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Lezerskring Komma 

Door een aantal Rotterdamse lezers en lezeressen van Komma is een 'Komma-lezers
kring' opgericht. 
Een prima initiatief! 
Belangstellenden uit Rotterdam en omgeving kunnen contact opnemen met: T. Twigt, 
Middenhoefstraat 6A, 3022 ET Rotterdam. Tel. (010) 25 49 36. 



Redactioneel 

Het eerste numer van de al weer tweede jaargang gaat voor het grootste deel over het fe
minisme. De verantwoordelijkheid daarvoor heeft een autonome werkredactie bestaan
de uit feministen. In de hierna volgende 'Verantwoording' zet de werkredactie uiteen 
wat wat haar betreft de zin- en ook het bedenkelijke- is van zo'n Komma die prak
tisch geheel gewijd is aan het feminisme, wat de vraagstelling is en welke werkwijze ge
volgd wordt. 

Verder in dit nummer het tweede deel van Paul Scheffers verhaal over 'De intellectu
elenpolitiek van de PCF na de tweede wereldoorlog'. Het is ook de voorlopige afslui
ting, al gaat het nietverderdan het jaar 1970 en zou er dus nogveel meer overdezeproble
matiek te zeggen zijn. Dat zal ter zijner tijd ook wel gebeuren. 

Ten slotte een boekbespreking: T ony Hak bespreekt het boekje van Harry Homma 
en Bram Hoeksema Doorbraak aan de Maas. De titel die Tony aan zijn bespreking geeft 
- 'Havenstaking, Actiecomités, coalitiepolitiek' - maakt duidelijk dat het niet puur 
om een bespreking van het boekje op zichzelf gaat. De vraag die gesteld wordt is: 'Welke 
problemen worden op welke wijze gesteld, en welke (noodzakelijk te bespreken) pro
blematieken worden niet behandeld?' Het gaat met andere woorden om de manier waar
op communistische journalisten een actie als de Rotterdamse havenstaking (kunnen) 
verwerken en vertolken. Volgens Tony geven de tekortkomingen die hij in 'Doorbraak 
aan de Maas' signaleert, ook de beperkingen aan van opvattingen die in de CPN wijd ver
breid zijn. Volgens ons is daarmee een belangrijke problematiek aangesneden, wat uiter
aard iets heel anders is dan dat er nu ook het laatste woord over gesproken zou zijn. 

Iets nog over onze plannen voor de nu begonnen tweede jaargang. 
Het tweede nummer zal voor het grootste deel zijn gewijd aan de problematiek van 

het zgn. reële socialisme. De andere thematieken waaraan wij in dat en de volgende num
mers aandacht willen besteden, zijn: partijdemocratie, stedelijke politiek, racisme, 
katholicisme in Nederland. Dit behoudens goedkeuring door de redactieraad, aan wie 
wij ook nog het plan voorlegden om een rondetafelgesprek te organiseren (en te publice
ren natuurlijk) over de theoretische grondslagen van de communistische beweging. 
Voorts zullen we ook doorgaan metthema's die al aan de orde waren, zoals zeker het the
ma 'vakbeweging'. 
Rest ons nog de aandacht van onze lezers te vestigen op een mededeling elders in dit num
mer te vinden over een lezersgroep die is opgericht in Rotterdam. Het zal duidelijk zijn 
dat wij ons over zo'n initiatief verheugen: laat duizend lezerskringen bloeien (nu ja, tien 
mag ook). 
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Verantwoording van de 
werkredactie 

Voor u ligt een nummervan Komma dat vrijwel geheel gevuld is met artikelen over femi
nisme. Waarom zo'n speciaal feminisme-nummer? 
Dit initiatief is voortgekomen uit discussies van feministen die in en rond de CPN actief 
zijn. Het idee was dat een dergelijke uitgave van belang kan zijn voor het stimuleren van 
de meningsvorming over feminisme in de CPN en voor het tot stand brengen van de con
frontatie tussen de feministische theorievorming en ontwikkelingen binnen het marxis
me. Om te kunnen aansluiten bij de ervaringen van feministen en de discussies die door 
veel vrouwen in de CPN gevoerd worden, zijn voor de eerste besprekingen over dit 
Komma-nummer alle vrouwen uitgenodigd die geïnteresseerd waren. 

Is het zinvol om feministische theorievorming te isoleren van theorievorming in het 
algemeen? Met andere woorden: heeft het uitbrengen van een Komma die grotendeels 
aan feminisme gewijd is zin? 

In de tijd dat we aan dit feminisme-nummer werkten hebben we ons die vraag her
haaldelijk gesteld waarbij we tot de conclusie kwamen dat er zowel voor- als nadelen aan 
kleven. 
Het belangrijkste argument vóór een feminisme-nummer is dat we ruimte nodig hebben 
èn opeisen voor eigen theorievorming. Het grootste nadeel ervan is dat zo'n nummer een 
vertekend beeld van de werkelijkheid zou kunnen geven. Immers, Komma is een tijd
schrift met een gemengde redactie (één feministe slechts) die feministische theorievor
ming bepaald niet als hoogste prioriteit ziet. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de redactieverkla
ring van het eerste nummer van Komma waarin feminisme ondergebracht wordt in het 
rijtje van democratische bewegingen en in het rijtje van wetenschapsgebieden. Het staat 
daar naast disciplines als economie, sociologie, politicologie, architectuur-theorie etc., 
zonder dat de verwerking van de feministische kritiek op het marxisme als uitgangspunt 
genomen wordt. Het vertekende beeld dat een nummer als dit kan geven zou er uit be
staan dat het een vlag wordt die de niet-feministische lading van Komma moet dekken. 
Dat zou een concessie aan modernisme en in die zin een uitdrukking van repressieve tole
rantie ZIJn. 

We stonden, bij het afwegen van deze voor- en nadelen niet voor een nieuw dilem
ma. Feministen die in 'gemengde' organisaties werken worden er voortdurend mee ge
confronteerd. 
Het apart presenteren van artikelen (standpunten, ideeën) die vanuit feministische visies 
geschreven zijn hangt samen met het feit dat marxistische en feministische theorievor
ming nog steeds los van elkaar plaatsvinden. 

De vra:tg is hoe dat doorbroken kan worden. Aparte presentatie van feministische 
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visies, zoals in dit nummer min of meer gebeurt, kan leiden tot een verdere marginalise
ring van de feministische theorie ten opzichte van de marxistische theorievorming. Kort-

om: het gevaar bestaat dat de theoretische confrontatie tussen feminisme en marxisme in 
een zondagssfeer terecht komt terwijl de rest van de weck, de werkdagen, 'gewoon' 

marxistisch blijven. Anderzijds is één van de voorwaarden voor het doorbreken van het 
isolement waarin de feministische theorievorming op dit moment feitelijk gedwongen 
wordt, het naar buiten brengen van onze ideeën en discussies. Dat is de enige manier om 
een aanzet te geven tot de door ons gewenste confrontatie. Een andere voorwaarde is de 
bovengenoemde ruimte voor feministen voor hun eigen theorievorming. Die ruimte ei
sen we op, onder meer met het uitbrengen van dit nummer. 

In de eerste discussies over het ~itbrengcn van een feminisme-nummer van Komma 
bleek dat er grote behoefte bestaat aan het analyseren en vooral uitwerken van de relatie 
feminisme-socialisme, toegespitst op de theorie en praktijk (in heden en verleden) van de 
communistische beweging en in het bijzonder van de CPN. Dat daaraan tot op heden 
nog zo weinig is gedaan hangt samen met het feit dat de meningsvorming binnen de CPN 
over 'omstreden' vraagstukken om allerlei redenen tamelijk moeizaam verloopt. We 
wilden daarom met deze uitgave ook tot uitdrukking brengen op welke wijze de me
ningsvorming binnen de CPN over feminisme vcrder ontwikkeld kan worden. 

Uiteindelijk kwamen wc tot het idee dat de volgende vraagstelling uitgangspunten 
zou moeten zijn voor de verzameling feminisme-artikelen in dit nummer: Wat zijn in de 
geschiedenis van de CPN de theoretische standpunten geweest over seksenverhoudin
gen en welke veranderingen hebben daarin plaatsgehad. Hoe zijn die tot uitdrukking ge
komen .in de praktische politiek en welke tegenspraken doen zich daarin voor? Welke 
kritiek of waardering valt daar vanuit een feministische visie op te leveren? 

Hoewel deze vraagstelling bij de keuze van de onderwerpen voor artikelen en in de 
discussies in de werkredactie steeds centraal heeft gestaan is deze op het eerste gezicht 
niet in alle artikelen even consequent tot uitgangspunt genomen. Binnen bovengenoem
de- globale- vraagstelling hebben de auteurs duidelijk verschillende accenten gelegd. 
Zo ligt bijvoorbeeld in sommige artikelen het accent op het ontwikkelen van een politie
ke standpuntbepaling, terwijl in andere stukken de nadruk wordt gelegd op het ontwik
kelen van een eigen feministische visie op een bepaalde problematiek. 
Wc hopen dat dit Komma-nummer opgevat zal worden als een aanzet tot verdere discus
sie, want het is natuurlijk niet zo dat wij met deze reeks artikelen pretenderen een com
pleet beeld van het feminisme in de CPN te geven. 

In het eerste artikel van dit nummer gaan Diencke ten Hoorn-Boer en Sylvia Schreuders
Bacchini in op de problematiek van de economische onafhankelijkheid van vrouwen en 
op de vraag hoe deze zich verhoudt met zelfstandigheid op andere gebieden. Naar aanlei
ding van verhalen die vrouwen in de bijstand vertellen over hun ervaringen met de ge
meentelijke sociale diensten, komt de vraag naar voren hoc het gezin in deze maatschap
pij voor beide seksen functioneert en hoe deze functie in de sociale wetgeving is vastge
legd. 

5 



Daarna een artikel van Annel van Ho uts, La urine ter Keurst en Sirnone W alvisch 
over feministische kunstkritiek. De drie schrijfsters gingen naar Eindhoven om daar de 

tentoonstelling 'Feminisme en Kunst' te bekijken. In het artikel beschrijven zij hun ge
voelens en gedachten bij het zien van een aantal werken van beeldende kunstenaressen. 
Vervolgens belichten zij de positie van de kunstcritica( cus) en de ideologische functie die 
deze vervult in het vertolken van opvattingen over kunst en vrouwen. 

Elsbeth Etty heeft een gesprek met vijf feministische CPN-leden uitgewerkt over 
hun ervaringen in·de CPN. Aan de orde komen ondermeer de verhouding CPN-NVB, 
partij-democratie en wat daaraan verbeterd moet worden wil de communistische partij 
werkelijk aansluiting vinden bij bewegingen als de feministische. 

Tjitske Akkerman en Koos je Couprie bespreken het boek De Communist en zijn 
Sexuele Moraal vanJelle Boersma. Dit boek kwam in 1926 uit en de bespreking van dit 
boek biedt een goede gelegenheid om terug te kijken naar de veronderstellingen en op
vattingen over vrouwelijke seksualiteit en voortplanting zoals die in die tijd in de com
munistische partij leefden. 

Fijgje de Boer gaat deze opvattingen na in een meer recente periode en dan toege
spitst op de vraag hoe er over abortus gedacht werd in de CPN in de vijftiger jaren en hoe 
de ideeën hierover nu zijn. 

Elly Sprengeren Joke van der Zwaard gaan in op de denkbeelden over prostitutie 
die in de communistische beweging alleen in onuitgewerkte vorm bestaan. Zij leggen in 
hun artikel de opvattingen van Engels en Lenin naast die van Ka te Millet en dragen ver
volgens aan de hand van de situatie in Rotterdam, waar men prostituees wil concentreren 
in zogenaamde eroscentra, een aantal noties aan voor een communistische politiek ten 
aanzien van prosititutie. 

Tenslotte nog een opmerking over het tijdstip waarop de genoemde artikelen voltooid 
werden. De artikelen werden alle afgerond vóór de grote eerste landelijke vrouwensta
king en een verwerking van alle spannende ervaringen met de staking kon niet in dit num
mer plaatsvinden. 
Die verwerking moet dus nog komen en ook daarom is een vervolg op deze feminisme
artikelen van belang. 
Aan het tot stand komen van het feminismegedeelte hebben meegewerkt: 
Annel van Houts, Annemiek Onstenk, Dieneketen Hoorn-Boer, Elly Sprenger, Els
beth Etty, Fijgje de Boer, Joke van der Zwaard, Koosje Couprie, Laurineter Keurst, 
Myrtille Hellendoorn, Pip Wiessing, Sirnone W alvisch, Sylvia Schreuders-Bacchini, Ti
neke ten Velde, Tjitske Akkerman, Wan ja Kruyer. 
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Een eigen inkomen, een eigen 
bestaan? 

Dieneketen Hoorn Boer 
Sylvia Schreuders-Bacchini 

Dit artikel gaat over vrouwen in de bijstand, over hun strijd en hun ervaringen en over 
hoe zij hun eigen situatie bezien en willen veranderen. We hebben met een aantal betrok
ken vrouwen voor dit artikel gesprekken gevoerd over hun situatie, in verband met de 
thematiek van de economische onafhankelijkheid. In de communistische beweging is die 
economische onafhankelijkheid- met name toegespitst op het beschikken over een ei
gen inkomen - wel de belangrijkste voorwaarde genoemd voor de bevrijding van de 
vrouw. In de loop van de geschiedenis kreeg deze 'belangrijkste voorwaarde' steeds meer 
nadruk, zozeer dat het bereiken van economische onafhankelijkheid uiteindelijk gelijk
gesteld werd aan het bereiken van een volledige onafhankelijkheid. In de kapitalistische 
landen werd dit uitgangspunt door de communistische partijen verwoord in de eis: recht 
op betaalde arbeid voor vrouwen. De vragen die wij ons in dit verband stelden waren: 
hoe belangrijk is die economische onafhankelijkheid eigenlijk? Hoe belangrijk zijn al die 
àndere afhankelijkheden die de machtsverhoudingen tussen de sexen bepalen en hoe 
hangen die samen met de economische positie van vrouwen? 

Vrouwen die voor hun levensonderhoud een bijstandsuitkering krijgen, hebben 
daarmee de beschikking over een eigen inkomen. Zij zijn door de staat verzekerd van een 
financieel bestaan dat onafhankelijk is van het inkomen van een man. Dat was althans de 
gedachte die bij ons opkwam toen wij over de positie van bijstandsvrouwen lazen. Wij 
vroegen ons af hoe in de praktijk die financiële onafhankelijkheid eruit ziet. Met deze 
vraag in ons achterhoofd, hebben wij een aamal gesprekken gevoerd met vrouwen in de 
bijstand en deze gesprekken hebben de basis geleverd voor de gedachten die we in dit 
stuk proberen uit te werken. 

Toen het stelsel van sociale verzekeringen door de strijd van de arbeidersbeweging tot 
ontwikkeling werd gebracht, ontwikkelde zich daarin ook het principe dat de staat ver
antwoordelijkheid moest dragen voor al die individuen die buiten eigen schuld niet in 
staat waren een eigen inkomen uit arbeid te verwerven (dit stond tegenover het liberale 
principe dat het altijd je eigen schuld was als je zonder werk zat). Dit uitgangspunt geldt 
ook voor de bijstandsvoorziening. Twee elementen komen hierin steeds weer terug: 
a. de arbeidsmarkt en de afweging of iemand wel of niet beschikbaar is voor de arbeids
markt en b. het gezin, dat wil zeggen de vraag of je wel of niet een relatie hebt met iemand 
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die jou kan onderhouden. 
Dit leidt in deze patriarchale maatschappij tot een verschillende benadering van 

mannen en vrouwen: de man wordt gezien als de kosfwinner van een gezin en moet in 
principe een gezinsloon kunnen verdienen en de vrouw wordt gezien als verzorgster van 
man en kinderen en moet in principe door de man via dat gezinsloon onderhouden wor
den. Met deze dubbele benadering hebben vrouwen die een beroep doen op de bijstand 
-bijvoorbeeld als ze gescheiden zijn en geen alimentatie (willen) krijgen van hun ex
man -steeds te maken. Een economische afhankelijkheid van de vrouw ten opzichte 
van de man is het uitgangspunt in de gezinssituatie. Aangezien die gezinssituatie model 
staat voor de uitvoering van de bijstandswet, hebben vrouwen in de bijstand in feite een 
permanente strijd te leveren tegen de uitvoerders van die wet (de sociale diensten) om 
hun onafhankelijkheid ten opzichte van een man door middel van een bijstandsuitkering 
ook financieel bevestigd te zien. 
In de gesprekken kwamen de ervaringen met die strijd steeds op een aantal punten terug: 
het toezicht dat de overheid uitoefent op de seksualiteit van vrouwen, de rol van de man 
als kostwinner en de plaats van de vrouwen op de arbeidsmarkt en de maatschappelijke 
organisatie van de verzorging van kinderen. Hieronder hebben wij deze ervaringen ge
rubriceerd onder de hoofdstukjes: 'controle', 'waar slaapt hij?', 'opleiding', 'kinderen' 
en 'gezinsloon'. -

We hebben geprobeerd door onze weergave van deze ervaringen het beeld van de 
machtsverhoudingen tussen de seksen en van de rol die de staat speelt in die machtsver
houdingen, op bepaalde plaatsen een nadere invulling te geven. Dit proberen we in het 
laatste gedeelte te betrekken op de kritiek die vanuit het feminisme ontwikkeld is op de 
marxistische 'sekse-blindheid'. 

Controle 

De vrouwen in de bijstand hebben met de overheid in de eerste plaats te maken via de 
ambtenaren van de gemeentelijke sociale diensten. Deze ambtenaren oefenen een con
trole uit die te herkennen is als een patriarchale controle over de seksualiteit van de vrou
wen- vooral als het in zijn meest openlijke vorm plaatsvindt. 
Om te beginnen met een vrij extreem geval, dat van Betty van Steenis in Nieuw 
Lekkerland. 1 Het extreme zit hem hierin dat op dit moment niet alle gemeenten in hun 
sociale beleid zover gaan in ingrijpen in de privérelaties van uitkeringsgerechtigden. Bet
ty van Steenis is om in het onderhoud te voorzien van haarzelf en haar vijf kinderen aan
gewezen op een uitkering van de bijstand. Die uitkering werd haar op een gegeven mo
ment geweigerd door de sociale dienst van haar woonplaats. Dit op grond van het ver
moeden dat zij een 'intieme relatie' (bedoeld is een seksuele relatie met een man, zoals la
ter zal blijken) onderhoudt met een persoon van het andere geslacht. Vanafhet moment 
dat Betty zonder inkomen zat en bleef zitten door het hardnekkig aan dit criterium vast
houden van de sociale dienst en met name de wethouder van de sociale zaken, kreeg zij 
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steun van de comités van 'Vrouwen in de bijstand'. 2 De beschikking van de ambtenaar 
van de sociale dienst werd aangevochten. (Bij het schrijven van dit artikel was nog niet 

bekend of Betty toch haar uitkering en haar recht gekregen heeft.) 
Het vermoeden van een 'intieme relatie' was gebaseerd op het feit dat Betty in een 

winkelcentrum in Dordrecht gearmd gesignaleerd was met een mannelijk persoon. De 
ambtenaar vond dus- en met hem de wethouder en het college van B&W- a. dat dit 
een intieme en daarom seksuele relatie was en b. dat daarom Betty onderhouden werd 
(of moest worden) door die mannelijk persoon en c. dat ze daarom geen recht meer had 
op een uitkering. Betty vocht niet alleen b. en c. aan, maar ook de héle redenering van a. 
naar c. Ze wilde zelf in haar onderhoud voorzien en zelf haar kinderen onderhouden en 
dus haar economische onafhankelijkheid behouden. Deze economische onafhankelijk
heid was naar haar mening niet te koppelen met wat voor relatie dan ook, het was haar ei
gen keuze. Juist dàt was wat volgens de overheid niet paste in het huidige systeem. Een 
van de leden van het College van Bijstand zei hardop wat alle heren dachten: 'Maar waar
om vraagt u G. (dat was de man waar ze een 'intieme relatie' mee zou onderhouden) niet 
om voor u te zorgen, de man is immers de kwaadste niet?' 
Zoals gezegd, niet elke sociale dienst laat zo duidelijk blijken wat volgens de ambtenaren 
het gevolg zou moeten zijn van een relatie van een vrouw met iemand van het andere ge
slacht: de man moet de vrouw onderhouden en de vrouw moet daarom afzien van het 
recht op een uitkering (een inkomen voor haar onderhoud). Dat dit meestal niet meer zo 
openlijk naar voren komt, is een verandering van de laatste jaren. Hierover vertellen bij
standsvrouwen: 

'Vroeger was het nog wel erger. Ik heb in die tijd- het was een jaar of tien geleden 
- controle gehad van een ambtenaar die bij mij thuis in de wasmand of de klerenkast 
ging zoeken naar mannenkleren. Of ze onderzocht de wastafel of er ook scheermesjes la
gen of zoiets. Zo doen ze het tegenwoordigniet meer. Maardat is omdat wij ertegenop
treden. Ze durven het niet meer zo openlijk maar doen het meer bedekt. Ik had een tijd 
geleden mijn zwager op bezoek en omdat ik langs de sociale dienst moest, vroeg ik of hij 
me weg wilde brengen met de auto. Bij de sociale dienst wilden ze toen weten wie of die 
man was die me weggebracht had en of ik van plan was met hem te trouwen.' 

'Een vroegere buurvrouw van mij was gescheiden van haar man en leefde van de 
bijstand. Op een gegeven ogenblik werd bekend in de buurt dat haar ex-man haar lastig 
viel, af en toe onverwachts bij haar binnenviel en haar dan bont en blauw sloeg. Op een 
zaterdagochtend was hij weer op bezoek. Hij was nog niet binnen of er stonden twee 
ambtenaren voor haar deur. Zij liep nog in ochtendjas en haar ex-man was uiteraard aan
gekleed. Die maandag daarop hoorde ze dat haar uitkering ingetrokken was. Ik ben toen 
samen met haar naar de sociale dienst gegaan en heb ze gevraagd of ze dat konden uitleg
gen en wat of ze in hun hoofd haalden. Ze hadden een anonieme tip gekregen, zeiden ze. 
Maar dat zij nog niet aangekleed was geweest, geldt niet als voldoende bewijs en toen ik 
ze daarop wees, moesten ze wel toegeven en haar de uitkering alsnog toekennen.' Het 
'bewijs' dat in dit laatste voorbeeld door de sociale dienst geleverd moest worden, zou er 
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natuurlijk in hebben bestaan dat de ambtenaren de vrouw en haar ex-man in bed zouden 
hebben aangetroffen. Daaruit zou dan de sociale dienst de conclusie mogen trekken dat 

de vrouw dus ook onderhouden zou moeten worden door die ex-man. Diezelfde con
clusie proberen de ambtenaren Betty van Steenis ook op te dringen. 

Waar slaapt hij? 

Een dergelijke conclusie in al zijn openlijkheid is steeds aangevochten door de vrouwen 
die zich in de comités 'Vrouwen in de bijstand' hebben verenigd. De resultaten van hun 
acties zijn ook te vinden in een soepeler manier van controle (ambtenaren kondigen zich 
van te voren aan of formulieren moeten door de vrouw die bijstand heeft zelf ingevuld 
worden- dit verschilt van gemeente naar gemeente). De formulering op grond waarvan 
bijstand wel of niet uitgekeerd wordt, is echter in essentie niet anders dan het idee dat in 
de uitspraken van de ambtenaren van Nieuw Lekkerland besloten ligt. 

Officieel geldt voor het toekennen van een bijstandsuitkering dat de aanvraagster 
(in de lettervan de wet wordt niet gespecificeerd naar sekse, maar deze controlemogelijk
heid betreft in de praktijk vrouwen) niet een economische eenheid mag vormen met ie
mand van het andere geslacht, waarmee ze geen familiebanden onderhoudt. Deze richt
lijn biedt in zoverre ruimte voor de vrouwen in de bijstand dat voor het bewijs van een 
economische eenheid niet een 'intieme relatie' alléén kan gelden. Er moet ook(!) bewe
zen dat er financiële banden zijn tussen die twee-mensen-van-verschillend-geslacht-die
geen-familiebanden-hebben. Hiervoor gelden dan gezamenlijke gas- en electrarekenin
gen en gezamenlijke bank- of girorekeningen. Dit maakt de bewijslast moeilijkervoor de 
sociale dienst. Want wat er nu feitelijk bewezen moet worden is dat de man ook daad
werkelijk de economische verplichtingen nakomt die er blijkbaar steeds gelden, volgens 
de overheid, als er sprake is van 'intieme relaties'. 

De economische eenheid is verder omschreven als een 'samenwonen in een situatie 
die niet fundamenteel verschilt van een gezin'. Door acties, onder andere van de bijs
tandsvrouwen, is bereikt dat je niet onmiddellijk verstoken blijft van een uitkering wan
neer je je begeeft in een' situatie die nietfundamenteel verschilt van een gezin'. Er geldt nu 
een proefperiode voor 6 maanden voor bijstandsgerechtigden die een bepaalde relatie 
met iemand van een ander geslacht hebben of met iemand samenwonen. Als de sociale 
diensten van deze bijstandontvanger de indruk hebben dat daarbij sprake is van een 
economische eenheid, krijgt de bijstandsontvanger na een dergelijke constatering door 
de sociale dienst een proefperiode van zes maanden, daarna moet beslist worden of er in
derdaad sprake is van een financiële of economische eenheid. De strijd van de comités 
'Vrouwen in de bijstand' richt zich onder andere op die proefperiode. Een van de concre
te eisen voor de korte termijn is dan ook verlenging met nog eens zes maanden. Eén van 
de vrouwen zei in het gesprek: 'Hoe kan ik na een half jaar al weten of ik met een bepaalde 
man mijn hele leven wil samenwonen? Ik ben in de bijstand terecht gekomen nadat ik na 
een huwelijk van zoveel jaren, ging scheiden. Als ik na al die tijd moest constateren dat 
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het niet definitief was, hoe kan ik dan nu na zes maanden wel beslissen of het voor altijd 
is?' Met deze opmerking maakte zij duidelijk dat het de sociale diensten in feite een zorg 

is, of je een duurzame relatie wil hebben met een man of niet en of je zo'n duurzame rela
tie in financiële afhankelijkheid vertaald wil zien. Je eigen keuze doet er niet toe en de in

richting van je leven wordt niet bepaald door je eigen ideeën en verwachtingen. 
De omschrijving 'niet fundamenteel verschilt van een gezin' is bovendien zeer intri

gerend. Wat wordt daar precies mee bedoeld? De term 'economische eenheid' duidt in 
de richting van de al of niet gezamenlijke gas- en electrarekeningen. Op onze vraag of een 
mannelijke kostganger, die bij je in huis woont en betaalt voor kost en inwoning een re
den voor intrekking van de bijstand is, kwam het antwoord: 'Nee, niet als hij een eigen 
kamer heeft en je ook aan kan tonen dat hij in die kamer woont en jij niet samen met hem 
één huishouden hebt.' Dit geeft aan dat het in feite niet om financiële banden als zodanig 
gaat, het gaat doodeenvoudig om de vraag: waar slaapt die-persoon-van-het-andere-ge
slacht-waar-geen-familiebanden-mee-bestaan? Als hij een eigen kamer heeft, dan bete
kent dat: een eigen bed en dan is de consequentie van die redenering inderdaad een con
trole op de vraag: heeft de bijstandvrouw een seksuele relatie met hem, ja of nee? (Die 
toevoeging 'geen familiebanden' duidt daar trouwens al op) Als dàt kan worden aange
toond, in combinatie met bewijzen dat de vrouw er ook financieel wijzer van wordt (dat 
betekent dan een gezamenlijke gas- en electrarekening bijvoorbeeld), wordt de uitkering 
stopgezet, want dan bestaat er een 'situatie die niet fundamenteel verschilt van een gezin'. 
Nog afgezien 'van de schijnheiligheid van de formulering' economische eenheid', geeft de 
praktijk van de sociale wetgeving voor vrouwen een scherp beeld van wat een gezin is in 
deze maatschappij: je deelt een bed met een man en je hebt dus een economische relatie 
met hem. En als je die niet hebt, dan hoor je die te hebben. Een dergelijke relatie is in ieder 
geval de aanleiding tot het stopzetten van de uitkering. Al die vrouwen die in 'gezinsver
band' leven, hebben nu eenmaal geen recht op een eigen inkomen, dat recht heeft alleen 
de man. 

Opleiding 

Na de verhalen over de controle door de sociale diensten kwam in de gesprekken het on
derwerp op een eventueel alternatief voor de bijstand: een betaalde werkkring. Als er zo
veel beperkingen vanuit de overheid opgelegd worden aan vrouwen in de bijstand en als 
je zoveel beledigende ervaringen opdoet, dan ligt de vraag voor de hand: waarom dan 
geen baan gezocht om in je onderhoud te voorzien? 

'Je kan niet kiezen tussen bijstand of een betaalde baan. Als je met kinderen zit, kan 
je wel een part-time baan zoeken, maar hoeveellevert dat op? Niet veel meer dan wat je 
nu van de bijstand krijgt en van wat je verdient moet je vaak ook nog tweederde inleveren 
als je een uitkering hebt.' 'Er is in de praktijk geen sprake van een keuze. Zonder oplei
ding heb je geen kans om aan een behoorlijke baan te komen en dit werkt door voor je 
verdere bestaan. Je hebt zo weinig kans om uit de bijstand te komen.' 
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De meeste vrouwen die nu een beroep doen op de bijstand hebben weinig of geen be
roepsopleiding kunnen volgen. Hebben ze kinderen te verzorgen, dan is er vaak sprake 

van een vicieuze cirkel. Immers als je een groot deel van je tijd aan kinderen moet beste
den, kan of wil je geen volledige baan maar alleen een part-time baan. Maar met weinig 
opleiding is het heel moeilijk een part-time baan te vinden die zodanig betaalt dat je ermee 
in eigen levensonderhoud en in dat van één of meer kinderen kan voorzien. Als nu een 
bijstandvrouw probeert een opleiding te volgen om haar kansen op een betaalde baan te 
vergroten, dan komt de sociale dienst met de regel van de beschikbaarheid voor de ar
beidsmarkt op de proppen. De redenering is dan dat degene die onderwijs volgen kan, 
ook beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Daaruit volgt dat die vrouw gedwongen is zich 
in te schrijven op het arbeidsbureau en de aangeboden banen moet accepteren. De tijd die 
ze aan onderwijs wilde besteden, is ze dan ook kwijt. En daarmee ook de kans op een 
baan die beter betaald wordt en waarmee ze uit de bijstand kan komen. Op deze manier 
blijft ze afhankelijk van de bijstand. 

Een van de eisen van de comités is dat het recht om een studie of opleiding te kunnen 
volgen erkend wordt en dat ook de kosten door de bijstand vergoed worden. 'Ik wil 
graag een baan in de sociale sector, dat vind ik leuk werk. Daarom volg ik nu een MBO
opleiding. Maar ik moet enorme moeite doen om maar een deel van mijn opleidingskos
ten betaald te krijgen. Het wordt niet als normaal beschouwd dat de bijstand ook voor 
deze zaken een vergoeding geeft. Als je niet zo'n vechter ben als ik, krijg je waarschijnlijk 
helemaal niets.' 'Ik baal zo langzamerhand van de bijstand, altijd die controle en je zit in 
een afhankelijkheidspositie. Maar aan de andere kant wil ik ook geen vervelende kant
oorbaan, waar je de hele dag achter de tikmachine moet zitten. Bovendien verdien je 
daarmee nauwelijks meer dan wat ik nu als uitkering in handen krijg.' 

Het lijkt erop dat de sociale diensten, door het recht op opleiding niet te erkennen
terwijl er in de wetstekst van de bijstandvoorziening gezegd wor~t dat de bijstand be
doeld is als overgangsmaatregel, dus om iemand in staat te stellen zo snel mogelijk weer 
op eigen benen te staan- weer de functie van de vrouw in het ge?.in als toetsingsmodel 
hanteren. Immers, de combinatie geen opleiding en wel zorg voor kinderen is typerend 
voor de vrouw in het gezin waar ze als verzorgstervoor de man en de kinderen function
eert. 

Door deze beschikbaarheidsnorm toe te passen, ontkennen de sociale diensten de 
specifieke uitgangssituatie van vrouwen ten opzichte van de arbeidsmarkt. Veel vrou
wen in de bijstand hebben een veel geringere beroepsopleiding dan mannen en hebben 
veel vaker dan mannen kinderen te verzorgen. De sociale diensten bevestigen daarmee de 
uitgangssituatie van die vrouwen. Zelfs als in de afweging voor de bij standsuitkering niet 
de economische eenheid maar de beschikbaarheid yoor de arbeidsmarkt als eerste criteri
um wordt gehanteerd, is de praktische uitwerking dat vrouwen niet op eigen benen mo
gen staan. Ook de arbeidsmarkt gaat dan als norm werken die vrouwen in het model van 
'huisvrouw en moeder' dwingt. 
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Kinderen 

In een gezinssituatie is in de praktijk niet het ouderschap het criterium voor wie kinderen 
verzorgt en opvoedt. Het antwoord op de vraag: wie doet het werk in het gezin? blijkt af 
te hangen van het gcslacht en niet van de familieband. Ook in een gezin waar kinderen 
zijn die niet de 'eigen' kinderen van de vrouw zijn -waar zij dus niet de moedervan is
is het toch de vrouw die de kinderen verzorgt. En het feit dat dit geen individuele keuze is 
maar een maatschappelijke regel, brengt met zich mee dat vrouwen zichzelf eerder aan
spreken op die verantwoordelijkheid voor kinderen dan een man. Voor veel gescheiden 
vrouwen is dit veelal de reden dat zij niet van een inkomen uit betaalde arbeid, maar van 
de bijstand afhankelijk zijn. 'Ik kwam in feite in de bijstand terecht omdat ik niet wilde 
dat mijn kinderen sleutelkinderen zouden worden. Ze waren toen nog klein en ze moes
ten toch al een vader missen.' 'Ik heb bewust gekozen voor de kinderen, vooral omdat ze 
nog erg jong waren. Ik wilde toen ook geen baan, ik zag het opvoeden van mijn kinderen 
als mijn taak. Als ik erop terug kijk, ben ik best tevreden met hoe ik het gedaan heb. Ze 
zijn nu wat groter en zelfstandiger, je hoeft ze niet de hele dag in de gaten te houden. Ik 
zou nu wel een part-time baan willen hebben.' 

Met deze laatste uitspraak wordt in feite hetzelfde gezegd wat in de vele onderzoe
ken over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in harde cijfers bevestigd is: voor 
een groot aanta! vrouwen zijn maar weinig betaalde banen te vinden die leuker zijn dan 
het vcrzorgen en opvoeden vanje-al of niet eigen- kinderen. De combinatie: wel! 
geen opleiding voor een beroep en weligeen verantwoordelijkheid voor kinderen is voor 
een groot deel bepalend voor de respectievelijke positie van de seksen op de arbeids
markt. Dit is in de praktische uitwerking ook het uitgangspunt van de bijstanduitke
ringsnormen waar die arbeidsmarkt bij de afweging in het geding is. 

Een man wordt in de eerste plaats benaderd als iemand die zelf in eigen onderhoud 
moet kunnen voorzien en dan bovendien ten opzichte van zijn· gezin moet kunnen func
tioneren als kostwinner. Terwijl uit de beoordeling op het punt van de opleiding blijkt 
dat de sociale dienst niet thuis geeft als de vrouw ook de kans wil hebben in eigen onder
houd te voorzien door een betaalde baan. De financiële afhankelijkheidsrelatie zoals die 
tussen de seksen in het gezin bestaat, is daarom ook een uitdrukking van het soort werk 
dat vrouwen in deze maatschappij doen. Meestal is het werk waarmee ze zichzelf en hun 
kinderen niet kunnen onderhouden, of het is werk waarvoor ze gewoon helemaal niet 
betaald krijgen (in dit laatste geval wordt het dan ook niet 'werk' genoemd). 

Aangezien in een gezin de man als kostwinner geldt, dus als degene die het 'gezin
sinkomen' verzorgt, is zijn relatie ten opzichte van de andere gezinsleden in principe een 
financiële, dus een onpersoonlijke. Er zit in de positie van de man daarom een schijnbare 
tegenstrijdigheid: enerzijds is het gezin de plaats voor de man waar het persoonlijke leven 
plaatsvindt (daarbuiten zijn alleen onpersoonlijke banden), anderzijds is het niet die man 
zelf die in de eerste plaats vorm geeft aan die persoonlijke relatie, maar de vrouw. Dit is in 
grote lijnen de maatschappelijke regel voor de verdeling van de gezinstaken. Dit wil niet 
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zeggen dat er geen mannen zijn die aan deze regel ontsnappen en wel steeds een persoon
lijke invulling geven aan die gezinsrelaties. Maar omdat maatschappelijk gezien de in-

breng van de kostwinners in het algemeen beperkt blijft tot een financiële, is het in het be
lang van die kostwinners dat die regel van financiële afhankelijkheid gehandhaafd blijft. 
Of zoals een man op een afdelingsvergadering van de CPN in een discussie over betaalde 
arbeid voor vrouwen zei: 'Wat mij dwars zit, is dat een vrouw die zelf werkt, zomaar weg 
kan lopen. Ze heeft mij in feite dan niet meer nodig.' 

De functie van de vrouw in het gezin is daarentegen niet zo makkelijk te missen. 
Haar 'werk' bevredigt behoeften die niet ànders dan in persoonlijke banden tot uitdruk
king komen. En dit laatste bepaalt in belangrijke mate haar positie op de arbeidsmarkt. 
De arbeidsmarkt is alleen bedoeld voor 'vrije' individuen, dat wil zeggen mensen dievrij
gesteld zijn van persoonsgebonden arbeid. Dat zijn maatschappelijk gezien alleen man
nen. Vrouwen zijn niet daarvan vrijgesteld, ook als ze geen man en kinderen te verzorgen 
hebben, want hun eigen verzorging komt dan toch nog steeds op die vrouwen zelf neer. 
De arbeidsmarkt is daarom geen gegeven waarbij de sekse niet telt. 

Gezinsloon 

De norm 'gezinssituatie' of 'gezin' en daarvan afgeleid 'economische eenheid' of 'leef
eenheid' of wat er nog meer aan de patriarchale fantasie aan versluierende termen ont
spruiten zal, zijn geen neutrale termen. 

De machtsverdeling in het gezin is ten gunste van de man: hij is de kostwinner en be
schikt over de arbeidskracht van de vrouw voor zijn eigen verzorging en voor die van zijn 
kinderen. In principe is er voor de vrouw geen andere dagtaak dan die verzorging van 
man en het voortbrengen en opvoeden van kinderen. Deze dagtaak (of liever dag- en 
nachttaak) houdt in feite veel meer in dan het inzetten van arbeidskracht. De emotionele, 
verstandelijke en creatieve vermogens van de vrouw worden hierbij ingezet. Er wordt 
liefde en koestering verwacht van de vrouw, termen die niet in het woord 'arbeidskracht' 
terug te vinden zijn. Het gaat bij de macht van de man als 'hoofd van het gezin' daarom 
om macht over de persoonlijke inzet en inzetbaarheid van de vrouw. Daartegenover be
staat voor hem de verplichting als kostwinner zijn gezin te onderhouden. Dit is het uit
gangspunt voor het gezinsloon, waar de arbeidersbeweging steeds in de sociaal-econ
omische strijd haar eisen op gericht heeft en waar ook het stelsel voor sociale verzekerin
gen op gebaseerd is. 

Maar de term' gezinsloon' verbergt op dezelfde versluierende manier de machtsre
latie en afhankelijkheidsrelatie tussen man en vrouw in het gezin (of huwelijk). Degene in 
het gezin die recht heeft op een inkomen dat op enige wijze een weerspiegeling is voor de 
arbeidsprestatie, is de man (of het ook een redelijke weerspiegeling is, is een vraag die in 
dit verband niet aan de orde is). Het inkomen waar het gezin van geacht wordt rond te 
komen, is dan ook zijn inkomen. Terwijl de term 'gezinsloon' eerder een beeld oproept 
van een willekeurig aantal gezinsleden dat als groep een bepaald inkomen krijgt/verdient 
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en dat dan met elkaar besteedt, volgens een verdeling die deze leden samen bepalen (het 
loon is immers 'van' het gezin), is de praktijk dat degene die arbeid verricht op de arbeids-

markt, daarvoor een bepaald loon krijgt en dus een eigen inkomen heeft. Een loon dat het 
eigendom is van het gezin als groep, bestaat niet in de kapitalistische organisatie van ar
beid. Dit blijkt ook heel duidelijk bij een scheiding. Juist veel vrouwen die nu in de bijs
tand zitten, hebben te maken gehad met die feiten en zijn daarom voor hun levensonder
houd van die overheid afhankelijk. Zelf zeggen zij het zo: 

'Ik wilde geen alimentatie aanvragen, omdat dat een veel te onzekere basis is. En veel 
vrouwen die ik ken en gescheiden zijn denken er zo over. Je kan er immers nooit zeker 
van zijn of die man wel op tijd betaalt. Of dat hij te achterhalen is, want hij kan wel ver
huizen en zijn nieuwe adres niet opgeven. En als je dan je alimentatie niet op tijd krijgt, als 
je hem al krijgt, moet je toch naar de bijstand en maar zien dat je het voorgeschoten krijgt 
van ze. In de tussentijd zit je zonder geld. Dan kan je beter gelijk naar de bijstand gaan.' 
'Van de inkomens die de mensen in deze buurt hebben, kan je nooit twee huishoudens 
bekostigen. De vrouwen die gescheiden zijn in deze buurt doen daarom steeds een be
roep op de bijstand. Ze moeten wel.' 'Veel mannen zijn moeilijk te achterhalen. Ze ver
huizen en geven niet direct op waar ze wonen. Of ze veranderen van baan en dan is hun 
inkomen niet vast.' 

Deze opmerkingen in het gesprek wezen dus in dezelfde richting: de man kan van 
zijn inkomen niet meer dan één huishouden onderhouden en na de scheiding is dat altijd 
zijn huishouden. En dat vloeit voort uit het feit dat het zijn inkomen is, dat hij uit zijn 
(loon)arbeid verkregen heeft. Hoewel de vrouw in het gezin natuurlijk genoegwerk ver
zet heeft, heeft zij geen eigen arbeidsinkomen en moet daarom een beroep doen op de 
bijstand om haar huishouden (waar meestal kinderen toe behoren) in stand te houden. 
De praktijk is dan dat die vrouw op het allerlaagste levenspeil terecht komt, want de bijs
tand is nooit meer, maar integendeel altijd minder dan een inkomen dat (door mannen) 
uit loonarbeid verkregen wordt. 

De term 'gezinsloon' is dus zeer bedriegelijk. Het woord 'loon' veronderstelt im
mers een onpersoonlijke- want in geld uit te drukken- verhouding tussen degene die 
werkt en degene voor wie gewerkt wordt, terwijl arbeid door de vrouw in het gezin ver
richt steeds persoonlijk is, dat wil zeggen gebonden aan bepaalde personen. Daarom is in 
de huidige organisatie van loonarbeid zoiets als huisvrouwenloon of huishoudloon 
moeilijk denkbaar. Ons inziens is dit het voornaamste onderdrukkende element in de 
huishoudelijke arbeid en niet het feit dat de organisatie van die arbeid op individuele en 
dus isolerende basis plaatsvindt. Dit laatste geldt voor wel meer soorten arbeid, die niet 
om die reden als onderdrukkend kunnen worden gekenschetst. Toch is in de traditie van 
de communistische beweging sterk het isolerende karakter van het werk van huisvrou
wen benadrukt. Om die reden sprak Lenin ook over de bevrijding van de vrouw uit de 
kluisters van het huishouden. En dit moest dan gebeuren door loonarbeid, want dit was 
het voornaamste, zo niet het enige middel waardoor de directe confrontatie met de klas
sevijand tot stand gebracht werd. Het ging er dus bij de benaderingvan de huishoudelijke 
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arbeid in de eerste plaats om hoe die belemmering voor deelname van vrouwen aan de 
klassenstrijd weggenomen kon worden. Het ging niet om het blootleggen van de 

machtsrelaties die tot uitdrukking komen in het werk dat een huisvrouw doet en voor 
wie zij het doet. En evenmin voor het zichtbaar maken van de oorzaken van de verschil

lende posities die mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt innamen en tot op heden nog 
innemen. Uit het feit dat vrouwen in deze maatschappij persoonsgebonden arbeid ver
richten, volgt ook de belangrijkste belemmering voor het kunnen verrichten van onper
soonlijke, dus betaalde arbeid. 

Liefde en werk 

Deze punten zijn in het debat over de huishoudelijke arbeid al ruim uitgemeten. Maar 
juist de term huishoudelijke arbeid heeft de beperkingen laten zien van deze punten. Een 
huisvrouw doet meer dan werk. Als je dit bijvoorbeeld vergelijkt met wat een gezinsver
zorgster doet, dan is in de aard van de werkzaamheden niet veel verschil te ontdekken. In 
principe doet een gezinsverzorgster hetzelfde werk als een huisvrouw, alleen ze doet het 
gedurende een bepaalde tijd en wordt voor die tijd betaald. Dat betekent voor die gezins
verzorgster in de eerste plaats dat voor haar de mensen voor wie ze concreet dat huishou
delijke werk doet, willekeurige mensen zijn. Ze heeft geen persoonlijke band met hen in 
de zin van familie- of seksuele relaties. 

In de tweede plaats betekent het dat zij in haar betaalde werk, ook al is dat ook huis
houdelijk werk, niet die persoonlijke inzet tot uitdrukking brengt die valt onder termen 
als liefde en koestering. Die inzet geldt in principe (de regel dekt niet altijd de praktijk) al~ 
leen haar eigen gezin- vooropgesteld dat ze getrouwd is en kinderen heeft. Het werk 
dat ze dáár (onbetaald) verricht is dus wel een uitdrukking van persoonlijke banden, van 
liefde en koestering die met seksualiteit en kinderen verbonden zijn. 

In het bestaan van vrouwen komt hiermee de verwevenheid tussen liefde en werk 
naar voren. Met andere woorden: als je een vrouw benten van een man en van (je) kinde
ren houdt, moet je in de huidige conceptie van het gezin die liefde, dat 'houden van' laten 
blijken uit de zorg voor die man en die kinderen en uit de tijd en het werk die je besteedt 
aan hun verzorging, hun koestering en opvang. Daarmee is de arbeid van de 'huisvrouw 
en moeder' niet gescheiden van al die dingen waarmee je je liefde voor die gezinsleden 
vorm geeft. Maar het kàn blijkbaar wel van elkaar gescheiden worden, want een gezins
verzorgster doet wel het werk van een huisvrouw, maar is daarmee geen vervangster 
voor die (huis )vrouw in haar relatie tot de andere gezinsleden geworden. 

Als een dergelijke scheiding tussen werk en liefde maatschappelijk gezien, dat wil 
zeggen op werkelijk grote schaal, mogelijk zou zijn, zou ook het werk van een huis
vrouw- dus het arbeidsgedeelte van al wat een vrouw in het gezin op dit moment geacht 
wordt te doen- zich kunnen gaan lenen voor betaling. Of deze betaling de vorm aan 
zou nemen van huishoudloon, een uitkering door de staat betaald aan de huisvrouw voor 
haar huishoudelijke taken, is nog maar de vraag. Andere vormen zijn ook denkbaar en de 
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ontwikkeling van ideeën over opvoedingsloon en dergelijke gaan misschien meer in de 
richting van een vaste minimumuitkering voor iedereen. 

Er zitten echter nog wel wat problemen vast aan de scheiding tussen liefde en werk 
die niet met een huishoudloon of een andere minimumuitkering opgelost zijn. In het ge
zin zoals het er nu uitziet, is het de vrouw die in de eerste plaats haar tijd besteedt aan 
koestering en aandacht voor de andere gezinsleden. De dagtaak van de man is erop ge
richt de materiële bchoeften van de gezinsleden te kunnen vervullen. Zouden die andere 
niet-materiële bchoeften uitsluitend en alleen door de vrouw vervuld blijven worden, 
dan is nog steeds de functie van de man niet anders in te vullen dan als kostwinner, wat in 
zijn maatschappelijke consequentie steeds een struikelblok zou blijven voor de realise
ring van de financiële onafhankelijkheid van de vrouw (en de andere gezinsleden) ten op
zichte van de man. 

Uit de ervaringen van de vrouwen in de bijstand blijkt hoezeer de manier waarop in 
deze maatschappij de opvoeding van de kinderen en de seksualiteit geregeld is, vcrweven 
is met de manier waarop iemands levensonderhoud tot stand komt. 
Ook geven hun ervaringen te zien hoc de overheid steeds weer de overheersende positie 
van mannen ten opzichte van vrouwen als uitgangspunt neemt. Aan de eis van financiële 
onafhankelijkheid zitten bij nader inzien dus veel meer eisen vast, die niet rechtstreeks te 
maken hebben met de economische positie van de vrouw. De realisering van financiële 
onafhankelijkheid kan alleen tot stand komen, als dit gepaard gaat aan verandering van 
andere 'aflunkelijkhcden' van de vrouw. 

Die andere 'afhankelijkheden' houden in dat er voor de vrouw exclusieve rnaat
schappelijke taken gelden waar mannen van vrijgesteld zijn en dat bovendien de seksuali
teit van de vrouw niet door haarzelf gecontroleerd kan worden en door middel van de fi
nanciële afhankelijkheid verbonden is met die verzorgende taken. De strijd voor een 
zelfstandige financiële positie en voor het recht op betaalde arbeid hangt dus samen met 
de strijd voor seksuele zelfbeschikking en voor een andere regeling van de maatschappe
lijke bchoeften op het gebied van de voortplanting en de dagelijkse verzorging. 

Dubbel karakter 

Dat in de marxistische traditie vanuit de financiële onafhankelijkheid van de vrouw de 
lijn rechtstreeks getrokken is naar de volledige onafhankelijkheid, hangt samen met een 
cconomistische visie op de maatschappelijke verhoudingen, waarin de wijze waarop de 
produktie voor de materiële middelen van bestaan geregeld is, een overheersende plaats 
werd toegekend. 
De marxistische theoretici hadden als gevolg daarvan geen oog voor de zelfstandige rol 
van de patriarchale onderdrukking en negeerden ook de inwerking van de patriarchale 
vcrhoudingen op de kapitalistische produktieverhoudingen. Zij waren blind voor het 
feit dat in deze maatschappij nog wel meer geregeld is dan alleen de produktie van de ma
teriële middelen van bestaan en dit bracht met zich mee dat zoiets als het gezin niet 
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werkelijk geanalyseerd werd maar meer terzijde geschoven als iets dat met gemak gemist 
kon worden. Ook het werk dat vrouwen in het gezin.verrichtten en de behoeften die met 

dit werk bevredigd werden, werd niet gezien als essentieel voor het functioneren van de
ze maatschappij (hoogstens als iets dat buitengewoon inefficiënt geregeld was). Niet de 
verhoudingen tussen de mensen onderling en hoe deze verhoudingen in deze maatschap
pij geregeld zijn en welke machtsrelaties daarin gelden, waren het uitgangspunt voor de
ze analyses maar de verhoudingen van de mensen tot hun materiële middelen van be
staan. Daaruit zouden alle sociale verhoudingen uiteindelijk te verklaren zijn. Voor de 
bevrijding van de vrouw werd daarom een centrale plaats toegekend aan het doorbreken 
van haar economische afhankelijkheid. 

De grondleggers van het marxisme hebben in grote lijnen de aanzetten gegeven voor 
de ontwikkeling van deze visie. Dit ondanks het feit dat hier en daar in hun werk inzich
ten doorschemeren- en soms concrete vorm aannemen- over het belang van de maat
schappelijke regelingen van de sexenverhoudingen. Zo ook in het vaak geciteerde ge
deelte uit het voorwoord van De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom 
en van de staat van Engels: 'Volgens de materialistische opvatting is het in de geschicde
nis in laatste instantie beslissende moment de produktie en reproduktie van het onmid
dellijke leven. Deze draagt echter zelf weer een dubbel karakter. Enerzijds de voortbren
ging van de middelen van bestaan, van voedingsmiddelen, kleding, woning en de daar
voor nodige werktuigen, anderzijds de voortbrenging van de mensen zelf, de voortplan
ting van de soort. De maatschappelijke instellingen waaronder de mensen van een be
paald historisch tijdperk en van een bepaald land leven worden bepaald door beide soor
ten van produktie: enerzijds door de trap van ontwikkeling van de arbeid, anderzijds 
door die van het gezin. '3 In deze passage onderkent Engels het belang van de maatschap
pelijke regelingen tussen de sexen en hij stelt deze op één lijn met de verhoudingen die 
maatschappelijk gelden op het gebied van de materiële produktie. Noch bij hem, noch 
bij latere marxistische theoretici is een verdere uitwerking van deze gedachte te vinden. 
In de latere ontwikkelingen in de marxistische theorie is de nadruk steeds meer komen te 
liggen op de analyses van het produktieproces en de produktieverhoudingen. 

Kritiek op het economisme 

In de kritiek op dit economisme zijn door feministen ook op theoretisch gebied de conse
quenties getrokken. Zo heeft Gayle Rubin een verdere stap gedaan in het ontwikkelen 
van de gedachte dat de organisatie van de relaties tussen de sexen een maatschappelijk be
paalde vorm aanneemt en in die vorm ook de onderdrukking van de vrouw vastgelegd is. 
In haar artikel 'De handel in vrouwen' gebruikt zij in dit verband de term: sexe-geslacht
systeem. 'Iedere samenleving heeft bovendien een sexe-geslachtsysteem-een geheel 
van regels en voorschriften waardoor de biologische grondstof van menselijke seksuali
teit en voortplanting wordt gemodelleerd door tussenkomst van de mens, van de samen
leving en de bchoeften op dit gebied worden bevredigd op conventionele wijze, hoe bi-
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zar sommige conventies ook mogen zijn. '4 

Hierboven zijn we ingegaan op deze 'conventionele wijze', zoals die op dit moment 

in ons land geldt. Hoewel we dichter bij huis zijn gebleven dan Gayle Rubin, zijn we ze
ker in het bekijken van de normen voor de bijstand 'conventies' tegengekomen die zicht

baar maken hoe de regeling van het ene maatschappelijke systeem- dat van de organisa
tie van de produktie van de materiële middelen van bestaan- gebruikt wordt om de re
geling van het andere systeem- dat van de organisatie van de verzorging en het tot stand 
komen van de huidige en de volgende generatie- af te dwingen en hoe de regels van deze 
beide systemen op elkaar inwerken en beide de onderdrukking van de vrouw bestendi
gen. Er blijkt ook uit dat realisering van het recht op betaalde arbeid en op financiële on
afhankelijkheid voor vrouwen samenhangt met het realiseren van andere eisen, die niet 
in overeenstemming te brengen zijn met het kostwinnersbegrip en de mannelijke contro
le over de vrouwelijke seksualiteit. 

In de communistische partijen is de eis van het recht op betaalde arbeid voor de 
vrouw nooit verbonden met die andere eisen. Daardoor kon die eis geen echte inhoud 
krijgen. Als je immers als communistische partij serieus de realisering van de financiële 
onafhankelijkheid van vrouwen nastreeft, is de consequentie hiervan dat je het kostwin
nerschap en de huidige conceptie van het gezin ter discussie stelt. Dan kan dat kostwin
nerschap ook nooit het (impliciete) uitgangspunt zijn voor je eisen op bijvoorbeeld het 
gebied van de sociaal-economische strijd. Daar waar in de politieke programpunten van 
de CPN dit wel het uitgangspunt is, betekent het dat daarmee de machtsverhoudingen 
tussen mannen en vrouwen als zodanig buiten schot blijven en daarmee is de eis van het 
recht op betaalde arbeid weer in tegenspraak. Deze laatste eis blijft dan in die tegenstrijdi
ge context een formele leus. Voor een werkelijke invulling van het recht op financiële on
afhankelijkheid, is het daarom nodig dit recht een plaats te geven in het geheel van de 
communistische politiek en een verbinding te leggen met de eisen op het gebied van de 
seksualiteit en de verzorging van kinderen. 

Noten 

l. Zie ook het interview dat Henny Zwart had met Betty van Steenis in De Waarheid van 28 januari 1981. 
2. Vrouwen die afhankelijk zijn van bijstandsuitkeringen hebben zich terverdediging van hun belangen ver

enigd in stedelijke comités 'Vrouwen in de bijstand'. 
3. Friedrich Engels, De oorsprong van het gezin, van de particuliere ezgendom en van de staat, Pegasus Am

sterdam, pag. 7-8. 
4. Gayle Rubin, 'De handel in vrouwen', Socialisties-feministiese teksten 4, 1980. 
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Feministische verbeelding 
in praktijk en theorie 

Annel van Houts 
Laurine ter Keurst 
en Sirnone W alvisch 

Inleiding 

Op alle vlakken zijn de laatste jaren discussies gevoerd over seksisme. Seksisme ( discri
minatie op grond van sekse) vindt in de cultuur zijn uitdrukkingsvormen- een cultuur 
die we als mannencultuur beschouwen. Een bepaald beeld van vrouwen wordt daarin 
steeds geproduceerd en daarmee gereproduceerd. De vrouw is in eerste instantie moe
der, beheert het emotionele deel van het leven, haar plaats is in eerste instantie in depri
vésfeer, haar maatschappelijke functies liggen vooral op het relationele vlak. De vrouw is 
tegelijkertijd seksobject: zij is er voor het seksuele genot van de man, haar eigen seksuali
teit wordt onderdrukt. De vrouw is een lichaam en geen hoofd. Dit beeld van vrouwen 
vind je overal: in reclame, in films, in de manier waarop naar vrouwen gekeken wordt. 
Vrouwen zien zichzelf ook vaak vanuit dit beeld en beoordelen zichzelf door de ogen 
van anderen, waardoor ze vervreemden van haar eigen lichaam, gevoelens, mogelijkhe
den, creativiteit. 

Voor ons alle drie geldt dat we persoonlijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen 
rond de seksenstrijd. Het is een totaal onderdeel van onze levenspraktijk: in onze rela
ties, in ons werk, in onze activiteiten binnen vrouwengroepen, in de vakbeweging en 
binnen de CPN, op straat en in de kroeg. Op al die vlakken voeren we strijd tegen derna
nier waarop vrouwen behandeld en bekeken worden, tegen de arbeidsdeling naar sek
sen, tegen ons eigen door het patriarchaat bepaalde functioneren. Ook kunst is een on
derdeel van onze levenspraktijk, als geïnteresseerden en als critici. Vandaar onze betrok
kenheid bij de strijd rond feminisme en kunst. We hebben ons de vraag gesteld in hoever
re kunst een bijdrage zou kunnen leveren aan het bewust worden van het heersende 
vrouw beeld. Zouden bepaalde kunstwerken bij de kijkster een conflict op kunnen roe
pen tussen het heersende vrouwbeeld, de mate waarin dat geïnternaliseerd is, de afwij
zing ervan en de weggedrukte verlangens of bewustzijnsmomenten van vrouwen? Onze 
vooronderstelling was dat kunst juist vanwege haar specifieke uitdrukkingsvorm een bij
drage daaraan zou kunnen leveren. We wilden ook een eigen vorm vinden om de gedach
ten en opvattingen daarover uit te drukken. Aangrijpingspunt werd een tentoonstelling 
Feminisme en kunst m Eindhoven. 1 
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We gingen er heen als critici, als feministen. In die positie wilden we proberen op 
een eigen manier kunstkritiek te bedrijven. We zouden zo onze eigen criteria voor be

oordeling van deze kunstwerken concreet kunnen maken en verder ontwikkelen, en 
vandaaruit een aantal criteria: voor kunstkritiek in het algemeen, dat alles in kritiek op de 
vigerende kunstkritiek en kunstopvattingen. Onze ingang was een andere dan de gebrui
kelijke kunstkritiek hanteert: wij haalden naar boven en beschreven wat er bij onszelf als 

kijksters gebeurde bij het zien van een kunstwerk. We probeerden te begrijpen en te ana
lyseren wat we uit de beelden haalden, hoe dat beeld werkte en wat voor soort proces 
daaraan ten grondslag lag. We gebruikten onze persoonlijke ervaringen als uitgangspunt 
in onze benadering, iets wat in de traditionele kritiek weggesneden of verhuld wordt. 

