i\ zijn 
critici van zo'n benadering geneigd die aan te vallen met inzichten die ontlleend 
zijn aan de ervaringen in andere delen van de wereld, met name India. 
In Latijns-Amerika voerden de Europeanen, na de gewelddadige vernieCJiging 
van de bestaande sociale formaties en de fysieke uitroeiing van de oorspwmke
lijke bevolking, in overwegende mate op eigen behoeften toegesneden pro.duk
tieverhoudingen in, tot en met de arbeidskrachten zelf. De Spanjaarden imro
duceerden in Latijs-Amerikafeodale verhoudingen in het grondbezit: het lati-
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~ndia-systeem. Dit hield in dat de grond slechts onder enkele bevoorrechte 
lpanjaarden werd verdeeld. De Indianen die in deze gebieden woonden moes
ten sindsdien onder semi-horige verhoudingen voor de (vaak afwezige) landhe
ren werken. Deze extreme concentratie van politieke en economische macht in 
oe handen van de grootgrondbezitters vormt in zeer grote delen van Latijns 
.~merika tot in de huidige tijd een belemmering voor het tot ontwikkeling ko
men van moderne kapitalistische verhoudingen, o.a. door het relatief inpro
ouktieve gebruik van de grond en de onvolledige invoering van de geldecon
omJe. 

In het Caraïbisch gebied en het zuiden van de VS voerden de Nederlan
oers, Fransen, Denen en vooral de Engelsen het plantage-systeem in waarin ge
oruik werd gemaakt van slavenarbeid. Dat deze produktiewijze volledig ten 
oienste stond van, en ondergeschikt was aan de kapitalistische produktie in 
Europa, was ook Marx niet ontgaan: 'De directe slavernij is de spil van onze 
~uidige industrie, net als de machines, het krediet, enz. Zonder slavernij geen 
latoen, zonder katoen geen moderne industrie. Pas de slavernij heeft aan de 
loloniën hun waarde gegeven, pas de koloniën hebben de wereldhandel ge
;chapen, de wereldhandel is de noodzakelijke voorwaarde voor de machinale 
!rote industrie. '27 

De slavernij was bij uitstek van invloed op de opkomst van het industriële 
Kapitalisme. Toen het industriekapitaal dominant was geworden en het han
oelskapitaal zijn centrale positie verloor, werd de slavernij in Amerika een rem 
op de verdere ontwikkeling van de industrie. De definitieve overwinning van 
oe industrie in Europa maakte de afschaffing van de slavernij noodzakelijk. In 
latijns-Amerika echter bleef het handelskapitaal veelal dominant. Deze onder
tchikking van de produktie aan de belangen van een klasse van kooplieden en 
woekeraars, die verbonden waren met het industriële kapitaal in Europa, 
vonmde- zoals dat eerder in Europa het geval was geweest- een rem op de 
rerdere ontwikkeling van de produktiviteit. 28 Het is juist de volledig verschil
lende situatie op de wereldmarkt- die gedomineerd wordt door de produkten 
van de goedkoop producerende industrie- die de 'Europese' oplossing (de 
~roei van de manufactuur in nauwe samenhang met de groei van de wereld
markt) in het geval van Latijns-Amerika tot ver in de twintigste eeuw uitsloot. 

De inwerking van het kapitalisme elders verliep heel anders. Marx be
lteedde vooral veel aandacht aan de rol van de Britse overheersing in India en 
schreef daar in de New York Daily Tribune van juni 1853 enkele beroemd ge
worden artikelen over. In deze artikelen beoordeelt Marx de Britse verovering 
van India en de invoering van kapitalistische verhoudingen vrijwel zonder re
terve als onderdeel van de historische vooruitgang. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat auteurs zoals de eerder genoemde Warren en Avineri juist in 
b artikelen steun zoeken voor hun opvatting. Een enkel citaat uit het artikel 
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De Britse heerschappij in India volstaat om te laten zien hoe Marx in 18)3 vegen 
de zaak aan keek. 'Het ingrijpen van de Engelsen(. .. ) leidde tot onthindin van 
de kleine, half barbaarse, half beschaafde gemeenschappen door hun ecmomi
sche grondslag te ontwrichten en zo de grootste, of liever gezegd de enige ~ociale 
revolutie te veroorzaken, die Azië ooit meemaakte. (. .. )Hoezeer het ook rr.egen 
het menselijk gevoel mag indruisen,( ... ) toch mogen we niet vergeten, dat deze 
idyllische dorpsgemeenschappen, hoe onschuldig ze er ook uit mogen zien., van 
oudsher de vaste basis vormden van het Oosterse despotisme ( .. .). '29 

Echter, Marx liet het hier niet bij. Hij bleef zich voor de geschiedenis van 
India interesseren en bleef zijn mening over de aard van de Britse heerschappij 
steeds toetsen aan de historische realiteit. En dat bracht hem na verloop van tijd 
tot andere gedachten. De ontwikkeling van die realiteit liet namelijk zien J.a de 
inwerking van het Britse kapitalisme op de Aziatische produktiewijze cu1 ge
heel andere was dan de inwerking van die kapitalistische produktiewijze 1p het 
Europese feodalisme. Juist hierin ligt de betekenis van het begrip Azia~sche 
produktiewijze: als deze niet begripsmatig kan worden onderscheiden v.n het 
feodalisme wordt de realiteit van de onderontwikkeling in Azië ondamks de 
massale penetratie door het kapitalisme ongrijpbaar. 

De Aziatische produktiewijze bleek een veel sterkere weerstand t1 kun
nen ontwikkelen tegen het kapitalisme dan Marx aanvankelijk had ver» acht. 
Het zijn de specifieke kenmerken van die Aziatische produktiewijze dit• deze 
weerstand opriepen: de aard van de produktieverhoudingen, de weinig ont
wikkelde tegenstelling tussen stad en platteland en de almacht van de staat 
waardoor geen 'vrije' handel kon ontstaan. De reproduktieve kracht v;.nn de 
Aziatische produktiewijze kwam ook tot uiting in het feit dat die steed~ her
steld wèrd na de veelvuldige vernietigende invallen van vreemde overheersers: 
de Britten waren slechts de laatsten van een lange reeks en bleken nauwdijks 
succesvoller dan hun voorgangers. Marx realiseerde zich dit: 'De hindenissen 
die de innerlijke stevigheid en geleding van voor-kapitalistische, nationale pro
duktiewijzen opwerpt tegen de ontbindende werking van de handel is tnffend 
te zien in de betrekkingen van de Engelsen met India en China. De bredtbasis 
van de produktiewijze wordt hier gevormd door de eenheid van kleine land
bouw en huisindustrie, waar in India nog de vorm bijkomt van de op gerll'teen
schappelijke grondeigendom berustende dorpsgemeenschap, die overigem' ook 
in China de oorspronkelijke vorm was. In India gebruikten de Engelsen N~gelij
kertijd hun directe politieke en economische macht als heerser en grondrente
nier om deze kleine economische gemeenschappen te ontbinden. Hun bandel 
werkt hier alleen in zoverre revolutionerend op de produktiewijze als ze door 
de lage prijs van hun waren de spinnerij en weverij, die een oeroud onrk:rdeel 
van deze eenheid van industrieel-agrarische produktie vormen, vemiettgen en 
zo de gemeenschap verwoesten. '30 
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Het bovenstaande citaat toont aan dat het onzin is om Marx er van te be
~huldigen dat hij geen oog heeft gehad- of, subtieler, gehad kon hebben
>oor de negatieve uitwerking van de kapitalistische penetratie in de maatschap
lelijke structuur van de voor-kapitalistische gebieden. Het tegendeel is waar, 
m we stuiten hier op een van de meest sprekende bewijzen van het feit dat 
lfarx geen gevangene was van zijn eigen 'voorspellingen'. Juist degenen die 
Marx aan het niet uitkomen daarvan willen ophangen maken zichzelf, maar 
Jan in omgekeerde zin, tot gevangenen van de slechts in hun verbeelding be
itaande dogma's. 

De kwaal van het reductionisme 

We kunnen in de opvattingen van diegenen die zich op Marx baseren drie vor
men van reductionisme onderscheiden. 31 Hobsbawm maakte al een onder
~heid tussen diegenen die menen dat de door Marx onderscheiden produktie
wiizen een 'enkele ladder vormen waar alle menselijke samenlevingen tegenop 
~oeten klimmen', en diegenen die 'alle' pre-kapitalistische vormen feodaal 
noemen en de Aziatische produktiewijze niet als een afzonderlijke erkennen. 32 

Deze beide vormen van reductionisme kwamen we al eerder tegen, respectie
lelijk in de persoon van Bill Warren en in de personen vanGodelier en Suret
Canale (zie noot 12). 

In het bovenstaande hebben we betoogd dat het onderscheid tussen ver
Ichiliende pre-kapitalistische vormen juist van wezenlijk belang is om te kun
nen begrijpen dat ogenschijnlijk identieke gebeurtenissen (de confrontatie van 
Jeze vormen met binnendringend kapitalisme) tot geheel verschillende gevol
!en kunnen leiden. Met name is het voor een goed begrip van de situatie in 
.uië noodzakelijk om aan de notie van de Aziatische produktiewijze vast te 
nouden. Natuurlijk is er sinds Marx erover schreef veel veranderd: het imperi
alisme deed deze penetratie vele malen verdiepen, met name omdat in de peri
ode na ongeveer 1890 de nadruk meer en meer kwam te liggen op de invoering 
>an kapitalistische produktieverhoudingen. Toch is de huidige realiteit niet te 
~grijpen zonder inzicht in de verschillen tussen de produktiewijzen waarmee 
~et kapitaal op zijn wereldwijde rooftocht in aanraking kwam. 

We hebben ook benadrukt dat het onjuist is de opeenvolging van produk
oewijzen te zien als een historisch onvermijdelijke, strak vastgelegde hiërarchie 
aie niet doorbroken kan worden. Daarom ook lijkt - we komen daar in de 
laatste paragraaf nog op terug- de visie dat een socialistische revolutie pas na 
tJ:n volwaardige kapitalistische ontwikkeling kan plaatsvinden niet in overeen
l!emming met de ideeën van Marx op dit punt. 

Een laatste vorm van 'reductionisme' en een die de laatste jaren een grote 
~opulariteit heeft veroverd, is de theorie waarin gesteld wordt dat de grote ont-
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dekkingsreizen aan het einde van de vijftiende eeuw een kapitalistische \Vtreld
markt in het leven riepen, waarin al snel de meeste delen van de wereld w:inte
greerd raakten en dat de overheersing van kapitalistische ruilverhoudin?,tn alle 
overheerste produktiewijzen daarmee ook tot kapitalistische maakt. DeL• op
vatting is voor het eerst uitgewerkt door onder meer André Gunder Frank en 
later vooral bekend geworden door de 'wereldsysteem-benadering' van 
W allerstein. 33 

Wallerstein omschrijft het kapitalisme als produktie voor de markt nnet als 
doel winstmaximalisering. Het kapitalisme kan gebruik maken van velt- vor
men van beheersing van de arbeid (Wallerstein gebruikt het begrip 'mode of la
bor control' in plaats van produktiewijze): dit kan variëren van slavernij tot 
vrije loonarbeid. De vestiging van de wereldmarkt, waarin de arbeidsdeLng de 
grenzen van de politieke systemen overschrijdt, legt volgens W allerstein de aan 
het kapitalisme inherente dwang tot voortdurende verhoging van de produkti
viteit aan alle 'modes of labor control' op. Laten we Wallerstein zelf aJiln het 
woord, als hij spreekt over de overgang van feodalisme naar kapitalisme: "Als 
we een 1ormele' definitie van feodalisme hanteren, kunnen we geloven d<tt ge
bieden binnen een kapitalistische wereldeconomie nog steeds een feodalt" 'pro
duktiewijze' kennen. Echter, de formele betrekkingen tussen beheerser r-an de 
grond en produktieve werker zijn in feite niet waarop het aankomt. De zoge
naamde wederzijdse band die we met het feodalisme identificeren, de ru11! van 
bescherming voor arbeidsdiensten, vormt slechts dan een feodale produkr,;ewi}~ 
ze als die bepalend is voor andere sociale verhoudingen. Maar als zo'n 'hand' 
eenmaal deel uitmaakt van een kapitalistische wereldeconomie, verdwrjnt de 
autonome realiteit ervan. Hij wordt, liever gezegd, een van de vele vormm van 
burgerlijk gebruik van proletarische arbeid in een kapitalistische produkr:.ewij
ze, een vorm die gehandhaafd, uitgebreid of verminderd wordt in verhut.ding 
tot zijn winstgevendheid op de markt. (. .. )Een kapitalistische produktieuijze is 
niet gebaseerd op vrije arbeid en grond. Eerder is het een produktiewiJze die 
proletarische arbeid en commercieel grondbezit combineert met andere vwrmen 
van loonbetaling en grondbezit. "34 

Hoe verhoudt deze visie zich met de opvattingen van Marx, waarop Wal
lerstein en Frank zich in belangrijke mate beroepen? Brenner stelt zi~.~h die 
vraag ook en komt tot de conclusie dat de centrale stelling van Wallersteim, dat 
de kapitalistische wereldeconomie tot innovatie-dwang in 'niet-kapitalistlische' 
gebieden leidt, op onjuistheid berust. Naar zijn mening, en hij laat ook zien dat 
Marx alleen zó uitgelegd kan worden, kan dwang tot verhoging van d(' pro
duktiviteit alleen optreden als de directe producenten niet onder buiten-e..~ono
mische dwang staan om hun meerprodukt af te staan. Pas als de directe pirodu
cent gescheiden wordt van zijn produktiemiddelen en gedwongen wordt'( door 
economische nood) om zijn arbeidskracht te verkopen, pas O.an on'i.~t de 
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dwang tot voortdurende vernieuwing die aan het kapitalisme eigen is. 35 In zijn 
\iver om W allerstein onderuit te halen neigt Brenner er evenwel toe om de we
reldmarkt geheel en al buiten beschouwing te laten of sterk onder te waarde
ren. Marx zelf doet dat nooit: hij benadrukt vele malen dat het kapitalisme de 
wereldmarkt in het leven roept en zich niet zonder die wereldmarkt kan 
ontplooien. 36 Maar het gaat om een tendens die slechts langzaam en met onder
brekingen doorzet. Met name leidt penetratie door het kapitalisme niet tot 
doorvoering van die eigenschappen die het kapitalisme eigen zijn, als niet het 
industriële maar het handels- en woekerkapitaal dominant is. Het woekerkapi
taal 'verlamt de produktiekrachten in plaats van ze te ontwikkelen, en vereeu
wigt tegelijk die jammerlijke toestanden waarin de maatschappelijke arbeids
produktiviteit niet, zoals in de kapitalistische produktie, op kosten van de arbeid 
zelf ontwikkeld wordt. '37 De allesoverheersende rol die bij Wallerstein door de 
circulatie, de verdeling van het meerprodukt, wordt opgeëist, komt bij Marx 
toe aan de produktie, of liever de verhoudingen waaronder het meerprodukt 
geproduceerd wordt. 'De werkelijke wetenschap van de moderne economie be
~nt pas, waar de theoretische beschouwing overgaat van het circulatieproces 
naar het produktie proces. '38 

Toegepast op de internationale verhoudingen leidt uitsluitende beschou
wing van de circulatie tot het idee dat onderontwikkeling een zaak is van uit
~uiting van het ene door het andere land. Aandacht voor de verhoudingen 
waaronder het meerprodukt wordt geproduceerd leidt tot het inzicht dat uit
buiting in de eerste plaats een verhouding tussen klassen is. Deze twee verschil
lende beschouwingswijzen leiden haast automatisch ook tot uiteenlopende op
vattingen over hoe die uitbuiting beëindigd moet worden. 

Revolutie in de Derde Wereld? 

Warren was zeker niet de eerste die meende dat het socialisme alleen een kans 
rnaakte in landen waar het kapitalisme 'volwassen' was geworden. Zo zei de 
Nederlandse sociaal-democraat Van Kol op het Internationale Socialistische 
Congres van augustus 1904 te Amsterdam: 'De veronderstelling van Kar! 
Marx dat zekere landen, tenminste gedeeltelijk, in staat zullen zijn de kapitalis
tische periode in hun economische ontwikkeling over te slaan, is geen werkelijk
beid geworden; de primitieve volkeren zullen de beschaving slechts bereiken 
doordit kruis te dragen. Het is dan ook onze plicht de ontwikkelingvan het ka
)italisme niet te hinderen, want dat is een onmisbare schakel in de geschiedenis 
der mensheid. '39 

Dezelfde opvatting speelde ook een belangrijke rol in de politieke discus
ies die zich al tijdens het leven van Marx onder de Russische socialisten af
peelden. De discussie spitste zich daar vooral toe op de vraag of de traditionele 
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Russische dorpsgemeenschap, met haar gemeenschappelijk bezit van de grond, 
de grondslag zou kunnen vormen van een communistische samenleving en op 
de vraag of Marx' beschrijving van de opkomst van het kapitalisme (biiv. in 
hoofdstuk 24 van deel I van Das Ka pita[) ook op Rusland van toepassin~ was. 
Van verschillende kanten werd Marx als getuige opgeroepen. Hij maaktt' zich 
er niet gemakkelijk van af: hij leerde zelfs Russisch om uit de eerste hand de re
levante bronnen te kunnen bestuderen. Na langdurige studie concludeerde hij: 
'Het resultaat waartoe ik kwam is dit: Gaat Rusland door langs de weg dlie het 
sinds 1861 heeft ingeslagen, dan zal het de mooiste kans missen die de geschiede
nis een volk ooit geboden heeft om in plaats daarvan alle noodlottige wissdval
ligheden van het kapitalistische systeem door te maken.( ... ) Het hoofdstuk over 
de oorspronkelijke accumulatie wil alleen de weg schilderen waarlangs in West
Europa de kapitalistische economische orde uit de schoot der feodale economi
sche orde ontsproten is. '40 

Maar nog steeds, al was het verval snel, bood de dorpsgemeenschap de 
mogelijkheid van een andere ontwikkeling. Die dorpsgemeenschap, schreef 
Marx in een beroemde brief aan V era Sassulitsch, onderscheidde zich van de 
oercommune door de afwezigheid van de bloedverwantschap, het privébezit 
van 'huis en haard' en de private toeëigening van wat op het gemeenschap'\)elji
ke land werd geproduceerd. De gemeenschappelijke grondeigendom Z(orgde 
voor sterke sociale banden, de privé-toeëigening bracht een dynamisc, ele
ment in het systeem. Maar, zo vroeg Marx zich af, betekende dit dat er 1\ood
zakelijk privatisering van de grond moest optreden? 'Geenszins(..) Alles !hangt 
van het historische milieu af waarin ze zich bevindt. ( ... ) ... de gelijktijd1#gheid 
met de kapitalistische produktie biedt haar kant en klaar de materiële voor
waarden van de op grote schaal georganiseerde collectieve arbeid. Ze km zich 
dus de door het kapitalistische systeem voortgebrachte positieve verworvenhe
den toeëigenen, zonder onder het Caudijnse juk te moeten doorgaan. ( ... J .• • kan 
ze het onmiddellijke uitgangspunt worden van dat economische systeem, vaar
naar de moderne maatschappij tendeert, en een nieuw leven beginnen :wnder 
het oude met zelfmoord te beëindigen. '41 

Deze zinssneden volstaan om aan te geven dat er voor Marx geen ~prake 
was van een mechanische noodzaak. Juist het bestaan van het kapitalisme 
opende voor pre- en halfkapitalistische gebieden nieuwe mogelijkheden lm het 
communisme direct te bereiken, zonder de 'omweg' van het kapitalisme, dat 
zoveel ellende voor de directe producenten, de loonarbeiders, met zich mee 
had gebracht. Overigens wil dit niet zeggen dat Marx geen oog had v~'•or de 
snelle ontwikkeling van het kapitalisme in Rusland en voor het hoge ~tempo 
waarin de grondslag aan het verdwijnen was voor wat hij in bovenstaand(· frag
menten voor mogelijk hield. 42 

De mogelijkheid van een omwenteling is één ding, de vraag wie d1 om-

50 



wenteling moet bewerkstelligen is een andere zaak. Ook over die vraag is veel
vuldig gedebateerd. Lange tijd dacht Marx dat de socialistische revolutie, door 
de verder voortgeschreden ontwikkeling van de produktiekrachten, het eerst 
zou plaatsvinden in de koloniale moederlanden en dat als uitvloeisel daarvan de 
koloniale volkeren hun vrijheid zouden oorvangen uit handen van het dan 
heersende proletariaat in West-Europa. 43 In dezelfde zin beschouwde Marx het 
Ierse vraagstuk, want Ierland was in feite (en is dat gedeeltelijk nog) een kolo
nie van Engeland. Langzaamaan echter kwam Marx tot de conclusie dat de be
vrijding van Ierland, gezien het groeiend opportunisme in de rangen van de 
Engelse arbeidersklasse, van binnenuit zou moeten plaatsvinden. 'Ik ben lange 
tijd van mening geweest, dat hetIerseregime ten val kon worderz gebracht door 
de opkomst van de Engelse arbeidersklasse. Ik heb deze opvatting steeds in de 

'New York Tribune' verkondigd. Een dieper gaande studie heeft mij nu van 
het tegendeel overtuigd. De Engelse arbeidersklasse zal nooit iets bereiken, al
vorens ze zich van Ierland heeft ontdaan. De zaak moet in Ierland aangepakt 
worden.' (nadruk van Marx)44 

En, zo betoogde Marx in een brief aan Kugelmann, in Ierland kon de plat
telandsaristocratie (veelal dezelfde personen als in Engeland) veel makkelijker 
omvergeworpen worden, omdat er in Ierland naast een economische ook een 
nationale tegenstelling bestond: ' ... omdat de landheren daar niet, zoals in En
geland, de traditionele waardigheidsbekleders en vertegenwoordigers zijn, 
maar de dodelijk gehate onderdrukkers van de nationaliteit. '45 

Kortom, het bovenstaande maakt duidelijk dat Marx op grond van nieu
we inzichten tot de conclusie kwam dat een nationale revolutie in (semi-)kol

oniale landen niet alleen mogelijk was, maar ook wenselijk en zelfs een voor
waarde voor radicalisering van de arbeiders in het moederland kon zijn. Op 
geen enkele manier kan men aan Marx steun ontlenen voor de stelling dat de re
volutie in ontwikkelingslanden maar moet wachten tot het kapitalisme volledig 
tot ontplooiing is gekomen, zoals onder andere Bill Warren meent. 

Het gaat dus niet aan om socialistische revolutionaire bewegingen in de 
Derde Wereld voor te houden dat revolutionaire strijd nu in feite steun aan de 
heersende klasse inhoudt. De uitspraken aan het einde van het Communistisch 
Manifest ('de communisten ondersteunen overal iedere revolutionaire bewe
ging tegen de bestaande maatschappelijke en politieke toestanden ... [en] ... ver
klaren openlijk dat hun doel slechts kan worden bereikt door de gewelddadige 
omverwerping van iedere tot dusverre bestaande maatschappelijke orde') be
horen ook tot Marx' visie en kunnen niet zomaar weggelaten worden. Overi
gens kan men in deze (propagandistische en wervende) leuzen ook geen onder
lteuning zoeken voor de idee dat Marx ook elke vorm van avonturistische actie 
goed zou keuren. Integendeel, hij heeft zich niet tegen het idealisme van Hegel 
gekeerd, om uiteindelijk tot hetzelfde resultaat te komen (dat de idee van de re-
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volutie voldoende zou zijn om hem ook daadwerkelijk te laten plaatsvindm). 46 

In het voorwoord bij de tweede uitgave van zijn boek over De toestand v~tn de 
arbeidersklasse in Engeland maakte Engels gewag van de 'verburgerlijkin~-;' van 
de Engelse arbeidersklasse en de opkomst van wat Lenin later een 'arbeidcrsa
ristocratie' noemde. 47 Met name constateerde Engels dat de Engelse arbeiders 
meeprofiteerden van de sterke positie van hun land in de wereldeconorrnie. 48 

Engels beschreef hier (en ook op vele andere plaatsen) verschijnselen die- later 
door Kautsky, Luxemburg, Lenin, Trotsky en Bucharin zouden worden op
gevat als onderdeel van het imperialisme, een tijdperk dat juist zijn intrede deed 
op het moment dat Marx honderd jaar geleden stierf. Aan het begin van deze 
eeuw werd ook een ander aspect van de ontwikkeling van het imperialisrut dui
delijk, een aspect dat ook nu weer hele actuele waarde heeft: de problenxtiek 
van gastarbeid en immigratie en de problematiek van het racisme en vremde
lingenhaat. 
'Tot de beschreven typische verschijnselen van het imperialisme moet met. ook 
(. .. )de toenemende immigratie (het toestromen van arbeiders en het zich 'Jesti
gen door dezen) naar deze landen uit de minder ontwikkelde gebieden Yeke
nen, waar het arbeidsloon lager is. ( ... )In de Verenigde Staten hebbend(' mi
granten uit Oost- en Zuid-Europa de slechtst betaalde banen, terwijl de Ameri
kaanse arbeiders het hoogste percentage van de opzichters en andere be~ be
taalde banen bezetten. Het imperialisme heeft de tendentie ook onder de dirbei
ders bevoorrechte categorieën af te zonderen en deze van de grote proletan·ische 
massa los te scheuren. '49 

Aldus Lenin. In een ander geschrift wees hij op de materiële en idenlogi
sche grondslagen van het racisme: 'De arbeiders van de onderdrukkende natie 
zijn tot op zekere hoogte aandeelhouders van hun eigen bourgeoisie b1j de 
uitplundering van de arbeiders (en van de massa der bevolking) der ondea•ukte 
natie. (. .. )Ideologisch of geestelijk gezien is het verschil dat de arbeiders van de 
onderdrukkende naties door school en leven steeds in een geest van minachting 
of verachting jegens de arbeiders van de onderdrukte natie worden opger.•oed.' 
(nadruk van Lenin)5° 

Deze houding van minachting is nog altijd wijd verbreid en is aanzitenlijk 
sterker geworden met de immigratie in West-Europa van de jaren zestig ~m ze
ventig. Ook hier dreigt nu het klassenconflict overwoekerd te worden (eo1 van
uit verschillende kringen wordt dat ook bewust in de hand gewerkt) dO<m het 
zgn. 'minderhedenvraagstuk'. De immigranten worden in de eerste pla.nts als 
buitenlanders gezien en niet zozeer als lotgenoten in de crisis. De 'nati~<nnale' 
arbeiders worden opgeroepen solidair te zijn met hun 'nationale' werkgevers 
en worden in de positie gebracht waarin ze de buitenlanders niet anders dan als 
concurrenten en profiteurs kunnen zien. 
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In de huidige crisis die het kapitalisme op wereldschaal doormaakt en die 
het kapitaal tracht 'op te lossen' op kosten van alle arbeiders (werkend of werk
loos, arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt, man of vrouw, blank of zwart, in 
de Derde Wereld of in de industrielanden), kunnen die arbeiders ook slechts 
dan hopen niet blijvend het slachtoffer van die crisis te worden als ze gezamen
lijk een antwoord op de crisispolitiek van het kapitaal weten te formuleren. 

Bij het zoeken naar dat antwoord kunnen we ons niet verlaten op de re
cepten van Marx. Maar zijn methode en zijn geest vormen een inspiratiebron 
die in de afgelopen eeuw niet aan kracht heeft ingeboet. 

Maart 1983 
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Leninisme als ideologie1 

Marcel van der Linden 

In de discussie over het leninisme worden gewoonlijk drie controverse stand
punten ingenomen. Sommigen beweren dat het leninisme in de Russische Ok
toberrevolutie zijn nut heeft bewezen en dat hetzelfde model daarom ook in 
West-Europa dient te worden toegepast; anderen stellen dat het leninisme wel 
geschikt was onder de Russische omstandigheden aan het begin van deze eeuw, 
maar niet onder de Westeuropese verhoudingen nu; weer anderen menen ten
!lone dat het leninisme al in de vóórrevolutionaire situatie de kiem in zich 
droeg van de latere stalinistische ontaarding en daarom principieel onder alle 
omstandigheden verworpen moet worden. 

Deze drie opvattingen lijken hemelsbreed van elkaar te verschillen. Toch 
hebben zij een tweetal veronderstellingen gemeenschappelijk. Zij gaan er im
mers alledrie van uit dat 
I. de leninistische theorie een logisch consistent geheel vormt, zonder be
langrijke inwendige tegenstrijdigheden, dat men integraal moet aanvaarden of 
verwerpen, en dat 
1. de bolsjewistische politiek onder het tsarisme het directe resultaat was van 
de leninistische theorie (bolsjewisme en leninisme als synoniemen). 