Voor zo'n persoonlijk uitgangspunt hebben we verschillende redenen. Een kunst
werk krijgt pas betekenis op het moment dat iemand er naar kijkt. De werking van het 
werk is dan ook niet alleen af te leiden uit het kunstwerk. Uitspraken daarover kunnen al
leen gedaan worden als het proces dat er plaatsvindt tussen kijk(st)eren beeld in de analy
se betrokken wordt. Iets van dat proces is te achterhalen door naar boven te halen hoe el
ke kijk( st)er een beeld 'realiseert' en waar de aanknopingspunten in het werk en daarbui
ten liggen voor die 'realisering'. Dit proces van interpreteren zou dan ook een onderdeel 
moeten zijn van het onderzoek binnen de kunstwetenschap en daarmee van de kunstkri
tiek. Interpretaties worden onder andere bepaald door de vigerende kunst-opvattingen, 
door de maatschappelijke plaats die kunst inneemt, door de maatschappelijke positie van 
de kijkster en de kijk die zij/hij heeft op haar/zijn positie. 

Interpretaties van werken beschouwen we dan ook niet als strikt persoonlijk, ze 
worden o.a. op een bepaalde manier gestuurd door het feit dat 'kunst' een onderdeel is 
van de totale maatschappelijke praktijk, terwijl zij daar buiten lijkt te staan. Voor beel
dende kunst geldt dat de interpretaties ervan als strikt persoonlijk worden opgevat, zeker 
die van mensen die zich niet professioneel met kunst bezig houden. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld theater wordt beeldende kunst in de meeste gevallen individueel beleefd. 
Iedereen kijkt individueel naar een schilderij: 'Wat heeft de schilder hiermee bedoeld?' 
'Dat schilderij spreekt me het meeste aan.' Mensen voelen zich door een kunstwerk per
soonlijk aangesproken, zoeken naar herkenning. 

Vanuit een analyse van onze eigen 'realiseringen' van een aantal beelden willen we in 
dit artikel proberen iets over de werking van beeldende kunstwerken te zeggen, aan te ge
ven waar die individueel zijn en waar niet. Op basis daarvan hopen we een aanzet te geven 
tot verdere discussie over kunstkritiek en kunstwetenschap. We willen ons niet verstrik
ken in een betoog om de uitspraken uit deze inleiding theoretisch hard te maken. We wil
len onze eigen maniervan kunstkritiek, die gebaseerd is op een wisselwerking tussen the
oretische noties en praktische ervaringen, als een voorbeeld stellen en tevens als ingang 
gebruiken voor het verder ontwikkelen van een kader voor de analyse van beelden. 
Daarom beginnen we dit artikel met onze 'realiseringen' van beelden. Vandaaruit zullen 
we eerst aangeven welke kritiek we hebben op de heersende kunstopvattingen, in samen
hang daarmee welke kritiek we hebben op de heersende kunstkritiek en de heersende 
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kunstwetenschap. Daarna zullen we een aantal ideeën over kunst die in de discussie in de 
linkse beweging een rol spelen, bekritiseren. 
Tot slot een conclusie; waarom we denken dat de relatil: kijk(st)er- beeld in de kunst
theorie en de kunstkritiek moet worden geproblematiseerd. 

Interpretaties van de beelden 

We hebben van de vier kunstwerken die ons het meest aanspraken beschrijvingen ge
maakt. Het zijn twee werken van Wies de Bles en twee werken van Hermien van Herpt. 
Bij drie beschrijvingen konden we tot één verhaal komen. In een uitgebreide discussie 
bleken we in de beelden overeenkomstige herkenningspunten te zien. 
Bij één beschrijving hebben we elk een verhaal geschreven: bij het derde beeld bleken we 
vanuit heel verschillende achtergronden te kijken. 

1. Het borstenproject van Wies de Bles 

Aan de wand hangt een aantal borstreliëfs, een serie vrouwentorso's. De borsten zijn ge
huld in een 'doorzichtige' b. h., lijfelijk onderdeel van de torso en geïntegreerd geheel 
daarmee. Een eerste aanblik op dit geheel wekte associaties op met de douche en kleed
ruimtes voor meisjes in zwembaden, bij gymnastiekzalen, op campings, in jeugdherber
gen, met de meisjesslaapkamer thuis. Situaties waarin je je voor het eerst bewust wordt 
van je eigen lichaam, in confrontatie met anderen. Je realiseert je dat er verschillen zijn 
tussen dat van jou en dat van anderen. Je herinnert je de nieuwsgierigheid en de accepta
tie, maar ook de concurrentie en het idee dat je aan een bepaald ideaalbeeld moet vol
doen. Beelden van naaktstranden komen naar boven, waar naakt gewoon is; je wordt 
daardoor geconfronteerd met de 'verhulling' die overal in de openbaarheid van je wordt 
geëist. Daar zijn blote borsten onzedelijk. Je merkt dat je nog steeds vanuit een ideaal 
borstbeeld kijkt en denkt, ondanks dat dat gerelativeerd wordt door de confrontatie met 
steeds meer naakt. Het ideaal blijkt niet te bestaan en blijkt niet van belang te zijn. Je reali
seert je dat je tevreden bent met je eigen borsten. Maar (flits) hoe voelde je je toen je je 
voor het eerst uitkleedde waar die vreemde bij was? Terugkijkend op al deze associaties 
realiseerden we ons dat we nog steeds aan het knokken zijn tegen het beeld van borsten 
als handelsmerk: hoe dichter bij het ideaal, hoe groter de ruilwaarde en daarmee gesugge
reerde gebruikswaarde. 

We kwamen tot de ontdekking dat ook wij nog door de ogen van anderen naar ons
zelf kijken, ondanks het feit dat we besloten hebben onszelf te accepteren. Het beeld 
confronteert je met dit conflict door de vanzelfsprekendheid van de naaktheid. Deze 
krijgt haarvorm in hard polyester, kleurloos en gereduceerd tot vorm, on verhuld gehuld 
in als voor het lijf gegoten 'lullige' hempjes. Is dit een vrouwenblik en gaat het hier om 
vrouwenpraat? Want we beweren nou wel heel wat hierboven, maar een man schreef 
anoniem bij het borstenproject: 'Pure porno'. 2 
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2. Het ruggegraatproject van Wies de Bles 

Aan de andere kant van het schot waarop de borsten hingen, was een serie mannenrug
gen opgehangen: polyester ruggen op een polyester plank, met langs het lijfhangende ar
men. Elke rug had een eigen houding met een eigen uitdrukking die versterkt werd in de 
vormgeving van de ruggegraat: een gespannen veer, een kam op de rug, doorzichtig vel
loos, een sponzig rottend gat, stekelig, aarzelend, wisselend recht en slap. 

We hadden het gevoel dat het logisch was dat er ruggen hingen, als het om mannen 
ging. Direct daarna de twijfel: waarom eigenlijk? We vonden het logisch, omdat we alle 
drie de ruggen van mannen als het meest onbeschermde deel ervaren. Aan de rug van de 
man kan je zijn ware gevoelens aflezen. Je mag, als vrouw, een man in de rug benaderen, 
omdat je hem niet aanvalt. Je bent er dus op gericht om hem te koesteren? De rugverraadt 
zijn werkelijke diepe emoties: je verwacht dat die aan de voorkant gemaskeerd worden. 
Aan de voorkant zijn de mannelijke pretenties af te lezen. Maar je hebt ze door; je macht 
is dat je ze kan ontmaskeren en ze dan over hun bol kan aaien. Willen we zo'n verhou
ding? 'Nee,' zegt je hoofd. 'Ja,' doet je hand. Een andere reactie van één van ons drieën is 
hieraan tegengesteld: 'Die rug heeft macht over mij. Ik wil van de gespannen rug de span
ning wegnemen door de veer eraf te rukken. Maar die spanning blijft~ in de houding 

24 



2. Wies de Bie;,, Het ruggcgraatproject 

25 



26 



zelf blijft de spanning. Van de kwade rug wil ik de boosheid wegnemen door de stekels 
glad te strijken, maar de angst die ook in die rug zit, is niet weg te strijken. Omdat die rug 

rug blijft, betekent dat afwijzing- en een gevoel van machteloosheid.' 
Welke rug vonden we het aardigst? 

De laatste in het rijtje. De rug die niet slap was, en niet te dik en toch duidelijk en met 
een zekere openheid emotioneel. We bleken dus toch een ideaalbeeld van mannen te 
hebben. Een schoonheidsideaal: want dîe rug is te vet en dîe rug heeft hangende schou
ders en dîe is wat smalletjes. Aan de andere kant een relationeel ideaal: want dîe met die 
veer moet je ontspannen, dîe met die open en bloederige rug moet verzorgd en verpleegd 
worden, en dîe met dat sponzige, rottende gat- daarmee wil ik niets te maken hebben. 
Onze gerichtheid op en het zoeken naar de ware, on gemaskeerde gevoelens bij mannen, 
hun vertwijfeling en hun angsten, is een val die we onderkennen en waarvan we weten dat 
die mede bepalend is voor de machtsrelaties tussen mannen en vrouwen. Maar de vraag 
is: hoe kom je eraf? We willen geen verzorgsters, verpleegsters, moeders meer zijn, we 
willen niet meer koesteren en ook niet te veel gekoesterd worden, maar wat willen we 
dan wel met mannen? Welke verlangens komen boven drijven als je verliefd wordt? 

Ons eigen verhaal doorlezend, zien we een rare tegenstelling: we noemen op wat we 
niet meer willen zijn en hanteren alleen negatieve termen, terwijl we tegelijkertijd achter 
onze beoordelingscriteria 'ideaalbeelden' vonden, als zouden we op zoek zijn naar een 
ideale man waarmee we een ideale relatie zouden kunnen hebben. Die negatieve termen 
zijn een verwerking van onze ervaringen van vroeger en van nu, van de worsteling en 
strijd tegen de beklemming die we voelden en voelen en misschien ook van de terminolo
gie van de theorie van de vrouwenbeweging. En een relationeel ideaal? Zodra het om 
concrete mensen gaat, is er niemand die in alle opzichten het positief vertegenwoordigt 
van de negatieve criteria. In onze concrete relaties werken we nooit vanuit een ideaal. 
Want daarin gaat het misschien wel vooral om de verlangens van onszelf die we in relaties 
proberen te vervullen. Geen samenhangend nieuw ideaal dus, geen veralgemeniseerde 
wensen, maar wel de neiging om dat te doen. Die neiging werd onder meer losgemaakt 
door het praten over zes mannenruggen en het vergelijken ervan en dat leidde alleen tot 
brokstukken van gedachten over ons eigen gevoel en gedrag in relaties met mannen. 

3. Een eerste serie zeefdrukken van Herruien van Herpt 

Van deze zeefdrukken hebben we alle drie een eigen beschrijving gemaakt. 

A: Je verwacht natuurlijk wel wat, maar toen ik het eerste beeld van de tentoonstelling 
zag en daar goed naar ging kijken gebeurde er toch iets onverwachts (het was de eerste 
zeefdruk uit een serie van vier waarop steeds op een wat andere manier een vrouwenli
chaam, het lichaam van Venus stond uitgebeeld). Venus was gehuld in een ruim vallend 
mannenhemd. Door twee gaten waren blote borsten zichtbaar. Zij streelde een borst. 
Mag je dan denken aan je eigen gevoel van behaaglijkheid of zelfs geilheid bij het aanra-
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ken en genieten van je eigen lichaam? Aan de erotische gevoelens over jezelf, zonder dat 
fantasieën over anderen daarin een rol spelen? Aan het gevoel dat ik heb als ik voor de 

spiegel m'n schouder streel of m'n heupen, de binnenkant van m'n elleboog of m'n buik? 
Het stond daar gewoon afgebeeld en het was bevrijdend. Ook doordat ik moest gaan 
vertellen wat ik zag: vanaf het moment dat ik erkende dat er auto-erotiek bestaat, kon ik 
verder en beter nadenken over de seksuele gevoelens die ik ten opzichte van anderen had 
en ook die anderen ten opzichte van mij hadden. Ik had over m'n eigen seksualiteit leren 
denken en voelen op basis van de reacties van anderen. Daarvan ben ik nu veel minder af
hankelijk. Het was bevrijdend dat 'houden van je eigen lichaam', dat auto-erotiek, in dit 
beeld en door dit beeld bestond en dat het openlijk bestond. Blikken en andere .reacties 
konden nu niet zorgen dat het weer werd ingehouden en opgespaard tot een gelegenheid 
waarbij niemand het te weten zou komen. 

In het tweede beeld zijn er wel de ogen, paren ogen. Nu wordt het strelen betrapt 
door blikken. En tegelijkertijd is er een krantefoto: een Vietnamese vrouw die op een ge· 
blakerd veld zit, met blote borsten, ze zit haar kind te voeden. Ik weet o.a. uit ervarin;. 
dat blikken mij m'n gevoel over m'n lichaam af kunnen nemen. Ik denk zelfs wel eens 
stiekum, op de momenten dat ik uitstraal dat ik me echt lekker voel in m'n lijf, dat ik mis
schien wel aanleiding geef en me dus in moet tornen. Van jezelf genieten is onzedelijk 
Blote borsten mag als het gaat om voeden (niet overal natuurlijk, het blijft een beetje pn
mitief). Toch voel ik zelf maar zelden dat mijn borsten kunnen voeden. Alleen in mijn 
fantasieën heb ik daar een gevoel over als iets van mezelf, iets basaals, iets intens vrouwe 
lijks. 

In het derde beeld wordt het lichaam nog duidelijker tot object: plakkertjes op de 
borsten en op de kut. Zo gaat het in de etalages van sekswinkels ook. Moet ik me dus ook 
maar schamen als ik naakt loop?? In het vierde beeld beschermt de ene hand de borsten et' 
de andere hand de kut. 

Moeten vrouwen slaan om zich het vege lijf te behouden?? 

B. Een serie zeefdrukken van vrouwenlichamen. Opvallend is dat ik me eigenlijk allee: 
de eerste herinner, de andere gingen op basis van deze eerste door, voegden toe. Deze SL' 

rie was tegelijkertijd de eerste die ik bekeek. De eerste reactie die ik had, was het hoofd aJ 
wenden van het beeld: een vrouwenlichaam zonder hoofd, geschetst in contouren mei 
een hand op een van haar borsten. Verlegenheid, angst om te kijken, het gevoel door eer 
sleutelgat te kijken naar iets wat je eigenlijk niet mag zien. Verwarring, allerlei beelden 
niet mogen uitkleden in de studeerkamer van mijn vader, de diverse situaties waarin ik 
niet naar de naaktheid van andere vrouwen durfde kijken, vroeger in verkleedhokje> 
tenten, slaapzalen, later op naaktstranden. De langzamerhand groeiende gewenning aa1 
openbaar naakt, de gemakkelijker manier van omgaan daarmee in grote groepen. Ool 
herinneringen aan de verlegenheid die ik af en toe voel ten opzichte van vrouwen bij wi, 
ik een grote emotionele betrokkenheid heb. De angsten voor het lesbisch zijn: eigenlij 
vind ik dat een mooie vrouw, maar dat mag ik eigenlijk niet vinden, jezus, misschien he 
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ik wellesbische gevoelens, dat nooit. De spiegels waarin ik keek, stiekem mijn hele li
chaam bekeek, het beoordeelde, de tevredenheid, trots, walging, het prettig voelen, het 

gc\'Oel iets te doen wat eigenlijk niet mocht. Calvinisme! Dus toch, en dat nog steeds, on
danks veranderde opvattingen en een gemakkelijker manier van omgaan met vrouwelijk 
naakt. 

De angst om aangeraakt te worden zit diep. Ik herinner me de beelden van mijn 
wonderlijk gedrag in diverse slaapkamers en daarbuiten. Ik realiseer me dat ik het erg 
prettig vind aangeraakt te worden, en dat ik tegelijkertijd afstandelijk reageer op aanra
ken en me daarvan afsluit. Komt het door mijn angst me te laten meeslepen door mijn ei
gen gevoelens en daardoor mijn hoofd en daarmee de controle over mezelf te verliezen? 
Want in het beeld had het lichaam geen hoofd. Zo worden wc altijd als vrouwen bena
derd, als alleen een lichaam: als een klomp vlees, bestaande uit borsten, een kut, een buik 
daartussen. Het gevoel van woede daarover, een jarenlange woede, die zich omzette in 
het steeds maar bewijzen dat ik een kop had, hersens, een betere kop dan veel mannen, 
een sportief lichaam, in een omhulling die nooit een beroep zou doen op seksuele gevoc
\ens van mannen. Op de bek en de intellcctualiteit moest ik beoordeeld worden. De woe
de dat dat een scheiding betekende tussen kop en lichaam . 

Alleen een lichaam. Dat riep ook de herinnering op aan mijn eigen onbewuste sek
suele verlangens, die te weggcstopt en ongetraind zijn om ze te uiten. Weggestopt ten be
hoeve van het hoofd: de ambitie en positie, de wens om serieus genomen te worden van
uit andere kwaliteiten dan die meestal toegekend worden aan vrouwen. Een grote woede 
over mijn door het patriarchaat gedwongen verkniptheid kwam naar boven, wat zich 
bijvoorbeeld uit in mijn behoefte meer te willen zijn dan een hoofd. Dat betekent dat ik 
me kwaad maak en tegelijkertijd verward voel op het moment dat iemand tegen me zegt: 
'je bent alleen een hoofd, je rationaliseert alles, zelfs je eigen gevoelens'. 

'Waarom al die intellcctualitcit?' zo vroeg ik me af. Mijn intellectualiteit beschouw 
ik als een vorm van verzet tegen de neiging om vanuit de ogen van mannen tegen mezelf 
.un te kijken, maar tegelijkertijd is het misschien wel een soort compensatie voor het feit 
dat ik mezelf niet mooi en niet aardig genoeg vind. Een uitdrukking van het conflict tus
sen het niet willen en tegelijkertijd niet kunnen voldoen aan het heersende vrouwbeeld? 
lk herinnerde me de soms pijnlijke consequenties van mijn instelling en in algemeen het 
)!,Cv oe\ van tevredenheid daarover. 

Hand op de borst. Dit beeld straalt ingetogenheid uit, tevredenheid met en in haar
zelf: voor die tevredenheid zijn relaties met anderen geen noodzakelijke voorwaarde, 
\ an die relaties hangt het eigen geluk niet af. Daarin herkende ik mezelf: mijn behoefte en 
streven naar autonomie, mijn pogingen een nieuwe vorm van geluk te vinden, een nieu
we În\'Ulling daaraan te geven, meer op basis van tevredenheid in en met mezelf, meer op 
basis van wat ik leuk en prettig vind, meer op basis van wat ik positief van mezelf vind, 
dan op basis van de afhankelijkheid van relaties met anderen, het oordeel en de ogen van 
anderen. Daarnaast straalde het beeld bescherming en afscherming uit. Het riep bij mij 
de herinneringen op aan de wil me af te schermen en te beschermen tegen de seksuele be-
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hoeftes van mannen, tegen de seksuele behoeftes die de mijne niet zijn. Dat dat mogelijk 

was, komt waarschijnlijk doordat het beeld op geen enkele manier anticipeerde op man
lijke seksuele behoeftes. Er kwamen beelden in me op van naakte vrouwen die een be
schermende hand op hun borsten leggen; misschien is het beeld daarmee ook nog eenuit
drukking van de eigen vrouwelijke seksualiteit of in ieder geval een verwijzing naar het 
bestaan ervan: genoegzaamheid in het eigen lichaam? Zelfbevrediging? Dat idee kwam 
even bij me op, het beeld riep het op. Slechts heel even, in een flits, want tegelijkertijd 
kwam de stem: 'Dat is egoïstisch, dat mag niet, dat kan niet, je zoekt zeker naar compen
satie, je bent zeker een gefrustreerde dame en daar mag je eigenlijk niet over nadenken, 
zeker niet over praten.' Daarnakwam mijn vaag gevoel van verzet: 'Ben je helemaal gek, 
laat je niet verlakken door die patriarchale normen,' 'je was toch zo hard aan het zoeken 
naar een eigen invulling van geluk?' 

C: Ik begrijp niet waarom de anderen zoveel over de vier zeefdrukken kunnen zeggen, 
ze blijven erover associëren. Bij mij houden de associaties op; alleen onderdelen van de 
zeefdrukken blijven als beelden op mijn netvlies achter, blijf ik voor me zien. Ik voel me 
er wat ongelukkig onder en denk: 'Ik ben nog niet zo ver' en sla dicht. Ook als ik achteraf 
probeer me die serie weer voor de geest te halen, zie ik alleen een paar fragmenten. Ik be
sef dat ik niet aan die beelden durf of wil terugdenken. Als ik de reacties van de anderen 
lees op deze beelden, krijg ik opnieuw het onbehaaglijke en zelfs fysiek benauwende ge
voel dat ik met iets geconfronteerd word dat heel ingrijpend is. Ik moet nu kiezen: óf de 
deur dicht houden, niet verder denken en de 'innerlijke rust' handhaven, óf verder den
ken, weten dat de boel dan overhoop gehaald wordt, niet weten waar de verwarring op 
zal uitlopen. Mijn lijf is m'n grootste bescherming. Als ik bedreigd word, kruip ik erin 
weg, maak me rond en hoop dat de kwetsuur zo min mogelijk zal zijn. Met opsluiten in 
m'n lijf was de enige bescherming die ik had toen ik als meisje plàtseling moest voldoen 
aan een norm van seksualiteit: hij had al vaak gevreeën en wist wat lekker was; hij wist 
ook heel precies wat ik prettig zou vinden. Hij wist ook het antwoord op een aan mij ge
stelde vraag of ik masturbeerde: 'Ja, in haar slaap.' 

Mijn enige bescherming en enige verzet was dikker worden, waarna ik hem kon 
verwijten dat hij een duidelijke afkeer van mijn lijf ten toon stelde. Zijn afkeer werd ook 
mijn afkeer: ik kon mijn lichaam niet meer zîen en had in m'n herinnering nog steeds het
zelfde beeld van vroeger van mezelf. Het niet accepteren van mezelf gaf steeds dezelfde 
schok bij het zien van foto's van mezelf, om maar niet te spreken over de frustratie bij het 
kleren kopen: de maatcijfers liegen niet. 
Het 'wéten dat mensen je niet mogen' omdat je nu eenmaal dik bent, leidde tot een over
compensatie van andere capaciteiten. De hoop dat je waardevol bent, omdat je hard 
werkt en een kop op je lijf hebt. Maar afkeer van je lijf en het ontkennen van je lijf gaan 
niet samen. Het leidt tot een voortdurend bewustzijn van dikke lijfelijkheid op elk mo
ment van de dag en een diepe onzekerheid als andere ogen je bezien. Het uiterlijk gedrag 
kiest dan verschillende vormen om die onzekerheid te verbergen: een houding van on-
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\ erschilligheid, praten met vaste stem, het maken van cynische of relativerende grappen, 

de clown~ al naar gelang de situatie. 
Als het uiterlijk gedrag een verzelfstandigd leven gaat leiden en een brokje zekerheid 

en wat rust oplevert, ga je dat met alle macht beschermen. Ik krijg het gevoel van inbraak 
in mezelf als ik geconfonteerd word met een vrouwenlijf dat zich behaagt, met vrouwen 
die spreken over .1uto-erotiek. Ik had de boel juist zo veilig achter slot en grendel gezet. 
:\bar tegelijkertijd weet ik donders goed dat mijn geslotenheid eigenlijk maar een heel 
dun laagje bescherming is; ik omkom niet aan de keuze. En ik weet dat dik-zijn niet de 
uplossing is, maar het begin of het centrale punt is geworden in de knoop. Het is alleen 
Iets anders de knoop te wîllen ontwarren dan het te dóen ~met alle verwarringvan dien. 

Algemene opmerkingen 

De associaties, herinneringen en herkenningspunten die het beeld oproept, zijn heel ver
schillend. De inhoud die het beeld voor ons kreeg, was dan ook te verschillend om in één 
verhaal recht te doen aan alle stukken en elementen. Blijkbaar is de geschiedenis die elke 
vrouw heeft, heel bepalend daarin, juist als het gaat om zoiets als 'houden van je eigen lijf' 
en 'strijd tegen de manieren waarop je dat hebt leren inperken'. Het is begrijpelijk dat er 
zulke \"Crschillcn zijn: de manierwaarop je je eigen lijf beleeft is heel persoonlijk, een pri
vézaak voor iedereen. De beleving die vrouwen van zichzelf 'horen' te ontwikkelen, is 
echter een afgeleide beleving, een beleving door de ogen van mannen, een beleving door 
de behoeftes van mannen. Ook wij hebben de neiging om dat in het privé te dringen. En 
ieder van ons bleek in de strijd tegen die afgeleide beleving van onszelf andere, eigen ver
zetsvorrnen te creëren. Verzetsvormen met vragen, omdat ze steeds voor een deel ruimte 
geven om jezelf vorm te geven. Maar soms betekenen ze, voor je gevoel, dat je bang bent 
en dat er bepaalde gevoelens en behoeften uitgesneden zijn, dat de ruimte kunstmatig ge
creëerd is. 

Kunst blijkt een middel om je aan het denken te zetten over seksualiteit en andere 
terreinen waarop je gevoelens als privé beschouwt. Het 'zien' van het beeld vcreist dat je 

n jezelf crin projecteert. Deze serie gaf de ruimte om daarover te praten en te denken, om-
k dat in het eerste beeld het trotse gevoel dat je over jezelf kan hebben, werd wakker ge

schud, en daarentegen maakten de ogen in het tweede beeld de buitenwereld aanwezig. 
e Beelden die de cont1icten in ons leven, ons gevoel en ons verzet naar boven hebben geroe-
~t pen. 

4. Een tweede serie zeefdrukken van Hermien van Herpt 
d 
n Het eerste beeld is een huis, bedekt met een geruite theedoek. Maar uit het raam en door 
>- de deur kunnen gedachten, dromen over alle dingen die je zou willen, kan het denken 'de 
cg wcreld'/de maatschappij in. Er zijn weer stukken van het beeld van Venus in het huis. 
1- Het tweede beeld is Venus als siamese tweeling. De ene helft van de tweeling is zwanger, 
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gebonden aan de theedoek. De andere helft ziet uit over de wereld. Het derde beeld is een 
keukenkast die open staat; op planken van de kast liggen allerlei brokstukken van her 
beeld. Voor de kast liggen brokstukken op de grond. Het vierde beeld is Venus in twee 
delen: één deel is haar lichaam boven het middel, één deel is haar lichaam onder het mid
del. Herkenning maakt de beelden los, herinnering aan de momenten waarop je het ge
voel hebt dat je echt in de wereld staat: dat je je kwijt kan in je werk, overzicht hebt en ook 
goede ideeën, lekker aan het verder denken bent. En daarnaast naar films gaat, boeken 
leest en ook goede gesprekken met anderen kan voeren. Intensief, soms bijna lucide voel 

je je dan. Vrij en tegelijk betrokken bij alles wat je doet. 
Maar ook herinner je je de momenten dat je letterlijk en figuurlijk in je holletje kruipt, 
schoon gaat maken, maar ook weer voor aankleding en opsmuk van je huis gaat zorgen. 
Als verzet, omdat je activiteiten van de buitenwereld het je onmogelijk maken, je opzui
gen. Eerst doe je dat voor je eigen rust en behagen, maar dat kan weer makkelijk over· 
vloeien in dwang of plichtsbesef en verwijten naar de anderen die zich dat laten aanleunen 
en ervan profiteren. Je voelt je aanspreekbaar op die plicht: 'Elke keer overkomt het me 
weer, terwijl ik weet dat ik de neiging heb om van het zorgen voor anderen, en zelfs voor 
mezelf, een dwangbuis te maken.' 
'Door de beelden werden ook mijn fantasieën over het krijgen van kinderen losgemaakt. 
Naast die fantasieën blijft er altijd een ondertoon van paniek: ik zal mezelf ermee kluiste
ren, ik zal er ook echt door gekluisterd worden. Het is tenslotte ook een 'zorgcontract', 
zeker als ik ze bewust kan kiezen. Hoe groot is het gevaar dat ik mezelf zo verbrokkeld 
terug zal vinden, dat ik niet meer kan genieten? Zoiets vraag ik me af op de momenten dat 
de angst mijn fantasieën overweldigt. Op de momenten dat ik mijn fantasieën op hun re
aliteit wil toetsen door er rationeel over na te denken, komt het toch neer op een leven in 
twee helften. Genieten van een kind, genieten van 'zorgen', genieten van denken en ge
nieten van werken. Ik kan het op één dag per week; ik wil het alle twee, maar ik weet niet 
of ik het kan inbouwen in mijn leven. 

Voor ons als ongehuwde, werkende en kinderloze vrouwen is dit een probleem dat 
steeds een heel persoonlijke vorm en spanning krijgt. De vorm die het heeft, wisselt per 
moment, waardoor je 't als individueel probleem ervaart. Toch is het een probleem dat in 
feite gaat over het balanceren op de scheiding tussen privé en openbaar. Een maatschap
pelijk probleem, een maatschappelijke tegenspraak, die zich ook in vrouwen zelf vol
trekt. 
Naar aanleiding van o.a. dit beeld hebben we met elkaar gepraat over de symbolen die 
vaak gebruikt worden om de verwarring, de emoties, de analyses te verbeelden die te ma
ken hebben met 'privé, stoffelijkheid, je lijf, voeden, seksualiteit, herstellen, zorgen en 
koesteren'. In veel kritieken op de kunstwerken van kunstenaressen wordt namelijk ge
zegd dat de symbolen platvloers zijn, afgetreden. Als je vindt dat kunst avantgardistisch 
en boventijdelijk moet zijn, is zo'n uitspraak een logisch oordeel. Naar ons idee was ech
ter opvallend aan deze beelden dat ze ons aanspraken op een deel van ons leven en een 
deel van de vcrwarring in ons leven dat nog maar minimaal vcrbeeld is. Het gaat ook om 
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een deel van ons leven dat heel profaan voelt en symbolen als theedoeken, keukenkastjes, 
bezems, pannen en bolle buiken waarin een nog niet geboren kind zichtbaar is, zijn naar 
ons idee niet af te doen met platvloers en afgetreden. 

Kritiek op de heersende kunstopvattingen 

In de inleiding hebben we iets aangegeven van onze kritiek op de manier waarop over de 
functie en functioneren van kunst gedacht wordt. Kritiek op de heersende kunstopvat
tingen, zeggen we, maar beter is het te praten over de strijd en discussie over kunst en in 
de kunst. Die strijd is te vinden in de opvattingen van kunsthistorici, kunstcritici en 
kunstenaars, al zijn hun activiteiten heel verschillend van aard. Het gaat dus niet alleen 
om een ideeënstrijd. In onze formulering 'strijd om de kunst' drukken we ook uit dat er 
zoiets bestaat als 'de kunst', ofwel een maatschappelijke institutie KUNST. Een institu
tie die in zeker zin van dezelfde orde is als 'het onderwijs' of 'het gezin'. Kunst function
eert autonoom en lijkt zich daardoorte onttrekken aan de maatschappelijke realiteit, lijkt 
er zelfs boven te staan. Er is dan ook een heel stelsel van rituelen en praktijken in en rond 
kunst, waarin en waarmee de opvatting dat kunst autonoom is, wordt gereproduceerd. 
Kunstwerken hangen bijvoorbeeld in musea; je schaft je catalogi aan; de werken zijn ge
prikt op wanden, neergezet in ruimten; je kijkt aandachtig; je benoemt het als een plas
tiek, een gouache, een aquarel, een ... ; je vraagt je af wat de kunstenaar heeft willen zeg
gen; achteraf ga je er verstandig over praten en lees je de kritieken. 

De idee dat kunst autonoom is en zich aan de maatschappelijke realiteit onttrekt, 
1 inden we o.a. terug als 'kunst is voor mij een roze wolk', 'echte kunst is tijdloos', 'kunst 
is een uitdrukking van de allerindividueelste emoties'. Voorbeelden van strijd tegen een 
dergelijke kunstpraktijk die een effect is van de autonomie van kunst, zijn: 
- de weigering van een aantal kunstenaars in de vijftiger jaren om hun werken in musea 

of galeries ten toon te stellen; 
- het collectief KUKELEKU dat de kunst in en met de buurt maakt; 
- de strijd voor spreiding van de kunst door artoteken. 
In de kunstkritiek en de kunstwetenschappèn zou je de strijd aan moeten binden tegen 
opvattingen waarin kunst per als definitie buiten de maatschappelijke realiteit staand 
moet worden begrepen. Dat zou kunnen door te onderzoeken en te beschrijven hoe 
kunst relatief autonoom binnen de maatschappelijke realiteit functioneert en niet los 
daarvan. 

Kritiek op andere heersende opvattingen 

\'Jnuit vcrschillende achterliggende visies op kunst komen critici tot hun recensies. Een 
Illustratie daarvan zijn de discussies rond 'feminisme en kunst'. Zo is bijvoorbeeld het 
'vrouwelijk' karakter van vormen (ronde, niet hoekige vormen, maar voor sommigen 
wél de driehoek als typisch 'vrouwelijk') en van matcrialen (textiel, keramiek, waar 
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vrouwen traditioneel vanwege haar aandeel in de huishoudelijke arbeid een sterke positie 
innemen en nu strijden voor erkenning van deze kurlstvormen) inzet van de discussie. 

Een tegenovergestelde reactie in dit debat is het streven van beeldend kunstenaressen om 
door gebruik van 'manlijke' vormen (abstracte, geometrische figuren) en van 'manlijke' 
materialen (staalplaten die gelast moeten worden bijvoorbeeld) een plaats in de door 
mannen beheerste kunstwereld te veroveren. Discussies over de vraag 'wat feministische 
kunst zou zijn' stellen een heilloze vraag, kunnen ook nooit tot een oplossing leiden. Bei
de posities hebben gemeen dat zij de vormgeving van de beelden isoleren van inhoud en 
effecten. Een benadering die heel algemeen is in de kunstkritiek: kunstwerken worden 
beoordeeld op hun 'technische kwaliteiten', techniek en materiaalbehandeling zijn de 
voornaamste beoordelingscriteria. Dit soort beoordelingen suggereert dat 'objectieve' 
waarderingen mogelijk zijn. Hierin zit een effect van de autonomie verscholen, waarbij 
kunstuitingen worden losgemaakt van hun maatschappelijke realiteit. 

Een kunstopvatting die in de linkse beweging is ontwikkeld betrekt wél de maat
schappelijke realiteit in haar beoordeling, maar op een beperkte manier. Deze opvatting 
gaat ervan uit dat kunst deel is van de bovenbouw (ideologie) en dat kunst de maatschap
pelijke werkelijkheid weerspiegelt. Progressieve kunst verbeeldt de resultaten van de 
analyse van de werkelijkheid en onthult daarmee de reële maatschappelijke verhoudin
gen. Omdat kunst op deze wijze een rol speelt in het produceren van bewustzijnsinhou
den, wordt in deze opvatting aan de inhoud van de kunst eisen gesteld, wil de kunst een 
progressieve werking hebben. Een voorwaarde van progressieve kunst is dan dat de 
kunstenaar positie kiest: de kunstenaar moet zich op een klasse-standpunt stellen en dat 
tot uiting laten komen in zijn werk. Daardoor kan kunst tot stand komen die een revolu
tionaire bewustzijnsinhoud produceert. 
Vanuit deze kunstopvatting worden kunstuitingen beoordeeld op hun inhoud, op hun 
perspectief; een defaistisch mensbeeld wordt bijvoorbeeld afgewezen. Deze opvatting 
heeft in feite geen enkel zicht op het effect van het specifieke van kunstvormen op de kij
ker: het wiT de beleving van kunst vastleggen door eenduidig interpretabele kunstuitin
gen te creëren. Deze opvatting doet ook geen recht aan de kunstenaar, die zijn (individu
ele) beleving van zijn maatschappelijke realiteit in beeldende vormen giet. 

In de marxisme-discussie is een andere kunstopvatting ontwikkeld die de boven
staande bestrijdt: kunst moet opgevat worden als functionerend in de ideologie, heeft 
een relatieve autonomie daarbinnen en kan niet gezien worden als een directe weerspie
geling van de werkelijkheid. Kunst kan de werkelijkheid dan ook niet onthullen, kan 
geen kennis van de werkelijkheid produceren. In de beelden die kunst produceert, pro
duceert zij een ideologie, die daarmee gereproduceerd wordt. Door de specifieke vor
men die kunstuitingen kennen, heeft kunst ook een specifieke werking, een individuele 
verwerking. 

Door de gerichtheid op de effecten van de specifieke kenmerken van kunst, neigen 
critici vanuit deze opvatting tot een kunstkritiek die zich beperkt tot vorm- en structuur
aspecten. 
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Autonomie? Autonomie! Relatieve autonomie? 

Eén van onze belangrijkste kritiekpunten op de bijdragen aan de discussie over kunst 
vanuit de linkse beweging is dat de relatieve autonomie van kunst te weinig of te eng ge
problematiseerd wordt. Onze vraagstelling geeft een bepaalde invulling aan het idee 
'autonomie binnen de maatschappelijke realiteit' en aan de vraag hoe kunst progressief 
zou kunnen werken. 'Kunnen kunstwerken juist door hun specifieke uitdrukkingsvorm 
een conflict bij de kijkster oproepen tussen het heersende vrouwbeeld, de mate waarin 
dat geïnternaliseerd is, de afwijzing ervan en de weggedrukte verlangens/bewustzijns
momen ten van vrouwen?' 

De term 'specifieke uitdrukkingsvormen' duidt aan dat er een bepaalde mate van 
autonomie verondersteld moet worden. Specifieke uitdrukkingsvorm kan bijv. zijn dat 
de presentatie van 'kunst' een inbreuk is op de rituelen en praktijken die die autonomie 
(re)produceren (bijv. een rol WC-papier in een museum, omgevingskunst, body-art). 
Maar dan nog ontkomt die specifieke uitdrukkingsvorm ook niet aan de (re)produktie 
van autonomie van kunst. 

De specifieke uitdrukkingsvorm van kunst is ook gelegen in het materiaal, de tech
niek, de kleur enz. In onze beschrijvingen hebben we daar slechts aandacht aan besteed 
voorzover we die konden benoemen. Het is moeilijk dit facet apart te benaderen. Wij 
zijn gewend in eerste instantie naar de 'inhoud' te kijken en het materiaal daarin mee te 
nemen. Dat betekent niet dat we die facetten van een kunstwerk als tweederangs beoor
delen als het gaat om het begrijpen van het effect van kunst, de uitwerking van een kunst
werk op de kijkster. Die facetten zijn ook een uitdrukking van en een verwijzing naar de 
autonomie van kunst binnen de maatschappelijke realiteit. 

Door te kijken naar het proces waarin het beeld bij de kijkster een conflict oproept, 
willen we proberen te onderzoeken hoe op het niveau van de receptie die 'autonomie 
binnen de maatschappelijke realiteit' vorm krijgt. Specifieke uitdrukkingsvorm betekent 
ook een zekere autonomie omdat een beeld nooit (zeker als het om een beeldend kunst
werk gaat) direct verwijst naar iets zichtbaars, tastbaars, voelbaars, maar altijd de inter
pretatie van de kunstenaar of kunstenares is en zijn of haar vormgeving daarvan. Voor de 
kijkster betekent dat 'dat je veel werk in je hoofd moet doen': als je in het algemeen naar 
een foto kijkt kun je vrijwel direct herkennen wat erop staat en wie erop staat. Het is dui
delijk dat die dingen echt bestaan. Wat je van een kunstwerk vindt, vereist bijna zoiets als 
projectie van allerlei dingen van jezelf en een bepaalde manier van kijken. Ons uitgangs
punt dat kunstwerken door hun specifieke uitdrukkingsvorm in staat zijn om een con
flictbij dekijkster op te roepen leidt tot onderzoek naar het proces van het verwerken van 
kunstwerken. 

De relatie kijk(st)er-beeld 

De laatste jaren is de marxisme-discussie over beeldende kunst o.a. verder gevoerd op 
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basis van het werk van Hadjinicolaou. Hij is een van de eersten die de analyse van de 
functie en het functioneren van 'kunst' vcrder heeft ontwikkeld op basis van een nieuw 
begrippenkader. Hij plaatst kunst binnen de bovenbou.;" en daarmee binnen de sfeervan 
de ideologie. Daarbinnen benadrukt hij de relatieve autonomie van de kunst. Een van 
zijn vragen is: kan de beeldproduktie beschouwd worden als een ideologische praktijk, 
als één van de regio's van het ideologisch niveau van de maatschappij? Hij beschouwt de 
beeldproduktie niet enkel als draagster van ideologieën omdat volgens hem ideologieën 
niet gezocht moeten worden in de 'inhoud' van de beelden, maar in de wijze waarop de 
wereld door deze beelden wordt 'uitgebeeld'. En dat impliceert de eenheid van vorm en 
inhoud. Elk beeld is dan onafhankelijk van zijn 'kwaliteit' een 'ideologisch' werk: de we
reld die het beeld onthult is die van ccrz ideologie. De ideologie van het beeld is daarmee 
een specifieke 'beeld' ideologie.' 
Beeldideologie wordt dan gedefinieerd als 'een specifieke vcrbinding van formele en the
matische beeldelementen, waardoor de mensen de wijze waarop zij hun verhoudingen 
tot hun bestaansvoorwaarden leven, uitdrukken; een vcrbinding die één van de bijzon
dere vormen van de omvattende ideologie van een klasse is'. 4 

Beelden vcrwijzen dus naar een bepaalde 'werkelijkheid', of liever naar de manier 
waarop mensen hun relatie met hun werkelijkheid (hun reële bestaansvoorwaarden) le
ven. De verwijzingen daarnaar liggen opgesloten in het beeld zelf, niet in de inhoud er
van, niet in de vorm, maar in de specifieke verbinding van die twee. 

Hoe kun je die beeldideologie achterhalen, ofwel hoe kun je de wijze wa::~rop de we
reld door beelden wordt uitgedrukt, achterhalen? Dat kan alleen als er naar het beeld ge
keken wordt. Immers, een kunstwerk bestaat pas als er naar gekeken wordt. Het is dan 

ook niet voldoende om te constateren (zoals Hadjinicolaou en anderen doen) dat er spra
ke is van beeldideologie en dat die werkt, het gaat er ook om de mechanismes van die wer
king te analyseren. Dat betekent dat het proces tussen kijk(st)er en beeld aan een onder
zoek onderworpen moet worden. Het onderzoek naar beelden kan daarmee niet ge
scheiden worden van het onderzoek naar waarneming. 'Kritiek op beelden, kritiek op 
waarneming van beelden, en kritiek op de wetenschapsbeoefening ( ... )moeten in onder
ling vcrband bedreven worden. Het wordt dan duidelijk dat uitbeelding en waarneming, 
beeld en blik, de kijker (het subject) en hetgeen waarnaar gekeken wordt (het object), 
nauw met elkaar samenhangen. ' 5 

Hang naar subjectivisme, hang naar herkenning, hang naar het persoonlijke, hang naar 
identificatie, 'hang naar het vrouwelijk element in de wetenschapsbeoefening' binnen 
dragen? Neen! Of misschien wel, maar dan met relevante vragen. 

Daarin is het proces waarin de betekenis van het beeld gerealiseerd wordt, een cen
trale vraag. Hoc dat proces precies verloopt, welke factoren daarbij precies een rol spe
len, dat is een probleem wat nog weinig onderzocht is. Binnen de kunsttheorie in ieder 
geval nog nauwelijks, binnen de filmtheorie is daar recent een aanzet toe gedaan door 
o.a. Christian Metz, "die gebruik maakt van recente discussies binnen de psychoanalyse, 
zoals aangezet door Lacan. Een verwerking van dit soort aanzetten in samenhang met al-
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Ierlei andere theoretische noties en praktische analyses waren voor ons het kader voor 
onze analyses, een samenhangende theorie is van daaruit nog niet tot stand gekomen. 

We hebben aangegeven dat in het realiseren van de betekenis van het beeld, anders 
gezegd: in de totstandkoming van een verhouding tussen kijk(st)er en beeld een aantal 
zaken een rol speelt, bijv. waarderingen, waarden en normen, ideeën van de kijkster, zo
wel maatschappelijk als met betrekking tot 'kunst'. Daarbij blijkt het niet alleen om be
wuste waarden en normen te gaan maar ook om onbewuste betckenissystemcn. Het is 
dan ook niet vreemd dat het verhaal van elke kijkster bij een bepaald beeld verschilt van 
dat van elke andere. In die verschillende realiseringen zitten ook overeenkomsten, maar 
tegelijkertijd is het zo dat ieder individu in het totaal van de maatschappelijke verhoudin
gen tot subject geconstitueerd wordt en zich tot subject constitueert, dus ook haar eigen 
beeld schept. Onze benadering kan dan ook niet als individueel, te persoonlijk, subjecti
vistisch worden afgewezen. V erschili en en overeenkomsten in de kritische receptie van 

becldprodukten kunnen alleen achterhaald worden op basis van individuele realiscrin
gen van de vcrhouding beeldprodukt-kijkstcr. Dat is tevens een aanzet tot het doen van 
uitspraken over het proces waarin de betekenis van het beeld gerealiseerd wordt. En juist 
omdat het hier gaat om een door specifieke artistieke middelen verbeelde werkelijkheid, 
gaat het hier om een specifiek proces. 

Wat betekent dit alles voor de kunstkritiek? 

Voor ons is er alleen dan van een kritische kunstkritiek sprake als: 
de criticus zichzelf als kijker opvat, zich realiserend dat een 'kunstwerk' pas bestaat 
vanaf het moment dat het bekeken wordt; 

de criticus zichzelf niet opvat als degene die de adequate interpretatie van het werk 
geeft, maar als een van de mensen die de betekenis van een beeld realiseert; 
de criticus in zijn analyse betrekt dat zijn realisering mede bepaald wordt door: 

- dat wat binnen de gegeven maatschappelijke vcrhoudingen als 'Kunst' beschouwd 
wordt, zodat zijn waardering en oordcel altijd deel uitmaken van de heersende kunst
opvattingen. Want: de criticus is zelf een onderdeel van de rituelen en praktijken 
waarin 'Kunst' gerealiseerd wordt en heeft daarbinnen juist vanwege zijn positie als 
criticus een specifieke rol in de produktie en reproduktie van ideologieën over 
'kunst'. 

- zijn eigen specifieke esthetische waarden- en normensysteem, zijn maatschappelijke 
visie, zijn positie in de maatschappelijke strijd (ook die in de kunsten); 

- de criticus zijn eigen proces waarin de betekenis van het beeld gerealiseerd wordt in 
zijn kritiek betrekt en probeert te zoeken naar die elementen in dat beeld die aankno
pingspunten geven voor de realisering van betekenissen; 

- de criticus probeert te achterhalen welke factoren die realisering mede bepalen; 
- de criticus de bestaande receptie van het beeld op begrip probeert te brengen. 
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Ook uit onze eigen maniervan beelden benaderen blijkt dat het makkelijker is al de
ze eisen te stellen dan die in de praktijk te brengen. 

Noten 

1. De tentoonstelling 'Feminisme en kunst' was een eenmalige tentoonstelling, in oktober 1980 georgani
seerd door het Studium Generale van de TH Eindhoven. Aan de tentoonstelling werkten zes beeldend 
kunstenaressen mee: Frans Beelen, Wies de Bles, Maryan Geluk, Els de Groot, Hermien van Herpt, 
Truus Wilmink. Wij bespreken werk van twee van hen: Wies de Bles en Hermien van Herpt, omdat hun 
werk voor ons het indrukwekkendst was en de meeste aanleiding tot bespreken gaf. 

2. Rosa Linden burg, 'Het borstenproject van Wies de Bles', 'je kunt niet ver genoeg gaan', in OpziJ, januari 
1981. 

3. N. Hadjinicolaou, Kunstgeschiedenis en ideologie, SUN Nijmegen 1977, p. 27-28. 
4. N. Hadjinicolaou, id., pag. 105. 
5. Debora Meijers" De vrouwen een godin, de kunst een god. Overvrouwenstudies en het symbolisch 7-'rou

wenbee/d. Kunsthistorische schriften 3. Amsterdam 1980. 
6. Zie bijvoorbeeld: Christian Metz, De beeldsignifikant. Psycholanalyse en film. SUN Nijmegen 1980. 

Seminar smiotiek van de film over Christian Metz, SUN Nijmegen 1980. 
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Storend? Dat is communistische 
politiek! 

Feministen in de CPN- een gesprek 

Elsbeth Etty 

CPN-vrouwen die de afgelopen jaren feminist geworden zijn, diedaardoor op een ande
re manier over zichzelf, over hun persoonlijk leven zijn begonnen te denken, zijn ook op 
een andere manier over 'de politiek' gaan denken. Dus ook over de politiek van de partij 
waarvan ze lid zijn en over die partij zelf. Feministische bewustwording is een politieke 
beu·ustwordmg. In de CPN is dat niet zonder gevolgen gebleven: de traditionele com
munistische visie op 'het vrouwenvraagstuk' staat ter discussie, feminisme wordt niet 
langer als 'burgerlijk' beschouwd, en er is meer ruimte genomen voor feministische idee
ën. Ogenschijnlijk is dat allemaal 'vanzelf' gegaan. De partij moest alleen maar een aantal 
historisch verklaarbare 'achterstanden' inlopen, heet het nog vaak. Maar toen dat een
maal gebeurd was leken alle problemen van de baan: er kwamen vrouwenoverleggen, het 
congres besloot dat de bevrijdingsstrijd van vrouwen een integraal bestanddeel van de 
politiek van de CPN moet zijn en in het programma voor de Tweede Kamerverkiezin
gen kwam zelfs te staan dat 'fundamentele verandering van maatschappelijke verhoudin
gen slechts mogelijk is als de opheffing van de onderdrukking van de vrouw daarvan on
derdeel is'. 1 

Wij, vijf vrouwen die actief zijn in het Amsterdams Vrouwenoverlegvan de CPN, 2 heb
ben ons, individueel en in discussies in de partij, vaak afgevraagd: Wat is de betekenis van 
deze verbale veranderingen? Werken ze ook werkelijk door in de politiek van de CPN en 
in de manier waarop de politiek tot stand komt? We hebben het idee dat de inhoud van 
onze opvattingen nog steeds onvoldoende verwerkt wordt. Feministen discussiëren wel 
over de vraag wat er moet veranderen, zij formuleren weliswaar kritiek op overleefde 
standpunten, maar in de partij als geheel voeren de traditionele opvattingen ten aanzien 
Yan 'het vrouwen vraagstuk' toch nog vaak de boventoon. Feministische posities worden 
'gedoogd' maar niet serieus genomen in de zin dat er consequenties aan worden verbon
den voor de gehele politiek van de partij. 

Bij het zoeken naar middelen om dat probleem en daarmee de inhoud van onze idee
ën bespreekbaar te maken ontstond het plan om er- als feministen in de CPN-een ge
sprek over te voeren en dat af te drukken. De vraag is of Komma daar de meest geschikte 
plaats voor is. Discussies, zoals hieronder afgedrukt, moeten naar onze mening overal 
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gevoerd worden in de partij. Ze wàrden ook overal gevoerd maar dringen nog te weinig 
door in de openbaarheid. De Waarheid, die iedere dag yerschijnt, door meer mensen ge
lezen wordt en een grotere rol speelt in het partijleven dan Komma, zou naar onze me
ning een geschikter platform voor dergelijke discussies zijn. Dat we voor de publicatie 
van deze discussie tàch Komma gekozen hebben is een min of meer negatieve keus ge
weest: omdat het ons op korte termijn de enige mogelijkheid leek. Die keus heeft de in
houd van ons gesprek op twee manieren beïnvloed: Enerzijds zijn we, juist omdat Kom
ma niet over de 'dagelijkse politiek' handelt maar een theoretisch bL~d is, niet op dagelijks 
politieke problemen en actuele 'kritiek (zoals op de totstandkoming van het verkiezings
programma en de discussie over de status van hetvrouwenoverleg) ingegaan. Anderzijds 
staat ook. de functie van het IPSO en van Komma als platform van discussie en theorie

vorming in ons gesprek niet ter discussie. Dit zou, als we een duidelijk omschreven, posz
tieve keus hadden gemaakt voor publicatie van dit gesprek in Komma wèl het geval ge
weest zijn. 

Wat is dan wèl het karakter van dit gesprek? 
Het is niet meer en niet minder dan een moment-opname van wat vijf feministische 

vrouwen, lid van de CPN, in de huidige situatie politiek bezig houdt. De samenstelling 
van de groep die het gesprek gevoerd heeft is tamelijk toevallig. 

Ongeveer tegelijk met de uitwerking van het idee voor een dergelijk gesprek ver
scheen het eerste nummer van het nieuwe socialistisch-feministische blad Katijf, waarin 
twee feministische CPN-leden- die ook aan dit gesprek voor Komma meededen
over dezelfde problematiek als hieronder aan de orde komt, een artikel schreven. In dat 
artikel wordt de vraag opgeworpen of de positievere beoordeling door de CPN van het 
feminisme gebaseerd is op een groeiend begrip van feministische analyses, op een onder
kenning van het belang van feministische activiteiten zoals femisten zèlf dat zien en of er 
consequenties aan verbonden worden voor bestrijding van seksisme in de eigen partij en 
in de eigen politiek. 'Wij denken', zo schrijven ze, 'dat het antwoord op deze vraag be
paald wordt door de ideeën die je hebt over het doel en de perspectieven van de feministi
sche beweging en door de ideeën die je hebt over mogelijkheden en voorwaarden om in 
de CPN wezenlijke verandering te realiseren. Op beide punten bestaan in de CPN nogal 
uiteenlopende opvattingen. '1 

Aansluitend bij dit laatste zou het voor de hand gelegen hebben om in een gesprek over 
feminisme en de CPN die uiteenlopende opvattingen aan bod te laten komen. We heb
ben dat niet gedaan omdat het ons zinvoller leek om nu eens na te gaan wat feministen in 
de CPN voor ideeën hebben, welke perspectieven zij zien en hoe ze die denken te realise
ren. 

Dat we dit gesprek àls feministen in de CPN voeren impliceert niet dat de inhoud er
van 'model' staat voor 'het feministisch denken' in de partij. Daarvoor zijn we onderling 
alleen al te verschillend, zowel wat betreft onze ideeën over feminisme als ten aanzien van 
onze beoordeling van en posities in de CPN en bovendien pretenderen wc geen van allen 
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1·oor anderen te spreken. Wél hopen we dat dit gesprek aanleiding zal zijn voor anderen 
in de partij om de ideeën die zij hebben, de discussies die zij voeren, ook openbaar te ma
kèn. 

Wzj zijn Wanja Kruyer, Sylvia Schreuders, Myrtille Hellendoorn, Tineke ten Vel
Jen en Elsbeth Etty. Wan ja, Myrtille en Tineke zitten in de eindfase van hun studie soci-
1logie aan de Universiteit van Amsterdam en zijn bezig met vrouwenstudies, Sylvia 
.wrkt op het IPSO en Elsbeth is redacteurbuitenland van De Waarheid. We zijn allemaal 
:ussen de 25 en 35, feminist en in het begin van de jaren '70 (Sylvia iets eerder) vanuit de 
studentenbeweging lid geworden van de CPN. We waren vanaf het eerste begin betrok
kèn bij het opzetten van vrouwenoverleggen in de partij. 

Wc kwamen, toen we dit gesprek voerden, voor de eerste keer als groep bij elkaar en 
hèt was ook voor het eerst dat we met ons vijven zo intensief praatten over de CPN en fe
!Hnisme. Het gesprek had mede daardoor een tamelijk spontaan karakter. Vlak voor we 
Je bandrecorder aanzetten besloten we vier punten als leidraad te nemen: 
- De manier waarop we kennis maakten met de standpunten van de CPN over vrou

wen; 
- De vraag hoc onze feministische bewustwording zich heeft verhouden tot onze kri

tiek op het functioneren van de CPN; 
- Onze keuze voor het werken in een politieke partij. Is dat een zinvolle keus? Is het 

niet effectiever je energie te stoppen in de vrouwenbeweging? 
- De voorwaàrden waaronder feministen in de CPN kunnen (willen) werken. 
Het gesprek heeft ongeveer drie uur geduurd. De inhoud ervanis-zoveel mogelijk let
lcrlijk- op schrift gesteld door Elsbeth Etty. 

'Ik had nog nooit van de NVB gehoord' 

Sommigen van ons willen het liefst praten over wat we ons tep doel stellen en niet over 
11 ,u we allemaal slecht vinden in de partij. Het blijkt echter al gauw onmogelijk om 'zo
:nur' te beginnen met het formuleren van doelstellingen. Doelstellingen, perspectieven 
'.\orden al doende ontwikkeld en we besluiten daarom te gaan praten over hoe we onszelf 
1!, feministen- ook in departij-ontwikkeld hebben. Geen van ons is indertijd lid ge
Il orden van de CPN om de manier waarop deze partij over vrouwen dacht. We hadden 
andere motieven, die ondermeer te maken hadden met onze ervaringen in de studenten
btweging. De 'tweede feministische golf' begon net op te komen. Onze eerste confron
wie met' de' communistische visie op 'het vrouwen vraagstuk' was de NVB, 4 een organi
;atie waarvan we, toen we lid worden van de CPN, nog nooit hadden gehoord. 

s.~lvia vertelt hoe dat bij haar ging. 
lk was al een hele tijd lid van de CPN toen me gevraagd werd om lid te worden van de 
NVB. Ik zei nee, want ik vind 'teen beetje een tuttige club. Ja ... dàt woord gebruikte ik 
:oen, tuttig ... Later, op een ledenvergadering van de partij kwam daar een discussie over 
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die eigenlijk heel typerend is voor hoe er in de CPN gedacht werd over autonome vrou
wenbewegingen. Er werd gezegd dat het heel belangrijk is dat vrouwen een eigen organi
satie hebben en dat communisten dat moeten bevorderen en nooit mogen tegenwerken. 
Het was een heel groot goed en ook een verworvenheid in de discussic in de internationa
le communistische beweging, waarin aparte vrouwenorganisaties op een gegeven mo
ment niet meer nodig werden geacht. Nou, dat principe van eigen vrouwenorganisaties 
zag ik ook wel zitten, dus toen ben ik lid geworden. Maar ik ben nooit actief geweest, ei
genlijk was het gewoon een papieren lidmaatschap. 
Wan ja: En nu? Hoe zie je nu dan de verhouding tussen de NVB en de CPN? c 
Sylvia: Ik vind het heel vervelend als je in de partij discussies moet voeren over de stand
punten van de NVB. In de partij moet je discussiëren over de standpunten van de CPN 
en dat moet niet met elkaar verward worden. Dat gebeurt wèl. Omdat er voortdurend 
een inbreng is van mensen die zowel in de NVB als in de partij actief zijn. Zoals bijvoor
beeld de discussie over de aardgasprijsverhoging. De CPN heeft nooit speciaal vrouwen 
opgeroepen om daartegen in actie te komen. De NVB wèl. Als dan vervolgens in de par-
tij gezegd wordt- dóór NVB-sters- dat speciaal vrouwen georganiseerd moeten wor-
den op de aardgasprij zen, vind ik dat een oneigenlijke discussie. Ik vind het ook heel sto
rend. 
Elsbeth: NVB-standpunten zijn heel vaak partijstandpunten. Misschien komt dat wel 
omdat jarenlang de enige actieve CPN-vrouwen ook NVB-vrouwen waren. Het is nu 
nog zo dat de meeste vrouwen die in besturen- in besluitvormende organen van de par
tij zitten, uit de NVB komen en dus ook NVB-standpunten hebben. 
Wan ja: Ja, de NVB is toch ook een communistische organisatie. Daar is ze ook voor op
gericht. Bovendien: de hiërarchie van de NVB loopt parallel met de hiërarchie van de 
CPN. Dus is het logisch dat degenen die daar hoog zitten ook hoog zitten in de partij. 
Dat is een kwestie van verbondenheid. Ik ben het ook helemaal niet eens met Sylvia ... 
Tineke: Ik denk dat je als vrouw vla de NVB je betrouwbaarheid kon bewijzen. Als het 
op een gegeven moment zonde werd gevonden dat je al je tijd in de NVB stopte werd je in 
de partij ingezet. Zo is het denk ik veel gegaan. 
Wan ja: Maar Sylvia denkt dat het andersom gaat. 
Sylvia: Hoezo? 
Wan ja: Nou, jij gaat er vanuit dat de NVB een autonome vrouwenbeweging is. Daarom 
vind je dat discussies over NVB-standpunten niet in de partij thuishoren. Terwijl het in 
feite om partzfstandpunten gaat. 
Elsbeth: De vraag is of dat zo hoort of dat het in de praktijk zo werkt. Ik vind dat het niet 
hoort maar het gebeurt wel en dat is inderdaad heel storend. 
Wan ja: Storend? Dat is communistische politiek! Zeg dan dat je die politiek vervelenel 
vindt. 
Tineke:Inderdaad ... Je kan wel roepen dat 't vervelend is maar daar maak je die verbin
ding niet losser mee. De NVB is inderdaad een communistische organisatie en heeft ook \ 
geen bestaamgrond zonder de CPN. 
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r lvia: Vinden jullie dan dat de discussie over NVB-standpunten wèl in de CPN thuis 
-oort? Het probleem is, denk ik, dat de NVB feitelijk niet autonoom is maar formeel 
v d. Formeel hebben ze hun eigen besturen, hun eigen congressen en nemen ze hun ei
;'~n besluiten. Je kan inderdaad- zoals Wan ja doet- zeggen dat 'teen communistische 
llrganisatie is en dat discussie over NVB-standpunten over communistische standpunten 
~:aat. Toch vind ik het verkeerd dat de meningsvorming in de CPN, bijvoorbeeld over de 
.rJag of je speciaal vrouwen op de aardgasprijsverhoging moet aanspreken, aan de hand 
\ m NVB-standpunten plaatsvindt. Dat vind ik frustrerend en dan zeg ik: voer die dis
c mie elders. Wij hebben andere ideeën. 
T:neke:Maar wat is 'wij' dan? 