In het volgende wil ik deze beide veronderstellingen aan een nader onder
zoek onderwerpen. Daartoe zal ik eerst proberen - althans in aanzet - de 
theorie van Lenin historisch-materialistisch te plaatsen. Vervolgens hoop ik 
daaruit enkele belangrijke inwendige tegenstrijdigheden af te leiden en tenslot
te zal ik trachten aan te tonen dat de bolsjewistische praktijk geenszins leninis
tisch was. Na aldus de twee premissen van het actuele leninisme-debat te heb
ben gekritiseerd wil ik kort enkele gevolgtrekkingen formuleren. 2 

Historische plaatsbepaling van het leninisme (I) 

Teneinde het ontstaan en de ontwikkeling van het leninisme te kunnen begrij
pen is het nodig het historische milieu te analyseren waarin deze theorie tot 
bloei kwam. 

De Russische maatschappij en de Russische staatsvorm van het tsarisme 
vormden een mengsel van Europese en Aziatische elementen. De historici zijn 
het er niet over eens in hoeverre het terecht is de tsaristische verhoudingen als 
feodalisme te karakteriseren. Wél bestaat er overeenstemming wat de constate-
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ring betreft, dat de traditionele Russische maatschappij met al haar venchillen· 
de ontwikkelingsfasen sedert de Mongoolse periode, niet kan worden be· 
schouwd als een variant van het 'normale' feodalisme, vanwege een aantal be· 
langrijke afwijkingen. 3 Tegelijkertijd is het duidelijk dat de vanouds dt:spotisch 
getinte en sterk ontwikkelde staat Aziatische kenmerken vertoonde. 

Reeds in de zestiende en zeventiende eeuw drukte de staat loodzwaar op 
de maatschappij. De boeren werden in ernstige mate uitgeperst en met de aldus 
verkregen revenuen werd het omvangrijke militaire en administratieve appa· 
raat gefinancierd. De afroming van de agrarische sector verhinderde ook het 
ontstaan van een brede ambachtelijke laag in de steden, die had kunnen functi
oneren als grondslag van een bourgeoisie. De steden bleven zo parasit:ten van 
de landbouw. Voortdurend dreigde er op het platteland een stagnatit: van de 
produktie omdat de middelen om te investeren ontbraken en er geen enkele 
prikkel was om de produktie te vergroten. Het tsarisme werd zo reeds vroeg 
een hinderpaal voor de maatschappelijke ontwikkeling- een ontwikkding die 
in Rusland alleen tot stand kwam in betrekkelijk marginale sectoren onder bui
tenlandse invloed'(met name de ijzerproduktie). 

Pas toen de tsaristische staat in zijn groeiende geldbehoefte trachtte te 
voorzien door graanexporten en toen als gevolg daarvan de buitenlandse han· 
del in omvang toenam, steeg ook vanaf de zeventiende eeuw de omvang van de 
warenproduktie en groeide voor de staat de noodzaak om de wereldmarktcon· 
currentie het hoofd te bieden. Deze tendensen vonden hun eerste markante 
uitdrukking in de absolutistische hervormingspolitiek van Peter de Grote, die 
enerzijds de benodigde financiële middelen en goederen slechts door t:en ver· 
scherpte lijfeigenschap van de boeren kon verkrijgen, maar die anderzijds met 
deze middelen steden, kanalen, havens en wegen liet bouwen, de mijnbouw 
stimuleerde, manufacturen in het bijzonder ten behoeve van het leger oprichtte 
en buitenlandse kapitalen en arbeidskrachten naar zijn land haalde. 

Ook na Peter de Grote werd deze absolutistische politiek voortgezet. 
Steeds duidelijker werd echter dat de ingeslagen weg niet tot grote successen op 
de wereldmarkt leidde. De industrialisering van Engeland vanaf 17RO, van 
Frankrijk sinds 1830, van Duitsland na 1848 en van de Verenigde Staten maak
ten de lage arbeidsproduktiviteit van Rusland pijnlijk zichtbaar. Andere facto· 
ren, die het tsarisme op zijn structurele zwakte wezen, waren de stagnatie van 
de Russische graanexport tijdens de crisis van 1856/57, de uitbreiding van het 
Britse Empire naar China, India en Perzië (de omsingeling van het tsaristische 
rijk dus) en de verpletterende nederlaag van Rusland tijdens de Krimoorlog 
(1856) tegen Engeland en Frankrijk. Wilde de tsaristische staat niet tot een kol
onie gedegradeerd worden, dan restte slechts één mogelijkheid: een drastische 
verhoging van de arbeidsproduktiviteit door een geforceerde industrialisering. 

Om de grenzen en mogelijkheden van een dergelijke oorspronkelijke en 
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kapitalistische accumulatie in Rusland te onderkennen is het van belang ook dit 
proces te zien tegen de achtergrond van een zich op specifieke wijze ontwikke
lende wereldmarkt. Het eerste land waar een oorspronkelijke en kapitalistische 
accumulatie heeft plaatsgevonden was Engeland. Daar werd op een zeer brede 
en veelvormige basis van ambachtelijke, manufacturiële en agrarische produk
tie, een meerdere eeuwen durend desintegratieproces van prekapitalistische 
verhoudingen, een daardoor expanderende markt en door de overheersende 
positie op de wereldmart als sterkste koloniale en handelsmogendheid, vanaf 
1870 in de textielsector overgegaan naar een kapitalistische industrialisering. 
Andere produktiesectoren, zoals de machinebouw, mijnbouw e.d. werden 
door deze ontwikkeling gestimuleerd en haalden in de periode na 1840 de tex
tielbranche in. De industrialisering in de lichte nijverheid ging tamelijk orga
nisch over in de industrialisering van de zware sector. Daar het kapitaal relatief 
continu en evenwichtig groeide werden stelselmatig en definitief alle prekapita
listische en pre-industriële produktieverhoudingen opgeheven, de binnenland
se markt uitgebreid en de overheersende positie op de wereldmarkt verder ver
stevigd dankzij een enorme voorsprong in arbeidsproduktiviteit. De kapitalis
tische accumulatie vond dus plaats in een breed geschakeerde, sterk versplin
terde vorm, ging slechts langzaam over naar een meer geconcentreerde kapita
listische produktie in de zware industrie en vertoonde continue, maar betrek
kelijk geringe groeivoeten. Het groeiproces van het kapitaal, dat niet werd be
dreigd door de concurrentie van hoger ontwikkelde landen op de wereld
markt, maakte daarbij een directe economische interventie van de staat nauwe
lijks nodig. 

Vanwege het hoge tempo van de kapitaalaccumulatie in West-Europa en 
Noord-Amerika was vanaf het begin duidelijk dat voor Rusland de 'Engelse 
weg' niet begaanbaar was. De 'Pruisische weg' leek meer voor de hand te lig
gen. In Pruisen had, ongeveer tussen 1807 en 1850, een geleidelijke 'verburger
lijking' van de feodale verhoudingen plaats gevonden, waarbij men de ontwik
keling die in Frankrijk het resultaat was geweest van een revolutie na voltrok, 
echter zonder liquidatie van de adel. 'Dat gebeurde door een langzame omvor
ming van feodaal in kapitalistisch grondbezit en een goed gedoseerde onteige
ning van de boeren, al naar gelang de behoefte aan arbeidskrachten van de kapi
talistische industrie. De vrijmaking van de boeren duurde bijna een halve eeuw 
en vond plaats in de vorm van aflossingsbetalingen door de staat via renteban
ken aan het jonkerdom. Zo kregen enerzijds de jonkers vanaf het begin kapi
taal in handen en werd anderzijds de vrijmaking van de boeren door de staat 
gecontroleerd. Boeren opstanden, zoals in Frankrijk, konden daardoor wor
den vermeden. De gehele ontwikkeling kreeg in 1848 haar politieke uitdruk
king in het bondgenootschap dat de opkomende grootburgerij sloot met de 
jonkerklasse en de absolutistische staat tegen de kleinburgerlijke en proletari-
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sche oppositie. 
De 'Pruisische weg' was het oriëntatiepunt van de tsaristische sta.n toen 

deze vanaf 1861 de boeren vrijmaakte. De twee centrale elementen van de geï
miteerde 'Pruisische weg'- vrijmaking der boeren en kapitalistische industri
alisatie door bemiddeling en ingrijpen van de staat - bleken in de Russische 
maatschappij echter anders te functioneren. Enerzijds slaagde men er naar het 
Pruisische voorbeeld in via de aanleg van spoorwegen, die stimulerend werkte 
op de kolen-, ijzer- en staal produktie, een eigen produktiemiddelenindustrie te 
creëren. De nieuwe industrieën werden door het tsarisme als complete installa
ties op het meest moderne technologische niveau van het buitenlandse kapitaal 
overgenomen. Daar voorts de slechte infrastructuur en de grote afstanden het 
samenvoegen van de produktie van grondstoffen, halfprodukten en eindpro
dukten bevorderden kende de Russische industrie vanaf het begin een hoge 
concentratie- en centralisatiegraad (en dientengevolge vanaf het begin grote 
proletarische concentraties). De staat vervulde bij het industrialiseringsproces 
tal van functies, onder meer bij de kredietverlening, de aankoop van waren en 
de opbouw van hoge tolmuren om buitenlandse concurrentie te bemoeilijken. 
Anderzijds bleek de vrijmaking van de boeren geen werkelijke vrijmaking te 
zijn. In tegenstelling tot Pruisen, waar na een tamelijk lange voorbereidingstijd 
de boeren hun volledige vrijheid kregen en een groot deel van hen als dag;loner 
werkte op de grootgrondbezittingen of als loonarbeiders in de zich Ont\\-ikke
lende industrieën verliep de ontwikkeling voor de massa der arme Russische 
boeren anders. De Russische 'vrije' boeren werden nog steeds uitgept:TSt via 
hoofdelijke belasting, pachtrentes en aflossingsbetalingen. Vrijwel het volledi
ge agrarische meerprodukt werd afgeroomd en overgeheveld naar de opko
mende industrie, waardoor de arbeidsproduktiviteit in de landbouw sta~;neer
de (de boeren werkten nog steeds met houten ploegen en het drie-veldmstel
sel). Dit, gecombineerd met de daling van de graanprijzen op de wereldmarkt 
tijdens de lange depressieperiode van 1881 tot 1894, leidde tot grote onvn·de op 
het platteland. De boerenopstanden van 1902, de verloren oorlog met Ja pan en 
de daaruit voortvloeiende revolutiepoging van 1905-1907 maakten de heersen
de klasse duidelijk dat hervormingen in de agrarische sector noodzakelijk wa
ren teneinde de produktiviteit te vergroten en de klassenvrede te herstellen. Dit 
resulteerde in de landbouwhervormingen van Stolypin (1906-1911) in het ka
der waarvan de aflossingsbetalingen werden afgeschaft, boerenleenb.anken 
werden bevorderd en een begin werd gemaakt met de kolonisering van Sberië. 
Deze hervormingen bewerktstelligden echter niet het beoogde resultan·. De 
achterstand van de landbouwproduktiviteit ten opzichte van het wereldmarkt
niveau werd steeds groter. 

Zo bleek uiteindelijk dat ook de 'Pruisische weg' voor het tsarismische 
Rusland niet begaanbaar was. De spanning tussen de industriële en de a~rari-
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sche sector nam steeds verder toe. Langs de weg van een inductieve industriali
sering - dus van import van vormen van de ontwikkelde kapitaalverhouding 
- kon weliswaar een technologisch hoogstaand industrieel complex in Rus
land gevestigd worden, maar de geschikte maatschappelijke en economishce 
voorwaarden ervoor ontbraken. De tsaristische industrialisatiepolitiekk ver
grootte integendeel nog de achterlijkheid van de maatschappelijke sector die 
het proces financierde, namelijk de landbouw. Omdat de landbouw uitslui
tend de economische functie had de import van industriële installaties te finan
cieren, waar zij zelf nauwelijks voordeel van had, moest haar achterstand op de 
wereldmarkt voortdurend toenemen. 

De geforceerde industrialisatie vond derhalve plaats over de ruggen van 
arbeiders én boeren plaats. En naarmate het economische proces meer stagna
tieverschijnselen begon te vertonen werd de lotsverbondenheid van de beide 
klassen duidelijker. Hier ligt de essentiële wortel van de revolutie van 1917. 

Historische plaatsbepaling van het leninisme (11) 

Tegen de geschetste politiek-economische achtergrond ontstond de Russische 
revolutionaire beweging. De relatieve economische en sociale achterlijkheid 
van Rusland én de gelijktijdige opneming van dit land in de kapitalistische we
reldmarkt resulteerde in een bonte mengeling van verschillende cultuurni
veaus, die leidde tot wat Engels noemde de 'meest merkwaardige en onmoge
lijke combinaties van ideeën'. 4 Drager van de revolutionaire beweging was aan
vankelijk uitsluitend de intelligentsia, die zich in de periode na 1861 in een 
tweeslachtige positie bevond. De oude zekerheden vielen weg, maar de moei
zame economische ontwikkeling gaf weinig nieuwe zekerheden daarvoor in de 
plaats. Grote groepen intellectuelen begonnen de maatschappelijke stagnatie te 
doorgronden en radicaliseerden. 

De discussies binnen de revolutionaire intelligentsia over de ontwikke
lingsmogelijkheden van de Russische maatschappij werden voor een aanzien
lijk deel bepaald door het half-Europese en half-Aziatische karakter van het 
tsarisme: moest Rusland de Westeuropese weg volgen (aldus de 'Westerlingen) 
of bezat het een eigen historische mogelijkheid, gebaseerd op de specifiek Rus
sische collectieve agrarische samenlevingsvorm, de obsjsjina (aldus de slavofie
len)? In 1862 werd 'Semlja i Volja' opgericht, een organisatie van intellectuelen, 
die zich onder het volk wilden mengen (zogenaamde Narodniki) maar die te
gelijkertijd geïsoleerd was van het volk en daarom in zijn plaats wenste te han
~e\en. Vooral als gevolg van de in de jaren zeventig toenemende repressie van 
staatswege splitsten de Narodniki in 1879 in twee fracties: Narodna Volja en 
Tsjerny Peredjel. De laatstgenoemde was de voorloper van de latere Russische 
sociaal-democratie. 
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De meningsverschillen tussen de beide fracties hadden vooral betrekking 
op drie problemen. 
1. Het doel van de strijd. DeN arodnavolzen wilden politieke vrijheden be
vechten en een constituerend parlement instellen. De strijd tegen de politieke 
machthebber, de tsaar, stond voor hen centraal. De Tsjernyperedjelzcn von
den deze doelstelling te beperkt. Zij vreesden dat een parlement al snel ht't org
aan van de bourgeoisie zou worden. Daarom wensten zij arbeiders en hoeren 
in één partij te verenigen onder leiding van de intelligentsia met als leus 'Boer, 
neem het land; arbeider, neem de fabriek!'. Voor hen stond de strijd tegen 
grootgrondbezit en kapitaal centraal. 
2. De toepassing van individuele terreur. De Narodnovolzen beschouwden 
de terreur als het beste middel om de heersende klasse te intimideren en vrijhe
den af te dwingen. De Tsjernyperedjelzen wilden de terreur daarentegen ge
bruiken om het volk vertrouwen in eigen kracht te geven. 
3. Centralisatie van de organisatie. De Narodnovolzen, die direct tegen het 
tsarisme wilden vechten, hadden voor de verwezenlijking van hun doelstelling 
een zeer grote mate van geheimhouding en centralisatie nodig. Reeds in de 
moederorganisatie 'Semlja i Volja' was gediscussieerd over de afschaffing van 
het federalisme, de onderschikking van plaatselijke afdelingen onder een cen
trale, de onderschikking van minderheden onder de meerderheid en:'" Dit 
principe werd door de N arodnovolzen in extreme mate doorgevoerd. Zij be
stonden in feite alleen uit het uitvoerend comité, dat de 28 leden van het eerste 
uur omvatte en praktisch oncontroleerbaar was. Daaraan ondergeschikt waren 
de plaatselijke en speciale verenigingen, die gerangschikt waren naar dt·ie ni
veaus van betrouwbaarheid. De Tsjernyperedjelzen, wier krant het 'Orgaan 
van de socialistische federalisten' heette, legden daarentegen- zeker in het be
gin - de nadruk op een lossere organisatievorm, die overeenkwam mtt hun 
specifieke bedoeling, namelijk de opbouw van een strijdende volkspartij ('P het 
platteland en in de stad. Onder druk van de zich verscherpende repressie kwam 
de organisatie-opvatting der Tsjernyperedjelzen overigens weer dichter uij die 
der Narodnovolzen, die politiek de belangrijkste groep vormden e~ hun 
grootste succes boekten met de liquidatie van tsaar Alexander 11 in 18~1. 

In de jaren tachtig stortten de terroristische stromingen in elkaar, nadat 
'Narodna Volja' door de tsaristische politie was opgerold. Vele Narodniki wa
ren- vooral omdat de boerenmassa's in hun apathie volhardden- gedesillu
sioneerd en ontwikkelden zich tot liberalen of zelfs tot aanhangers van de- tsaar. 
Tegelijkertijd wakkerden de zich doorzettende geforceerde industrialisering, 
die met veel ellende gepaard ging, en de opkomende arbeidersstrijd steeds op
nieuw de discussies binnen de revolutionaire intelligentsia aan. Marxistisch ge
tinte theorieën werden populair. Reeds in 1872 was het eerste deel van 'Das 
Ka pi tal' in het Russisch verschenen (de vertaling was begonnen door Bak:.unin, 
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voortgezet door Lopatin en voltooid door de befaamde Narodniki-econoom 
N. F. Danielson alias Nikolaion). De Narodniki lazen het 'Kapital' echter op 
een zeer speciale manier, namelijk als een morele aanklacht van het kapitalisme 
en niet als een poging tot wetenschappelijke analyse. Pas in de jaren tachtig en 
negentig kwam een andere interpretatie op onder invloed van onder meer de 
Commune van Parijs, de havenstakingen in Groot-Brittannië, de vernietiging 
van 'Narodna Volja' en de verkiezingssuccessen van de Duitse sociaal-demo
cratie. Een deel van de intelligentsia beschouwde de boerengemeenschap ( obsj
sjina) nu niet langer als de grondslag van de toekomstige maatschappij, maar 
meende dat socialisme pas mogelik zou zijn na een kapitalistische ontwikke
lingsperiode. Deze verschuiving in het standpunt maakte voor de betreffende 
intellectuelen een toenadering mogelijk tot het sociaal-democratische program 
van de Tweede Internationale. Het nieuwe Russische marxisme dat zo tot stand 
kwam vormde een mengeling van tradities uit de Russische intelligentsia en de 
Duitse sociaal-democratie. Teneinde het bijzondere van deze combinatie te 
kunnen begrijpen is een nadere karakterisering van het marxisme van de Duitse 
sociaal-democratie omstreeks 1900 nodig. 

De geschiedenis van de Duitse SPD moet worden gezien tegen de achter
grond van de geschetste 'Pruisische weg' naar het kapitalisme. De met de indu
strialisatie opgekomen Duitse bourgeoisie had afgezien van een zelfstandig po
litiek optreden en een bondgenootschap gesloten met de jonkers en de absolu
tistische staat. Daardoor werd de zich in de tweede helft van de negentiende 
eeuw ontwikkelende sociaal-democratie noodzakelijk een beweging die een 
aantal taken van de bourgeosie op zich nam. In feite was de SPD vanaf haar op
richting in 1875 een oppositionele coalitiebeweging tegen het Duitse Rijk, 
waarin de kleinburgerlijke en proletarische elementen onder leiding van bur
gerlijke intellectuelen een symbiose vormden en waar de kleinburgerlijke in
vloed praktisch en theoretisch de arbeidersleden overheerste. De organisatori
sche scheiding van proletarische en burgerlijk-democratische elementen- een 
essentiële voorwaarde voor de arbeiders om hun eigen belangen te kunnen on
derkennen en nastreven- heeft in de Duitse sociaal-democratie nooit plaats
gevonden. De SPD was dan ook nimmer een revolutionaire arbeiderspartij, 
zoals de latere mythe beweert. Abstract vooruitgangsgeloof, fixatie op het par
lement, verabsolutering van de staat, nationalisme en hiërarchische organisatie 
werden nooit radicaal overwonnen. 
Het marxisme werd dan ook oppervlakkig verwerkt. Voor zover er al aan mar
xistische theorievorming werd gedaan geschiedde dat in zeer kleine kring. 
Scholing van de leden in politieke en economische theorie vond nauwelijks 
plaats. In feite was het marxisme voor de SPD slechts een uithangbord, dat 
werd aanvaard als zijnde de theorie die de noodzakelijkheid leek te bewijzen 
van de doorvoering van de kapitalistische klasseverhoudingen. Het marxisme 
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werd geïnterpreteerd als een industrialiseringsmodel, dat een reeks etappes van 
maatschappelijke vooruitgang vastlegde, in het kader waarvan de sociaal-de
mocratie slechts hoefde te ageren om de uit dit proces noodzakelijk voortko
mende mogelijkheid van een parlementaire meerderheid veilig te stellt•n. We
liswaar sprak men ook over het socialistische einddoel, maar de relatir tussen 
de strijd voor democratische rechten en de strijd voor het socialisme bleef on
duidelijk. Het socialisme was voor de SPD een morele frase. 

De belangrijkste woordvoerder van de marxistische intelligentsia in de 
SPD was Karl Kautsky, de hoofdredacteur van het theoretisch orgaan 'Die 
Neue Zeit'. Hij beschouwde het marxisme als een natuurkundige of biologi
sche wetenschap van de maatschappij en stond dicht bij het burgerlijk materi
alisme. Op grond daarvan geloofde Kautsky in een rechtlijnige vooruit~ang en 
zag hij als enige wezenlijke verschil tussen kapitalisme en socialisme het feit dat 
in beide maatschappijvormen een andere klasse het heft in handen heeft. (Filo
sofischer gezegd: Kautsky ontkende de dialectiek van vorm en inhoud.) Kauts
ky was ook de belangrijkste verdediger van de stelling dat de sociaal-democra
tische intelligentsia het politieke bewustzijn van buitenaf moet 'inbrengen' in 
de in het vakbandsbewustzijn bevangen arbeidersmassa. 5 

Zolang het tweeslachtige kleinburgerlijk-proletarische karakter van de SPD 
nog niet duidelijk zichtbaar was geworden, dat wil zeggen tot de capitulatie 
van 1914, zoalng kon deze grote organisatie met haar marxistische fraseologie 
nog het voorbeeld zijn voor de sociaal-democratische partijen in andt•re lan
den. Vooral daar waar de situatie enige gelijkenis vertoonde met die in Duits
land - dus daar waar de bourgeosie politiek zwak was en een bond~cnoot
schap had gesloten met de absolutistische staat - lag dat voor de hand. De 
kleinburgerlijke aspecten van de SPD (een verzelfstandigd en ongecontroleerd 
partijapparaat, onkritische gehoorzaamheid, hiërarchische opbouw en een 
'proletarische discipline' die niets anders was dan een vorm van ascese) konden 
in dergelijke verwante situaties zonder moeite worden overgenomen. I >aarom 
was het ook mogelijk dat de sociaal-democratische verwerking van het marxis
me moeiteloos aansloot bij de traditie van de Russische revolutionaire intelli
gentsia, zodra zich in het tsaristische Rusland een moderne arbeidersklasse 
begon te vormen. 

De vertegenwoordiger bij uitstek van het nieuwe Russische marxisme on
der Duitse invloed was Plechanov, die eerder tot de Narodniki had behoord en 
door wie 'een hele generatie van Russische marxisten werd opgevoed' (Lenin). 
Plechanov beschouwde de theorie van Marx als een 'geniaal idee' en niet als een 
historisch produkt van maatschappelijke ontwikkelingen. Meer in ht•t alge
meen stonden naar zijn mening de ideeën van de mensen als het ware n.zast de 
geschiedenis en weerspiegelden deze meer of minder volledig. 'Vanuit het 
standpunt van Marx bestaan er dus verschillende idealen, lage en hoge, juiste en 
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onjuiste. Juist is een ideaal dat overeenkomt met de economische werkelijk
heid', schreef hij dan ook. 6 Het marxisme was voor Plechanov de meest perfec
te weerspiegeling van de werkelijkheid - een algemeen ontwikkelingsmodel 
van de produktiekrachten, een Kautskyaans, maatschappelijk darwinisme. Dit 
grondpatroon van Plechanovs marxisme-interpretatie zien we op verschillende 
mveaus terug. 
I. Plechanov meende dat alle maatschappijen dezelfde stadia moeten doorlo
pen. Een gecombineerde en ongelijkmatige ontwikkeling op wereldschaal nam 
hij niet waar. Daarom was hij van mening dat Rusland precies dezelfde weg 
moest afleggen als West-Europa, dat wil zeggen dat het socialisme pas zou 
kunnen worden verwezenlijkt wanneer Rusland eerst de kapitalistische fase 
had doorlopen. In dit proces zouden dan tevens de Aziatische elementen uit de 
Russische maatschappij worden geëlimineerd. 
1. Net als Kautsky begreep Plechanov de dialectiek van vorm en inhoud 
niet. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in het feit dat hij het dubbelkarak
ter van de produktieve arbeid in het kapitalisme- abstracte, waardevormende 
arbeid en concrete, gebruikswaardevormende arbeid - niet onderkende. Als 
gevolg daarvan reduceerde Plechanov onmarxistisch de arbeid tot de strijd om 
het bestaan met de natuur. 
J. Omdat hij het verschil tussen abstracte en concrete arbeid niet begreep, 
verloor Plechanov ook uit het oog wat het specifieke van de kapitalistische ver
maatschappelijking (arbeidsdeling en maatschappelijke samenhang) is. In zijn 
opvatting zouden de hiërarchie in de bedrijven, de techniek enz. onder het so
cialisme hetzelfde zijn als onder het kapitalisme. Alleen de eigendomsverhou
dingen zouden verschillen. Daarom kon voor Plechanov het proletarische 
~assenbewustzijn ook niet van onderop in de bedrijven etc. ontstaan, maar al
leen van buitenaf, via 'voorlichting'. Ook hier zag hij de revolutionaire theorie 
weer als iets dat naast de geschiedenis, de klassenstrijd, zou staan. 
I. De intelligentsia moest volgens Plechanov dan ook een zeer belangrijke 
taak vervullen: zij moest leiding geven aan de arbeidersklasse en deze voorlich
ten over haar situatie en de noodzaak van politieke strijd. 

Plechanovs opvattingen waren bepalend voor het denken van alle vleugels 
van de Russische sociaal-democratie. Zelfs degenen die op onderdelen afwij
kende standpunten innamen (bijv. Bucharin) onderschreven Plechanovs ondi
alectisch marxisme qua fundamentele benadering. 7 

Tegenstrijdigheden in Lenins theorie 

Lenin heeft nooit geaarzeld om, steeds wanneer hem dat noodzakelijk leek, 
zijn standpunten te corrigeren. Tussen 1893 en 1924 wijzigde hij zijn theoreti
~<he opvattingen over de agrarische kwestie, de taktiek van de proletarische 
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partij, de staat en de dictatuur van het proletariaat in kapitalistisch onderont
wikkelde landen. Ondanks deze correcties handhaafde Lenin echter Stl·cds zijn 
specifieke interpretatie van het marxisme, die in grote lijnen afkomstig was van 
Plechanov. Nog in1921 noemde hij Plechanovs bijdragen tot de filosofie 'het 
beste in de gehele internationale literatuur'. 8 Mét Plechanov deelde Lenin dan 
ook een aantal methodische fouten. Ook Lenin zag het marxisme als een na
tuurwetenschap van de maatschappij. Ook Lenin begreep de dialectiek van 
vorm en inhoud niet. Ook Lenin zag het verschil niet tussen abstracte en con
crete arbeid. En ook Lenin beschouwde het wetenschappelijke socialisme als 
een zelfstandig produkt van revolutionaire intellectuelen, dat los staat van de 
'spontane' arbeidersstrijd. 