:"'lsDeth denkt dat het bestaan van de NVB als enige uitdrukking van wat de CPN over 
rrouwen dacht de reden is dat het doordringen van feministische standpunten in de CPN 
11et zoveel pijn en moeite ging. Wan ja is het daar niet helemaal mee eens. Het bestaan van 
ut· NVB is het resultaat van de communistische visie en het is die visie die als rem gewerkt 
!treft. 

l·fyrtille: De formele onafhankelijkheid van de NVB heeft als rem gewerkt. Door die 
:l)rmele onafhankelijkheid was het altijd zo moeilijk die communistische visie, waar de 
"\VB zelf in haar bestaan en in haar politiek uitdrukking van is, te bekritiseren. De bron 
. Jn die ideeën Ügt weliswaar bij de CPN maar als je die daar wilt bekritiseren wordt op
eèns de formele onafhankelijkheid van de NVB naar voren gehaald ... 
~:·neke: Tegelijkertijd is het zo dat als je NVB-ideeën aanvalt, dat wordt opgevat als kri
:á op de CPN. En dat is ook terecht. 
\.~" .mja: Dat komt ook omdat NVB-vrouwen op hoge posten in de CPN terecht kwamen 
:r' daar als vertegenwoordigsters van de partij gingen optreden en niet zozeer als woord
' :1ersters van vrouwen die met vrouwenpolitiek bezig waren. Daar hebben we trouwens 
r"cent nog hele sterke voorbeelden van ... Daardoor is de communistische politiek ten 
c:mzien van vrouwen ten dele zo ongrijpbaar gebleven, denk ik. 
·lmt!!e: Toen ik lid werd van de CPN was erookeigenlijkhelemaalgeen verschil tussen 
:e communistische partij en de NVB. Op hetzelfde moment dat er bij mij iemand langs 
1: wam om me lid te maken van de CPN- nadat ik me had opgegeven- kreeg ik het lid
. naarschap van de NVB, het ANJV en een abonnement op Politiek en Cultuur. 5 In één 
·.wei te door. Ik vond dat ook heel logisch. Toevallig heb ik een paarweken geleden toen 
or een meisje kwam met Vrouwen 6 besloten om 'top te zeggen. Ze vroeg me waarom en 
rtlen zei ik dar ik 't eigenlijk altijd al een beetje onzin had gevonden, achteraf, dat ik zo

_·, raar lid werd van NVB en ANJV omdat ik nou toevallig lid werd van de CPN. Dat 
:;YB-lidmaatschap heeft nooit enige betekenis voor me gehad. Toen zei dat meisje dat 't 
·ok een heel slechte manier van doen was geweest en dat ze dat ook willen veranderen. 

'vhar nu ik daar over nadenk herinner ik me dat 't volstrekt logisch was. Het hoorde bij je 
(tlmmunist zijn dat je ook lid was van de NVB. Daar was geen tegenstelling tussen. Dat 
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was in '72 of '73. 
Tineke: Ik werd in dezelfde tijd lid van de partij. Maar ik had toen ;!I grote bezwaren t~~ 
gen de NVB, ik ben er ook nooit lid van geworden. Maar het is wel waar wat Myni\lc 
zegt. Want er bestond geen tegenstelling. Ik kon dan ook niet veel doen met mijn kritiek. 
Ik kon er niet eens openlijk over praten omdat 't opgevat werd als kritiek op de CPN en 
daar was je toch lid van geworden. 
Elsbeth: Ik werd ook in 1972lid van de partij en ik had 't zelfde als Tineke. Ik wist ook 
precies waarom ik geen lid van de NVB was geworden en wat m'n kritiek was. Op een 
gegeven moment kwam er in m'n partij-afdeling een partijgenote naar me toe met de 
vraag of ik al lid was van de NVB. Ik zei, net als Sylvia, nee want ik vind 'teen tuttige club. 
Toen zei ze: dan moet je juist lid worden want dan kan je er iets aan veranderen. Daar zat 
wel wat in, vond ik, want ik was het ook niet in alle opzichten eens met de CPN en de AS~ 
V A en daar was ik toch ook lid van. Ik dus lid van de NVB en colporteren met Vrouz.0crz 
op de markt. Nou, ik schaamde me dood. Het feminisme was net in opmars en er ver~ 
schenen allemaal feministische boeken waar iedereen over praatte. Maar \'rouwen ging 
daar helemaal niet over. Dat ging vooral over bewapening en zo. 
Ik heb toen toch een heleboel nummers verkocht omdatik-als mensen vroegen wat dat 
voor blad was-zei dat 't feministisch was. Ik durfdeniette zeggen dat 'toverde NAVO 
ging want dan had ik beter De Waarheid kunnen verkopen. Dáár verkoop je geen vrou· 
wenblad voor. Daarna ben ik naar huis gegaan en me nog meer gaan schamen. Ik had die 
mensen natuurlijk gewoon bedrogen. Maar 't heeft me wel geholpen in het formulerer 
van m'n kritiek op de NVB. Het was gewoon geen feministische organisatie. Ik realiseer· 
de me: ik ben lid van de CPN geworden omdat ik dat een revolutionaire partij vind en ik 
wil alleen lid zijn van revolutionaire organisaties, die iets veranderen. Ik had 't idee dai 
het feminisme wel revolutionair was, omdat 'tover de bevrijding ging en de NVB refor· 
mistisch omdat die 't alleen maar over gelijkberechtiging had. Misschien had ik dat tou· 
wens toen nog niet zo goed op een rijtje hoor, maar ik had wel die notie van: ik wil nie·. 
horen bij een club die ouderwetse standpunten heeft, die niets niemvs aandraagt. 
Tineke: Maar dat is toch een gekke scheiding? Je vond de CPN wel revolutionair en daar 
om werd je lid, terwijl de NVB de uitdrukking van de communistische politiek ren aan 
z1en van vrouwen was ... 
Elsbeth: In die tijd was de feministische discussic nog niet zover gevorderd, ook mi)l 
denken daarover niet. Ik dacht dat aparte vrouwenorganisaties niet nodig waren, of al 
leen voor truttige vrouwen. Ik dacht dat ik niet truttig was en dat ik best 'mannenpoli 
tiek' kon voeren. Pas later begreep ik dat vrouwen zich moeten organiseren, bijvoor 
beeld om die mannenpolitiek te veranderen. 
Sylvia: Ik kan me een afdelingsvergadering van de partij herinneren waar ook iemand va 
de NVB was. Ik was toen zelf al lid geworden van de NVB als gevolg van die discussi 
over het feit dat je als communist niet mag zeggen dat een autonome vrouwenorganisat; 
tuttig is. Tijdens die vergadering werd gezegd dat de NVB zo belangrijk was omdat he, 
veel vrouwen zich niet aangesproken voelen door de manier waarop er politiek wordt gt 
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"L:akt. Dat ging vooral over huisvrouwen die niet buitenshuis werken. Ik vond dat daar 
,<: :1 moer van klopte. \X1ant, dacht ik, de politieke redenering van een communist is dat 

~~ ~utonome Houwenbelangen zijn en dat er daarom een autonome vrouwenorganisatie 
r·t:.·t zijn. Dat is altijd de redenering in 't communisme geweest en dat was ook mijn ar
~ .Jr.èntatie. Het is voor mij altijd een uitgemaakte zaak geweest~ ook toen er nog geen 
lv~1mistischc golf was ~ dat in deze maatschappij mannen vrouwen onderdrukken. 
f-,:. dat allemaal precies zat en waarom dat zulke vormen aannam is allemaal met het fe
:Tnhmc naar boven gekomen. Maar dat idee van autonome vrouwenorganisaties hing 
Larnee samen. Dat was voor mij de logische consequentie van het bestaan van autono
:•t: Jdangen. 

Eigen positie 

··r·.eke vraagt zich af waarom we de NVB 'tuttig' vonden en de feministische beweging 
' è' We denken dat dat te maken heeft met het feit dat 't feminisme ons op een hele poli
:c c·e manier aansprak op onze eigen belangen, op dingen die met onszelf te maken had

J::>. die wc herkenden. De NVB had ons op een moralistische manier benaderd. Tegelij
k ::ciJd erkennen we dat de CPN dat ook deed maar dat we daar veel minder problemen 
r:·,·: hadden. Waarschijnlijk omdat wc in de CPN het idee hadden dat we met belangrijke 
.:L ~~.;en bezig waren. Met politiek. Wat er in de NVB gebeurde voelden we niet als zoda-
11_ 1an. Elsbetlrzeg dat het~ toen nog niet als zodanig omschreven~ sexisme in de stu
:ctcnbewcging ~de prestatiedwang, de gevolgen voor vrouwen van de zogenaamde 
.::ksuele revolutie'~ bij haar de basis heeft gelegd voor een feministisch bewustzijn. 

: ::t heeft ook voor de anderen een rol gespeeld. Door het feminisme kwamen we er ach
,, .. ,lat wc eigen belangen, eigen posities hebben ... 

T.1eke: Dat is ook zo met het vrouwenoverleg: dat je voor 'teerst een eigen basis, een ei
~ ·:1 positie kreeg, om mee te praten over onderdrukking en zo. Want ik heb jarenlang al
l "::"i discussies gevoerd over politiek, over de partij. Maar in de loop van de tijd kreeg ik 
ll.'t 'hcvoe\ cht ik a\\ een maar alles opnam. Ik verwerkte allerlei ideeën, maar ik ontwik
:,dde mezelf niet. Door de vrouwenbcweging ben ik dat wel gaan doen, dat heeft in ieder 
~-"al de basis er voor gelegd. Laatst, na een discussie in het vrouwenoverleg realiseerde ik 
lè opeens: ik heb nu eindelijk voor 'teerst een eigen positie, in discussies over allerlei 
w:gen in de partij en ten aanzien van kritiek die ik jarenlang altijd van anderen heb ge-
·. ,,)rd. Dat vind ik verschrikkelijk belangrijk. 

~.,f,cth: Was het bij jou ook zo dat je, toen je je met feminisme bezig ging houden, ook 
F .mdere terreinen die niet direct met feminisme te maken hebben, anders, meer vanuit 

·::·n t'igen positie ging nadenken? Bijvoorbeeld in de discussie over democratie en over in
t:~nationale politiek ... Ik kon ineens zelf veel meer dingen problematiseren, zonder dat 
r.daen dat eerst hoefden te doen. 
T :1ckc: Ja, op de één of andere manier heeft 't de basis gelegd voor een soort autonoom 
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gevoel. Ook politiek. Ook in de partij. 
Myrtille: Eigenlijk gaat het om zelfvertrouwen. Dat is trouwens wel heel ongemerkt geg
aan. Ik zou niet meer het moment weten waarop dat gebeurde. 
Tineke: Ik ook niet. Het was ook meer een ontwikkeling. Ik heb me jarenlang als femi
nist alleen maar gefrustreerd gevoeld in de partij. Voor mijn gevoel is het alleen maar toe
vallig dat ik als feminist in de CPN actief ben gebleven. 
Wan;a:Waarom ben je er niet uitgestapt? 
Tineke: Ik wist het eigenlijk niet. Tot ik me op een gegeven moment realiseerde dat ik het 
heelleuk vond dat ik alle discussies die ik jarenlang gevoerd heb en alle kritiek die ik al die 
tijd had, vanuit m'n eigen positie kon bekijken. Maar het moment waarop dat precies ge
beurde ... M'n feministische kritiek was niet de eerste kritiek die ik op de partij had. Ik 
had allang een heleboel andere kritiek. Ten aanzien van het democratisch functioneren 
bijvoorbeeld en allerlei partij-standpunten. 
Myrtille: Bij mij ging het eigenlijk tamelijk gelijk op. Bij ons in de afdeling ontstond 
langzamerhand steeds meer kritiek op het functioneren van de partij. Al 't werk viel uit 
elkaar. Er werd al tijden niet gecolporteerd. Op dat moment kwamen er ineens allemaal 
vrouwen in besturen terwijl dat vroeger een zeldzaamheid was. Het was me bijvoorbeeld 
opgevallen dat als er ergens een secretaris weg ging er altijd gezocht werd naar bonzen uit 
de studentenbeweging. Maar op de één of andere manier waren dat nooit vrouwen, hoe 
hard die ook soms jarenlang gewerkt hadden in de afdeling. Toen het met 't werk steeds 
slechter ging kwamen er ineens wel vrouwen in het bestuur. En dat werd gepresenteerd 
als invloed van 't feminisme, terwijl het natuurlijk gewoon een devaluering van het werk 
was. Nou, de constatering van dat soort dingen ging gepaard met het feit dat we steeds 
meer kritiek begonnen te krijgen op het feit dat 't zo moeilijk was op afdelingsniveau ver
anderingen tot stand te brengen, om iets met je kritiek te kunnen doen. Dat was op de één 
of andere manier heel erg verweven. 
Elsbeth: Ik ging al vrij snel op De Waarheid werken en daar heerste een tamelijk relaxed 
klimaat. Ik kreeg eigenlijk steeds minder kritiek. Dat kwam omdat alles voortdurend ter 
discussie stond, kon staan, wat natuurlijk ook te maken heeft met 't werk dat we daar 
doen- journalistiek. Ik ben heel erg geschrokken toen er een artikel dat ik voor P&C 
geschreven had over feminisme, geweigerd werd. Het was een stuk over de manier waar
op er in de PCI over feminisme gedacht werd, wat vergelijkbaar was met onze partij. 
Dáár werden ook niet echt consequenties getrokken uit feministische opvattingen en in
zichten. De vrouwenbeweging werd ook dáár tot deelgebied gereduceerd. Die discussie 
speelde bij ons nog niet zo, maar 't sprak me wel al aan. Dat artikel was helemaal niet zo 
kritisch- wel interessant. Het ging er over dat een heleboel dingen in de PCI niet kon
den. Ik had gedacht dat ze bij ons wèl konden ... maar er kon blijkbaar niet eens over 
geschreven worden. Op dat moment besefte ik dat feminist zijn een politieke positie en 
een vooruitgeschoven politieke positie is waar je voor moet knokken. Ik heb vrij lang na· 
gedacht over de vraag waarom er voor opvattingen als de mijne kennelijk geen plaats was 
in de partij. Toen verscheen dat stuk van Elli Izeboud in P&C en Sylvia stelde voor om 
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C.;ar samen een kritiek op te schrijven. Anderen deden dat ook en dat was voor mij het 
:11c>mcnt waarop ik me realiseerde dat we alleen iets zouden kunnen veranderen als we 

•1ns àls feministen actief zouden opstellen. Ik kreeg in de gaten dat er echt grote menings
. erschillen op dit punt waren in de CPN, waarin ik zelf partij was. 

t··halvc Sylvia en Elsbeth schreef ook een IPSO-vrouwengroep waar Tineke inzat een 
'·mtiek op bovengenoemd artikel van Elli lzeboud. 8 We praten daarover door omdat we 
: •'1' aan de hand daarvan herinneren welke discussies we in die tijd voerden en wat die 
·•Jor onze verdere stellingname betekenden. Sylvia en Elsbeth hadden hele idealistische 
::ireën over de partij. Ze formuleerden hun kritiek op Elli's artikel niet als kritiek op de 
~PN maar als een 'afwijking' van de grondslagen van de partij. Volgens hen waren die 
pmdslagen' goed maar hield de partij zich er alleen niet aan ... Tineke vertelt dat de dis
x;sies in de groep waarin zij zat toen al gingen over de vraag of klassenstrijd en seksen
nijd, feminisme en socialisme wel met elkaar te verenigen zijn, waarvan men absoluut 
111rt overtuigd was. Die discussie voerden Sylvia en Elsbeth ook. Hun voornaamste kri
""k op Elii's stuk en op de toenmalige opvattingen in de CPN was dat de strijd van vrou
-' en werd voorgesteld als een afgeleide van de klassenstrijd. Alleen formuleerden ze dat 
Jl)g niet als kritiek op de politiek van de partij en op de partij zelf. 

~ .rzeke: Ik denk dat daarin meegespeeld heeft dat Sylvia en jij, Elsbeth, heel andere posi
:ès hebben dan wij. Heel ander werk, andere activiteiten ook. Want onze IPSO-groep 

:•-:stond voor het grootste deel uit vrouwen die actief waren als feministen op de universi
c·:it en met vrouwenstudies bezig waren. We waren daar een grote, eigen beweging. 
-:.een subgroepje van de studentenbeweging of zo. We keken vanuit een relatief autono

·nc: positie tegen de partij -en wat daar niet in klopte-aan. Terwijl jullie er binnen be
:tgwaren. 
··f ;rtzlle: In de afdeling waarin ik actief was ontbrak die dimensie- van inzicht in wat er 
'1.is zat in departij-juist een hele tijd. Je had ontzettend veel kritiek op wat er gebeurde 
,":1 dat kon je beschrijven. Je kon andere methoden voorstellen, om te discussiëren bij
. •orbeeld. Maar 't probleem was dat daar niets mee gebeurde. Je beschreef bijvoorbeeld 
:.n het geen zin had om mensen op te roepen om te colporteren omdat die mensen allang 
~.:tief waren in allerlei andere bewegingen, bijvoorbeeld in de vrouwenbeweging. Die 
'Jnden hun ideeën helemaal niet terug in de partij en het heeft geen enkele zin om mensen 

.r w 'n situatie op te roepen om te colporteren. Want waarom, waarvóór zouden ze dat 
.h~n? Het is een veel structureler probleem, maar het was lange tijd een beperking dat je 
lm geen visie op had. Dat je geen visie had op wat dan de inzet was van die partij, want 
11e stelde je niet ter discussie. Het is heel belangrijk geweest bij de opkomst van ons vrou
., enoverleg dat we dat langzaam aan wel ter discussie gingen stellen. 

i..lsbeth: Was dat voordat we het Amsterdamse vrouwenoverleg oprichtten? 
'•1yrtille: Ja, ver daarvoor. We hebben ook een tijdlang een illegaal bestaan geleid. We 
oegonnen als colportage-ploeg ... Maar ik ga even door waar ik gebleven was ... Dat pro-

47 



ces viel samen met het feit dat ik me op de universiteit met vrouwenstudies ging bezig
houden en steeds meer zag wat eigenlijk de inzet van het feminisme was, ook voor me
zelf. Ik kon ineens die hele problematiek op afdelingsniveau, waarmee ik als afdelingsbe
stuurster al veel eerder te maken had, in een heel ander licht zien. Het was plotseling niet 
zo belangrijk meer om je met het probleem van de colportage bezig te houden. Het werd 
bijvoorbeeld heel belangrijk om als groep nou eens die Schets voor een meuw begmsel
programma van de CPN' te gaan bekijken. Want daar klopte niks van. Ik bedoel: die 
stap naar meer perspectief of zo, die kwam toen we vanuit de feministische beweging ei
gen standpunten kregen over hoe de wereld in elkaar zit. Toen we daardoor ophielden 
met automatisch binnen de kaders van de partij te blijven denken. 

Voorhoede en ideologische eenheid 

Tineke: Ik denk dat het heel belangrijkis wat je zegt omdat je daaruit wel moet conclude
ren dat die ideeën, óók de ideeën die we nu in het vrouwenoverleg ontwikkelen, in eerste 
instantie noodzakeli;kerwzjs buiten organisaties als de communistische partij ontwik
keld zijn. Dat die ontwikkeld zijn toen vrouwen zèlf anders gingen leven. 
Sylvia: Ja, dat denk ik ook. Het sluit ook aan bij wat Elsbethen ik in ons stuk in Komma 12 

schreven over het voorhoede-concept van communistische partijen. ~· e halen daarin 
Sheila Rowbotham aan die zegt dat een partij niet op alle fronten een voorhoedepositie in 
kàn nemen. Want bepaalde ideeën over onderdrukking kunnen nooit anders ontwikkeld 
worden dan door de onderdrukte groepen zèlf. In hun eigen organisaties. Dat kan een 
partij nooit doen. 
Tineke: Maar die onderdrukte mensen zitten zèlf ook in de partij. Dus zo absoluut kan je 
dat niet stellen ... 
Myrtille: Daar zit precies het probleem. Ik denk dat daarbij, naast de inhoud van de ide
ologie, de zogenaamde ideologische eenheid van de partij een vreselijk belemmerende rol 
speelt. Je probeerde zelf altijd je kritiek onder te brengen in het begrippenkader van de 
partij. Je durfde- zolang dat nog niet zo duidelijk was voor jezelf- niet op eigen stand
punten over te stappen. Er is niet alleen een politieke eenheid in de partij, ook een ideolo
gische. Je werd geacht allemaal hetzelfde te denken over de maatschappij en dezelfde 
doeleinden te hebben voor verandering daarvan. 
Wan ja: Je werd ook alleen maar geaccepteerd als je dezelfde ideeën had, dezelfde termen 
gebruikte. En daar werd je ook op beoordeeld. 
Elsbeth: Waarschijnlijk hebben we ons veel te veellaten leiden door dat idee van de een
heid, zowel de politieke als de ideologische, die niet verdeeld mocht worden door andere 
belangen in te brengen. Vrouwenbelangen zijn andere belangen dan mannenbelangen. 
De partij erkende geen vrouwenbelangen, alleen maar klassen belangen. Ik ben het hele 
idee van ideologische eenheid (waarvan het democratisch centralisme als organisatieme
thode de uitdrukking is) pas ter discussie gaan stellen bij mezelf toen ik er achter kwam 
dat vrouwen andere belangen hebben dan mannen. Ook in de partij. Weet je, op een ge-
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~L ·n moment bedacht ik: het is niet het feminisme dat de arbeidersbeweging verdeelt 
n <d hl:t seksisme. Je moet-als je eenheid wilt-eerst het seksisme overwinnen. Als je 

L 1ict doet en een soort seksenvrede predikt heb je een soort schijneenheid. Maar het 
er· :nnen \·an tegenstellingen binnen de partij zet wel het idee van die ideologische een
lc u en ook dat van het democratisch centralisme op de helling. Ik vind dat trouwens wel 
:c·: .'robleem. Je moet toch een zeker mate van eenheid hebben om iets te kunnen win-
'lc" ... 

::·l ·.>raten er over wat je onder eenheid moet vcrstaan en wàt je daar dan wel mee wilt 
\\ •men. Tineke Haagt zich af wat die eenheid betekent als je het over seksisme hebt. We 
:L 'L iuderen dat het nodig is dat soort begrippen heel precies te definiëren voordat je over 
u itcgicën kunt gaan nadenken. Myrtille gaat door op de manier waarop het eenheids
j ::·men door de partij gehanteerd wordt. 

\' m!!c: 't Probleem in de partij is dat één van de dingen waar we het altijd over eens 
r u:tcn zijn het feit is dàt we 't altijd met elkaar eens moeten zijn. Dàt op zichzelf is een 
· '.:rn, een ideologie, die samenhangt met het democratisch centralisme als organisatie
' 'm. Het democratisch centralisme is naar mijn mening heel erg gebaseerd op het idee 
L iC het allemaal eens bent over de inhoud van maatschappelijke veranderingen; daar-

n- heb je geen fracties nodig. Daarom kunnen bepaalde mensen verantwoordelijk ge
:c _,i worden voor die inhoud, hoeven keuzen en beslissingen niet continu gecontroleerd 
:·;,orden. 

y1·.1a: Ja, daarom kan men ook helemaal niet met kritiek omgaan. Dat is wat veel femi
: sten in de partij hebben ondervonden. Want elke keer als je kritiek hebt wordt dat op
.. -at als kritiek op de hele partij, op het bestaan van de partij. Je bent 'ter of helemaal mee 
:.Jh ói helemaal mee oneens. 
i '!zckc: Maar dat klopt toch ook? In het denkkader van het democratisch centralisme is 
. • zu dat als je op een deel kritiek hebt dat je dan op 't geheel kritiek hebt. Dat is logisch . 
. /:hl: Ja, maar dat is niet je eigen logica. 

: .. lmh: Zo máák je dissidenten ... 
h 1.1: Het is eigenlijk een concept waarbij de partij als zodanig niet te verbeteren is, het 
1iw goed ... Dat is het uitgangspunt van alles. De partij is zó goed, eigenlijk moet al het 

1: Jen: daaraan beantwoorden en dan is er socialisme ... Een soort ideaalbeeld. Op die 
J;~ni~r kan er inderdaad geen enkele kritiek gespuid worden zonder dat je in de rol van 
i: ,idcnt gezet wordt. 
\: .:iZ]a; Dat heeft toch ook met machtsverhoudingen te maken, dat je zeg maar gevaarlijk 

.· •rdt als je de standpunten niet meer ziet als richtlijnen die uitgevoerd moeten worden. 
i.:.nzal in elke politieke club \vel een rol spelen, maar in een democratisch-centralistisch 
~'"rg,misecrde zit het er wel heel diep i11. Bij 't minste geringste wordt gedacht dat je het 
•: :'Jècl in gevaar brengt. 
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Democratiseringsbewegingen 

De veronderstelde ideologische eenheid, het democratisch centralisme en het daarmee 
min of meer samenhangende sectarisme heeft lange tijd een rol gespeeld bij het beoorde
len van progressieve bewegingen die geen directe band hebben met de CPN. De laatste 
jaren worden dergelijke bewegingen veel positiever beoordeeld. We praten daarover aan 
de hand van de manier waarop de partij met de feministische beweging en met het femi
nistische gedachtengoed omspringt. 

Tineke: Er wordt de laatste tijd veel positiever tegen allerlei bewegingen aangekeken. 
Maar waar ik kritiek op heb is dat al die bewegingen onder de noemer van democratise
ringsbewegingen gebracht worden. Democratisering is iets waar niemand tegen is en 
vooral de partij is daar natuurlijk zeer voor. Alléén: door alles onder diezelfde noemer te 
brengen maakt je het volkomen onmogelijk om werkelijk te discussiëren over wat de in
zet is van al die bewegingen en welke specifieke veranderingen er in de partij nodig zijn 
om werkelijk aan te kunnen sluiten bij die bewegingen. Ook de feministische beweging 
wordt door de CPN een democratiseringsbeweging genoemd. Ook daar heb ik grote 
kritiek op. Want dat maakt niets duidelijk over de inzet van die beweging. Maar het is wèl 
een manier om een soort van éénheid te kunnen bewaren. Een soort van overeenstem
ming over 't nut van allerlei bewegingen: Noem 'teen democratiseringsbeweging, dat is 
progressief en dus zijn we er voor. .. 
Myrtille: Bovendien wordt die bewegingen daarmee impliciet wel een bep4alde plaats 

'gegeven. De CPN wordt in die redenering de coördinator van alle democratise
ringsbewegingen, de managervan de hoofdstrijd, terwijl allerlei andere bewegingen toch 
als deelbewegingen beschouwd worden. Dus als partij discussiëer je met deelbelangen in 
plaats van met duidelijke posities, die ook je eigen politiek ter discussie stellen. 
Sylvia: Dat zat ook heel sterk in het idee van de partij als een soort optelsom van bewegin
gen in plaats van iets dat er boven uit gaat. Bovendien .. democratiseringsbeweging duidt 
inderdaad niet iets specifieks, iets eigens aan. Want wat is dan nog het verschil tussen de 
strijd van vrouwen en de strijd die op bedrijven gevoerd wordt voor zeggenschap. Dat is 
toch ook democratiseringsstrijd ... Alleen dàt wordt nooit als zodanig gedefinieerd. 
Elsbeth: Ik denk dat al die nieuwe bewegingen- ook de feministische- onder de noe
mer van democratiseringsbewegingen gebracht worden omdat hun plaats ten opzichte 
van de partij nog niet duidelijk is en ook de plaats, de functie van de partij zèlf ten opzich
te van die bewegingen niet. Impliciet bestaat toch nog het idee- geloofik-dat de CPN 
er is voor de klassenstrijd en dat de 'rest' daar 'bij' komt. 

Waarom nog met mannen? 

We vragen ons af of het niet zinvoller, dat wil zeggen effectiever zou zijn om onze energie 
alleen maar aan de vrouwenbeweging te geven. Elsbeth zegt dat ze dat te beperkt zou vin- (, 
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J ::1 omdat ze 'meer is dan de categorie van haar onderdrukking'. Meer dan alleen maar 

t ~:1 onderdrukte vrouw, maar ook iemand met een visie op de maatschappij als geheel en 
'P de manier waarop die moet veranderen. Vanuit die algemene politieke visie is ze lid 
a:1 de CPN. Bovendien vcronderstelt ze een verband tussen haar onderdrukking als 

·F•uw en andere vormen van onderdrukking en wil ze die twee met elkaar verbinden. 't 
?r.lbleem is dat het alleen zinvol is om in die partij te werken als het daarbinnen mogelijk 
i' 1m die verschillende vormen van onderdrukking met elkaar te verbinden. Om de 
C )N in feministische zin te veranderen moet je er ontzettend veel tijd en energie in ste
k :n. Tineke vraagt zich af of je persé in die partij moet zitten om dat soort veranderingen 
t ' stand te brengen. Die veranderingen worden ook gerealiseerd door feministen die 
l: .nen politieke partijen actief zijn. 
T:1eke: Gevoelsmatig heb ik me altijd verwant gevoeld met de radicaal-feministen; veel 
:r. :er dan met de socialistisch-feministische beweging. Het heeft me altijd tegengestaan 
.L: de socialistisch -feministen naar mijn idee hun identiteit meer ontleenden aan het zich 
Jutten tegen de radicaal-feministen dan aan iets anders. Ik denk dat de vrouwenbewe
;i:~~ zo groot en zo creatief geworden is omdat met name radicaal-feministen heel anders 
zir,;en leven en daardoor allerlei belangrijke dingen hebben ontdekt. Ze hebben steeds 
• ~el radicaal stelling kunnen nemen, op basis van een duidelijke stellingname ten aanzien 
•:~;1 hun eigen onderdrukking. Sommige socialistisch-feministen denken nog steeds dat 
z: t:ich van de radicaal-feministen onderscheiden omdat ze vinden dat ze behalve door 't 
F ariarchaat ook door het kapitalisme onderdrukt worden. Ik vind dat een grove verte
~èning van wat de radicaal-feministen als inzet van hun strijd definiëren. Radicaal-femi
: is ten zijn op basis van hun inzicht in hun eigen onderdrukking heel erg anti-kapitalis
I:;ch. Dat anti-kapitalisme is niet wat soc-fem en radicaal-feminisme onderscheidt, het 

:1derscheid wordt bepaald door de strategie . 
. )-·~·za: Wat me niet aanstaat in het radicaal-feminisme is het idee dat er überhaupt geen 
:'!uts is voor mannen en dat dus ieder contact ermee verdacht en niet te combineren is 
L ct 't feminisme. Ik heb 't idee dat op die manier de dagelijkse problemen met mannen 
e::·der genegeerd dan aan de orde gesteld worden. Het laat de mannen buiten schot ... 
-·i'wke: Ja, maar Sylvia, wat is dan volgens jou wel het belang van het radicaal-feminisme 
. •or de vrouwenbeweging? 
. ·:1-c.·za: Volgens mij hebben zij de strijd tegen de mannen geïnitieerd. Zij hebben duide
. ik ~emaakt dat er zoiets bestaat als seksen tegenstellingen, als onderdrukking van vrou
v. :n door mannen, van die concrete vrouw door die concrete man .. 
T neke: Dat zijn toch hele essentiële ontdekkingen. Ik vind het moeilijk om dat los te ma
k ::1 van het idee dat je hoe dan ook niets meer met mannen te maken wilt hebben . 
. }''Jia: Ja, ik ook. Dat is ook iets dat ik in mezelf heel moeilijk vind. 
,t yrtille: Je zou een parallel kunnen trekken met de arbeidersbeweging. De CPN heeft 
:1.h bijvoorbeeld altijd tegen de sociaal-democratie afgezet omdat sociaal-democraten 

è.•.\\ n'ben in overleg met het kapitalistische systeem. Bijvoorbeeld n het tripartitite over-
r, ,:~<lat sinds de Tweede W ere! doorlog is opgezet. De CPN zei altijd: je kan wel met je 

51 



kbss~nvij.md onderh:mdclen nuar je kan er niet mee samengaan. Je moet ie daar \·o\ku-
11H'n lo.s v.m oq.;.miscn'tL De radicaal-temintsten "aan uit van een soOrtf!;elijke redene

nng: ah, mannen je onderdrukker, je vqand ZiJn dan ~oet je een machtsstrijd voeren. 

D~n moet ie je volkomen los van die mannen organiseren en alleen vanuit een machtspo

sitic de c:onfr,mtatie .1.mgaan. 
1:/sl>eth: Ik denk d.n ebt ook onze eigen ontwikkeling in de partij is geweest. lk heb 

~tceds de idec(;n 1·an de radicul-fcministcn -- die voor een groot deel ook mijn ideci'n 

1.1)11 gekoppeld a.m concrete ervaringen. Je merkt dat je ab je in de partij samen met 

n1.1nncn voor tcmintsllschc eisen wilt opkomen, gemarginaliseerd wordt: jouw belangen 
worden toch .1ltiJd on,lcrgeschikt gemaakt aan het 'algemene belang' en dat is meestal het 

tJLl!lm·nbchng. h·mimsmc wordt niet echt 'iericus genomen. Juist l'anuit die ervaring 

was er ;o' n behoefte .un eenvrouwen overleg, zelfs toen wc nog niet wisten 1vat de doel

stciling ,Lurv.ln moest zijn. \Vc badden er behoefte aan omdat we elkaar nodig hadden 

om er ,,,·hter re komen wat wc wilden en hoc 1ve dat konden bereiken. Het is toch niet zo 

dat IC daar samen met mannen .Khter komt. Juist omdat 'top een aantal concrete punten 

tC1.;en die mannen gaat, ,),)k 111 de partij. Trouwens, hetzelfdq;eldt voor je persoonlijke 

relaties. Voor mij tcnmmste en ik denk voor .1llc feministen. ledereen die een dergelijke 

ontwikkcli11i: dtHlrtnaakt komt v o,ll- de vraag te staan: moet ik wel or niet zonder man
nen en /O j;1 onder w<·lke voorw .1.1rdcn dan? l)ndcr welke voorwaarden is een relatie met 

11L1111ll'll iüwrh.Hlpt re.llis<Trbaar~ Ik schroef die voorwaarden steeds verder op: geen ex

clusieve relaties meer, 11Jt·t meer 111 t:·en huis met een man, cn7.ovoort. 

S.l'lvi,,· 1-.C.n van de vo,nwaardcn is in ieder gev.1l ebt je je met vrouwen orgamscert. Ik be

doel, dat Jl' dat snort dingen s;lmen met nouwen kan bespreken, dat je 't niet meer in je 

centje hodt op te lossen. Dat is de p.nallelmct vrouwenoverleggen in de partij. Bijvoor
hct·ld: de '>t rijd tcgl'n l,,·t ll'tt dat ie JJJet serieus genomen wordt heb ik altijd gevoerd in dt 

p;lrtii. 't lbd waarsclujn!Jjk te maken met m'n leeftijd en m'n sekse, maar ik had het idee 

dat n wmt•n .. 1ls ik iets JLL1r voren hracht, dachten: moet ik nou niendelijk glimlachen 01 
op de inbllld van wat Jl' zvp ingaan) Fn als je dan kattig deed re,1geerdc men ook mctecc 

heel c·xtr<'cm. zo \;Ul: d.n p:bt toch met bij een meisje ... 

l·J.I/Jr:th: Missc·htcn deed je daarom v;lak 1.0 pinnig ... 

SyhltL Ja, dat kan bc-,t. ~,~Jsschien zette ik me :~f tegen het idee dat je altijd .1ardig moe 

doen omdat je t<Kh curdig hem c1ls \Touw ... Maar het punt is dat je daar in )c eentje me. 

zat. De functie v.m vrouwcnm·nleggcn is ook dat je elkaar kan steunen in die strijd.} 

geeft clk.ur een 'itcuntjc lil de rug. In persoonlijke vcrhoudingen is het ook belangrijk.. 

je gaat meer bespreken met .mdcrcn, om steun te krijgen. Bij radicaal-feministen is dJ· 
ht·l'l sterk uitgewerkt: je moet .1ls vrnuwcn bij elkaar gaan zitten. Anders maak ie nocll 

tets kLurtcn ''Pitchtevanm,mn('fL 

M_wtillc.· Meur je l)l'gon ml't te Jeggl'n dat dát nu juist is wat je tcgemtaat in het radicaJ; 

tem i 111 sm c .. 

\ · 1\ l, doel op nch st.lat 't me tegen. Als idl'c dat dát de oplossmg is voor de macht, 

slrlJcl tu,,,.r, w.••r•;,c·'r <Tl nou wen. Ik vind dat je als vrouwen bij dkaar moet gaan zitte· 
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.r.•:Jd:lt 't de enige manier is om jezelf sterk te maken, om mannen ergens toe te kunnen 
.1 ; .. mgcn. 
!. ~ckc: Ik denk dat 'top zich mo~elijk is om op een radicaal-fcrnini~tischc bas1s in de 

'J,,:·rij te werken zolang je je femmist zijn maar niet legitimeert d"or Lilt 1c roepen lbt ie 
•uk. zo te~en 't kapitalisme bent. Dat is vals. Je bent feministisch of je bent 't niet. Als tc

rLniste ben je tegen seksentegenstellingen en tegen vrouwenonderdrukking. V rrdcr 
'1, :ts. Voor mij heeft de keus Yan radicaal--feministen om niet met mannen samen te wer

·. m twee kanten: de ene kantis-en die vind ik heel goed omdat 't de basis is v,1neen hele 

,;nte creativiteit en macht- dat je de veranderingen waarnaar ie streeft .1l in Je e1gen Ie
' ":1 wilt realiseren. Het idee dat JC door die veranderingen zèlf re leven die veranderingen 

•uk werkelijk kunt realiseren. De andere kant- en die vind ik rriet zo goed- is dat de 
-~l'llZC tegen mannen als een ratzoncle keus wordt voorgesteld, óók als het om Je personn

L 'leven gaat. Terwijl ik zelf niet 't gevoel heb dat 'teen ratilmalc keus is. Ik denk 11!et dat 

rL ",Hionecl voor of tegen mannen kies. In ieder gcv,;l voel ik me seksueel tot nunncn aan

"c'rokkm- tot sommigen althans. Dat is niet Iet> <L1t ik pn dnrtTl kan of wil afschaf

·c:-1 Ik denk dat je dat niet tot rationele kem moet verheffen. l--Iet moer mugel1jk ziJn nm 

· .;dicaal-feministischc ideeën t?en beetje los te maken daarvan. IvLur 1k weet met of dat 
v d echt kan ... 

· .. _,bcth: De keuze voor mannen wordt je toch ook rnrn ot meer per dccreet opgedron

~cn' De ,malpe van de radicaal-feministen van de gedwongt·n hetero· scksu.l!Jteit slaat 

''dJ juist dáár op ... 
~J>Lckc: Ik \·ind die an.1hse ook heel belangrijk. Al> ik erover lees bc111k 'ter volkomen 

ll ··cc eens. lvh.u dat leidt er niet toe dat ik me nog exclmit:f tot vrouwen :ung,·trokken 

•cl. 
\t yhï.1: 't Is niet iets waarin ie zelf een keuze kunt doen. 
~( 

o1 Het persoonlijke is politiek 
?é 

J! 

· ratend cn·er de vraag: Al d.m niet met mannen, conc:luderen Wl' dat de .'><llll':'nhang 

.Jss,·n wat je politiek of maat-,cluppclijk kunt vcr.lllden:n en de nl.min wa.11 op je je per-

. Am \ijk \even inricht, essentieel is. Van de radicaal-feministen hebben we geleerd lht er 

·:·n direct verband bestaat tussen wat je in je persoonlijk leven realiseert en wat je aan po
i :1ckc ideeën ontwikkelt. Sylvia vmdt dat juist zo problematisch omdat de vrouwenbc

\· c:~ing de emotionele en rationele keuze die je in je persoonlijk leven moet maken niet 

-'Jiost. F.\sbeth zegt dat ze in haar persoonlijk leven vaak alleen nog maar negnicve keu
;,·n maakt: geen 'duurzclme' relaties met mannen bijvoorbeeld. Niet omdat ze dat niet 

:·uk 1·indt maar omdat het onder de bestaande verhoudingen nou eenmaal niet anders 
.. .\11. 

,dë'l<~: Is geen kinderen krijgen voor jou ook eennegatieve keus) 
(;bcth. J ,l. 
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Sylvia: Als je wel voor een kind kiest, bijvoorbeeld omdat je zeker weet dat een kind je 
ontzettend veel geluk zal geven dan blijft het een negatieve keus. Omdat je die keus 
maakt vanuit een onderdrukte positie, die niet verande;d kan worden ... 
Tineke: Dat is de eeuwige discrepantie tussen de veranderingen waarnaar je streeft en de 
moeilijkheid om die in je persoonlijk leven te bereiken. Dat dàt niet als probleem erkend 
wordt, dat daarmee niets wordt gedaan vind ik ook een belangrijke kritiek op de bestaan
de politieke partijen. Ik krijg steeds meer 't idee dat goede maatschappelijke veranderin
gen alleen voort kunnen komen uit een hele grote groep mensen die in zijn/haar eigen le
ven probeert om vorm te geven aan die veranderingen. Volgens mij is dat een heel belang
rijke nieuwe inbreng van de feministen in de CPN, zou dat in elk geval moeten zijn. Er 
moet veel meer de nadruk gelegd worden op het feit dat je de dingen die je wilt bereiken 
niet los moet koppelen van het leven dat je op dit moment leidt. Als je veranderingen in de 
produktieverhoudingen wilt bereiken is één van de strategieën bijvoorbeeld zèlf allerlei 
groepen en coöperaties op te zetten. Dat is iets dat volkomen verwaarloosd is door de 
linkse beweging. 
Wan ja: In de communistische beweging is dat niet verwaarloosd, het wordt niet als doel
stelling geformuleerd. Alles is geconcentreerd op het verkrijgen van staatsmacht, om 
veranderingen in bestaande verhoudingen te kunnen realiseren. Mensen en groepen 
mensen kunnen alléén dáárin, in het verkrijgen van die macht, een rol spelen. De rest is 
voor later. 

We vragen ons af hoe dat komt. Sylvia oppert dat de geschiedenis er debet aan is omdat de 
strategie van de utopisch socialisten geen resultaat heeft opgeleverd: ze hebben met die 
strategie niet gewonnen. Daaruit hebben de wetenschappelijke socialisten geconludeerd 
dat 't dus niet een goede strategie was, dat je er met het creëren van socialistische eilandjes 

niet komt. 

Tineke: Toch klopt dat niet, Sylvia, want wij hebben hier 't socialisme ook nog steeds 
niet bereikt en toch heeft de CPN zich nog steeds niet opgeheven omdat 't blijkbaar niet 
mogelijk is ... 

Elsbeth: Als mensen politieke doelstellingen hebben en daar naar gaan leven, wat femi· 
nisten op grote schaal doen, de één meer, de ander minder, dan is dat wel degelijk 
machtsvorming. Iedereen die feminist is trekt daar conclusies uit voor haar manier var. 
leven. Dát is ook 't bedreigende ervan voor mannen. Dáárom reageren ze er vaak ook ze 
agressief op. Het is voor een groot deel juist de kracht van de feministische beweging er. 
van individuele feministen. Omdat niemand 't je kan afnemen. Als je anders leeft of an· 
dere manieren aan het uitproberen bent heb je dat tot op zeker hoogte zelf in de hand. 
Myrtille: Maar het probleem blijft natuurlijk dat je aan de ene kant probeert veranderin· 
gen in je persoonlijk leven vorm te geven terwijl je aan de andere kant steeds op 't pro· 
bleem stuit dat dat zo ontzettend moeilijk is. Juist omdat 't om gedwongen keuzen gaat i' 
het kiezen voor één alternatief nooit een echte oplossing. Wat veel meer zou moeten ge· 
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bo:.ren is dat de problemen die dàn ontstaan in de openbaarheid komen. Volgens mij 
r<-': c:t dat proces -in de huidige omstandigheden leven en toch proberen andere verhou
j~~~cn te ontwikkelen- in de aandacht komen. Ik denk dat de problemen waar je dan 
or ;ruit veel meer inzicht geven in onderdrukkingsmechanismen. 

=)oorpratend over het probleem van de gedwongen keuzen, vooral aan de hand van de 
<aag: wel of geen kinderen, komen we er achter dat we die keuzen zelf, als feministen, 
: ·:>k nog vaak als individuele keuzen beschouwen. Elsbeth merkt op dat ze veel heeft na
c :dacht over wel of geen kind maar nooit op een politieke manier. De problemen die zich 
:1 beide gevallen voordoen blijven voor haar puur individuele problemen. De oplossin
~e:: waarnaar ze zoekt zijn ook puur individuele oplossingen ... Naar aanleiding daarvan 
vacn we over de vraag waar het eigenlijk om draait: Wat is politiek? Is het niet nodig 
d;..tr een hele nieuwe betekenis aan te geven? 

E.IJeth: We hebben als feministische beweging het terrein van de politiek al enorm ver
:n:ed. Veel dingen die vroeger persoonlijke, individuele problemen waren, hebben we 
·rlt terrein van politiek gemaakt. We hebben bijvoorbeeld heel goed politiek weten te 
-1aken, waarom we niet gedwongen een kind willen, waarom we er recht op hebben dat 
~iet te willen. De abortusstrijd dus. En dan bedoel ik veel méér dan de strijd voor legalise
··.ng van abortus, voor een wet ... Het is een hele bewustwordingsbeweging geweest, ook 
1·. de partij trouwens. Hoewel de abortusstrijd nog heel vaak gereduceerd wordt tot eisen 
:an de regering. Maar het omgekeerde, dus het recht op het hebben van een kind, de 
:o,Jrwaarden die daarvoor nodig zijn, de hulp, de steun ... hebben we niet als politieke 
k-vcstie gedefinieerd. 
T:1eke: Daarom is het ook zo belangrijk dat de abortusdiscussie uitgebreider gevoerd 
v- Jrdt. Dat 'tover méér gaat dan een of ander democratisch recht. 
\\: m;a: De discussie moet niet uitgebreider, maar ànders gevoerd worden. Als wij niet 
luidelijk kunnen maken dat zelfbeschikkingsrecht moet worden afgedwongen van 
:n mnen, progressief of niet, dan komen we nooit verder. 
T:neke: Als je, heel geïsoleerd, zoals in de partij wel gebeurt, als één of ander progressief 
re :ht verdedigt 'De vrouw beslist', dan krijg je dat àls een vrouw inderdaad beslist om een 
k.nd te nemen ze dan zelf ook maar voor de consequenties moet opdraaien. Want het is 
te eh háár beslissing. Op die manier wordt 't ook losgekoppeld. Dan krijg je inderdaad 
"eel makkelijk dat soort ideeën van: jouw beslissing? Okee, los het dan ook maar zelf op. 
1·f_vrtille: De argumentatie is toch obk vaak: de vrouw beslist omdat ze degene is die de 
~onsequenties moet dragen ... 
Lbeth: We hebben zelf een aantal verbindingen nog niet gelegd. Daar hadden we 't 
Latst in het vrouwenoverleg over, naar aanleiding van een stuk van Tineke en Myrtille . 
.'.LJortus viel eigenlijk altijd onder de zogenaamde 'lijf-politiek'. We zijn er-met wisse
i end succes weliswaar- redelijk goed in geslaagd om die lijfpolitieke kanten van het fe
rr.misme in te brengen in de partij ... 
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Tirzeke: Je bedoelt seksueel geweld en zo? 
Elsbeth: Ja, onder andere. Maar de 'harde kern' van de. partij-politiek, zoals jullie dat in 11 

dat stukje noemden, bijvoorbeeld het sociaal-economisch beleid, is buiten schot geble-
ven. Dat komt omdat we zèlf discussies over moederschap, over gedwongen keuzen en 
over wat 't precies betekent- recht op je eigen seksualiteit- niet verbonden met soci
aal-economische politiek. Of maar zeer ten dele, zoals bijvoorbeeld in de discussic over 
verkorting van de arbeidsdag. Tot nu toe hebben we de 'lijfpolitiek'- waartoe ik dan 
voor 't gemak ook de kwestie van abortus en kinderen reken- en de sociaal-economi-
sche politiek te veellos van elkaar gezien. Wat in de traditionele politiek dus óók gebeurt. 
Terwijl 't juist zo vreselijk veel met elkaar te maken heeft. 
Myrtille: Ik denk dat die scheiding ook een erfenis is van de politiek zoals die tot nu toe 
gevoerd is. En dat maakt 't inderdaad nodig om met nieuwe definities te komen van wat 
politiek is, wat wij daarmee bedoelen. 
Wan ja: Wat wij daarvan verwachten vooral. Het hele politieke bohverk, dat zo ontzet
tend vastgeroest zit in het denken over wat politiek is, over wat belangrijk is en vooral 
over wat te veranderen is, stel je ter discussie. Bij die gedachtezie ik 't wel eens somber in. 

Het paradijs ligt in de toekomst 

Ter afsluiting van ons gesprek willen wc het hebben over de vraag aan welke voorwaar
den de CPN zou moeten voldoen om echt aan te kunnen sluiten bij feministische ideeën. 
Wat er concreet zou moeten veranderen. Het blijkt niet eenvoudig om dat zomaJr één
twee-drie te formuleren. We beginnen met de vraag waarom we als feministen lid zijn 
van een politieke partij en in het bijzonder van de CPN. 

Elsbeth: Ik ben lid geworden van de CPN omdat ik vind dat er hele fundamentele veran
deringen moeten worden doorgevoerd in de maatschappij als geheel, omdat daarvoor 
ondermeer het kapitalisme op de helling moet. En ik vind dat de CPN de enige partij is 
die zich dat ten doel stelt. Alleen ... ik vind die doelstelling- afschaffing van het ka pita· 
lisme-te beperkt. Binnen zo'n beperkte doelstelling is de politiek\ Jn de partij voor een 
deel zelfs tegen mij gericht. 
Wan ja: Hoe kan je nou het anti-kapitalisme als motief voor je lid-zijn geven en tegelijkcr· 
tijd vinden dat die politiek tegen je gencht is? Dan moet je heel anders gaan invullen wat je 
onder maatschappelijke veranderingen vcrstaat en je politieke doelstellingen anders for· 
muleren. Trouwens, ik zie dat niet zo, de CPN als enige partij die van het kapitalisme at 
wil. Eén van de belangrijkste gevolgen van mijn feministische ontwikkelingis-op par· 
tij-politiek vlak tenminste- dat ik de plaats van de partij in het geheel van veranderings· 
bewegingen anders ben gaan zien. De CPN is voor mij één van de middelen die daartoe 
zou kunnen bijdragen. Maar daarvoor moet de partij wel veranderen. lk ben de beteke· 
nis van de partij daardoor nogal gaan relativeren. 
Elsbeth: Ik bedoelde alleen maar dit te zeggen: zolang de CPN zichzelf weliswaar ,ü· 
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' · .. Jtfing vJn het bpitalisme ten doel stelt maar niet afschaffing van het patriarchaat zijn 
1
1.. \oelstdlint;en deels tq;en mij t;ericht. Als je niet expliciet stelt dat je het patriarchaat 

v 1 .lt'>c\uHen, of ebt niet in praktijk brengt, hou je impliciet vrouwenonderdrukking in 
.·1d. Alleen ... dat vcrander ik niet door er uit te stappen. 

1 .o-tz/lc· Je bn ook invloed uitoefenen op politieke partijen vanuit een autonome orga
I · .nie. Voormij speelt ook niet zo 't argument dat je lid moet zijn van een politieke partij 
T1 indoed te kunnen uitoefenen op 't parlement of de staat. Dáárvoor hoef je helemaal 
1 c't in een politieke partij te zitten. 'Wij Vrouwen Eisen' is daar een goed voorbeeld van. 
~is: ·th: Mijn motiv,nie om lid te blijven van de CPN is dat ik vind dat je een organisatie 
··oe' hebben die een aantallijnen kan trekken, verbindingen kan leggen, gemeenschap
:.,·li,kc doelen kan iorrnuleren, etc. Mijn kritiek op de partij is voornamelijk dat ze zich
: éll. als gevolg van economisme en sectarisme, lange tijd tot een soort deelbeweging 
'' At gereduceerd, zoals ze dat ten aanzien van andere bewegingen ook deed: de CPN 
·· , ·r de klassenstrijd, de nouwenbeweging voor de vrouwenstrijd, de milieubeweging 

·· .>r het milieu ... 
1n.1: \X' at het bestaansrecht van de partij ondermijnt. 

· sbeth: ].1, want dan ken je de communistische partij een heel beperkte functie toe. Ter-
ijlik de CPN meer zou willen zien als een beweging, met de nadruk op bewegzng, die 

-duur haar histurische cr\'aring en haar intentie en mogelijkheid om groepen bij elkaar 
,. :1rcngtn - .malyses kan maken en strategieën kan bedenken om veranderingen tot 

•· md te brengen. 
V .. p: Die mogelijkheid is dus heel gering gebleken. Dat is ook de historische ervaring 

x' èCSt. De mogelijkheid om al die bewegingen en opvattingen te verbinden is heel klein 
~c ,:ken .... Dat is nou juist het probleem. 
'"li: :kc: Ik vind, Flsbeth, dat je moet uitkijken met datgenewat je doet of waar je werkt te 
· ~tiunaliseren als dé beste keus. Ik denk dat de vrouwenbeweging heel belangrijk is, ook 
ti :rt dat Houwen zich buiten politieke partijen organiseren. Ik probeert 't te zien als de
k· ·,m één beweging: de nouwen in en buiten partijen. Waarom ik nog steeds lid ben 
• .1- Je CPN heeft zowel te maken met een soort historisch gegroeide verknochtheid aan 

.1 ':·lei mensen met wie ik me verwant voel en die ook lid zijn als met een soort politieke 
'1t.matie die met de uitgangspunten van de CPN te maken heeft. Wat betreft het eerste: 
.k rnd dat je dit soort historische toevalligheden niet moet uitschakelen. En wat betreft 
Je .Jtgangspunten van de CPN: die komen tegemoet aan een fundamentele behoefte om 
·n :: .1llerlei bestaande verhoudingen te breken. Helaas wordt die doelstelling door de par
. i r •p een hele reeks van terreinen slecht of zelfs helemaal niet gerealiseerd. En dat is van 
· ijn kant ook een beLmgrijke kritiek op de partij. Maar de pretentles zijn er in ieder geval 

· Jg steeds en als uitgangspunt vind ik dát heel belangrijk. 
: .·sbeth: Ik vind het juist zo'n probleem dat die pretenties soms ontbreken. In de jaren '50 
--~ '60 bijvoorbeeld heeft de partij de- voor die tijd- tamelijk radicale ideeën van En
~d, t)\ er het gezin .1b onderdrukkend instituut volslagen genegeerd. In de praktijk wer
d:" er ontzettend burgerlijke opvattingen gepredikt. En trouwens, dat werkt nog steeds 
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:loor. Het gezin is toch nog altijd heilig, dat behoort toch tot de dingen waar je eigenlijk 
niet aan mag komen omdat je mensen niet voor 't hoofd mag stoten. Daar zit geen spoor 

van radicalisme meer in. 
Sylvia: Je kan het natuurlijk helemaal niet verkroppen als de partij waarvan je lid bent
juist omdat die voor vernieuwing en veranderingis-op een aantal terreinen voortdu
rend achterloopt. Misschien, denk ik soms, heb je toch wel met een ideaalbeeld gezeten 
ten aanzien van de partij. En dan krijg ik het conflict in mezelf dat je inderdaad illusies 
hebt maar dat je de daaruit voortvloeiende desillusies niet aan de partij kunt wijten. Aan 
de andere kant zit er in je keuze voor de communistische partij een heleboel idealisme en 
dan kan je niet zomaar laten vallen. 
Waarschijnlijk komt 't juist door dat idealisme dat we er zo hard over vallen als uitgere
kend communistische- of meer in het algemeen linkse- mannen achterlijke opvattin
gen hebben over vrouwen, seksisten zijn. Terwijl het theoretisch gezien klopt dat sek
senstrijd niets met klassenstrijd te maken heeft en je dus ook niet van communistische 
mannen hoeft te verwachten dat ze minder seksistisch zijn dan anderen, doen wc dat wél. 
Juist omdat communisten de pretentie hebben tegen onderdrukking te zijn. Om dezelf
de reden val je er harder over als communisten of communistische partijen, zoals de 
PCF, naar racisme zwemende ideeën hebben. Tineke concludeert dat, juist omdat die 
communistische mannen wat betreft seksisme niet zoveel verschillen van andere mannen 
en dus niet met argumenten te overtuigen zijn, we ons als feministen in de partij als 
machtsgroep moeten definiëren en profileren. 

Tineke: We moeten een eigen definitie van wat politiek is opeisen en er voor zorgen dat er 
niet heel gladjes van wordt uitgegaan dat we allemaal progressief zijn en dus allemaal voor 
hetzelfde doel strijden. 
Elsbeth: Daar van uitgaan zou gevaarlijk zijn voor de partij omdat z'e dan onvermijdelijk 
conservatief wordt op een aantal terreinen. Als je bijvoorbeeld tot dogma verheft dat de 
CPN voor de bevrijding van de vrouw is zonder te willen praten over de consequenties 
die dat voor je politiek moet hebben dan blokkeer je iedere ontwikkeling. Er is altijd ge
zegd dat de CPN voor bevrijding van de vrouw is, dat 'tin de praktijk vaak niet zo was 
kon je niet aan de orde stellen. Dogma's zijn er immers nietvooram ter discussie te staan. 
Dat vasthouden aan dogma's waar niet over te praten valt is trouwens een veel algemener 
probleem in de partij. Het hangt ook samen met het probleem van pluriformiteit, het 
naast elkaar bestaan van verschillende belangen en meningen in de partij. Die pluriformi
teit is voorwaarde om omstreden dingen ter discussie te kunnen stellen, om foute of 
overleefde standpunten te veranderen en dus om verder te komen. 
Myrtille: In de CPN bestaat de ideologische eenheid vaak uit een verzameling dogma's, 
zoals een catechismus. Dat maakt 't zo moeilijk werkelijke problemen bespreekbaar te 
maken, wat toch nodig is om ideeën te krijgen over hoe 't verder moet, om een nieuwe 
politiek te ontwikkelen. 
Tineke: Het is inderdaad net een kerk, de communistische partij. De overeenkomst zit 
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' .. , m het feit dat zowel voor de kerk als voor de partij het paradijs in de toekomst ligt ... 

\\:. ~ denken dat de vooropgestelde ideologische eenheid waarover we 't hadden, sterk te 
,--aken heeft met het idee dat het paradijs, 'het socialisme' als toekomst-ideaal wordt op
,::c:nt. En er moet kennelijk iets gemeenschappelijks zijn, in de vorm van leerstellingen, 
Joc;ma's, formules, om mensen nû bij elkaar te houden. Vaakmerk je, bijvoorbeeld inde 
-èccnte discussies over het marxisme-leninisme, dat zo krampachtig wordt vastgehou
_:c:n Jan allerlei formules uit angst om 'mensen te verliezen'. Wij betwijfelen of die angst 
•. d gerechtvaardigd is. Maar, hoe dan ook, wij zien niet zoveel in bezweringen voor de 
: c:komst, maar meer in veranderingen nû. We denken dat uitgebreide, open discussie 

d ~.<reen voorwaarde voor is. 

:'\loten 

\' erkiezingsprogramma van de CPN voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1981. 
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werd de oprichting van vrouwenoverleggen aanvaard. 
Myrtille Hellendoorn en Tineke ten Velden, 'Hoe veranderen we de CPN', in: Kati;f, nr. l, februari 
1981. 

"· ;\lederlandse Vrouwenbeweging, opgericht in 1946. 
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-. Vrouwen is het maandblad van de NVB. 
- E. lzeboud, 'feministische golf of feministische hoogtij?' in: Politiek en Cultuur, nr. 6 1979. 

E. F.tty, Tem in isme en soccialisme' in: Politiek en Cultuur, nr. 7 1979 (dit stuk was niet mede onderte
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tzek en Cultuur, nr. 4 1979. 
Elsbeth Fttv en Sylvia Schreuders, 'Feminisme en Links, De versplintering voorbij' in: Komma, nr. 2 
19RO. 