Op grond van deze methodische tekortkomingen bevatte Lenins denken 
enkele belangrijke misvattingen. 
1. De vestiging van het socialisme was voor Lenin een zuivere bovenbouw
kwestie. Omdat hij net als Plechanov en Kautsky geen onderscheid maakte 
tussen kapitalistische en socialistische vermaatschappelijking was in Lenins 
ogen het socialisme ook niet de vrijmaking van de arbeid uit haar kapitalistische 
vormen. Nee, het socialisme was voor Lenin de aanpassing van de politieke 
bovenbouw aan een hoogontwikkelde kapitalistische onderbouw. 'b het niet 
duidelijk', schreef hij, 'dat de produktievorm in een onverzoenlijke tegen
spraak komt met de eigendomsvorm? Ligt het niet voor de hand dat deze laat- ' 
ste zich onvermijdelijk aan de eerste moet aanpassen en eveneens maatschappe
lijk d.w.z. socialistisch moet worden?'9 De burgerlijke bovenbouw moet in het 
ontwikkelde kapitalisme aangepast worden aan de reeds socialistische onder
bouw - dat is de vestiging van het socialisme volgens Lenin. (Deze constate
ring maakt overigens duidelijk dat Lenins omarming van de Tayloristische ar
beidersorganisatie na 1917 niet op toeval berustte, maar een direct uitvloeisel 
was van zijn theorie, die impliciet uitging van de politieke neutraliteit van ar
beidsprocessen.) 
2. Omdat voor Lenin de socialistische revolutie een bovenbouw-kwestie 
was zag hij geen mogelijkheid voor de arbeidersklasse om politieke inzichten in 
het maatschappelijk geheel te verwerven vanuit de produktiesfeer. Dat was de 
reden waarom het wetenschappelijke socialisme door revolutionaire intellectu
elen van buiten moet worden ingebracht. Volgens Lenin voerden de bourge
oisie en de radicale sociaal-democratie onderling strijd om de bewustzijnsin
houden van de arbeidersklasse. 'Aangezien van een zelfstandige, door de arbei
dersmassa's in de loop van hun beweging zelf uitgewerkte ideologie geen spra
ke kan zijn, kan de vraag uitsluitend zo luiden: burgerlijke of socialistische 
ideologie. '10 Taak van de socialistische intelligentsia zou vooral zijn de burger
lijke invloed terug te dringen. Laten de revolutionairen namelijk de propagan
da over aan de bourgeoisie, dan leidt dat beslist tot een 'onderschikking aan de 
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burgerlijke ideologie' van de arbeidersklasse. 11 De arbeidersklasse heeft dus 
binnen het kapitalisme uit zichzelf de neiging burgerlijk te zijn. "Losgerukt 
van de sociaal-democratie, vervlakt de arbeidersbeweging en degenereert onge
twijfeld tot burgerlijkheid: indien de arbeidersklasse uitsluitend de economi
sche strijd voert, verliest zij haar politieke zelfstandigheid, wordt tot een aan
hangsel van andere partijen en pleegt verraad aan de grote erfenis: 'De bevrij
ding van de arbeidersklasse moet het werk van de arbeiders zelfs zijn'. "12 Twee 
dingen vallen bij deze zinnen op. Op de eerste plaats de flagrante tegenstrijd 
waarin Lenin zich verwikkelt wanneer hij zegt dat de arbeidersklase alleen 
zichzelf kan bevrijden indien zij zich onderwerpt aan een radicale burgerlijke 
intelligentsia. Op de tweede plaats het gebrek aan materialisme in de redene
ring: het wel of niet slagen van de revolutionaire plannen hangt niet zozeer af 
van de materiële ontwikkelingen in de maatschappij als wel van de wil en inzet 
van revolutionaire intellectuelen. De revolutie wordt gereduceerd tot een tech
nische zaak, gebaseerd op het morele verantwoordelijkheidsgevoel van niet-ar
beiders. 
l. Lenins rechtlijnige geschiedenisopvatting kwam ook tot uitdrukking in 
het feit dat hij de economische analyse uit Marx' 'Das Kapital' beschouwde als 
een chronologie van het kapitalisme: de logische niveaus die Marx onder
scheidde (eenvoudige warenreproduktie, uitgebreide reproduktie enz.), wer
den door Lenin ten onrechte beschouwd als historische, elkaar in werkelijk
heid noodzakelijk opvolgende stadia. Dat deze stadia in een en hetzelfde land 
tegelijkertijd kunnen bestaan en ook in werkelijkheid aldus elkaar vergezellen, 
kwam niet in Lenin op. 

Lenins methodische misvattingen hadden uiteraard grote gevolgen voor 
zijn maatschappij-analyses. Duidelijk blijkt dat bijvoorbeeld uit zijn veel ge
prezen studie over 'De ontwikkeling van het kapitalisme in Rusland'. In dit te
gen de Narodniki gerichte boek wilde Lenin aantonen dat het kapitalisme in 
Rusland reeds zeer ver ontwikkeld was. Teneinde dit bewijs te kunnen leveren 
onderzocht Lenin de ontwikkeling van de Russische binnenlandse markt. 
Omdat hij meende dat elk land dezelfde stadia moet doorlopen en in die zin op 
zichzelf staat abstraheerde hij nadrukkelijk van zowel de wereldmarkt als de 
tsaristische staat. We hebben echter in het begin van dit artikel gezien dat een 
dergelijke abstractie principieel onmogelijk is, juist omdat de industrialisering 
van Rusland plaatsvond onder druk van wereldmarkt en absolutistische staat. 
De dynamiek van de Russische economische ontwikkeling moest Lenin daar
om noodzakelijk ontgaan. Omdat hij bovendien de logische niveaus uit Marx' 
analyse opvatte als werkelijk bestaande historische stadia kon hij niet onder
kennen dat het Rusland van zijn tijd bestond uit een zeer bonte en geschakeer
de combinatie van allerlei economische overgangsvormen tussen de oude pre
kapitalistische en de nieuwe opkomende kapitalistische economie. Op grond 
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van zijn schematische benadering gooide Lenin alle tussen- en overg.tngsvor
men op een hoop met de uitingen van een ontwikkeld kapitalisme. Zo kwam 
hij tot de conclusie dat sedert de boerenbevrijding van 1861 de kapitalistische 
produktiewijze in Rusland was gevestigd. Van de totale bevoling (12S,6 mil
joen) rekende hij meer dan de helft (63,7 miljoen) tot de proletariërs en halfpro
letariërs. Lenins conclusie was dan ook dat Rusland al ruim vóór 1914 een ka
pitalistisch land was. 11 Aan iedereen die enige kennis van de economische ge
schiedenis heeft zal duidelijk zijn dat dit een mateloze vertekening van de 
werkelijke Russische verhoudingen was. 

Het is begrijpelijk dat Lenin lange tijd niet "de consequenties uit zijn evi
dent onjuiste analyse trok. Want het directe gevolg van het kapitalistische ka
rakter van de Russische maatschappij zou immers geweest zijn dat de proletari
sche revolutie op de dagorder ~'tond. Dat heeft Lenin echter tot 1917 niet be
weerd. Er was dus al die tijd sprake van een breuk, een tegenstrijdigheid tussen 
zijn klassenanalyse en zijn strategische opvattingen. Pas toen de Eerste We
reldoorlog uitbrak kon Lenin niet meer heen om de internationale samenhang 
van economie en politiek en kreeg hij oog voor het belang van de wereldmarkt. 
De neerslag van zijn leerproces is te vinden in het bekende werk 'Het imperi
alisme als hoogste stadium van het kapitalisme'. Op grond van zijn nog steeds 
foutieve Marx-interpretatie zag Lenin het imperialisme echter niet als l'en his
torisch specifieke ontwikkelingsfase van de kapitalistische produktiewijze als 
zodanig, maar als een nieuw 'stadium' na het 'gewone' kapitalisme, zoals Marx 
het had geanalyseerd. 

Aan de schematische reeks van natuureconomie, eenvoudige en kapitalis
tische economie werd nu simpel een vierde en hoogste stadium toegevol'gd, het 
imperialisme. Bij de inschatting van dit hoogste stadium was Lenin niet geheel 
zeker van zichzelf. Nu eens sprak hij over imperialisme en monopoliek.tpitalis
me, dan weer over staatskapitalisme en staatsmonopolistisch kapitalisme. 
Steeds was hij echter van mening dat de versmelting van industriële trusts, 
bankkapitaal en staat de directe economische voorbereiding van het socialisme 
was. W diswaar functioneerde het imperialisme nog in het belang van de mo
nopolies, maar objectief was de basis aanwezig voor een directe overgang naar 
het socialisme. 'Wanneer een grootbedrijf zich ontwikkelt tot een mammoet
bedrijf, dat planmatig, op basis van precies berekende gegevens over hoeveel
heden, de levering ( ... ) aan tientallen miljoenen van de bevolking organiseert; 
wanneer het transport( ... ) systematisch georganiseerd wordt; wanneer vanuit 1 

een centrale plaats alle opeenvolgende stadia van de verwerking van het materi
aal tot aan de produktie van de meest uiteenlopende eindprodukten geregeld 
worden; wanneer de distributie van deze produkten over tientallen en honder
den miljoenen consumenten volgens één enkel plan geschiedt ( ... ) - dan 
wordt duidelijk dat we te maken hebben met een vermaatschappelijking van de 
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produktie( ... ). Dat privé-economische en privé-eigendomsverhoudingen een 
omhulsel vormen, dat reeds niet meer met de inhoud overeenkomt ( ... ). ' 14 

Ook hier ziet Lenin nog steeds niet het verschil tussen kapitalistische en soci
alistische vermaatschappelijking. Als het aan hem lag zouden de hiërarchie in 
de bedrijven, de vervreemdende arbeidsprocessen enz. ook in het socialisme 
gehandhaafd blijven. 

Op merkwaardige wijze komen de consequenties van het a-politieke ver
maatschappelijkingsbegrip naar boven in Lenins boek over 'Staat en Revolu
tie'. In dit werk wordt de burgerlijke staat in twee stukken gesplitst: een poli
tiek-repressief en een economisch-administratief gedeelte. Het repressieve deel 
(leger, politie enz.) moet door de arbeidersklasse en haar politieke uitdruk
kingsvorm, de radenbeweging, worden vernietigd. Het economische deel 
(staatsbank enz.) blijft echter na de revolutie behouden en komt onder arbei
derscontrole, zodat uiteindelijk het hele land een bedrijf is geworden: 'De ge
hele maatschappij zal een bureau en een fabriek met gelijke arbeid en gelijk 
loon zijn. ' 15 Dat het economische en het repressieve aspect van de burgerlijke 
staat samenhangen bleef voor Lenin onduidelijk. Vergemakkelijkt werd dat 
door de omstandigheid dat Lenin nooit werkelijk de hiërarchische en bureau
cratische structuur van de bugerlijke staat heeft begrepen. (Wanneer Lenin te
gen bureaucratisme tekeer ging, doelde hij niet op de bureaucratische organisa
tieprincipes als zodanig maar op het feit dat bepaalde bureaucraten lui of cor
rupt waren.) 

Hoe werkten deze algemenere opvattingen door in Lenins organisanethe
orie? De hoofdlijnen van zijn opvatting over de taken en organisatie van de so
ciaal-democratie ontwikkelde Lenin in polemieken met de 'economistische' 
fractie, met de mensjewieken en ten dele ook in discussies met de linkse fractie 
van Trotsky en Luxemburg. Hoewel hij later nog wijzigingen aanbracht zijn 
de belangrijkste uitgangspunten van Lenins organisatietheorie reeds neergelegd 
in een aantal publikaties uit 1901 en 1902, met name 'Waarmee beginnen?', 
'Wat te doen?' en 'Brief aan een kameraad over onze organisatorische taken'. 
In al deze geschriften zien we wederom de terugkeer van de Kautskyaanse ge
dachte, dat de theorie een zelfstandig geheel is dat boven de klassebeweging 
staat. Terecht stelt Lenin dat de economische strijd van de arbeidersklasse moet 
versmelten met de revolutionaire politieke theorie, maar hij interpreteert dit 
'versmelten' als de verbinding van twee totaal onafhankelijke elementen. Het 
aansluiten bij de economische strijd is voor Lenin slechts een middel om het 
venrouwen van de arbeidersklasse te winnen en niet een aansluiten bij de dyna
miek van de economische strijd teneinde deze organisch verder te ontwikkelen 
tot een politieke strijd. De taak van de revolutionaire partij is technisch-propa
gandistisch. Centraal staat voor Lenin de vraag hoe op de meest effectieve wij
ze de sociaal-democratische ideeën verbreid kunnen worden. De publikatie 
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van economische en politieke onthullingen in een veelgelezen Al-Russisch cen
traal orgaan is de beste vorm waarmee het politieke bewustzijn van de arbei
dersklasse bevorderd kan worden. Lenin karakteriseert de voorbeeldij.;e revo
lutionair daarom door te beklemtonen 'dat het ideaal van een sociaal-demo
craat niet de secretaris van een vakbond moet zijn, maar de volkstribuun, die in 
staat is te reageren op alle uitingen van willekeur en onderdrukking, waar zij 
ook te voorschijn komen, welke laag of klasse zij ook treffen, die in staat is aan 
de hand van al deze uitingen het gehele beeld van de politie-willekeur en van de 
kapitalistische uitbuiting te tonen, die in staat is om ten overstaan van iedereen 
zijn socialistishe overtuiging en zijn democratische eisen uiteen te zetten, ten
einde aan allen en iedereen de wereldhistorische betekenis duidelijk te maken 
van de proletarische bevrijdingsstrijd'. 16 

De partij heeft tot taak de optimale voorwaarden te scheppen voor de 
volkstribunen. Daartoe is een geolied en buitengewoon efficiënt apparaat no
dig, dat door Lenin dan ook vaak wordt aangeduid als een machine. I )e partij 
maakt gebruik van alle vormen van burgerlijke rationaliteit, zoals daar zijn spe
cialisatie, arbeidsdeling, hiërarchie. Het centrale comité aan de top houdt alle 
touwtjes in handen en zorgt ervoor dat 'alle raderen en radertjes van de partij
machine' in elkaar grijpen. 17 Dat ten gevolge van de tsaristische onderdrukking 
het democratisch verkiezen van de leiding en het volledig informeren van alle 
leden over belangrijke partijzaken onmogelijk waren, vond Lenin een onbe
langrijke tekortkoming. De 'strengste samenzwering, de strengste selectie van 
de leden, de vorming van beroepsrevolutionairen' was voor hem iets ·~roters' 
dan het 'democratisme', namelijk 'het volledige kameraadschappelijke vertrou
wen van revolutionairen onder elkaar. Zij hebben geen tijd om te denken aan 
speelse vormen van het democratisme'. Mocht de centrale leiding niet capabel 
blijken te zijn dan zou zij via 'kameraadschappelijke beïnvloeding' - met als 
uiterste middel de 'omverwerping'- verwijderd moeten worden. 18 

Uit dergelijke opvattingen blijkt nogmaals de juistheid van onze stelling, 
dat er sprake was van een vermenging van Kautskyaanse en Narodniki-tradi
ties. De Duits-marxistische gedachte van het van buitenaf inbrengen van revo
lutionaire ideeën wordt gecombineerd met de oude Russische opvatting van 
een conspiratieve elite-organisatie. De grondhouding van de Narodniki zien 
we glashelder terug wanneer Lenin uitroept: 'Geef ons een organisatie van 
revolutionairen en wij zullen Ruslands grondvesten aan het wankelen 
brengen', 19 of wanneer hij beweert: 'Wij echter hebben een militaire organisatie 
van agenten nodig. '20 Lenins opvatting over het centrale comité dat alles diri
geert en beslissingen van boven naar beneden doorgeeft terwijl langs omge
keerde weg uitsluitend verslaggeving mogelijk is, is eigenlijk afkomstig van de 
vroege Narodnik N. P. Ogarjov, die in 1862 precies hetzelfde stelde. Het hoeft 
daarom niet te verbazen dat Lenin het als een plicht voor de sociaal-democra-
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ten beschouwde "een even goede, ja zelfs nog onvergelijkelijk betere organisa
tie te creëren, dan 'Semlja i Volja' ze had. "21 De enige grote fout der Narodniki 
was volgens Lenin 'dat ze zich op een theorie baseerden, die in wezen geen 
revolutionaire theorie was'. 22 Omdat Lenin ideeën niet afleidde uit materiële 
verhoudingen, maar als los daarvan staand hanteerde, zag hij er geen probleem 
inde ideeën der Narodniki te verwerpen en tegelijkertijd hun organisatiemodel 
over te nemen. Daarbij zag hij over het hoofd dat de militaire organisatieopvat
ting van 'Semlja i Volja' direct verband hield met haar conspiratief-terroristi
sche opvatting. 

Na 1902 wijzigde Lenin enkele aspecten van zijn partijtheorie. Reeds na 
het tweede congres van de SDAPR (1903) veranderdeLenineen element van 
zijn redenering op grond van het stemgedrag der gedelegeerden, dat volgens 
hem werd bepaald door hun klassepositie. De proletarisch-revolutionaire vleu
gel had zijns inziens bolsjewistisch gestemd, terwijl de intellectueel-opportu
nistische vleugel voor het mensjewistische standpunt had gekozen. Omdat Le
nin nu globaal de klassepositie van de intelligentsia tot de basis van het oppor
tunisme maakte en 'proletarisch' gelijk stelde aan 'revolutionair' kwam hij in 
een nieuwe tegenstrijdigheid terecht, daar hij immers zijn theorie over het van 
buitenaf inbrengen van politiek bewustzijn handhaafde. De intelligentsia bleef 
in Lenins ogen de draagster van het wetenschappelijk socialisme, maar tegelij
kertijd was zij de draagster van het opportunisme. De arbeidersklasse daaren
tegen zou geen revolutionair bewustzijn kunnen ontwikkelen zonder tussen
komst van de intelligentsia maar vormde tegelijkertijd de garantie dat een orga
nisatie revolutionaire standpunten innam! 

Een tweede belangrijke wijziging vond plaats toen Lenin- op grond van 
de ervaringen van de mislukte revolutie van 1905 en het sectarische gedrag van 
vele bolsjewieken ten opzichte van de opkomende arbeidersraden - rekening 
begon te houden met de radenbeweging. Hoewel Lenin, zeker in de eerste ja
ren, de sowjets beschouwde als burgerlijke organen, 23 vond hij het toch nood
zakelijk een verbinding tussen partij en radenbeweging tot stand te brengen. 
Dat had ook gevolgen voor de inwendige structuur van de partij. Onder meer 
werd Lenin nu een voorstander van het democratisch centralisme met vrijheid 
van discussie en eenheid van actie. 24 Ook gaf Lenin in latere jaren toe dat hij in 
'Wat te doen?' enkele zaken overtrokken had geformuleerd. Niettemin hield 
hij verder vast aan de gedachte dat revolutionair bewustzijn van buitenaf moet 
worden ingebracht. In zoverre was de aanvaarding van het principe van het de
mocratisch socialisme geen principiële herziening van zijn partijopvatting, 
maar louter een middel om te verhinderen dat de partij van de klasse zou ver
vreemden en daarmee haar leidinggevende politieke taken niet meer zou kun
nen volbrengen. 
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Verschillen tussen bolsjewistische praktijk en leninistische theorie 

In hoeverre was de bolsjewistische partij een leninistische organisatie? Politiek
programmatisch levert deze vraag geen problemen op. Lenin was immers de 
bolsjewistische leider met verreweg het meeste aanzien; zijn ideeën werden dan 
ook - zij het soms met enige aarzeling - door de organisatie overgenomen. 
In technisch-organisatorisch opzicht zijn er echter wel problemen. Nieuwer 
historisch onderzoek - ook van Sowjetzijde, bijvoorbeeld in het tijdschrift 
'Voprosy Istorii KPSS'- toont aan dat er een diepe kloof gaapte tussen de or
ganisatorische opvattingen van Lenin en de organisatorische praktijk der bol
sjewiki. Laten we eens puntgewijs enkele bevindingen op een rij zetten. 
1. Volgens Lenins opvatting zou de intelligentsia in het leerproces van de ar
beidersklasse een doorslaggevende rol moeten vervullen. De partij diende naar 
zijn mening een bond van intellectuelen te zijn die arbeiders moest aantrekken 
en politiek scholen. De historische ervaring toont echter aan dat de relatie tus
sen arbeiders en intellectuelen in Rusland veel gecompliceerder was. Tal van 
bronnen, onder andere memoires van partijfunctionarissen, laten zien dat de 
harde kern van de partij steeds door arbeiders is gevormd. Intellectuelen sloten 
zich aan in de periodes waarin de strijd opleefde en verlieten de beweging weer 
wanneer deze een neergaande fase inging. Enkele citaten uit de herinm·ringen 
van de oude bolsjewiek Alexander Sjljapnikov (gepubliceerd in 1923) kunnen 
dit illustreren: 
- 'Een typisch kenmerk van het partijwerk in de vooroorlogse periude was 
het gebrek aan intellectuelen. De uittocht van de intellectuelen, die was begon
nen in 1906 en 1907 betekende dat de partijfunctionarissen, de full-time staf 
enz. arbeiders waren. Er bleef zó weinig van de intelligentsia over dat het nau
welijks voldoende was om te voorzien in de behoeftes van de Duma-fr .\ctie en 
het dagblad.' 
- 'Tijdens de oorlogsjaren waren er alleen maar arbeiders te zien (op verga
deringen en dgl. - MvdL) in plaats van de studenten en intellectuelen van 
1903-5. ( ... ) Intellectuelen vormden een echte uitzondering. Van de oude par
tij-intelligentsia bleven zeer weinigen over die hun contacten met de arbeiders 
hebben gehandhaafd.' 
- Vanaf 1916 veranderde dat weer: 'De wending in de stemming van de 
mensen en de groei van de oppositie zelfs bij de bourgeoisie bracht een niet ge
ring aantal student-activisten in onze kring.' 25 

Het patroon is duidelijk: in de jaren 1903-5 en 1916-7 stroomden de intel
lectuelen toe omdat de beweging in opgang was. In de tussenliggende periode 
van reactie en contrarevolutie hielden zij zich afzijdig. Het succes van de bol
sjewistische partij is niet te danken aan de intellectuelen (afgezien natuurlijk 
van enkelingen, in het bijzonder Lenin zelf) maar aan de politiek geschoolde 
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arbeiders, door Sjljapnikov aangeduid als de 'intellectuele arbeiders'. 
2. In hoeverre was de bolsjewistische partij een groep van 'gestaalde militan
ten'? Historisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de 'circulatie' van leden 
bij de bolsjewistische vleugel van de Russische sociaal-democratie groot was. 
Een studie over over de periode tot 1907 concludeerde: 'In organisatorische 
termen hadden de mensjewiki een grotere permanente kern van mensen. De 
bolsjewiki kenden een grotere 'turnover'. 26 (Hierin ziet men overigens één van 
de redenen waarom Lenin, die bijna in zijn eentje de continuïteit van de organi
satie sedert het begin belichaamde, in de partij zo'n groot aanzien genoot.) Het 
beeld van een snel wisselend ledenbestand wordt voor de latere jaren wederom 
door memoires etc. bevestigd. 

De gedachte van een kleine hechte organisatie van zeer ervaren militanten 
werd definitief in de praktijk ondermijnd door de gebeurtenissen van 1917. De 
aanwas van leden was buitengewoon imposant en snel, zoals blijkt uit onder
staande tabel. 

Ledengroei in 1917 in enkele belangrijke steden 

begin zevende zesde 
maart conferentie congres 

(24- 29 april) (26 juli-
3 augustus) 

Petrograd 2000 16.000 36.000 
Moskou 600 7.000 15.000 
lvanovo-Voznesensk 10 3.564 5.440 
Ekaterinoslav 400 1.500 3.500 
Lugan 100 1.500 2.596 
Charkov 105 1.200 
Kiev 200 1.900 4.000 
Saratov 60 1.600 3.000 
Ebterinburg 40 1.700 2.800 
Bron: Tony Cliff, Lenin. Volume 2: All Power to the Soviets, Londen 1976, blz. 150. 

Het zal duidelijk zijn dat de weinige meer ervaren bolsjewiki in de massa der 
nieuwe leden 'verdronken'. Men hoeft zich slechts voor te stellen met welke 
problemen de tien oudere militanten in Ivanovo-Voznesensk te kampen kre
gen toen hun afdeling binnen vijf maanden was uitgedijd tot 5.440 mensen! Dat 
leninistische structuren - die immers veel training en discipline vereisen - in 
deze omstandigheden niet konden bestaan, ligt voor de hand. 
3. Volgens Lenins opvatting diende de pers het middel bij uitstek te zijn 
waarmee de organisatie voor haar opvattingen diende te werven (de krant als 
organisator). Ook daar kwam in de praktijk niet veel van terecht. Laten we op-
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nieuw de situatie van 1917 bekijken. In juli van dat jaar publiceerde dl· partij 41 
kranten en tijdschriften, 27 in het Russisch en 14 in talen van nationak· minder
heden (Georgisch, Pools, enz.). De totale oplage van alle bladen bedroeg vol
gens de protocollen van het zesde partijcongres ongeveer 320.000 per dag. 
Meer dan de helft daarvan werd gedrukt in Petrograd (de Prawda alleen was al 
goed voor 90.000 exemplaren dagelijks). 27 Het totale ledenaantal bedroeg op 
datzelfde tijdstip 240.000. Met andere woorden: de totale persoplage was 
slechts éénderde groter dan het ledenaantal. Het naar verhouding geringe aan· 
tal publikaties kan niet worden verklaard met het analfabetisme van de indu
strie-arbeiders. Ruim driekwart van de mannen en iets minder dan de helft van 
de vrouwen uit deze sociale klasse was het lezen macht. 

Vergelijken we de oplage van de bolsjewistische pers in de omstandighe
den van de illegaliteit met de situatie van 1917, dan valt iets merkwaardigs op. 
In januari-februari 1914 was de gemiddelde oplage van de Prawda ongeveer 
25.000. In juli 1917 ging het om 90.000 exemplaren, zoals we zagen. De oplage 
steeg dus met een factor drieëneenhalf, terwijl het ledenaantal in dezelfde tijd
sinterval met een factor tien was toegenomen. De organisatie groeide sneller 
dan haar pers. Dit alles maakt zichtbaar dat de bolsjewistische pers niet zozeer 
een externe functie had, zoals Lenin wenste (het beïnvloeden van no~-niet-le
den), maar vooral een interne functie (het informeren van de leden). IM 

4. Was de bolsjewistische partij inderdaad een partij machine, waarvan de ra· 
deren en radertjes onder leiding van het centrale comité in elkaar grepen? Ook 
deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Bevelen van de hoogste lei
ding werden regelmatig door de lagere echelons genegeerd. Toen het centrale 
comité in 1917 opdracht gaf om overal regionale organisaties te vormen, ont· 
stond daartegen in verschillende gebieden verzet. In Kiev en omgevin~ weiger· 
de een belangrijke groep rond Pjatakov zich bij het nieuwe regionale comité 
aan te sluiten. In het lagere Volga-gebied kon geen regionaal comité gefor· 
meerd worden omdat er een enorme rivaliteit bestond tussen het Sar atov- en 
het Samara-comité. In Moskou bleek iets soortgelijks toen het stadscomité en 
het Regionaal Bureau niet tot fusie wensten over te gaan. Het gevolg: in meer
dere gebieden bestonden twee bolsjewistische leidingen naast elkaar. 

Zelfs het centraal comité was niet erg stipt en gedisciplineerd. Een groot 
deel van de leden kwam meestal niet op de vergaderingen. Het zesde congres 
had bijv. 21 leden in de leiding gekozen. Op de diverse daarop volgende verga
deringen waren tussen de 6 en 16leden aanwezig, met een gemiddelde van 10 
per zitting. De historische vergadering van 10 oktober 1917, toen tot de op
stand werd besloten, werd bezocht door 11leden! Het centraal comité voerde 
ook de eigen besluiten niet uit. Volgens de notulen van de vergaderin~ van 10 
oktober 1917 werd het volgende besproken: 'Kameraad Dzersjinskij stelt voor 
dat er een Politiek Bureau wordt gevormd uit het centraal comité dat de politie-
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ke leiding op zich zou nemen in de komende dagen. Na een uitwisseling van 
standpunten wordt het voorstel aanvaard. Een Politiek Bureau van 7 personen 
wordt gevormd: Lenin, Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Stalin, Sokolnikov, 
Bubnov.' Dit Politiek Bureau, dat de opstand zou moeten leiden, kwam echter 
nooit bij elkaar. Men had het besluit eenvoudig vergeten. 29 

De bolsjewistische organisatie als geheel is nooit de partij met de ijzeren 
discipline en het geoliede apparaat geweest, waar men het lange tijd voor heeft 
aangezien. Alexander Rabinovitch- in het Westen en in de Sowjet-Unie er
kend als een der grootste kenners van de geschiedenis van de bolsjewistische 
partij vóór 1918- schrijft: 'Temidden van de chaotische, plaatselijk variëren
de, voortdurend fluctuerende omstandigheden die in Rusland in 1917 over
heersten, was het Centrale Comité, aan de top van de bolsjewistische organisa
torische hiërarchie, eenvoudig niet in staat het gedrag van de belangrijke regi
onale organisaties te controleren. Behalve op een brede, algemene, manier 
heeft het dat ook nauwelijks geprobeerd. In Petrograd waren belangrijke hulp
troepen zoals het Petersburg-comité, dat het partijwerk in de hoofdstad leide, 
en de Militaire Organisatie, verantwoordelijk voor het uitvoeren van revo
lutionaire activiteit onder de troepen, betrekkelijk vrij om hun tactieken en op
roepen te modelleren naar de plaatselijke omstandigheden. Indien nodig, ver
dedigden zij hun voorrechten hardnekkig. '30 

Waarschijnlijk is het een groot voordeel geweest dat de bolsjewiki niet zo 
strak georganiseerd waren als Lenin het eigenlijk had gewenst. Om nogmaals 
Rabinovitch te citeren: 'Mijn onderzoek doet vermoeden dat de relatieve flexi
biliteit van de partij, evenals haar gevoeligheid voor de heersende stemming on
der de massa's, minstens evenveel te maken hebben met de uiteindelijke bolsje
wistische overwinning als de revolutionaire discipline, organisatorische een
heid of gehoorzaamheid aan Lenin. '31 

Tot slot 

De conclusie uit het voorgaande kan slechts zijn dat het leninisme in dubbele 
zineen ideologie is, een vorm van noodzakelijk vals bewustzijn. Het is een ide
ologie omdat het vol inwendige tegenstrijdigheden zit en omdat het slechts een 
omhulsel is van een in de praktijk anders functionerend revolutionair apparaat. 

Sedert de jaren twintig is het leninisme als zijnde de 'eenheid van revo
lutionaire theorie en praktijk' tot een welhaast onaantastbare religie verheven. 
Daartoe werd enerzijds de geschiedenis van de bolsjewistische partij zo hersch
reven, dat men inderdaad de indruk krijgt van een monolitisch blok, waaraan 
Lenin op onfeilbare wijze leiding gaf. In de partijgeschiedschrijving van 1938 
wordt de bolsjewistische partij dan ook gekarakteriseerd als één ondeelbare ge
meenschappelijke strijdafdeling, 'innig verbonden door eenheid van wil, een-
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heid van handelen en eenheid van discipline', met 'één partijdiscipline voor al
len, met een leidend orgaan aan het hoofd', enzY 

Anderzijds werd door het sttl!inisme de theorie van Lenin gcherformu· 
leerd tot een coherent lijkende 'wereldbeschouwing'. Deze aanpassing van Le· 
nins opvatting aan de latere verhoudingen was mogelijk omdat de fundamente· 
Ie tegenstrijdigheden ervan- wél de proletarische revolutie bepleitt•n, maar te· 
gelijkertijd de hiërarchische verhoudingen in allerlei opzichten willen handha· 
ven - aansloot bij de postrevolutionaire verhoudingen. Zo kon het 'marxis· 
me-leninisme' de ideologie worden van de in de jaren twintig opkomende bu· 
reaucratische elite. Terwijl het leninisme echter ondanks al zijn tekortkomin· 
gen in elk geval nog een levende theorie was met een revolutionaire pretentie err 
een gedeeltelijk conservatieve grondslag, was het nieuwe marxismt·-leninisme i 

de dode conservering van deze tegenstelling. , 
Lenins theorie vormde, zoals we zagen, een combinatie van het Narodni·' 

ki-jacobinisme en het Kautskyaanse sociaal-democratisme. Het jambinisme is 
steeds het ideologische produkt van klassenverhoudingen waarin een radicale 
minderheid zich gedwongen voelt namens het volk te spreken. De sociaal-de
mocratische ideologie ontstaat in de fase van de geschiedenis van de arbeiders· 
beweging waarin de klasse strijdt voor bugerlijke democratie en bett·re levens· 
omstandigheden binnen het kapitalisme. Het leninisme signaleen het begin 
van een revolutionaire breuk met het sociaal-democratisme- een breuk die 
nog niet volledig is maar jacobijnse vormen aanneemt. 

Het zal er nu om gaan de breuk met het sociaal-democratisme, waarmee 
Lenin is begonnen (net als Luxemburg en anderen) verder door te voeren. 
Daarbij is het organisatiedebat naar verhouding nog het minst hdangrijke 
aspect van de zaak. Organisatievormen zijn immers het resultaat v.111 bredere 
maatschappelijke verhoudingen en dienen met grote flexibiliteit gell.lnteerd te 
worden. Van groter gewicht is de fundamentelere politieke vraag -die na· 
tuurlijk niet los van de organisatieproblematiek staat- hoe de revolutionaire 
beweging in en buiten de organisatie zelf-activiteit en internationalisme kan be
vorderen. In de 'Voorlopige Statuten van de Internationale Arbeidns-Associ
atie' uit 1864 omschreef Marx de socialistische uitgangspunten met de woord~n 

'dat de emancipatie van de arbeidersklasse door de arbeidersklasse zelf 
veroverd moet worden' en 
- 'dat de emancipatie van de arbeidersklasse noch een locale, norheen na
tionale, maar een sociale opgave is, die alle landen omvat, waar de moderne 
maatschappij bestaat. '33 

Om deze doelstellingen draait het allemaal nog steeds. Lenin heeft gepro
beerd aan de verwezenlijking ervan een bijdrage te leveren. Dat hij, de onberis
pelijke internationalist, in eigen land niet goed geslaagd is kan alleen maar een 
constatering zijn en geen verwijt, omdat ook hij gevangen zat in de verhoudin-
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1en die hem hadden voortgebracht. 

Noten 

In dit artikel gebruik ik het begrip 'leninisme' alleen in de letterlijke betekenis van 'de leervan 
Lenin'. Alle theorieën die zich leninistisch noemen maar niet rechtstreeks van Lenin zelf af
komstig zijn, vallen hier dus buiten. Ik hanteer deze nauw afgebakende omschrijving omdat 
ik het hoogst twijfelachtig vind of bijvoorbeeld de opvattingen die Zinoviev uiteenzette in 
zijn boek Leninizm (1925) of de latere 'leninistische' betogen van Stalin inderdaad in over
eenstemming waren met de leer van Lenin. 
De gedachten die ik hier ontwikkel zijn grotendeels afkomstig van andere auteurs. Bij de his
torische plaatsbepaling en kritiek van de leninistische theorie baseer ik mij met name op het 
werk van Bernd Rabehl, Willfried Spohn en Ulf Wolter. Ik verwijs in het bijzonder naar de 
volgende publikaties: Rabehl, Marx und Lenin - Widersprüche einer ideologischen Kon
struktion des 'Marxismus-Leninismus', West-Berlijn 1973; Rabehl, 'Ueber Gewalt und Ter
rarismus (I), Kritik no. 15 (1977) blz. 19- 34; Rabehl, Die Kontraverse innerhalb des russi
sehen Marxismus über die asiatischen und westlich kapitalistischen Ursprünge der Gesell
schaft, des Ka pitalismus und des zaristischen Staat es in Russland. Nawoord bij Kar! Marx, 
Die Geschichte der Geheimdiplomatie des 18. Jahrhunderts, West-Berlijn 1977, blz. 112-
179; Rabehl!SphoniWolter, 'Halbheiten in der Ueberwindung des Leninismus', Probleme 
des Klassenkampfs no. 11/12 (1974), blz. 1 - 58; Rabehl!SpohniWolter, Historische und poli
tische Voraussetzungen der Kritik Mandelbaums am Sozialdemokratismus und Leninismus. 
Nawoord bij Kurt Mandelbaum, Sozialdemokratie und Leninismus, West-Berlijn 1974, blz. 
79- 119; Rabehl!SpohniWolter;Der Einfluss der jakobinistischen und sozialdemokratischen 
Traditionen auf das leninistische Organisationskonzept', Probleme des Klassenkampfs no. 
17-18 (1975), blz. 99- 142; Spohn, Weltmarktkonkurrenz und Jndustrialisierung Deutsch
lands, West-Berlijn 1977; Wolter, Grundlagen des Stalinismus- Die Entwicklung des Mar
xismus van einer Wissenschaft zur Ideologie, West-Berlijn 1975. 
Teneinde een buitensporig omvangrijk notenapparaat te voorkomen heb ik in de tekst geen 
gedetaileerde verwijzingen gegeven naar de genoemde boeken en artikelen. 
Perry Anderson ziet in het tsarisme van vóór de industrialisatie een zuiver feodalisme, maar 
wel met een buitengewoon ontwikkelde (atypische) absolutistische staat ( Lineages of the Ab
solutist State, Londen 1974, blz. 328- 360). Nol te ziet feodalisme van een speciaal soort, na
melijk zonder ontwikkelde standenstructuur (Zur Stellung Russlands im europäischen Feu
dalismus, Das Argument, Sonderheft 32, 1978, blz. 149- 163.) Carsten Goehrke gaat nog 
verder en stelt dat het feodalisme-begrip alleen maar geschikt is om verkeerde associaties te 
wekken (Goehrke e.a., Russland, Frankfurt 1972, blz. 120). 

4. Friedrich Engels: brief aan Plechanov van 25 februari 1895. De gehele relevante passage luidt: 
'Overigens, in een land als het uwe, waar de moderne grootindustrie op de oorspronkelijke 
boerengemeenschap is opgepropt en waar alle tussenfasen van de beschaving naast elkaar be
staan, in een land, dat bovendien is omringd met een meer of minder effectieve geestelijke 
Chinese muur, opgericht door het despotisme, in een dergelijk land mag men zich er niet 
over verbazen indien daar de meest merkwaardige en onmogelijke combinaties van ideeën 
ontstaan.' (MarxiEngels, Werke, deel39, blz. 417.) 

). Zie over het probleemcomplex van vroege SPD I geringe marxistische invloed I Kautskyanis
me de volgende representatieve studies: Hans-Josef Steinberg, Sozialismus und deutsche So
Ziaidemokratie, Hannover 1967; Kurt Brandis, Der Anfang vom Ende der Sozia/demokra
tle, West-Berlijn 1975; Manfred Scharrer, Arbeiterbewegung im Obrigkeitsstaat, West-Ber
lijn 1976; Dieter LangewiescheiKlaus Schönhoven, 'Arbeiterbibliotheken und Arbeiterlek
türe im Wilhelminischen Deutschland', Archiv für Sozialgeschichte 1976, blz. 135- 204; 
Sven Papcke, 'Kar! Kautsky und der historische Fatalismus', Jahrbuch Arbeiterbewegung 
1975, blz. 231 - 246; Massimo Salvadori, Kar/ Kautsky and the Socialist Revolution, 1880-
1938, Londen 1979. 
G. V. Plechanov, Zur Frage der Entwicklung der monistischen Geschichtsauffassung, Oost
Berlijn 1956, blz. 227. 

7. Zie over het probleemcomplex vroege Russische sociaal-democratie I Plechanov in het bij
zonder de studies van Samuel H. Baron, l'lekhanov- the Father of Russian Marxism, Stan-
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ford 1963; Plekhanov on Russian Capitalismand the Peasant Commune 1883-H!, 'American 
Slavic and East European Review' (ASEER) 1953, blz. 463 -74; 'Piekhanov and the Origins 
of Russian Marxism', Russian Review 1954, blz. 38- 54; The First Decade of Nussian Mar· 
xism, ASEER 1955, blz. 315- 30. 

8. Geciteerd naar de inleiding bij Plechanov, Zur Frage, blz. 9. 
9. Was sind die 'Volksfreunde' und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten?, LW deelt, 

blz. 170. 
10. Was Tun, LW deelS, blz. 395-96. 
11. Idem, blz. 396. 
12. Die dringendsten Aufgaben unserer Bewegung, LW deel4, blz. 367. 
13. Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland, LW deel3, blz. 516. 
14. Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, LW deel22, blz. 30H. 
15. Staat und Revolution, LW deel25, blz. 488. 
16. WasTun, LW deelS, blz. 437. 
17. Briefan einen Genossen über unsere organisatorischen Aufgaben, LW deel 6, hlz. 241. 
18. Was Tun, LW 5, blz. 498; Briefan einen Genossen, LW Deel6, blz. 234. 
19. Was Tun, LW deelS, blz. 483. 
20. Was Tun, LW deel 5, blz. 536, voetnoot. 
21. Was Tun, LW deel 5, blz. 492. 
22. Idem. 
23. Sozialistische Partei und parleiloser Revolutionismus, LW deel10, blz. 61 - 69. 
24. Bijvoorbeeld Bericht überden Vereinigungsparteitag der SDAPR, LW deel10, bl1 .. 384. Ook 

in de Taktische Plattform zum Vereinigungsparteitag der SDAPR had Lenin gt•steld dat het 
principe van de verkiesbaarheid van onder naar boven in de partijorganisatis dit·nde te wor· 
den doorgevoerd (LW deel10, blz. 156). 

25. Alexander Shlyapnikov, On the Eve of 1917. Reminiscences from the revolutio",.ry Under
ground, Londen 1982, blz. 6, 94 en 141. 

26. David Lane, The Roots of Rusian Communism Assen 1969, blz. 50. 
27. Sjestois S'ezd RSDRP (bol'sjevikov), avgust 1917 goda; Protokoly, Moskou 195H, blz. 147 · 

150. 
28. Vergelijk Tony Cliff, Lenin I!. All Power to the Soviets, Londen 1976, blz. 16.1. 
29. Deze details (en nog andere) kan men vinden in hoofdstuk 8 van Tony Cliff, Le111n I!, t.a.p., 

blz. 140 - 164. 
30. Alexander Rabinovitch, The Bolsheviks Come to Power- The Revolution of /'J/7 in Petro

grad, New York 1976, blz. XX-XXI. 
31. Rabinovitch, t.a.p., blz. XXI. 
32. lstorija vsesojuznoi kommunistitsjeskoi partii (bol'sjevikov ). Kratkii kurs. Moskou 1938, blz. 

45 e.v. 
33. Provisorische Statuten der lnternationalen Arbeiter-Assoziation, Marx-Engels, Werke, deel 

16, blz. 14. 
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Deze verzorgingsstaat is de 
onze niet!? 
dee/2 

Michael Krätke 

Het eerste deel van dit artikel verscheen in KOMMA 3/1982, pp. 103- 126. 
Hierin werd een analyse gemaakt van de dilemma's waarmee links in de crisis 
van de verzorgingsstaat wordt geconfronteerd. In een historisch exposé werd de 
lange mars van de sociaal-democratie door de instituties van de verzorgings
staat behandeld. De nadruk lag hierbij op de normatieve en programmatische 
zwaktes van de sociaal-democratische sociale politiek. Tegen de achtergrond 
van deze kritiek analyseert Krätke de socialistische of 'marxistische' benadering 
van de verzorgingsstaat. Hij gaf een overzicht van de meest gangbare benade
ringen van de verzorgingsstaat binnen de marxistische traditie. Aan het slot van 
het eerste deel werden de belangrijkste gebreken genoemd van de linkse kritiek 
op de verzorgingsstaat. 

Socialistische sociale politiek in kapitalistische maatschappijen- waar 
bestaat zo iets? 

Dat voorkomen beter is dan genezen lijkt tegenwoordig een gemeenplaats van 
de gezondheidspolitiek. Een andere socialistische stelregel luidt, dat de sociale 
politiek de beste criminaliteitspolitiek is. In alle sociale programma's van soci
alisten staan daarom twee parolen: preventieve gezondheidszorg en sociale 
jeugdzorg. Als men echter wil weten hoe volgens socialistische opvattingen so
ciale ellende (ziektes, criminaliteit e.d.) voorkomen kan worden, dan helpen 
die programma's niet. Dan moet men kijken naar de ervaringen die zijn opge
daan met de meestal pragmatische pogingen van socialisten in regeringsposi
ties. Aan de hand van deze, overigens zeer schaarse ervaringen, kan men nag
aan wat socialisten als functionarissen van de verzorgingsstaat historisch tot 
stand hebben gebracht. Daarbij is vooral van belang na te gaan wat eventueel 
verder ging dan het louter uitbreiden en perfectioneren van de verzorgings
staat. 

Socialistische sociale politiek in het Rode Wenen- een vergeten leerstuk 
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Wie geïnteresseerd is in thema's van sociale en gezondheidspolitiek zal bij 'We

nen' onmiddellijk denken aan de voortdurende schandalen om het nieuwe al
gemene ziekenhuis (dat ook zonder financieel schandaal nog een monster is 
van betonnen architectuur en een medisch grootbedrijf). Minder bekend is dat 
Wenen in de jaren twintig een internationaal beroemd voorbeeld was en cen
trum voor experimenten op het gebied van hulpverlenings- en gezondheidspo
litiek, waarin socialisten de leidende rol speelden. 

Bij de eerste verkiezingen na de invoering van het algemene en gelijke kies
recht in mei 1919 boekten de sociaal-democraten in de gemeente Wenen een 
grote overwinning. Zij behaalden een trotse absolute meerderheid van 54,2%. 
Ondanks permanente scherpe confrontaties slaagden zij erin deze ml·erderheid 
te behouden en steeds verder uit te bouwen. In 1927 kregen zij meer dan 60% 
van de stemmen. Vanaf 1 januari 1922 werd Wenen een zelfstandige deelstaat. 
Omdat de sociaal-democratie ook in de deelstaat Wenen de meerderheid won, 
werd het socialistische stadsbestuur onafhankelijk van een burgerlijke landelij
ke regering. De woningbouwpolitiek van de gemeente Wenen is, alll'en al van
wege de talrijke stenen getuigen, het bekendste deel van de politiek van het so
cialistische stadsbestuur. 26 Maar minstens evenveel aandacht verdient de sociale 
politiek van de rode gemeente Wenen in de periode 1919-1933. 

In het Rode Wenen werd voor het eerst geprobeerd om een coherent soci
alistisch alternatief te stellen op het niveau van een grote stad tegenover de tra
ditionele liefdadigheid, de mengeling van gesloten staatsinstituties voor sociale 
probleemgevallen, gemeentelijke armenzorg en private, meestal confessioneel 
georiënteerde liefdadigheid. De sociaal-democraten maakten voor het eerst 
ernst met de oude sociaal-hygiënische eis van integratie van sociale en gezond
heidspolitiek. Zij maakten ernst met de socialistische grondstelling dat gezond
heid niet behandeld mag worden als een private zaak. Hiervoor erelierden zij 
een omvangrijk systeem van gemeentelijke steun en preventie. Zij schrokken er 
daarbij niet voor terug in te gaan tegen de sociaal-liberale principes zoals bijv. 
het principe van de 'vrije artsenkeuze'. Dit sociaal-politieke opbouwwerk 
werd evenals de gehele gemeentelijke politiek in het Rode Wenen dot1r de soci
aal-democratie opgevat als een 'stuk socialistische arbeid'. Het zou dienen als 
'model, voorbeeld en aansporing' voor verdere strijd; het zou de 'ketens van 
het kapitalisme die op de arbeiders drukken' breken en tegelijk een' steunpijler 
van de komende orde' vormen. 27 

In 1921 verenigde de gemeente Wenen de vroegere jeugdafdeling, de ste-
1 

delijke sociale dienst en de gezondheidsdienst in een 'welzijnsdienst' ('Wohl
fahrtsamt'). Deze dienst kwam onder de persoonlijke leiding van Julius Tand
Ier, een vroegere Weense professor voor anatomie. Tandier beschouwde zich
zelf als socialist. Zijn maatschappij-politieke visie was sterk beïnvloed door de 
sociaal-pedagogische opvatting van socialistische politiek van Max Adler en 
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door het concept van de 'menseneconomie' dat de Weense socioloog Rudolf 

Goldscheid al voor de Eerste Wereldoorlog had ontwikkeld. Opvallend is de 
conceptie van een omvattende hulpverlening ('Volksfürsorge') dat onder 
Tandiers leiding werd ontwikkeld. Het gaat hier immers om het enige uitge
werkte en grotendeels ook tot aan het begin van 1934 gerealiseerde concept 
voor sociale voorzieningen dat socialisten buiten hun traditionele domein- de 
wetgeving op het gebied van arbeidsbescherming en sociale verzekeringen van 
de centrale staat - in de tijd tussen de twee wereldoorlogen hebben 
ontwikkeld. 28 

Het concept was helemaal afgestemd op systematische preventie en soci
~e steun. Het was gericht tegen het traditionele model dat dominant was in de 
sociale hulpverlening die overal in Europa was ontstaan. Hierin diende de 
steun als voortzetting van de armenzorg, als opvangbekken voor allen die door 
de aanzienlijk grote mazen van het sociale net waren gevallen dat juist was ont
staan; het moest dienen als een bewaarplaats voor iedereen die niet met de 'nor
male' sociale overheidsmiddelen te reïntegreren was. 

De 'stabiele', klassebewuste vakarbeiders, die in vakbonden en politieke 
partijen zijn georganiseerd, vormden ook het gros van de Oostenrijkse sociaal
democratie. Traditioneel stonden- en staan- deze arbeiders meestal harte
üjkonverschillig tegenover de 'a-sociale', door de verzorgingsstaat uitgesloten 
slachtoffers van de burgerlijke maatschappij, die niet (meer) in staat zijn tot ge
meenschappelijk handelen. In de kern van de industriële arbeidersklasse leeft 
sterk de normatieve opvatting, dat alleen duurzame loonarbeid onder fabrieks
discipline 'eerzaam' is en persoonlijke waarde en waardigheid verleent. De 
massa die indirect leeft van de arbeidsverdiensten van anderen, d.w.z. de 
meestal van mannen afhankelijke proletarische vrouwen, kinderen, bejaarden, 
invaliden enz., werden niet als 'volwaardig' aangezien. Tegenover deze opvat
ting probeerden de Weense sociaal-democraten hun eigen aanhangers op te 
voeden tot het denken in relaties tussen maatschappijen en hun leden resp. tu
sen generaties. 

Het hoogtepunt in het initiëren en opbouwen van sociale en medische 
voorzieningen in het Rode Wenen lag tussen 1926 en 1931; het viel samen met 
het hoogtepunt van de gemeentelijke woningbouwactiviteit. In deze periode 
werden in de nieuwe gemeentelijke woningen 'hulpverlenings-stations' (Für
sorgestellen') ingepland; deze stations functioneerden als adviesbureaus en bo
den publieke, ambulante hulpverlening. In deze jaren ontstond er een netwerk 
van hulpverleningsinstituties dat later in de vakliteratuur bekend werd als het 
'Weense systeem'. 29 

Volgens Tandier en zijn medewerkers moest het werk van de welzijns
dienst er op georiënteerd zijn zichzelf overbodig te maken; de oriëntatie was 
namelijk een socialisme waarin een einde zou komen aan alle ellende en nood. 
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Tot zolang moest de welzijnsdienst enoe bijdragen de arbeidersklasse 'licha· 

meiijk en geestelijk strijdbaar' te houden en haar op te voeden tot 'sociaal ver· 
antwoordelijkheidsbesef' en rechtsbewustzijn, tot 'klassebewustzijn'. 30 Het 
hele concept werd pakkend samengevat in vier basisprincipes voor het werk 
van de welzijnsdienst: '1. De maatschappij isyerplicht alle hulpbehot•venden te 
ondersteunen. 2. Individuele hulp kan alleen rationeel in verbinding met ge· 
zinszorg worden verleend. 3. Opbouwend welzijnswerk is preventieve hulp· 
verlening. 4. De organisatie van de sociale voorzieningen moet in zich gesloten 
zijn.'31 Volgens Tandier moest hieraan nog een vijfde gedachte worden 
toegevoegd. Hij stelde dat de opvoeding tot en door de sociale hulpverlening 
een belangrijk deel van de volksopvoeding was en dat een succesvollt· welzijn· 
spolitiek niet mogelijk was zonder panicipatie en actieve ondersteuning door 
de massa van de bevolking. De bevolking moest echter eerst worden opgevoed 
tot het maatschappij-politieke denken in termen van generaties en opeenvol· 
ging van generaties. 

In Wenen slaagde men er tijdelijk in zo'n 6000 vrijwillige medewerkers te 
recruteren voor de sociale hulpverleningsdiensten. Meestal waren dit vrouwen 
die actief waren in de arbeidersbeweging. 32 In de werkprincipes van de wel· 
zijnsdienst was vastgelegd wat Tandier de 'rationele economisering van het or· 
ganische kapitaal' van een maatschappij noemde, d.w.z. rationele omgang met 
haar mensen volgens de 'geboden van sociale bevolkingspolitiek'. Een gemeen· 
schap die het 'recht op leven' erkend, neemt daarmee tegelijk de plicht op zich 
'dit leven in stand te houden en het zo vorm te geven dat het waard is om ge· 
leefd te worden en menswaardig is'. De gemeenschap heeft dus ook de plicht 
de volgende generatie te beschermen- te beginnen bij de ongeboren kinderen 
in het moederlichaam- en moet haar 'plicht tot steun' voor alle hulpbehoe· 
venden erkennen. Maatschappelijke noodsituaties, zoals woningnood, ver· 
waarlozing van kinderen of volksziektes zoals tuberculose moesten dan ook 
bestreden worden als boven-individuele noodsituaties. 33 

De hulpverlening moest preventief werken. Zij moest de enkeling helpen 
binnen zijn of haar maatschappelijke omgeving, d.w.z. proberen do.e omge· 
ving mede te veranderen. Dit veronderstelt dat bijv. door de woningbouw- en 
onderwijspolitiek voorwaarden worden geschapen om het ontstaan van 'be· 
schadigde milieus' te voorkomen. En het vereist ook dat het gemeentelijke wel· 
zijnswerk systematisch 'opbouwend' te werk gaat, d.w.z. dat ze het leven van· 
af de moederschoot via de wieg tot aan het graf begeleid. 

Het jeugdwerk was volgens T andler 'het fundament van elke zorg'. Want 
'hoe meer wij sociale zorg besteden aan de jeugd, des te minder zullen wij het 
op oudere leeftijd moeten doen, des te gezonder, des te levenskrachtiger en des 
te meer zal deze jeugd zich werpen in de strijd om het bestaan. Wat we beste· 
den aan jeugdhonken, besparen we op gevangenissen. Wat we in de <'wanger· 
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!chaps- en zuigelingenzorg uitgeven, besparen we op de gekkenhuizen'. De 
jeugdzorg in de geest van de 'generatieve ethiek' zou volgens Tandier moeten 
bijdragen tot het scheppen van levende voorwaarden ('nieuwe mensen') voor 
de wederopbouw van een maatschappelijke orde die rijp is om afgebroken te 
worden. 34 

In de praktijk organiseerde de Weense welzijnspolitiek open, adviserende en 
mms ambulante hulpverlenende sociale diensten. De oude 'armenhuizen', de 
gesloten opvoedingsgestichten met geuniformeerde en bewapende opzichters 
verdwenen. Drie van de vijf weeshuizen konden worden gesloten, omdat de 
gemeente zich systematisch inzette voor het vinden van pleegouders. De ge
meente organiseerde de destijds unieke plaats voor 'kinderovername' voor alle 
kinderen die op de een of andere manier verzorgings- of hulpbehoevend wa
ren; de bestaande kinderspeelplaatsen en dagverblijven werden sterk uitge
breid. Het grote Weense ziekenhuis, het Lainzer Hospita! met 1077 bedden, 
werd volgens een nieuw concept gereorganiseerd tot een in afdelingen gelede 
combinatie van ziekenhuis en ambulante voorzieningen. Als zuiver preventie
ve instelling creëerde de gemeente 9 ambulante tandklinieken voor scholen. 35 

Tot 1934 kon slechts een deel van de plannen van de welzijnsdienst wor
den verwezenlijkt. Maar toch was er een aantal successen die een groot en 
mternationaal opzien baarde. Men slaagde erin de abnormaal hoge kindersterf
te in Wenen drastisch te verlagen en de als 'Ween se ziekte' bekende tuberculose 
werd door een systematische campagne aanzienlijk ingedamd. De sterftegraad 
van tuberculose daalde van 61 per 10.000 inwoners in 1919 tot 16 in 1933. De 
adviesbureaus (voor ouders, zwangere vrouwen, moeders, geslachtsziekten, 
alcoholici, zenuwzieken e.d.) werden langzamerhand gratis. Het aantal bezoe
Kers van deze bureaus was voor die tijd enorm hoog- zeker gezien het feit dat 
net om nieuwe instituties ging. 

De welzijnspolitiek werd fel aangevallen, maar nauwelijks zakelijk bekri
tiseerd. De christelijk-socialisten spraken voortdurend over 'verzorgingsinfla
tie' en 'luxe'. De grote ergernis van de christelijk-sociale stroming is begrijpe
ilik tegen de achtergrond van het feit dat het hele systeem voor het grootste deel 
gefinancierd werd uit lopende inkomsten van gemeentelijke belastingen. Dit 
belastingsysteem, dat door de socialistische wethouder van financiën Breitner 
werd ingevoerd, trof overwegend de welgestelde lagen van de bevolking. Het 
~nog steeds een van de schaarse historische voorbeelden van een 'socialistische 
belastingpolitiek'. 36 

Socialistische sociale politiek in het rode Bologna 
-Kan men de verzorgingsstaat terugnemen in de maatschappij? 
Sinds 1945 heeft de Italiaanse stad Bologna een communistische burge·· 
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meester en al37 jaar wordt de stad geregeerd door een socialistisch-communis
tische coalitie, die beschikt over een stabiele meerderheid. Deze coalitie heeft in 
Bologna een concept ontwikkeld voor de sociale voorzieningen van de ge
meente, dat in een aantal aspecten verder gaat dan het Weense voorbeeld. Dit 
concept is het resultaat van het werk van een reeks opeenvolgende socialistische 
en communistische wethouders voor sociale zaken, in samenwerkin~ met de 
wethouders voor gezondheidszorg; het is voortgevloeid uit jarenlange discus
sies, planningen en pogingen om alternatieve oplossingen te realiseren. Dit in 
tegenstelling tot Wenen, waar het hervormingsconcept ontstond uit een reeks 
kortademige, maar wel grootscheepse improvisaties, die bijeen werden gehou
den door de ideeën en de autoriteit van een man als Julius Tandler. 