59 



Een commtinist en zijn seksuele 
moraal 

Tjitske Akkerman en Koosje Couprie 

Publicaties over seksualiteit zijn zeldzaamheden in de geschiedenis \ ,m de CPN. jelk 
Boersma (ps. voor Jacques Engeb) die in 1926 het boek !Je Communzst en zzjn Sexuclc 
Moraal schred, was alleen al vanwege de keuze voor dit thema een uitJondedijk com
munist in de CPH. 1 Ook zijn vzsie op seksualiteit is in een aantal opzid1ten binnen de 
CPH, en tromvcns ook da,1rbuiten, allesbehalve gemeengoed. Het boek gaat d,m ook 
vooral over een communist en zijn seksuele moraal. Boersma's positie in de CPN zullen 
we verderop nog verduidelijken. Het boek biedt veel aanknopingspunten om icu. te zeg
gen over de discussies die toen over seksualiteit gevoerd werden. 

We zullen eerst kort de visie van Boersma weergeven en aangeven door \velke ont
wikkelingen in het buitenland hij zich laat inspireren en hoe deze in Nederland doorwer
ken. Daarna gaan wc uitgebreider in op het bock, waarbij we de onderwerpen seksuali

huwclijk, geboortenregeling en bevolkingspolitiek bekijken. 

Ter inleiding 

Evenals in andere landen ontstaat in Nederland rond de eeuwwisseling een discussic over 
geboortenregcling. Hier en daar wordt geboortenbeperking noodzakelijk geacht om 
een mogelijk explosieve bevolkingsgroei tegen te gaan. Deze mogelijkheid is ontsta,l!l 
door een daling van het sterftecijfer die onder andere samenhangt met de ont\Yikkeling 
van de medische wetenschap en een betere zuigelingenzorg. Vormen \·an geboortenre
geling werden altijd al toegepast, maar komen nu in de openbaarheid doordat er een 
maatschappelijke discussic u ver voorbehoedmiddelen ontstaat. V mm,tandcr, van ge
boortenbeperking zijn in die tijd vooral in links liberale kringen te vinden. 

Tegenstanders zijn vooral de confessionelen: 111 de tr;Jditioneel ebt istclijkc opvat
ting is seksualiteit zonder voortplanting wndig. Zij vrezen eenloskoppeling van seksu
aliteit en voortplanting met als mogelijke conscgucntics dat huwelijk en gezin aangetast 
worden. Binnen de arbeidersbewcgmg is over het algemeen sprake van een gere., -rveerde 
houding tegenover de propaganda voor geboortenbeperking. Bocrsma is voorstander 
van voorbehoedmiddelen voor zover deze een meer natuurlijke seksualiteit mogelijk 
rnaken die niet gehinderd wordt door angst voor de gcvolgm. De christelijke moraal 
'geen lusten zonder lasten' \vordt in zijn bock bcstredt:n. 
Er wordt een 'vrije' lustbeleving gepropageerd die niet aan banden gdegd wordt door 
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', .<: ,·n staat en d1e niet gehinderd wordt door de mogelijke 'lasten'. Kerk en staat wor
J''': ,ckritiseerd omd.lt ?.e het n1onogame, onvc1·breckban: huwdijk voorschrijven. Uit

'llic\\)k ?i in 'vrije' seksuele vcrhoudingen pas mogelijk door maatschappelijke verande
·~~.- ·n in '.oci.lltstische zin, d. w .7 .. wanneer de staat grotendeels de ver?.orging van de 

' :1cicrcn merneemt (van Houwen) en vrouwen economisch onafhankelijk worden. 
· ::1 kbs,iekc \·is Ie binnen de .1rhcidersbeweging. 

Ontwikkelingen in het buitenland 

:1'~ :ratic \·oor zijn denkbeelden vindt Boersma aan de ene kant in de ontwikkelingen en 
.1i' .. ss i es in de Sowjet-Unie. Uitvoerig worden de verandenngen van het huwelijks- en 
· uriterccht, de voorzieningen voor kinderopvang en de mogelijkheden voor gemeen
.·h::opelijke huishoudens beschreven. In dit verband worden o.a. de ideeën van Kollon
·"· en Trotski besproken. Aan de andere kant vinden we in het boek een oriëntatie op 
I, ... kbecldcn zoals die rond de eeuwwisseling in Furopa en de VS door radicale hervor
r ers \ .m de seksuele mora.1l naar voren gebracht worden. In de Verenigde Staten ont
; .... :t eind vorige t:euw t:en r.1dicale stroming die zich richt op 'seksuele bevrijding' en die 
.·rb,mden IS met de vrouwenbcweging en de strijd voor geboortcnregeling. 2 'Seksuele 

:'C' ·11ding' houdt dan in dat 'nije liefde', seksueel plezier en de loskoppeling van seksu-
1; ·:ten voortplanting worden gepropageerd. Dergelijke denkbeelden worden o.a. ver
w • rd door de seksuele hervormers Haveloek Ellis en F.dward Carpentcr, hun werk is 
l\ , .. 1·erschillende grenzen en in de VS van invloed. Omgekeerd onderhouden vrouwen 
;l< 'l.1rgaret Sanger, actief 111 de beweging voor geboortenregeling in de VS en de anar
_,h:··;tc Emma Goldman vele internationale contacten. in De Comrmmist en zzjn Sexuee!e 

\f · 1a/ vinden we de ideeën van Haveloek Ellis en Edward Carpenter terug. ln Enge
l' -,r 1·inden deze radicale denkeelden de meeste weerklank bij anarchisten en radicaal 
'' • :ali<>ten.' Ook in Frankrijk ontstaat rond de eeuwwisseling een dergelijke beweging 
b _ tl'n de gevestigde arbeidersorganisaties. Het zijn hier anarchisten, neo-malthusianen 

·1 c :n .lantal feministen die een radicale beweging vormen. Zij trekken het land door om 
• rbchoedmiddelen te vcrspreiden en propageren naast werkstakingen ook 'baarmoe

"". <takingcn' die gericht zijn tegen het militarisme. 4 Hier speelt o.a. het werk van Au
> : Forel, een Z witscrsc psychiater, een grote rol. Zijn ideeën vinden wc ook terug in 
"". :1oek \'.lil Boersma. 

August Forel en Haveloek Fllis Zljn beiden seksuologen, zij houden zich als eersten 

: •: .I.L: met seksu.1litcit .1ls object van wetenschappelijke studie. 
k nern.uionalc uitwisseling van ideeën komt o.a. tot uitdrukking in de oprichting van 

Je \' eltliga für Scxualreform' in 1927, waarvan Ellis en Forelmedeoprichters zijn. In De 

( nmwnst en Zl/n Se1.:ueele iWoraalkomcn dus vcrschillende invalshoeken bij elkaar. In 
•c: •ot>k wordt gepoogd een\ erbinding te leggen tussen 'burgerlijke' en 'socialistische' 
·::. ::s, waarbij Boersma deze als zodanig onderscheidt. Dit komt het duidelijkst naarvo· 
·- ·1 in ziin opntting dat historisch materialisme en 'burgerlijke' psychologie elkaar zou-
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den moeten aanvullen. Visies van Marx, Engels en Bebel over seksuele verhoudingen 
staan in het boek min of meervreedzaam naast die van Freud en andere 'burgerlijke' psy
chologen. Het werk van Freud wordt in die tijd weinig bediscussieerd in Nederland; wat 
dat betreft behoort Boers ma tot de voorhoede. 5 

Nederland 

In ons land hebben radicale ideeën over seksuele bevrijding waarschijnlijk weinig in
vloed gehad. Misschien vinden ze ook hier de meeste weerklank in anarchistische 
kringen. 6 In het algemeen worden deze ideeën slechts door enkelingen verwoord, zoals 
Boers ma. Wel bestaat er een discussie over geboortenregeling die zich concentreert rond 
de Neo-Malthusiaanse Bond (NMB). Deze is in 1881 opgericht en vindt haar aanhang 
vooral onder links-liberalen. De Bond propageert geboortenbeperking door het gebruik 
van voorbehoedmiddelen. Zij bestrijdt de christelijke moraal die seksualiteit en voort
planting als onverbrekelijk beschouwt, maar probeert tegelijkertijd de indruk te vermij
den dat huwelijk en gezin door haar werk aangetast zou worden. Omgekeerd wordt de 
NMB heftig bestreden vanuit confessionele hoek. 

Maar niet alleen van deze kant ondervindt de NMB tegenstand. Ook socialisten ne
men een kritische houding aan. De theorie van Malthus wordt bestreden, voorzover de
ze nog doorwerkt in de NMB. 
Deze theorie komt erop neer dat de bevolking sneller zal toenemen dan de voedselpro
duktie. Geboortenbeperking wordt met name voor de arbeidersklasse noodzakelijk ge
acht om hongersnood te voorkomen. In de socialistische visie zijn de kapitalistische ver
houdingen de oorzaak van armoede en niet de overbevolking of de groei van de arbei
dersklasse. De kritische opstelling ten opzichte van de NMB heeft vermoedelijk ook te 
maken met het 'puriteins' karakter van de arbeidersbeweging: kuisheid voor het huwe
lijk, huwelijkstrouw en een groot gezin staan in hoog aanzien. 7 Voorzichtige pleidooien 
voor 'vrije liefde' en driehoeksverhoudingen zoals bijv. naar voren gebracht in het boek 
Wordend Huwelijk (1932) door Mathilde Wibaut en haar man, roepen in de SDAP 
(waarvan zij lid zijn) een storm van protest op. Binnen de vrouwenbeweging behoren de 
radicale ideeën van Mathilde Wibaut naast die van vrouwen als Wilhelmina Drucker, 
AlettaJacobs en mevr. Rutgers-Hoitsema tot de uitzonderingen. (De laatste twee zijn 
een tijdlang actief binnen de NMB.) 

Over het algemeen bestaat er ten aanzien van de eerste feministische golf een nogal 
'puriteins' beeld. 8 

CPHenNMB 

De arbeidersbeweging staat, zoals we eerder opmerkten, nogal op gespannen voet met 
de NMB. Toch hebben we nergens de indruk gekregen dat door de CPH rond 1926 de 
NMB heftig bestreden wordt. In de Tribune (het dagblad van de CPH) van 1925 t/m 
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19r c·rschijnen zo nu en dan advertenties van de NMB en van de zogenaamde Sanitas
wn: \els, waar voorbehoedmiddelen te koop zijn. Er wordt één artikel aan de NMB ge
WI iè · .. 1. v. het feit dat de aanvraag van de NMB voor koninklijke goedkeuring door de 
(cc :1fe;o;ionele) minister geweigerd is.~ In dit artikel wordt de Bond verdedigd tegen de 
aai: · 1llen van confessionele kant. Het werk van de Bond zelf wordt vooral praktisch be
oo,- :eeld, al te erge misstanden en leed kunnen er door worden verzacht. Maar om 'het 
kw ~.;d' op te heffen is een nieuwe maatschappij nodig en dat moet men van de Bond niet 
ver-co. achten. Louis de Visser keert zich namens de CPH in de Tweede Kamer eveneens 
fel ·:;en het besluit om de koninklijke goedkeuring aan de Bond te weigeren. 10 

Dit betekent nog niet dat in de CPH de geboortenregeling als een belangrijke kwes
tie .n verband met de bevrijding van vrouwen gezien wordt. Aan de ene kant worden de 
codessionele standpunten bekritiseerd wanneer gepoogd wordt deze opvattingen via 
her ""· eigeren van een koninklijke goedkeuring aan de hele bevolking op te leggen. Aan de 
arH:·:~e kant wordt de neo-malthusiaanse visie waarmee de NMB geboortenbeperking 
pr< Engeen bestreden. Geboortenregeling wordt vooral beoordeeld als middel om bij
voc ~beeld armoede, tijdelijk te verzachten, als een privé-kwestie dus. 

~n de Tribune wordt weinig aandacht besteed aan geboortenregeling en abortus. Er 
wc:: Jt een paar keer melding gemaakt van openbare bijeenkomsten over abortus en geb
o<w"nregeling die gehouden zijn. Op een van deze bijeenkomsten vertelt een arts over 
de "':·:schrikkelijke ervaringen met abortus die hij in zijn praktijk tegenkomt, op een an
der" ::-ij eenkomst staat 'de sexuele verhoudingen i.v.m. het kindertal bij proletariërs' op 
de ~·.;mda. 11 Van deze laatste bijeenkomst vinden we helaas geen verslag. 

\·,)or het feit dat vrouwen vanwege armoede geen kinderen meer wensen is wel be
gnp. ~aar het moederschap wordt als haar belangrijkst taak voorgesteld. Moeder
schar wrg en instellingen als crèches worden noodzakelijk genoemd om de uitbuiting 
var. buitenshuis werkende vrouwen te beperken maar het blijven toch altijd burgerlijke 
ins~:>llingen en' een schijntje maar van de werkelijke vervanging van de moeder in huis. ' 12 

In ''':'1 artikel 'De vriend der vrouwen' wordt gesteld dat Lenin de vrouwen gelijke wette
lijk.: rechten heeft gegeven, maar 'de liefde tot man en kinderen heeft Lenin niet 
aap ~ètast'. 11 Een kritische visie op het 'burgerlijk' huwelijk zoals Boersma die verwoordt 
vin Jen we nergens terug. Het belangrijkste vraagstuk in de Vrouwentribune (een weke
lijLe rubriek) lijkt te zijn hoe vrouwen bij de klassenstrijd betrokken kunnen worden. 
Ec1- 'nieuwe seksuele moraal' is een kwestie voor ná de revolutie: 'Welke vormen dan de 
san>::-Jleving van man en vrouw zullen aannemen, maakt ons geen zorgen; wij zullen ze 
met · .1orschrijven .. .'. 14 

J elle Boers ma en de CPH 

Bocsma (geboren in 1896) typeert zichzelf als 'radicaal socialist en radicaal pacifist'. 15 

V oe -Jat hij in 1919lid wordt van de CPH is hij actief in deSDAPen in de Jongelieden 
Geh:d-Onthoudersbond, waarin o.a. anarchisten, socialisten en christen-socialisten 
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samenwerken. In 1919 wordt hij, geïnspireerd door de Oktoberrevolutie m de Sowjet
Unie, lid van de CPH. De sfeer in de CPH staat hem echter niet aan. Hij vindt de leiding 

autoritair, de partij sectarisch en vooral vindt hij dat de CPH 'een dorre exegese van het 
marxisme' kent. 16 Boersma wil aandacht voor de 'communistische moraal', de opvoe
ding tot en verwerkelijking van een socialistisch bewustzijn. In dit laatste streven vindt 
hij Henriëtte Roland Holst als medestander. Hij heeft haar in 1923 een brief geschreven 
en naar aanleiding daarvan organiseren zij samen een bijeenkomst met CPH-leden ovn 
dit vraagstuk. Vanaf die tijd werken ze zo nu en dan samen. Henriëtte Roland Holst 
schrijft een voorwoord in De communist en zijn sexuele moraal waarin de nadruk gelegd 
wordt op de noodzaak van' veranderingvan gezindheid van individualistisch tot sociaal'. 
Meer vrijheid en harmonie in de seksuele verhoudingen volgen niet automatisch uit de 
overwinning van de arbeidersklasse volgens Henriëtte Roland Holst. 

Zowel Henriëttc Roland Holst als Boersma kritiseren economistische opvattingen 
in de CPH en leggen sterk de nadruk op de noodzaak van veranderingen op het niveau 
van ideologie en bewustzijn. De vele thema's die Boers ma behandelt, worden in verband 
gebracht met de burgerlijke ideologie. Deze zou de gemeenschapsgcdachte ondermijnen 
en een individualistische mentaliteit met zich meebrengen. De kapitalistische verhou
dingen kunnen niet alles verklaren; zo wordt gesteld dat prostitutie al langer bestaat. 
Verklaringen worden dan in het boek vaak op individueel psychologisch ni vcau of in een 
natuurlijke aanleg van de mens gezocht. In de CPH wordt aandacht voor dergelijke 
vraagstukken al gauw bestempeld als 'burgerlijk' of 'reformistisch' volgens Boersma. 
Hij verwacht dan ook niet dat het bock met enthousiasme ontvangen zal worden. ln zijn 
voorwoord oppert hij dat velen wellicht van mening zijn 'dat wij in dezen tijd van reactie 
"beter" werk te doen hebben dan een boekje te schrijven als den lezer hierbij wordt aan
geboden'. 

In de Tribune verschijnt een korte recensievan het bock, waarin het 'seksuele Haag
stuk' belangrijk genoemd wordt, maar betwijfeld wordt of de opvattingen die in het 
boek naar voren komen door de CPH in het algemeen aanvaard kunnen worden. 17 Boer
smais waarschijnlijk al in 1922 aan het boek begonnen toen de leiding v,m de CPH hem 
had geschorst van zijn partijwerkzaamheden waaronder medewerking aan de Tribune 
en de Communistische Gids. 18 Boersma en Henriëttc Roland Holst horen tot de opposi
tie die in 1923 uit de partij treedt en de Bond van KommunistischeStrijd en Propaganda
clubs opricht. Nog eenmaal, in 1925, meld Boersma zich weer aan bij de CPH. In 1927 
verlaat hij naar aanleiding van een conflict over het vakbewegingsvraagstuk dcfenitief de 
CPH. In de Tribune wordt hij beschuldigd van individualisme en b,mdelnosheid. 'Fen 
beetje banddoos ben ik in het organisatieleven altijd wel geweest,' geeft hij zelf toe. 1

" 

Het mannetjesdier 

In De Commumst en zijn 5/exueele Moraal wordt getracht historisch materialisme en 
psychologie met elkaar te verbinden. 'De conclusie van het historisch materialisme aan-
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vaardend dat de economische factor de basis is van het geestelijk leven bracht mij in den 
beginne in strijd met de conclusie der psychologie, volgens welke het de sexueele facto
ren zijn, die het gedachtenleven beheerschen.' (blz. 9) Deze wetenschappelijke tradities 
worden in het boek maar moeizaam met elkaar verbonden; zowel arbeid als seksualiteit 
worden opgevat als belangrijke menselijke 'aandriften' die bovendien als biologische in
stincten gezien worden. 

De natuurlijke aanleg en natuurlijke behoeften van 'de mens' vormen het uitgangs
punt voor een visie op seksualiteit. Beheersing van de natuur wordt tot op zekere hoogte 
noodzakelijk gevonden, maar het wordt niet wenselijk en bovendien onmogelijk geacht 
'de geslachtsaandoeningen geheel te overmeesteren'. 'Geheele verwaarloozing der sexu
ede functies is immers slechts mogelijk ten koste van lichamelijke en geestelijke ver
schrompeling, ten koste van een gestoord zenuwstelsel.' (blz. 52) Citaten uit het werk 
van Freud over de oorzaken van zenuwziekte worden gebruikt om aan te tonen dat on
derdrukking van seksualiteit schadelijk is. In feite baseert Boursma zijn opvatingen over 
seksualiteit niet op die van Freud, maar veel meer op de toen gangbare ideeën van seksu
ologen als Haveloek Ellis. Deze seksuologen ontwerpen classificatiemethoden om ty
pen van seksueel gedrag te onderscheiden, uitgaande van de vooronderstelling dat er één 
essentie is van 'normale' seksualiteit, vanwaaruit allerlei afwijkend seksueel gedrag geca
tegoriseerd kan worden. Seksualiteit wordt impliciet opgevat als heteroseksualiteit en 
déze moet 'bevrijd' worden uit de kluisters van het huwelijk. 

Freud heeft met deze opvatting gebroken, hij ontdekt dat de 'normale' seksualiteit 
een kanalisering is van de oorspronkelijke veelvormigheid en dat er geen natuurlijke, of 
oorspronkelijke normale seksualiteit bestaat. 20 In de visie van Freud worden driften niet 
biologisch gefundeerd maar staan ze op het snijpunt van natuur en cultuur, van het psy
chische en fysieke. in De Communist en zijn Sexueele Moraalwordt seksualiteitvoortdu
rend in biologische termen besproken. 

Niet alleen in een toen opkomende wetenschap als de psychologie en psycho-analy
se, maar ook in de medische wetenschappen wordt benadrukt, dat onderdrukking van 
de geslachtsdrift schadelijk is voor het organisme. AlettaJacobs schrijft over één van haar 
hoogleraren bij wie ze medicijnen studeerde: 'Volkomen te goeder trouw verkondigde 
"professor" de toendertijd vrijwel door ieder gehuldigde stelling, dat het voldoen aan 
zijn geslachtsdrift bij den man een eisch der gezondheid was ... '. 21 AlettaJacobs merkt op 
dat het hier gaat om een mannelijk definitie van seksualiteit. Boersma schrijft meestal 
over' de mens eh'. Wel vindt hij dat vrouwen beter dan mannen in staat zijn 'haar sexueele 
begeerten aan haar geestelijk-zedelijk leven ondergeschikt te maken'. (blz. 170) 

Vrouwelijke seksualiteit wordt in het algemeen minder geassocieerd met natuurlij
ke driften en meer met geestelijke liefde, zeker waar het om 'nette' vrouwen gaat. Ook 
vrouwen zelf spreken wel in termen van 'beteugeling van het mensch-mandier', een uit
spraak van Wilhelmina Drukker. 22 Of' overwinning van het speciaal menschelijke op het 
dierlijke in den mensch', een uitspraak van Henriëtte Roland Holst. Deze laatste ziet veel 
meer perspectief in 'subliemeering', dat wil zeggen het dienstbaar maken van seksuele 
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energie 'aan onzelfzuchtige en geestelijke doeleinden'. 23 Dit is een andere interpretatie 
van Freuds theorie dan die van Boersma. • 

In de vrouwenbeweging waren ideeën over seksuele bevrijding waarschijnlijk niet 
erg populair. Boersma heeft in ieder geval wel een dergelijk beeld van de vrouwenbewe
ging. Hij ziet als een ongunstig gevolg van de burgerlijke vrouwenbeweging dat vrou
wen nu soms 'alle sexueel verkeer verwerpen'. 'Preutsheid' ziet hij als een typisch bur
gerlijk verschijnsel. 'De steeds in de plooi blijvende naargeestige fatsoenlijkheid en de 
burgerlijke degelijkheid van vele vrouwen' drijft de man in de armen der prostitutie. (blz. 
151) Bij de bourgeoisie moet de vrouw onwetend en preuts zijn, volgens hem, ze mag 
over seksualiteit geen mening hebben. Seksuele onthouding wordt in het boek geassocie
erd met de burgerlijke of christelijke moraal en voor mannen en vrouwen in gelijke mate 
als onderdrukkend beschouwd. 

Binnen de vrouwenbeweging wordt dit soms geprefereerd boven voorbehoedmid
delen om zwangerschap te voorkomen. 24 Maar het gaf vrouwen ook de mogelijkheid en 
een legitiem argument om seksualiteit te weigeren; een vorm van zeggenschap over sek
sualiteit die niet erkend wordt in de door mannen gedomineerde beweging voor 'seksu
ele bevrijding'. 

Het monogame huwelijk 

Voor mannen als Boersma is het verzet tegen de 'burgerlijke' moraal progressief, het is 
onderdeel van de strijd tegen kapitalistische verhoudingen. In zijn socialistisch toe
komstperspectief is een huwelijk op grond van 'kameraadschap' mogelijk, omdat voor 
vrouwen dan de economische noodzaak om te trouwen is vervallen. Voor vrouwen be
tekent kritiek op het huwelijk, het streven naar 'vrije liefde' etc. niet zonder meer een 
vooruitgang, zolang dit gedefinieerd wordt vanuit een mannelijke visie, zolang de ver
houdingen in huwelijk en gezin (en daarbuiten) niet geanalyseerd worden als machtsver
houdingen tussen de seksen. Het huwelijk wordt in dit boek vooral gekritiseerd omdat 
het 'onderdrukkend' is voor 'een bevredigend geslachtsleven'. Onderdrukkend is dan 
het streng monogame karakter van het huwelijk, wat zich uit in de onverbreekbaarheid 
van de huwelijksband. Deze huwelijksvorm wordt' opgelegd door kerk en staat'. Echt
scheiding is in die tijd voor de wet wel mogelijk, maar alleen door een beschuldiging van 
overspel van de ene partner en erkenning van de schuld van de andere partner. Dit geeft 
aanleiding tot 'de grote leugenpraktijk'. Van Rooms Katholieke zijde worden verschil
lende pogingen ondernomen om ook deze mogelijkheid van echtscheiding uit te sluiten. 
Dit streng monogame karakter van het huwelijk wordt gezien als de oorzaak van 'zede
loosheid', 'ontaarding', 'excessen', 'uitwassen' etc. Daarmee worden in het boek o.a. 
prostitutie en geslachtsziekten bedoeld. Deze twee zaken worden in die tijd meestal als 
bij elkaar horend beschouwd; prostituees worden gezien als degenen die geslachtsziek
ten verspreiden. Elfriede Friedländer, die door Boersma veel geciteerd wordt, consta
teert echter dat t.a.V. prostitutie de mannen vrijuit gaan en geslachtsziekten Verspreiden, 
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terwijl vrouwen een gedwongen medische behandeling krijgen. 25 

Ook 'onwettige' kinderen en ongehuwde moeders worden voorgesteld als één van 
de uitwassen. Het onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen kan immers verval
len als het burgerlijk huwelijk opgeheven wordt. We vinden in die tijd pleidooien om het 
probleem op te lossen door het kind de naam van de moeder te geven, o.a. van Forel. El
friede Friendländer noemt dit als één van haar eisen in haar boek Sexualethik des Kom
munzsmus ( 1920)26 Hoewel haar opvattingen met die van Boers ma op veel punten over
eenkomen, blijkt in haar boek dat zij zich meer verplaatst in de positie van vrouwen. Zij 
merkt op, dat mannen egoïstisch zijn en alleen op eigen lust uit. (blz. 19) Zowel bij Fried
länder als bij Boersma wordt de stelling uitgewerkt dat de mens van nature niet mono
gaam is, maar Friedländer twijfelt er ook aan of de heteroseksuele aanleg wel zo natuur
lijk is. In die tijd wordt homoseksualiteit nog grotendeels beschouwd als aangeboren en 
erfelijk. Daarbij gaat het uitsluitend over mannen, lesbische vrouwen komen in deze dis
cussies niet of nauwelijks voor. Boersmakenschetst homoseksualiteit als een ziekte. He
teroseksualiteit staat nog niet ter discussie, het begrip komt in het boek niet voor; wat zo 
natuurlijk en vanzelfsprekend is, hoeft blijkbaar geen naam. 

Pas als psycho-analye meer terrein verovert, vindt vermoedelijk ook een ver
schuiving in definities van homoseksualiteit plaats; homoseksualiteit wordt niet meer als 
biologische maar als psychische afwijking gedefinieerd. Maar ook al wordt uiteindelijk 
zelfs de scheiding tussen 'normale' en 'afwijkende' seksualiteit in deze definities opgehe
ven, seksualiteit blijft toch in aparte categorieën gedefinieerd. Je bent ofwel hetero- of
wel homo- ofwel biseksueel etc. 

Gemeenschapsbelang en zelfbeschikkingsrecht 

De relatie tussen seksualiteit en voortplanting was en is voor mannen en vrouwen ver
schillend. De lasten kwamen voornamelijk op de schouders van vrouwen neer. Angst 
voor eventuele zwangerschap, de zwangerschap zelf, het risico van een abortus, de ver
antwoordelijkheid voor het kind, werd door vrouwen gedragen. De zeggenschap over 
de voortplanting werd zelden als haar eigen zaak gezien. In De Communist en zijn Sexu
releMoraal wordt seksualiteit grotendeels als een privékwestie gezien, waarover het in
dividu zelf beslist, maar waar het de voortplanting betreft wordt het 'seksuele vraagstuk' 
een 'sociale' kwestie. Daar moet het gemeenschapsbelang boven dat van het individu 
gaan. De 'lusten' moeten dus bevrijd worden van de maatschappelijke dwang, maar de 
gemeenschap beslist over de gevolgen. Bovendien wordt moederschap als een natuurlij
ke bestemming van vrouwen gezien. Wanneer vrouwen het moederschap principieel, en 
niet uit nood, afwijzen 'houdt de vrouw op een ware, normale vrouw te zijn'. Vaders zijn 
niet te vinden in het boek en vaderschap bestaat eigenlijk niet, laat staan dat het een 'na
tuurlijke' bestemming van mannen zou zijn. 

Vooral de burgerlijke vrouwenbeweging wordt ervan beschuldigd dat zij vrouwen 
moe aanzet het moederschap principieel af te wijzen. We vinden binnen de toenmalige 
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vrouwenbeweging in Nederland echter hoogstens enkele voorzichtige pleidooien voor 
'vrijwillig moederschap' en dat zijn dan nog de meest v~rgaande opvattingen. Dit houdt 
in dat vrouwen zelf de mogelijkheid moeten hebben het aantal kinderen te regelen, om
wille van hun gezondheid, de opvoeding van de kinderen en soms omwille van hun eigen 
emancipatie. Dit laatste wordt bijvoorbeeld naar voren gebracht door mevrouw Rur
gers-Hoitsema. 27 Zij pleit dan ook voor geboortenregeling door middel van voorbe
hoedmiddelen en zet zich daarvoor in binnen de NMB. 

In De Communist en zzjn Sexueele Moraal wordt geboortenregeling niet toege
juicht, omdat het tot gevolg heeft dat de besten en meest verantwoordelijken zich in hun 
nageslacht beperken'. Voor de 'enkeling' wordt het echter als een geluk beschouwd dar 
'het malthusianisme' (bedoeld wordt hier het neo-malthusianisme) hem ( !) 'in staat stel
de tot een geslachtslevèn dat het natuurlijke zoveel mogelijk nabij komt, zonder dat het 
den maatschappelijken ondergang van zijn gezin en denlichamelijkenen geestelijken on
dergang van zijn vrouw ten gevolge heeft'. (pag. 213) De theorie van Malthus wordt uit
gebreid gekritiseerd, de NMB komt echter in het boek niet ter sprake. 

Abortus 

Wordt het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen m.b.t. geboortenregeling in het algemeen 
al nauwelijks onderkend, wat betreft abortus ligt dit nog veel moeilijker. Abortus provo
catus is illegaal en wordt vaak geassocieerd met verminking van vrouwen en met mis
daad. In het boek wordt abortus niet genoemd, terwijl wel uitvoerig ingegaan wordt op 
de ontwikkelingen in de SU en daar is abortus in 1924 gelegaliseerd. In het al eerder ge
noemde boekje van Friedländer wordt abortus wel besproken en legalisatie geëist. 

Voor de vrouwenbeweging in Nederland is een pleidooi voor het recht op abortus 
nogal revolutionair. In het blad Evolutie, waarvan Wilhelmina Drucker redactrice is, 
wordt vóór de Eerste Wereldoorlog wel eens voorzichtig gepleit voor het recht op 
abortus. 28 Na de Eerste Wereldoorlog leeft de abortusdiscussie op en pleit H. W. Sand
berg in 192 7 in 'De Proletarische V rouw' voor vermindering of afschaffing van strafbaar
heid. De redactie distantieert zich echter van zijn mening: abortus wordt door haar ge
zien als 'een van de zwartste misdaden'. 29 

De voorstanders van de !egalisering van abortus in de socialistische beweging vin
den echter wel dat het gemeenschapsbelang boven dat van het individu gaat. De marxist 
mr. J. Valkhoff schrijft in 1933: 'Niet te aanvaarden is de opvatting, dat de burger een ab
soluut recht heeft op vrije beschikking over zijn lichaam. Deze opvatting berust op een 
verkeerde rechtsfilosofische basis. Zij is in hoge mate individualistisch. '30 

De meest radicale feministische opvattingen vinden we in het buitenland. In Enge
land verdedigt Stella Browne abortus provocatus ronduit als een principieel recht van 

vrouwen: 'Our boclies are our own.' Zij is lid van de communistische partij en haar 
standpunt leidt daar tot felle discussies. Door haar tegenstanders wordt naar voren ge· 
bracht dat geboortenregeling in het belang van de kapitalisten is en dat vrouwen zich 
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neer met de klassestrijd moeten bemoeien en minder met de overheersing van mannen, 

c1ie a\\een voortkomt uit hun economische afhankelijkheid. Deze discussie leidt er toe 
dat Stel! a Browne in 1923 haar lidmaatschap opzegt. 31 

Voortplanting als het recht van de sterksten 

De gemeenschapscontrole over de voortplanting wordt in De Communist en zzj"n Sexu
cele Moraal voorgesteld als noodzakelijk, opdat' de ongelukkigen, de mismaakten, de li
:hamelijk en zedelijk gebrekkigen en zij die erfelijk belast zijn, van voortplanting wor
Jen uitgesloten'. (blz. 215) De medische wetenschap moet over dit gemeenschapsbelang 
"'·aken; zij zal 'een sociale wetenschap, die ziekten niet slechts geneest, maar voorkomt, 
:nocten worden. Zij moet een zwak geslacht voorkomen door de hygiëne, voeding en de 
~ehele levenswijze te verbeteren. Van August Forel wordt in dit verband het volgende 
Jangehaald: 'Het pleit wel voor onze menschenliefde, als we ziekenhuizen, krankzinni
~engestichten en dergelijke hebben, maar een groot deel van de arbeidskracht der ge
meenschap wordt daaraan verspild. Het ware beter de oorzaken aan te tasten en te zor
gen dat de menschelijke ruïnes zich niet voortplanten.' In Die sexuelle Fr a ge van Forel 
komen o.a. voorstellen voor gedwongen sterilisatie van zieken voor. 32 In De Communist 
m zijn Sexueele Moraal komen dit soort voorstellen echter niet voor, want het voort
Jianringsvraagstuk moet ook weer niet 'dogmatisch van bovenaf voorgeschreven wor
clen'. Boersma verwacht meer van een stijgend sociaal bewustzijn en verantwoordelijk
heidsgevoel. Voor ons roepen bovenstaande opvattingen associaties met het fascisme op. 
In die tijd zijn ze in het algemeen echter veel minder omstreden en bestaat er ook in de ar
Seiders beweging en onder feministen verwarring over. 

Eugenetische argumenten worden soms door feministen gehanteerd om hun eisen 
Yoor moederschapsvoorzieningen of voorbehoedmiddelen kracht bij te zetten. Grete 
.v1eisel-Hess, een Duitse feministe, schrijft dat als de gemeenschap haar houding t.a.v. 
het moederschap niet drastisch verandert, alleen 'minderwaardige' vrouwen nog kinde
ren zullen baren. 11 Kollontai omschrijft in 1921 het gemeenschapsbelang t.a.v. de voort
i:'\anting als a. de gezondheid en hygiëne van de natie en het ras; b. de toename en afna
me van de bevolking die de nationale economische gemeenschap vereist. 34 In ons land 
~Yordt door Aletta Jacobs rassenverbetering als motief voor geboorteregeling 

~:,enoemd. 35 In de CPH staan zulke opvattingen waarschijnlijk niet ter discussie. In de re
censie van De Communist en zijn SexueelMoraal in De Tribune wordt in ieder geval met 
geen woord op deze seksistische en racistische ideeën ingegaan. De geschiedenis van de 
CPN moet voor een groot deef nog geschreven worden. Welke ontwikkeling de visie en 
politiek van de CPN t.a.v. geboortenregeling en bevolkingspolitiek doorgemaakt heb
ben, vormt daarbij een belangrijke vraag voor verder onderzoek. 
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Abortus, enkel een democratisch 
recht?~:-

Fijgje de Boer 

De abortusdemonstratie in december 1974: een vrouw roept tijdens een ledenvergade
ring van de CPN in haar afdeling iedereen op eraan deel te nemen. 'Er leiden vele wegen 
Jaar Rome en er moet op verschillende fronten gestreden worden,' zo luidt haar beeld-
5praak. Een beeldspraak die tevens een impliciete kritiek kan inhouden op het beperkte 
blikveld van de CPN. De afdelingssecretaris antwoordt haar met te zeggen dat 'we juist 
van Rome afwillen' en hij krijgt de lachers op zijn hand. 'Discussie' gesloten. 

Dit is zomaar een voorbeeld- er zijn er meer- waaruit een beoordeling spreekt 
ten aanzien van het oproepen tot deelname aan abortusstrijd in de CPN. Het was niet zo 
~ebruikelijk om binnen de CPN voor een dergelijke demonstratie op te roepen. Ook nu 
-zes jaar later- is er soms nog veel moed voor nodig. 

Dit artikel gaat over standpunten van de CPN over abortus in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog, met name uit de jaren vijftig en zeventig. Over de vijftiger jaren stond mij 
ènig schriftelijk materiaal ter beschikking, over de jaren zeventig kon ik putten uit eigen 
ervaringvanuit de deelname aan het comité 'Wij Vrouwen Eisen' in Amsterdam. 

In dit artikel wil ik zoeken naar de achtergronden van de huidige steun van de CPN 
aan de abortusstrijd. Ik doe dat om de onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in die 
stwn te belichten en om van daaruit die steun te kunnen verdiepen. 1 

Overbevolking en regeling van geboorten in de jaren vijftig 

Aan het begin van de jaren vijftig brandt in Nederland een discussie los over de explosieve 
Devolkingsgroei van na de Tweede Wereldoorlog en de maatregelen die ter beheersing 
varr die bevolkingsgroei genomen dienen te worden. 2 Geboortenbeperking als middel 
Jm de bevolkingsgroei af te remmen duikt in dat verband als één van de mogelijkheden 
Jp, naast b.v. emigratie. Er worden standpunten ingenomen, door de NVSH en zelfs 
:•innen hervormde en gereformeerde kring, dat huwelijk en voortplanting niet onlosma
,,elijk met elkaar verbonden hoeven te zijn. Het beleven van seksualiteit in het huwelijk 
-los van de voortplanting- wordt steeds meer erkend. Men is vóór het verstrekken 
· an voorbehoedmiddelen, maar wat abortus betreft, laat men- ook in de NVSH- een 
:eer beslist 'neen' klinken. 3 

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Annemiek On st enk 
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Binnen socialistische en communistische kringen bestaan grote reserves tegenover 
maatregelen tot beperking van geboorten. Men baseert zich, met name in de CPN, in de
ze op klassiek-marxistische standpunten4 betreffende • de relatie geboorten beperking, 
overbevolking en arbeidsreserveleger. 

In Politiek en Cultuur verschijnen in de eerste helft van die vijftiger jaren enige arti
kelen over dit onderwerp. Eén ervan is van de hand van een lid van de Academie van We
tenschappen in de USSR, dr. G. Alexandrow, en verschijnt in januari 1953. Alexandrow 
verdedigt het klassiek-marxistische standpunt en gaat fel te keer tegen de 'overbevol
kingsleer'. 'In de kapitalistische landen, vooral in de USA,' zo schrijft Alexandrow, 'treft 
men een teugelloze propaganda aan voor de reactionaire ideeën van het malthusianisme.' 
Deze laatsten wijten de moeilijke toestand van de werkers aan het feit dat de aarde over
bevolkt zou zijn, vervolgt Alexandrow. Hij verkondigt daarentegen optimistisch dat er 
voor vele miljarden mensen méér plaats is op de aarde, zij het dat het kapitalistische sys
teem verhindert dat er plaats is voor allen. Dat systeem zorgt voor oneindige nood, hon
ger en armoede. In demagogische taal worden 'neo-malthusianen'5 in dit artikel als 
moordenaars afgeschilderd: 'De malthusianen willen in de eerste plaats het bestaan van 
de kinderen van de werkers aantasten. "Er zijn te veel kindere.n," beweren zij, men moet 
"kinderen verdrinken" als pasgeboren hondjes, men moet hen castreren.' En 'bij hun 
propaganda voor oorlog en volkerenmoord verbergen de neo-malthusianen niet, tegen 
wie zij in de eerste plaats de kanonnen, de escadrilles bombardementsvliegtuigen en de 
bajonetten op de geweren willen richten.' De propaganda voor voorbehoedmiddelen 
wordt 'overwoekerd' door wapengekletter en wat voorbehoedmiddelen voor vrouwen 
betekenen, wordt zo helemaal aan het oog onttrokken. 

Jules de Leeuwe sluit zich in het daaropvolgende jaar aan bij Alexandrow en keert 
zich even fel tegen de leer van de overbevolking: 'Het artikel van Alexandrow ( ... )dient 
grondig bestudeerd te worden teneinde voor de discussie argumenten op te leveren tegen 
de "overbevolkingsleer", tegen het neo-malthusianisme. Deze "leer" en methode wor
den gebruikt om de ware oorzaak van armoede en werkloosheid te verdoezelen: het 
kapitalisme. '6 De NVSH kan geen genade vinden in de ogen van Ju les de Leeuwe, ze 
wordt op één hoop gegooid met de' Amerikaanse overheersers' en deN ederlandse rege
ring. Geboortenbeperking is een slag in de lucht volgens Jul es de Leeuwe. Wel ziet hij in 
-ondanks zijn felle afwijzing van de 'overbevolkingsleer'- dat een bewuste regeling 
van het kindertal mogelijk moet zijn. 'Afgezien van de medische noodzaak, welke soms 
tot zodanige regeling leidt, kan onder de huidige verhoudingen in ons land en in andere 
kapitalistische landen geboortenbeperking voor een gezin soms een tijdelijke verlichting 
betekenen. En daar zijn wij natuurlijk vóór. Als wij maar beseffen dat zulk een tijdelijke 
verlichting- hoe gewenst ook- geen enkele oplossing van het probleem van werk
loosheid en armoede inhoudt en nooit een aanleiding mag zijn tot verslapping in de strijd 
tegen het imperialisme.' 

Wat er uitspringt in deze discussies over de 'overbevolking' is dat vrouwen er niet 
aan te pas komen. Vrouwen zijn in deze polemieken 'lijdend voorwerp'. Er wordt zon-

72 



cl er meer van uitgegaan dat de (baar)moeder ter beschikking van overheid, politieke par
rijen en andere bevolkingsleerdenkers staat. Wat vrouwen willen en àf zij kinderen wil

len en hoeveel dan, is de heren alleen een zorg vanuit het gezichtspunt van de bevolkings
groei. Dit heeft Bertold Brecht al eens schitterend onderwoorden gebracht in de 'Ballade 

vorn Paragraphen 218': 'Herr Doktor, die Periode ... Na, freu'n Sie sich doch man Dass 
die Bevölkerungsquote Mal 'n bisschen wachsen kann.' ( ... )6' 

'Liefde, seksualiteit en huwelijk' 

In 1957 verschijnt bij Pegasus het boek Liefde, Seksualiteit en Huwelijk van dr. E. Schin
Jel en dr. A. Rot. 7 Het is vertaald en bewerkt door Jules de Leeuwe. In het kader van dit 
artikel bekijk ik alleen de passages over abortus- in de termen van het boek- een 'op
zettelijk verwekte miskraam'. 

In het hoofdstuk over geboortenregeling worden de voors en tegens behandeld van 
abortus aan de hand van een drietal indicaties, te weten de medische, juridische en sociale 
:ndicatie. De twee artsen achten abortus op medische gronden toelaatbaar, wanneer de 
'rouw schadelijke gevolgen ondervindt van de zwangerschap. Als het over juridische in
dicaties gaat wordt de toonzetting al minder liberaal en verdwijnt de betrokkenheid bij 
Je (nood)situatie van vrouwen geheel uit het gezichtsveld. De kern bij dit betoog over de 
juridische indicatie is dat abortus bij de wet niet toelaatbaar is op grond van de volgende 
reden. Als een vrouw 'buitenechtelijk' zwanger is geraakt, bijvoorbeeld door verkrach
ting, het boek spreekt over 'overweldiging', dan valt heel moeilijk het bewijs te leveren 
dat die zwangerschap het gevolg is van die verkrachting. De zwangerschap kan ook het 
gevolg zijn van een èchte 'echtelijke' gemeenschap. 8 En maak dan voor de wet maar eens 
uit van wie de vrouw zwanger is geraakt; dàt is het probleem van de heren: is het van jou 
of van mij. Abortus wordt op grond van een sociale indicatie, dat wil zeggen vanwege 
huiselijke omstandigheden, vanwege de financiële situatie of de vrouw wil gewoon geen 
kinderen meer, evenmin toelaatbaar geacht. Er worden dan twee situaties onderschei
Jen. Ten eerste een situatie waarbij de toestand van een land (sic!) 'normaal' is, dat wil 
zeggen dat het land niet in oorlog of in een revolutionaire fase verkeert. De opvatting dat 
1·rouwen zelf dienen te beslissen wordt verworpen: 'Wie dit standpunt inneemt, verliest 
Jit het oog dat de vrouw respectievelijk het echtpaar, lid van een samenleving zijn en dat 
die samenleving waar zij plichten heeft tegenover de vrouwen (dat echtpaar) ook rech
:en kan laten gelden( ... ).' En even verder: 'Natuurlijk heeft de vrouw of hebben de ech
telieden in beginsel zelf het recht om uit te maken of zij kinderen zullen krijgen, maar de 
f;Cmeenschap kan beslissen dat in het algemeen dit recht eindigt, zodra de vrouw zwan
~er 1s., 

Er is ook een situatie waarin abortus op basis van een sociale indicatie toelaatbaar ge
acht wordt. Deze situatie doet zich voor in tijden van oorlog of bij een tekort aan mate
riële middelen (bijvoorbeeld gedurende een overgangsperiode, waarbij verwezen wordt 
naar de socialistische oktoberrevolutie in de Sowjet-Unie). Letterlijk wordt er het vol-
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gen de gezegd: 'Anderszijcis zouden in die jaren met name de vrouwen zonder de moge
lijkheid van zwangerschapsonderbreking niet in staat zijn geweest haar onmisbare taak 
bij de opbouw van het land en bij de eigen bevrijding te vervullen.' V rouwen dienen een 
arbeidsreserveleger-in de dubbele betekenis van het woord- voor de revolutie te vor
men. In de jaren van opbouw mogen ze zichzelf 'bevrijden', dat wil zeggen buitenshuis 
arbeid verrichten, zodra de toestand weer 'normaal' is moeten zij bereid zijn ten behoeve 
van de gemeenschap kinderen te leveren. Weer wordt beslist over de hoofden en buiken 
van vrouwen heen. Abortus is een aangrijpingspunt voor bevolkingspolitiek in handen 
van 'heersende machten' (in pré- of postrevolutionaire tijden). In één adem kan met bo
vengenoemde redenering het ·verbod op abortus in 1936 in de USSR gerechtvaardigd 
worden: de 'normale' toestand was toen bereikt. 

Het boek Liefde, Seksualiteit en Huweli;k wordt in april1958 in Politiek en Cultuur 
besproken. In deze bespreking is geen woord van kritiek te vinden op de standpunten die 
zowel Schindel en Rot als De Leeuwe verkondigen. Het wordt in die bespreking zelfs 
een 'populair' boek genoemd, gezien vanuit 'progressief wetenschappelijke richting'. 
Dit ondanks het feit dat- hoe moeilijk dat in die tijd misschien ook was- er wel andere 
stemmen te horen waren. Zelfs in Liefde, Seksualiteit en Huwelijk wordt melding ge
maakt van mensen die van mening zijn dat de vrouw onder alle omstandigheden zelf 
dient te beslissen. In Nederland bracht een aantal artsen dit standpunt ook in hun prak
tijk ten uitvoer. 9 Verder waren veel communisten in die tijd- strikt privé -lid van de 
NVSH. Over liefde, seksualiteit en huwelijk praatte je niet, dat was een taboe, iets voor 
buiten de CPN, werd ons in gesprekken met leden uit die periode verteld. 

In deze door de CPN gepubliceerde teksten uit de jaren vijftig blijkt dat vrouwen 
zich willoos moeten neerleggen bij de eisen van de gemeenschap. Het zelfbeschikkings
recht van vrouwen kwam in het denken niet voor. Er wordt teruggegrepen op stand pun
ten, die ver vóór de Tweede Wereldoorlog al opgeld deden. Het vereist een diepgaander 
onderzoek om te analyseren of het denken, zoals geschetst wordt, als partijstandpunt 
opgevat dient te worden. 

De CPN en abortus in de jaren zeventig 

Er heeft- sinds de jaren vijftig- een hele omslag plaatsgevonden in he! denken over li
chaam, seksualiteit, zelfbeschikkingsrecht. Hoe kijkt de CPN op dit moment aan tegen 
abortus(strijd) en in het verlengde hiervan de zeggenschap van vrouwen over haar li
chaam, seksualiteit, vruchtbaarheid etc. oftewel 'zelfbeschikkingsrecht'? In het volgen
de wil ik nadruk leggen op de betekenis van abortus( strijd) in het geheel van de vrouwen
bevrijdingsstrijd. 

Eén markant verschil tussen een feministische visie en de CPN -politiek komt dan 
duidelijk naar voren. De CPN bekijkt de abortusstrijd teveel vanuit een parlementaire 
optiek en te weinig vanuit het belang van vrouwen bij de realisering van dat zelfbeschik
kingsrecht. Hiermee samenhangend wil ik de wijze waarop de CPN haar politiek-strate-
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,;isch denken, in termen van coalitievorming van progressieve mensen en groeperingen 

tegen het huidige kabinet formuleert bekritiseren, voorzover dat toegepast wordt op de 
.1bonusstrijd. En wel op twee punten, nl. de nadruk op abortus als democratisch recht en 

het beschouwen van vrouwenbevrijdingsstrijd-waaronder de abortusstrijd-als deel
strijd. Beide benaderingen komen onder andere voort uit de poging abortusstrijd en 
nouwenbevrijdingsstrijd in te passen in het bestaande partijpolitieke denken en de be
staande parlementair-politieke strategie. Er ligt niet een feministische visie op de positie 
m onderdrukking van vrouwen en de mogelijkheden voor verandering ervan aan ten 
grondslag. 

a. Abortus als democratisch recht 

De ondersteuning van de abortusstrijd binnen de CPN, zoals we die nu kennen, kwam 
langzaam op gang. Tijdens de eerste abortusdemonstratie in 1972, georganiseerd door 
Dolle Mina, liepen individuele communistes mee. Bij de vorming van het comité 'Wij 
Vrouwen Eisen' in oktober 1974 deed de Nederlandse Vrouwen Beweging (NVB) aan
vankelijk nogal moeilijk over de eis: 'De Vrouw Beslist'. Het standpunt van de NVB, die 
toen met name de communistische visie in 'Wij Vrouwen Eisen' vertegenwoordigde, 
was dat de vrouw samen met de arts diende te beslissen, een standpunt dat overeenkwam 
met het initiatiefwetsontwerp van twee PvdA-leden, Lamberts en Roethof, uit 1970. Dit 
standpunt werd al vrij snel verlaten en ook de NVB stond toen vierkant achter de drie ei
sen van 'Wij Vrouwen Eisen'. Sinds de laatste demonstraties (met name vanaf 1976) 
schrijft De Waarheid- meestal als enige krant- uitgebreid en in solidaire bewoordin
gen over de abortusstrijd, zowel over de strijd in Nederland als de strijd die daarbuiten 
voor !egalisering van abortus gevoerd wordt. En binnen de CPN is het standpunt van 
WVE en de drie eisen zo langzamerhand wel bekend. Voor de verkiezingen in mei 1980 
verscheen een aparte brochure over de noodzaak van !egalisering van abortus, in artike
len in Politiek en Cultuur komt de abortusstrijd regelmatig aan de orde. 

Zo schreef Truus Divendal, vertegenwoordigster van de NVB in WVE en lid van 
het Dagelijks Bestuur van de CPN, een tijdje terug een artikel over abortus onder de titel 
'Abortusstrijd is democratische strijd'. 10 De titel is meer een eindconclusie van het stuk 
omdat dát over de wetten gaat die er in de afgelopen jaren geproduceerd zijn. Aan het 
eind wordt in enige zinnen beschreven waarom in haar ogen abortusstrijd vooral demo
cratische strijd is: 'De strijd voorvrije abortus is voor de vrouw heel fundamenteel. Het is 
echter meer. Het is een strijd tegen rechts, tegen reactionaire pogingen de bevolking te 

ringeloren en dwangmaatregelen op te leggen. Dit optreden is dan ook van zeer grote be
tekenis in de strijd die alle mensen voeren voor democratisering en vernieuwing van de 
maatschappij. De abortuskwestie is een zaak van alle democratische krachten in ons 
land 1 !'In de rede dieJoop Wolff uitsprak tijdens de kamerbehandelingvan twee abortus
wetsontwerpen ( Ginjaar/De Ruyter en Abma/Verbrugh) op 4 november 1980 komt dit 
ook aan de orde. HoewelJoop W olff de abortusstrijd en het zelfbeschikkingsrecht van 
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de vrouw plaatst binnen de algehele strijd van de vrouwenbeweging, besluit hij dat deel 

van zijn betoog met de zin: 'Wij staan aan de kant van die emancipatie-bewegingen, die 
democratisch van karakter zijn. ' 11 

Dit democratische karakter van de abortusstrijd maakt in de ogen van zowel Truus 
Di vendal alsJoop Wolff de steun van de CPN tot een logische zaak. Het anti-abortus
standpunt is 'achterlijk' en één van de uitingen van 'rechts' of van de 'reactie', met name 
belichaamd in het CDA, waarmee het democratische recht van de vrouw om zelf te be
slissen geschonden wordt. 

Ik heb verder de indruk dat, omdat de strijd voor een vrije abortus het belangrijkste 
strijdpunt is van de vrouwenbeweging de CPN zich in haar standpunten ten dele laat lei
den door standpunten van WVE. Ten dele, dat wil zeggen, de CPN ondersteunt de eisen 
van het comité. In de Tweede Kamerwordt echter door de CPN een politiek gevoerd die 
wettelijke maatregelen beoogt ten aanzien van abortus, 12 terwijl het comité maatregelen 
die een wet beogen afwijst omdat abortus dan een speelbal blijft in de politiek. 12

' Verder 
mogen in de ogen van de CPN democratische rechten niet geschonden worden, wat de 
reden is voor de steun aan de abortusstrijd. 

De essentie van de strijd voor !egalisering van abortus ligt echter niet zozeer in het 
feit dat het een democratisch recht is. Vóóropstaat het zelfbeschikkingsrecht over eigen 
lichaam en leven van vrouwen. Dat is fundamenteel. Ik zou de opmerkingvan Truus Di
vendal uit Politiek en Cultuur willen omkeren: abortus is méér dan een democratisch 
recht!! 
De manier waarop de abortusstrijd als democratische strijd betiteld wordt, wekt de sug
gestie dat een vrije abortus een recht is dat veroverd moet worden (en behouden moet 
blijven) op een rechts kabinet, op een in kapitalistische verhoudingen opererende staats
macht, zoals er zovele democratische rechten te veroveren zijn. Wat dan geheel aan het 
gezichtsveld onttrokken wordt, is de inzet waarvoor door de vrouwenbeweging voor 
zeggenschap over eigen lichaam, seksualiteit etc. gestreden wordt, nl. om een einde ma
ken aan de macht van mannen (en niet alleen in kabinetsverpakking) over vrouwen. Als 
abortus, als onderdeel van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, een democratisch 
recht genoemd wordt, dan is dat een recht dat veroverd moet worden op de heerschappij 
van mannen, van ministers, van politici, huisartsen, echtgenoten, kerkvaders, gynaeco
logen of zo men wil, het patriarchaat, over onze vruchtbaarheid en 'levens bestemming'. 
Dat de vrouwenbeweging evenmin als de arbeidersbeweging gebaat is bij een kabinet
VanAgt/Wiegel wil nog niet zeggen dat beiden, eensgezind, uitsluitend dezelfde boos
doeners bestrijden. 

b. Abortusstrijd als deelstrijd 

Dit tweede punt heeft veel te maken met het bovengenoemde punt: abortus als democra
tisch recht. Over wat ik onder abortusstrijd als onderdeel van een strijd tegen 'rechts' als 
deelbeweging versta, het volgende: ik baseer mij hier gedeeltelijk op noties uit het boek 
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Beyond the Fragments van Rowbotham c.a. 13 

ln Beyond the Fragments wordt de verhouding linkse politieke partij-autonome 
vrouwenbeweging geproblematiseerd. Linkse partijen beroepen zich vaak op 'voorhoe
Je'eigenschappen en stellen vaak hun inzichten boven die van autonome organisaties, 
Jie dan omschreven worden als 'deel bewegingen'. De wijze waarop de CPN nû de strijd 
voor !egalisering van abortus ondersteunt doet veel denken aan deze opvatting. Vanuit 
de CPN werd de strijd voor !egalisering van abortus niet gestart, zoals je misschien van 
een voorhoedepartij zou verwachten. De CPN werd in deze met standpunten van de 
\·:-ouwen beweging over abortus geconfronteerd en tracht die nu op haar wijze te integre
ren. Dat betekent dan dat de abortusstrijd en de strijd van de vrouwenbeweging voor 'ge
liike rechten' voor de CPN één van de vele vormen van strijd is tegen het rechtse bewind 
\ m het kabinet-Van Agt!Wiegel. In 'CPN-termen': de abortusstrijd biedt goede uit
pngspunten voor het verenigen van vrouwen en mannen tegen de regering-Van Agt/ 
\Xïegel. 14 

Daarmee wordt de abortusstrijd een deelstrijd, de vrouwenbeweging een deelbe
":eging. Het zijn deelstrijdterreinen naast de strijdterreinen van jongeren, studenten, 
~mbtenaren en ambtenaressen, onderwijzers en onderwijzeressen, buitenlandse werk
:lemers en werkneemsters, en vul het rijtje maar aan, die knokken tegen het huidige be
wmd. Door de abortusstrijd vooral te beschouwen als één van de breekijzers (wat hetze
ker óók is) waarmee het kabinet gewipt kan worden en door bovendien die functie van 
fundamenteler karakter te achten dan de betekenis die een vrije abortus voor vrouwen 
heeft, wordt de vrouwenbevrijdingsstrijd weer ten onrechte ondergeschikt gemaakt aan 
eèn algemene strijd die de hele bevolking zou aangaan. Deze algemene strijd is voor de 
CPN nog altijd: strijd tegen de kapitalistische crisispolitiek, tegen fascisme en voor 'de
mocratische vernieuwing'. Door het aanwijzen van deze strijdterreinen als politieke 
h,Jofdoriëntatiepunten (de centrale politieke strijdterreinen) en door de marxistische 
klassenanalyse die eraan ten grondslag ligt, kan de strijd tegen de vrouwenonderdruk
king terecht komen in het rijtje van 'deelstrijdtonelen'. Dat vrouwen voor haar bevrij
.iing een eigen strijd voeren, waarmee mannen zich doorgaans niet wensen te verenigen 
~n die vooralsnog op vele punten niet met de politiek van de CPN overeenkomt, wordt 
1:1 het bovengenoemde partijdenken ontkend. Dat abortus méér is dan een democratisch 
·echt, dan een deelstrijd tegen 'rechts', wordt in de feministische beweging uitgewerkt. 

De strijd voor een vrije abortus is verbonden met de strijd van de vrouwenbeweging 
'oor kinderopvang, tegen gedwongen moederschap, tegen seksueel geweld, voor be
,aa\d werk, kortom ze is verbonden met de feministische strijd voor een herinrichting 
nn de maatschappij. Zonder 'feminisering' van de maatschappij kan abortus niet echt 
nij zijn. Dat blijkt uit de volgende door mij willekeurig gekozen voorbeelden. 

In Oosteuropa is abortus volgens de wet meestal toegestaan op grond van de idee 
nat vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen. In de praktijk is het zeker niet zo dat 
net recht van vrouwen om zelf te beslissen werkelijk wordt erkend. De wetgeving, de 
·:oorzieningen, zoals crèches, openbare eetgelegenheden, zwangerschapsverloven e.d. 
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worden door Oosteuropese regcringen gebruikt als instrumenten voor de bevolkings

politiek. Op het moment dat er meer kinderen nodig zijn worden voorzieningen uitge
breid, op het moment dat er voldoende kinderen zijn worden de voorzieningen 

teruggedraaid. 15 

In Westduitsland is eenzelfde politiek waar te nemen. Het geboortencijfer is daar in 
de jaren zestig en zeventig drastisch gedaald. Een propagandacampagne komt nu op 
gang om het geboortencijfer op te krikken. Men vreest dat er in de toekomst niet genoeg 
mannen zijn om het leger op peil te houden. Naast maatregelen om onder het mom van 
emancipatie vrouwen in het leger te krijgen, worden vo~r vrouwen voorzieningen ge
troffen ( ouderverloven etc.) om het krijgen van kinderen te vergemakkelijken. 

Voor dit soort doelen wordt van de emancipatiegedachte gebruik gemaakt om meer 
controle te krijgen op abortus, de voorzieningen voor moederschap en de voorlichting 
over voorbehoedsmiddelen. 

Deze voorbeelden laten zien hoe op vcrschillende manieren het reprodukticve ver
mogen van vrouwen inzet was en nog steeds inzet is van bevolkingspolitiek. 
Deze voorbeelden tonen dat het anti-feministische karakter van een dergelijke politiek 
alleen duidelijk kan worden als abortusstrijd gezien wordt binnen het geheel van de strijd 
voor vrouwenbevrijding. Voor de CPN betekent dit de noodzaak van het hanteren van 
een feministische visie op abortus en het voeren van een politiek die daarop is afgestemd. 
Zonder die visie is het gevaar dat abortus als beheersingsinstrument gaat functioneren in 
handen van welke overheid dan ook, levensgroot aanwezig. 

Februari 1981 

Noten 

1. We kunnen in het bestek van dit anikei niet ingaan op hoe er in de CPN als geheel gedacht wordt over vrou~vcnon
derdrukking en -bevrijding. 

2. In de eerste jaren na 1945 steeg h.._r geboortencijfer spectaculair en het bleef een tijdlang daarna op een hoog mvcau
in vergelijking met het buitenland. Dit hoge geboortencijfer zorgde voor een sterke bevolkingsgroei, wat leidde tot 

de maatschappelijke noodooaak van geboorten beperking. Allengswerddit steeds meer inge?ien, zoals blijkt uito.m 
de volgende publicaties: 
- Hcrdehïk schnïven van de Generale Synode der Nederlands Hervormde Kerk betreffende het Huwelijk ( 1952 
- Bevolkingsgroei en maatschappelijke vcrantwoordelijkhád, rapport van de Dr. Wiardi Beckmamtichting 
(1955) 
- De kerk en de NVSH. Een hervormde beschouwing van haardoelstelling en werk (195R) 
Zie vcrder ook: Jan de Bruijn, GeschiedeniS van de abortus tn Nederland, van Gennep Amsterdam 1979. 

3. De NVSH stelde in 1952 een commissie Abortusvraag~tuk in. Deze commissie be~tond enkele jaren maar kon nlèt 

tot duideliikc standpunten komen ten aanzien van abortus. Zie ook: Jan de Bruijn, Geschiedenis van de a bonus m 
Nederland, Van Gennep, Amsterdam 1979, p. 153. 

4. Zie: K. Marx, Het Kapitaal, deel I, Haarlem 1977, p. 490. Volgens Marx vormt de overbevolking een industrieel re
scrveleger voor het kapitaal. 

5. Zie voor het neo-malthusianisme het artikel van Koos je Couprie en Tjirskc Akkerman in dit Komma-nummer. 
6. J. De Leeuwc, 'De zogenaamde "overbevolking" in Nederland', Politiek en Cultuur, IX, 1954, pp. 41-46. 

6a. B. Brecht, Gesammelte Werke VI I!, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1967, p. 382. 
7. Dr. Erich Schindel en Dr. Anton Rot, Liefde, Seksualiteit en Huwelijk. Uit het Duits vertaald en bewerkt doordr 

J. de Leeuwe, Pegasus, Amsterdam, 1957. 
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:-. De beide art...,cn en ook De Leeuwe gaan ervan uit dat binnen het huwelijk geen verkrachtingen voorkomen. 
'Een huisms verteld over vroeger', uit: een uitgave van het comité 'Wij Vrouwen Eisen', mei 1979 . 

. v Truus Divendal, 'Abortusstrijd is dernokraticsc strijd', Politiek en Cultuur, IX, november 1980. 
~pcc..:h vanJoop \Volff bij het abortu!-.dcbat op 4 november 1980, p. 2. 
Joop Wolff laat in zijn speech blijken dat de Tweede Kamertractie van de CPN bereid is tot een wet: 'Gezien de op
vattingen binnen en buiten de Kamer zal de oplossingvan het abortusvraagstuk in het kader van de Wet noodzakelij
kcrv.nj:. een compromiskarakter dragen. Wij willen daaraan medewerken zoals we dat gedaan hebben bij het ent
werp Geurtscn, Lambem, Roethof en Veder-Smit, ondanks vrij ernstige bezwaren die bleven bestaan.' (p. 7) 
Als reactie op de presentatie van de initiatiefwet van PvdA/D'66 in september 1980 geeft WVE het volgende com
mentaar: 'Toch betreuren wij het dat er weer een speciale abortuswet op tafel ligt. Het Komitee is nog steeds van me
ning dat abortus een normale medische ingreep i.s en dat derhalve een wijziging van het Wetboek van Strafrecht vol
doende zou zijn.' Uit: Eerste rcaktle PvdA!D'6h inuUaiefwct afbreking zwangerschap. Persbericht van Wij Vrou
wen Eisen, 3 september 1980. 
Shcila Rowbotham, Lvnnc Scgal anJ llilary Wainwright, Bcyond te Fragment.s·. Fcminism and thc Making ofSoci
alism, I.onJon 1979. 

"i ten uitspraak van Eli i l?eboud, terug te vinden in Politiek en Cultuur jan./feb. /mrt. 1978, congresbock voor het 26e 
congrc<; van de Communistische Partij van Nederland, pp. 44-45. 
Z1e: Informatieboekje \'Jil 'Wij Vrouwen Eisen', 1980, p. 53. 
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Over prostitutie en eroscentra 
-of 'hoe netjes zijn nu eigenlijk 
communisten?' 

Elly SprengerenJoke van der Zwaard 

Vooraf: 
Nu we aan het einde van dit artikel op ons werk terugkijken en we onze conclusie dat er 
geen scheiding moet zijn tussen nette en niet nette vrouwen zien staan, moeten we toch 
ook vaststellen, dat we zelf onder de nette vrouwen vallen, dat we geen niet nette vrouw 
gesproken hebben, en dat we er desondanks toch over schrijven ... 

In dit artikel willen wij kenmerkende uitspraken en citaten van socialisten naast die van 
feministen leggen, om vandaaruit een aanzet te geven voor discussie over communistisch 
beleid t.a.v. prostitutie en eroscentra. 

Als we in de geschiedenis nagaan wat marxisten over prostitutie hebben geschreven, 
komen we allereerst bij F. Engels terecht. Engels legt in zijn boek De Oorsprong van het 
Gezin, van de particuliere Eigendom en van de Staat (1884) een verband tussen het mo
nogame huwelijk en prostitutie en wijst de economische verhoudingen aan als basis voor 
deze verschijnselen. Volgens Engels is de hoofdoorzaak van de onderdrukking van 
vrouwen door mannen een economische: 'Het moderne individuele gezin berust op de 
openlijke of verkapte huisslavernij van de vrouw, en de moderne maatschappij is een 
massa, waarvan de moleculen uit louter individuele gezinnen bestaan. De man moet te
genwoordig in verreweg de meeste gevallen verdienen, kostwinner van het gezin zijn, al
thans bij de bezittende klassen en dat bezorgt hem een machtspositie, die geen afzonder
lijke wettelijke bevoorrechting behoeft. Hij is in het gezin de bourgeois, de vrouw verte
genwoordigt het proletariaat.' (blz. 94) Engels had het idee dat de onderdrukking van 
vrouwen door mannen een klassekarakter in die mate had dat deze veel en vooral bij de 
bourgeoisie maar niet of nauwelijks bij het proletariaat voorkomt: 'Bij het proletariaat 
zijn alle grondslagen van de klassieke monogamie uit de weg geruimd. Hier ontbreekt 
geheel en al de eigendom, voor welks behoud en overerving immers juist de monogamie 
en de heerschappij van de mannen werden geschapen, en hier ontbreekt dientengevolge 
ook iedere drijfveer om de heerschappij van de mannen te doen gelden.' (ibidem blz. 90) 
Engels ziet het verdwijnen van deze onderdrukking al tegemoet: 'En vooral sinds de 
grootindustrie de vrouw uit huis op de arbeidsmarkt en in de fabriek heeft verplaatst en 
haar vaak genoeg tot kostwinster van het gezin maakt, heeft het laatste overblijfsel van de 
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heerschappij van de mannen in de proletariërwoning elke grond verloren- hetzij dan, 
dat er nog een deel van de sinds de invoering van de monogamie ingeburgerde grofheid 
tegen vrouwen is overgebleven.' (ibidem blz. 91) 

Hoofdlijn in Engels' betoog is de economische grondslag die de basis is van demo
nogamie, waarbij prostitutie dan een nodige aanvulling is voor mannen. Zeer optim
stisch is hij over het effect van de industriële revolutie: 'Wij gaan thans een maatschappe
lijke omwenteling tegemoet waardoor de tot nu toe geldende economische grondslagen 
\·an de monogamie even zeker zullen verdwijnen als die van haar aanvulling, de prostitu
tie. De monogamie ontstond door de concentratie van grote rijkdommen in één hand
en wel in de hand van een man- en uit de behoefte deze rijkdommen aan de kinderen 
van deze man en niet aan die van een ander na te laten. Daartoe was de monogamie van de 
vrouw nodig, niet die van de man, zodat deze monogamie van de vrouw de openlijke of 
\·erkapte polygamie van de man volstrekt niet in de weg stond. De komende maatschap
pelijke omwenteling zal echter door het veranderen van althans het overgrote deel van de 
duurzame vererfbare rijkdommen, d.w.z. van de produktiemiddelen, in maatschappe
lijke eigendom, deze hele zorg voor nalatenschap tot op een minimum terugbrengen. Zal 
nu de monogamie, die uit economische oorzaken is ontstaan, ook verdwijnen wanneer 
deze oorzaken verdwijnen? 
Men zou niet ten onrechte kunnen antwoorden: zij zal niet alleen niet verdwijnen, maar 
integendeel eerst in alle opzichten verwerkelijkt worden. Want met de overgang van de 
produktiemiddelen in maatschappelijke eigendom verdwijnt ook de loonarbeid en het 
proletariaat, dus de noodzakelijkheid voor een zeker- statistisch te berekenen -aantal 
vrouwen, zich voor geld te geven. De prostitutie verdwijnt en in plaats van te gronde te 
gaan wordt de monogamie eindelijk werkelijkheid- ook voor de mannen.' (ibidem, 
blz. 95-96) 

Het sterke van de analyse van Engels is dat hij het monogame huwelijk koppelt aan 
de prostitutie of liever: aangeeft dat prostitutie een aanvulling is op het burgerlijk mono
game huwelijk. Zijn analyse schiet echter tekort (en daarvoor moet je het werk van En
gels ook in zijn tijd plaatsen), omdat hij de tegenstellingen die hij op economisch niveau 
constateert rechtstreeks doortrekt naar regertstellingen op ideologisch niveau, omdat hij 
ervan uitgaat dat de tegenstellingen op ideologisch niveau vanzelf verdwijnen als de 
economische tegenstellingen verdwijnen. Er is wel meer kritiek geuit op de analyse van 
Engels vanuit de vrouwenbeweging; bijvoorbeeld op het feit dat hij de huishoudelijke ar
beid niet analyseert. Voor ons onderwerp is van belang dat machtsrelaties tussen mannen 
en vrouwen op ideologisch niveau (in relaties, in seksualiteit) ook een eigen ontwikkeling 
hebben en dat die eigen ontwikkeling niet rechtstreeks te herleiden is tot machtsverhou
dingen op ecconomisch terrein. Het feit dat Engels daar in zijn analyse geen rekening 
mee houdt, heeft ook tot gevolg dat zijn (socialistisch) toekomstbeeld van de relaties tus
sen mannen en vrouwen nog naïef 'idyllisch' is. 

Engels' eindperspectief is een toestand waarin ieder de individuele geslachtsliefde 
zonder dwingende regels kan beleven: 'Indien alleen een op liefde gegrond huwelijk ze-
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delijk is, moet ook alleen dat huwelijk zedelijk zijn waarin de liefde voortbestaat. De 
duur van een vlaag van individuele geslachtsliefde is echter al naar de persoon zeer ver
schillend, vooral bij de mannen, en een werkelijk ophouden van de genegenheid o\ het 
verdringen daarvan door een nieuwe hartstochtelijke liefde maakt de scheiding zowel 

voor beide partijen als voor de maatschappij tot een weldaad. Alleen zal men het de men
sen besparen door het nutteloze vuil van een echtscheidingsproces te moeten waden.' 
(ibidem blz. 104) De opmerking van Engels over de grotere rusteloosheid in de liefde van 
mannen in vergelijking met die van vrouwen duidt erop dat hij wel geconstateerd heeft 
dat mannen relaties, seksualiteit anders beleven dan vrouwen. Hij beschouwt dat blijk
baar als een (biologisch?) gegeven. 

Alexandra Kollontai heeft niet zo'n naïef beeld als Engels; zij problematiseert in 
haar boek De Liefde van Werkbijen (1923) juist die situatie van vrije liefde (waarin ieder 
vrij is om te kiezen om een verhouding wel of niet aan te gaan, niet bekneld door wettelij
ke of economische banden). Zij beschrijft de conflicten die ontstaan tussen mannen en 
vrouwen en legt uit dat die conflicten te maken hebben met een verschillende beleving 
van seksualiteit en relaties. Ze beschrijft de strijd die vrouwen met mannen moeten voe
ren om ruimte te krijgen voor haar eigen waarden en gevoelens en de gevechten die vrou
wen met zichzelf voeren ten aanzien van emotionele afhankelijkheid die verbonden is 
aan relaties en seksualiteit. 

Anno nu zijn het ook weer de vouwen in de Oosteuropese landen die kunnen aan
geven op welke punten er nog weinig veranderd is in de verhoudingen tussen mannen en 
vrouwen. In een interview met Oost-Europa-verkenningen (nov. 1978 nr. 39) geeft Ilse
greth Finkuit de DDR aan dat er in de DDR wel veranderingen zijn te bespeuren tussen 
mannen en vrouwen, maar daarnaast geeft ze ook aan dat na een economische omwente
ling niet vanzelf emotionele binding en afhankelijkheid veranderen. Daarmee zegt ze in 
feite dat er- om ook daarin 'omwentelingen' te bewerkstelligen- meer nodig is dan 
economische en juridische maatregelen. 'Het moeilijkst vinden mannen het dat ze hun 
vrouw niet meer kunnen beschermen en dus leiden. Bij dat beschermen hoort dat vrou
wen per definitie, altijd, zwakker zijn. En dat zijn vrouwen niet meer, puur op basis van 
het feit dat ze een eigen positie hebben, materieel en sociaal. Een geëmancipeerde man 
kan laten merken dat hij zelf zwak is soms, en bescherming nodig heeft, en toch teder kan 
zijn. Tederheid van mannen is nu nog steeds het koesteren van de zwakke.' En even ver
der: 'De emancipatie bezorgt de mannen in de DDR meer complexen dan de vrouwen. 
Vrouwen hebben iets te winnen, hebben al honderden jaren lang gedaan alsof ze dingen 
niet konden. Maar voor vrouwen is het ook niet gemakkelijk. Om me heen zie ik dat 
vrouwen aan zware neurosen lijden, die aan de emancipatie toe te schrijven zijn. En juist 
hun man kan ze niet troosten.' Op de vraag of er t.a.v. de seksualiteitsbeleving iets veran
derd is, zegt ze: 'Een seksgolf hebben we niet gehad' ... '"Experimenteren" beperkt zich 
tot het klassieke vreemd gaan: de "Konferenzliebe" voor intellectuelen, scheefschaatsen 
op de "Kur" -vakanties voor ieder. Maar dat alles brengt het huwelijk zelden in gevaar.' 

Zo'n constatering vraagt om verdere analyse. Een analyse die iets probeert te zeggen 
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over machtsrelaties, ongelijkheid van mannen en vrouwen op ideologisch vlak; om te be
grijpen dat het huwelijk in zijn burgerlijke vorm (en de prostitutie) blijkbaar toch hard

nekkiger is dan Engels gedacht had. 

De feministische beweging 

ln dit artikel geven we geen uitgebreide beschrijving van de inzichten die de feministische 
Deweging opgeleverd heeft over de machtsrelaties tussen mannen en vrouwen en over 
'eksualiteit. We beperken ons tot de gedachten die over prostitutie ontwikkeld zijn; en 
:nseren ons daarbij voornamelijk op het boek van Ka te Millet Feiten over Prostitutie. 

Kate Millet zegt in dit boek: 'Volgens mij moet je de prostitutie in zekere zin als een 
pmdigma zien, zij is ergens de de absolute kern van de maatschappelijke positie van de 
1rouw. Niet alleen wordt in de prostitutie nog eens overduidelijk haar achterstelling, 
haar onderworpenheid ten opzichte van de man aangetoond, waarbij we de financiële 
band tussen de seksen onverbloemd in harde munt zien uitgedrukt in plaats van door 
middel van het raffinement van een huwelijkscontract (dat het grondprincipe van seks in 
ruil voor goederen en gerief nog steeds huldigt en dit door de eeuwen heen steeds heeft 
~eëist), niet alleen dus brengt de prostituee onze sociale achterstelling aan het licht, maar 
ie daad zelf, de handeling behorend bij de prostitutie is op zichzelf een duidelijke vast
itelling van hoe we geschat worden, ons ding-zijn. Want het is niet seks zonder meerwat 
.le prostituee in feite gedwongen is te verkopen: het is vernedering, haar vernedering. En 
ie koper, de klant, koopt niet seksualiteit zonder meer, maar macht, macht over een an
.ler menselijk wezen, hij koopt de duizelingwekkende ambitie om koning te kunnen spe
len over de wil van een ander, voor een aangegeven periode- hij koopt de euforische be
voegdheid om de leiding te nemen en het bevel te voeren over een handeling die naar men 
toch mag aannemen wel het minst in aanmerking komt voor welke dwang dan ook en die 
zonder twijfel het meest onderhevig is aan gevoelens van schaamte en taboe.' (blz. 77 -78) 

MilJet en andere feministen leggen er de nadruk op, dat zowel huwelijk als prostitu
tie uitdrukking zijn van de machtsverhoudingen tussen de seksen. Ze wijzen bovendien 
'P het feit, dat- doordat het huwelijk wel gelegaliseerd is en de prostitutie niet- de 
1-rouwen verdeeld worden (en zichzelf verdelen) in nette en niet-nette vrouwen. Ze ver
wijzen daarmee naar het conflict waar iedere vrouw vroeg of laat in haar persoonlijke 
.hetero)seksuele ontwikkeling mee te maken krijgt. In woorden (en daarbij gebruiken 
we maar de gewoon de woorden die we daarvoor normaal ook gebruiken) ziet dat con
tllet er als volgt uit: 
- je vrijt met iemand omdat je echt van hem houdt; 
- en je moet wel met iemand vrijen als je hem wil houden. 
' oh \e het niet doet, ben je een trut; 
0 a\s je het te gemakkelijk doet, ben je een afgelikte boterham. 
x en door het te doen, ben je in ieder geval voor anderen een afgelikte boterham. 
Ingewikkeld is het dus wel om een 'nette' vrouw te zijn en te blijven; verklaarbaar is 
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daardoor wel de scheiding die ontstaat tussen vrouwen die uiteindelijk een geaccepteerd, 
seksuele relatievorm aangaan en de vrouwen die een betaalde 'afgelikte boterham' wor
den. 

Maatschappelijk worden prostituees ontkend, zowel formeel als emotioneel. Eer~ 
prostituee gaat ook meestal met weinig mensen om die niet ook 'in het leven' zitten. Kat, 
Millet zegt hierover: 'De zwaarste druk voor de prostituee is wellicht de maatschappelij 
ke last waarmee ze wordt gestraft voor het feit dat ze de algemeen geaccepteerde definitie 
van haar vrouw-zijn, haar seksueel object-zijn, zonder meer aanvaardt.' (blz. 80) Met 
zo'n feministische analyse, die zowel in de prostitutie als in het (monogame) huwelijk de 
seksuele machtsrelaties tussen mannen en vrouwen doorprikt, is het ook niet meer mo
gelijk om prostitutie als een randverschijnsel te zien, dat vanzelf zal verdwijnen als d, 
produktieverhoudingen veranderen in socialistische. 

Dat Lenin daar wel van uitging, blijkt uit de volgende feiten: Enerzijds worden in 
zijn tijd in de SU wel regelingen getroffen om de rechten van het 'wettige' en het' onwetti
ge' kind gelijk te trekken. Dat dat een belangrijke zaak was, zal blijken uit de regels uit de 
Napoleontische tijd: hoofdregel was dat wie een kind verwekte, verantwoordelijk wa1 
voor het onderhoud van moeder en kind. Een man die zijn verplichtingen niet nakwam 
kon voor het gerecht gedaagd worden. Was het vaderschap bewezen, wat gebeurde doOI 
een eed van de moeder, dan volgde hieruit de verplichting moeder en kind te onderhou
den. Echter daarnaast hadden de 'heren' zich weer ingedekt: 'Van gelijke zullen geen 
Dienstboden, haar latende beslapen van haar Broodheren, van haar Broodheren ot 
Broodvrouwen kinderen of van jonge lieden die onder derzelver opzigt staan en bij haar 
inwonen, 't zij zulke, die haar bij 't jaar verhuren, of diegenen die bij de dag in de huizen 
gaan werken, eenig actie van dotatie, kraamkosten of alimentatie-penningen van kinde
ren, door zoodanige beslapinge voortgekomen, geschapen zijn.' (Soc-fem teksten 1, Jo
sine Blok en J annie Poelstra, 'Het verbod van het onderzoek naar het vaderschap en de 
dubbele moraal', blz. 127). Lenin zegt n.a.v. de regelingen die de jonge sowjetrepub\ià 
trof over deze zaken op de Internationale Dag van de werkende vrouw in 1921: 'Van & 
ongelijkheid tussen man en vrouw voor de wet is bij ons in Sowjet-Rusland geen spoor 
overgebleven. De bijzondere schandelijke, lage en schijnheilige ongelijkheid in het hu
welijk- en familierecht en de ongelijkheid met betrekking tot het kind is door de sowjet
macht volledig vernietigd.' 

Anderzijds leidt deze analyse en juridische aanpak van de ongelijkheid tussen man
nen en vrouwen niet tot een verdere doordenking van de prostitutie. Lenin beschouwde 
prostitutie als een randverschijnsel, zoals blijkt uit een brief van hem aan Clara Zetkin 
(1925), waarin hij reageert op het initiatief van een Duitse communiste om prostituees te 
organiseren: 'Wat inspireert uw kameraden, de proletarische vrouwen, in Duitsland? Ik 
heb daarover van Russische en Duitse kameraden vreemde dingen gehoord. Dit moet ik 
u vertellen. Er is mij verteld dat een begaafde communiste in Hamburg een krant voor 
prostituees uitgeeft en ernaar streeft om hen te organiseren voor de revolutionaire strijd. 
Rosais als communiste op menselijke wijze opgetreden toen zij in een artikel opkwarr 
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voor de prostituee, die wegens een of andere overtreding van de politieverordening in 

verband met haar handwerk in de gevangenis belandde. Zij verdienen medeleven, die 
dubbele slachtoffers van de burgerlijke maatschappij. Slachtoffers in de eerste plaats van 
het vervloekte systeem van de particuliere eigendom en dan nog eens van die vervloekte 
zedelijke schijnheiligheid. Dat is duidelijk, alleen een grofbesnaard en kortzichtig per
soon is in staat om dat te vergeten. Maar begrip is één ding en-hoe zal ik hetverduidelij
ken?- de organisaties van prostituees als een bijzondere revolutionaire strijdafdeling en 
het uitgeven van een beroepsorgaan voor hen is heel iets anders. Zijn er dan in Duitsland 
geen industriearbeidsters meer die moeten georganiseerd worden, voor wie een krant 
zou moeten bestaan en die onherroepelijk betrokken moeten worden bij uw strijd? Het 
gaat hier om een ziekelijke afwijking. Dat doet me sterk denken aan de literaire mode, die 
elke prostituee in de mal van een zoetelijke madonna giet. Natuurlijk is de wortel hier wel 
gezond: maatschappelijk medeleven en verontwaardiging over de zedelijke hypocrisie 
van de geachte bourgeoisie. Maar dat gezonde beginsel is aangevreten door een burgerlij
ke mentaliteit en is geperverseerd. Overigens stelt de prostitutie ons ook hier nog voor 
heel wat moeilijke taken.' (Uit: Lenin over de emancipatie van de vrouw, blz. 90-91.) 

Discussies over wat eerder moet, belangrijker is in de strijd voor of ontwikkeling 
1·an een socialistische maatschappij zijn ons communisten niet onbekend. Bovenstaand 
citaat maakt wel duidelijk dat de strijd die door en met prostituees gevoerd moet worden, 
gemakkelijk naar het laatste plan verhuist, zolang we ervan uitgaan dat seksuele uitbui
ting rechtstreeks en alleen het gevolg is van economische uitbuiting. 

ln Oost-Europa van dit moment, waar de produktiemiddelen gesocialiseerd zijn, 
wordt de prostitutie ontkend. Er zijn geen staats bordelen; prostitutie vindt er niet open
lijk plaats. In Berlijn wordt er hard opgetreden tegen pooiers, terwijl de prostituees (die 
nergens haar beroep openlijk uitoefenen) met rust gelaten worden. De verdwijning van 
de prostitutie als uiteindelijk gevolg van de economische omwenteling en de daarmee 
verbonden bevrijding van de vrouw is nog niet te onderkennen. 

Wat nodig zou zijn voor de verdwijning van prostitutie wordt door Kate Millet als 
mJgr verwoord: 'Verandering zou, vanzelfsprekend, bepaalde wetshervormingen moe

ten inhouden, zoals het losmaken uit de strafrechtelijke sfeer, de zogenaamde" decrimi
nahsatie", en verder een verschuiving in de politiële gedragslijnen en voorschriften, maar 
liaarnaast zou het nog iets anders moeten inhouden, iets veel fundamentelers, namelijk 
een mentaliteitsverandering van de zijde van het publiek -dat veelomvattende en moei
zame proces van heropvoeding van de massa, dat zoals we in vergelijkbare omstandighe
den hebben geleerd, bijvoorbeeld bij het uit de rechtssfeer halen van abortus of sodomie, 
aan wettelijke herzieningen moet voorafgaan. Essentieel bij het teweegbrengen van zo'n 
mentaliteitsverandering is een zeer drastische verschuiving in de zienswijze en levensop
vattingen zoals die liggen in de wereld van de "nette" vrouwen, vrouwen die door de eeu
wen heen, uitsluitend op grond van hun fatsoenlijkheid, streng gescheiden werden ge
zien van de prostituees. 

Er moet een geheel nieuw klimaat worden geschapen, een klimaat van bewustwor-
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ding, van vertrouwen en zelfrespect tussen vrouwen onderling, een gevoel van saam ho~ 
righeid. Maar het meest wezenlijke hierbij, tegelijk ook het moeilijkste om op te hopen 
is dat dat een zinvolle verandering moet inhouden in de wereld van de prostituee. Een 

mate van fundamentele heroriëntatie in het beeld dat de prostituee van zichzelf heeft, ge
noeg om haar relaties met souteneur, politie en klant te beïnvloeden. Want het is natuur
lijk zonder meer duidelijk dat de prostituee zèlf de sleutelfiguuris-zonder haar mede
werking en medezeggenschap is elke discussie over hervorming slechts minzame scho
lastiek.' (Ka te Millet- Feiten over prostitutie, blz. 11 vv.) 

Millet gebruikt termen als 'mentaliteitsverandering', 'heropvoeding' en 'bewust
wording'. Dat wekt de suggestie, dat het een kwestie is van voorlichting en informatie. 
Wij denken dathetwoord 'strijd' hier meer op zijn plaats is: er zal-ook op ideologisd 
niveau- strijd gevoerd moeten worden, een machtsstrijd tussen mannen en vrouwen 
En in die strijd zullen we rekening moeten houden met het ingewikkelde feit dat prosti
tuees (zowel materieel als ideologisch) op een andere manier met het prostitutiebedrijt 
verbonden zijn dan de rest van de vrouwen. 

Prostitutie anno 1981: eroscentra 

In Rotterdam hebben we sinds enkele jaren op een voor Nederland nieuwe manier me' 
prostitutie te maken: het gemeentebestuur wil de prostitutie concentreren en controle
ren door middel van eroscentra; naar het voorbeeld van Hamburg. Politieke partijen 
vrouwengroepen, buurtorganisaties zijn ervoor en ertegen in het geweer gekomen. De 
argumenten die door deze groepen en organisaties gehanteerd worden, zijn zeer ver
schillende van karakter. In dit artikel willen we kijken of het mogelijk is om- op basi' 
van de analyse die we hiervoor beschreven hebben- een aantal argumenten en redene
ringen aan te dragen die in een communistisch/feministische politiek ten aanzien var 
eroscentra zouden thuishoren. 

Enige informatie over de situatie in Rotterdam: Rotterdam, 600.000 inwoners, eer 
meerderheidscollege van PvdA -wethouders, één communistisch gemeenteraadslid. He1 
gemeentebestuur wil sinds een aantal jaren de zogenaamde overlastgevende prostitutie 
uit de woonwijken verwijderen en zoekt daarvoor al enige tijd tevergeefs naar locatie 
voor het vestigen van eroscentra. Daarbij worden ze achter de broek gezeten door dt 
Aktiegroep Redt Katendrecht (Areka), een actiegroep van bewoners uit Katendrecht dit 
hun wijk prostitutievrij willen maken. Bewonersgroepen van andere wijken weten to: 

nu toe steeds weer te voorkomen, dat zo'n eroscentrum in hun buurt gevestigd wordt 
het Poortgebouw in Feijenoord ging niet door en de exloitatie van de seksboten die o.a 
bij Middelland zouden komen te liggen, werd verhinderd. Bewonersorganisaties var 
Feijenoord en Middelland vierden feest. Areka plakte het stadhuis weer vol met sticker< 
'Beloofd is beloofd'. 

In al dit geharrewar tussen wijkorganisaties en gemeentebestuur over de transporta 
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tie van prostituees''- moeten communisten, in wijkorganisaties en de gemeenteraad, 

standpunten innemen. Een standpunt over wel of niet een eroscentrum in het Poortge
bouw is dan niet voldoende; we zullen ook een visie moeten ontwikkelen op eroscentra, 
de moderne grote-stadsuitvinding, op zich. En er wordt ook nog van ons verwacht dat 
we met alternatieven komen. 

Wat is een eroscentrum? 

Twee Rotterdamse Rooie Vrouwen, die overigens wèl vóór een eroscentrum zijn en 
voor de vestiging daarvan in het Poortgebouw waren, noemen in het Rotterdamse 
tijdschrift Hard Werken 1: 'Kutfabrieken waarin de vrouwen lopendebandwerk leve
ren.' De gemeente denkt aan een gebouw of boten waarin op de benedenverdieping een 
aantal aanverwante bedrijven (sexbioscopen, pornoshops e.d.) gevestigd zijn en boven 
de kamers van de prostituees. Die onderbouw zou o.a. nodig zijn om niet iedere bezoe
ker te kunnen identificeren als prostituant. De prostituees zijn uiteraard wel geregis
treerd. Daaromheen zou dan een aantal medische instellingen gevestigd moeten wor
den. Dit alles zou dan beheerd moeten worden door een stichting, waarvoor een aantal 
grote seksbazen (zelfs uit Hamburg) al staat te trappelen. 

Wie profiteren ervan? 

De opmerking die Kate Millet in haar boek Prostitution Papers over staatsbordelen 
maakt, lijkt exact op te gaan voor zo'n eroscentrum: 'De laatste tijd hebben de apologe
ten voor die gewoonte van handel in menselijke wezens die we dan prostitutie noemen, 
het tot op de draad versleten instrument van de dubbele maatstaf weer eens aangezwen
geld en deze vorm van vrouwenslavernij als 'seksuele vrijheid' begroet. Dit in een poging 
om de belofte van seksuele bevrijding om te buigen in de richting van een smakeloze vrij
brief en voort te gaan met de exploitatie van vrouwen, maar dan door middel van staats
bordelen compleet met medische garanties opdat de mannen die daar komen dit zonder 
risico kunnen doen.' (Ka te Millet, Feiten over prostitutie, blz. 68). De twee Rooie Vrou
wen zeggen erover: 'De eroscentra zijn de vervolmakingvan twee eeuwen staatspolitiek, 
gericht op de beheersing van de openbare orde.' 

De werkgroep Prostitutie afdeling Rijnmond, een groep vrouwen die opkomt voor 
de !egalisering van prostitutie, heeft de vestiging van eroscentra o.a. op dit punt juridisch 
aangevochten. Zij beriepen zich op de wet tegen de seksendiscriminatie, die onrecht
vaardig onderscheid tussen mannen en vrouwen op grond van specifieke vrouwelijke of 
mannelijk eigenschappen verbiedt: 'De noodzakelijke onderbouw, waardoor de bezoe
ker niet bij voorbaat het stempel prostituant krijgt opgedrukt tegenover het registratie-

Aan de prostituees zelf wordt weinig gevraagd. De gemeente onderhandelt met het pooierdom; een actie
groep hebben ze niet; en een vakbond is wettelijk niet mogelijk omdat hun beroep niet erkend is. 
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beleid, waarbij geen rekening wordt gehouden met eenzelfde opvatting ten opzichte van 
prostituees.' 

Essentieel is volgens ons inderdaad dat het eroscentrum-beleid van de gemeente er
op gericht is om de prostitutie zo efficiënt mogelijk te organiseren en om de klanten- de 
mannen- te beschermen. Voor de prostituees levert het niets op: haar werk krijgt er 
geen legale status door, zij b)ijft het rechteloze object van een overheid en pooierdom. (In 
de onderhandelingen met de gemeente zegden de pooiers toe om het wel even te regelen 
met de prostituees; als ze niet zouden willen, dan zouden ze wel moeten.) 

De eerste vraag die wij als communisten/feministen ten aanzien van een dergelijk 
beleid steeds weer moeten (blijven) stellen, is: is prostitutie wel zo'n vanzelfsprekend ge
geven? Waarom wordt er niet net zoveel tijd, energie en geld gestoken in het uitwerken 
van mogelijkheden om een eind te maken aan deze exploitatie van vrouwen? Heel direct 
kunnen verbanden gelegd worden met voorzieningen die nodig zijn voor vrouwen om 
een economisch onafhankelijk bestaan te kunnen leiden, met de woningbouw die voor
namelijk op gezinnen gericht is, met subsidies voor blijf-van-mijn-lijf-huizen, met mo
gelijkheden voor vrouwen om tweede-kans-onderwijs te volgen, etc. etc. De tweede 
vraag is dan: welke gedachte zit er achter een beleid, dat gericht is op bescherming van de 
mannelijke klanten, terwijl de vrouwen illegale, rechteloze werksters blijven? 

Meningen van de prostituees 

In een enquête, die dezelfde werkgroep prostitutie onder 37 prostituees gehouden heeft, 
blijken 34 prostituees tegen dit gemeenteraadsbeleid te zijn: o.a. omdat ze zelf willen kie
zen hoe ze willen werken; omdat ze tegen ghettovorming zijn en omdat het discrimine
rend en niet integrerend is. 'Anders wordt het zo museumachtig en zijn wij net poppen in 
een museum.' Een organisatie van prostituees, zoals in New Y ork, Parijs, Londen, Ly
on en Dublin bestaat er niet in Rotterdam, terwijl33 vrouwen op de vraag in de enquête: 
'Vindt u, dat prostituees zich moeten aaneensluiten om hun positie te verbeteren?' JA 
hebben ingevuld. Elske ter Veld van het FNV-vrouwensecretariaat heeft daarover een 
keer met Rotterdamse prostituees van gedachten gewisseld. Resultaten heeft dat niet op
geleverd. En dat kan ook niet, zolang hun beroep geen legale status heeft. 

Volgens ons is elk prostitutiebeleid fout dat over de hoofden van de prostituees zelf 
heen uitgedacht en uitgewerkt wordt en zouden we er als communisten over na moeten 
denken hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de zelf-organisatie van de prostituees. 
Het gaat erom de prostituees uit hun maatschappelijk isolement te halen, om de verbin
ding die we theoretisch leggen tussen prostitutie en andere vrouwenonderdrukkingsver
schijnselen in ons praktisch politiek handelen tot uitdrukking te brengen. Dat kunnen 
we o.a. doen door: in de gemeenteraad en in de buurtorganisaties consequent te eisen dat 
de prostituees in de onderhandelingen betrokken worden. Verder zouden we na kunnen 
gaan of en hoe vrouwenorganisaties in andere steden de organisaties van prostituees on
dersteund hebben. 
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De Wettelijke regelingen 

Het Rotterdamse gemeentebestuur dacht met een stichting de wet te omzeilen, die het 
'gelegenheid geven tot' en 'voordeel trekken van' prostitutie door derden verbiedt.':-
De Raad van State besliste anders. Het gemeentebestuur zoekt nu naar wegen om de 
woorden 'gelegenheid geven tot' uit de wetstekst te krijgen. Ook deze 'actie' van de ge
meente helpt de prostituees niet aan haar wettelijke en maatschappelijke bescherming. 
Het zal voor haar nog steeds niet mogelijk zijn om zich te verzekeren tegen ziekte, werk
loosheid, ongevallen en de oude dag; ze kan dan nog geen beroep op arbeidsbescher
mingswetten en toezicht op arbeidsuren en arbeidsomstandigheden zullen niet geregeld 
zijn. Of prostituees behoefte hebben aan volledige CAO-regelingen is de vraag, maar 
een feit is wel dat prostituees in sekshuizen meestal in volcontinu drieploegendienst wer
ken, 8 à 12 uur per dag en dat ze zomaar ontslagen kunnen worden. 

Volgens ons moet een prostitutiebeleid gericht zijn op volledige !egalisering van de 
prostitutie. Alleen hiermee haal je de prostitutie uit de criminele sfeer en kunnen bescher
mingsmaatregelen voor de vrouwen getroffen worden. Bovendien is het dan misschien 
beter mogelijk om jeugdprostitutie en heroïneprostitutie- die meestal ook jeugdprosti
tutieis-te bestrijden. Dat wil niet zeggen dat we voor staatsbordelen en dus voor pro
stituees in overheidsdienst zijn. Het zou de waanzin ten top zijn als we als gemeenschap 
een X aantal vrouwen in dienst namen die hun lijf maar ter beschikking moeten stellen 
omdat onze samenleving nu eenmaal zo in elkaar zit dat 'de mannen' behoefte hebben 
aan deze extreme vorm van vrouwenonderdrukking. Principieel betekent !egalisering 
dat we het onderscheid tussen nette en niet-nette vrouwen in ieder geval juridisch ophef
fen; dat de seksuele relaties die vrouwen met mannen aangaan in de prostitutie formeel 
gelijkgesteld worden met de relaties die ze aangaan door een huwelijk te sluiten. 

Deoverlast 

Een bepaalde groep prostituees moet verplaatst worden naar eroscentra omdat de pmsti
rutie overlast zou geven. Wat en wie geven er nu overlast? 

Het gaat niet om de huisvrouwenprostituees in de dure flatwij ken, niet om de privé
adressen, niet om de luxe bordelen en de call-girls. Het gaat maar zeer ten dele om de zgn. 
privé-clubs, massage-instituten e.d. Die zijn inmiddels al voor een groot deel verplaatst 
van Katendrecht naar wijken die meer bij het centrum liggen (Middelland met name). 
Ook de heroïne-tippelaarsters komen niet in aanmerking voor zo'n eroscentrum; voor 
hun zal de huur te hoog zijn. Blijft over: de zogenaamde openlijke prostitutie, voor ra
men en deuren, een vorm die vooral in Katendrecht voorkomt. De overlast die wijkorga
nisaties noemen, kan echter maar voor een klein deel toegeschreven worden aan de pro
stitutie zelf, en zeker niet aan de prostituees. De grootste overlast, in de zin van nachtelijk 

Prostitutie op zich is in Nederland niet verboden; wel het 'werven'. 
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lawaai, onrust e.d., wordt veroorzaakt door het bedrijfsleven dat zich om een concentra
tie van postitutie heen organiseert: de horeca en 'vermakelijkheids' -industrie- en door 
de klanten en kijkers die heen en weer rijden. Een concentratiebeleid leidt onherroepelijk 
tot dit soort toestanden. 

Daarom moeten we als CPN iedere wijkorganisatie steunen die in actie komt tegen 
de concentratie van prostitutie in hun wijk. Daarbij moeten wel steeds de werkelijke 
overlast-veroorzakers worden aangeduid en zou moeten worden nagedacht over moge
lijkheden, maatregelen om de prostitutie onafhankelijker te maken van onderwereld en 
horecabazen. Deze afhankelijkheid maakt het voor hen namelijk extra moeilijk om voor 
hun eigen belangen op te komen. 

Met een ander aspect van overlast dat regelmatig door wijkorganisaties naar voren 
wordt gebracht, hebben we meer moeite: de aanwezigheid van prostituees zou ertoe lei
den, dat 'gewone' vrouwen in de wijk voor prostituees worden aangezien en lastig wor
den gevallen. 

Volgens ons brengt het overheersende seksisme in onze samenleving met zich mee 
dat vrouwen sowieso voornamelijk op hun lijf aangesproken worden. Aanrandingen en 
verkrachtingen zijn geen gevolgvan prostitutie, maar van de heersende onderdrukkings
verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Ervan uitgaande dat het burgerlijk monoga
me huwelijk, waarin de man wettelijk recht heeft op z'n nummertjes, en prostitutie uit
drukking zijn van dezelfde scheve seksuele verhoudingen tussen de seksen, zien we niets 
in een tegenover elkaar stellen van zogenaamde nette vrouwen en prostituees. 

Volgens ons moeten communisten ervoor oppassen om mee te gaan in dubbele-mo
raal-argumenten en zich te vereenzelvigen met de zgn. 'nette' vrouwen tegenover de 
niet-nette. In ons optreden moet steeds duidelijk zijn dat we een verband leggen tussen 
prostitutie en andere vrouwen-onderdrukkingsverschijnselen en dat vrouwenonder
drukking alleen bestreden kan worden als vrouwen onderling solidair optreden. Acties 
tegen prostitutie in de wijk kunnen juist een goede aanleiding zijn om bijvoorbeeld bin
nen buurtorganisaties of in vrouwengroepen in de wijk de discussie aan te gaan over deze 
verbanden. 

Tenslotte 

Zoals we al in het begin van ons verhaal gezegd hebben, hebben we niet de illusie dat we 
hiermee het beslissende woord over een communistisch/feministisch prostitutiebeleid 
gezegd hebben. We hopen echter wel dat we met dit artikel een aantal gedachten hebben 
aangedragen waarmee anderen verder kunnen denken en werken. 
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De intellectuelenpolitiek van de 
PCF na de tweede wereldoorlog 
Tweede deel: Intellectuelen en oppositie (1956-1970) 

Paul Scheffer 

De grenzen van de 'liberalisering' in de periode tussen 1962 en 1966 op het terrein van de 
partij-ideologie en -organisatie kwamen al snel aan het licht tijdens de gebeurtenissen in 
1968. De mei-revolutie en de militaire interventie in Tsjechoslowakije verbreken de rela
tieve' ontspanning' in de verhouding van de PCF-leiding tot de in de partij georganiseer
de intellectuelen. In het royement van Roger Garaudy (1970) culmineert deze gespannen 
verhouding. Het standpunt van Garaudy verenigt in menig opzicht een traditie van op
positie in de PCF die zijn wortels heeft in het begin van de vijftiger jaren. Een aantal cen
trale thema's- interne democratisering van de partij, de analyse van de veranderingen in 
de metropolen van het moderne kapitalisme, en de kritiek op het 'reëel bestaande soci
alisme' - zijn in telkens wisselende vorm terug te vinden in de partij-oppositie vanaf 
1950-'51. Alvorens uitvoeriger in te gaan op het debat rond het royementvan Garaudy, 
daarom een aantal opmerkingen over de lotgevallen van de partij-oppositie in de vijftiger 
en begin zestiger jaren, voorzover deze niet direct een theoretische gestalte had (zie het 
eerste deel). 1 

Het fantoom van Stalin 

Een van de belangrijkste redenen voor de breuk van veellinkse intellectuelen met de PCF 
was de zeer terughoudende reactie van de PCF-leiding op het XXe congres van de CPSU 
in 1956 en vooral de goedkeuring van de militaire interventie in Hongarije. Het zal tot 
1978 duren voordat het partijbestuur schoorvoetend erkent dat er in 'het verleden' spra
ke is geweest van een vertraging in de conclusies die door de PCF uit het XXe congres 
zijn getrokken. In het boek L 'Urss et nous, dat de officiële goedkeuring van het politiek 
bureau meekreeg, worden enkele verklaringen voor deze 'vertraging'- vooral in verge
lijking met de stalinismekritiek van de PCI -gegeven. 2 De weigeringvan Thorez om het 
rapport ter kennis te brengen van het partijbestuur en de partijleiding wordt door de 
schrijvers van L 'Urss et nous allereerst gerelateerd aan het wantrouwen van Thorez in de 
nieuwe leiding van de CPSU. Dat wordt bevestigd door Prouteau en Valrimont-Kriegel 
(leden van het partijbestuur in 1956) die in The Socialist Register stellen dat Thorez en an
dere leden van het politiek bureau speculeerden op de val van Chroestjow. 3 Pas na de sta
bilisering vanChroestjowspositie zou in de loop van 1957 die beoordeling gewijzigd zijn. 
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Een tweede reden die wordt aangevoerd is fundamenteler: de leden van het politiek 
bureau waren in meerderheid niet bereid om de politieke en ideologische heroriëntatie 
van de PCF zelf, die impliciet in het XXe congres besloten lag, door te voeren. De 30 jaar 
lange identificatie met het stalinisme, die zich diep in de politieke praktijk en organisatie
beginselen van de PCF had vastgezet, stond in volstrekte tegenspraak met de noodzaak 
van een 'destalinisatie'. Dat die identificatie zo sterk was binnen de PCF (maar daar niet 
alleen) heeft ook te maken met de specifieke Franse situatie. In de eerste plaats was in 
Frankrijk het wantrouwen tegen de Verenigde Staten veel dieper geworteld dan in ande
re Westeuropese landen. Een mogelijke verklaring is de sterk nationalistische traditie van 
Frankrijk. Ook de PCF poogde zich als verdedigster van het nationale culturele erfgoed 
tegen dreigende' Amerikanisering' en' cultureel imperialisme' te profileren. Door het bi
polaire systeem van de Koude Oorlog kozen veellinkse intellectuelen voor de Sowjet
Unie. De 'Mouvement de la Paix' speelde daarbij een belangrijke rol. Veel van de meest 
prestigieuze intellectuelen, zoals Aragon, Eluard, Picasso, Joliot-Curie en Léger waren 
betrokken bij de activiteiten van de Franse vredesbeweging. De loyaliteit ten opzichte 
van de Sowjet-Unie werd dus vooral georganiseerd via de scheidslijn van een 'vredelie
vende natie' versus 'het agressieve Amerikaanse imperialisme', waarbij de angst voor een 
preventieve kernoorlog tegen de Sowjet-Unie een belangrijke factor vormde. 

De verhouding tussen de 'Mouvement de la Paix' en de PCF is overigens talloze ma
len aanleiding geweest voor conflicten binnen de PCF-leiding. Sommige van de PCF-re
presentanten stonden een grotere autonomie van de vredesbeweging ten opzichte van de 
PCF voor. De royementen van de partijleidersMartyen Tillon in 1952 en van Servin en 
Casanova in 1960 hielden direct verband met die spanningsverhouding. Veel intellectu
elen identificeerden zich dus met de Sowjet-Unie via de omweg van de vredesbeweging. 

Daarin speelden verder de krachtsverhoudingen ter linkerzijde mee: niet alleen was 
de PCF de dominante partij van links, maar van een coherente sociaal-democratische tra
ditie was niet echt sprake. Bovendien had de socialistische partij zich onder leiding van 
Guy Mollet vergaand in de Algerijnse oorlog gecompromitteerd. Daardoor ontstond bij 
veellinkse intellectuelen, ook buiten de PCF- bijvoorbeeld rond de tijdschriften !'Es
prit (links katholieken) en Les Temps Modemes (existentialisten)- een tendens om de 
PCF als incarnatie van de arbeidersklasse te beschouwen, wat weer verwees naar een 
identificatie met de Sowjet-Unie. Verder dwong het autoritaire optreden van de Franse 
overheid tegen de PCF velen tot een keuze. Vooral na de zgn. 'Ridgeway-rellen', toen 
onder meer de PCF-leider Duclos gearresteerd werd. In een aantal opzichten is de ont
wikkeling van Sartre exemplarisch voor de fellow-travellcrs rondom de PCF. Na de 
'Ridgeway-rellen' schreef Sartre een lang opstel 'Les communistes et la paix' (1952) 
waarin hij de stelling verdedigde dat de communistische partij het enige instrument was 
om de atomisering van de arbeidersklasse te overwinnen. Die stelling leverde hem een 
scherpe kritiek op van Merleau-Ponty- die nog in 1950 gcmeenschappelijk met Sartre 
geprotesteerd had tegen de 'arbeidskampen' in de Sowjet-Unie. In les aventures de la di
alectique wierp Merleau-Ponty niet ten onrechte Sartrevoor de voeten tot een soort 'poli-
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riek empirisme' te zijn vervallen. 

Ook op literair gebied verdedigde Sartre vergelijkbare posities: in 1952 verbood hij 
opn)cringen van Les ma ins safes en in Nekrassov (1955) hekelthij het aandeel van de wes
terse pers in de Koude Oorlog en ridiculiseert hij de eerste Russische dissidenten (Krav
chenko bijvoorbeeld). 

De PCF ging in de eerste helft van de jaren vijftig zeer ver in de bestrijding van poli
tieke en theoretische posities die buiten haar bereik bestonden. De Lyssenko-affaire kan 
als symptoom gelden voor die 'stijl'. Daarbij speelden intellectuelen als Aragon, Stil, Di
ax, Desanti en Kanapaeen 'voorhoederol'. 

De goedkeuring van -de i~ terventie in Hongarije op 4 november 1956 vormt de aan
leiding voor veel intellectuelen binnen de partij om zich kritischer op te stellen of met de 
partij te breken. Buiten de partij kerenSartreen met hem verschillende andere 'fellow
travellers' de PCF de rug toe. In Le Jantàme de Stafine bepleit Sartre een vergaande desta
linisering en een eenheidsfront van socialisten en communisten. Binnen de partij onder
tekenen vier communistische schrijvers (Claude Roy, Roger Vailland, Claude Morgan 
enJ. F. Rolland) samen met o.m.Sartreen de Beauvoir een brief waarin tegen de inter
ventie wordt geprotesteerd. Enige weken later richten onder meer Picasso en Walion 
zich tot het partijbestuur van de PCF en stellen de slechte informatie van de zijde van de 
PCF aan de kaak en pleiten voor het bijeenroepen van een bijzonder congres. 

De PCF wijzigt haar standpunt niet en op een zittingvan hetpartijbestuur(20 en 21 
november 1956) neemt Thorez stelling tegen een 'zogenaamd nationaal communisme' 
dat de cohesie van de internationale communistische beweging zou bedreigen. Thorez 
verklaart dat 'het verschil in vormen van overgang naar het socialisme niets te maken 
heeft met de inhoud van de dictatuur van het proletariaat, die noodzakelijkerwijs altijd 
hetzelfde is'. Voorts keert Thorez zich tegen het door Togliatti verdedigde 'polycentris
me': 'Er behoren geen meerdere centra in de communistische beweging te bestaan ... ' Af
gezien van de vermelde oppositie in de partij waren er tallozen die hun lidmaatschap op
zegden of om reden van internekritiek zonder veel omhaal geroyeerd werden. De dalen
de lijn in het ledental verscherpt zich: in 1956 meldt organisatiesecretaris Servin een le
dental van 357.641. Een jaar later is dat 287.552. 

Van de intellectuelen die met de partij braken of gebroken werden was Pierre Hervé 
een van de eersten die een kritiek op het stalinisme publiceerde. Begin 1956 publiceerde 
hij La Révolution et les Jétiches, waarin hij onder andere de bureaucratie in de partij be
kritiseerde en voor een vreedzame overgang naar het socialisme pleitte. Zijn royement 
volgde snel. In de twee jaar die volgden verlieten veel gerenommeerde intellectuelen de 
partij of werden geroyeerd: de schrijver Rolland, Fougeyrollas, Roy, Vailland, Morgan 
(die de persoonlijkheidscultus in de PCF aan de orde had gesteld) en Baby. In november 
1957 werden uit de redactie van La Nouvelle Critique Kriegel, Leduc, Se bag en Lefebvre 
verwijderd. Vooral de breuk van Lefebvre met departij-voorjaar 1958 werd hij voor 
'een jaar' geroyeerd- was een gevoelig verlies. Zeker in de vooroorlogse periode was 
Lefebvre de belangrijkste marxistische theoreticus binnen de partij. Op het 15e congres 
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van de PCF (1959) wordt Lefebvre door Kanapa en Sève uitgekreten voor 'kleinburger 
die een ijdele poging onderneemt om een vedette te zijn'. 

De meest interessante hergroepering van deze intellectuelen vindt plaats rondom 
het tijdschrift Arguments, dat in december 1956 naar analogie van het Italiaanse tijdsch
riftArgomenti was opgericht door Edgar Morin en Roland Barthcs. De hoofdreactie be
stond in eerste instantie uit Morin, Duvingnaud, Lefebvre en Fougeyrollas. Ondanks de 
theoretische diversiteit werd het blad politiek bijeen gehouden door de gemeenschappe
lijke verzetstraditie van de redacteuren en het streven naar een werkelijke destalinisering. 
Theoretisch stond het verzet tegen het idee van een gcsloten theoretisch systeem en een 
openstelling van het marxisme voor de 'tradities van de burgerlijke wetenschap' voorop. 
Centrale vragen die in het blad aan de orde kwamen waren onder meer: het karakter van 
het socialisme in de Sowjet-Unie, de rol van de cultuur en de bovenbouw, de klassen
structuur in het hoogontwikkelde kapitalisme en de rol van de technologie. Morin vat in 
Autocritique zijn vcrhouding tot het marxisme als volgt samen: 'Ik denk nu dat het mar
xisme in een meer omvattende conceptie, die de mens in zijn biologische, psychische en 
maatschappelijke dialectiek beschouwd, Frcuds enorme ontdekking serieus neemt en 
het probleem van de verhoudingen tussen het werkelijke en het imaginaire opnieuw aan 
de orde stelt, geïntegreerd moet worden. '4 In het werk van Lefebvre was één van de cen
trale thema's: een theorie van het dagelijks leven. Vooral de reorganisatie van het dage
lijks leven onder invloed van de technologie, massa-media e.d. trok zijn aandacht. Het 
vraagstuk van de 'vrije tijd' en het 'gezin' werd voorop gesteld in een kritiek op een over
accentuering van het arbeidsproces binnen het marxisme. Meer in het algemeen kan ge
zegd worden dat de Argument; groep een aantal vragen opwierp die in het marxisme ver
drongen waren of überhaupt niet beantwoord konden worden. De bestudering van cul
turele en ideologische ontwikkelingen werd verbonden met de bestudering van verande
ringen in de klassensamenstelling van Frankrijk en bestudering van de opkomst van een 
nieuwe middenklasse. Vraagstukken die minstens tot mei 1968 in het officiële partijdis
cours van de PCF afwezig bleven. 

'Het koloniale vraagstuk' en het gaullisme 

De naoorlogse politieke structuur van Frankrijk, zoals die zijn beslag had gekregen in de 
IVe Republiek (1944-1958), desintegreert tengevolge van de Algerijnse oorlog volledig. 
Onder druk van de staatsgreep van het Franse leger in Algerije en de dreiging van een 
burgeroorlog gaat het parlement op 1 juni 1958 akkoord met de machtsovername door 
de Gaulle, die gedurende een half jaar speciale volmachten krijgt. Formeel houdt de IVe 
Republiek na het referendum over de nieuwe grondwet pas op te bestaan. De PCF, die in 
het parlement als enige partij tegen de machtsovername van de Gaulle had gestemd, ver
zet zich fel tegen deze grondwet, die voorziet in een machtsconcentratie bij de president 
en de uitvoerende macht. Verder schaft de nieuwe grondwet het systeem van proporti
onele vertegenwoordiging bij onder meer de parlementsverkiezingen af. Bij het referen-
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Jum leidt de PCF haar eerste grote verkiezingsnederlaag in 1958 (de tweede zou volgen 
m november bij de parlementsverkiezingen). Bijna 85'/'o van de kiezers ondersteunt de 
nieuwe grondwet en gegeven het feit dat niet alle nee-stemmers tot het electoraat van de 
?Cf te rekenen zijn, verliest de PCF bijna de helft van haar stemmen vergeleken met de 
parlementsverkiezingen van 1956. Uit analyses blijkt dat een belangrijk deel van het 
communistische electoraat dat bij het referendum voor de grondwet stemt zijn vertrou
wen uit in de politiek van de Gaulle met het oog op een vredesregeling in Algerije. In ja
nuari 1959 komt het XVe congres van de PCF bijeen. Het congres wordt voornamelijk in 
beslag genomen door de analyse van het gaullistische bewind en de formulering van een 
programma van democratische hervormingen. 

Volgens de congresstellingen wordt de periode sinds begin 1958 gekenmerkt door 
Je 'vernietiging van de traditionele instituties en vormen van burgerlijke democratie' en 
door de 'instelling van een presidentieel bewind dat gericht is op een persoonlijke diera
ruur en de weg opent naar het fascisme'. 5 De regering van de Gaulle is de 'versterkte uit
drukking van de macht van het monopolickapitaal'. De machtswisseling wordt voorna
melijk verklaard uit de moeilijkheden die de Franse monopolies hebben om 'de groeien
Je contradicties van de kapitalistische accumulatie' te overwinnen. Een proces dat vcr
sterkt wordt door de crisis in de koloniale politiek. Om deze tegenspraken te overwin
nen krijgt het proces van internationalisatie een krachtige impuls, waarbij in de stellingen 
vooral vcrwezen wordt naar de Europese integratie. Deze internationalisering wordt ge
completeerd op nationaal niveau met de instelling van een autoritair regime, dat een ver
sterkte greep van de monopolies op de nationale politiek weergeeft. De centralisering op 
economisch niveau leidt tot twee processen: 'de verpaupering van de arbeidersklasse' en 
Je \erproletarisering van de oude middenlagen (boeren) en de nieuwe middenlagen (in
~enieurs, technici, e.d.)'. Daarmee zijn tegelijkertijd een aantal van de meest elementaire 
stellingen van de theorie van het Staatsmonopoliekapitalisme aangeduid: a. de staat en 
de monopolies vormen' een en hetzelfde mechanisme'; b. de centralisatie brengt een ob
iectieve toenadering tussen de arbeidersklasse en de middenlagen tot stand, wat de basis 
1oor een' antimonopolistisch bondgenootschap' vormt en c. onder het staatsmonopo
liekapitalisme worden de autoritaire tendensen in het staatsapparaat versterkt. 

Tegenover het gaullisme werd een linkse eenheid rondom een minimumprogram
ma voor de verdediging van de parlementaire demoeratic voorgesteld. Hoewel de PCF 
dit voorstel meestal presenteert als een voorloper van het' Programme Commun' zijn er 
duidelijke verschillen aan te geven. Allereerst betrof het in 1959 geen voorstel voor een 
regeringsprogramma. De eenheid zou gestalte moeten krijgen in 'basis-comités' als 
1orm van 'massaorganisatie'. Deze opvatting is begrijpelijk gezien de radicale afwijzing 
van de SFIO, die volgens de PCF onder leiding van Guy Mollet heeft aangetoond 'het 
meest efficiënte instrument te zijn voor het grootkapitaal om haar ideologie in de arbei
dersklasse te verbreiden'. Tenslotte ligt de nadruk, in tegenstelling tot na mei '68, op' een 
bondgenootschap tussen boeren en arbeiders'. 

Op het congres werd wel de diversiteit van wegen naar het socialisme erkend, maar 
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de parlementaire weg werd opgevat als de toepassing van een algemeen geldig model op 
concrete omstandigheden en werd verder afgeleid uit de politieke en economische supe
rioriteit van de Sowjet-Unie op wereldschaal. Daarmee is overigens tegelijkertijd aange
geven dat de stelling van een 'nationale en parlementaire weg naar het socialisme' hele
maal niet strijdigis-zoals vaak wordt beweerd- met een dominantie van de Sowjet
Unie over de internationale communistische beweging. Pas op het moment dat er niet 
meer wordt gedacht in termen van een toepassingsverhouding die wordt afgeleid uit een 
conjuncturele krachtsverhouding (dat wil zeggen in het eurocommunisme) is er sprake 
van een reële breuk met het stalinisme. 