Sinds 1960 wordt in Bologna officieel een decentraliseringspol~t~ek ge
voerd; sinds 1971 is dé-institutionalisering de officiële lijn van de gemeentelijke 
sociale politiek. De officiële doelstellingen van de sociale en gezondheidszorg
politiek zijn al jarenlang de volgende: voorrang aan de preventieve en curatieve 
medische verzorging, zelfbeschikking door patiënten over eigen gezondheid, 
welzijn en activiteiten, zelfbestuur in de instellingen van de sociale en ~czond
heidszorg waaraan ook de cliënten of patiënten deelnemen. 

Dé-institutionalisering betekent aan de ene kant dat de gespecialiseerde 
getto's worden opgeheven die de burgerlijke verzorgingsstaat heeft opgericht 
voor de buitenstaanders van de burgerlijke maatschappij: de armen-, ~ekken
en weeshuizen, de bejaardentehuizen. Het betekent anderzijds dat ml'n pro
beert om het lijden en de problemen van de voormalige bewoners van deze in
stellingen weer zichtbaar te maken: in plaats van ze uit en in te sluiten worden 
ze inclusief hun lijden, problemen en handicaps weer geïntegreerd in h('t 'nor
male' burgerlijke leven en haar iqstellingen. Volgens het sociaal-pedagogische 
concept van het sociale bestuur van Bologna worden de mensen buiten de ge
sloten sociale inrichtingen dagelijks geconfronteerd met de problemen van de 
buitenstaanders, de invaliden of de 'sociaal zwakken'; hierdoor kun..nen zij 
minder makkelijk worden verdrongen en zal men eerder bereid zijn mee te 
werken aan de oplossing van deze sociale problemen. Dit concept is tegdijker
tijd preventief werkzaam, omdat hierdoor de typische beschadigin~en die 
mensen in inrichtingen oplopen worden vermeden en 'instellingscarrières' ver
hinderd kunnen worden. Zelfbeheer is voor dit concept een belangrijk..· voor
waarde. Want door zelfbeheer kunnen veel mensen ertoe worden gebra.cht om 
als niet-specialisten toch beslissingen te nemen over problemen die hen zelf en 
hun gezinnen niet direct raken. 37 

Sinds jaren heeft Bologna gedecentraliseerde ambulante poliklimieken. 
Deze omvatten ook psychiatrische hulp en een reeks psycho-sociale advies
diensten. Intussen zijn ook deze poliklinieken 'zelfbestuurd', d.w.z. 7e zijn 
onder de controle gebracht van de locale en buurtraden voor openbare gezond-
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heidszorg. De ziekenfondsen- die overigens nog zeer machtig zijn- bek
ommeren zich niet om de preventieve medische voorzieningen, daarom kun
nen de poliklinieken van Bologna hier actief worden. De klinieken bieden een 
eerstelijn voor zwangerevrouwen, zuigelingen en bejaardenzorg en verrichten 
veel gratis preventief onderzoek. Het officiële doel van de gezondheidspolitiek 
van Bologna is, dat de volksgezondheid door het volk zelf in stand gehouden 
en verbeterd moet worden. De activering van actuele en potentiële patiënten, 
de voorlichting over gezondheidsgevaren en mogelijke preventie vormen daar
om een zwaartepunt van de stedelijke gezondheidspolitiek. 38 

Vergelijkt men dit met het Rode Wenen, dan is de sociale politiek van 
links in Bologna op twee punten superieur: 1. in de mate van zelfbeheer en 2. 
de deelname van niet-vaklieden (leken) aan de sociaal-politieke beslissingen en 
activiteiten. In Wenen kon geen sprake zijn van formeel zelfbeheer en delegatie 
van beslissingsbevoegdheden aan locale raden (uitgezonderd de huurders in de 
sociale woningbouw). En in het openen van gesloten instellingen was men in 
Wenen ook aanzienlijk minder principieel en vooral minder spectaculair dan 
het gemeentebestuur van Bologna. Onder invloed van de anti-psychiatriebe
weging begon men in Bologna de gekkenhuizen open te stellen en hun voor
malige bewoners te verdelen in locale woongroepen die over verschillende 
stad~delen waren verspreid. Daar woonden zij samen met hun verzorgers in 
kleine groepen en konden zij weer deel worden van het alledaagse leven van de 
'normalen'. In Wenen expirimenteerde men progressief, maar braaf, nog met 
allerlei 'arbeidstherapiën' in plaats van met shock, medicamenten, isolatie e.d. 

Politieke opties in de verzorgingsstaat 

Sinds men in het openbaar klaagzangen laat klinken over de crisis van de ver
zorgingsstaat en tegelijkertijd de verwachting hoort uiten dat diezelfde verzor
~ngsstaat de dankbare rol kan spelen van redder in de nood, is het strategisch 
veld van de sociale politiek drukker bezet dan ooit. De diagnosen van deze cri
sis en de therapievoorstellen worden vandaag de dag beheerst door twee elkaar 
aanvullende radicalismes. Aan de ene kant het radicalisme van de zuivere alter
natieve oplossingen, aan de andere kant het radicalisme van het vuile compro
mis of de onzuivere tussenoplossingen. 

Zuivere alternatieve oplossingen 
a. Het eerste soort' of-of-denken' kent drie varianten. De eerste is de neo-libe
rale variant. Deze variant geniet een grote populariteit in de media en dankt 
haar aureool nieuw te zijn voornamelijk aan het gebrek aan historisch en tradi
tie-besef van het heersende denken. De neo-liberale diagnose van de crisis 



luidt: de verzorgingsstaat heeft gefaald en erger nog, zij is zelf de oorzaak van 
de crisis waaraan ze leidt. Hieruit volgt de neo-liberale therapie: afbreken en 
terugtrekken van de verzorgingsstaat, reprivatisering en recommercialisering 
van zoveel mogelijk 'collectieve uitgaven'. De onzichtbare hand van de markt 
zal de verzorging met publieke goederen en diensten beter, goedkoper, be
trouwbaarder en gerichter regelen dan de publieke hand van de staat dit kan. 
Het gaat er alleen maar om op het juiste moment terug te keren van de verkeer
de weg naar de verzorgingsstaat naar een onbeperkte markteconomie. De 'ont
statelijking' betekent 'het aan de markt over laten' van de welzijnstaken van de 
staat. De verzorgingsstaat is over.haar grenzen heen gegroeid, zij moet weer 
binnen haar grenzen worden teruggedrongen en de kunstmatig beperkte markt 
moet weer vrij baan krijgen. Eens zal dan het 'natuurlijke' evenwicht tussen 
markt en staat, vrijheid en orde weer worden hersteld. 

b. Tegenover deze reactionaire utopie39 staat de tweede variant: de ger.ldicali
seerde utopie van de technocratische verzorgingsstaat. De crisis van de verzor
gingsstaat wordt geïnterpreteerd als een cumulatie van het falen van dl' markt. 
De staat wordt hiervan het slachtoffer, omdat zij tegenover de privatl' econo
mie te weinig 'autonoom' is. De staat beschikt over te weinig effectieve inter
ventiemiddelen en -competenties om de gevolgen van de ongecoördineerde 
private activiteiten tijdig en effectief te kunnen sturen. De enige uitweg lijkt dus 
de uitbreiding van de verzorgingsstaat, de verdere verstatelijking van sociale 
problemen en verhoging van de capaciteit van de staat om problemen te ver
werken, de verdringing van privébelangen uit de winstgevende sferen van de 
sociale diensten. 

c. De derde variant is de geradicaliseerde utopie van een 'autonome sector' aan 
gene zijde van markt en staat. Deze variant geniet in toenemende mate helang
stelling van de gevestigde sociale wetenschap, sinds zij tot leidende idee van een 
toenemend deel van de 'nieuwe' sociale bewegingen is geworden. In de:re vari
ant gaat het erom te breken met het traditionele alternatief: 'meer markt-min
der staat' versus 'meer staat-minder markt'. Geen van de beide alternatieven 
zou zonder ernstige gevolgen kunnen functioneren en geen van deze gevolgen 
kan men rationeel beschouwen als het 'kleinere kwaad' (bijv. in een vergelij
king tussen de groei van de sociale kosten van de staatsbureaucratie en de groei 
van de sociale kosten van een particuliere onderneming). Wanneer men wil 
breken met dit traditionele alternatief kan dit alleen via de weg van de 'zdforga
nisatie van collectieve taken'. Hierdoor zou men zowel de strijd aanbit'<'len te
gen de op winst georiënteerde private economie als tegen de bureaucrat~ch ~e
organiseerde verzorgingsstaat. 40 
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De onzuivere compromisoplossingen 
In de strategieën van het onzuivere compromis wordt geprobeerd om minstens 
twee van de hiervoor genoemde 'alternatieve' strategieën te combineren. Ook 
deze strategie kent een drietal varianten, die ik afzonderlijk zal behandelen. 

a. De eerste variant van de radicale compromisstrategie: op- en uitbouwen van 
een 'sociaal-industrieel complex'. Het is een poging om de verzorgingsstaat in 
zijn huidige vorm af te bouwen en tegelijkertijd te behouden in een nieuwe 
symbiose met de particuliere economie. Hierdoor zouden ook nieuwe groei
kansen worden geschapen. Het 'sociaal-industrieel complex' ontstaat doordat 
de staat de uitvoering van een reeks sociale voorzieningen overlaat aan particu
lieren (kapitalistische privé-ondernemingen), maar er wel voor blijft betalen. 
Hierbij wordt het model gevolgd van de wijze waarop eerder de bouw van 
scholen, ziekenhuizen, kinderspeel plaatsen, evenals de produktie van leer- en 
geneesmiddelen werd overgelaten aan particuliere ondernemers. De staat moet 
daarbij optreden als enige marktbeheersende klant, die in vergaande mate de 
normen vaststelt van de gebruikswaarden van deze goederen. De staat legt ook 
in vergaande m:::te de prijzen ervan vast en normeert op deze wijze de winsten 
die particulieren zouden kunnen maken met voorheen zuiver 'publieke' 
diensten. 41 Deze halve reprivatisering kan gepaard gaan met het uitbouwen van 
de sociale voorzieningen. Dat is het geval wanneer er zelfs onder de bescher
mende voorwaarden van het 'sociaal-industrieel complex' geen particuliere on
dernemer is te vinden voor dergelijke zaken. 

b. De tweede compromisstrategie gaat in de richting van het afbouwen van de 
verzorgingsstaat zonder dat de diensten die de staat niet meer verleend aan par
ticuliere ondernemers worden overgelaten. In plaats daarvan komt er een soort 
massaal 'do-it-yourself' dat door de staat met geld wordt gesubsidieerd en met 
goede woorden wordt beschermd. De uitvoering van de meeste sociale voor
zieningen wordt in deze variant overgelaten aan kleine, niet-commerciële zelf
hulpgroepen. De verzorgingsstaat zou zich moeten beperken tot het adviseren, 
ondersteunen en subsidiëren van deze groepen. De staat wordt zelf alleen nog 
actief voor diegenen die niet in staat zijn tot autonoom georganiseerde onder
linge hulp. 

c. Volgens de derde compromisstrategie zou de consequente uitbouw van de 
verzorgingsstaat verzacht moeten worden door het gelijktijdig stimuleren van 
zelfhulpgroepen of van coöperatieve 'non-profit' organisaties. De staat blijft 
1ich bezighouden met alle sociaal-politieke activiteiten die grootschalig en cen
traal georganiseerd moeten worden en die gehanteerd kunnen worden als mid
del om het potentieel aan arbeidskrachten te beheersen. De omvang en inhoud 
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van 'de rest' wordt door de staat vastgesteld. Voor deze resterende st leiaal-poli
tieke activiteiten zijn 'autonoom' georganiseerde initiatieven toegestaan; soms 
wordt er zelfs de voorkeur gegeven aan dergelijke 'autonome' activiteiten te
genover de op commercie ingestelde particuliere dienstverlening. Zij moeten 
door de staat worden gestimuleerd. De georganiseerde onderlinge hulp blijh 
echter een marginale, incidentele aanvulling op de door de staat georganiseerde 
voorzieningen. De staat heeft een dergelijke aanvulling echter nodig om zich 
gedeeltelijk te ontlasten van de druk van de sociale kosten en problemen. En dit 
maakt het de staat tegelijkertijd mogelijk zich te concentreren op de kern van 
de sociaal-politieke taken waarin hij wil blijven expanderen. 

De sociaal-democratische strategie 
Door haar sterke etatistische traditie neigde de sociaal-democratie er steeds toe 
de crisis eerder te beschouwen als een bedreiging van de status quo, een soort 
uiterlijke vijand die het algemene welzijn in gevaar brengt, dan als een kans en 
aansporing tot diepgaande veranderingen. Daarom vatte zij haar eigenlijke taak 
in de crisis als volgt op: de sociale zekerheid moest voor haar traditionele cliën
tele, de werknemers, worden veiliggesteld. Ter discussie staat alleen welke po
litieke prijs ze voor het veiligstellen van de sociale zekerheid bereid is te beta
len. 

De echte sociaal-democratische crisisstrategie was een zuiver l'tatistische 
vlucht naar voren. Zij bestreed de crisis van de verzorgingsstaat door meer ver
zorgingsstaat: De sociaal-democratie kwam op voor uitbreiding in plaats van 
reductie van de sociale grondrechten, zij wilde geen afbraak, maar meer sociale 
voorzieningen onafhankelijker van de markt, zij streedt voor méC:·r in plaats 
van minder door de staat opgelegde dwang-solidariteit. De eerstgenoemde 
compromisstrategie, de uitbouw van het sociaal-industriële complex, komt 
nog het dichtst bij de rechtse sociaal-democratische, sociaal-liberale positie. De 
derde oplossing komt nog het dichtst bij een linkse sociaal-democratische, 
links-socialistische positie. 

Bij haar streven om de verzorgingsstaat zelf intact door de crisis te lood
sen, kan de sociaal-democratie compromissen met de principiële tegenstanders 
van de verzorgingsstaat niet vermijden. Zij vindt in het huidige politieke spec
trum in West-Europa geen bondgenoten voor een in werkelijkheid paradoxe 
strategie: het veiligstellen van de verzorgingsstaat door hem over zijn bestaan
de, conventionele grenzen heen krachtig uit te breiden. 

Er zijn echter wel bondgenoten voor de tweede compromisstrategie van 
de gedeeltelijke ontstatelijking van de sociale voorzieningen. De strategie van 
het 'sociaal-industriële complex' zou in ieder geval kunnen rekenen op steun 
van ondernemingen en ondernemers die zich direct of indirect in de nieuwe, 
gecommercialiseerde sociale sector willen engageren. En zij kan ook rekenen 
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op de steun van de in vakbonden georganiseerde werknemers, zolang een rege
rende sociaal-democratische partij erin slaagt aannemelijk te maken dat het 
nieuwe sociaal-industriële complex per saldo meer nieuwe arbeidsplaatsen zou 
bieden dan er bij de afgebouwde sociale voorzieningen van de staat verloren 
gaan. 

De derde compromisstrategie (concentratie van de sociale staat en het ge
lijktijdig stimuleren van het kleinschalige, niet-commerciële eigen initiatief), 
zal waarschijnlijk alleen bondgenoten kunnen vinden in een aantal deelgroepen 
van de 'nieuwe' sociale bewegingen. Hierbij zijn landen als Frankrijk en Italië 
inzoverre uitzonderingen, dat er daar in de arbeidersbeweging nog een sterke 
coöperatieve traditie bestaat. 

De socialistische strategie 
Vooral de socialisten die in de marxistische traditie staan, waren steeds geneigd 
om maatschappelijke crises als 'hun kans' te beschouwen. In het uur van de cri
sis zouden in ieder geval de ogen van de mensen geopend worden voor socialis
tische ideeën en projecten. Een socialistisch voorstel voor een compromisstra
tegie zou volgens deze traditie in de buurt komen van de hiervoor als tweede 
genoemde strategie van de afbraak van de sociale staat ten gunste van georgani
seerde maatschappelijke zelfhulp. Deze strategie was echter niet gericht op het 
stimuleren van 'autonome' zelfhulpgroepen en 'kleine netwerken' van indivi
duen die in staat zijn tot zelforganisatie; zij was gericht op de coöperatieve or
ganisaties van de arbeidersbeweging en haar voorzieningen die ontstaan zijn 
volgens het principe van onderlinge hulp en steun. De verzorgingsstaat zou 
volgens deze strategie ten eerste de functie hebben om een financieel en juri
disch kader te scheppen voor de coöperatieve zelfhulp van de loonarbeiders. 
En hij zou in de tweede plaats ook verantwoordelijk zijn voor coöperatieve, 
'grote netwerken' van de materiële infrastructuren. 

Een dergelijke strategie heeft alleen zin, wanneer er al een enigermate sta
biel netwerk bestaat van coöperaties van de arbeidersbeweging op het gebied 
van de produktie, de consumptie, de kredietverlening en het verzekeringswe
zen. Wanneer dit ontbreekt is het ook niet verwonderlijk dat een groot deel 
van socialistisch links zich aangetrokken voelt door het alternatief dat de auto
noom georganiseerde 'kleine netwerken' lijken te bieden. 

Dit 'alternatief' van de kleine netwerken ontleend haar aantrekkingskracht 
aan een radicale utopie, namelijk aan de utopie van een veelvoud van kleine 
'verenigingen van vrije mensen' die door hun overzichtelijkheid bovendien nog 
gemoedelijk zijn ook. (De mens mag in deze verenigingen edel, behulpzaam en 
goed zijn.) Natuurlijk lopen de zichzelf organiserende 'kleine netwerken' het 
gevaar dat zij eindigen als kleine ambachtelijke aanhangsels van het sociaal-in
dustriële complex of als speeltuinen voor de gepriviligeerden van de verzor-
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gingsstaat. Maar ook al staan zij aan dit gevaar bloot, zij zijn voor S(Jcialisten 
aantrekkelijker dan de meer of minder radicaal etatistische strategie van de so
ciaal-democratie. 

Problemen bij het formuleren van normen voor een socialistische soci
ale politiek 

Wat kunnen socialisten verwachten van de sociale politiek? Zij willen, om de 
machtige beeldspraak van de vooroorlogse arbeidersbeweging te gebruiken, de 
sociale politiek als een 'rode-kruis-station achter het front van het kapitalisme' 
veranderen in een 'front van de klassenstrijd'. Met een variatie op een uitspraak 
van Max Adler kan men stellen: alleen een sociale politiek die in tegenspraak 
staat met de heersende economische logica van het kapitalistische systeem kan 
worden opgevat als 'overgang naar het socialisme'Y 
Op dit moment hebben de neo- en sociaal-liberalen niet veel meer te bieden 
dan een crisisprogram: meer effectiviteit en verlaging van de kosten van het so
ciale systeem. Dat wil zeggen, zij bepleiten een sterkere controle over rand
groepen en slachtoffers van het kapitalistische systeem en een betere beheersing 
van de controle-instituties van de verzorgingstaat. 

Socialistische optie 
Een socialistische optie vereist veel meer theoretische fundering en prngram
matische precisie. Want een socialistische optie is niet de betere politiek om een 
crisis te overwinnen, maar een politiek die gericht is op het overwinnen van het 
kapitalisme en haar crises. De socialistische optie moet dus worden geformu
leerd uitgaande van het huidige kapitalisme en de bestaande verzorgin~sstaat. 

Er zijn andere antwoorden mogelijk en ook gebruikelijk. Maar in 1le regel 
zijn dit verlegenheidsoplossingen. Dit geldt voor de opvatting dat soóalisten 
aan de actuele sociaal-politieke strijd moeten deelnemen om de arbeidersbewe
ging met de neus op de grenzen van de verzorgingsstaat te drukken die imma
nent zijn aan het kapitalisme. Het geldt ook voor de opvatting dat socialistische 
politiek alleen in het socialisme mogelijk is. 

Deze verlegenheid kan men alleen overwinnen door voorstellen te doen 
voor een anti-kapitalistische benadering van 'sociale problemen'; men Z\)U ten
minste een schets moeten geven van de normatieve criteria voor dergelijke pro
gramma's. Ik wil een aantal problemen noemen die een rol spelen bij het for
muleren van normatieve criteria voor een socialistisch alternatief. Daarbij ga ik 
uit van twee vooronderstellingen. 

In de eerste plaats wordt verondersteld dat het mogelijk- en zim '>1- is 
om 'socialistische politiek' niet te ontwerpen als globale politiek, maar als een 
aaneenschakeling van probleemgeoriënteerde deelpolitieken. De kleiruste ge-
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meenschappelijke noemer van die deelpolitieken is, dat ze de geïnstitutionali
seerde structurele handelingsvoorwaarden moeten veranderen; in dit geval zijn 
ze georiënteerd op de handelingsvoorwaarden van de 'polities of social poli
cies'. 

In de tweede plaats ga ik ervan uit dat de analytische onderscheidingen 
tussen 'sferen' van het maatschappelijke leven (zoals tussen produktie-, circu
~tie-, consumptie- en reproductiesfeer) niet zonder meer samenvallen met on
derscheidingen tussen hoofd- en nevenstrijdperken, zoals dit in strategische 
analyses gebruikelijk is. Socialistische hervormingspolitiek op het gebied van 
de verzorgingsstaat heeft dus niet alleen een eigen waarde, maar kan ook tijde
lijk het belangrijkste terrein worden van socialistische politiek. 

Menselijke arbeidskracht dient niet als waar te worden behandeld 
Het doel van de socialistische beweging wordt in de marxistische traditie 
omschreven als de emancipatie van de werkende klassen door de opheffing van 
het toonsysteem. Het kapitalistische loonsysteem is gebaseerd op de waar ar
beidskracht. De waar arbeidskracht is een quasi-waar, omdat zij niet in een 
particulier, laat staan in een kapitalistisch produktieproces voor de koop en 
verkoop wordt geproduceerd. Dit is een tegenspraak die immanent is aan het 
kapitalistische systeem. Een kapitalistische produktie kan niet plaatsvinden 
zonder dat er arbeidskrachten te koop zijn; maar deze arbeidskrachten zijn 
slechts quasi-waren, waarvan de warenstatus tot stand gebracht moet worden 
en moet worden onderhouden door politieke interventie, door opvoeding, tra
dities en gewoonten, (dat de waar arbeidskracht geen waar is, maar als waar be
handeld dient te worden). Het in staat houden van de maatschappelijke fictie, 
dat het menselijk arbeidsvermogen als een waar beschouwd moet worden, is 
een van de belangrijkste functies die de 'burgerlijke staat' moet vervullen. Ana
loge functies vervult hij m.b.t. de 'waar bodem' en de 'waar geld'. DëZe tegen
spraak wordt door de burgerlijke staat bewerkt. Een kapitalistische sociale po
litiek moet een soort cordon sanitaire van de arbeidsmarkt institutionaliseren. 
De algemene handelingsnorm die zij zowel voor de bezitters van arbeidskracht 
~s voor haar potentiële of actuele kopers stelt is: behandeling van de arbeids
kracht als waar. 

Hiertegenover kunnen we nu het eerste normatieve criterium formuleren 
waarop een socialistische politiek zich dient te oriënteren. Voor elke socialisti
sche sociale politiek moet als algemenenorm gelden: zij moet proberen het wa
renkarakter van de arbeidskracht waar mogelijk te doorbreken, te verzwak
ken, te discrediteren en tenslotte op te heffen. Alles wat ertoe bijdraagt de 
norm te vestigen dat 'menselijke arbeidskracht niet als waar wordt behandeld', 
is als onderdeel van een socialistische sociale politiek acceptabel. 

De vraag ligt voor de hand, hoe een socialistische strategie gericht op 'de-
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commercialisering' van de arbeidskracht middels hervormingen van {k sociale 
politiek er uit zou kunnen zien. Op welke punten kan men de geïnstitutionali
seerde loonafhankelijkheid buiten,de arbeidsmarkt en het kapitalistisdt bedrijf 
openbreken? Hoe kan men dit zodanig doen dat hierdoor het warenkarakter 
van de arbeisdkracht als zodanig ter discussie gesteld kan worden? Hoe slaagt 
men erin om dit ook voor de werkenden te laten gelden? 

De cliënten van de burgerlijke verzorgingsstaat zijn immers ook 'loonaf
hankelijk' in zoverre de sociale voorzieningen van de staat voor het ~rootste 
deel gefinancierd moeten worden uit speciale loonkortingen. Voor de onder
nemers vormen deze kortingen - premies - een normaal onderdeel van hun 
loonkosten. De hoogte van de sociale transfer via de staat is gekoppeld aan het 
niveau van het looninkomen van de werkenden. Deze koppeling is znwel di
rect- als percentage van het vroegere arbeidsinkomen- als indirect- via de 
omweg van de normering van een 'proletarische levensstandaard'. De diënten 
van de verzorgingsstaat zitten nooit boven, maar wel vaak onder de:te norm 
van de 'proletarische levensstandaard'. 

De sociale voorzieningen en de compensaties die er voor loonuitval be
staan, zijn gericht op de arbeidsmarkt. De sociale voorzieningen brengen ge
bruikswaarden voort, herstellen gebruikswaarden of houden ze in stand; zij 
creëren, repareren of reproduceren de gebruikswaarden van de waar arbeids
kracht die op de arbeidsmarkt gangbaar zijn en gevraagd worden. 

De cliënten van de verzorgingsstaat staan niet meer direct onder de heer
schappij van het kapitaal. Maar daarom zijn ze nog niet ontslagen uit dt· onper
soonlijke heerschappij- en onderschikkingsverhoudingen die kenmerkt-~nd zijn 
voor de burgerlijke maatschappij. Zij zijn afhankelijk van de verzorgingsstaat. 
De verzorgingsstaat onderhoudt hen en stelt de voorwaarden vast waaronder 
zij door de staat worden onderhouden en uit deze afhankelijkheid Oltslagen 
kunnen worden. Deze afhankelijkheid van het loon is echter politiek ûemi.d
deld. Daarom kan ze door politieke acties van socialisten in de contextc van de 
burgerlijke staat worden veranderd. 

Financiering uit algemene, directe belastingen 
Socialisten willen het berekenen en verdelen van de sociale voorzienin)Cn los
koppelen van de kapitalistische loonstructuur. Daarmee willen zij ruimte 
creëren voor een verdeling die niet meer primair is afgestemd op het veiligstel
len van relatieve posities binnen de arbeidersklasse (resp. op een deklas~1ring in 
stapjes). 

Als men dit wil moet men af van het huidige systeem van premieheffing. 
We moeten af van het premiesysteem en van de daaraan gekoppelde pmporti
onele medezeggenschapsrechten. Anders kan men de vaak bepalende unvloed 
van de kopers van arbeidskrachten op de sociale voorzieningen ni.et prmcipieel 
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opheffen. We moeten tenslotte ook af van het premiesysteem als we er voor 
zijn dat diegenen die geen looninkomen hebben of geen verleden als loonarbei
der en geen kapitalisten zijn, van dezelfde sociale voorzieningen gebruik kun
nen maken als alle loonarbeiders en voormalige loonarbeiders. 

Het socialistische alternatief voor verstatelijkte sociale verzekering van 
'werknemers' is normatief gesproken echter niet de 'volksverzekering'. Het 
socialistische alternatief is een sociale voorzieningensysteem dat gefinancierd 
wordt uit de opbrengsten van belastingen, uit algemene, directe, progressieve 
en doelgebonden belastingen. 

Basisinkomen voor iedereen 
Wanneer monetaire sociale voorzieningen niet meer worden opgevat als tijde
lijke compensatie voor een individuele uitval van loon, dan hebben we ook een 
andere legitimatiebasis nodig. Deze legitimatiebasis moet breed genoeg zijn 
om geldig te zijn voor alle niet-bezittende niet-loonarbeiders. En deze legiti
matiebasis moet bovendien voldoende in de arbeidersbeweging zijn verankerd 
om een grondslag te vormen voor een gemeenschappelijke 'levensstandaard' 
voor werkenden en werklozen. Een gegarandeerd basis-inkomen voor ieder
een is hiervoor een mogelijkheid. 

Een gegarandeerd basisinkomen voor iedereen is losgekoppeld van de 
loonstructuur en van de respectievelijke carrières van loonarbeiders. Het basis
inkomen is georiënteerd op de 'behoefte-situatie' en kan worden ingevuld door 
gedifferentieerde toeslagen in verband met leeftijd, gezondheidstoestand, om
vang en samenstelling van de leefgemeenschap, woonverhoudingen e.d. 