Deze analyse van het gaullisme werd zeker niet unaniem door de gehele partij ge
deeld. Al in de periode vlak na het referendum over de nieuwe grondwet ontstond er op
positie binnen de partij over de gevolgde koers. De partijkern 'Sorbonne-Lettres' stuurt 
een brief aan het partijbestuur waarin op een drietal punten bezwaar wordt aangetekend 
tegen de partijpolitiek. 6 Allereerst wordt de PCF-leiding een veel te terughoudende posi
tie ten aanzien van het vraagstuk van de dekolonisatie verweten: de partij was te weinig in 
staat concrete oplossingen voor het Algerijeconflict uit te werken. 
Een tweede punt van kritiek is het onvermogen van de PCF om tot een eenheid met de 
socialisten te komen. De socialisten kunnen niet geheel ten onrechte de eenheid afhou
den door een vraagteken te zetten bij het democratische gehalte van de PCF. In de derde 
plaats wordt de analyse van het Franse kapitalisme gekritiseerd: er zou sprake zijn van 
een onderschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kapitalisme in Frank
rijk. De verpauperingsthese was gebaseerd op een 'niet-marxistische analyse'. Servin, op 
dat moment lid van het politiek bureau en 'organisatie-secretaris' ondersteunt de kritiek 
en bepleit een actievere toenadering tot de socialisten. 

De kritiek, naast Servin met name verwoord door Casanova (ook lid van het poli
tiek bureau en belast met de sector 'intellectuelen') en Kriegel-Valrimont (hoofdredac
teur van het weekblad van de PCF France Nouvelle) neemt in de daarop volgende twee 
jaar toe. Centraal staan dezelfde drie thema's: dekolonisatie, gaullisme en linkse eenheiè.. 

Door de critici werd vooropgesteld dat de politiek van de Gaulle niet als fascistoïde 
of dictatoriaal kon worden gekenmerkt. Verder werd een onderscheid gemaakt tussen 
een 'monopolistische' en een 'kosmopolitische' fractie van de bourgeoisie enerzijds en 
anderzijds een meer 'nationale' fractie. De politiek van de Gaulle kan in die analyse zeker 
niet gereduceerd worden tot een 'uitdrukking van het monopolistische kapitaal', ze is 
eerder gebonden aan een 'nationale bourgeoisie'. Verder werd een actieve eenheidspoti
riek in verband met de Algerijnse oorlog bepleit. De grondslag van deze kritiek lag vooral 
in de houding van de PCF in verwikkelingen rond Algerije. Allereerst had de partij de 
door de Gaulle bepleite 'zelfbeschikking' voor Algerije (september 1959) als een 'maneu
vre om de oorlog te continueren' van de hand gewezen. Een houding die twee maanà.tt~ 
later ten dele gecorrigeerd werd: 'De belangen van de monopolies waarop de politiek van 
de Gaulle is afgestemd vallen niet op alle punten samen met de kolonisatie van Algerije. 
die door de 'ultra's' wordt gesteund. ' 7 De PCF weigerde de guerilla-acties van de FLN te 

96 



ondersteunen. Daarmee vervreemdde ze zich verder van veellinkse intellectuelen, geor
ganiseerd rond het 'appèl van 121 intellectuelen'. Dat appèl werd ondertekend door 9 
communisten. In oktober 1960 weigerde de PCF verder deel te nemen aan een door de 
UNEF georganiseerde meeting voor een snelle vrede in Algerije. Deze weigering om 
deel te nemen aan bewegingen waarover geen controle kan worden uitgeoefend (een 
houding die zich in mei 1968 herhaalt) roept ook de eerste tekenen van een crisis in de 
communistische studentenorganisatie (UEC) op. 

Het isolement van de PCF blijkt opnieuw bij het referendum over de zelfbeschik
king in januari 1961. Meer dan 80% stemt voor een zelfbeschikkingsregeling. 

Aan de uiteindelijke verwijdering van Servin en Casanova uit het politiek bureau 
'februari 1961), waarin ze opgevolgd werden door Marchais en Leroy, en het partijbe
>tuur (april1961) ligt verder nog een conflict met de vredesbeweging ten grondslag. De 
nedesbeweging, waarvan Casanova een van de voorzitters was, had deelgenomen aan 
Je UNEF-manifestatie en niet opgeroepen 'nee' te stemmen bij het referendum over de 
'zelfbeschikking'. De kritiek op Casanova is kenmerkend voor de houding van de PCF 
ten opzichte van massabewegingen: een werkelijke autonomie van deze bewegingen 
wordt in de politieke praktijk ontkend. Op het XVIe congres (1961) gaat Waldeck Ro
chet uitvoerig in op de tegenstellingen met Servin, Casanova en Kriegel-Valrimont. 8 Het 
onderscheid tussen een nationale en een kosmopolitische bourgeoisie is onjuist en doet 
het zicht verliezen op de fundamentele tegenspraak op wereldschaal tussen het socialis
me en het imperialisme. De verzwakking van het Amerikaanse imperialisme en de ver
sterking van de EEG, die Servin in een artikel geanalyseerd had, berusten op een onjuiste 
beoordeling, die de predikaten 'dogmatisme' en 'opportunisme' meekrijgt. Verder 
wordt de politieke opstelling van Casanova in de vredesbeweging en hun 'principeloze 
eenheidspolitiek' afgewezen. 

'De Italianen' in de PCF 

Ioals gezegd (zie Kommajrg. 1, nr. 1 ,p. 88) vormde naast het A!thusser-Garaudy debat 
Je crisis in de UEC (Uni on des Etudiants Communistes) één van de aanleidingen voor de 
resolutie van Argenteuil. Tijdens het XIVe congres in 1956 werd besloten om de jeugd
organistatie van de PCF om te vormen en een aparte studentenorganisatie op te richten. 
In maart 1957 vindt het oprichtingscangres plaats. Uit de woorden van Thorez valtop te 
maken dat de UEC een dubbele functie werd toegedacht: enerzijds zou ze een onafhan
kelijke massa-organisatie van studenten dienen te zijn en anderzijds werd haar functie 
~aan.\ a\s ideo\ogische weerstand in de vorm van de verspreiding en bestudering van het 
'marxisme-leninisme' binnen het burgerlijke apparaat van de universiteit gedefinieerd. 

Vanaf het begin lag de nadruk binnen de UEC op een onafhankelijke positie ten op
zichte van de PCF en al snel na het He congres (1958) deden de eerste tekenen van opposi
tie zich voor. Vooral de afdeling Sorbonne-Lettres, met 400 leden op de 4000 (maximum 
aantalleden in 1963) veruit de grootste UEC-afdeling, protesteerde tegen de Algerijepo-
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litiek van de PCF-leiding. In januari 1958 begonnen de oppositionele bladen Lä z_•ou 

communiste en La nouvelle voie te verschijnen. Maar ook in het blad van de U EC, C!artc 
(dat in 1963 een oplage van 30.000 had) werden meer en meervan de officiële partiil.cidin\'
afwijkende posities gepubliceerd. In 1962 kristalliseerde zich als overheersende tendcn1 
binnen de UEC een op de PCI georiënteerde stroming uit: de zgn. 'Italianen'. In Clartc 
werden artikelen van Togliatti en Amendola (uit het jeugdtijdschrift Nuova Generazz
one van de PCI) afgedrukt. Een op de PCI-politiek georiënteerd programma werd op 
het Vle congres in 1963 met 249 tegen 9 stemmen bij 61 onthoudingen aangenomen. Ir. 
dat programma werd onder meer een daadwerkelijke destalinisatie bepleit, de stellin~ 
van het polycentrisme onderschreven en een eenheidspolitiek met de meer radicale vleu

gel van de socialistische partij en de radicaallinkse PSU voorgestaan. In zekere zin rede
neerden de 'Italianen' op eenzelfde wijze als de PCF-leiding maarverbonden ze radicale
re standpunten aan hun analyses. Dat in tegenstelling tot de zgn. 'linkse oppositie' die 
zich onder leiding van Alan Krivine vooral aan de Sorbonne ontwikkelde. Deze stro
ming, die vooral in 1965 voor de meeste opschudding zorgt, verwierp de politiek van 
vreedzame coëxistentie en de ondersteuning door de PCF van Minerand bij de presi
dentsverkiezingen in 1965. Over het geheel genomen tendeerde deze stroming meer naar 
een keuze voor het Chinese standpunt in het schisma tussen de Sowjet-Unie en China. 
Het seminar van Althusser aan de Ecole Normale Supérieur speelde een belangrijke rol 
in de totstandkoming van deze stroming. Het probleem van beide stromingen voor de 
PCF-leiding was dat ze reële posities in de internationale arbeidersbeweging vertegen
woordigden en de fractionering van de internationale communistische beweging weer
spiegelden. 

Na de overwinning van de pro-PCI-vleugel in januari 1963 komt het politiek bu
reau van de PCF in het geweer en bij monde van Paul Laurent, Roland Leroy en RogCI 
Garaudy werd verklaard dat 'het DEC-programma willens en wetens de posities van de 
arbeidersklasse, de partij en het marxisme-leninisme opgeeft'. In mei 1963 wordt eer 
deel van de zitting van het partijbestuur aan de problemen rond de UEC gewijd." In in
terventies van o.m. Leroy, Sève, Aragon en Garaudy wordt voornamelijk op de volgen
de punten kritiek uitgeoefend: a. de relaties tussen politiek en cultuur worden onderge
waardeerd, waardoor men de druk van de burgerlijke ideologie binnen de universiteiten 
onderschatte; b. een opportunistische interpretatie van het XXe en XXIIe congres van 
deCPSUwerd gehuldigd, omdat enkel de fouten van StaJin werden benadrukt en niet 
'de overwinningen van het socialisme'; c. de UEC had' een eclectische opvatting van di
aloog', waarbij een te positieve waardering werd gegeven van het existentialisme en het 
personalisme. Garaudy onderschrijft dat deze stromingen 'aspecten van de werkelijk
heid weerspiegelen' maar verzet zich tegen' de mystificatie die er in bestaat dat deze pro
blemen(' condition humaine') als eeuwig en dus zonder oplossing worden gezien'. De 
UEC hing volgens Leroy een opvatting van 'ideologische coëxistentie' aan; d. een on· 
juiste opvatting over de klassenpositie van de student, die door de PCF niet als een ho
mogene groep werd beschouwd, maar door de UEC als 'kleinburgerlijk' werden aan ge-
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duid; e. de opvatting binnen de UEC dat het mogelijk zou moeten zijn om 'tendensen' 
'Dmnen à.e partij tot gelding te brengen werd afgewezen. In zijn reactie op die kritiek be
n.Jdrukte de toenmalige algemeen-secretaris van de UEC, Alain Forner, dat de stand
punten van de UEC binnen de partijpolitieke lijn van de PCF bleven en gaf niet aan 'ka
meraadschappelijk' uitnodigingen tot 'zelfkritiek' toe. Ook van de zijde van de PCF 
werd er vooralsnog niet aangestuurd op een frontale confrontatie met de UEC, die ge
zien de omvang van de oppositie, zeker op het verlies van de UEC zou zijn uitgelopen. 
Lcroy zei daar in een interview (1976) over: 'De partij had de middelen en het recht om de 
urganisatie op te heffen. We hebben er voor gekozen (en ik geloof dat het de eerste keer 
was in de geschiedenis van een partij als de onze) om een politieke discussie aan te gaan 
\\ aarvan we van te voren wisten dat die langdurig en moeizaam zou zijn'. 10 

Op het VIIe congres in 1964 had de PCF-leiding iets aan positie teruggewonnen, 
maar verkeerde de 'PCI -stroming' nog steeds in een meerderheidspositie in het dagelijks 
bestuur. In maart 1964 wordt de nieuwe UEC-secretaris Pierre Kahn door L 'Unità geïn
terviewd. In november 1964 spitst het conflict zich verder toe als de UEC een open brief 
tot het partijbestuur richt waarin het stalinisme wordt gekritiseerd en de doorwerking er
van in de andere communistische partijen wordt geanalyseerd: 'De communistische par
rijen zijn een imitatie van de Sowjet-staat.' Verder wordt in de open brief de gebrekkige 
PCF-analyse van de ontwikkelingen in het moderne kapitalisme verworpen, vooral de 
stelling van Thorez dat er een 'absolute verpaupering van de arbeidersklasse plaatsvond 
naarmate het kapitalisme zich ontwikkelde'. De UEC spreekt zich verder uit voor gelei
delijke democratische veranderingen en een programma van 'arbeiderszelfbestuur', 
waarbij de Italiaanse vakbondsleider T rentin wordt aangehaald. Die open brief wordt la
ter door een honderdtal communistische intellectuelen middels een verklaring in Le 
.H on de ondersteund en opgevat als een symptoom 'van de algemene malaise onder com
munistische intellectuelen'. 11 Een jaar later heeft de PCF zijn controle over de UEC her
wonnen, vooral door steun van de UEC-afdelingen buiten Parijs en door een nieuwe 
constructie waarin de UEC direct onder een algemeen bestuur van de Mouvement de 
Jeunesse Communiste F rançais valt. De linkse oppositie aan de Sorbonne, die in januari 
1966 protesteert tegen de steun van de PCF aan Mitterand, wordt collectief geroyeerd 
waarbij de afdeling Sorbonne-Lettres opgeheven wordt. Samen met de UEC-afdelingen 
uit Cannes, Rou en en Caen vormen zij de trotskistischeJeunesse Communiste Revolu
tionaire, die geleid wordt door Alain Krivine. In oktober en november 1966 volgen nog 
eens 600 royementen, waaruit de maoïstische Union de Jeunesse Communiste (met de 
onvermijdelijke ML) voortkomt. De UEC is onder controle maar zal geen enkele rol 
meer spelen tijdens de 'mei-revolutie'. 

Tegen deze achtergrond beoordeeld heeft de resolutie van Argenteuil, die we in het eer
ste deel besproken hebben, slechts een beperkt deel van de verhouding partij-intellectu
elen onder woorden gebracht. Wel werd een zekere handelingsvrijheid aan intellectuelen 
toe'bekend op theoretisch terrein, maar de intellectuelen (in brede zin opgevat) als nieuwe 
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maatschappelijke categorie en als politiek 'subject' werden niet geanalyseerd. Verder 
werd geen antwoord gegeven op de voortdurend door intellectuelen verwoorde (èn voor 
een belangrijk deel gedragen) stalinisme-kritiek, die veel verder ging dan een kritiek op 
de overpolitisering van culturele en wetenschappelijke problemen. 

De politieke gevolgen van deze lacunes werden zichtbaar tijdens de mei-gebeurte
nissen in 1968. Alvorens op de ontwikkelingen rond mei '68 in te gaan, nog een enkele 
opmerking over de tegenspraken van Argenteuil. Niet enkel in de categorische uitspraak 
'er bestaat een marxistisch humanisme' werd teruggevallen in een instrumenteel gebruik 
van de theorie. Ook de later ontwikkelde Stamokap-theorie, met stellingen over de ver
anderende klassensamenstelling, de verhouding staat-economie e.d., is in hoge mate le
gitimerend geweest voor de politiek van linkse eenheid die de PCF voorstond. 12 Uit deze 
en andere voorbeelden blijkt dat op essentiële terreinen van partij politiek in de praktijk 
nog steeds sprake was van een instrumentele verhouding van theorie en politieke prak
tijk. Ook in de organisatie en verspreiding van de partijpers valt eenzelfde verschijnsel te 
constateren. Dat laatste betekent dat de materiële voorwaarden voor de in Argenteuil 
vastgestelde noodzaak tot vrije discussie en onafhankelijk, 'vrijmoedig' onderzoek ach
terwege bleven. In de redacties en besturen van bladen en onderzoeksinstitutcn was 
slechts in zeer geringe mate sprake van pluriformiteit. Vooral de positie van Althusser 
c.s. werd systematisch uitgesloten. 

Onder elke klinker begint het strand 

De mei-revolutie stelt de PCF voor een dubbel probleem. In de eerste plaats is de partij 
genoodzaakt haar opvatting van bondgenotenpolitiek te corrigeren. Na mei '68 zal het 
vraagstuk van de 'middenklassen' en de 'technisch-wetenschappelijke intelligentsia' in 
het centrum van de aandacht staan. In de tweede plaats roept de mei-beweging een crisis 
in de organisaties van de PCF en de CGT op omdat een belangrijk deel van de studenten
oppositie en de algemene staking zich buiten haar organisatorische controle voltrekt. 
Het vraagstuk van het 'arbeiderszelfbestuur' wordt daarmee voor de PCF een nijpend 
probleem. Vanaf het begin van de studentenacties nam de PCF fel stelling tegen het 'gau
chisme'. Op 3 mei schreef Marchais in L 'H umanité: 'Ondanks hun meningsverschillen 
hebben deze groepjes -enige honderden studenten- zich aaneengesloten in iets wat ziJ 
de beweging van de 22e maart noemen( ... ) geleid door de Duitse anarchist Cohn-Ben
dit.' Zoals Johnson in zijn bock The French communist party versus the students (1968) 
aangeeft legitimeert de PCF-leiding haar afwijzing van de 'Mouvement du 22 mars' en 
meer in het algemeen haar afwijzing van de radicaal-linkse studentenoppositie op een 
soort 'weerspiegelingstheorie': gezien de burgerlijke afkomst van de meeste studenten 
kan de radicale studentenoppositie niet als een drager van een daadwerkelijke maat
schappelijke verandering worden aangemerkt. 

De aanvaring tussen de PCF (en de CGT) en de studentenbeweging is hevig. Uit die 
confrontatie blijken allereerst duidelijk de gevolgen van de 'vertraagde' destalinisatie van 
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de partij. Maar verder wordt ook de keerzijde van de cultuurpolitiek van de PCF zicht

baar. De identificatie met de nationale culturele tradities en met de dominante vormen 
'm politiek maken haar volstrekt ongevoelig voor een beweging die zich daar radicaal 
aan onttrekt. Cohn-Bendit ironiseert in zijn boek het nationalisme van de PCF, door 
twee citaten van Aragon en Waldeck Rochet naast elkaar te zetten. Waldeck Rochet in 
juni 1968: 'Wij communisten hebben het nationale nihilisme, waarop sommige zoge
naamd 'revolutionaire' anarchistische elementen zich beroepen, altijd bestreden en zul
len dat blijven doen. Wij zijn er daarentegen trots op dat wij de arbeidersklasse de kleuren 
;:an Frankri;k, om het in een mooie uitdrukking van Aragon te zeggen, hebben terugge
geven'. Aragon in 1932: 
'De drie kleuren op de mestvaalt! 
De rode vlag is de beste! 
Jonge arbeider, hun Frankrijk 
is jouw vaderland helemaal niet'. 13 

Mei '68, vanuit het perspectief van de PCF gezien, is misschien vooral een breuk tussen 
het type cultuurpolitiek dat in de woorden van Waldeck Rochet doorklinkt en een bewe
ging die zich juist karakteriseert door een uitvoeging ten opzichte van de dominante vor
men van cultuur en politiek. (Op dat conflict komen we nog uitvoerig terug omdat het 
een probleem is dat telkens in de verhouding van de PCF tot culturele 'avantgardes' te
rugkeert.) 

De PCF heeft nagenoeg geen consequenties op het terrein van haar cultuurpolitiek 
uit de mei-gebeurtenissen getrokken. Dat bleek overduidelijk uit de weigering om in te 
gaan op de kritiek die door 36 intellectuelen was geuit in een open brief aan het partijbe
stuur. Op 1 en 3 juni vonden gesprekken plaats, die door één van de deelnemers worden 
omschreven als een 'dialoog van doven'. 14 Mei '68 is voor de PCF vooral de uiting van het 
toegenomen belang van de intelligentsia, tengevolge van de 'technisch-wetenschappelij
ke revolutie'. Deze 'economistische' interpretatie heeft zijn weerslag op de praktische 
politiek. Als de algemene staking een feit wordt, trachten de PCF en de CGT deze te be
perken tot een beweging voor looneisen. Later (na de 29e mei) probeert de PCF de bewe
ging te kanaliseren in de eis 'Pour un gouvernement populaire'. Met de akkoorden Gre
nelle en de ontbinding van het parlement door de Gaulle verloopt de algemene staking in 
de eerste twee weken van juni. Bij de parlementsverkiezingen van eind juni lijden de link
se partijen een enorme verkiezingsnederlaag. 

In het 'Manifest van Champiny' (december 1968) is de neerslag te vinden van de 
conclusies die de PCF uit de mei-gebeurtenissen trok. In een manifest wordt meer na
druk dan voorheen gelegd op de 'nieuwe middenlagen', maar mei '68 is toch voor alles 
'de eerste grote botsing in de periode van versnelde kapitaalsconcentratie tussen de massa 
Yan arbeiders en de macht van de monopolies'. Geïnterpreteerd in het kader van de Sta
makaptheorie werpt mei '68 de schaduw vooruit van een' antimonopolistisch bondge
nootschap'. De verkiezingsnederlaag wordt vooral geweten aan het ontbreken van een 
gemeenschappelijk regeringsprograma van de linkse partijen en de angst onder de bevol-

101 



king voor een burgeroorlog. Het eerste doel dat de PCF zich stelt is de realisering van wat 
een 'démocratie avancée' wordt genoemd: een intermediaire fase waarin democratische 
hevormingen met een linkse parlementsmeerderheid worden doorgevoerd, maar die 
niet gelijk kan worden gesteld met het socialisme. 

De 'normalisering' in Praag 

'Het politiek bureau van de Communistische Partij van Frankrijk, dat zijn voldoening 
had uitgesproken naar aanleiding van de ontmoetingen van Cierna en Bratislava en hun 
positieve gevolgen, drukt zijn ontsteltenis uit over de militaire interventic in Tsjcchoslo
wakije.' Bij monde van Waldeck Rochet, die in de weken voor de militaire interventic 
nog een bemiddelingspoging had ondernomen, werd ook door de PCF de bezetting van 
Tsjechoslowakije door troepen van het Warschaupact afgewezen. Maar de dubbelzin
nigheid van het standpunt van de PCF lag in het feit dat ze al snel de 'normalisering' on
dersteunde. Waldeck Rochet op 20 oktober tijdens een zitting van het partijbestuur: 
'Gegeven de situatie die is ontstaan door de interventie van 21 augustus hebben we, toen 
het protocol van Moskou op 26 augustus werd vastgesteld, dat akkoord als een positief 
feit beoordeeld, omdat de verwerkelijking van het akkoord door de twee partijen kan lei
den tot de terugkeer naar een normale situatie.' Tijdens de Derde Wereldconferentie van 
Communistische Partijen in 1969 blijkt nog duidelijker de ambiguïteit in de positie van 
de PCF ten opzichte van de gebeurtenissen in Tsjechoslowakijc. Deze wereldconferen
tie zou in eerste instantie op verzoek van de Chinese Communistische Partij in 1962 
plaatsvinden om de gerezen conflicten met de Sowjet-Unie te bespreken. Daarna werd 
het initiatief door deCPSUovergenomen om zo in een internationaal forum tot een 'ex
communicatie' van China te besluiten. Uiteindelijk werd de conferentie- vooral door 
toedoen van de PCI G ahamemorandum van Togliatti, 1964) - uitgesteld tot midden 
1968. Ten gevolge van de militaire interventie in Tsjechoslowakije werd de aanvangsda
tum juni 1969. Tijdens de conferentie komt de sterk doorgezette desintegratie van de 
communistische beweging duidelijk aan de oppervlakte. Niet enkel ondertekenen zo'n 
twintig partijen minder dan negen jaar daarvoor het slotdocument, maar ook wordt door 
talloze deelnemende partijen de militaire interventie openlijk gekritiseerd. 
Uit het slotdocument wordt het' compromis' duidelijk: zowel de breuk met China als de 
militaire interventie in Tsjechoslowakije worden in stilzwijgen gehuld. Verder worden 
de maatschappelijke veranderingen die zich in de zestiger jaren in de metropolen van het 
kapitalisme hebben voorgedaan niet geanalyseerd. Al met al een pover resultaat voor een 
zestigtal partijen die hun 'voorhoederol' afleiden uit het 'bezit' van de 'wetenschappelij· 
ke inzichten van het marxisme-leninisme'. De houding van de PCF ten aanzien van de 
gebeurtenissen in Tsjechoslowakije blijkt duidelijk uit de bijdrage van Waldeck Rochet: 
met geen woord wordt over de afwijzing van de militaire interventie door de PCF 
gerept. 15 Dit in tegenstelling tot de PCI en de PCE, die bij monde van respectievelijk Ber-
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linguer en Carillo de interventie publiekelijk veroordelen en daaraan de consequenties 
vcrbinden voor hun positie in de internationale communistische beweging. 

De 'normalisering' in Parijs 

_\Is reactie op de militaire interventic en bezetting van Tsjechoslowakije kwamen binnen 
cle leidinggevende organen van de meeste Westeuropese communistische partijen groe
pen tot ontwikkeling die veel vcrder gingen in hun kritiek dan de vaak louter afwijzende 
houding van de partij. . 
\let name werd de vraag gesteld of de militaire interventie iets wezenlijks onthulde over 
de aard van het 'socialisme' in de Oostbloklanden en dus niet zo maar een 'vergissing' 
was_ In het politiek bureau van de PCF vertegenwoordigde Garaudy deze stroming, 
binnen de PCI '11 Manifesto' en binnen de KPÖ Fischer en Marck. Hoewel de posities 
1 ,m deze oppositionele 'tendensen' nogal uiteenliepen was hun pleidooi voor een conse
quente destalinisering gemeenschappelijk. In de maanden na de Derde en laatste Wereld
conferentie werden al de genoemde personen en groepen geroyeerd of, zoals bijvoor
beeld in het geval van Marek, uit het politiek bureau gestoten. Garaudy toont in zijn arti
kel Ik beschuldzg de direct interventie van de Sowjet-Unie in verschillende van de We
steuropese communistische partijen bij deze royementen aan (p. 159 e.v.). Het is interes
sant om te zien dat het door Garaudy verdedigde standpunt op sommige punten over
eenkomt met het PCF-standpunt zoals dat op het XXIIe congres in 1976 werd vastge
legd. 

Zoals wc al aangegeven hebben in het eerste deel, stammen de eerste conflicten tus
sen Garaudy en de andere leden van het politiek bureau uit de nadagen van de partijzit
ting in Argenteuil. Geschilpunt waren zijn volgens sommigen te ver gaande concessies 
in de 'dialoog' tussen marxisme en christendom. De breuk voltrekt zich echter naar aan
leiding van mei '68 en vooral de 'normalisering' in Tsjechoslowakije in de loopvan 1969. 
Het dossier van het conflict is te vinden in Toute la vérité (1970). 16 

De eerste openlijke uiting van de meningsverschillen vormt een interview van Garaudy 
met het Tsjechoslowaakse persbureau CTK op Z7 augustus, vlak na de militaire inter
ventie. In dat interview verwerpt Garaudy de interventie volledig en benadrukt hij het 
belang van het Tsjechslowaakse experiment voor de hoogontwikkelde kapitalistische 
landen: 'Het actieprogramma dat in de lente door de Communistische Partij van Tsje
choslowakije werd aangenomen ( ... )opende een onderzoek naar de economische, poli
tieke en culturele organisatievormen van het socialisme in een land dat net als Frankrijk al 
in hoge mate geïndustrialiseerd was vóór de opbouw van het socialisme en een traditie 
had die diep geworteld was in de burgerlijke democratie' (p. 50). Doorslaggevend is ech
ter dat Garaudy de militaire interventie in relatie brengt met het stalinisme als hij zegt: 
'Waar het hier om gaat, is een terugval in het stalinisme, zowel in theorie als in de prak
tijk, door de leiders die de bladzijde van het XXe congres te snel hebben willen omslaan. 
Als communist willen wij tot diegenen zeggen: om de eer van de partij en de internati-
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onale communistische beweging te redden: ga heen!' (p. 51). 

Met name dat laatste wordt hem niet in dank afgenomen en in een verklaring van het 
politiek bureau wordt Garaudy 'gecorrigeerd': 'Bepaalde beoordelingen van Roger Ga
raudy komen niet overeen met de unaniem door het centraal comité en het Politiek Bu
reau aangenomen resoluties en verklaringen. Zij vormen een ontoelaatbare inmenging in 
de interne aangelegenheden van zusterpartijen' (p. 52). 

De belangrijkste verschillen zoals die in het verdere verloop van het conflict aan de 
dag treden kunnen als volgt geresumeerd worden. 

In de eerste plaats benadrukt Garaudy, in tegenstelling tot de PCF, het belang van 
het Tsjechoslowaakse experiment voor de ontwikkelde kapitalistische landen en legt een 
verbinding tussen de militaire interventie en het voortbestaan van het stalinisme in oost 
èn west. De voorstellen van de KPTsj zoals neergelegd in het' Actieprogramma' van april 
vormen een belangwekkend experiment: de maatregelen om een 'effectieve scheiding 
tussen staat en partij' aan te brengen, 'de afschaffing van de praktijk van administratieve 
leiding en van een dwangmatige discipline', de interne democratisering van de partij, de 
openbaarheid en 'de renaissance van het parlement', zijn alle belangrijke inzichten die 
ook voor de PCF van groot belang zijn. Voorallegt Garaudy de nadruk op het vraagstuk 
van de directe democratie: 'Maar het fundamentele probleem is niet de omvorming van 
het burgerlijk parlementaire systeem, dat wil zeggen de indirecte democratie, in een soci
alistisch parlementair systeem dat op hetzelfde beginsel van een indirecte en representa
tieve democratie gebaseerd is. Het fundamentele probleem is dit stelsel te completeren 
met direct-democratische organen, die geschikt zijn om zich te ontwikkelen tot een 
vorm van socialistisch zelfbestuur' (voorwoord bij La liberté en sursis, Prague 1968, p. 
68). De drie vormen van directe democratie die Garaudy noemt zijn: afschaffing van de 
censuur, respectering van de autonomie van de vakbeweging en de instelling van arbei
dersraden. Over de arbeidersraden zegt hij: 'Deze methoden hebben zich weten te ont
trekken aan het systeem van het "management" en van de technocratie. Het nagestreefde 
model van zelfbestuur dat gebaseerd was op een diepgaande studie van de] oegoslavische 
moeilijkheden, beoogde een synthese van het zelfbestuur en van de principes van mana
gement, om zo een einde te maken aan de vervreemding van de arbeider( ... )' (p. 69). 

Verder legt Garaudy, in het vcrlengde van zijn eerder in 1963 verdedigde opvattin
gen de nadruk op een liberalisering van de cultuurpolitiek: 'De toetssteen voor een zich 
ontwikkelend socialistisch systeem is de houding ten opzichte van de creativiteit. (. .. ) 
Niets is dodelijker voor het socialisme dan een strikt utilitaristische wetenschaps- ol 
kunstbeoefening, die niets meer is dan een legitimatie of illustratie van de korte terruiin
politiek van het regiem'. (p.69) Als de situatie zich in de loop van 1969 verdertoespitst
de grootscheepse zuiveringen in de communistische partij van Tsjechoslowakije
dringt Garaudy in steeds feller bewoordingen aan op een duidelijke stellingname van d( 
PCF. Op een zitting van het partijbestuur (14 oktober 1969) zegt Garaudy onder meer: 
'De in Praag genomen maatregelen zijn ( ... )een herstel van het stalinisme en betekenen 
een terugval in de misdaden van vroeger.( ... ) We moeten analyseren welke mechanis-
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men tot deze terugval hebben geleid. Dat zal ons op het spoor van een fundamentele kri
tiek op het neo-stalinisme brengen. ( ... )Ondubbelzinnig moeten we aan de Franse be
volking duidelijk maken dat het socialisme dat we in Frankrijk willen opbouwen niets 
van doen heeft met het socialisme dat nu aan Tsjechoslowakije wordt opgedrongen' (p. 
109/11 0). In zijn discussiebijdrage voor het XIXe congres kritiseert Garaudy het op
bloeien van het antisemitisme in Polen en stelt: 'Gezien de stalinistische verwording en 
het systeem van censuur, verraad en zuiveringen die momenteel zowel in Moskou als in 
Praag heersen, is men wel ver afgedwaald van de leninistische opvatting van democra
tisch centralisme. Lenin eiste C?P het Xe congres de publicatie van de stellingen van de 
partijoppositie omdat er anders geen werkelijke discussie mogelijk zou zijn' (het gecursi
veerde zinsdeel werd door L'Humanité gecensureerd, p. 139). 

In zijn interventie tijdens de zitting van het partijbestuur hekelt Garaudy de legiti
merende werking van de wereldconferentie. Door te zwijgen is de PCF medeplichtig ge
worden aan de zuiveringen in Praag die onder het vaandel van de normalisering van de 
betrekkingen doorgevoerd wordt. Verder kritiseert Garaudy het harmonieuze beeld dat 
in het slotdocument wordt geschetst: 'Er is in dit document helaas ook een tendens te be
speuren om het bestaan van tegenstellingen binnen het socialistische kamp en binnen elk 
socialistisch land, te ontkennen' (p. 87). 

Een tweede punt van meningsverschil heeft betrekking op de veranderingen in de 
klassenstructuur van het Westeuropese kapitalisme. Garaudy kritiseert bijvoorbeeld het 
slotdocument van de wereldconferentie: 'Op een bijna rituele manier verwijst men naar 
de verscherping van de tegenstellingen in de kapitalistische wereld. Er is onmiskenbaar 
sprake van een verscherping van de tegenstellingen, maar daarbij gaat het om nieuwe te
genstellingen, niet die van de 19e eeuw. ( ... ) Deze nieuwe tegenstellingen ontstaan ten 
gevolge van de nieuwe wetenschappelijke en technische revolutie die mutaties met zich 
meebrengt in de structuur van de arbeidersklasse. ( ... ) Hele categorieën intellectuelen, 
met name ingenieurs, het kader van het bedrijfsleven en wetenschappelijk onderzoekers, 
spelen een nieuwe rol als directe produktiekrachten en als integrerend deel van de arbei
dersklasse' (p. 86/87). De strategische conclusie die Garaudy verbindt aan deze wijziging 
in de klassenstructuur vat hij samen in een parafrasering van Gramsci's begrip 'nieuw his
torisch blok'. Eenzelfde soort kritiek formuleert Garaudy op het 'Manifest van Champi
ny' en de stellingen voor het XIXe congres van de PCF. Op dit punt wijkt Garaudy ove
rigens niet fundamenteel af van de door de PCF gehanteerde analyse. Ook bij Garaudy 
wordt 'de wetenschappelijke en technische revolutie' als determinant voor het ontstaan 
van een nieuwe maatschappelijke laag gehanteerd en worden de politiek-ideologische 
determinanten van mei '68 rijkelijk ondergewaardeerd. 

Het derde conflictpunt is de verbinding die Garaudy legt tussen de strijd voor een 
democratisch socialisme en de interne democratisering van de partij. Garaudy verdedigt 
op verschillende momenten zijn interpretatie van het' democratisch centralisme': 'Ik ben 
van mening, en ik herhaal het nog eens, dat het democratisch centralisme de enig mogelij
ke organisatievorm is voor een revolutionaire partij. ( ... )Maar "het democratisch centra-
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!isme" bestaat uit twee termen: centralisme en democratie. Het centralisme is de ver
plichting voor iedereen om beslissingen die door de meerderheid zijn genomen uit te 
voeren. De democratie bestaat in de verplichting om aan ieder lid, niet enkel het politiek 
bureau en het centraal comité, de objectieve informatie te verschaffen die hem in staat 
stelt met kennis van zaken te spreken en een werkelijke invloed op de beslissingen uit te 
oefenen.' (p. 138/139) In de visie van Garaudy zijn openbaarheid, de kwaliteit van de 
theoretische analyses en de interne democratie van de partij direct met elkaar verbonden. 

Het laatste oordeel 

In een reactie van het politiek bureau (gedateerd 19 december 1969) die Garaudy niet ten 
onrechte karakteriseert als 'een vreemde montage van verminkte citaten', worden zijn 
analyses categorisch verworpen. Over Garaudy's notie 'historisch blok' verklaart het 
politiek bureau: 'Deze analyse berust op een extreme overschatting van de rol van de 
produktieverhoudingen, wat een zeer overdreven beeld met zich meebrengt van de aard, 
het tempo en de gevolgen van de technisch-wetenschappelijke revolutie. Garaudy stelt 
in feite voor om af te zien van de klassenstrijd. Hij betwist de rol van de arbeidersklasse. 
Daarvoor in de plaats stelt hij als leidende kracht van de politieke en sociale beweging een 
zogenaamd 'nieuw historisch blok'. ( ... )Deze opvattingen lopen uit op een expliciete 
verwerping van de leninistische grondslagen van de communistische partij.' (p. 131) 
Voor Garaudy's kritiek op de Sowjet-Unie en de internationale communistische bewe
ging weet het politiek bureau ook weinig waardering op te brengen: 'Een openlijke en 
ontoelaatbare agressie tegen de CPSU en talrijke andere zusterpartijen,' luidt het oor
deel. 

Nadat het politiek bureau nog eens haar 'overtuiging' heeft uitgesproken 'dat de 
partij Garaudy's lijn zal verwerpen', wordt deze inderdaad op het XIXe congres una
niem uit zijn functies ontheven. In de film van Chris Marker Le fond de l'air est rouge 
zien we Garaudy- soms door tekenen van afkeuring onderbroken- voor de laatste 
keer een partijcongres toespreken om vervolgens onder doodse stilte weer op zijn stoel 
plaats te nemen. 

Noten 

I. Veel informatie over de verhouding van de PCF tot de intellectuelen is te vinden tn .\lark Poster, Existerz
tial Marxism in Postwar France: From Sartre toA!thusscr, Princeton 1975 en Da,id Ca u te, Lc commums
me et! es intellectuels I9 I 4- I 966, Parijs 1967. 
Zie verder:]. Fauvet, Histoire du parti communiste francazs, Tome 11: 1/irzgt-wzq ,uzs de drames /939-
I965, Parijs 1965 en Histoire du Parti commurzzste francais (marzuel), Parijs 1964. Dat laatste werk is wr
vaardigd door een commmissie van de PCF onder leiding van]. Duel os en beYJt een volstrekt apologeti
sche partijgeschiedenis. 

2. Adler e.a., L 'Urss et nous, Parijs 1978. 'lntroduction', p. 21 e.v. geredigeerd door Francis Co hen. 
3. 'The Khruschev Speech, The PCF and the PC!. Two interviews with Jean Prontcau, :vlauricc Kriegel-
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Valrimunt anJ Ros~ana Rossanda', in: Thc Socialist Register, 1976. 
4. Geciteerd bij Pmter, p. 218 
S. Citaten uit congre.s.stcllingcn in Cahiers du communisme, juli-augustus 1959 
6. L.1urcns en Pfisrcr, /_es nou·z_·caux comrnunistes aux partes du powvoir, Parijs 1977, p. 57 e.v. 
7. Zitting partijbestuur 3-11-1959, geciteerd bij Laurens en Pfister, p. 63. 
S. Rapport Waldeck Rochet op het XV Ie congres, Cahiers du commurzzsme, juni 1961, p. 35-38 en p. 85-88 
9. res àuciz..uus cornrnunistes face aux grands problèrnes de notre époquc, Brochure met discussiebijdragen 

van o.m. Leroy, Thorez, Laurent, Sève, Besse, Garaudy en Aragon tijdens de zitting van het partijbe
stuur, Ivry 8, 9, 10 mei 1963. 

, c. Lts inte!!cctue!s et Ie part i communiste, Cahiers d'histoire de l'Institut Maurice Thorez, nummer 15, p. 
\H 

\\. Lcmmrdc \7-2-\965 
12. In de Tralté marxiste d'éconorme po!illque, Ie capita/isme monopoliste d'état (2 dln) Parijs 1971, is de 

meest uitgewerkte en gecanoniseerde versic van deze theorie te vinden. 
13. Cohn-Bendit, rinksradikalrsme, remedie tegen een verkalkt kommunisme, Amsterdam 1969 p. 192 
:4. Laurensen Pfister, op.cit. p. 121 e.v. 
1). De teksten zijn te vinden in lnterrzatiunale Beratung der kommunistische und Arbeiterpartcien, Moskau 

1969. Waldeck-Rochet p. 133 e.v. 
16. Nederlandse vertaling: J'v.tets dan de waarheid, Amsterdam 1971. De paginanummers verwijzen naar 

deze uitgave. De vertaling van de citaten is op talloze punten gewijzigd. 

107 



Havenstaking, actiecomités, 
coalitiepolitiek 
Een bespreking van Doorbraak aan de Maas, door 
Harry Homma en Bram Hoeksema, Pegasus 1979. 

TonyHak 

Al snel na de havenstaking van 1979 verscheen bij Pegasus het boekje Doorbraak aan de 
Maas, geschreven door Harry Homma en Bram Hoeksema, twee journalisten die de 
dagelijkse berichtgeving over de staking verzorgden in het dagblad De Waarheid. 1 In de 
hier volgende bespreking wil ik dit boekje niet allereerst beoordelen op de juistheid van 
de weergegeven feiten. Ik zal mij beperken tot een beoordeling van de politieke inhoud 
ervan: welke problemen worden op welke wijze gesteld, en welke (noodzakelijk te be
spreken) problematieken worden niet behandeld? Als leidraad bij deze kritische bespre
king hanteer ik de centrale thema's zoals ze in de inleiding van Doorbraak aan de Maas 
worden gesteld. Daar stellen de schrijvers, aansluitend bij een door hen genoemd mani
fest waarin het partijbestuur van de CPN haar oordeel over de staking gaf, vast wat de 
grote kracht van de stakings was geweest: 'De rechtvaardigheid van de eisen die op vak
bondsledenvergaderingen waren vastgesteld; het ondanks meningsverschillen en heb
ben van uiteenlopende levensbeschouwingen bewaren van de eenheid; het optreden van 
een uit de werkers zelf gevormde aktieleiding; de stroom van solidariteit; de rol van de 
vrouwen van de stakers- dat alles maakte de staking sterk.' (p. 7) 
Bij de behandeling van deze thema's zal ik de beoordelingvan de vakbandsdemocratie en 
vakbandspolitiek tot het laatst bewaren, omdat deze zowel het belangrijkst als het meest 
omstreden is. 

1. Het bewaren van de eenheid 

Hoe Doorbraak aan de Maas de eenheid opvat, wordt al duidelijk bij het begin van de 
staking. Volgens Doorbraak neemt het 'Actiecomité Rotterdamse havenarbeiders' het 
initiatief tot de staking. Al op de eerste dag 'worden ook pamfletten van andere" actieco
mités", van categorale organisaties en van de Vervoersbonden FNV verspreid'. (p. 25) In 
een pamflet afkomstig van een comité, waarin onder anderen Jim Stavinga heeft zitting 
genomen, wordt een ander tijdstip genoemd voor een samenkomst op het Afrikaander
plein. 'Door deze manier van optreden dreigt verdeeldheid te ontstaan. Dat gevaar 
wordt zelfs nog groter als Stavin ga en enkele van zijn medestanders later( ... ) een aanval 
doen op het Actiecomité Rotterdamse Havenarbeiders en de leden daarvan. Het comité 

108 



is de spil van de actie.' (p. 27) Een bladzijde verder 'moet een antwoord komen op pogin
gen verwarring te zaaien'. (p.28) Deze pogingen worden afgeketst. 'Het bewaren en ver
sterken van de eenheid wordt voorop gesteld. Het bestaande actiecomité Rotterdamse 
havenarbeiders wordt omgezet in een "gezamenlijk actiecomité" en versterkt met verte

,;cnwoordigers van de afzonderlijke bedrijven, twee van elk bedrijf.' (p. 32) 
We maken hier kennis met een procédé van geschiedschrijving waarbij de geweldige 

maatschappelijke beweging die de havenstaking is, wordt beschreven vanuit één cen
trum, namelijk het 'Actiecomité Rotterdamse Havenwerkers'. Dit comité al maanden 
actief, en is 'de spil van de actie'. Anderen, die blijkbaar ook actief zijn, zaaien verdeeld
heid en verwarring. Over de achtergronden van de andere comités en van de eveneens ac
tieve 'categorale organisaties' wordt geen informatie verstrekt. Het blijft onduidelijk 
welke geschiedenis deze organisaties hebben, welke rol zij in de Rotterdamse haven spe
len en welke groepen havenwerkers zij vertegenwoordigen. Zij zijn in Doorbraak geen 
actieve organisatoren van de staking, maar slechts stoorzenders. 

De eenheid, die al snel tot stand komt, wordt dan ook niet beschreven als de samen
werking van verschillende stromingen en organisaties van havenwerkers, maar als een 
'omzetting' en 'versterking' van het reeds bestaande' Actiecomité Rotterdamse Haven
werkers' tot een 'gezamenlijk actiecomité'. Nadat dit Gezamenlijk Actiecomité is ge
vormd, wordt Jim Stavin ga in Doorbraak nog enkele keren genoemd als woordvoerder 
op het Afrikaanderplein. Over zijn verdere rol in de staking en over zijn bijdrage in de lei
ding ervan bevat Doorbraak geen informatie: nadat hij in het begin van het boekje als 
stoorzender is geïntroduceerd wordt hij verder maar verzwegen. De bereikte 'eenheid' 
m de staking wordt op deze manier in Doorbraak toegeschreven aan het aangevulde' Ac
tiecomité Rotterdamse havenwerkers', en wordt belichaamd in de woordvoerders daar
l·an: bekende communisten als Flip Schults en Cor van der Zanden. 

2. Stakers en actieleiding 

Volgens Doorbraak begint de slepersstaking van najaar 1979 als volgt: 'We schrijven 
woensdagavond 22 augustus. Cor van der Zanden ( ... ) zit in een luie stoel. ( ... )Van der 
Zanden denkt enkele dagen vrij te hebben. Tot de telefoon gaat.' (p. 8) Dit citaat is illu
stratief voor de wijze waarop de gehele slepers- en havenstaking in Doorbraak wordt be
keken. De staking begint via de telefoon van Cor van der Zanden, en in de spannende we
ken die volgen kijken de lezers van Doorbraak over de schouder van de grote mannen 
mee. Zij, Schults en Van der Zanden, belichamen alle voortreffelijke eigenschappen van 
de staking: het initiatief, de vastberadenheid, het eenheidsstreven, de democratie. En 
vanzelfsprekend zijn zij het ook die in de slotregels van Doorbraak de staking evalueren 
kunnen. 

Zo krijgen de stakers zelf een wonderlijke plaats in Doorbraak. Zij zijn eensgezind 
van het begin van de staking tot het eind, maar informatie over hen wordt niet verstrekt. 
Onbesproken blijft hoe zij hun actieleiding hebben gekozen, hoe zij die controleren. On-
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besproken blijft ook de wijze waarop zij de stakingsweken zijn doorgekomen met hun 
gezinnen. Onbesproken blijft de aard van hun meningsverschillen en hun uiteenlopende 
levensbeschouwingen, zodat de lezer ook niet te weten komt op welke wijze deze vcr
schillen in een eensgezind optreden konden worden overbrugd. Met andere woorden: 
alle politieke lessen die uit de staking geleerd kunnen worden met betrekking tot de een
heid van de stakers en de wisselwerking tussen stakers en stakingsleiding blijven onbe
sproken. Doorbraak presenteert de eenheid als een produkt van bewuste eenheidswil 
onder de stakers, maar de informatie die Doorbraak geeft is daarmee in strijd. Die infor
matie is ingekrompen tot één element: de eenheidswil van communisten die de leiding 
van de staking hadden. 

3. De stroom van solidariteit 

Inmiddels kennen we het perspectief vanwaaruit Doorbraak is geschreven en het zal dan 
ook niet verwonderen dat ook de stroom van solidariteit met de havenstaking volgens 
eenzelfde patroon wordt beschreven. Er kan geen twijfel bestaan over de solidariteit van 
de CPN. Het CPN-district Rotterdam gaat al meteen achter de slepersstaking staan. 
(p.16) Als stakende slepers toch uitvaren om een gestrande gastanker met explosief en 
giftig gas los te trekken, dan verwoordt de CPN-afdeling Spijkenisse de dank van de be
volking. (p. 79) In De Waarheid roept Henk Hoekstra op tot een brede campagne ter on
dersteuning van de stakers. (p. 89) Een van de weinige kranten die bij de stakers aanzien 
geniet is De Waarheid. (p. 112) Met name de CPN-afdelingen spelen een belangrijke rol 
in het inzamelen van geld. (p. 92) 

Gezwegen wordt echter over een politiek zeer belangrijke ontwikkeling: de oprich
ting van een Solidariteitscomité vanuit de Rotterdamse buurtorganisaties, dat op grote 
schaal solidariteit heeft georganiseerd. Zelden is op zo'n grote schaal in Rotterdamse 
buurten opgetreden door van elkaar zeer verschillende groeperingen, verenigd in één so
lidariteitscomité. Er is echter één probleem met dit comité: het initiatief ervoor is niet ge
nomen door de CPN, en de enige politieke groepering die zelfstandig naast het solidari
teitscomité in de Rotterdamse buurten voor de stakers optrad was de CPN, met concur
rerende steunlijsten. 

Met Henk Hoekstra stelt Doorbraak dat alle progressieve mensen voor de keuze 
staan voor de regering-VanAgt/Wiegel en de grote ondernemers óf voor degenen die 
daartegen een oppositie van de daad voeren. (p. 89) Er wordt melding gemaakt van een 
'breed draagvlak van solidariteit en sympathie uit de arbeidersbeweging in ons land'. (p. 
89) Gezwegen wordt over degenen die deze keuze niet konden maken, bijvoorbeeld om
dat zij feitelijk en emotioneel te zeer verbonden waren met de (FNV-)vakbeweging, die 
zij door de staking naar de knoppen dachten te zien gaan. Gezwegen wordt ook over die 
delen van de bevolking die autonome acties van werknemers toejuichten als een verzet 
tegen de besluiteloosheid van de vakbondsleidingen, maar die zich niet konden vereni
gen met de looneisen, die in hun oordeel te veel centraal stonden in de staking. De rol en 
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hcrekenis van de matigingsideologie worden in Doorbraak niet als probleem gezien. 

Volstaan wordt met de constatering dat deze is doorbroken. 
Op deze wijze worden twee krachttoeren in één keer volbracht: in de eerste plaats 

11ordt zonder meer gesteld dat de matigingsideologie op slag was doorbroken, hetgeen 
tot uiting zou komen in een brede solidariteit, en in de tweede plaats wordt de CPN in de 
positie van de enige organiserende kracht in de solidariteitsbeweging geplaatst. Twee po
litieke problemen van groot belang blijven daardoor buiten de discussie: 
- het probleem dat een aantal progressieven (om nader te analyseren redenen) niet soli

dair was met de havenstaking; 
- het probleem van de s·amenwerking tussen de CPN en andere organisaties in de soli

dariteitsbeweging. 

Ten aanzien van beide problemen kunnen dan ook geen conclusies worden getrokken op 

basis van de benadering in Doorbraak. 

4. De rol van de vrouwen 

Op woensdag 3 oktober 1979 dringen meer dan honderd slepersvrouwen het kantoor 
nn Smit binnen via een deurraam. Illustratief voor de wijze waarop Doorbraak deze so
lidariteit van stakersvrouwen weergeeft is de volgende zin: '"Alle vrouwen naar bin

nen", roept Cor van der Zanden.' (p. 136) Hoewel niet ontkend kan worden dat het bij 

de slepersstaking om een staking van mannen gaat, zodat het moeilijk te vermijden is dat 
solidaire vrouwen op enigerlei wijze als hulptroep worden voorgesteld, valt op dat in 

Doorbraak de actie van vrouwen niet wordt voorgesteld als een initiatief van vrouwen 

?elf. In tegenstelling daarmee krijgt in de beschrijving van de actie van de vrouwen het 
wmmando van de actieleiding (mannen) een belangrijke plaats. Dit zou niet zo erg ge
weest zijn als deze beschrijving de werkelijkheid zou dekken. Maar ook hier vernauwt 
Doorbraak de werkelijkheid van de havenstaking tot maar één deel ervan: het deel dat ge
organiseerd werd via of door de CPN. Verschillende organisatievormen werden door 
1rouwen die solidair waren met de staking ontwikkeld. Soms organiseerden de vrouwen 
zich zelfstandig, zoals de vrouwen die hun activiteiten onderbrachten in de coördinatie 
door het solidariteitscomité. Andere vrouwen zagen daarvan af en stelden zich onder 
commando van de stakingsleiding. Bij de laatstgenoemden behoorden de vrouwen die 

zich oriënteerden op de CPN. Begrijpelijk, want deze partij riep haar aanhang immers 
op tot het boycotten van het solidariteitscomité. 
Ook op dit punt leidt de fixatie van Doorbraak op de communisten in de actie tot een ze

kere blindheid voor wat werkelijk belangrijke ontwikkelingen waren. De vraag hoe 
vrouwen zich zelfstandig kunnen organiseren, ook in de solidartiteit met een staking van 
mannen, is tijdens de staking gesteld. De verschillende oplossingen die daarvoor zijn ge
vonden kunnen in Doorbraak niet worden besproken. De vanzelfsprekendheid waar

mee de communistische vrouwen deze kwestie over het hoofd zagen leidt ertoe dat ook 
Doorbraak de vraag naar zelfstandige organisatievormen niet kan stellen. 
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5. De betekenis van de vakbond 

De Vervoersbonden FNV bewezen zich tijdens de havenstaking als een niet-democra
tisch functionerende bond. De vakbondsleiding schiep een grote kloof tussen de bonci
sorganisatie en de havenwerkers, leden en niet-leden van de Vervoersbonden. Hierdoor 
kwamen ook de communisten in een moeilijke positie. Het was mede hun taak om de ac
tie te organiseren, ook al werd deze niet door de Vervoersbonden ondersteund. Maar an
derzijds was het hun taak om geen anti-vakbandshouding bij de havenwerkers aan te 

wakkeren. Naar mijn mening moet vooral op dit aspect een publicatie als Doorbraak aan 
de Maas worden beoordeeld, Is zij in staat om terechte en harde kritiek op de vakbond~
leiding te combineren met een houding die de havenwerkers aanspoort zich in de bond 
te verenigen om zo de omvorming van de bond tot een instrument van de leden mogelijk 
te maken? Wordt er een strategie mogelijk gemaakt naar de vakbond toe, in plaats ervan 
af? 

In Doorbraak wordt veel aandacht besteed aan de voorgeschiedenis van de haven
staking. Aan de orde komen de ledenvergaderingen van de Vervoersbonden in oktober/ 
november 1978 (p. 35 ), het onderhandelingsresultaat van april1979 (p. 39), en het feit dat 
de eisen van de staking bepaald zijn op de ledenvergaderingen van de Vervoersbonden. 
(p. 35) Op deze wijze wordt de staking gerechtvaardigd als gebaseerd op de eisen van de 
vak bondsleden. Dat is allemaal zeer terecht. Ook wordt veel aandacht besteed aan de ?O
gingen van de gekozen CAO-groepsraad Havens en het eveneens gekozen centraal be
drijfsgroep bestuur Havens om de stakingseisen-althans gedeeltelijk- door de bond 
erkend te krijgen. (pp. 56-59, 63) 

Geen aandacht wordt echter besteed aan de gebrekkige steun die de staking onder
vindt vanuit andere havensectoren dan de stukgoedsector en de invloed die de daar wer
kende leden van de V~rvoersbonden hebben op het beleid. Weinig aandacht wordt ook 
besteed aan het opmerkelijke feit dat de federatieraad van de Vervoersbonden het be
stuursbeleid ondersteunt met 58 stemmen vóór en 7 tegen. (p. 70) Vanuit andere FNV
bonden worden alleen de solidariteitsbetuigingen vermeld. Met alle mogelijke middelen 
wordt het beeld van een kleine geïsoleerde leiding tegenover de massa van de leden in 
stand gehouden. 

Daarmee schiet de benadering van de vakbond in Doorbraak naar mijn mening op 
één essentieel onderdeel tekort: het probleem dat de bondsleiding jaar-in-jaar-uit, en 
ook tijdens de havenstaking, de steun van de meerderheden in de bondsorganen blijkt te 
hebben en te behouden. 
De steun voor het beleid van het bondsbestuur is afkomstig uit andere delen van de bond 
dan de bedrijfsgroep Havens (KLM, NS en dergelijke). Doorbraak maakt echter niet 
duidelijk waarom juist deze niet-havengroepen in de Vervoersbonden een uitzondering 
vormen op 'het brede draagvlak van solidariteit en sympathie uit de arbeidersbeweging 
in ons land'. De kaderleden van de Vervoersbonden uit andere sectoren dan de havens 
worden moeiteloos meegenomen in het top-basis-schema, waartoe het hele vraagstuk in 
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Doorbraak wordt teruggebracht. Een probleemstelling, waarin de ideologie van het re
tormisme en de vakbandsbureaucratie als te onderzoeken en met een gerichte strategie te 
overwinnen obstakels worden geanalyseerd, ontbreekt. 

Het denkschema van Doorbraak is te eenvoudig om waar te zijn. HeelNederland is 
Mie-bereid en solidair met de havenstaking. Alleen Kok, Schroër en Van Agt/Wiegel/ 
Albedal Den U yl zijn tegen actie. Zij hanteren gezamenlijk de vakbeweging als een muil
korf. De strategie van deze rechtse regering en rechtse vakbondsbestuurders is zo effec
td, dat alleen buiten de vakbeweging om tot een doorbraak kan worden gekomen. 
Daarom zijn strijdorganen buiten de vakbonden zo belangrijk. Aan de actiecomités kan 
,lc rol worden toevertrouwd de vakbonden zodanig onder druk te zetten dat zij de eisen 
van de werkers actief gaan behartigen. In dit denkschema kan de kloof tussen vakbonds
leiding en stakers (die tijdens de staking steeds groter wordt) worden gezien als een be
wijs van kwade trouw van de bondsleiding. 

In de tegenstelling tussen stakingsleiding en vakbondsbestuur staan de goeien te
genover de kwaaien. De mechanismen waardoor 'de kwaaien' in staat zijn hun positie te 
behouden, en de actieve steun die zij daarbij ondervinden van een aanzienlijk deel van de 
massa van vakbondsleden, komen in het boekje niet aan de orde. Doorbraak staat daarin 
echter niet alleen. Hetzelfde gebrek aan behoorlijke analyse van de verhoudingen binnen 
Üc Neder\andse vakbeweging komt tot uiting in de resolutie over de sociaal-economi
lchc strijd die door het 27 e congres van de CPN werd vastgesteld. Mede op basis van de 
lmenstaking concludeert de resolutie tot de 'onmisbare rol van de aktiekomitees'. 2 Een 
heel bijzondere situatie, die in het najaar van 1979 bestond in de Rotterdamse haven, 
11 ordt daarmee als exemplaar gesteld voor de manier waarop 'bestaande aarzelingen in de 
c1rbeidcrsbeweging- mede als gevolg van het optreden van rechtse vakbondsbestuur
clers onder invloed van leidende kringen in de PvdA -'3 kunnen worden teruggedron
~en. Overigens kan een journalistiek verslag van een staking (zoals Doorbraak aan de 

\faas) moeilijk ontkomen aan de beperkingen die bestaan in de beweging waarvan ze een 
produkt is. 

Conclusies 

Doorbraak aan de Maas beschrijft de stakingen van herfst 1979 vanuit één alles overheer
lende gezichtshoek: vanuit meningen en ervaringen van een gering aantal in de staking 
leidinggevende communisten. Zij zijn begin- en eindpunt van de staking en van het 
boekje. 

Daardoor komen de volgende problematieken niet aan de orde die noodzakelijk bespro
ken moeten worden bij een beoordeling van een beweging zoals de havenstaking van 
1979 vanuit een communistische optiek: 
- structuur en ideologie van de vakbond, en strategieën ter omvorming van de vakbon

den tot instrumenten van de leden; 
- de rol van andere organisaties dan de CPN tijdens de staking; 
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de rol en ervaringen van de stakers zelf, hun verschillende achtergronden, overtui

gingen en organisaties, en daarmee ook de vraagstukken van coalitiepolitiek; 
de rol van de vrouwen anders dan als hulptroep van de stakingsleiding. 

Dit zijn ernstige tekortkomingen. Het zijn echter niet slechts tekortkomingen van twee 
journalisten van De Waarheid, maar het geeft de beperkingen aan van opvattingen die in 
de CPN wijd verbreid zijn. De resolutie over de sociaal-economische strijd die door het 
27e congres van de CPN werd vastgesteld vormt immers de neerslag van eenzelfde bena
deringswijze. 

Noten 

1. Harry Homma en Bram Hoeksema, Doorbraak aan de Maas, Pegasus, Amsterdam 1979 
2. Inleidingen, slotwoord en resoluties van het 27ste partijcongres van de CPN, augustus 1980, p. 20 
3. Inleidingen, slotwoord en resoluties van het 27ste partijcongres van de CPN, augustus 1980, p. 20 
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Ter inleiding 

Het denken over het socialisme als perspectief van de linkse beweging werd en 
wordt in sterke mate beïnvloed door de ontwikkeling van de socialistische lan
den. Een ieder die zich de vcrschillende scenario's die zich in Polen zouden 
kunnen voltrekken voor ogen houdt, is zich hiervan ten zeerste bewust. Als de 
weg naar vernieuwing, hervorming en democratisering in Polen kan worden 
gecontinueerd én onomkeerbaar zou worden, dan zou dat inspirerend werken 
op hen die tegen alle vormen van uitbuiting en onderdrukking strijden. Dat 
tou de mogelijkheden voor het socialisme om van een perspectief een realiteit 
te worden vergroten. Zou daarentegen onder invloed van de conservatieve 
krachten in Polen en door een - al dan niet militaire - inmenging van de 
Sowjet-Unie en andere landen van het Warschaupact de vernieuwing een halt 
worden toegeroepen of zelfs worden ontmanteld, dan zou dat desastreuze ge
volgen hebben. Niet alleen voor de Polen en andere volkeren van Oost-Europa 
in hun streven naar wat tijdens de Praagse Lente van 1968 genoemd werd 'een 
socialisme met een menselijk gezicht', maar evenzeer voor de positie en over
tuigingskracht van links in het Westen. Ook de mogelijkheden voor links om 
de Reagan-politiek offensief tegemoet te treden zouden daardoor geschaad 
worden. 

Reden genoeg dus voor links om zich met de landen van het 'reëel be
staand socialisme' bezig te houden. En dat geldt zeker ook voor de communis
tische beweging die immers in haar ontstaan en ontwikkeling nauw verbonden 
is met de Oktoberrevolutie, de Sowjet-Unie en met de na de nederlaag van het 
fascisme ontstane volksdemocratieën. 

De Nederlandse revolutionaire sociaal-democratie die sinds 1909 georgam
>eerd was in de Sociaal Democratische Partij (SDP) was in 1917 solidair met de 
revolutie van Russische massa's onder leiding van de bolsjewiki en zij bracht 
die solidariteit onder meer tot uitdrukking door zichzelf voortaan communis
tisch te noemen; de Communistische Partij Holland (CPH) was ontstaan. 
Hiermee beantwoordde zij de oproep van de bolsjewiki tot internationale soli
dariteit met de geslaagde, maar ook al snel bedreigde, Oktoberrevolutie. Deze 
werd door de revolutionairen in de wereld beschouwd als voorpost en voor
naamste bastion van een op handen zijnde wereldrevolutie en het was dus een 
eerste plicht haar te verdedigen. In de woorden van Lenin: 
'Alle gebeurtenissen van de wereldpolitiek bewegen zich onvermijdelijk rond
om één centraal punt, te weten: de strijd van de wereldbourgeoisie tegen de 
Russische Sowjet-republiek, die enerzijds de aan de Sowjet-beweging toege-
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wijde arbeiders aller landen, en anderzijds de gehele nationale bevrijdingsbe
weging der kolonieën om zich heen moet scharen.' 

De verwachting van een wereldrevolutie en de noodzaak de jonge Sowjet
staat te verdedigen vormden in 1919 de grondslag voor de oprichting van de 
Communistische Internationale (Comintern). Maar het tij van de revolutie eb
de in de twintiger jaren weg. De Sowjet-Unie wist zich haar binnen- en buiten
landse vijanden met steun van de revolutionaire arbeidersbeweging elders in de 
wereld van het lijf te houden, maar in het imperialistische wereldsysteem 
kwam zij in een geïsoleerde positie te verkeren. In plaats van het perspectief 
van de wereldrevolutie kwam daarvoor in de Sowjet-Unie en in de Camintern 
steeds meer de verdediging van de Sowjet-staat en de strategie van de 'opbouw 
van het socialisme in één land' centraal te staan. De nederlaag van de revolutio
naire beweging in een reeks van landen (Duitsland, Italië en Hongarije) en de 
koerswijziging in de Sowjet-Unie naar de opbouw van het 'socialisme in één 
land' leidde tot een heftige fractiestrijd in de CPSU en de Comintern. Het re
sultaat hiervan was - aan het eind van de twintiger jaren - de overwinning 
van de stalinistische fractie in de CPSU èn de bolsjewisatie van de andere com
munistische partijen. 

De bolsjewisatie betekende dat de communistische partijen de organisa
tievorm van de CPSU, het democratisch centralisme, waarin echter al snel het 
centralisme de democratie ging overheersen, overnamen, evenals de politieke 
en ideologische concepties die in Rusland tot de overwinning van de revolutie 
geleid hadden. Tegen deze identificatie met het 'Sowjet-model' in landen waar
van de maatschappelijke omstandigheden aanzienlijk verschilden van het pre
revolutionaire Rusland en van de in opbouw zijnde Sowjet-staat, was al in 1918 
door de Duitse revolutionaire Rosa Luxemburg, gewaarschuwd. Soortgelijke 
kritiek is later nog in vele toonaarden door anderen naar voren gebracht. Een 
feit is echter dat in de meeste landen andere revolutionaire partijen dan de com
munistische geen duurzame invloed wisten te verwerven. 

In haar historische ontwikkeling droeg de Camintern bij tot de consolida
tie van de sinds 1917 ontstane communistische partijen en daarmee aan het 
klassebewustzijn en de strijdposities van de revolutionaire delen van het prole
tariaat. Maar de door de Sowjet-Unie gedomineerde Camintern maakte tijdens 
haar bestaan ook een aantal ernstige politieke fouten. We noemen de nederlaag 
van de Chinese revolutionaire beweging in 1927. En natuurlijk de theorie van 
het sociaal-fascisme, die de sociaal-democratie tot de linkervleugel van het fas
cisme verklaarde en als zodanig ook bestreed op een moment dat het offensief 
van het echte fascisme in feite een bondgenootschap van alle democratische en 
socialistische krachten noodzakelijk maakte. Ook de periode van het niet-aan
valsverdrag tussen Stalin en Hitier (1939-1941) had ernstige consequenties. De 
communistische partijen werden tot verlengstuk gemaakt van diplomatieke 
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manoeuvres van de Sowjet-staat en stelden zich op het standpunt dat in de oor
log tussen het Duitse fascisme enerzijds en het Britse en Franse imperialisme 
anderzijds de arbeidersklasse geen partij mocht kiezen. Op het moment dat de 
nazi-legers een reeks van Europese landen onder de voet liepen was dat een 
standpunt dat afbreuk deed aan de antifascistische traditie van het communis
me en aan het verzet tegen de nazi's. In de politieke praktijk van het door de 
nazi's bezette Nederland wist de CPN de begrenzingen van deze politiek te 
doorbreken en kon daardoor de Februaristaking van 1941 organiseren. 

De Volksfront-strategie (1935-1939) van de Camintern had niet alleen het ge
vaar van het Duitse fascisme centraal gesteld, maar in dat kader had zich ook 
een herwaardering voltrokken van de communistische opvattingen over de 
'burgerlijke' democratie: deze moest in zo breed mogelijke bondgenootschap
pen tegen het fascisme worden verdedigd. Deze herwaardering van de 'burger
lijke' democratie functioneerde weliswaar binnen een strategische conceptie 
waarin het Sowjet-model van de 'dictatuur van het proletariaat' en dus de op
heffing van de 'burgerlijke' democratie als einddoel gold, maar toch was er tus
sen beide elementen een latente spanning. Deze trad nog manifester aan het 
licht toen na de inval van Duitsland in de Sowjet-Unie, en vooral ook na de op
heffing van de Camintern in 1943, de communistische partijen in een reeks van 
landen op basis van hun vooraanstaande posities in het verzet en de daarin ge
sloten bondgenootschappen nieuwe concepties over een weg naar het socialis
me begonnen te ontwikkelen waarin nationale tradities en democratische vor
men centraal werden gesteld. Dit leidde tot de paradoxale situatie dat enerzijds 
de verbondenheid van de communisten (en niet alleen van hen) met de Sowjet
Unie en Stalin, vanwege de rol van het Rode Leger bij de bevrijding van het fas
cisme een absoluut hoogtepunt bereikte, terwijl anderzijds strategische con
cepties werden ontwikkeld waarin het Sowjet-model niet meer als alleen zalig
makend werd voorgesteld. De spanning tussen eigen, nationale en democrati
sche wegen en de identificatie met het Sowjet-model kwam echter niet tot ont
wikkeling. De Koude Oorlog en de ermee gepaard gaande internationale span
ningen, evenals een hernieuwd centralisme en sectarisme in de politiek van het 
in 1947 opgerichte Communistisch Informatiebureau (Cominform) staken 
daar een stokje voor. In ons land leidden de door kabinetten waarin de PvdA 
en de KVP de belangrijkste coalitiepartners waren, gevoerde koloniale oorlo
gen tegen de Indonesische Republiek tot een snelle anticommunistische front
vorming tegen de CPN die zich met het Indonesische volk solidariseerde. In de 
jaren van de Koude Oorlog deed de CPN afstand van haar brede democrati
sche oriëntatie uit de laatste oorlogsjaren, oriënteerde zij zich op de Comin
form-politiek en nam de Stalin-verheerlijking absurde vormen aan. 
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Een onomkeerbaar moment in de verhouding tussen de communistische par
tijen en de Sowjet-Unie was het XXste Congres van de CPSU in 1956. De ge
heime rede die Chroestjow ·daar hield bracht aan het licht - althans voor de 
communisten die dat tot op dat moment niet hadden willen geloven - dat in 
de Sowjet-Unie onder Stalin gedurende vele jaren een terroristisch regime had 
bestaan dat onnoemelijk veel slachtoffers had geëist. Het dilemma waarvoor de 
communistische beweging nu kwam te staan werd door de Italiaanse commu
nist Ingrao als volgt verwoord: 
'In het vcrloop van bijna drie decennia was een verbinding tussen Stalin en ech
te brede massa's in de Sowjet-Unie en op wereldschaal ontstaan. Zo verschrik
kelijk en bloedig Stalin ook zijn absolute macht als leider door had gezet, zo 
was deze band toch in een lange en smartelijke antifascistische en antikapitalis
tische strijd tot stand gekomen, die door miljoenen mensen beleefd was en wier 
bewustzijnsvorm, organisatie en strijdbereidheid daardoor veranderd waren. 
De weerstand van de massa's tegen een breuk met Stalin is niet alleen af te lei
den uit het feit dat zij een gevangene van een enorme mythe waren, maar was 
ook de uitdrukking van hun gegroeide politieke bewustzijn, dat op zich reeds 
een democratisch feit was en uit de vrees dat met StaJin een geheel ideëel en 
praktisch erfgoed geliquideerd zou worden, dat in de wereldgeschiedenis een 
groot gewicht had.' 

Voor de Nederlandse communisten was, hocwel de aanhang onder de 
'massa's' voor StaJin en de Sowjet-politiek hier veel geringer was, het probleem 
in principe hetzelfde. De Chroestjow-rede en het destalinisatieproces dat deze 
in de socialistische landen en in de internationale communistische beweging 
losmaakte, leidde in de CPN tot een diepe politieke crisis die tenslotte in 1958 
uitliep op een scheuring van de partij en de met haar verbonden Eenheidsvak
centrale. Het resultaat was een ernstige organisatorische, politieke en electorale 
terugval, terwijl een aantal stalinistische politieke concepties en praktijken in de 
CPN bleven voortleven. 

Toch kwam het in de zestiger jaren tot een andere verhouding tussen de 
CPN en de Sowjet-Unie en werd ook het probleem van een eigen en democra
tische weg naar het socialisme weer ter discussie gesteld. De 'autonome poli
tiek' en de kritiek op bijvoorbeeld het antisemitisme in de socialistische landen 
die ermee gepaard ging, evenals de ontwikkeling van een nieuwe op de verhou
dingen in de kapitalistische landen afgestemde strategie werden echter be
grensd doordat een serieuse analyse van het stalinisme ontbrak. 

De thematiek van de politieke en ideologische identificatie met de Sowjet-Unie 
en de crisis die daaruit na 1956 resulteerde neemt in dit nummer van Komma 
een belangrijke plaats in. Arnold Koper beschrijft het verloop van de destalini
satieperiode in de CPN in de jaren '56-'58. Margreet Onrust interviewt Theun 
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de Vries over de invloed van het socialistisch realisme op communistische 
schrijvers. Rob Milikowski geeft een schets van de politieke ontwikkeling van 

de CPN in de periode van de autonomie. In deze artikelen gaat het om de vcr
werking- vanuit vcrschillende posities- van de invloed van het stalinisme. 
Een kritische vcrwerking van het stalinisme in de communistische beweging is 
naar de mening van de redactie van Komma niet alleen historisch interessant, 
maar ook noodzakelijk wil het tot een vruchtbare ideeënontwikkeling over een 
Nederlandse weg naar het socialisme kunnen komen. 

In de eerste jaargang van Komma is middels de publikatie van een discus
.1ie tussen vertegenwoordigers van het IPSO en het wetenschappelijk instituut 
van de Hongaarse Socialistische Werkerspartij een begin gemaakt met een dis
cussie over de verhouding tussen socialisme en democratie. Op deelterreinen 
wordt deze problematiek in dit nummer verder uitgewerkt. Dick Boer gaat in 
op de rol van de schrijvers en hun literatuur in de maatschappijkritiek in de 
DDR. Jana Danielovà bespreekt de positie van de vrouwen in Tsjechoslowak
ijc. Verder schetst zij het verschijnsel van de dissidentie, waarbij ze steunt op de 
ervaringen met de bureaucratische dictatuur die na de inval in 1968 van de War
schaupacttroepen in Tsjechoslowakije werd gevestigd. Dat geeft helaas maar 
weinig lichtpuntjes te zien. Anders is dat met de ontwikkelingen in Polen waar 
twaalf jaar na de Praagse Lente een diepe economische en politieke crisis de 
voedingsbodem vormde voor het ontstaan van de machtigste stakingsbewe
ging van de arbeidersklasse uit de geschiedenis van de socialistische landen. Er 
ontstond voor het eerst een autonome vakbeweging, het stakingsrecht werd er
kend, de censuur vcrslapte en een feitelijke politieke pluriformiteit kwam en 
komt tot ontwikkeling. Ook in de Poolse Verenigde Arbeiderspartij (PV AP) 
zette zich onder invloed van de massabeweging een democratiseringstendens 
door die op het j.l. juli gehouden partijcongres zichtbaar werd. Als tijdsdocu
ment hebben wc in dit nummer de rede van de Poolse vice-premier Rakowski, 
die op het congres veel opzien baarde, opgenomen. Zijn betoog-- dat van een 
inleiding is voorzien door André Roelofs-is illustratief voor de positie van de 
hervormingsgezinde stroming in de PV AP, ingeklemd als zij is tussen ener
zijds de conservatieven in de PVAP en de Sowjet-Unie en anderzijds Solidari
teit en de democratische oppositie. 

De ontwikkelingen in Polen werpen een aantal fundamentele vragen op. 
Zullen zij in andere Warschaupactlanden inspireren tot bewegingen die aan bu
reaucratische en gecorrumpeerde machtstructuren een einde maken? Zullen de 
hervormingen en democratisering in Polen zich kunnen doorzetten ondanks 
de continue pressie van het Warschaupact? Maakt de diepe economische en po
litieke crisis waarin Polen nog altijd verkeert een hernieuwde confrontatie tus
sen de massa van de bevolking en de partij en de regering niet onvermijdelijk? 
Wat betekent Polen in de internationale politiek, is Polen een gevaar voor de 
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ontspanning of vormt een democratisch en soeverein Polen op den duur juist 
een bijdrage aan een doorbreking van de spanning creërende blokkenpolitiek, 
waarin de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie andere landen en gebieden do
mineren? 

Het antwoord op dit soort vragen is van belang voor de bepaling van de 
strategie van de CPN en natuurlijk ook van andere linkse partijen en stromin
gen. Wat de CPN betreft: duidelijk is dat de formule van de 'onvoorwaardelij
ke en onverbrekelijke solidariteit' met de socialistische landen en de daar rege
rende zusterpartijen tot het verleden behoort. En sinds het 26e congres zijn
in een vaak fel debat- kritische posities die vroeger in incidentele gevallen met 
betrekking tot de socialistische landen al werden ingenomen verder ontwik
keld. Tot een samenhangende en consequente verwerking van de ervaringen 
met de landen van het reëel bestaand socialisme is het echter nog niet gekomen. 
Ook dat geldt niet alleen voor de CPN maar in andere vormen en met ten dele 
andere problemen ook voor andere linkse partijen. In toenemende mate, zij het 
nog onvoldoende, zijn een aantal strategische discussies binnen links de laatste 
jaren ook tot werkelijke gemeenschappelijke problemen geworden. Gegeven 
het eminente belang van Polen in de internationale politiek, voor de ideeën
ontwikkeling over een democratische vorm van socialisme en ook voor de co
alitievorming op nationaal vlak, valt het toe te juichen dat dit ook nu weer in 
belangrijke mate het gevallijkt te zijn. We wijzen in dit verband op de discus
sies in De Waarheid, De Groene Amsterdammer, De Volkskrant, Socialisme 
en Democratie en ook op het enige maanden geleden door de PvdA georgani
seerde debat over de houding van links in Nederland tegenover 'Polen' in de 
Populier. Wij gaan in dit nummer op 'Polen' en de discussies daarover nauwe
lijks in. Dat is een tekortkoming die we in volgende nummers recht hopen te 
zetten. 
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Het XXste Congres van de 
CPSU en de geblokkeerde 
destalinisatie van de CPN 
(1956-1958) 1 

Arnold Koper 

Ger Harmsen, oktober 1958: 
'Het getuigt van gebrek aan begrip als men meent dat het op de lijn van een partijcongres of een 
bevooroordeeld partijbestuur ligt de geschiedenis van de partij te schrijven of te laten schrijven en 
deze door haar autoriteit onaantastbaar te maken. '2 

Gerben Wagenaar, 1 mei 1959: 
'Wij weten dat die macht, welke zo zegenrijk werkt, ( ... )ook andere aspecten heeft gehad, dan die 
welke wij bewonderen. Wij ontlenen deze kennis uit dat wat de communisten van de Sowjet
Unie en van andere landen daarover de laatste jaren hebben bericht en waartegen zij thans strij
den. Die strijd is overigens nog maar net begonnen en zal zeker nog tot heel andere resultaten lei
den. Wij vatten het niet als onze plicht van arbeiderssolidariteit op daarover te zwijgen op deze 
dag, temeer daar wij in principe in ons land met dezelfde verschijnselen te maken hebben, zelfs zo 
sterk dat zij hier tot een onnodige discreditering van de communistische beweging hebben geleid. 
Wij zeggen jullie ronduit: wij verafschuwen het vermoorden van duizenden goede communisten 
tengevolge van de machtswaan van een enkeling. '3 

Paul de Groot, juni 1971, over Stalin: 
'( ... )de geëerde en gesmade al naar gelang van de klassenpositie van wie over hem denkt te mogen 
oordelen:( ... ) de 'westelijke ideologen' (richten) hun giftigste aanvallen op zulke leiders en pogen 
( ... )hun gezag in de arbeidersbeweging te ondermijnen. Dit gebeurt onder de leuze van 'verwer
ping van de persoonsverheerlijking'. Het is nodig deze slogan als een wapen van het anti-commu
nisme en revisionisme in de communistische beweging duidelijk te herkennen. Om dit te bemoei
lijken wordt een beroep gedaan op kleinzielige afgunst, op pygmeeën-mentaliteit. Pygmeeën heb
ben zoals bekend een hekel aan grote mensen; zij steken daar zo bij af!'4 

25 jaar geleden- in februari 1956- werd in Moskou het XXste Congres van 
de Communistische Partij van de Sowjet-Unie (CPSU) gehouden. Dit congres 
is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de communistische 
wereldbeweging en laat tot op de dag van vandaag zijn sporen in de geschiede
nis na. In de CPN wordt hierover maar zelden gesproken. Daar zijn natuurlijk 
redenen voor. Een daarvan is te vinden in de positie die de CPN na haar 'breuk' 
met Moskou en het begin van de 'autonome politiek' (1963/1964) tegenover 
het XXste Congres innam: de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie werd 
beschouwd als een 'revisionistische afwijking'. In deze kwestie alsook inzake 
de beoordeling van de kritiek op StaJin vertoonden de CPN -opvattingen ver
wantschap met die van de Chinese communistische partij die in 1960 in conflict 
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met deCPSUwas gekomen. Het XXste Congres van deCPSUwerd gezien als 
een belangrijke oorzaak van het grote schisma in de internationale communisti
sche beweging en stond daarmee in een kwaad daglicht. Op deze periode uit de 
geschiedenis van de CPN ga ik hier niet in. Net zo min als op de geleidelijke 
veranderingen die zich sinds het midden van de zeventiger jaren in de CPN aan 
het voltrekken zijn, al kan dit artikel wel als een bijdrage aan die veranderingen 
gelezen worden. Want het destalinisatieproces dat zich eerst nu in de CPN aan 
het voltrekken is, is zwaar belast met de hypotheek van de geblokkeerde desta
linisatie uit de jaren na het XXste Congres die in de CPN tot fractiestrijd en 
uiteindelijk tot een scheuring leidde. Die gebeurtenissen en de pijnlijke herin
neringen die zij nu nog oproepen zijn de tweede reden waarom over de periode 
van het XXste Congres in de CPN zo zelden wordt gesproken en zij vormen 
het onderwerp van dit artikel. In de hier beschikbare ruimte kan zeker niet alles 
behandeld worden wat in de geschiedenis van het Nederlandse communisme 
in deze periode van belang is. Ik heb gekozen voor een globale schets, in plaats 
van voor de behandeling van een enkele gebeurtenis of probleemgebied, omdat 
het destalinisatieproces dat nu in de CPN plaatsvindt er mijns inziens mee ge
baat is wanneer eindelijk het taboe dat op de jaren 1956-1958 rust wordt door
broken; terwijl ook de valse voorstellingen die onder meer met behulp van het 
rapport De CPN in de Oorlog jarenlang over deze periode verspreid zijn nodig 
aan herziening toe zijn. 

Het voorspel tot het XXste Congres 

Het XXste Congres van de CPSU- het congres van Chroestjows 'geheime 
rede' over de personencultus rondom Stalin - heeft op de CPN een diepe in
werking gehad. Het congres was het hoogtepunt in een reeks politieke gebeur
tcnissen en psychologische schokken in het destalinisaticproces. 

Vanaf de dood van Stalin in maart 1953 - door de CPN betreurd onder 
de leuze 'Onoverwinnelijk onder de banier van het stalinisme''- werden ach
ter elkaar oude zekerheden omver gekegeld. Eerst was er kort na Stalins dood 
de herroeping van de van antisemitisme druipende aanklacht tegen een groep 
als 'moordenaars in witte jassen' betitelde Sowjet-artsen. Voor de CPN was dit 
een pijnlijke ervaring. Niet alleen omdat zij deze aanklacht- net als alle ande
re politieke processen in de socialistische landen"- met verve had verdedigd, 
maar ook omdat zij de arts en oud-wethouder Ben Polak vanwege zijn kritiek 
op de tegen zijn Sowjet-collega's ingebrachte beschuldigingen uit de partij had 
gezet. 7 

In juni 1953 beleefde Oost-Duitsland haar Kronstadt, toen de arbeiders 
van Oost-Berlijn in opstand kwamen tegen de verhoging van prijzen en pro
duktienormen. Deze opstand die in andere Oostduitse steden navolging vond, 
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kreeg al snel een politiek karakter (tegen het communistische regime en voor 
vrije verkiezingen). Na 48 uur werd zij door Sowjet-troepen de kop ingedrukt. 

Daarna was er de arrestatie van Beria, het hoofd van de machtige geheime 
politie van de Sowjet-Unie. Hij werd 'ontmaskerd' als 'imperialistisch agent' 
en na een geheim proces geëxecuteerd. Eind 1954, maar pas openbaar gemaakt 
in februari 1955, werd Malenkov, die na Stalins dood eerste minister van de 
Sowjet-Unie was geworden, door Chroestjow tot aftreden gedwongen. Boel
ganin, zijn opvolger, en Chroestjow namen hierna een reeks van initiatieven 
om de buitenlandse politiek van de Sowjet-staat uit het slop te halen. Het be-
langrijkste was dat de betrekkingen met Tito's Joegoslavië, dat zijn binnen- en 
buitenlandse politiek niet door de Sowjet-Unie wilde laten voorschrijven en 
daarom voor 'revisionistisch' en 'fascistisch' werd uitgemaakt (ook door de 
CPN), werden hersteld. Maar ook in de betrekkingen met de kapitalistische 
staten kwam beweging. In juli 1955 kwamen de Grote Vier voor het eerst sinds 
1947 weer bijeen in Gèneve. De wereld haalde opgelucht adem en sprak van de 
'Geest van Gèneve'. Na een bezoek van Adenauer aan Moskou werden diplo
matieke betrekkingen met de Bondsrepubliek aangeknoopt. En ingevolge het 
Oostenrijkse staatsverdrag trok de Sowjet-Unie haar troepen uit dat land te
rug. De VerenigdeN a ties lieten~ nadat de Verenigde Staten haar veto had op
geheven ~ Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Albanië toe. En aan het eind 
van het jaar openden Boelganin en Chroestjow een diplomatiek offensief in de 
'derde wereld' middels een spectaculaire reis naar India, Birma en Afghanistan. 

Tenslotte werd in de Sowjet-pers in de jaren na Stalins dood steeds duide
lijker gezwegen over Stalin. En langzamerhand werd de 'kritiek op de pers
onencu!tus' ontwikkeld. 

De 'geheime rede' van Chroestjow 

Toen kwam dan het XXste Congres waar op alle belangrijke punten duidelijk 
werd dat de CPSU en de Sowjet-staat een andere koers gingen varen. Tijdens 
de openbare zittingen van het congres werd de personencultus in algemene ter
men bekritiseerd, maar werd Stalin niet genoemd. Anders was dat toen 
Chroestjow in de besloten slotzitting van het congres het woord nam. In zijn 
'geheime rede'~ die echter binnen enkele maanden wereldwijd bekend was~ 
concretiseerde Chroestjow zijn kritiek op Statin: de misdaden, de vervolgin
gen, de martelingen en de executies. En dan sprak Chroestjow nog voorname
lijk over de vervolging van partijleden en nauwelijks over de miljoenen mensen 
die op dat moment nog in de Goelag-archipel zaten óf over de miljoenen die 
daar al waren omgekomen. 

Het XXste Congres was de katalysator van het destalinisatieproces in de 
Sowjet-Unie en Oost-Europa. Politieke gevangenen werden vrijgelaten en er 
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ontstonden bewegingen voor vrijheid en democratie en tegen de stalinistische 
dictatuur. In verschillende landen en communistische partijen, maar vooral in 
Polen en Hongarije, kwam het tot felle politieke botsingen met als dramatisch 
hoogtepunt de Hongaarse volksopstand van oktober/november 1956 en de ge
welddadige onderdrukking daarvan door het Rode Leger. 

Al deze ontwikkelingen schiepen een sfeer van onzekerheid en spanning, 
ook in de CPN. Oude geloofsartikelen verminderden snel in waarde. Het uto
pisch wereldbeeld waarin socialisme en imperialisme, goed en kwaad, recht en 
onrecht zo gemakkelijk te onderscheiden waren geweest, wankelde. En het 
was Chroestjow met zijn 'geheime rede' die daaraan een beslissende bijdrage 
leverde. Hij stootte 'de overwinnaar van de Tweede Wereldoorlog', 'de vader 
der volkeren', 'de held', 'leider' en 'geleerde' van het internationale communis
me van zijn voetstuk. Alle zegeningen van het communisme, alle nieuwe poli
tieke strategieën en wetenschappelijke inzichten, waren in het verleden altijd 
met de figuur van Stalin verbonden geweest. Het was dan ook geen wonder dat 
met de 'kritiek op de personencultus' niet alleen de mythe rondom Stalin, maar 
ook de communistische ideologie en politieke praktijk als zodanig een geduch
te knauw kregen. 

Keerpunt in de strategie 

Het XXste Congres was een keerpunt in de strategie van de internationale 
communistische beweging. De politiek van het in 1947 opgerichte Communis
tische Informatie Bureau (Cominform) die in de heetste jaren van de Koude 
Oorlog dominant was in de communistische partijen, werd losgelaten. De Co
minform zelf werd, na al enkele jaren een kwijnend bestaan geleid te hebben, in 
april 1956 opgeheven. De personencultus, het verbindende element in de cen
tralistische Cominform-politiek, werd bekritiseerd. Ook de 'theoretische ba
sis' van de terreur, de stelling over de noodzakelijkheid van de verscherping 
van de klassenstrijd tijdens de opbouw van het socialisme werd vaarwel ge
zegd. Dit met als doel te komen tot een herstel van de 'revolutionaire legaliteit', 
d.w.z. een beperkt type van rechtstaat in de socialistische landen. In plaats van 
de strategie van 'kamp tegen kamp'- het socialistische en vredelievende tegen 
het imperialistische en oorlogszuchtige kamp - kwam de strategie van de 
vreedzame coëxistentie. Deze was gericht op het institutionaliseren van de vre
de en van de status quo in Europa middels compromissen met de burgerlijke 
staten. De sociaal-democratie, voorheen 'de stoottroep van het imperialisme' 
waarvan de leiders middels een 'eenheidsfront aan de basis' bestreden moesten 
worden, kreeg net als in de Volksfront-periodes (1935-1939, 1943-1947) een 
hand van de communisten toegestoken. Tenslotte erkende het XXste Congres 
dat er verschillende- op de nationale verhoudingen afgestemde- wegen naar 
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en vormen van het socialisme konden bestaan en dat ook een parlementaire en 
vreedzame weg daarbij tot de mogelijkheden behoorde. 

Nieuwe aanpak 

Deze wijzigingen in de communistische strategie waren in de periode 1953-
1956 gegroeid en voorbereid. Dat was ook in de CPN het geval. Het startpunt 
was hier een voorzichtige zelfkritiek n.a.v. de sectarische houding tegenover 
de sociaal-democratie tijdens de campagne voor de verkiezingen van de Pro
vinciale Staten in 1953. En het eindpunt was de Resolutie van het Partijbestuur 
over de nieuwe aanpak van haar taken (Nieuwe Aanpak) van november 1955. 
De CPN stelde zich daarin een 'linkse coördinatie' van PvdA, CPN en VVD 
ten doel: tegen Romme; voor de ontspanning en de vrede; en voor een nieuwe 
regering op grondslag van die 'linkse coördinatie' na de Kamerverkiezingen 
van juni 1956. 

Deze koerswijziging werd door een groot aantal factoren beïnvloed. De 
belangrijkste waren de relatieve ontspanning in de internationale politiek in 
1955 en de wijzigingen in de Sowjet-politiek na de dood van Stalin. Ook werd 
het anticommunistische front tendentieel doorbroken door de tegenstellingen 
in de nationale en internationale politiek over de Duitse herbewapening. In de 
binnenlandse politiek speelden de door het Bisschoppelijk Mandement van 
1954 opgeroepen spanningen binnen de Rooms-Rode coalitie en de sociale zui
len waarop deze steunde een rol. Terwijl er verder zowel bij de ondernemers 
als bij een gedeelte van de vakbeweging en de arbeidersklasse sprake was van 
een toenemende onvrede met de sociaal-economische politiek van de regering. 

Van groot belang was de staking van Amsterdamse gemeentearbeiders, 
eind maart begin april 1955, die werd aangetrokken door communistische en 
andere radicale in de Eenheidsvakcentrale (EVC) georganiseerde arbeiders. 
Ondanks de geringe directe materiële resultaten van de staking en de furieuse 
reacties van de kant van de 'officiële' politiek en het Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen (NVV) werd voor het eerst sinds jaren aangetoond dat het 
mogelijk was de heersende sociale vrede te doorbreken èn dat de communisten 
en de EVC nog altijd over belangrijke machtsposities in de arbeidersklasse be
schikten. Na jaren van anticommunisme, sectarisch isolement en de daaruit re
sulterende politieke en organisatorische neergang, versterkte deze strijderva
ring het zelfvertrouwen van de communisten. 

In het algemeen kan men zeggen dat zich in de periode 1953-1955 een aan
tal ontwikkelingen voordeden in de internationale en nationale politiek die het 
voor de CPN mogelijk maakte het isolement waarin zij in de Koude Oorlog 
was geraakt, te doorbreken. En dat vond zijn neerslag in de Nieuwe Aanpak 
van november 1955. 
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De Nieuwe Aanpak werd politiek en theoretisch geconsolideerd en aan
gescherpt door het XXste Congres. In de campagne voor de Tweede Kamer
verkiezingen van juni 1956 leidde dat tot verdere openingen van de kant van de 
CPN naar de sociaal-democratie en tot een bondgenootschap met de kleine So
cialistische Unie. 

Maar het XXste Congres vcrsterkte evenzeer het illusoire karakter van de 
Nieuwe Aanpak. Want hoewel de leuze van de 'linkse coördinatie (inclusief re
geringsdeelname!) misschien een probaat middel was om nieuw enthousiasme 
en een 'winning mood' onder de communisten teweeg te brengen, rustte deze 
strategie in de toenmalige internationale en Nederlandse machtsverhoudingen, 
waarin het anticommunisme nog altijd dominant was, op drijfzand. Daarom 
droeg de 'linkse coördinatie' onvermijdelijk het gevaar in zich van een desillu
Sie. 

Amerikaanse laster 

Het XXste Congres bracht de CPN in een hachelijke positie. Jarenlang had de 
CPN alles wat er in de Sowjet-Unie en de volksdemocratieën gebeurde verde
digd en nu bleek in ieder geval een deel van de 'lasterlijke aanvallen' van de anti
communisten op waarheid te berusten. In de partij ontstond hierover de nodi
ge verwarring. Wat was nu precies de reikwijdte van de 'kritiek op de pers
onencultus' en welke consequenties moest dit voor de CPN hebben? 

Het kostte de CPN-leiding langer dan gebruikelijk haar positie te bepa
len. In De Waarheld was tijdens het XXste Congres verslag gedaan van de be
langrijkste inleidingen, maar daarna volgde een periode van opmerkelijk stil
zwijgen. Deze werd pas doorbroken toen in de loop van maart, ettelijke weken 
na het XXste Congres, de eerste berichten over de 'geheime rede' van Chroest
jow in de westerse pers begonnen door te sijpelen. Voor de CPN kwam dit als 
een complete verrassing omdat de CPN-delegatie op het XXste Congres, algc
meen-secretaris Paul de Groot en organisatie-secretaris Henk Hoekstra, niet 
van Chroestjows rede op de hoogte was gesteld. Eerst verklaarde Paul de 
Groot dat de zelfkritiek in de Sowjet-Unie mogelijk was geworden door het 
opheffen van de 'imperialistische omsingeling'. En hij benadrukte dat Stalins 
nagedachtenis niet 'bezoedeld' mocht worden. De Groot ging op de berichten 
over Chroestjows rede niet in, maar Marcus Bakker, hoofdredacteur van De 
Waarheid, deed dat een paar dagen later wel. De CPN-leden, aldus Bakker, 
moesten zich niet tot heftige woordenwisselingen laten verleiden en rustig af
wachten tot de feiten ter beschikking zouden komen. Weer een dag later er
kende hij, onder de kop 'De Hetze', dat er wellicht fouten waren gemaakt. 
Maar de oorzaak van die fouten lag zijns inziens bij het 'imperialisme'. 
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'Als er misstanden zzjn geweest is dat vooral te wijten aan het feit dat door 
( .. .)voortdurende aanvallen op de Sow;et-Unie, (. .. )het Sowjet-land nog 
niet de vrzjheid heeft kunnen ontwikkelen die bzj het socialisme hoort.'' 

Een in april na een driedaagse zitting door het partijbestuur aangenomen reso
lutie, ging wat verder. Erkend werd dat er fouten waren gemaakt, niet alleen in 
de Sowjet-Unie, maar ook door de CPN. De persoonsverheerlijking werd ver
oordeeld als 'strijdig met de tradities en mentaliteit van het progressieve gedeel
te van de Nederlandse bevolking'. En het partijbestuur betreurde dat zij in het 
vcrleden politieke schijnprocessen had verdedigd. De resolutie onderstreepte 
dat de CPN haar politiek 'zonder inmenging van buitenaf' bepaalde. Tot een 
analyse van de Stalin-periode en de consequenties ervan voor het Nederlandse 
communisme kwam het echter niet. Integendeel, nogal eufemistisch werd 
door de CPN van 'beleidsfouten' gesproken die Stalins positieve historische 
hctckenis niet teniet konden doen. 

'De figuur van Stalin zal de geschiedenis ingaan als een van de bekwaamste 
denkers en organisatoren van de marxistisch-leninistische beweging. (. .. )De 
nagedachtenis aan zzjn toewijding voor de zaak van het socialisme wordt 
door gemaakte Jouten niet aangetast. Het Partijbestuur is van mening dat 
de theoretische werken van Stafin altijd hun waarde zullen behouden."! 

De CPN leiding probeerde de discussie over de Stalin-kritiek in de kiem te 
smoren. Typerend was dat maandenlang voor de leden verborgen werd gehou
den dat de berichten in de pers over de rede van Chroestjow op waarheid be
rustten. Maar Marcus Bakker was hiervan al begin april, in de wandelgangen 
van het congres van de Britse communistische partij, op de hoogte gesteld door 
de Franse communistische leider W aideek Rochet. Bakker lichtte hierover wel 
De Groot en wellicht ook andere leden van het dagelijks bestuur van de CPN 
in, maar de leden en kaders, ja zelfs het partijbestuur bleven hierover 
onwetend. 10 Pas toen De Groene Amsterdammer in juni 1956 de tekst van 
Chroestjow rede publiceerde werd in omzichtige bewoordingen erkend dat 
het verhaal authentiek was. Maar ondertussen was er maandenlang over ge
schreven in termen van 'Amerikaanse laster en propaganda'. 

Deze houding van de CPN-leiding kan als volgt verklaard worden. In de 
eerste plaats dreigde de Stalin-kritiek, juist vanwege de centrale positie die Sta
Jin altijd had ingenomen, zich te ontwikkelen tot een kritiek op de ideologische 
en politieke grondslagen van het communisme als zodanig. En dat was natuur
lijk voor communisten die in de stalinistische ideologie waren opgevoed moei
lijk te verteren. Door nu Stalins fouten 'in de tijd' consequent te beperken tot 
'de laatste jaren van zijn leven' en door ze zoveel mogelijk te bagatelliseren kon 
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de schade zo beperkt mogelijk worden gehouden. In de tweede plaats viel het 
XXste Congres samen met de start van de verkiezingscampagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van juni 1956 en het was niet zo'n aantrekkelijk 
perspectief de activisten daarin voornamelijk met schuldbekentenissen op pad 
te moeten sturen. En tenslotte was er ook nog het gevaar dat in het spoor van 
de Stalin-kritiek ook de leiding van de CPN zelf, en in het bijzonder partijlei
der De Groot, aan kritiek bloot zou komen te staan. 

Diep geworteld stalinisme 

Een verklaring voor deze terughoudende en opportunistische opstelling van de 
CPN-leiding is nog geen rechtvaardiging ervan. Deze opstelling blokkeerde 
immers de noodzakelijke discussie over en herziening van de communistische 
politieke theorie en strategie. Stalins 'beleidsfouten' waren in werkelijkheid 
niet de incidenten waartoe de CPN-leiding ze trachtte te reduceren, maar inte
graal onderdeel van een diep geworteld type van communistische politiek. Ik 
denk daarbij, zonder deze politiek hier in zijn geheel te kunnen analyseren, aan 
zaken als: 

de massale terreur en vervolging in de Sowjet-Unie en de volksdemocratie
ën en de ontkenning respectievelijk verdediging daarvan door de Neder
landse communisten; 
de onderschikking van de politiek van de internationale communistische 
beweging aan de staatsbelangen van de Sowjet-Unie; 
het antidemocratische denken en dito praktijken, zowel in de communisti
sche beweging intern (het democratisch centralisme) als naar buiten toe, 
bijvoorbeeld in de beoordeling van de 'burgerlijke' democratie en de hou
ding ten opzichte van potentiële bondgenoten; 

- de filosofie van het historisch en dialectisch materialisme, en de politieke 
theorie van het marxisme-leninisme, met hun schematische en dichotome 
voorstellingen van (maatschappelijke) tegenstellingen en hun totalitaire 
aanspraken; 
de geschiedvervalsing en laster als middelen om tegenstanders verdacht te 
maken en het eigen gelijk te ondersteunen. 

Juist omdat al deze elementen van het stalinisme in de CPN diep geworteld 
waren was het moeilijk ze ter discussie te stellen en onder ogen te zien. De Ne
derlandse communisten hadden van Stalins misdaden en de niets ontziende ter
reur in de Sowjet-Unie niet geweten. Door het stalinisme waren zij 'blind' ge
worden voor feiten en gebeurtenissen waar de rechtse partijen, de sociaal-de
mocraten en de trotskisten allang hun conclusies uit hadden getrokken. Het 
XXste Congres maakte het - althans voorlopig - onmogelijk de ogen nog 
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langer voor Stalins 'beleid fouten' te sluiten. Maar daarmee had de stalinistische 

ideologie zijn uitwerking nog niet verloren. Binnen de context van diezelfde 
ideologie hadden de communisten hun politieke idealen geformuleerd en daar
voor gestreden. Hoe kon die traditie van strijd en verzet bewaard blijven op het 
moment dat Stalin, die daarin altijd zo'n centrale plaats had ingenomen, werd 
ontluisterd? Het antwoord was even simpel als doeltreffend. De fouten van 
Stalin werden toegeschreven aan factoren die 'vreemd' waren aan het socialis
me en het marxisme-leninisme. Chroestjow verklaarde Stalins misdaden uit de 
personencultus, welke op haar beurt weer verklaard werd uit de moeilijke om
standigheden waaronder het socialisme moest worden opgebouwd, de omsin
~cling door de imperialistische buitenwereld en de pathologie van Sta!in. De 
CPN deed hetzelfde, zij het met wat meer nadruk op de rol van het imperialis
me en wat minder op de fouten van Stalin. 

De verwarring onder de CPN-leden was echter wel dusdanig dat deze 
niet, zoals de CPN-leiding poogde, met een inperking van de discussie en het 
vcrzwijgen van belangrijke feiten kon worden opgeheven. En de 'buitenwe
reld' confronteerde de communistische activisten natuurlijk voortdurend met 
de Stalin-kritiek, Chroestjows 'geheime rede', enz. Aan de vooravond van de 
Tweede Kamerverkiezingen verspreidde de PvdA een vertaling van de rede van 
Chroestjow onder het Amsterdamse electoraat. Opnieuw ging de CPN bij de 
vcrkiezingen achteruit. 11 Van de 'winning mood' van de Nieuwe Aanpak en de 
'linkse coördinatie' was toen niet veel meer over. En het was tekenend voor de 
toestand in de partij dat daarna over deze strategie met geen woord meer werd 
gerept. 

Antidogmatisme en antirevisionisme 

Het belangrijkste effect van het XXste Congres in de CPN was de geleidelijke 
ontwikkeling van een diepe politieke crisis die tenslotte in 1958 tot een scheu
ring van de partij en van de EVC zou leiden. 

Eerst was er een ideologische en sociaal-psychologische crisis. Wat zich 
aftekende was een proces van desoriëntatie, van doorbreking van de monoliti
sche eensgezindheid en dus van ideologische diversificatie. De ontluistering 
van de mythe van StaJin en van het utopisch beeld van het socialisme leidde tot 
tegengestelde reacties. Deze zijn als volgt in kaart te brengen. Aan de ene kant 
1·an het spectrum: orthodoxie en behoudzucht om de ideologische eensgezind
heid en consistentie overeind te houden. Dat wil zeggen: zoveel mogelijk 
doorgaan op gebaande paden; het banier, zij het niet meer onder de leuze van 
het stalinisme, geheven. Daartegenover aan het andere einde: verslagenheid, 
twijfel en desillusie. Daar tussenin: verschillende pogingen consequenties uit 
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de Stalin-periode te trekken en de partij en haar politiek te vernieuwen. Deze 

pogingen konden echter in de CPN van die dagen nauwelijks tot ontplooiing 
komen. 

In de internationale communistische beweging ontstond vanaf het XXste 
Congres en later nog eens aangewakkerd door de Hongaarse gebeurtenissen, 
een ideologische strijd om de eenheid, de organisatievormen en de strategie. In 
dit debat kwam - schematisch aangeduid - de volgende vraag centraal te 
staan: wat is het grootste gevaar voor de beweging, het (stalinistisch) dogmatis
me of het revisionisme dat de communistische politiek wil herzien en vernieu
wen? 

Het verloop van het destalinisatieproces in de Sowjet-Unie en de volksde
mocratieën was voor de uitkomst van dit debat bepalend. Direct na het XXste 
Congres was het antwoord op de hoofdvraag duidelijk: het dogmatisme was 
het grootste gevaar. In de communistische partijen en staatsapparaten ontwik
kelde zich een politieke strijd tussen de oude stalinistische leiders en fracties en 
de meer Chroestjowistische en op vernieuwing georiënteerde stromingen. In 
Polen en Hongarije ontstond een massale politieke beweging die zich keerde 
tegen het heersende regime, tegen de onderschikking van de natie aan de Sow
jet-Unie en die voor meer politieke, sociale en intellectuele vrijheid opkwam. 
Dit nam in het voorjaar en de zomer van 1956 dusdanig turbulente vormen aan 
dat de leiding van de CPSU zich genoopt voelde de teugels, die na het XXste 
Congres wat waren gevierd, weer strakker aan te trekken. 

Na en mede naar aanleiding van de opstand van de Poolse arbeiders in 
Poznan in juni 1956 (neergeslagen door het Poolse leger) kwam deCPSUmet 
een resolutie over de 'kritiek op de personencultus' die een terugval was ten op
zichte van Chroestjows rede op het XXste Congres. 12 De resolutie relativeerde 
de fouten van Stal in en dateerde ze- zoals de CPN vanaf het begin had gedaan 
-in 'de laatste jaren van zijn leven'. Daarmee werd Chroestjows rede, die ook 
al niet erkend en geautoriseerd werd, uitgehold. Chroestjow had immers ook 
- en vooral- over de processen en vervolgingen in de dertiger jaren gespro
ken! In de resolutie van de CPSU werd de Italiaanse communistische leider 
Palmiro T ogliatti op de vingers getikt. Dat was in die dagen bepaald niet ge
bruikelijk, maar T ogliatti had het gewaagd in verband met de personencultus 
van bepaalde vormen van 'degeneratie' te spreken en had een onderzoek geëist 
naar de maatschappelijke factoren die aan de personencultus ten grondslag la
gen. Bovendien pleitte hij ook nog voor 'polycentrisme' waarmee hij de centra
le leiding van de communistische beweging vanuit één centrum ter discussie 
stelde. Het antidogmatisme en de ermee gepaard gaande bereidheid tot ver
nieuwing waren hiermee op hun retour en sloegen na de volksopstand in Hon
garije en de onderdrukking daarvan door het Rode Leger in hun tegendeel om. 

Het was de Chinese communistische partij die aanvankelijk nog wel sym-
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pathiek gestaan had tegenover de destalinisatie~ zeker voorzover het daarin 

ging om gelijkwaardiger verhoudingen tussen de verschillende staten van het 
socialistische kamp~ die nu het voortouw nam in de campagne tegen het revi
sionisme. Deze campagne leidde uiteindelijk tot het dominant worden van het 
antirevisionisme (en tot een nieuwe breuk met Joegoslavië) op de wereldconfe
rentie van communistische partijen in november 1957 in Moskou. Paradoxaal 
genoeg gebeurde dat nádat in juni 1957 Chroestjow de stalinistische fractie 
(Molotov, Kaganovitsj, Shepilov en Malenkov) uit de leiding van de CPSU 
wist te zetten. Deze paradox kan worden verklaard uit de vcrschillen tussen de 
destalinisatie in de Sowjet-Unie en in de volksdemocratieën. In de Sowjet-Unie 
was de destalinisatie voornamelijk een proces 'vanuit de top' en daardoor geen 
bedreiging voor de heersende elite; voor Chroestjow en diens aanhang was het 
zelfs de basis waarop zij hun machtsposities veroverden. Maar de destalinisatie 
in Polen en Hongarije steunde op een massale politieke beweging die nationaal 
van karakter was en die de communistische dictatuur dreigde te ontmantelen. 
Hier vormde de destalinisatie wel degelijk een bedreiging voor grote delen van 
de heersende elite èn voor de veiligheidsbelangen van de Sowjet-Unie. En het 
was dan ook niet toevallig dat de onderdrukking van de Hongaarse volksop
stand volgde op de totstandkoming van een meerpartijenstelsel en op de instal
latie van een coalitieregering onder leiding van de 'revisionist' Nagy die aan
kondigde dat Hongarije zich uit het Warschaupact zou terugtrekken. 

Discussie gesloten 

De CPN( -leiding) koos in het debat over revisionisme en dogmatisme, afge
zien van wat incidentele lippendienst aan de 'kritiek op de personencultus', 
vanaf het begin consequent voor een orthodoxe positie. De discussie werd zo
veel mogelijk beperkt, de rede van Chroestjow niet erkend en de authenticiteit 
crYan Yoor de leden verzwegen. Aanvankelijk werden daarnaast nog wel ande
re- revisionistische en vernieuwingsgezinde~ geluiden geduld, vooral in de 
discussies rondom het 18e CPN-congres van oktober 1956. Zo werd er in De 
\\'aarheid geschreven over een 'Nederlandse weg naar het socialisme' en over 
Je 'democratische vrijheden', waarbij echter StaJin rustig als kroongetuige 
werd opgevoerd! Maar toen de dichteres Sonja Prins ook nog na de Hongaarse 
gebeurtenissen in Politiek & Cultuur blééf pleiten voor een relativering van het 
marxisme-leninisme als communistische ideologie èn voor een vernieuwing en 
'vernederlandsing' van de CPN die zou moeten worden geschraagd door een 
'intellectueel-moreel blok' van arbeiders en intellectuelen, werd de discussie 
gesloten. Jaap Wolff betoogde dat het artikel van Prins nooit geplaatst had mo
gen worden en beschuldigde haar ervan te worden meegesleept door het 'op
portunisme van de burgerlijke intellectuelen'. Ook Ger Harmsen bekritiseerde 
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Sonja Prins, maar op andere gronden en verviel daardoor in de ogen van Harry 
Verhey en Marcus Bakker van kwaad tot erger. Want al had Harmsen dan 
(nogal orthodox geïnspireerde) bezwaren tegen de cultuur-filosofische uit
gangspunten van Prins' analyse, ook hij pleitte voor een doordenking van de 
politieke en morele schade die door de Stalin-periode was aangericht (en die 
discussie was volgens V erhey 'gesloten') evenals voor een herwaardering van 
de Hollandse marxistische school in de geschiedenis van de CPN. Marcus Bak
ker ontwaarde hierin regelrechte insubordinatie, onbewezen suggesties en een 
aantasting van de 'autoriteit van de leiding'. Daarmee werden Prins, Harmscn 
en diegenen in de partij die hun opvattingen deelden het zwijgen opgelegd. 

Dit alles gebeurde tegen de achtergrond van de verscherping van de inter
nationale en nationale politieke verhoudingen die volgde op de Suez-crisis en 
de Hongaarse gebeurtenissen. Daarvoor al- en voor de CPN een teken aan 
de wand - was in augustus 1956 in de Bondsrepubliek de Communistische 
Partij Duitsland (KPD) verboden. In Nederland gingen na het door de CPN 
met verve verdedigde optreden van het Rode Leger in Hongarije soortgelijke 
geluiden op. Was er al van een verslapping van het nationale anticommunisti
sche front sprake geweest dan herstelde dit zich nu in snel tempo. De CP!\ 
kwam onder druk te staan van een zware politieke intimidatie die aanvankelijk 
-met de bestorming van Felix Meritis en soortgelijke gebeurtenissen elders in 
het land - zelfs terroristische vormen aannam. Het bestaan van de partij en 
van haar dagblad De Waarheid stond op het spel: ledenverlies en een zeer groot 
abonnneeverlies; boycot door adverteerders; opzegging van verzekeringen en 
credieten; 'desertie' van een aantal gemeenteraadsleden, enz., enz. 

Hoewel de 'verstarring' die nu optrad een reactie was op de massieve anti
communistische campagne na Hongarije, was zij natuurlijk ook een keuze van 
de partij zelf. En in die zin vloeide zij rechtstreeks voort uit het 18e CPN -con
gres waar de ideologische orthodoxie duidelijk de overhand had gekregen. 

Onze politiek was en is juist 

Het 18e congres dat na de nederlaag bij de Kamerverkiezingen vervroegd bij
een was geroepen om de sedert het XXste Congres van deCPSUontstane poli
tieke situatie te bespreken had een verwarrend verloop. Na lange interne dis
cussie publiceerde het partijbestuur een congresgrondslag, maar deze stuitte in 
de voorbereiding van het congres op veel weerstand. 

Vanuit de 'revisionistische' hoek was er de kritiek dat de CPN-leiding de 
discussie over de personencultus wilde afsluiten voordat deze eigenlijk goed 
begonnen was. Waren de in de Sowjet-Unie gemaakte fouten wel voldoende 
geanalyseerd? Wat was de garantie dat ze niet opnieuw zouden worden ge
maakt? En waser-wat door de CPN-leiding ten stelligste ontkend werd-

20 



niet ook in de CPN sprake geweest van negatieve consequenties van de perso
nencultus? Was ook hier de interne democratie niet bedreigd geweest en moes
ten daartegen geen voorzorgen worden getroffen? 

Zoals we al gezien hebben werd ook door een enkeling het marxisme
leninisme ter discussie gesteld. En verder was er veel kritiek op het sectarisme 
Yan de partij. Ben Polak en anderen bekritiseerden de wijze waarop Marcus 
Bakker in De Waarheid had gereageerd op de publikatie in De Groene Amster
dammer van de rede van Chroestjow. Partijbestuurder en Waarheid-directeur 
Cor Geugjes stelde op de besloten zitting van het congres de sectarische poli
tieke lijn van De Waarheid in het algemeen aan de orde. En de partijfunctiona
ris Leo Koning wist de kern van de problemen te raken toen hij in een discus
siebijdrage in De Waarheid de voortdurende naoorlogse politieke neergang 
van de CPN in verband bracht met het overnemen van 'voorspellingen' van de 
kant van 'autoriteiten in de Sowjet-Unie' die: 

'( ... )zonder voldoende eigen kritisch oordeel geschikt (werden) bevonden 
t·oor de Nederlandse verhoudingen. ' 13 

Dit type politieke kritiek werd echter door de meerderheid van de CPN-lei
ding resoluut van de hand gewezen. De gemaakte fouten waren 'hersteld'. En 
1·erdere discussie en kritiek werden bestempeld als 'weerspiegeling van de las
ter', 'aanvallen op de leninistische partijbeginselen', 'ondermijning van het ge
zag van democratisch gekozen leidingen', enz. Daartegenover was 'een verzoe
nende houding in een strijdbare partij niet toelaatbaar'. 14 Illustratief voor de 
houding van de meerderheid van de CPN-leiding in deze èn alle andere belang
rijke kwesties die op het congres ter sprake kwamen was de centrale stelling uit 
Je congresrede van Paul de Groot: 

'( ... ) onze politiek was en is juist alleen aan de uitvoering ervan heeft het 
geschort. '' 5 

Herstel van de collectieve leiding 

Van een grondige discussie over de nationale en internationale politieke toe
stand was op het congres geen sprake. Ik vermeldde al dat over de Nieuwe 
Aanpak en de 'linkse coördinatie' met geen woord meer werd gesproken. Wel 
stonden enkele interne organisatorische vernieuwingen en de vakbewegings
strategie ter discussie. 

Ondermeer was door het partijbestuur voorgesteld- en dit was mijns in
ziens de weerspiegeling van een oprechte wens tot democratisering in de partij 
-om net als in de PvdA een partijraad in het leven te roepen met adviserende 
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en op een aantal punten eventueel zelfs beslissende bevoegdheden (kandidaten
lijsten bij verkiezingen en belangrijke partijfuncties). Dit voorstel haalde de 
eindstreep niet door een (geheime) interventie van de Franse communistische 
partij (PCF), destijds de 'leidende partij' in West-Europa, die dit voorstel als 
'revisionistisch' bestempelde. Het resultaat was dat over het voorstel op het 
congres met geen woord meer werd gerept ... 

Wel besloot het congres op voorstel van het partijbestuur- zonder dat 
dit overigens zo genoemd werd- tot 'een herstel van de collectieve leiding van 
de partij'. Dit kwam tot uiting in een verschuiving van bevoegdheden van het 
dagelijks bestuur (DB) naar het voltallige partijbestuur (PB). In de nieuwe con
structie kreeg het DB louter uitvoerende bevoegdheden en moest het PB dus 
metterdaad het hoogste orgaan van de partij tussen de congressen in worden. 

Een derde voorstel was het opheffen van de bedrijfsafdelingen- niet van 
het bedrijvenwerk! Daarmee werd beoogd aan de versnippering van krachten 
in de partij een einde te maken. De bedrijfsafdelingen bestonden maar in een 
beperkt aantal bedrijven en functioneerden vaak slecht. Het idee was nu om 
het politieke leven en de besluitvorming van de partij geheel in de buurtafdelin
gen te concentreren. Maar dit voorstel stuitte op veel weerstand bij bedrijfsar
beiders en moest daarom voorlopig worden ingetrokken. 

Ook de discussie over de communistische vakbewegingsstrategie leidde 
tot forse meningsverschillen. Veel communistische EVC-ers (en ook niet-par
tijleden in de EVC) maakten zich, gegeven de nadruk die de congresgrondslag 
legde op 'een versterkte propaganda voor fusie tussen EVC en NVV', zorgen 
over de toekomst van hun organisatie. En die bezorgdheid was wel zo groot 
dat Paul de Groot op het congres moest komen verklaren dat van plannen tot 
'liquidatie' van de EVC geen sprake kon zijn. Maar De Groot en ook mensen 
als Cor Gcugjes en de op het congres niet als partijbestuurder herkozen Gerard 
Geelhoed dachten wel degelijk in die richting. 

Het naadje van de kous 

Alles bij elkaar leverde dit toch een vrij zeldzaam beeld op voor een CPN-con
gres. Een congresgrondslag waarover aanzienlijke meningsverschillen bleken 
te bestaan en die dan ook niet in stemming werd gebracht, maar werd vervan
gen door een uiterst korte 'compromisresolutie'. En de discussie op het con
gres werd in tegenstelling tot de gebruikelijke gang van zaken niet echt 'beant
woord'. Paul de Groot zag er vanaf en Henk Hoeks tra, die zijn taak overnam, 
maakte zich er ondanks de aanzienlijke meningsverschillen in een kwartiertje 
vanaf. Maar uit zijn verhaal werd wèl duidelijk dat de orthodoxe ideologische 
posities zoals die met name door De Groot, daarin gesteund door de meerder
heid van het PB, naar voren waren gebracht de overhand hadden. W aarsc\\\\ 
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wend sprak Henk Hoekstra de congresgangers toe die de CPN-analyse van de 
personencultus nog niet voldoende achtten: 

'(. .. )het gaat hier om een principiële analyse(. .. ) van de oorzaken die tot de 
personencultus hebben geleid, waar wij wel degelijk een oordeel over moe
ten uitspreken. Zij die dat niet willen, die 'het naadje van de kous' willen 
weten, bcge7-•en zich op een terrein waartegen in de partijresolutie stelling 
wordt genomen. '16 

Renega tenkliek 

:--..ra de Hongaarse gebeurtenissen begon de CPN steeds duidelijker antirevisi
onistische standpunten in te nemen. Naar buiten toe werd de partij minder 
'open'. Dit bleek onder meer uit de furieusereactie van het PB op een groep 
linkse intellectuelen, waaronder Jan en Annie Romein, Joop van Santen, Wil
lem Sandberg, Jacques Presser, Ni co Rost en anderen, die in een verklaring 
hun afkeuring uitspraken over het optreden van het Rode Leger in Hongarije 
èn over de agressie van de Britse, Franse en Israëlische troepen tegen Egypte. 
De groep werd betiteld als 'renegatenkliek'. En deze lijn werd doorgetrokken 
in Paul de Groots brochure De Levende Waarheid van het Leninisme die tegen 
het DerdeWeg-denken en het pacifisme gericht was. Deze stromingen leidden 
volgens De Groot onvermijdelijk tot een capitulatie voor deNAVO en het im
perialisme. 

Haar instemming met het Chinese antirevisionisme maakte de CPN dui
delijk door de Nederlandse uitgave van de brochure Nogmaals over de dicta
tuur van het proletariaat. Daarin werden praktisch alle politieke en theoreti
sche vernieuwingen in de communistische beweging van na het XXste Congres 
aangevallen en werd Stalin in verregaande mate gerehabiliteerd. Ook bekriti
seerde de CPN Togliatti's polycentrisme en pleitte zij voor één leidend cen
trum van de communistische beweging. En volledig in strijd met de werkelijk 
waarneembare sociaal-economische ontwikkeling werd iedere relativering van 
de theorie van 'de absolute verarming van de arbeidersklasse' van de hand ge
wezen. Gomulka tenslotte kreeg er in De Waarheid van langs omdat hij in Po
len, via de decollectivisering van het land, een reëel bondgenootschap met de 
bocrenbevolking tot stand probeerde te brengen. Daarmee ondermijnde hij 
volgens de CPN de 'leidende rol van de partij' en 'de dictatuur van het proleta
riaat'. En dit is nog slechts een beperkte greep uit het antirevisionisme van de 
CPN. 