Een dergelijk systeem van basisinkomen werkt natuurlijk terug op het 
loonsysteem. Het verzwakt de pure loonconcurrentie en nivelleert de loon
structuur naar boven. Het centrale probleem van een dergelijke constructie is: 
wie articuleert en normeert de behoeften van de niet-werkenden en hoe kun
nen deze door de betrokkenen worden gecontroleerd en waar nodig gecorri
geerd? Bij een financieringssysteem dat onafhankelijk is van de premies wordt 
het vraagstuk van de heerschappij over de 'warenkorf' voor de niet-werkenden 
gelijk met de vraag naar de politieke heerschappij in de (belasting-)staat. 

Alternatieven voor loonarbeid en maatschappelijk erkend niet-arbeidsle
ven 

Het doel van de huidige sociale politiek is de niet-werkenden te reïntegreren in 
de arbeidsmarkt en de resterende delen die als arbeidskrachten niet meer te ver
kopen zijn af te schuiven in maatschappelijke getto's. Wanneer dit niet meer 
hethoogste doel van de sociale politiek kan zijn, blijven er twee mogelijkheden 
overY Ten eerste het ontwikkelen van een niet-discriminerend alternatief voor 
de arbeid, d.w.z. een vorm van maatschappelijk erkend niet-arbeidsleven. Ten 
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tweede het toegankelijk maken van alternatieven voor loonarbeid, d.w.z. van 
vormen van maatschappelijk erkende arbeid die niet via de arbeidsm;trkt be
middeld worden en die in staat zijn het monopolie van de loonarbeid tl' onder
graven. 

Voor socialisten gaat het er in de eerste plaats om een groot deel van de 
zgn. 'informele sector' van maatschappelijke activiteiten 'formeel' te maken, 
d.w.z. maatschappelijk te erkennen en politiek te behandelen. In de tweede 
plaats gaat het erom een zo breed mogelijke coöperatieve sector van ~emeen
schappelijk georganiseerde arbeid op en uit te bouwen. Deze cooperatieve vor
men van maatschappelijke arbeid bestaan nog slechts in aanzet of in resten van 
de oude, socialistische coöperatieve beweging. 44 

Maatschappelijke erkenning van niet-arbeidsleven vereist een ~rondige 
verandering van de tijdsindeling van de 'normale' levenscyclus voor loonarbei
ders. Nu bestaat er een lineaire opeenvolging van kindbeid- school- beroeps
opleiding - militaire dienst - beroepsarbeid - pensioen- voor vrouwen aange
vuld met de tijdelijke onderbreking van haar beroepsactiviteit tijdens t'l'n moe
derschapsperiode. In plaats hiervan zou een reeks van cycli moeten komen, die 
het mogelijk maakt om bij herhaling, bewust en gepland 'uit' en 'in' de .trbeids
markt (resp. de coöperatieve sector) te stappen, onafhankelijk van sta1Te leef
tijdsgrenzen. 

Het toegankelijk maken van alternatieven voor de loonarbeid vereist, dat 
de huidige uitsluitende arbeidsmarktpolitiek wordt aangevuld door tenminste 
een gelijkwaardige arbeidspolitiek. Een actieve arbeidspolitiek zou gericht 
moeten zijn op het oprichten en uitbreiden van coöperaties in alle sectoren van 
de maatschappelijke arbeid. Zo'n arbeidspolitiek zal in conflict komen met de 
traditionele arbeidsmarktpolitiek en met de belangen van degenen die in de ka
pitalistische particuliere sector werken of daar als loonarbeider werk weken. 
Voor een groot deel van de werkende loonarbeiders zal een sociale pohiek die 
niet meer primair georiënteerd is op de arbeidsmarkt oude status-zekrheden 
verzwakken en 'verworven rechten' aantasten. Voor veelloonarbeiders zal dit 
minstens tijdelijk meer sociale onzekerheid betekenen; nieuwe risico's en eisen 
zullen het oude bekende model van zekerheid van relatieve sociale posuties die 
door de staat worden gegarandeerd verstoren. Een arbeidspolitiek zal minder 
utopisch lijken naarmate men zich van de 'extreme kunstmatigheid' van het 
huidige arbeidsmarktstelsel bewust wordt. 45 

Democratisering van de verzorgingsstaat 
Socialisten willen de sociale politiek als heerschappijmiddel van de burgerlijke 
staat verzwakken en uiteindelijk opheffen. Wie dit wil moet proberen om de 
hele sociale sector meer beslissings- en handelingsvrijheid te geven tegenover 
de burgerlijke staat. Theoretisch is het hoofdprobleem daarbij het volgende: j 
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welke structurele veranderingen van de 'polities of social policies' zijn noodza
kelijk en voldoende om socialistische sociale politiek een kans te geven om te 
worden gerealiseerd? 

Dergelijke veranderingen worden binnen links in het algemeen verwacht 
van een 'democratisering' van de sociale verzorgingsstaat. Democratisering be
tekent dan in de eerste plaats zowel het versterken van de inspraakmogelijkhe
den en van elementen van dirécte wetgeving in de sociale wetgeving als ook het 
versterken van het lekenelement in de sociale jurisdictie. De tendens die hierin 
besloten ligt is het onttronen van de juridische, medische en andere experts, 
d.w.z. het reduceren van hun invloed tot hun vakmatige autoriteit. Democra
tisering betekent ook het uitbreiden van competenties van gespecialiseerde so
ciale instituties en het 'parlementariseren' van deze instituties van zelfbeheer, 
(afkeer van het corporatieve type van vertegenwoordiging). Democratisering 
van de verzorgingsstaat betekent tenslotte ook het gedeeltelijk ontstatelijken en 
de-professionaliseren van de 'uitvoerende organen' van de verzorgingsstaat. 

Volgens de traditionele socialistische opvatting kan men een 'producen
tendemocratie' voor beroepskrachten in de sociale en gezondheidsdiensten het 
beste realiseren door een coöperatieve (d.w.z. niet-commerciële) arbeidsorga
nisatie. Het kernprobleem blijft, hoe men bij de sociale voorzieningen een 
'consumentendemocratie' kan realiseren. Hoe kunnen actuele en potentiële 
cliënten een effectieve democratische controle organiseren over de medische en 
andragogische beroepskrachten? De inhoud van een socialistische 'de-professi
onaliseringsstrategie' is, dat men een 'tegenmacht' van 'leken' tegen de macht 
van de beroepskrachten organiseert die in staat is conflicten uit te vechten. Een 
voorwaarde hiervoor is, dat de standsorganisaties van de sociale experts en me
dici worden gebroken door de sociale dienstverleningsbedrijven waann ZIJ 

werken te organiseren op coöperatieve basis. 

Noten 

16. Op initiatief van het socialistisch stadsbestuur werden tussen 1923 en 1933 meer dan 60.000 
nieuwe wooneenheden gebouwd. Meestal waren dit royale 'hof' -complexen in de binnenstad 
van Wenen. 

17. Vgl. Wien und Moskau, Wenen, z.j., p. 19. 
18. Het maatschappelijk werk werd opgevat als een complementaire steun voor de sociale verze

kerings- en arbeidsbeschermingswetgeving van de I republiek. Deze laatste wetgeving kon in 
1919/20 door de vakhondsman Ferdinand Hanusch als vrucht van de revolutie worden bin
nengehaald - inclusief de werklozenverzekering die de vroegere gemeentelijke armenzorg 
verving. 
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Kabinetsformaties en 
staatshoofd 

Marcus Bakker 

Boekbespreking 

Hoe verlopen kabinetsformaties feitelijk? Wat is daarbij de rol van het staats
hoofd? Hoe is het proces doorzichtiger en staatsrechtelijk meer verantwoord te 
maken? Globaal genomen zijn het deze drie vragen waarmee dr. P. F. Maas 
zich bezighoudt in zijn boek Kabinetsformaties 1959-1973, dat eind 1982 bij de 
Staatsuitgeverij verscheen. Maas is verbonden aan het Centrum voor Parle
mentaire Geschiedenis van de Nijmeegse universiteit, dat destijds door F. J. F. 
M. Duynstee werd opgezet. Hij wijst Duynstee nadrukkelijk aan als de man 
die voor het boek de fundamenten heeft gelegd. 

Bij de presenatie van het boek destijds, waartoe niet zonder gevoel voor sym
boliek de Noenzaal van de Eerste Kamer was gekozen, wemelde het van de 
oud-premiers en oud-(in)formateurs. De Quay stak de loftrompet over Maas' 
werk en Ed van Thijn was er eveneens weg van. Maar een forum van parlemen
t~re journalisten, ter opluistering van het gebeuren ingehuurd, was niet in staat 
of bereid het mom urnentale karakter van het werk te onderstrepen. Men vond 
het interessant, was zelfs in staat om Zijlstra de mededeling te ontlokken dat hij 
en niet Rooivink de term 'lood om oud ijzer' had uitgevonden voor de confes
sionele keus tussen PvdA en VVD- maar daar bleef het bij. 

Maas heeft met grote nauwkeurigheid nageplozen, wat er nu precies ge
beurd is bij het grote aantal kabinetscrisissen en kabinetsformaties dat in de 
door het boek bestreken periode heeft plaatsgevonden. Hij is daarbij, wat het 
gebeuren van dag tot dag en het handelen of niet handelen van personen be
treft, verder gekomen dan wie ook vóór hem. In de autobiografische geschrif
ten van freule Wttewaal, van Schmelzer, Schakel en Vondeling kan men vrij 
veel vinden, evenals in Gerda Brautigams kroniek van de formatie '72-'73 en de 
diverse schrifturen van dr. Puchinger, maar tegenover hen allen heeft Maas één 
winstpunt weten te behalen: hij heeft ingang gekregen tot de persoonlijke noti
ties van een groot aantal betrokkenen, terwijl anderen in die categorie hem 
gastvrij ontvangen hebben. De individuele opstelling van een reeks personen 
komt dan ook aardig uit de verf, hetgeen soms tot interessante conclusies leidt. 
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Zo blijkt dr. Beel keer op keer- en naar het lijkt, op een steed~ gedeci
deerder manier- aan de touwtjes te hebben getrokken bij iedere kabinetsfor
matie of elke lijmpoging in de jaren zestig, steeds om een zo rechts mogelijke 
politieke combinatie te bewerkstelligen. Van der Goes van Naters, dit· in zijn 
herinneringen 'Met en tegen de tijd' niet anders dan met politieke en persoon
lijke waardering over Beel schrijft, moet zich wel achter de oren krabben als hij 
's mans politieke bedrijvigheid hier beschreven ziet. 

Zwaktes 

Deze winst, de inzage in het gedrag van personen bij crisis en formatlt', levert 

echter tegelijk het grote verliespunt van het boek. Zozeer is de nadruk komen 
te vallen op het handelen van uur op uur, op de relatie van de een tegennver de 
ander, dat de politiek zelf vrijwel geheel tot die handelingen en dat gedrag 
wordt teruggebracht. Nu is de politieke diepgang, als men kiest voor een studie 
van 8 of 9 kabinetsformaties in één hap, toch al geen gering probleem. liet pra
ten over zoveel formaties sluit het praten over wat er tussen formaties gebeurt 
vrijwel uit. Maar als dan de studie zich toespitst op dit specifieke gebeuren, dan 
is het uit een oogpunt van politieke geschiedschrijving vrijwel dodelijk wan
neer de problematiek vervolgens zo op personen gericht wordt als bij !'I laas ge
beurd. 

De schrijver probeert dit probleem te ondervangen door aan het begin van 
elk formatie-hoofdstuk een schets van de wereld op dat ogenblik te gl·ven, in 
één of twee pagina's; bijvoorbeeld (1971) aldus: 'Nu Pompidou de G.aullisti
sche grandeurpolitiek wat afzwakte door een meer Atlantische koers, kon En
geland eindelijk toetreden tot de EEG. Een gebeurtenis waaraan onze t"'inister 
van Buitenlandse Zaken niet weinig had bijgedragen. Luns' uitverkie·.ing tot 
secretaris-generaal van de NAVO betekende een erkenning van zijn vwdiens
ten, althans internationaal.' Enzovoort. De lezer zal hier onmidd<!lijk de 
vlechtwerk-techniek van de heer HiJterman ontdekken, hoewel zelh deze er 
waarschijnlijk voor zou terugdeinzen om in een wetenschappelijk werk in zul
ke stijl het wereldgebeuren samen te vatten. 

Het is duidelijk Maas' mening dat het doen en laten van individuen van 
doorslaggevende betekenis is bij kabinetsformaties. Of hij dat al was Vt)Ór het 
lezen van al die dagboeken is niet duidelijk, daarna was hij het in elk ge\"al wel. 
Dat leidt dan tot twee opmerkelijke elementen in zijn verhaal. Het ene J> de bij
na liefdevolle persoonsbeschrijving van mensen als De Quay, Beel, Dl' Jong, 
Zijlstra. Alle kabinetsleiders uit de behandelde periode krijgen enkele pagina's 
persoonsbeschrijving mee - maar noodgedwongen zo beknopt, dat ze over 
het politieke gedrag en de daarbij horende opvattingen geen enkellid·n laten 
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schijnen. Over Maas' eigen opvatting spreken ze echter boekdelen. 
Het andere opmerkelijke in zijn verhaal is de provinciale benadering van 

het kabinetsvormings-gebeuren. Afgezien van de hiervoor reeds gemelde flar
den over het wereldgebeuren alsmede, nu en dan, een woordje over de hoogge
achte heer Luns, dringt buitenlandse politiek niet door in het boek. Die speelt 
dus geen rol in de kabinetsformaties, vindt Maas blijkbaar. Nu is het ook te
genwoordig zo, in een tijd dat zulks veel zichtbaarder wordt door een minder 
voorzichtige houding van de journalistiek, dat elke formatieperiode geken
merkt wordt door een aantal hoogst interessante bezoeken en contacten. De 
bemoeienis van het NAVO-opperbevel met het gebeuren in crisisdagen is al 
'bijna een traditie geworden. Luns zelf laat in zulke tijden altijd nadrukkelijk 
l'an zich horen. 

Dat is het geval geweest zolang we terug kunnen kijken. En hoe zou het 
ook anders zijn? Vandaag de dag, februari 1983, meldt iedere krant ieder mo
ment wat de Verenigde Staten nu weer gedaan hebben om de Duitse kiezers ten 
gunste van de CDU te beïnvloeden. Waarom zou dit soort activiteiten tot de 
Bondsrepubliek beperkt blijven- of tot Italië, waar destijds de Amerikaanse 
dreigementen tegen communistische regeringsdeelname een buitengewoon 
grof karakter kregen? We hebben hier in Nederland, ook al tijdens een forma
tie, een keer de toenmalige NAVO-opperbevelhebber Ridgway op bezoek ge
had, die over de minister van defensie uit die dagen, Staf, zei: 'keep that man'. 
En blijven deed hij. 

Maar bij Maas niets van dat alles. Woningen, ruzies in de AR-staatspartij, 
persoonlijke tegenstellingen, de omroep -van alles speelde een rol in kabi
netsformaties, maar tegenover de buitenwereld zat Nederland, in de door hem 
gepresenteerde visie, dichtgeplakt met oude kranten. Het lijkt ons toch dat 
Maas hier selectief moet hebben gekozen uit de dagboek- en andere persoonlij
Ke notities, dat hij niet alle relevante vragen werkelijk heeft gesteld en dat hij 
ook niet helemaal de juiste personen te pakken heeft gehad. Luns mankeert 
trouwens in het rijtje van diegenen die hij prijst om hun behulpzaamheid. 

Rol staatshoofd 

Een belangrijk vraagstuk in de formatie-problematiek waar Maas wel zorgvul
dige aandacht aan besteed, is de rol van het staatshoofd. Hij komt tot de con
clusie dat koningin Juliana, met grote omzichtigheid, een aantal keren actief 
handelend is opgetreden tijdens formaties. Soms was zij daartoe gedwongen als 
de haar verstrekte adviezen geen duidelijke keus lieten, soms kon het voorko
men dat de koningin een onderzoek nog enige tijd voortgezet wilde zien, ook 
als de betrokken (in)formateur daar weinig brood in zag. 

Maas signaleert dat J uliana gebruik maakte van het feit dat ze door de loop 
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der dingen sommige politici vrij goed had leren kennen en op hun oordeel was 
gaan vertrouwen. Zij moet ook, volgens de studie, af en toe een persoonlijk be
roep hebben gedaan op mensen, waar die het voor zichzelf liever hadden laten 
afweten. Dit alles bij elkaar heette in het politieke vakjargon 'het geheim van 
Soestdijk'. De schrijver behandelt het met grote voorzichtigheid, maar toch 
wel zo dat duidelijk is, dat het niet lang meer op die manier kan gaan. En daar 
zou hij wel eens gelijk in kunnen hebben. 

Reeds enkele malen is er nu al rumoer ontstaan over de benoeming van een 
informateur, met name De Gaay Fortman sr, Wiegel is' daarmee begonnen, 
Van Agt volgde een jaar later zijn voorbeeld met het uitspreken van een publie
ke afkeuring. 

Er wordt ook steeds meer geschreven en gespeculeerd over de rol van het 
staatshoofd bij de formaties. Drs. Schenk en M. van Herk noemen in 'Juliana, 
vorstin naast de rode loper' voorbeelden van een zelfstandig handden van de 
koningin, overigens altijd zorgvuldig binnen de grenzen van de grondwet, en 
bij Beatrix wacht men niet eens tot ze een eerbiedwaardige leeftijd heeft be
reikt. In de NRC van 22 januari jl. staat een groot artikel over 'de eerste dui
zend dagen van Beatrix', waarin parlementair redacteur Bik aangl·eft dat de 
huidige koningin nog actiever zou opt-reden dan haar moeder. 

Men moet overigens dat soort stellingen niet te snel betrekken. Ik schrijf 
deze recensie niet om persoonlijke herinneringen te ventileren, maar iets mag 
ik in dit verband wel kwijt. Toen het kabinet Van Agt/Den Uyl/Tcrlouw ge
vallen was, moest ik net als alle andere fractievoorzitters naar de koningin om 
het fractie-advies te geven. In het gesprek dat daarbij plaatsvond Wt't'S ik er op 
dat het een oude regel heette te zijn dat wie brak, betaalde. Dat wilzeggen dat 
diegene die feitelijk het kabinet uiteen deed vallen, ook als eerste moest probe
ren te komen tot herstel van het oude of tot vorming van een nieuw. In dit geval 
hadden de PvdA-ministers hun ontslag aangeboden, zij waren formeel de bre- ! 

kers. Volgens de gangbare opvatting had dus Den Uyl formateur moeten wor- I 

den. De koningin nam kennis van mijn verhaal, vond het misschien nog wel 
leuk ook, al was het maar vanwege de afwisseling, en zei toen, ongl·eer in die 
woorden: Ik moet rekening houden met wat, gezien de adviezen, dt· opvatting 
is van de Kamermeerderheid, en dat lijkt in een andere richting te wijzen. 

Dit uitgangspunt is het enige juiste voor een staatshoofd; de problemen 
komen pas, als er geen duidelijke meerderheidsopvatting is. Het is, in ons sys
teem, onvermijdelijk dat in dat geval de koningin de zaak weer in beweging 
probeert te brengen, energiek of niet. 

Minister-formateur? 

Maar een feit is dat, hoe langer hoe meer met een loep gekeken wordt naar wat 
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de koningin bij formaties doet of nalaat en dat zulks uiteindelijk niet zonder ge

volg kan blijven voor de positie van het koninklijk huis als zodanig. Het is van 
daaruit redenerend dat Maas met een voorstel komt tot een nieuwe constructie, 
die het staatshoofd vrijwel geheel buiten schot laat. Die constructie haakt aan 
bii de zgn. motie-Kolfschoten. De motie-Kolfschoten was een produkt van de 
intensieve discussie over verandering van het kiesrecht, die vanaf het midden 
derjaren zestig ongeveer tien jaar lang heeft gewoed. D'66 bij haar opkomst en 
vervolgens ook PvdA en PPR wensten een einde te maken aan het huidige sys
teem, waarin de kiezer een partij aanwijst en niet regelrecht een regering of re
geringsleider. Deze partijen stelden voor, en kwamen ook in het parlement met 
voorstellen van wet, om de regeringsleider (later: de kabinetsformateur) direct 
te laten kiezen. 

Zulks vereist een feitelijke tweedeling van het electoraat en om dit te berei
ken wensten zij vervanging van het nu geldende stelsel van evenredige verte
genwoordiging door een districtenstelsel. Vele in die tijd gemaakte rekensom
men tonen aan dat in dat geval vooral kleine partijen snel het parlementaire 
loodie zouden leggen. 

In lange en vaak heftige discussies, binnen en buiten het parlement, kwam 
inderdaad een soort tweedeling tot stand over deze voorstellen. Ze werden ver
worpen, hoewel de tegenstanders niet allen even vast in de schoenen stonden. 
Zo was de meerderheid van de toenmalige KVP best te vinden voor een beper
king van het kiesstelsel. Om toch enigszins de indruk te wekken dat men ook 
niet alles bij het oude wilde laten, kwam in het beslissende Kamerdebat de 
KVP-er Kolfschoten met een motie waarin werd vastgelegd dat, desgewenst, 
de Tweede Kamer zelf een formateur zou kunnen aanwijzen. De motie werd 
aangenomen, maar de eerste de beste keer al kwam er van het mooie plan niets 
terecht. Sedertdien ligt die motie in de ijskast. 

Maas heeft de ijskast even opengedaan, gekeken wat er lag en is vervolgens 
met een nieuw voorstel gekomen. Het luidt: De kamer wijst niet alleen een for
mateur aan, maar die formateur krijgt ook een minister-status. Maas' redene
ring is daarbij de volgende: Tijdens het proces van consultatie, maar ook bij be
noeming van een formateur of informateur en vervolgens gedurende het werk 
van de persoon in kwestie- of van de personen, want de een wil de ander nog 
wel eens opvolgen - functioneert de ministeriële verantwoordelijkheid niet. 
Onder die verantwoordelijkheid valt elke daad van het staatshoofd toe te reke
nen aan het kabinet, in het bijzonder aan de minister-president. Het is de regel, 
bii de gratie waarvan het koningschap ongeschonden functioneert. Het typisch 
politieke werk van de formatie echter, waarin het staatshoofd meer dan op 
welk ander ogenblik direct betrokken is in het staatkundig gebeuren, kan on
mogeliik vallen onder het zittende kabinet. Ten eerste is dat demissionair, maar 
bovendien gaat het gebeuren buiten het kabinet om en soms daar tegen in. Het 

101 



staatshoofd functioneert dan dus 'onbeschermd', niet gedekt door ministers 
die misgrepen voor hun rekening kunnen nemen - en dat betekent dat ruzie 
over genomen beslissingen, tot aan een crisis in de betrekkingen toe, niet tot de 
onmogelijkheden behoort. Toenemende discussie over het optreden van ko
ninginnen bij kabinetsformaties, stellingnames van politieke figuren daarover, 
schrijverij, het lijkt in die richting te wijzen. 

De formule van dr. Maas zou aan deze mogelijkheid van een constituti
onele crisis, voortkomend uit een kabinetsformatie, een einde maken. Het par
lement zou de verantwoordelijkheid dragen voor aanwijzing van de formateur 
en niet langer de koningin. Minister geworden, zou de formateur volledig ver
antwoordelijk zijn tegenover het parlement; dat zou hem kunnen ondervra
gen, kritiseren en zo nodig naar huis sturen. De koningin zou pas actief wor
den bij de beëdiging van een nieuw kabinet. 

Er zijn tegen deze constructie uiteraard vele bezwaren denkbaar; de zonderlin
ge positie van de minister-formateur tegenover en temidden van zijn mede-mi
nisters, mogelijk van een geheel andere politieke kleur; het dooreenlopen van 
totaal verschillende verantwoordelijkheden bij die ene en alle anderen; de 
waarschijnlijk geringe bereidheid bij de betrokkene om in een onderhande
lingsproces de Kamer te informeren. Maas behandelt al deze en nog andere be
zwaren, hij erkent ze maar hij meent dat het belang van de zaak, het creëren 
van een ondeugdelijke ministeriële verantwoordelijkheid, vereist dat ze over
wonnen worden. Zijn boek is als het ware een beroep op alle betrokkmen, om 
deze weg te kiezen en de beperkingen die dit vraagt te accepteren, liever dan 
naar een constitutionele crisis toe te groeien. 

Andere wegen 

Mij lijkt dat de redenering van Maas serieus genomen dient te worden. Ik heb, 
als voorzitter van de CPN-fractie, de laatste jaren een aantal malen gewaar
schuwd voor ontwikkelingen bij de kabinetsformatie die het staatshoofd in een 
ingewikkelde, zo niet scheve positie zouden brengen. Mijns inziens zijn de po
litieke verhoudingen niet gediend met conflicten die op die wijze zouden ont
staan. Ze zijn onecht, hebben geen betrekking op enigerlei wezenlijke kwestie, 
maar ze zouden de gemoederen heftig in beweging brengen. Er is niets tegen 
bewogen gemoederen, integendeel, maar als het kan moet dat wel zin hebben. 
Die zin is in een constitutioneel conflict, opgeroepen rond een koninklijk op
treden bij een kabinetsformatie, moeilijk te vinden. 

De oplossing van Maas neemt zo'n mogelijkheid weg, maar ze vereist te
gelijk zoveel welwillendheid en beleefdheid van een zo groot aantal kanten, dat 
de kans op realisatie minimaal geacht moet worden. Geen kabinetscrisis is als 
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een andere, geen formatie verloopt gelijk aan een vorige. Nee, wanneer men 
het probleem onderkent, wanneer men zowel aan het gerommel van personen 
~s een onevenredig grote rol van het staatshoofd beperkingen wil opleggen, 
dan zal men dat vooral in echt politieke richting moeten doen. 

Twee middelen lijken daarbij eerder voorhanden èn van groter belang. In 
de eerste plaats: kabinetsformaties zijn, over het algemeen, langer geworden. 
De feitelijke oorzaak daarvan ligt, uiteraard, in de politieke problematiek en in 
de politieke verhoudingen. Er zou een belangrijke stap naar snelle en bevredi
gende oplossingen gedaan worden als tevoren afspraken zouden worden ge
maakt, met name tussen progressieve partijen. Die hebben bestaan, een jaar of 
tien geleden, maar met uitsluiting van sommigen: CPN en PSP. Dat heeft die 
afspraken, waarbij trouwens de PvdA geneigd was alle touwtjes in handen te 
nemen, op essentiële punten verzwakt. De politieke leemte in dit gebeuren was 
dat uiteindelijk de PvdA-leiding in meerderheid toch uitzag naar een combina
tie met het CDA of, daar vóór, confessionele partijen en dat zij het bondge
nootschap met D'66 en de PPR vooral zag als drukmiddel bij de besprekingen 
met de confessionelen. Alleen een doelbewust streven naar progressieve 
machtsvorming kan in dat opzicht tot helderheid leiden. 

Maar er is ook nog een andere, als men wil een iets formelere verlichting 
van het door dr. Maas aangesneden probleem mogelijk. De lengte van de for
maties wordt mede veroorzaakt doordat daarin lange informatie-periodes 
voorkomen, die meestal gepaard gaan met gedetailleerde program-formulerin
gen (die overigens zodra een regering is opgetreden, niet meer blijken te wer
ken). In het bijzonder over het systeem van informateurs zal men zich moeten 
buigen. Een formateur krijgt de apracht tot vorming van een kabinet. Mislukt 
hij of zij, dan wordt de formatieopdracht teruggegeven. Slaagt de formatie, dan 
kan de koningin gaan beëdigen. De functie van het staatshoofd is hier vrij door
zichtig. Zij zal alleen een formateur aanwijzen als er een redelijke kans lijkt te 
bestaan dat die het redt. Liggen de politieke verhoudingen daar niet naar, dan 
kan iedereen dat waarnemen. 

De informateur echter is niet meer dan een speciaal soort koninklijke 
scout. De persoon in kwestie gaat praten, onderhandelen misschien zelfs, maar 
mislukken is er niet bij. De betrokkene brengt na kortere of langere tijd rapport 
uit aan de koningin, die dan weer een volgende stap moet zetten. De informa
teur is veel meer een stukje koningin, zij draagt de verantwoordelijkheid voor 
aanwezigheid en handelingen van de betrokkene, zij staat ook aan een grotere 
verleiding bloot om bij de aanwijzing de eigen voorkeur, wellicht onbewust, te 
laten wegen. De ruzies en het gemopper tot nu toe zijn niet over formateurs 
maar over informateurs gegaan. Dat er zoiets ging ontstaan als een informa
teurschap is niet onbegrijpelijk. Met name in de jaren zestig hebben een paar 
gewichtige politici, Biesheuvel en Schmelzer, als formateur lelijk hun neus ge-

103 



stoten. Ze moesten hun opdracht teruggeven en leden daardoor niet gering 
prestigeverlies. Voorbereidend werk door een ander werd daardoor zt·er aan
trekkelijk voor figuren, die zo risicoloos als mogelijk naar de hoogste gl·stoeltes 
der ere willen klauteren. 

Maar de wal van deze methode begint het schip te keren, de nadeli~e effec
ten worden zienderogen groter. Daarom is het gewenst het proces om te keren 
en mensen doodgewoon de opdracht te geven een kabinet te vormen. Daar is 
dan niet mee bereikt wat iiJ. wezen door politieke concentratie moet gebeuren, 
een doorzichtige, op de stembus-uitslag gebaseerde regeringsvorming, maar er 
worden wel gevaarlijke bochten afgesneden. 

En ondertussen toch maar verder denken over de ideeën van dr. Maas. 
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Boekbespreking 

Ien Ang, 'Het geval Dallas' 

Peter Posthumus 

Dallas is een populair tv-programma en kan zich verheugen in de belangstelling 
van heel wat Nederlanders die er ongetwijfeld plezier aan beleven. Weten
schappelijke belangstelling voor dergelijke programma's is er nauwelijks of 
houdt meestal op wanneer de kijkcijfers zijn vastgesteld. Dallas vormt hierop 
een uitzondering. I en Ang bestudeerde Dallas en schreef er een boek over met 
detitel 'Het geval Dallas, populaire cultuur, ideologie en plezier', Amsterdam 
1982. 

De verwarring die deze studie en dit boek hebben gezaaid is niet gering. 
Zo deed Walter v.d. Kooy in het kerstnummer van de Groene zijn beklag dat 
'zijn progressieve gehalte als tv-kriticus in twijfel zou worden getrokken om
dat hij Dallas een gruwel vindt'. De redenen voor zijn gruwel zijn de lelijkheid 
van het programma en het bedrog waar dit voor staat. Dit bedrog betreft het 
commerciële karakter van de serie. Dallas is volgens hem gemaakt 'om te ver
kopen ... en betekent voor alles: kassa!'. Als intellectueel kijkt hij dwars door 
het programma heen en ziet dan in de ogen van de makers de dollartekens en 
het bedrog glinsteren. Aan de andere kant stelt hij ook vast dat hij zijn minach
ting voor de smaak van gewone mensen in de schoenen schuift van de makers 
en vervolgens niet meer zo goed weet wat hij zelf met Dallas aan moet. 

Ien Ang weet dat wel en dat komt omdat zij haar aandacht niet richt op de 
makers van Dallas. Zij laat het feit dat Dallas gezien kan worden als koopwaar 
op de mediamarkt zo goed als buiten beschouwing. Dit is ook een weinig 
vruchtbaar uitgangspunt voor onderzoek want wanneer eenmaal is vastgesteld 
dat dergelijke mediaprodukten gemaakt zijn uitsluitend vanuit het oogmerk 
om er geld aan te verdienen dan verschillen deze produkten niet zo gek veel 
meer van gehaktballen of koffiezetapparaten. De resultaten van een regelmati
ge kritische beschouwing van deze produkten hoort daarbij thuis in de consu
mentengids. Het zijn geen kunstenaars maar het zijn de producenten zelf die 
de verschillen tussen de verschillende produkten bepalen. In deze gedachten
gang is de tv gereduceerd tot een geprogrammeerd meubelstuk waar in intellec
tueel opzicht weinig plezier meer aan valt te beleven. 

De auteur van 'Het geval Dallas' heeft deze doodlopende weg verlaten. Zij 
kiest een andere benadering en stelt zichzelf andere vragen. In haar benadering 
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heeft zij het programma zelf ondergeschikt gemaakt aan een andere bel.mgstel

ling n.l. de interesse voor het publiek, de liefhebbers van het pro~ramma. 
Daarbij is het niet de bedoeling om de invloed van het programma op d,• kijkers 
na te gaan of zoals de schrijfster dit zelf stelt in het begin van haar bul'k: 'men 
vraagt zich dan alleen af wat Dallas met het publiek doet (en men is er hij voor
baat van overtuigd dat dit nooit iets goeds kan zijn), en vergeet omgek,·erd dat 
het publiek ook iets met Dallas doet.' 

Deze originele benadering om na te gaan wat het publiek met Dallas doet 
begint met de constatering dat veel mensen plezier beleven aan Dall.J;.. Aan
dacht voor het plezier in het leven is niet een zaak die het denken binnen links 
erg heeft gekenmerkt. Om met Stuart Hall te spreken: 'de halsstarri~c weer
stand van links om over plezier na te denken; het project van links is gtTicht op 
de toekomst, op socialisme dat nog moet komen en dat haaks staat op de ple
zier beleving in het hier en het nu.' De schrijfster voegt hieraan toe dat 'een ka
pitalistische samenleving, zeker de geavanceerde vorm ervan, waarin wc nu le
ven, nu eenmaal een vat vol tegenstellingen is. Het is niet alleen uitbutring en 
onderdrukking wat de klok slaat, maar mensen ervaren ook vrijheid, ~duk en 
plezier'. 

Met dit gegeven wordt er een duik genomen in de psychische realiteit van 
alledag. Dat wat doorgaans als pulp wordt afgedaan zoals Dallas blijkt plezier 
in te sluiten. Dit is volgens de schrijfster niet het plezier waarmee iemand zich 
terugtrekt uit de werkelijkheid, ook vormt het geen compensatie V<)Or de 
werkelijkheid maar het is een dimensie van die werkelijkheid. Dit verklaard 
ook het gegeven dat de tv-serie geen einde heeft maar eeuwig kan doodopen. 
De door Ien Ang ontdekte derde dimensie van het tv-toestel betreft in lcite de 
verbeeldingskracht die ermee gerealiseerd wordt. Over die verbeeldingskracht 
gaat haar betoog en haar analyse. Zij achterhaald de ideologische po~ities en 
een aantal tradities in het westerse kijken waardoor het voorstellingsvermogen 
bepaald wordt. Dit loopt uit op een avontuur. Een avontuur omdat de speur
tocht die Ien Ang onderneemt niet alleen een uiting is van de nieuwe we;;en die 
door een aantal onderzoekers op het terrein van de massacommunicatie ,, inge
slagen, maar ook omdat zij vanuit de beschikbare theorie nadenkt over ·~n van 

de belangrijkste zaken waar met name links het van moet hebben: de lrbeel
dingskracht. 
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Boekbespreking 

De mythe van de destalinisatie 

Duco Helierna 

Joost Divendal, Arnold Koper en Max van Weezei (red.), 'De moeizame de
stalinisatie van de CPN. Documentatie over het conflict tussen de CPN en de 
Bruggroep-toen en nu', Van Gennep/De Populier, Amsterdam, 1982. 

'Geen wonder dus dat de identiteitscrisis die het communisme nu doormaakt 
het verleden zo'n rol speelt. Voor een groot deel wortelt die crisis namelijk in 
dat verleden. Een nieuwe weg vooruit is daarom niet denkbaar wanneer de 
communisten niet met hun historie in het reine komen.' 

Dit citaat is afkomstig uit het boek 'De moeizame destalinisatie van de 
CPN', dat in het najaar van 1982 verscheen, en lijkt het oogmerk van de uitgave 
min of meer weer te geven (blz. 103 ). De bundel werd samengesteld door Joost 
Divendal, Arnold Koper en Max van W eezel en verscheen als een gemeen
schappelijke uitgave van Van Gennep en het politiek-culturele centrum De Po
pulier te Amsterdam. Het boek handelt over de partijstrijd die de CPN in de 
jaren 1956 - 1958 heeft geteisterd en indertijd leidde tot het royement van een 
aantal vooraanstaande partijleden die zich voor een deel organiseerden in de 
Bruggroep. Het boek is in de eerste plaats bedoeld als bronnenuitgave. Daar
toewerd onder meer het beruchte 'Rode boekje', dat onlangs door het partij
bestuur van de CPN werd ingetrokken, in zijn geheel afgedrukt. Alleen dat al 
maakt het boek zeer de moeite waard. 

Ter informatie: de bundel is opgebouwd uit een aantal blokken, die be
staan uit documenten, interviews en dergelijke en zijn voorzien van korte inlei
dingen: een blokje van CPN-standpunten over de Bruggroep (waaronder het 
'Rode Boekje'); een blokje standpunten van de Bruggroep over de CPN/ 
CPN-leiding; een aantal recente stellingnames (waaronder het Volkskrant-ar
tikel van Brandsen, Gortzak, Reuter en Wagenaar); een serie interviews met 
direct-betrokkenen (zoals Bakker en Brandsen); en tenslotte een weergave van 
een openbare discussie die in de zomer van vorig jaar heeft plaatsgevonden in 
'De Populier' tussen Henk Gortzak, Ger Harmsen, Harry Verhey en Jaap 
Wolff (waar Wolffen Verhey overigens bijzonder stuurs optraden). 

In wil hier niet ingaan op de 'ins' en 'outs' van het conflict van 1956-'58, 
maarvooral op de functie die de discussies erover in de huidige situatie lijken te 
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vervullen. Op welke manier komt de CPN met het verleden in het reine en met 

welk verleden? Daarover wordt met name in de inleiding van Arnokl Koper en 
Max van Weezei gesproken, meer zijdelings in andere bijdragen. André Roe
lafs zegt in het bovenvermelde citaat dat de CPN zich politiek niet kan herstel
len zonder met haar verleden af te rekenen. Dat is volkomen juist. Fn wat dat 
betreft valt er nog het een en ander te doen. Er staat echter meer in het citaat: er 
staat namelijk dat de crisis van het communisme, in dit geval de crisis van de 
CPN, grotendeels in dat (stalinistische) verleden wortelt. Die-stelling is wel
licht te vaag en te algemeen om zomaar te onderschrijven of te wet·rleggen, 
roept in ieder geval vragen op. Is het wel verstandig de politieke opvattingen/ 
activiteiten/mechanismen van het stalinisme zo met het verleden te identifice
ren en dan wel met name met het verleden van de jaren 1956-'58? Is de crisis 
van het communisme bovendien niet even goed (in veel sterkere m.ne?) 'ge
worteld' in het heden, dat wil zeggen uitdrukking van de onmacht 0111 op eni
gerlei wijze politiek, progressief dan wel socialistisch perspectief te bieden in de 
omstandigheden van vandaag de dag. 
Dat lijkt misschien een academische vraag, maar is heel wat concretl'l· dan die 
lijkt. Het maakt immers een politieke beoordeling van de 'vernieuwing' of 
'modernisering' van de CPN noodzakelijk. Gaat het daarbij (gechargeerd) om 
een afrekening met het stalinisme die de wegen zal openen naar nieuwt· politie
ke activiteiten, nieuwe politieke coalities, gaat het kortom om een politieke 
sprong voorwaarts? Of gaat het om politieke stagnatie, wanorde en desnrienta
tie? Is het crisis of vernieuwing? 

Voorlopig kan men weinig anders concluderen dan dat de huidigt· situatie 
in de CPN gekenmerkt wordt door een combinatie van crisis en vernit•uwing, 
waarbij het in de meeste gevallen buitengewoon lastig is de exacte verhouding 
tussen beide elementen vast te stellen. Dat geldt ook voor het gedrag ,·an ver
schillende CPN-bestuurders, die in de afgelopen periode in de hoedanigheid 
van 'vernieuwers' naar voren zijn getreden. Daarom vind ik dat de inleiding 
van Arnold Koper en Max van Weezei de CPN-geschiedenis van de afgelopen 
tien jaar en met name de recente modernisering in wat al te gemakkelijke ter
men analyseert. 

Tien jaar geleden was de CPN een stalinistische partii. Dat wi.\ 'Lt'(en dat 
de hele stroom van nieuwe leden die rond 1970 de CPN begon binneu· stro
men lid werd van een stalinistische partij. 'Een nieuwe generatie actiVIten uit 
de wereld van het onderwijs, het welzijnswerk en de gezondheidszorg '.!"ad toe 
tot de CPN. Paradoxaal genoeg bleek die met het democratiseringsideaal opge
groeide generatie zich aanvankeliik kritiekloos in te voegen in de autoritaire 
structuur van de CPN', aldus Koper en Van Weezei (blz. 16-17). Na ct•rst ja
renlang te zijn gedrild zorgde deze nieuwe generatie leden uiteindelijk toch 
voor de destalinisatie en democratisering van de CPN, zo zou later bli~ken. 
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Is het inderdaad zo paraJoxaal dat de nieuwe generatie leden die rond 
1970 tot de CPN begon toe te treden zich zo kritiekloos aanpaste aan de stali
nistische tradities? In de eerste plaats bezat de CPN kennelijk een aantrek
kingskracht op al deze activisten die niet door de inleiders onder woorden kan 
worden gebracht. Sprekend uit eigen ervaring waren dat de sfeer van strijd
vaardigheid, de verbondenheid met een wereldwijde beweging (Vietnam), de 
aanwezigheid van strijdbare en politiek-geschoolde arbeiders, en ... de discipli
ne. Achteraf voor een deel ficties (voor een deel ook niet). Waar het om gaat is 
dat het beeld van een door sluwe en door de wol geverfde stalinisten misleide 
generatie democratiserings- en Maagdenhuisactivisten volstrekt niet klopt. Er 
was, naar mijn inschatting, juist behoefte aan discipline, leiding en een algeme
ne politieke visie. Dat leidde tot verschillende politieke en psychologische te
genstrijdigheden binnen de generatie nieuwe leden. Maar daarover wensten 
vooralsnog weinigen na te denken. Degenen die dat wel probeerden werden 
eerste helft jaren zeventig in het algemeen nog in politieke quarantaine ge
plaatst of in het geheel niet tot de partij toegelaten. 

De nieuwe generatie partijleden, en wel met name diegenen die geacht 
worden behept te zijn met democratiseringsidealen, worden door Arnold Ko
per en Max van W eezel desalniettemin verantwoordelijk geacht voor de ver
nieuwing van na '77. 'Waardoor lukte na 1977 wat in de CPN van 1956 abso
luut niet kon?' (blz. 23 ). Dat is inderdaad een interessante vraag, even uitgaan
devan het idee dat je die beide fasen met elkaar kunt vergelijken. Koper/Van 
Weezei zeggen: 'De Koude Oorlog is weggeëbd, het anti-communisme is niet 
meer alom aanwezig, de CPN wordt door een groot deel van Nederland als 
een normale politieke partij beschouwd en behandeld.' En: 'In de tweede 
plaats is de sociale samenstelling van de Nederlandse bevolking en daarmee 
ook die van de CPN grondig veranderd.' (blz. 23). 'Veel CPN-stemmers van 
nu zijn jong, hebben vaak een middelbare of hogere opleiding genoten, en zijn 
in hun werkomgeving niet zelden gewend aan gedemocratiseerde overlegstruc
turen', zo wordt later toegelicht (blz. 24 ). Kortom: de destalinisatie is het ge
volg van enerzijds het einde van de Koude Oorlog en anderzijds de instroom 
van de nieuwe generatie gedemocratiseerde leden. Zonder te ontkennen dat de
ze twee zaken een rol spelen, is dat toch een onbevredigende verklaring. De 
vernieuwing van de CPN vindt immers niet zozeer plaats wanneer de Koude 
Oorlog ophoudt en de ontspanning (ook in de Nederlandse politiek) begint, 
maar veeleer in een situatie die door het omgekeerde wordt gekarakteriseerd. 
We hebben het over het einde van de jaren zeventig, het begin van de jaren 
tachtig. Ook de rol van de generatie nieuwe leden is onzorgvuldig aangeduid. 
De doorbraak komt immers als de instroom van die nieuwe generatie gedemo
cratiseerde activisten juist wat lijkt op te drogen. Het blijft daarom nog steeds 
een grote vraag waarom al deze ontwikkelingen zich pas eind jaren zeventig, 
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begin jaren tachtig voltrekken. 
Het is wat dat betreft opvallend dat bij een poging tot analyse v;m demo

dernisering/vernieuwing van de CPN niet wordt ingegaan op de economische 
crisis en op de tendens tot de politieke en sociale destabilisatie die daarmee ge
paard gaat. Het is immers juist tegen die achtergrond (op het moment dat de 
maatschappelijke tegenstellingen zich inderdaad lijken te 'verscherpen') dat de 
vernieuwing plaatsgrijpt, een vernieuwing die met name wordt gekenmerkt 
door een minder sterke nadruk op de 'klassieke' politieke categorieën als arbei· 
dersklasse, klassenstrijd en dergelijke en een verschuiving naar andere (die niet 
zomaar als onderdelen van de klassenstrijd kunnen worden aangeduid zoals 
dat aanvankelijk nog wel gebeurde). 

In de inleiding wordt onvrede over de vernieuwing gedeponeerd bij de 
'horizontalen', de orthodoxen of hoe ze ook mogen heten: 'de vakbondsacti· 
vist die in al die artikelen in De Waarheid het klassestandpunt toch wel begon 
te missen' (blz. 22). Daarmee voltooit zich het volgende beeld van de situatie in 
de CPN: stalinistische partij in het verleden, kijk maar naar het Rode Boekje; 
instroom nieuwe generatie gedemocratiseerde leden, die zich aanvankelijk la· 
ten bedillen; na 1977 krijgen ze hun oude idealen weer in het hoofd l'n begin· 
nen het CPN-stalinisme aan te vallen (dat overigens in sterke mate wordt geï· 
dentificeerd met het verleden en niet met de eigen politieke activiteiten/opvat· 
tingen); de kritiek op de modernisering komt slechts van oude CPN-kaders, 
met name arbeiders die de destalinisatie niet kunnen volgen, in het nauw raken 
en zich organiseren in het Horizontaal Overleg. 

Het lijkt me dat het doorbreken van de traditionele organisatiepatronen 
binnen de CPN in de eerste plaats gevolg was van het feit dat de partijleiding 
zichzelf in de zomer van 1977 opblies. Pas daarna volgden de activiteiten die 
door Koper en Van W eezel worden aangeduid als oorzaken van de modernise
ring/vernieuwing. Die activiteiten hebben een terugkeer naar de traditionele 
patronen weliswaar geblokkeerd, maar hebben het uiteenvallen van de 'oude' 
leiding zeker niet veroorzaakt. Begin jaren tachtig waren het met name de fe
ministen binnen de CPN die de alleen nog statutair bestaande organis.ttievor
men (het democratisch-centralisme) definitief doorbraken. De onvrede van de 
generatie politieke leden die in de loop van de jaren zeventig tot de CPN was 
toegetreden was voor een deel gevolg van de confrontatie met het sto.tlinisme 
van de CPN, voor een deel ook gevolg van de electorale nederlaag van 1977 en 
de onmacht tot herstel in de jaren na '77. 

Men kan de ontwikkeling van de laatse jaren in de CPN niet louter opvat
ten in termen van stalinisme en destalinisatie. Arnold Koper en Max v;,m Wee
zei neigen, althans in de inleiding van 'De moeizame destalinisatie van dl(' CPN' 
in die richting. Het maakt de schets van de huidige situatie wat te mooi. J Dat re
aliseren de inleiders zich aan het slot van hun bijdrage. 'Een terugkeer nnaar de 
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politieke cultuur van het marxisme-leninisme is voor religieuze fanaten en voor 
zonderlingen wellicht aantrekkelijk, maar wel een anachronisme. Maar dat wil 
nog niet zeggen dat een gedemocratiseerd en gefeminiseerd communisme, zo
~s een groot deel van de CPN nu nastreeft, wel kans van slagen heeft.' (blz. 24-

25). Dat is de vraag. Even afgezien van kwalificaties als religieuze fanaten en 
zonderlingen die getuigen van weinig feeling voor de mechanismen van het sta
linisme, is het dan ook overdreven om te suggereren dat een groot deel van de 
CPN streeft naar een gedemocratiseerd en zelfs gefeminiseerd communisme, 
alleen al omdat de meeste leden waarschijnlijk geen idee hebben wat we onder 
zo'n gedemocratiseerd en gefeminiseerd communisme zouden moeten ver
staan. 

De fouten werden in het verleden gemaakt, fouten worden hersteld, de 
toekomst is onzeker maar wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Ik overdrijf 
het wellicht enigszins, maar we moeten het ons ook niet te gemakkelijk maken. 
De verwerking van het stalinistische verleden is noodzakelijk en heeft tot op 
heden op halfslachtige en soms zelfs laffe wijze plaatsgevonden. Het boek 'De 
moeizame destalinisatie' is - ik wil dat nog eens onderstrepen- 'verplichte' 
literatuur voor degenen die zich met dat stalinistische CPN-verleden willen be
zighouden. Maar om uit de crisis te geraken waarin het communisme en de 
CPN zich bevinden, daarvoor is heel wat meer noodzakelijk dan alleen een 
verontwaardigde afwijzing van het verleden en een weifelend-positieve beoor
delingvan heden en toekomst. Die crisis is immers niet alleen 'geworteld' in het 
verleden, maar tegelijkertijd gevolg van de onmacht van de vernieuwers om een 
politiek perspectief te ontwikkelen dat de leden van de CPN kan binden en 
enthousiasmeren zoals de stalinistische leiding dat begin jaren zeventig in staat 
was te doen (alle onaangenaamheden waarmee dat gepaard ging ten spijt). 

Februari 19S3 
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Het gelijk van de regenkonin~ 
Aantekeningen over persoonlijke macht in de CfN 

Hans van der V el de 
Rudi van der Velde 

'Ik heb het idee dat, als ik nu zelf mijn oordeel over dit vraagstuk nog een; na
drukkelijk zou profileren, ook door de positie die ik nu eenmaal binnen d~, par
tij inneem, dat ik daarmee objectief de mogelijkheid van onderlinge strïd op 
dit punt nog zou vergroten. Ik denk dat zoiets heel slecht zou zijn.' (M~rcus 
Bakker) 

Het interview met Marcus Bakker':- geeft ons aanleiding tot enig commenuaar. 
De wijze waarop hij een continuïteit schept tussen verleden en heden is in l()nze 

ogen verhullend. 
Het behandelt een periode waarin de leiders van de partij optradel'll uit 

naam van alle leden. Alles wat zij zeiden was onherroepbaar, want de' eerbeid 
van de partij' ging boven alles. Bakker vertegenwoordigt in dit interviev, een 
generatie partijleiders die vanaf de oorlog tot en met het laatste congres ~:ab
solute macht hebben uitgeoefend. In de behartiging van de belangen V.ll! de 
mensen traden zij vaak gewetensvol op, in de zogenaamde 'interne partijsliriid' 
ging dat wat minder omzichtig. De tijd dat dit 'onbespreekbaar' was is ts nu 
voorbij. Als wij hem in deze reactie heftig aanvallen, gaat dat niet in de eererste 
plaats om hèm persoonlijk, maar om een systeem waarin hij een vooraanstaJtan
de en verantwoordelijke rol heeft gespeeld. Maar Bakker weigert bijna op (elke 
vraag die hem wordt gesteld verantwoording af te leggen. Hij kan en wil:niet 
accepteren dat nu de rekening gepresenteerd wordt. 

We veronderstelden dat Komma geïnteresseerd is in de wijze waarop de 
partij gefunctioneerd heeft onder het regime van 'sterke mannen', waarvat~ de 
CPN, bij monde van het geïnterviewde oud-Kamerlid zo dikwijls haar afk-eer 
heeft laten blijken. 1 De afgelopen jaren hebben velen zich afgevraagd hoe het 
mogelijk was dat zoveel partijgenoten, die met de actieve politiek hebben k.:en
ni'sgemaakt door hun anti-autoritaire strijd in de studentenbeweging, zich hlleb
ben kunnen schikken in de stalinistische tradities van het 'democratisch-cel\\rra
lisme'. 

Ook wij zijn deel van die studentenbeweging geweest, maar waren- an
ders dan bijna alle anderen- al veellanger lid van de partij (vanaf resp. 1959 ~n 
1955) en behoren dus tot die veel bezongen generatie die in de partij groten-
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deels ontbreekt. 'Vanwege de koude oorlog' is de gangbare verklaring voor dit 
ienomeen. Maar het is vooral de politiek van de partij zèlf geweest, die geen en
kele aantrekkingskracht op nieuwe generaties heeft kunnen uitoefenen. Radi
calisme en sectarisme waren de voornaamste bestanddelen van de partijpoli
tiek. Het opkomen van nieuwe radicaliteit in de jaren zestig (in de studenten
beweging) maakt de CPN als partijpolitieke keuze voor actieve studenten -
mede door de vormen van politieke steun die de CPN leverde (bijv. bij de be
zetting van het Maagdenhuis)- aantrekkelijk. De partij heeft in de jaren zestig 
bij vlagen het sectarisme overwonnen. Wij willen in dit kader niet verder in
~aan op de interessante vragen van het 'waarom' achter de acceptatie door zo
vele nieuwe partijgenoten van een stalinistische discipline. Wij hebben jaren
lang functies in de partij uitgeoefend, dus verantwoordelijkheid gedragen voor 
de partij als geheel en dienen die vragen ook aan onszelf te stellen. 

Een vijand van de partij 

ln het bovenaangehaalde citaat antwoordt Bakker op de vraag waarom hij niet 
over het 'Rode Boekje' wilde praten. Het argument is representatief voor de 
denktrant van een generatie partijleiders die, al of niet contrecoeur, hun positie 
alleen konden innemen en behouden door middel van methodes die 'stalinis
tisch genoemd zouden kunnen worden', 2 maar die dat niet willen weten (zoals 
voldoende blijkt uit het interview). 3 

In elke normale vereniging wordt men geacht verantwoording af te leggen 
~an de gang van zaken, van het gevoerde beleid en van de persoonlijke daden. 
Het afleggen van verantwoording heeft ten enenmale ontbroken in de CPN, 
tot en met het laatste congres. 4 Het afleggen van verantwoording behoort bij 
een democratische structuur. Het debat over verantwoording en over het te 
voeren beleid, behoort bepalend te zijn voor de verkiezing van personen. Het 
is opmerkelijk, maar niet verrassend, dat Bakker noch in het partijbestuur, 
noch op het congres, ter gelegenheid van de behandeling van het 'Rode Boek
je', verantwoording heeft afgelegd van zijn aandeel dat, blijkens talrijke- en 
door hem niet tegengesproken - publikaties neerkomt op het dragen van de 
hoofdverahtwoordelijkheid. Evenmin heeft één van de andere leden van de lei
ding uit die dagen iets gezegd op het congres. Bakker heeft in interviews zijn 
opvattingen uit de doeken gedaan over deze kwestie, maar dat is wat anders 
dan het afleggen van verantwoording. Het komt dan ook erg ongeloofwaardig 
over als hij zegt dat het geven van zijn oordeel objectief de mogelijkheid van on
derlinge strijd op dit punt zou vergroten. Wij zijn nieuwsgierig geworden. Wat 
zal dat 'oordeel' dan inhouden? Wat is er tegen 'onderlinge strijd' (anders dan 
een democratisch debat)? 'Ik denk dat zoiets heel slecht zou zijn', voegt hij er 
aan toe. Bakker beroept zich hier impliciet op het belang van de partij om zich 
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aan verantwoording te onttrekken 'door de positie die ik nou eenmaal binnen 
de partij inneem'. Het is deze positie die een autocratische macht vertegen
woordigde in een organisatorische structuur die het best als patriarchaal kan 
worden aangeduid. 5 Vaders kunnen worden vermoord, maar niet worden af
gezet; evenmin kunnen de patriarchen van de CPN, die de partij zo'n 35 jaar 
geleid hebben, langs democratische weg worden vervangen. 

De leiding bepaalde wat 'objectief' was en wat niet en wie zich niet strikt 
bewoog binnen de lijnen die door de leiding werden getrokken, was al snel een 
'vijand van de partij' en werd voorwerp van de zogenaamde 'uitdrijvingspro
cessen'. Wij hebben dikwijls dergelijke exorcities van min of meer nabij mogen 
meemaken. De 'mestvaalt van de arbeidersbeweging' zinnebeeldde de in dit 
land sinds enige tijd niet meer legale brandstapel. Alle partijgenoten wisten dat 
zij, bij onenigheid met de leiding, het risico liepen als 'partijvijand' te eindigen; 
dat hun integriteit, hun overtuiging en hun geschiedenis onherkenbaar zouden 
worden verminkt (door de zogenaamde 'terugrekenmethode' die vooral werd 
toegepast op oud-verzetsstrijders. )6 V el en die in die niet zo gemakkelijkl" jaren 
in en rond de oorlog links waren en CPN kozen, verzonken in een tol"stand 
van kritiekloosheid. Wie denkt dat hij of zij door Henk Hoekstra bij acclama
tie is vrijgesteld van dit CPN-verleden, omdat hij of zij tot de jongere generatie 
behoort, vergist zich deerlijk. 7 Het recente conflict rond de persoon van Lau
rens Meerten maakt dit glashelder. Voor een outsider is in het artikel in De 
Waarheid van Susan Legêne met de beste (of beter met kwade) wil van dl· we
reld niet af te leiden dat Meerten antisemiet zou zijn of zich door zijn handelen 
(het niet tekenen van de brief inzake Sjtsjaranski) van antisemitisme venlacht 
kan worden. Maar die vervloekte CPN 'cultuur' vormt een context waarin 
zo'n conclusie ten aanzien van Meerten getrokken wordt. Het is niet voor niets 
dat in de resolutie van het partijbestuur met betrekking tot het 'Rode Boekje' 
gezegd wordt dat de 'persoonlijke en anti-fascistische integriteit uitgangspunt 
moet zijn'. 8 Als iedereen zich daar nou een keer aan gehouden had! 

Oude wijn in nieuwe zakken 

In de partij blijkt een zekere neiging om het verleden af te zweren en weinig be
hoefte om dat verleden te verwerken, te analyseren en voorwaarden te formu
leren die herhaling zouden moeten voorkomen. Dat afzweren ritualiseert het 
taboe rond het stalinisme. 

Bakker 'kan met dat woord niet overweg'. Hij vindt het 'een dooddoener' 
(blz. 11 ). Een dooddoener is het inderdaad. Het afzweren van het verleden ge
beurt onder andere door er de jongere generaties van vrij te stellen 'omdat z.ij er 
niet bij betrokken waren'. Door deze truc neemt de oude leiding opnieuw een 
autoritaire beslissing, door zelf uit te maken wat 'goed' en wat 'slecht' was uit 
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het verleden en de jongeren het 'goede' over te erven en het 'slechte' weg te ne
men. Zoals Bakker zegt: 'Als ik nu zelf mijn oordeel over dit vraagstuk nog 
eens nadrukkelijk zou profileren ... ik denk dat dat heel slecht zou zijn.' (blz. 
16). 

Het wegdoen van het verleden legitimeert het niet-afleggen van verant
woording. Er wordt door Bakker een politiek argument aan toegevoegd: we 
moeten dus 'verenigen' en geen oude wonden openrijten. Maar men realiseert 
zich niet dat de mantel der verenigingsliefde niet alle leden bedekt. 

Wij vrezen dat door het niet voortdurend analyseren en kritiseren van dat 
verleden, het zich zal herhalen. Dat de 'vernieuwing' zich zal beperken tot en
kele inhoudelijke thema's (hoe noodzakelijk dat ook is, bijvoorbeeld langs de 
lijnen van het ontwerp-partijprogram), maar dat de methodes niet wezenlijk 
veranderen. Met 'methodes' bedoelen wij, de wijze waarop politiek bedreven 
wordt, waarop met mensen wordt omgegaan. De methodes waarmee politiek 
gemaakt wordt zijn in beginsel even belangrijk als de inhoud van de politiek. Er 
doen zich concrete omstandigheden voor waarin de methodes belangrijker zijn 
dan de inhoud; waarin de inhoud vermorzeld wordt onder het methodisch ge
weld (dat geweld hoeft niet per sé fysiek te zijn, maar kan structureel, verbaal, 
emotioneel zijn). 

De wijze waarop nu de strijd gevoerd wordt tussen de 'vernieuwers' en de 
'horizontalen' is bijvoorbeeld weinig verheffend. Er manifesteert zich een 
merkwaardige asymmetrie: de 'horizontalen' bedienen zich van methodes die 
onderdeel zijn van de vernieuwing (het 'horizontaal overleg' als zodanig door
breekt de hiërarchische organisatiestructuur en het democratisch-centralisme, 
met het doel die vroegere vormen weer in ere te herstellen), terwijl 'vernieu
wers' zich bedienen van typisch autoritaire strijdwijzen, door te trachten de 
horizontalen organisatorisch te marginaliseren, belachelijk te maken, van 
kwetsende etiketten te voorzien (bijvoorbeeld 'conservatieven'; welke com
munist wil er nu 'conservatief' genoemd worden?) en te streven naar 'uitdrij
ving' door hun positie binnen de partij onmogelijk te maken. Ook De Waar
heid speelt in dit proces niet steeds een even constructieve rol, zeker niet als we 
dit plaatsen in de ambitieuze context 'een krant voor heellinks te willen zijn'. 
Zo'n hoopgevende doelstelling vooronderstelt het zoeken naar een gezamenlij
ke partijdigheid en identiteit; het proberen te scheppen van een 'omgangsrege
ling' ten aanzien van de 'linkse verscheidenheid' (derhalve in het streven de 
linkse verdeeldheid te beëindigen). Ook het 'horizontalisme' maakt deel uit 
van deze 'verscheidenheid'. Uit de inhoud van De Waarheid blijkt een sterke 
tendens bij de redactie om met behulp van de krant partij te kiezen tégen de ho
rizontalen. Zo is de krant opnieuw een wapen in een interne partijstrijd, naast 
het feit dat de krant nog steeds éénzijdig is in de externe partijstrijd (sterk ge
bonden aan de partijpolitiek en het partijbelang van de CPN en inhoudelijk 
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vooral gericht- zoals immer- tegen de politiek en het partijbelang v.m de 
PvdA). 

Het zou geen kwaad kunnen als vele vernieuwers zich zouden realiseren 
dat zij wellicht sinds kort veranderde ideeën hebben, maar een leven .1chter 
zich met precies dezelfde denkbeelden als de horizontalen. Zij en wij zouden 
moeten bedenken dat veel 'horizontalen' zo denken omdat ze dat geleerd heb
ben van vele zich nu noemende 'vernieuwers'. Dus enige bescheidenheid l'n te
rughoudendheid is wel op zijn plaats. Wij hebben weinig belangstellin~ voor 
een partij waarin de nieuwe leiders zich in een positie met grote persoonlijke 
macht, gaan bedienen van de oude methodes. 

Coöptatie 

Het marxisme-leninisme kent geen theorie van de persoonlijke macht. Voorzo
ver 'macht' als categorie een rol speelt in het marxisme-leninisme is het verbon
den met klasseheerschappij en klassenstrijd. Het is dan een maatschappelijke 
en geen individuele categorie. Het marxisme-leninisme opereert alleen met 
'collectieven'. Het individu heeft een negatieve klank. 'De mens is nil'ts, de 
partij is alles' is in de internationale communistische beweging een dominante 
denkwijze. Dit verschijnsel kan één van de verklaringen vormen voor hl't ver
starren van het marxisme-leninisme tot dogmatiek, intellectuelenhaat, thl'orie
vijandigheid. Maar, als het individu geen eigen rol mag spelen, waar komen 
dan al die potentaten van partijleiders vandaan? 

Wij denken dat de feministische kritiek op de leninistische partij hin ver
helderend kan werken. 9 We moeten dan aannemen dat binnen de arbeidl'rsbe
weging patriarchale structuren gereproduceerd zijn (en nog steeds wordl'n) en 
daar als machtsinstrumenten functioneren zowel naar binnen als naar buiten. 
Er worden met het patriarchaat, als model van een machtsstructuur, analogie
ën zichtbaar met militaire organisatievormen (wij doelen hier vooral op ht·t 're
ëel bestaande socialisme'). De metafoor 'Vadertje Stalin' is in de CPN gelukkig 
nooit zo populair geweest, evenmin als 'Vadertje Drees', maar de vererin~ van 
leiders ('kritiek op De Groot is een aanval op de partij') was er niet mindn om. 
Tot het 'vaderrecht' behoort het aanwijzen van de erfgenaam. Dit gebruik is in 
de communistische beweging wijd verbreid, ook in de Nederlandse tak. Niet 
alleen de algemeen secretaris, maar alle leiders speelden godfather OVt'r een 
kroonprins (die tegenwoordig ook prinses mag zijn). 

In het interview ontkent Bakker dat er sprake is in de CPN van coöptatie (blz. 
31). De interviewers dringen aan, maar Bakker 'gelooft er niets van'. 'Het pro
bleem is dat het aantal mensen die leiding zou kunnen geven zelf onvoldoende 
naar voren treden.' '(Maar) er zijn te weinig mensen van de generatie van derti-
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gers die echt politiek willen maken.' Bedoeld wordt: die een politiek willen 
maken volgens de lijnen van de oude leiding. Het heeft er alle schijn van dat de 
kandidaatbesprekingscommissie, die een voordracht voor een nieuw partijbe
stuur aan het laatste congres moest opstellen, met die inzet het veld was inge
stuurd. In ieder geval werd in die zin een voordracht aan het congres voorge
legd. Dit geldt evenzozeer voor de verkiezing van het dagelijks bestuur. Het 
feit dat de vice-voorzitster en niet de gekozen voorzitter op het congres verslag 
deed namens het partijbestuur, was een duidelijke aanwijzing wie de nieuwe 
voorzitter zou zijn. Ook het volkomen onverwacht instellen van nieuwe func
ties, zoals het vice-voorzitterschap en het waarnemend-hoofdredacteurschap 
van De Waarheid zijn voor de geoefende kremlinoloog evenzovele tekenen dat 
bepaalde personen een snelle carrière wacht. 10 

Bakkers bewering dat er te weinig mensen zijn die politiek willen maken, 
raakt kant noch wal. Het punt is dat de kandidaten niet altijd voldoen (of wen
sen te voldoen!) aan de persoonlijke eisen van de coöptanten. Op gevaar af te 
worden verdacht van kinnesinne, moeten wij vermelden dat de 'hele generatie 
van veertigers', waarvan Bakker het betreurt dat deze zo slecht vertegenwoor
digd is in de partij (blz. 31 ), de oude leiding onwelgevallig is. Bij de verkiezing 
van het nieuwe dagelijks bestuur zijn vertegenwoordigers van deze generatie 
'die naar voren traden' (Bakkers woorden) met bergen kritiek overladen en er is 
met pijn en moeite één van gekozen. Het punt is, dat de gegadigden ruim
schoots voldeden aan wat Bakker noemt: 'Zij moeten zichzelf profileren als 
zodanig. Niet alleen binnenskamers, maar ook tegenover de bevolking' (blz. 
31). Maar zij profileerden zich ook in het proces van vernieuwing buiten de 
door de oude leiding getrokken grenzen. Dat was hun fout! Dat wordt door de 
oude leiding en wellicht ook door de nieuwe leiding als een bedreiging ervaren. 
Niet voor de politieke lijn (de strategische congresbesluiten inzake coalitiepoli
tiek waren niet omstrede:1), maar voor het 'vaderrecht'. 

De heilige twee-eenheid 

Eén van de hoofdproblemen voor vele politieke partijen die ontstaan zijn als 
beginselpartij, is de spanning tussen de handhaving van de beginselen en hun 
politieke effectiviteit. Het is al erg lang erg duidelijk dat de linkse verdeeldheid 
de linkse effectiviteit tot nul reduceert. De sociaal-democratie heeft gekozen 
voor 'effectiviteit', de communisten, pacifisten, radicalen voor 'beginselvast
heid' (waarbij wij onderkennen, dat de intolerantie bij de SDAP en de PvdA 
voor linkse vleugels en linkse kritiek aanmerkelijk heeft bijgedragen tot de link
se versplintering). De CPN heeft steeds een 'eenheidspolitiek' gevoerd, gericht 
op de sociaal-democratie: hereniging van de arbeidersklasse was ons hoogste 
strategische doel, maar altijd onbereikbaar ver. Waarom? Wat was er mis met 
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deze 'eenheidspolitiek'? Helaas gaat Bakker daar niet op in, als hem gevraagd 
wordt naar zijn voorkeur voor 'fusie' met de PvdA 11 boven een "hergroepering 
van 'klein links'". In een notedop samengeperst deugde die 'eenheidspolitiek' 
niet, omdat de CPN eigenlijk helemaal geen hereniging wilde, maar een over

name (min of meer naar Oosteuropees model). 
Deze overname-strategie vloeit voort uit de voorhoede conceptie, het be

heer over de enig juiste theorie en de opvatting dat de sociaal-democratie 'ob
jectief' de vertegenwoordiger van de bourgeoisie was binnen de arbeidersklas
se. Dit laatste werd zelden hardop gezegd, maar vaak hardop gedacht. I )ccen
nia lang werd door de partij een hereniging voorgespiegeld van de twee 'hoofd
stromen' van de arbeidersbeweging, die volstrekt illusoir was (niet illusoir 
bleek, maar was!). Vanuit het marxistisch-leninistische denken zou aan de 'ef
fectiviteit' van het politiek bedrijven een grote betekenis moeten worden toege
kend (het primaat van de praktijk boven de theorie; het levende, bewegende 
boven het versteende). Waarom dan toch de partij als een doel op zich;-.elf be
schouwd? Ook hier zou een redenering vanuit het patriarchaat in de CPN een 
verklaring kunnen opleveren. De sociale hiërarchie van mannen binnen de par
tij wordt door de partij gereproduceerd. Deze hiërarchie en de instandhouding 
daarvan, is een doel in zichzelf en dit doel staat in beginsel geheellos van de po
litieke oorsprong van de CPN en de daaraan verbonden effectiviteitsei,. 

'Effictiviteit' ligt in het domein van de strategie en dan wordt ook duide
lijk waarom zelfs het woord 'strategie' jarenlang taboe is geweest. We kunnen 
dan begrijpen waarom ook nu, in een fase van debat en vernieuwing, een groot 
deel van de oude én de nieuwe leiding (zonder discussie) vasthoudt aan en uit
gaat van het zelfstandig voortbestaan van de CPN en daarom een 'perspectief' 
stelt dat per sé niet haalbaar is, namelijk een oriëntatie op de PvdA, geridn op 
vereniging. Met 'niet haalbaar' bedoelen wij hier hereniging als een strategisch 
concept, dat op korte of middellange termijn uitvoerbaar geacht moet worden, 
op basis van feiten en veronderstellingen die nu plausibel zijn. 

Het formuleren van - en koersen op- niet haalbare doelstellingen tast 
de effectiviteit van de partij enorm aan en houdt haar in de spiraal van haar ont
staan (alleen onderbroken tijdens de bezetting, in de strijd tegen de n.1;-.i's): 
neergang tot de positie van luis in de pels van de PvdA. En dat is ook een vorm 
van hereniging. 

Ook de huidige 'coalitiepolitiek', hoewel in opzet aanmerkelijk realisti
scher, vertoont nog enkele hoofdtrekken van de vroegere 'eenheidspolitiek'. 
Toegespitst op de PvdA (een coalitie met de sociaal-democraten is de h.1rde 
kern van deze strategie), blijkt in praktisch alle grote vraagstukken, dat de lei
ding wel praat over de noodzaak tot compromissen (in algemene termen), 
maar telkens weigert in de partij te discussiëren over concrete concessies. Zulke 
concessies worden telkens van buitenaf afgedwongen, 12 en vervolgens zonder 
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blikken of blozen bij de politieke verworvenheden van de CPN ingelijfd. Ter
wijl Bakker niets ziet in een herstructurering van 'klein links'- 'Ik zie dàt vol
strekt niet als een alternatief' (blz. 6)- is het op grond van beschikbare politie
ke evidentie aannemelijk dat juist een verder samengaan met PSP en PPR nu 
wel realistisch is, haalbaar is te achten. 13 Er zit dus een systeem in het afwijzen 
van het 'haalbare' en het aanprijzen van het 'onhaalbare'. Maar we kunnen er 
nu tenminste over praten. De oude toverformule dat de 'juiste lijn' in de 'mas
sastrijd' zal worden ontdekt en afgedwongen (vooral van de sociaal-democratie 
uiteraard) wordt niet meer zo vaak gebruik gemaakt en is uitgewerkt. Vooral 
omdat de massabeweging die er is in ons land (vooral de vredesbeweging) zich 
weinig aantrekt van deze formule. 

De arrogantie van de macht 

Gezien vanuit het patriarchaat is het 'partijbelang' een reële, concrete, nastre
venswaardige categorie. In het begrip 'het partijbelang' zit een toeëigening van 
de politiek door degenen die binnen de partij macht hebben. Zij behoeden en 
articuleren d~t belang. In het organisatiemodel bevindt zich de hiërarchie. 
Nieuwe leden zijn als jonge gezinsleden: hun externe identiteit (ontleend aan 
participatie in bewegingen, vakbond, plaats in de cultuur, enz.) leidt op zich
zelf niet tot conflict met de hiërarchie. Het kán leiden tot een plaats in de hië
rarchie, na aanpassing aan het 'vaderrecht', de autoriteit van de leiding. In som
mige andere culturen (die wij eurocentrisch met 'primitief' aanduiden) bestaat 
de functie regenmaker. Deze functionaris moet ervoor zorgen dat het gaat re
genen. In de communistische partijen heeft de algemeen secretaris een regen
maker. 

In Nederland denken heel weinig mensen dat het is gaan regenen omdat 
Pelleboer dat voorspeld heeft. In de CPN oude stijl waren de leden erop ge
traind om aan te nemen dat maatschappelijke gebeurtenissen zich voordoen 
omdat de partij deze voorspeld heeft. Vele partijgenoten realiseerden zich dat 
het doen van voorspellingen berustte op het toepassen van een theorie (het 
marxisme-leninisme, de theorie van het wetenschappelijk socialisme). Omdat 
de theorie juist geacht wordt, bevestigen de feiten de theorie, of de feiten doen 
niet terzake. 

Net zoals de regenmaker niet beschikt over de directe, technische midde
len om het te laten regenen, beschikte de CPN niet over de mogelijkheden en 
de middelen om met die theorie (en andere theorieën) en de feiten iets verstan
digs te doen. Maar, irrationeler dan die andere culturen, wilde de CPN per sé 
over die mogelijkheden beschikken. Bij de CPN beheerde de patriarch ook de 
wetenschap en stelde een regenmaker aan om voorspellingen te doen die altijd 
uitkwamen. Zo kreeg de partij altijd gelijk. Het gelijk van de regenkoning. 
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Hoe staat de vlag er nu bij? In het ontwerp-partijprogram wordt hl't mo
nolithisme afgewezen en pluraliteit aanvaard. Dit is van groot belanh: een 
noodzakelijke voorwaarde om een reële factor te kunnen zijn in de Nederland
se politiek. Maar is het ook voldoende? Pluraliteit moet niet alleen gedoogd 
worden, maar ook 'tot stand gebracht'. Dit klinkt misschien wonderlijk, maar 
de partij mist ten enenmale het vermogen om theoretische, strategische l'll tac
tische vraagstukken van meer dan één kant te bekijken. Niettemin dringen 
nieuwe gezichtspunten de partij binnen, die vaak geformuleerd worden vanuit 
andere belangen dan het traditionele 'arbeidersbelang'. Om daar op een effec
tieve en aanvaardbare manier mee om te gaan is een andere attitude nodih; een 
andere kijk op verschillende theoretische posities, politieke uitgangspunten en 
belangen. Nog teveel wordt er- ook door de nieuwe leidingen- vanuit ge
gaan dat er maar één lijn de juiste kan zijn, dat alle belangen (ook botsende) op 
één noemer gebracht moeten worden en dat de centrale leidingen dat klusje 
moeten klaren. Het nieuwe partijbestuur heeft zich nog niet zichtbaar losge
maakt van de autoritaire werkwijze. De signalen wijzen eerder in een andere 
richting, waarbij men nogal technocratisch te werk gaat. Illustratief is de wijze 
van instelling van de commissie voor het partijprogram, waarbij de oude com
missie zonder overleg en zonder enige motivering opzij is gezet en is vervan
gen. Wij krijgen de indruk dat men het vervangen van grote delen van de oude 
leidingen door nieuwe leidingen, een wisseling van personen voldoendl' ver
nieuwing vindt en dat we nu aan de bak moeten en niet te veel zeuren. Men ziet 
blijkbaar over het hoofd, dat de nieuwe leidingen een heel smal draagvlak heb
ben, zowel binnen als buiten de partij (o.a. vanwege de bescheiden profill'ring, 
waar Bakker het ook over had). Dit leidt tot een grote afhankelijkheid v.m de 
onlangs teruggetreden leiders. Als wij het goed zien zitten er nu drie en·lcden 
in het partijbestuur. 

Naar onze indruk stagneert de vernieuwing van de partij en de partijpoli
tiek. Nog steeds wordt er op een slechte manier omgegaan met mensen in de 
partij en met opvattingen en groepen in de partij. Een van de grote gevarl'n die 
vooral verandering van de methodes van politiek maken bedreigt, is de arro
gantie van de macht. Ondanks de belangrijke inhoudelijke vernieuwing die de 
partij doormaakt en ondanks de op zichzelf noodzakelijke vervangingen in de 
leidingen, is de hiërarchie in de partij onaangetast. Het laatste congres hedt het 
patriarchale prerogatief eerder bevestigd dan onderuit gehaald. Er is echt nog 
een hoop te doen. 

Noten 

,,_ Interview met Marcus Bakker in Komma 313. De cijfers tussen haakjes wijzen naar P·•~in.lcij
fers in Komma 3/3. 
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I. Bij talloze gelegenheden, bijv. naar aanleiding van gebeurtenissen in het buitenland heeft de 
partij via de krant en andere organen haar afkeer laten blijken van het verschijnsel 'sterke 
mannen'. Bijvoorbeeld in haar kritiek op de presidentiële democratieën van de VS en Frank
rijk. De gekozen minister-president, als voorgesteld door D'66 en de flirtation van de PvdA 
daarnee was ook aan scherpe kritiek blootgesteld, ons inziens terecht. Als buitenlandse voor
beelden mogen gelden: De Gaulle en Adenauer. 

2. Bij de discussie in het partijbestuur over de resolutie m.b.t. het 'Rode Boekje' was een meer
derheid tegen de toekenning van het predieaar 'stalinisme' aan het onderhavige verschijnsel; 
er mocht slechts indirect gesproken worden over wat 'stalinisme genoemd zou kunnen wor
den'. Zie voor de resolutie: Politiek en Cultuur, 1982, nr. 7. 

3. Over 'stalinisme' zegt Bakker: 'Ik kan met dat woord niet overweg' (blz. 11 ). Verderop zegt 
hij (blz. 12): 'En zeer grote moeite (heb ik) dat begrip te gebruiken voor onze eigen partij. 
Wij hebben altijd met geheel andere categorieën gewerkt. Anders konden we ons nooit zo 
vreselijk opgewonden hebben over de misdaden die tijdens de koloniale oorlogen werden 
begaan.' Dit gedrag heet in de volksmond 'selectieve verontwaardiging' en wekt terecht veel 
argwaan. Stalin wond zich ook op over misdaden die tijdens koloniale oorlogen werden beg
aan. 

4. Tijdens de discussie voerde niemand van de 'oude leiding' het woord op het congres. Het 
toont aan dat de loyaliteit binnen de 'oude leiding' een negatief karakter heeft gekregen, het 
diende ertoe om collectief te zwijgen. 

5. H. Hartmann definieert patriarchaat 'as a set of social relations which has a material base and 
in which there are relations between men and solidarity among them which enable them in 
turn to dominate women. The material base of patriarchy ismen's control over women's la
bar power'. In The unhappy marria ge of marxism and feminism, (p. 18). We halen deze defi
nitie aan om te wijzen op het verband dat hier gelegd wordt tussen het patriarchaat en de hië
rarchie van mannen. 

6. Zie voor de 'terugrekenmethode' Jaap Wolff, 'Stellingen over het rapport 'De CPN in de 
oorlog', stelling 7, Komma 3/1, p. 153. 

7. Zie voor de denkbeelden van Hoekstra ter zake: Inleiding van H. Hoekstra m.b.t. het partij
program in het partijbestuur, Komma 3/1; de Volkskrant (24-12-'81) en een reactie hierop 
van R. v.d. Velde in 'Guerilla der patriarchen', De Groene, 17-11-'82. 

8. 'Daarbij dient de anti-fascistische en persoonlijke integriteit van allen die in die strijd actief 
waren, uitgangspunt te zijn' en 'Tot de beginselen, waarvan de CPN in en door haar optre
den in de maatschappij gestalte wil geven, behoren bescherming van de integriteit van de 
menselijke persoon en het respecteren van de waardigheid van het individu. Politieke me
ningsverschillen mogen hieraan geen afbreuk doen. Het partijbestuur is van mening dat on
derschikking van deze en dergelijke principes aan eisen van de politiek van het moment on
juist is en meer schade dan goed doet aan het maatschappelijk belang dat de CPN wil dienen 
en aan de idealen waarvoor zij strijdt.' 

9. Zie A. Onstenken M. Corten: Sterft gij oude vormen en gedachten. Een feministische kri
tiek op leninistische organisatieprincipes, in: Socialisties-feministiese teksten 6, Sara; E. Etty: 
'Storend? Dat is communistische politiek!', Komma 2/1; S. Rowbotham, L. Segal en H. 
Wainwright: Autonomie en Eenheid. De vrouwenbeweging en de weg naar het socialisme. 

10. Wij hebben op zich niets tegen 'snelle carrières'. Het gaat nadrukkelijk ook niet om de perso
nen die de genoemde functies bezetten, maar om het systeem. We hebben deze twee functies 
als voorbeeld genomen opdat onze bewering gemakkelijk controleerbaar is. Onze kritiek 
richt zich op de misvatting dat de CPN nu een democratische partij zou zijn qua intern func
tioneren. De partij is met een democratiseringsproces bezig, dat in een beginfase verkeert en 
waarbij nog heel wat strijd nodig zal zijn om het voort te zetten. 

11. Interview met Bakker in de Leeuwarder Courant: 'CPN kan zich fusie met PvdA voorstel
len' (13-11-'82). 

12. Als voorbeelden mogen dienen de standpunten van de CPN t.a.v. de SS-20 raketten en de 
sluiting van de kerncentrales. 

13. Het tot stand brengen van gezamenlijke lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen is een be
langrijke en vergaande stap, die verder rij kt dan de opportunistische aanleiding (de verwach
ting dat de partijen afzonderlijk niet voldoende stemmen zouden behalen). Op vele belangrij
ke strijdterreinen vindt convergentie van standpunten plaats en wordt gestreefd naar geza
menlijke stellingname, bijv. in het parlement. 
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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). 
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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 Hogenkamp, '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 manier waarop hij in het illegale 
werk betrokken raakte. 
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CAHIERS OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE CPN 
Nummer 1 februari 1979, 54 pag., f 5,-
Marcus Bakker- De grote lijnen in de geschiedenis van de CPN 
Joop Wolft- Onze anti-koloniale traditie en de strijd in Indonesië 
Gijs Schreuders- De na-oorlogse geschiedenis van de CPN 

Nummer 2 februari 1979, 84 pag., f 6,-
Corrie Berg huis, Wera de Lange, Joost Wormer-Van SDP tot CPN 
Dik Verhaar- De Paasconferentie van 1929 
Wim Pelt- Eendracht Maakt Macht 

Nummer 3 oktober 1979, 94 pag., f 7,50 
Joop Morriën- Kanttekeningen bij twee documenten over Indonesië 
Kees Bakker- Het Nationale Welvaartsplan 
Lezing Jaap Wolft op het congres over stalinisme en destalinisatie 

Nummer 4 mei 1980, 98 pag., f 11,50 
Joop Scheerman-Een aanzet tot discussie over de problematiek van de SOP-ge
schiedschrijving 
Documenten: J. Knuttel- De geschiedenis der CPH; -J. Knuttel- De oprichting 
en ontwikkeling der SOP 
Hans van Dijk- De SDP en de Tweede Internationale 1909-1912 
Joost Wormer-De SOP in de geschiedschrijving van de CPN 

Nummer 5 augustus 1980, 124 pag., f 12,50 
Joop Scheerman-Uit de geschiedenis van De Tribune (1907-1918) 
Wim Pelt- De communistische pers tussen twee wereldoorlogen 
Susan Legêne, Hansje Galesloot- De Waarheid in de Tweede Wereldoorlog 
Wim Jurg- De Waarheid en de Indonesische nationaal-democratische rovolutie 

Nummer 6 februari 1981, 144 pag., f 14,-
Wanja Kruyer- Parijs 1934, Het Vrouwencongres tegen oorlog en fascisme 
Nel Boudewijn, Hanna Molin-De CPN en de Vrouwenstrijd 1944-1946 
Susan Legêne- De staking bij de schoonmaaksters bij de gemeente Amsterdam 
in 1949 
Barbara Henkes- Levensgeschiedenis om het verleden van huis uit te leren ken
nen 

Nummer 7 september 1982, 158 pag., f 14,-
Frank Meelker- 'Niet in de schaduw maar in de zon!' 
Hans van Dijk- De ideologische en organisatorische aspecten van het Tribune
conflict 1907-1909 
Susan Legêne, Hansje Ga lesloot-De oorlog in de partijstrijd. Voorgeschiedenis 
en inhoud van het rapport 'De CPN in de oorlog' (1958) 
Susan Legêne- Ideeën als verzet. 

De Cahiers zijn een uitgave van het Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek 
(IPSO) en verschijnen onregelmatig. Abonneren is daarom niet mogelijk. Losse 
nummers zijn te bestellen door storting van het verschuldigde bedrag plus f 2,30 
portokosten op postgironummer 2252298 ten name van Stichting IPSO, Amster
dam, onder vermelding van het betreffende Cahiernummer. 
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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
cente vertalingen van artikelen van haar over de positie van de vrouw in 
het Rusland van na de revolutie. In de brochure 'De Arbeidersoppositie' 
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 gedesillusio
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. 

80 pagina's- Prijs f 14,-ISBN 9070444291 

Alle uitgaven van het IPSO zijn verkrijgbaar in de boekhandel 
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