Machtsstrijd 

In de eerste helft van 1957 kwam het tot heftige interne conflicten in de leiding 
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van de CPN. De algemene achtergrond hiervan was de moeilijke politieke (en 
ook financiële) positie waarin de partij na 'Hongarije' terecht was gekomen. 
De vraag was hoe de partij daar weer uit kon komen. Daarvoor was een analyse 
nodig van de continue naoorlogse neergang van de CPN en van de in die peri
ode gemaakte fouten. Maar de discussie die tot zo'n analyse had moeten leiden 
werd niet gevoerd, al was het alleen maar vanwege Paul de Groots dictum dat 
de CPN-politiek 'altijd al juist' geweest was. De problemen kwamen hierdoor 
aanvankelijk op een wat 'onschuldiger' niveau ter sprake namelijk op dat van 
de interne organisatie en de verhouding met en toekomst van de EVC. 

Het was de op het congres doorgevoerde reorganisatie van het partijbe
stuur die voor de grootste problemen zorgde. Nu geeft natuurlijk elke reorga
nisatie aanleiding tot machtsverschuivingen- ook onbedoelde- en daarmee 
tot conflicten. Daar kwam echter bij dat de selectie van het nieuwe dagelijks be
stuur plaats had gevonden op grond van negatieve criteria, waardoor een 'nieu
we' generatie van communisten in de dagelijkse leiding van de partij was geko
zen. Niet dat mensen als Jaap Brandenburg-de enige van de oude generatie 
die bovendien snel kwam te overlijden - Rinus Haks, Henk Hoekstra, Ger 
Kuyper, Nico Luirink, Harry Verhey en Joop Wolff niet over de capaciteiten 
voor het DB-werk beschikten. Nee, het probleem was dat de rivaliteit, die al 
tijdens het 18e congres in het partijbestuur bestond, er toe geleid had dat de cri
teria (geen 'dubbelfuncties') voor het DB-lidmaatschap zodanig waren gesteld, 
dat velen met tot dan toe belangrijke posities in de partij niet in het nieuwe DB 
werden opgenomen. Dat betrof: Paul de Groot (algemeen-secretaris), Gerben 
Wagenaar (partijvoorzitter), Marcus Bakker (hoofdredacteur van De Waar
heid), Frits Reuter (voorzitter van de EVC), Bertus Brandsen (secretaris van de 
EVC en vice-voorzitter van het communistische Wereld Vakverbond) en ten
slotte Henk Gortzak (voorzitter van de Kamerfractie). Dat was vragen om 
moeilijkheden. Want het DB bleef ondanks haar beperkte 'uitvoerende' be
voegdheden natuurlijk toch een belangrijk orgaan. Al was het alleen maar om
dat het vaker bijeenkwam dan het PB. In een partij waarin de oriëntatie en de 
bezetting van het partijapparaat van groot belang waren betekende dit dat in de 
praktijk toch alterlei relevante beleidsbeslissingen aan het 'uitvoerende' DB te
rugvielen of bleven liggen (en beide gebeurde). Vooral in de turbulente tijd na 
'Hongarije' leverde dat problemen op. Coördinatieproblemen waren boven
dien sowieso te verwachten omdat allerlei belangrijke sectoren van het partij
werk (krant, vakbeweging, fractie en algehele politieke leiding) niet direct in 
het DB-werk waren betrokken. Het resultaat was dat wat een 'herstel van de 
collectieve leiding' had moeten zijn en daarmee een beperking van de bevoegd
heden van De Groot, in de praktijk tot het omgekeerde leidde. Want terwijl 
De Groot als algemeen-secretaris nauw bij de dagelijkse besluitvorming in de 
partij betrokken bleef zagen andere 'oudere' partijleiders en in het bijzonder de 
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EVC-bestuurders Brandsen en Reuter hun invloed tanen. Daar kwam nog bij 
dat het nieuwe DB sterk door De Groot beïnvloed werd èn de neiging vertoon
de zijn macht uit te willen breiden (en dus minder uitvoerend te worden). 

Klim a a tsverslech tering 

Dit leidde tot een aantal conflicten in de CPN-leiding. 17 Eén waarbij De Groot 
door eigenmachtig optreden rondom het ziekbed van de op sterven liggende 
partijveteraan Jaap Brandenburg, diens vrienden Bertus Brandsen en Gerben 
Wagenaar en diens arts Ben Polak tegen zich in het harnas joeg. En twee andere 
conflicten die de verhouding met de EVC raakten. In het ene geval werd de 
Rotterdamse EVC-metaalbestuurder Frans Brantse full-time in het werk van 
de dagelijkse leiding van de partij betrokken, maar verdween desondanks niet 
van de loonlijst van de, net als de CPN, armlastige EVC. Dit leidde tot een 
protest van de EVC-leiding (Brandsen en Reuter) die meende dat dit voor de 
leden niet 'onopgemerkt kon blijven'. In het andere geval probeerde het DB de 
overcomplete Groningse districtssecretaris Usco van der Schans met behulp 
van stemdiscipline tot voorzitter van de Bond van Land en Zuivelarbeiders 
(BLZ) te laten kiezen- en slaagde daar na de nodige manipulaties ook in
zonder dat de man tot op dat moment speciale verdiensten voor de EVC had 
gehad. Ook hierover ontstond een conflict tussen Brandsen, Reuter plus een 
gedeelte van het EVC-kader en het DB van de CPN. In beide gevallen ging het 
om competentiekwesties waarbij de EVC-bestuurders in het PB gepasseerd 
werden in de besluitvorming. Dit viel bij hen en anderen in de EVC des te 
slechter omdat de sluimerende meningsverschillen over de toekomst van de 
EVC op de achtergrond een rol speelden. In de EVC versterkte dit- en dit in 
tegenstelling tot de historisch gegroeide praktijk- de door het XXste Congres 
al gestimuleerde tendens de beslissingen over de eigen organisatie wat meer in 
eigen hand te willen houden. Wat omgekeerd in de leiding van de CPN weer 
wrevel opwekte. Al met al was er sprake van een forse klimaatsverslechtering 
in het partijbestuur en er moest zelfs een interne onderzoekscommissie aan te 
pas komen om de prcciese gang van zaken in voornoemde conflicten uit te zoe
ken. Dat leidde echter niet tot een aanmerkelijke verbetering van de onderlinge 
verhoudingen en langzamerhand begonnen zich in de loop van 1957 verschil
lende fracties in het partijbestuur van de CPN te vormen. 

Aan de ene kant was er een groep 'oudere' partijbestuurders die in toene
mende mate kritiek hadden op de door De Groot en het nieuwe DB geprakti
zeerde 'stijl van werken'. De kern van deze groep bestond uit Brandsen, Reu
ter en Gortzak; Cor Geugjes, de meest uitgesproken 'revisionist' en meer aar
zelend Rie Lips-Odinot, de voorzitster van de Nederlandse Vrouwenbewe
ging (NVB) en partijvoorzitter Gerben Wagenaar hoorden er ook bij. Cen-
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trumposities werden ingenomen door onder meer plaatsvervangend algemeen
secretaris Harry Verhey en de schrijver Theun de Vries. Anderzijds was er de 
groep De Groot, waartoe naast de algemeen secretaris Bakker, Hoekstra, 
HaksenJoop W olff behoorden. De eerste groep was vooral sterk in de Kamer
fractie en de EVC. Terwijl een aantalleden van deze groep bovendien een grote 
autoriteit ontleende aan hun leidende posities in de partij in het verzet tegen de 
nazi's. De groep De Groot was vooral sterk in het partijapparaat. 

In de zomer van 1957 werd in De Waarheid en Politiek & Cultuur waar 
Jaap Wolff, persoonlijk secretaris van De Groot, de scepter ging zwaaien, het 
wapen van het antirevisionisme ingezet om de oppositionelen, die zichzelf ove
rigens niet als revisionisten, maar als antidogmaristen beschouwden, in het 
nauw te drijven. Dit gebeurde weliswaar impliciet, maar de richting was duide
lijk. Tegen de 'vrijheid van de discussie en kritiek' en voor een 'eensgezinde uit
voering van de besluiten van de partijleiding'; voor de onderschikking van de 
'massaorganisaties' aan de lijn van de partij; en tenslotte- en hier was het con
flict nauwelijks meer verborgen- tegen 'oudere' partijleiders die zich niet bij 
de nieuwe tijd aan wisten te passen. Bij dit laatste schrok de groep-De Groot er 
niet voor terug om de val van de stalinistische fractie in de CPSU (Molotov 
c.s.) als aanleiding te gebruiken! 

De valse vlag van 'vrijheid van mening' 

In de herfst besloot het partijbestuur tot een interne reorganisatie en tot een 
nieuwe politieke oriëntatie waarbij de oppositie een duidelijke nederlaag leed. 
De werkwijze van PB en DB gedurende het afgelopen jaar werd als een fout 
bekritiseerd. De Resolutie over het werk van het Partijbestuur der CPN sinds 
het 18e Congres (1956) die bij die gelegenheid werd aangenomen zei er over: 

'Deze fout is ontstaan door de indruk, die de schending van de partijdemo
eratic in deCPSUtijdens de laatste jaren van het leven van Stafin had ge
maakt en als gevolg van het op zichzelf gezonde streven de demoeratic in 
het partijleven te vcrzekeren en bureaucratische methoden van leiding ge
ven te bestrzjden. ( ... ) De in het Partzfbestuur ingestelde wcrkwzjze heeft 
echter niet tot verbetering van zijn werk geleid. Zij heeft het optreden van 
het partijbestuur bemoeilijkt tegen afwi;kingen van de partijpolitiek en te
gen handelingen die schadelijk waren voor haar collectiviteit. '18 

Om welke 'schadelijke handelingen' het ging werd niet in concrete termen aan 
de leden ter beoordeling voorgelegd. Wel werd het 'dogmatisme' en 'revision
isme' bekritiseerd op een wijze waaruit duidelijk bleek dat het 'revisionisme' 
als 'het grootste gevaar' werd beschouwd. Het 'dogmatisme' werd omschreven 

26 



als 'een mechanisch doordrijven van de partijpolitiek', een fout binnen de 'juis
te lijn' dus. Maar het 'rechtse opportunisme' en 'revisionisme' werd als volgt 
gekarakteriseerd. 

'Onder druk van de verscherpte Koude Oorlog en de ernstige belemmering 
van onze partijactiviteit door de reactie, ontstaat het gevaar van terugwij
ken voor de vijand, van twijfel aan onze beginselen en politiek, welke zich 
vaak uiten in beginselloze kritiek, die onder de valse vlag van 'vri;heid van 
mening' vaart. '19 

Dit moest volgens de resolutie bestreden worden door 'onvoorwaardelijke uit
voering van genomen besluiten', door het verwerpen van 'beginselloze kritiek' 
en door iedere poging 'de autoriteit van het partijbestuur en zijn leidende ka
meraden' aan te tasten af te wijzen. 

Onfrisse discussie 

In de debatten die tot deze formuleringen hadden geleid was het hard toege
gaan. Een felle discussie had zich ontsponnen rondom het verzetswerk van de 
partij in de oorlog. Al tijdens de conflicten in het voorjaar waren met name 
Brandsen en Reuter enerzijds en De Groot anderzijds scherp tegenover elkaar 
komen te staan, waarbij verdachtmakingen niet werden geschuwd. De Groot 
vroeg zich af of de verdiensten van Brandsen e.a. in het verzet wel zo groot wa
ren geweest als altijd was verondersteld en vroeg om een onderzoek. Omge
keerd plaatsten Brandsen en Reuter vraagtekeus bij De Groots onderduikperi
ode ( 194 3-1945) na het uiteenslaan van de eerste illegale leiding door de Gesta
po: waarom had De Groot gedurende zijn onderduikperiode geen contact op
genomen met de partij? Daarmee poogden zij uiteraard de indruk te wekken 
als zou De Groot destijds zijn 'gedeserteerd'. 20 In deze onfrisse discussie ging 
het er duidelijk om verzetsreput;;~.ties in discrediet te brengen om daarmee te
vens - in de beste stalinistische tradities - elkanders autoriteit anno 1957 te 
ondermijnen. 

De zaak werd op de spits gedreven toen in de zomer van 1957 Gerard 
Maas en Frits Dragstra de partij-instructeur Adri Verreit bij het partijbestuur 
'aanbrachten'. Verreit was een vriend en sympathisant van Bertus Brandsen. In 
de oorlog waren Brandsen en Jaap Brandenburg bij hem ondergedoken ge
weest en daardoor was hij op de hoogte met de scepsis die bij Brandsen en an
deren over De Groots onderduikperiode bestond. Verreit zou in Limburg las
ter over De Groot hebben verspreid (de kwestie van de 'desertie' dus), interne 
conflicten uit de leiding naar buiten hebben gebracht (zich daarbij beroepend 
op een informant uit het partijbestuur) en tenslotte- althans volgens Gerard 
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Maas~ ook hebben aangekondigd dat De Groot op korte termijn het veld zou 
moeten ruimen. Dit leidde tot een verscherping van het conflict in het partijbe
stuur. Het DB stelde voor Verreit te royeren, maar Brandsen verzette zich 
daartegen en eiste een discussie in het partijbestuur in aanwezigheid van Verreit 
en de op dat moment in het buitenland vertoevende De Groot. De zaak bleef 
slepende en kon niet worden opgelost, maar werd een beetje gesust door een in 
het PB aangenomen voorstel van Theun de Vries om de hele periode van oor
log en illegaliteit~ en niet slechts de houding van de leiding in de periode '43-
'45 zoals De Groot had voorgesteld~ aan een onderzoek te onderwerpen. 
Een andere kwestie die in de discussie over deze resolutie van het partijbestuur 
speelde was de personele bezetting van het nieuw te kiezen dagelijks bestuur. 
Zoals de oppositie in de kwestie van de kritiek op het dogmatisme en revision
isme een nederlaag had geleden, zo deed zij dat ook hier. Partijvoorzitter W a
genaar, een van de meest voorzichtige oppositionelen en daarnaast als meest 
vooraanstaande verzetsstrijder moeilijk te passeren, werd nog wel in het nieu
we DB gekozen. Maar afgezien van de centrumfiguur Harry Verhey was de 
verdere samenstelling een overwinning voor de groep De Groot; de algemeen
secretaris zelf, Marcus Bakker, Friedl Baruch, Ger Kuiper, Siem Groenendijk, 
Henk Hoekstra en Joop Wolff. In dit rijtje ontbrak heel manifest de 'traditi
onele' vertegenwoordiging van de EVC. Reuter die wel kandidaat had gestaan 
haalde het niet. Volgens Bakker omdat het PB van mening was dat het nieuwe 
DE eensgezind moest kunnen optreden. Volgens Jaap Wolff speelden hierbij 
op de achtergrond ook de meningsverschillen over de toekomst van de EVC 
een rol hoewel daar niet openlijk over gediscussieerd werd. En dit kwam ver
der tot uitdrukking in een rede die Frits Reuter in september voor de hoofdbe
sturenvergadering van de EVC hield, waarin hij zich tegen elke vorm van 'in
menging' in de EVC keerde. 

Capitulatie tegenover de reactie 

Hierna ging het allemaal vrij snel. Enerzijds werden de geluiden in de EVC 
voor een 'autonome' vakbeweging sterker. Anderzijds probeerde het nieuwe 
DB haar autoriteit te bevestigen en door te zetten. Het DB werd in die politiek 
geruggesteund door de uitkomst van de conferentie van Moskou (november 
1957). Daar zegevierde het 'antirevisionisme' en het 'centralisme': een sterke 
nadruk op de eenheid en integratie van het socialistische kamp; één centrum en 
één ideologie. Hoewel de strategie van de vreedzame coëxistentie in hoofdlij
nen gehandhaafd bleef werd de mogelijkheid van een vreedzame weg naar het 
socialisme gerelativeerd. 

De bom barstte toen het DB alsnog het voorstel deed Adri Verreit te roye
ren. Na lange interne discussie ging de meerderheid van het partijbestuur ak-
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koord. De meeste oppositionelen gingen door de knieën, maar Brandsen en 
Geugjes weigerden zich hierbij neer te leggen en stelden hun zetels in het partij
bestuur ter beschikking. Als reactie hierop werden in De Waarheid van 10 de
cember een tweetal verklaringen gepubliceerd die het conflict nog verder aan
scherpten. Cor Geugjes kwam er daarbij nog genadig af. Geconstateerd werd 
dat met hem meningsverschillen waren gerezen over 'de rol van Stalin', de 'lei
dende rol van de Sowjet-Unie' en over het 'democratisch-centralisme'. Geug
jcs' uittreden uit het PB werd opgevat als: 

'(. .. )een zich losmaken van de partijpolitiek (. . .)die het werk van de partij
leiding schade toebrengt. '21 

Dit waren ernstige beschuldigingen in de toenmalige CPN, maar zij lieten al
thans de integriteit van Geugjes onverlet. Anders lag dat bij Brandsen. Hem 
werd 'onorganisatorisch optreden', 'pessimistische inzichten' en 'beginselloze 
en persoonlijke aanvallen' op De Groot voor de voeten geworpen. Brandsen 
hield volgens de verklaring regelmatig 'persoonlijke en van haat doordrenkte 
redevoeringen' en het PB achtte het daarom zijn plicht: 

'(. .. )de partij aan te sporen tot waakzaamheid tegen allen die haar eenheid 
willen aantasten en tegen beginselloos gewroet, waarachter zich in feite ca
pitulatie tegenover de reactie en de breuk met de grondslagen van het com
munisme pogen te vermommen. '22 

Op de verklaringen over Brandsen en Geugjes volgde een discussieronde in de 
partij waarin het grootste deel van de afdelingen en de districten zich achter het 
PB plaatste. Daarbij dient echter aangetekend te worden dat de oppositionelen 
in de partijorganen het recht ontzegd werd hun positie te verdedigen of zelfs 
maar berichten uit de 'burgerlijke' pers over de gang van zaken te weerspreken. 
Desondanks was er toch ook een aanzienlijk verzet tegen de verklaringen over 
Brandsen en Geugjes. Zo keerden de partijbestuurders en Tweede Kamerleden 
Gortzak, Wagenaar, Reuter en Lips-Odinot zich tegen de scherpe toon van de 
verklaringen en was er ook in de EVC grote verontwaardiging. Het was im
mers duidelijk dat wanneer de CPN-leiding Brandsen als 'beginselloze capitu
lant' betitelde er ook een aanval op zijn positie in de EVC zou volgen. Dit re
sulteerde in een aantal verklaringen van aangesloten bonden, plaatselijke afde
lingen èn van het hoofdbestuur van de EVC waarin: 

'(. .. ) de inhoud van de JO decemberresolutie van de CPN tot een leugen 
werd verklaard. '23 
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Linkse sectarische opvattingen 

Begin januari 1958 kwam het in het partijbestuur nog tot een korte verzoening 
waarbij op Brandsen en Geugjes een beroep werd gedaan om 'na de veroorde
ling van hun optreden door de partij' hun werk 'onder leiding van het partijbe
stuur voort te zetten' en tevens de 'sectarische conclusie' werd afgewezen als 
zouden zij niet meer in staat zijn functies in de arbeidersbeweging te vervullen. 
Maar de 'verzoening' was van korte duur. De tegenstellingen waren al zo hoog 
opgelopen dat het uitvechten ervan onvermijdelijk was geworden. Want in de 
discussie over Brandsen en Geugjes had de oppositie zich niet tot de verdedi
ging beperkt, maar was zelf een tegenoffensief gestart. Zo gaf bijvoorbeeld de 
secretaris van de Amsterdamse afdeling Transvaal (en voormalig partijbestuur
der) Gerard Geelhoed op een ledenvergadering als zijn mening te kennen dat 
de partij met haar campage tegen het revisionisme de verkeerde conclusies uit 
het XXste Congres had getrokken. 

'De links sectarische opvattingen in de leiding van de partij hebben ons van
af de bevrijding telken male van het pad van de serieuse politiek gebracht op 
het pad van het avonturisme, van ongemotiveerde voorspellingen, het stel
len van voorbarige niet reële eisen aan partij en klasse, het wegdoen van ka
ders die geen resultaten konden bereiken als weer een "nieuwe vondst" was 
gedaan en vervanging door weer andere enz. Dat alles gaat nog steeds door, 
waarbij altijd voorop is gesteld dat "politiek" alles in orde is, ( ... )maar "or
ganisatorisch" alles zwak is, d.w.z. de jongens die het moeten uitvoeren 
deugen niet. Vandaag is dat in de EVC zo, gisteren lag het aan de verkie
zingsactie met te veel, te weinig, te gele of te rode platen, dan weer lag het 
aan de organisatiesecretaris, dan weer aan personen in de districten. De 
hoofdoorzaak van de teruggang in de partij, voorzover deze niet in objec
tieve oorzaken te vinden is, is gelegen in de sectarische politiek van de partij
leiding, ( ... ) en derhalve bij de man die daarvoor de voornaamste verant
woordelijkheid draagt, bij de algemeen-secretaris van de partij p.g. P. de 
Groot, die zijn stempel op het werk van het partijbestuur heeft gedrukt. 
Daar ligt ook de hoofdoorzaak van de ontwikkeling met de partijgenoten 
Brandsen en Geugjes. '24 

In reactie op deze kritiek en op het toenemende verzet in de EVC tegen de par
tijpolitiek (onder meer bedankte een tiental EVC-bestuurders voor het lid
maatschap van de CPN) doorbrak Paul de Groot vanaf de tweede helft van ja
nuari in een serie artikelen onder de kop 'De Toestand' de tijdelijke verzoe
ning. De Groot, en met hem de meerderheid van het partijbestuur, zag in de 
partij en in de EVC een 'rechtse groep' aan het werk die misbruik maakte van 
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het XXste Congres en de 'kritiek op de personencultus'. Deze groep 'capitu
leerde voor de reactie' en was daardoor tot de 'echoput van de VS-propaganda' 
verworden. De ziekteverschijnselen van het 'moderne revisionisme' moesten 
met wortel en tak worden uitgeroeid. Er was echter een probleem. 

'Niet altijd komt het revzsionisme zo onomwonden met zijn argumenten 
naar voren. Soms worden zij gecamoufleerd door beginselloze aanvallen op 
personen die aan het hoofd van het partijbestuur staan, geweeklaag over ge
brek aan "meningsvrijheid" en de eis tot "democratisering" dat wil zeggen 
tot vrijheid voor de rechtse stroming om de partij te vergiftigen. '25 

Volgens De Groot onderschatte de 'rechtse groep' in haar analyse van de na
oorlogse neergang van de partij de invloed van 'objectieve' factoren zoals de 
Koude Oorlog en het anticommunisme. En had zij overdreven illusies over de 
mogelijkheid van een vreedzame en parlementaire weg naar het socialisme, die 
in de hand waren gewerkt door het XXste Congres, maar die ondertussen op 
de conferentie van Moskou gelukkig waren rechtgezet. 

De EVC een anticommunistische organisatie? 

Ook in vakbewegingsvraagstukken was de oppositie volgens De Groot 'rechts 
en revisionistisch'. Want terwijl zij het praatje rondstrooide dat de CPN-lei
ding de EVC zou willen 'liquideren' was zij er in werkelijkheid zelf op uit de 
EVC als een op de klassestrijd gebaseerde organisatie te doen verdwijnen. 
Daarom riep De Groot op Brandsen, de ondertussen ook al in ongenade geval
len Reuter en hun aanhang in de EVC 'buiten staat te stellen'. Deze poging de 
organisatorische basis van de oppositie te ondermijnen werd als volgt beargu
menteerd. De oppositie was er volgens de CPN-leiding op uit de EVC om te 
vormen tot een anticommunistische organisatie, die daardoor ook haar oor
spronkelijke karakter als strijdbare klasseorganisatie zou verliezen. Dit nu was 
op de keper beschouwd een onzinnig argument want de oppositie was niet an
ticommunistisch maar tegen De Groot en diens 'stijl van werken' en dat was 
beslist niet hetzelfde. 

Hier lag tegelijkertijd het sterke en het zwakke punt van de oppositie. Ter
wijl zij zich enerzijds, maar zonder echte gemeenschappelijke strategie, ver
enigde op bezwaren tegen de stalinistisch geïnspireerde politiek van De Groot, 
was zij anderzijds intern verdeeld over wat voor politiek er dan wel gevoerd 
zou moeten worden. Zij oriënteerde zich, veel meer dan de meerderheid van de 
CPN-leiding, op de politiek van het XXste Congres en was zich bewust van de 
grote betekenis van de 'kritiek op de personencultus'. Zij weigerde zich het eti
ket 'revisionistisch' te laten opdringen- en zou ook pas in later stadium denk-
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beelden ontwikkelen die als zodanig betiteld konden worden- maar ze keer
de zich wel tegen het sectarisme en dogmatisme en pleitte voor een serieuse 

eenheidspolitiek naar andere linkse partijen en groeperingen. Over de in dat 
verband uiterst belangrijke communistische vakbewegingsstrategie was zij 

echter intern verdeeld. Sommigen, met als meest duidelijke exponenten Cor 
Geugjes en Gerard Geelhoed, wezen de methoden af waarmee de meerderheid 
van de CPN-leiding haar wil in de EVC trachtte door te zetten. Maar zij meen
den tegelijkertijd dat de EVC geen toekomst meer had als zelfstandige vakbe
weging en een obstakel vormde voor de toenadering tussen communisten en 
socialisten op de bedrijven. Toch zaten zij op grond van gemeenschappelijke 
bezwaren tegen De Groot, de 'stijl van werken' enz., in een front met de EVC

oppositie die in de conflicten met de CPN steeds meer de uitbouw van de EVC 
tot een zelfstandige, grote en strijdbare 'vierde' vakcentrale op de voorgrond 
ging stellen. Dit nu werd door de meerderheid van de CPN-leiding afgewezen. 
In de eerste plaats omdat volgens de leninistische politieke theorie de 'massa
organisaties' ondergeschikt zijn aan de partij die immers als 'voorhoede' het 
best over de 'juiste lijn' kan waken. En in de tweede plaats omdat de EVC-op
vattingen rechtstreeks ingingen tegen de wens van de meerderheid van de 
CPN-leiding om zo snel mogelijk tot een fusie tussen NVV en EVC te komen. 
Dit kwam, ook al werd dat dan ten stelligste ontkend, in de praktijk neer op 
een ontbinding ('liquidatie') van de EVC. Waarna de vakbondsleden maar zou
den moeten zien of ze tot het NVV, waar de communisten immers werden ge
weerd, zouden worden toegelaten. 

Actiecomités en schertsleidingen 

Een hiermee samenhangend conflictpunt betrof de kwestie van de actiecomi
tés. De CPN-leiding wierp de EVC voor de voeten in deze niet doortastend en 
strijdbaar genoeg op te treden. Hoewel de EVC-leiding beslist niet tegen actie
comités als zodanig was, stond zij inderdaad sceptisch tegenover de 'actiecomi
té-strategie' van de CPN. De CPN zag de vorming van actiecomités niet als 
een tijdelijke, met de conjunctuur van de sociale strijd samenhangende tactiek, 
maar als een min of meer permanente organisatievorm om de verdeeldheid tus
sen de arbeiders en de verschillende vakorganisaties onderling op te heffen. De 
EVC-leiding had hiertegen bezwaren. In de eerste plaats omdat hiermee de rol 
van de vakbeweging ondermijnd zou worden; en dat stond haaks op haar stre
ven naar een verdere versterking en uitbouw van de EVC. En in de tweede 
plaats omdat zij, niet zonder reden, vreesde dat 'permanente' actiecomités, 
buiten hun taak als democratische en verenigende strijdleidingen in perioden 
van stakingen, maar al te gemakkelijk zouden verworden tot 'schertsleidingen' 
en 'inteeltcomités' dat wil zeggen tot niet representatieve vanuit de CPN gelei-
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de organen. En dat nu zou de strijdbaarheid van de arbeiders eerder verzwak
ken dan versterken. 

Zowel de vakbewegingsstrategie van de CPN als die van de EVC liep op 
een mislukking uit. De EVC, die met haar circa veertigduizend leden in 1957 
toch al een marginale vakbeweging was, was zeker na de oprichting van de 
EVC'SS door de CPN in juni 1958 dusdanig verzwakt dat haar strategie van 
uitbouw tot een sterke 'vierde' vakcentrale tot mislukken gedoemd was. En na 
een langdurig ziekbed ging de organisatie in 1964 ter ziele. Maar ook de CPN
tactiek liep op een mislukking uit. Dat had niet zozeer te maken met de, mijns 
inziens, juiste analyse van de CPN-leiding dat de EVC geen toekomst meer 
had (en een obstakel vormde voor contacten met de grote massa van de socialis
tische en religieus georganiseerde arbeiders), maar wel met de methoden waar
mee geprobeerd werd de EVC en haar kader de CPN-politiek op te leggen. 
\Xi ant in de hele periode na het 18e CPN -congres, waar de meningsverschillen 
over de EVC al waren gerezen, is van de kant van de voorstanders van een snel
le 'fusie' geen enkele poging gedaan een serieuseen brede discussie over dit on
derwerp te organiseren. In plaats daarvan kwam botte machtspolitiek tot scha
de en schande van de CPN, de EVC en die radicale delen van de arbeidersklas
se waarop beide organisaties steunden. Het resultaat was er naar. De EVC 
scheurde en de EVC'58 die daarop door de CPN werd opgericht verdween een 
jaar later weer van het toneel zonder dat de communisten tot het NVV werden 
toegelaten èn zonder dat de Algemene Bond van Werkers in de Bouw 
(ABWB), veruit de sterkste EVC-bond, de EVC'58 hierin volgde. Klaarblijke
lijk kon de CPN-leiding zelfs deze zeer CPN-loyale groep van arbeiders niet 
van het nut van de opheffing van hun organisatie overtuigen. Maar niet alleen 
voor de EVC en de erin georganiseerde arbeiders, maar ook voor de CPN wa
ren de gevolgen desastreus. Zij verloor een groot deel van haar aanhang en 
machtsposities in de arbeidersklasse en maakte dan ook bij de Tweede Kamer
verkiezingen van 1959 een forse electorale duikeling. 26 

Scheurmakerij 

Het concrete verloop van de strijd in de CPN en de EVC laat ik hier buiten be
schouwing. Ik volsta met te zeggen dat ongemeen fel om posities in en bezittin
gen van de EVC werd gevochten (soms letterlijk!) Omstreeks half maart 1958 
ontstond er een patstelling in de EVC die de CPN-leiding er toe bracht op 18 
maart, iets meer dan een week voor de verkiezingen van de Provinciale Staten, 
een 'commissie uit de EVC-bonden' in het leven te roepen (samengesteld uit 
partijbestuurders en andere communistische EVC-leden die vooraanstaande 
functies in de EVC vervulden). Deze commissie riep voor begin juni een 'bui
tengewoon EVC-congres' bij elkaar om Brandsen, Reuter en hun aanhang uit 
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hun posities in de vakbeweging te dringen. De instelling van deze 'tegenleiding' 
werd door de zittende EVC-leiding beschouwd als 'verraad' en 'scheurmake

rij'. Maar ook voor een aantal oppositionele partijbestuurders die zich tot dan 
toe niet (openlijk) in het conflict hadden gemengd was dit de druppel die de 
emmer deed overlopen. Op EVC-vergaderingen sprakenGerben Wagenaar en 
Henk Gortzak, respectievelijk lijsttrekker en nummer drie van de CPN-lijst in 
Noord-Holland, zich tegen de scheuringspoging uit en verklaarden zich soli
dair met de zittende EVC-leiding. Dit werd in de CPN opgevat als een poging 
de partij aan de vooravond van de verkiezingen in de rug aan te vallen. En de 
reacties waren dienovereenkomstig. Na de verloren verkiezingen werden 
Brandsen, Reuter, Gortzak en Wagenaar door het partijbestuur geroyeerd. 
Hetgeen overigens in strijd was met de destijds geldige statuten die bepaalden 
dat partijbestuurders alleen door een congres konden worden geroyeerd. Rie 
Lips-Odinot, die zich in het openbaar niet in het conflict had gemengd, werd 
geschorst, maar onderging later met vele anderen hetzelfde lot als Brandsen c.s. 
De oppositionelen weigerden zich gewonnen te geven, bleven hun Kamerze
tels bezetten en gingen over tot de organisatie van een oppositionele groep 
rondom het blad De Brug. De periode die volgde was er een van felle strijd tus
sen de CPN en de groepen rondom De Brug. Ik kan daaraan hier geen aan
dacht besteden, maar wel wil ik nog kort ingaan op het belangrijkste 'ideologi
sche wapen' dat de CPN daarbij in stelling bracht, het rapport De CPN in de 
oorlog dat tot op de dag van vandaag als een exemplarisch voorbeeld van stali
nistische geschiedschrijving geldt. 27 

Ontmaskeren en uitdrijven 

De CPN in de oorlog werd samengesteld na een 'onderzoek' door het dagelijks 
bestuur, goedgekeurd door het partjibestuur en uiteindelijk ook door het 19e 
CPN -congres van Kerstmis 1958. Het was een poging de verzetsreputatie van 
de voornaamste oppositionelen te breken en hen als een groep complotteurs en 
verraders te brandmerken. De politieke conclusie die het partijbetuur uit het 
rapport trok stond bij voorbaat vast. Deze luidde dat: 
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'(. .. )de kern van de rechtse groep reeds tijdens de bezetting in dienst van de 
Londense regering Gerbrandy heeft gestaan. Deze poogde van de ver
zwakking van de illegale partij, als gevolg van de bloedige terreur van de 
Gestapo, gebruik te maken om de partij in het raam van een geheime wa
penstilstand van de Anglo-Amerikaanse anticommunistische kringen met 
Hitier te verlammen. Het huidige optreden van de rechtse groep is een her
haling hiervan in samenwerking met het huidige offenszef van reactie en 
fascisme. Het ontmaskeren en uitdrijven van deze groep is een grote 
overwinning van de partij op de reactie. '28 



Op de wijze waarop de CPN-leiding poogde deze ernstige beschuldiging te 
bewijzen kan ik hier niet ingaan. Zowel omdat mij daartoe de ruimte ont
breekt, als ook omdat van enigerlei serieuse bewijsvoering geen sprake was, 
zoals een ieder die het rapport met een open oog leest kan constateren. Kern 
van het verhaal was dat na het uiteenslaan van de eerste illegale leiding van Lou 
Jansen, Jan Dieters en Paul de Groot, de nieuwe partijleiding een 'rechtsop
portunistische' koers insloeg. Het kwade genius achter deze ontwikkeling was 
volgens De CPN in de oorlog de in 1948 al uit de partij gezette Camintern
agent Daan Goulooze geweest. 29 Deze had allerlei vreemde 'elementen' in de 
leiding van de partij betrokken, waardoor afbreuk was gedaan aan de politieke 
en ideologische posities van de CPN (het marxisme-leninisme) evenals aan de 
praktische organisatie van het verzet. Dit alles zoals we al zagen 'in dienst van 
de Londense regering Gerbrandy' en in het kader van een door de Anglo
Amerikaanse anticommunisten en Hitier nagestreefde overeenkomst tegen de 
Sowjet-Unie. Los van deze lasterlijke en onbewezen agententheorie is het een 
belangrijke vraag of in de periode '43-'45 een andere politieke lijn werd ingesla
gen. Dit nu was inderdaad het geval, maar had in plaats van met agenten en spi
onnen e.d. veel meer van doen met de ontwikkeling van de oorlog, het natio
nale vcrzet evenals met de ontbinding van de Communistische Internationale 
(Comintcrn) door StaJin in 1943. Van de ontbinding van de Camintern werd 
echter in het rapport in het geheel geen melding gemaakt. Terwijl deze toch on
derdeel was van een Sowjet-strategie om op internationaal niveau (met de Ver
enigde Staten en Groot-Brittannië) èn in het nationale verzet van alle door de 
nazi's bezette landen een zo nauw mogelijke aaneensluiting en samenwerking 
van alle antifascistische politieke en sociale krachten te bewerkstelligen. De op
heffing van de Co mintem was in dat verband een concessie aan de burgerlijke 
democratieën die hen ervan moest verzekeren dat de Sowjet-Unie en de inter
nationale communistische beweging niet streefden naar een wereldrevolutie als 
uitkomst van de oorlog. In vrijwel alle landen (met uitzondering van Joegosla
lië) leidde dit tot vormen van samenwerking tussen de communisten en ande
re, ook burgerlijke, groeperingen, in Nederland bijvoorbeeld tot de in De 
CPN in de oorlog bekritiseerde oprichting van de Raad van Verzet. Ook maak
te de opheffing van de Camintern de weg vrij voor de ontwikkeling van een 
nieuwe politieke strategie. Deze werd, uitgaande van de ontplooiing van het 
nationale verzet en de samenwerkingsverbanden daarbinnen, door de CPN ge
iormulecrd in Jan Postma's bijdrage aan Om Neêrlands Toekomst (1943) en la
ter in het Volksprogram voor een democratisch, welvarend en vrij Nederland 
(1944). In essentie ging het daarbij om een continuering en verdere uitwerking 
1an de door het Molotov-Ribbentrop-pact (1939-1941) afgebroken Volks
irontstrategie: 'herstel, uitbreiding en vernieuwing' van de democratie, accen
tuering van 'nationale' factoren en een 'eigen' weg naar het socialisme. Daar-
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mee ging ook een zekere relativering van het Sowjet-model van 'de dictatuur 
van het proletariaat' gepaard. Terwijl tenslotte sterk de nadruk werd gelegd op 

herstel van de eenheid van de arbeidersbeweging, hetgeen tot uitdrukking 
kwam in de ideeënontwikkeling over één socialistische partij op klassebasis en 

een onverdeelde Eenheidsvakbeweging (EVB) . 
In De CPN in de oorlog werden deze strategische concepties aangevallen. 

Het was het loslaten van de marxistisch-leninistische opvattingen over de staat 
en de burgerlijke democratie. Het was een onderschatting van de reactie en het 
vervangen van de 'onvoorwaardelijke solidariteit met de Sowjet-Unie' doo1 
een 'staatkundig bondgenootschap'. Het was een 'verontschuldigende', hou
ding tegenover 'de dictatuur van het proletariaat'. En tenslotte- en het ergste 
van alles- was het ook de 'voorbereiding voor de liquidatie van de partij'. 

Zoals de periode 1943-1945 in een vervalst kader werd geplaatst, zo ge
beurde dat ook met de politiek van de eerste illegale leiding. In het rapport 
werd het Molotov-Ribbentrop-pact niet genoemd, met als gevolg dat van dt 
breuk die zich in de CPN-politiek had voltrokken na de Duitse inval in de 
Sowjet-Unie in 1941, ook geen gewag gemaakt werd. 

Agenten en spionnen 

De hele toonzetting van De CPN in de oorlog was door en door sectarisch en 
dogmatisch. Er werden vraagtekens geplaatst bij de nota bene nog in 19:.6 dom 
de CPN aanvaarde stelling over de mogelijkheid van een vreedzame weg naar 
het socialisme. Er werd betwijfelt of een weg naar het socialisme er in Neder
land wel een kon zijn van 'vernieuwing en uitbreiding' van de democratie. En 
iedere poging de volstrekte identificatie met de Sowjet-Unie te relativeren werd 
er in afgewezen. In vrijwel alle belangrijke politieke kwesties viel De CPN n. 
de oorlog daarmee terug op politieke concepties en strategieën van voor het 
XXste Congres, dat wil zeggen op 'de laatste periode uit het leven van Stalin' 

Het stalinistische karakter van het rapport bleek ook uit de structuur van 
de er in geuitte aanklacht tegen de 'rechtse groep'. Deze leek veel op de be· 
schuldigingen en 'bewijsvoering' in de politieke processen in de Sowjet-Unie 
en de volksdemocratieën in de dertiger en veertiger jaren. Ook daar de als com
munisten vermomde agenten en spionnen die jarenlang in het geheim en me: 
'maskers op' de boel saboteerden. Ook daar de vervalsing van de historischt 
context en ook daar de methode van 'guilt by association'. 

Maar er waren natuurlijk ook verschillen. Terwijl openbare aanklage; 
Vyshensky, Boecharin er nog van beschuldigde het op het leven van Stalin er 
Lenin gemunt gehad te hebben, beperkte de aanklacht tegen Goulooze, W age
naar, Reuter, Brandsen en andere leden van de 'rechtse groep' die in het verzet 
in de partijleiding waren gekomen zich er toe, Paul de Groot in de periode '43-
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'45 politiek te hebben uitgeschakeld en hem bovendien onvoldoende te hebben 
verzorgd. De aanklacht tegen de 'rechtse groep' werd natuurlijk ook niet be
wezen met door martelingen afgeperste schuldbekentenissen en 'zelfkritiek'. 
En al evenmin eindigde de 'procesvoering' met het in de socialistische landen 
gebruikelijke vonnis: het nekschot of de strop. 

Dat zijn naruurlijk essentiële verschillen. De CPN functioneerde in een 
burgerlijke democratie waarvan zij belangrijke instellingen en normen, onder
meer in de strijd tegen het fascisme, had helpen verdedigen. Hoe de CPN(-lei
ding) de partijoppositie zou hebben behandeld als zij de staatsmacht zou heb
ben bezeten valt daarom niet vast te stellen. Wel staat vast dat de CPN in juni 
1958 de executie van de 'revisionist' Nagy toejuichte. Onder de kop 'Overbo
dige tranen' schreef het dagelijks bestuurslid Friedl Baruch toen dat 'het inter
nationale socialisme' Nagy 'reeds lang had veroordeeld' en hem 'vergeten zou, 
zoals hij verdient'. 3° Klaarblijkelijk was de CPN-leiding haar spijtbetuiging uit 
1956 over het verdedigen van politieke schijnprocessen en justitiële moorden 
toen al weer vergeten! 

Verontschuldigingen 

:\let de aanvaarding van De CPN in de oorlog voltrok het 19e CPN-congres 
het vonnis over de partijoppositie. Zij waren partijvijanden en zouden ook tot 
in de lengte van dagen zo behandeld moeten worden. Dit, op laster en ge
schiedvervalsing gebaseerde, oordeel moet nog altijd worden ingetrokken. 
Niet alleen omdat de 'beklaagden' recht hebben op de verontschuldigingen van 
de CPN en in het bijzonder van diegenen die zich destijds actief met de samen
stelling van het rapport hebben bemoeid. Maar ook omdat De CPN in de oor
log een langdurige schadelijke invloed heeft gehad op de politieke ontwikkeling 
van het Nederlandse communisme. Jarenlang werden partijleden en kaders 
met de in het rapport neergelegde opvattingen vergiftigd. Jarenlang werden zo 
ook opvattingen gereproduceerd die de weg afsloten om kennis te nemen van 
een van de meest luisterrijke periodes uit de geschiedenis van het Nederlandse 
communisme: de oorlogsperiade in haar geheel en de periode '43-'45 in het bij
zonder. Toen werden strategieën en theorieën ontwikkeld die met hun aan
dacht voor de betekenis van de 'burgerlijke' democratie ook voor de CPN an
no 1981 nog leerzaam kunnen zijn! 

juni 1981 
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richtgeving van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sowjet-Unit 
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I 071. Toen het complot van de 'burgerlijk-joodse Joint' in werkelijkheid een complot van de 
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Theun de Vries over 
schrijverschap en 
socialistisch realisme 

Margreet Onrust 

De schrijver Theun de Vries (geboren in 1907) debuteerde op jeugdige leeftijd 
met een aantal dichtbundels. Vanaf de dertiger jaren behoorde hij tot wat in de 
literatuurgeschiedenis wel wordt aangeduid met 'de groep van socialistische en 
communistische auteurs'. In de woorden van de literaire handboekenschrijver 
Knuvelder: 'In "Eroïca" (een roman uit 193'4- M.O) bleek de nieuwe gemeen
schapsmystiek ook deze begaafde schrijver volledig in haar greep te hebben: hij 
construeert, de huidige maatschappij verwerpend, het beeld van de nieuwe 
ideale samenleving, waarin het individuele in een mensenleven "geen schijn van 
levensrecht bezit tegenover de geweldige rechten en de geweldige verdrukking 
van de mensheid in haar geheel". De gemeenschap is hem alles, het individuele 
niets.' Deze bewoordingen zijn uit 1954 en zeggen ook iets over het klimaat 
waarin schrijvers als Theun de Vries toen moesten werken. 
In vele- vaak historische- romans heeft De Vries belangrijke sociale en 
geestelijke thema's aan de orde gesteld. Hij is echter vooral bekend als schrijver 
van 'Het meisje met het rode haar'- het boek over de verzetsstrijdster Hannie 
Schaft. 
De Vries heeft zich niet beperkt tot het schrijven vanuit een linkse visie; hij 
heeft ook een actieve rol gespeeld in het denken over de relatie tussen kunst en 
politiek in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Zijn recensies voor De Waar
heid schreef hij volgens de uitgangspunten van het socialistisch realisme, dat hij 
ook in theoretische beschouwingen in het maandblad Politiek & Cultuur ver
dedigde. Daarbij volgde hij de ontwikkelingen rond het socialistisch realisme
concept in de Sowjet-Unie op de voet. 
Hieronder volgt een interview met Theun de Vries over de manier waarop het 
socialistisch realisme in het debat over de verhouding tussen politiek en kunst 
onder linkse kunstenaars in Nederland functioneerde- of eigenlijk niet func
tioneerde. 

Het socialistisch realisme is op het eerste congres van sowjetschrijvers in 1934 
,zanvaard als grondslag van de sowjetliteratuur, nadat de schrijverMaxim Gor
kz en parijsecretaris Zjdanow de inhoud en het belang ervan hebben uiteenge-
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zet. Is het socialistisch realisme van bovenaf afgekondigd? Wat was de aard van 
het congres? 

Dat congres is een geweldig discussiecongres geweest, waarin twee stromingen 
van dat moment elkaar met harde waarheden hebben bestookt. Je had aan de 
ene kant de vertegenwoordigers van de 'oude' modernistische stromingen van 
voor 1917, die de kant van de revolutie hadden gekozen, waarvan Majakowski 
een voorman was geweest. Aan de andere kant had je die Proletarische schrij
vers, een stroming die uit de revolutie zélf was voortgekomen: de Proletkult 
Die mensen wilden de literatuur eigenlijk bij het jaar 1917laten beginnen, had
den ook leuzen als 'schaf de musea en de bibliotheken af'. 

Die twee stromingen waren, temidden van die chaotische toestanden van 
die eerste periode, in een geweldig gehakketak verwikkeld. Die onenigheid 
ging voor een groot deel over de kwestie van de vorm; de mensen van vroeger, 
die waren opgegroeid met bepaalde esthetische idealen, wilden aan die litera
tuur een zekere geacheveerde vorm, een harmonische en bijzondere expressie 
meegeven. Ze wilden dus dat in die hele vormgeving van de literatuur in ieder 
geval ook het bijzondere karakter van de individuele schrijver en dichter naar 
voren zou komen. De mensen van de Proletkult sputterden daar geweldig te
gen, die waren eigenlijk verschrikkelijk dogmatisch, wilden ook alleen maar 
socialistische onderwerpen in de literatuur. De historische roman, de fantasie 
of het sprookje bijvoorbeeld, dat mocht niet. Zij waren voor een zeer eenvou
dige en desnoods primitieve vorm, als de grote massa maar bereikt werd.. 2e 
wilden eenvoudig naar de massa toe. Al die esthetische kwesties enzovoorts, ze 
zeiden dat geloven we nou wel. Literatuur moet eenvoudig zijn, duidelijk zijn. 
Ze moet inslaan, ze moet over helden en heldinnen van de arbeid gaan en over 
de mensen die zich in de revolutie en burgeroorlog voorbeeldig hebben ge
weerd. De rest is allemaal bourgeois erfenis. 

Dat eerste schrijverscongres was er eigenlijk om begonnen temidden van 
die heftige strijd een literair platform te maken waarop iedereen zich kon ver
enigen- dat is eigenlijk het initiatief van de Sowjetregering geweest. Bij mijn 
weten is Gorkitoen met dat hele idee gekomen: een literatuur die wel fantas
tisch mocht zijn van vorm en verbeelding, maar toch tegelijk geïnspireerd 
moest zijn op de grote historische bewegingen die zich in de menselijke realiteit 
voltrekken. De schrijvers, dichters, toneelschrijvers, critici werden eigenlijk al
lemaal uitgenodigd om zich op die twee begrippen socialistisch en realisme te 
bezinnen en die twee begrippen ook met elkaar in overeenstemming te bren
gen. Dat sloot een sterke verbeeldingsliteratuur dus helemaal niet uit, maar 
vanwege het 'socialistisch' zou er veel aandacht moeten worden besteed aan de 
'nieuwe mensen' die in dat socialisme opgroeiden. De bedoeling was dan ook 
natuurlijk om een revolutionair bewustzijn te kweken. 
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Nou goed, mede door de autoriteit van Gorki hebben de Sowjetschrijvers 
zich dus op dat congres op dat grote uitgangspunt verenigd. Maar daarmee was 
natuurlijk het probleem van hóe je dat zou moeten maken niet verdwenen, dié 
strijd was nog niet beslecht. En die is in de Sowjet-Unie zó afgelopen- vooral 
onder de druk van het stalinistisch regime - dat het socialistisch realisme van 
een inspirerend idee een formule werd. Die mensen van de Proletku!t, al waren 
ze dan in hun extreme vorm afgewezen, zijn er toch in geslaagd een soort pau
sen en wetgevers van de literatuur te worden. Degenen die zich nog enige es
thetische vrijheden veroorloofden , hetzij in de vorm of wat het onderwerp be
treft, werden steeds scherper als formalisten bekritiseerd. Het pluriforme, de 
variëteit is daarmee langzaamaan uit de sowjetliteratuur verdwenen. Afwijken
de personages, afwijkende levens, dat kwam helemaal niet meer ter sprake. Al
les moest passen in dat ene grote opbouwschema. 

De plicht om iets algemeens uit te drukken en daarbij individuele neigingen en 
inzichten te onderdrukken - dat had absoluut een politieke, geen kunst-es
thetische motivering. Een verplicht uitdrukken van een algemeen principe 
werkt natuurlijk een bepaalde gelijksoortigheid in de hand. En die uniformi
teit, daar is altijd enorm op gewerkt. De autoriteiten hebben zich op een ver
schrikkelijke manier van het socialistisch realisme als propagandabron be
diend. Je kent die verhalen wel: de communistische partij is één blok, kent geen 
scheuren, alles drukt één gedachte, één wil uit enzovoorts. De literatuur moest 

instrument zijn van de politiek, de Sowjetbazen hebben ook steeds geprobeerd 
om de schrijvers te manipuleren. En ze hébben zich toch eigenlijk allemaal wel 
een beetje laten manipuleren, mensen als Gladkov, Leonov, Ehrenburg tot op 
zekere hoogte ook, ondanks al hun handigheidjes om aan de 'voorschriften' te 
ontsnappen door hun romans bijvoorbeeld in het Westen of in sterk afwijken
de milieus te laten spelen, waardoor je allerlei tegenstellingen en levendigheid 
kon invoeren. Dat was allemaal uiterlijk. 

De relatie tussen politiek en literatuur die in het socialistisch realisme be
sloten ligt, en die steeds directer gelegd werd, heeft niet veel goeds opgeleverd. 
Óf de mensen hebben het niet goed begrepen, maar nee ... daar zit toch die hele 
kwestie van politieke dwang achter, die politieke dwang die ook in de litera
tuur een systeem nodig heeft om de mensen in zijn greep te houden. 

Hoe heeft dat socialistisch realisme in die eerste periode doorgewerkt onder de 
linkse schrijvers in het Westen? 

Dat echte dogmatische Sowjet socialistisch realisme is nooit integraal overge
plant, laat ik dat eerst in zijn algemeenheid zeggen. In Nederland is die discus
sie over linkse kunst voor de Tweede Wereldoorlog niet direct onder sowjet-
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invloed gevoerd, maar eigenlijk onder invloed van een Duitse literaire stroming 
die zich min of meer aansloot bij die vroege Proletkult. Zo'n stroming kan zich 

alleen maar dwangmatig concentreren op 'arbeiders' problemen, uitbuiting, al
les wat met de directe sociale en economische strijd van de mensen te maken 
had. Dat heeft in Nederland ook enige weerklank gevonden, vooral in het col
lectief rond het blad Links Richten. Daar probeerden ze ook een beetje in de 
zin van Proletkult de thematiek van de literatuur helemaal naar het arbeiders le
ven, de arbeidersproblemen te verleggen. In de dertiger jaren natuurlijk hele
maal naar het vraagstuk van hoc kan het proletariaat zich handhaven. Daar was 
het idee evenzeer: je moet jezelf in dienst stellen van de socialistische ideeën. Ik 
heb dat zelf niet direct meegemaakt omdat ik toen niet in het westen van het 
land zat, en die hele discussie speelde zich in het westen af, en eigenlijk alleen 
nog in Amsterdam en Rotterdam. 

Verder is het zo dat de Duitse linkse schrijvers, die voor het grootste deel 
na 1933 werden weggejaagd, allemaal in feite hun eigen scheppende intuïties 
volgden. Ze noemden zich wel socialistische realisten, dat werd allemaal vor
melijk wel zo genoemd, ook in Frankrijk door mensen als Elvard of Aragon, 
maar alles in hun werk herinnert bijvoorbeeld aan de tijd van de experimentele 
vooruitstrevende burgerlijke literatuur. En in Frankrijk ten dele zelfs aan het 
surrealisme. De schrijvers en dichters die in de oorlog veel invloed hadden 
kwamen voor een groot deel uit surrealistische kringen voort. En door dit alles 
is het 'echte' socialistisch realisme nooit getransporteerd. Hier en daar had je 
wel eens wat imitatie, maar dat was heel minimien en dan nog van mensen van 
het tweede plan, met een beetje een creatief tekort. In Duitsland had je die 
slaafse imitatielust nog het meest. Die hadden hier en daar die eeuwige slogan 
van leren van de Sowjet-Unie, wat daar nog op de spandoeken geschreven 
staat. 

Wie de inhoud van een blad als Politiek en Cultuur leest in de eerste periode na 
de Tweede Wereldoorlog, krijgt overigens wel een soortgelijke indruk van 'le
ren van de Sowjet-Unie': Russische beleidsstukken en discussies over het soci
alistisch realisme werden integraal overgenomen, enzovoorts. De literaire kri
tiek werd ook precies volgens de 'voorschriften' uitgevoerd. 

Ja, zeker. Maar ik geloof dat het cingelijk meer zo was dat wanneer wij, want ik 
zeg nu maar wij, in de communistische partij literatuur beoordeelden, dan na
men wij onwillekeurig- of dat is eigenlijk niet goed uitgedrukt, het was toch 
wel bewust- als norm de uitgangspunten van het Russische socialistisch re
alisme. Er waren eigenlijk geen andere, op dat moment. Daar mat je dan min of 
meer de produkten van je eigen land, of eventueel van buitenlandse literatuur 
aan af. Maar toch nooit met die vreselijke dogmatische orthodoxe rechtlijnig-
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heid die ze in de Sowjet-Unie toegepast hebben. 
En dan kom je onvermijdelijk bij die afschuwelijke Zjdanow, daar hebben 

we in Nederland veellast van gehad, dat is een moeilijk punt geweest. Het was 
zo dat die man, een partij secretaris, na de oorlog de taak kreeg het culturele le
ven weer in het strenge harnas van het dogmatische denken terug te stoppen. In 
de oorlog was namelijk door de omstandigheden de armslag wat groter gewor
den, de adem wat ruimer. De thematiek van het heldendom was sterk uitge
breid - vooral ook naar het verleden van Rusland toe, er was een sfeer van 
grote vaderlandsliefde, natuurlijk- en ook in de literatuur waren meer genres 
gekomen. En er werd niet meer alleen aandacht geschonken aan de arbeider en 
zijn problemen, maar ook aan het menselijke in het algemeen, het grote ver
driet van de oorlog en niet alleen het heroïsche. Het werk van Achmatova in 
die periode is een voorbeeld hiervan. Belangrijk was ook dat door het hele 
bondgenootschap met de westerse landen nogal wat westerse invloeden de 
sowjetliteratuur waren binnengedrongen. Die werden van bovenaf met een 
groot wantrouwen bekeken, je weet dat het wantrouwen van Stalin tegenover 
de bondgenoten - politiek overigens voor een deel gerechtvaardigd - zich 
ook heeft uitgebreid tot in de regionen van de cultuur. Overal waar in die kunst 
ook maar een spoortje van westerse beïnvloeding viel te ontdekken werd dat 
onmiddellijk als decadent, corrupt en vooral als 'ondermijnend pessimisme' 
bekritiseerd. Zjdanow heeft deze stemming van bovenaf vertolkt in een aantal 
kritische redevoeringen, die ook door maatregelen zijn gevolgd. Hij trok voor
al ten strijde tegen iedere vorm van pessimisme, want dat was ongeloof in de 
mens. Ook mocht er niet getreurd worden, maar moest juist iedereen weer aan 
de slag om uit de ruïnes weer omhoog te worstelen. Musici en filosofen kregen 
er trouwens ook van langs. In de filosofie ontwaarde hij invloeden van het exis
tentialisme en in de muziek zaten ook teveel westerse, ontbindende invloeden. 
Vooral mensen als Prokoviev en Sjostakovitch kregen te horen dat ze het melo
dische weer moesten terugbrengen in hun werk en vooral de tradities van de 
Russische volksmuziek moesten volgen. Het hele denken, het geestelijke le
ven, de geestelijke beweeglijkheid moest weer in het strenge uniforme kader. 

Nou, wij namen dus kennis van die kritiek van Zjdanow. Ik heb in De 
Waarheid zelfs nog een vrij uitvoerig artikel geschreven over deze hele benade
ring en wat nu aan de kunstenaars als ideaal werd voorgehouden. Maar wij wa
ren er toch helemaal niet gelukkig mee. We zagen gaandeweg die verstarring in 
de Sowjet-Unie en wij waren bijvoorbeeld nou juist zo gelukkig dat iemand als 
Picasso lid was geworden van de communistische partij- die van Frankrijk in 
dit geval - en die werd in Rusland voor alles wat lelijk was uitgemaakt. Dat 
schokte ons nogal, vooral de beeldende kunstenaars waren ermee bezig, met 
die hele kwestie van de abstracte kunst, en die begonnen daar erg over te pieke
ren. Wij werden in feite steeds recalcitranter. Gelukkig was het hier geen hals-
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zaak, maar bestond er een vrije discussie tussen mensen die bezig waren met 
het maken van iets nieuws, maar ook voelden dat aan die socialistische gedach
te vorm moest worden gegeven. 

Waar werden die discussies gevoerd? 

Eigenlijk alleen maar binnenskamers, een aantal kunstenaars onder elkaar, het 
kon zelfs in een café. Ik herinner me één keer op Felix Meritis. De dichteres 
Sonja Prins heeft eens geprobeerd een roman te schrijven - ik weet eigenlijk 
niet of die ooit afgekomen is - en die heeft daaruit toen wat hoofdstukken 
voorgelezen voor een vrij uitvoerig publiek. Daarna ontstond toen een discus
sie waar gek genoeg juist de arbeiders erg kritisch waren. Sonja Prins neigde 
meer naar de Proletku!t, de thematiek van de strijdbare communist enzo
voorts, maar die arbeiders zeiden dat de maatschappij nog wel meer was dan 
dat alleen. En verder herinner ik me voornamelijk discussies na afloop van le
zingen in het land. 

Maar het is eigenlijk nooit zo geweest dat er binnen het raam van de com
munistische partij een echte principiële discussie is geweest over kunst en cul
turele aangelegenheden. Ik herinner me eigenlijk maar één bijeenkomst, vlak 
voor de Tweede Wereldoorlog, waarin werd geprobeerd om laten we zeggen 
een taak te formuleren voor communistische intellectuelen. Maar dat was een
malig en leverde weinig op. De intellectuelen stonden ook wel in een heel 
slecht blaadje bij de partijleiding, want ze zijn altijd bezig met ideeën, nieuwe 
visies en dergelijke. Zo'n kritisch element kun je ook opvatten als ongestadig
heid, zo van met die mensen weet je het nooit, en bij een partij die zich wil vast
leggen op een onwrikbaar beginsel kan dat snel wantrouwen geven en dat is 
binnen de communistische partij dan ook ieder ogenblik gebeurd. 

Aan de andere kant moet ik ook zeggen dat er nooit enige dwang is uitge
oefend van de partij in de richting van een bepaalde stroming of kunstvorm, in 
mijn geval dan van de literatuur. Men ging uit van de veronderstelling dat 
schrijvers hun eigen verantwoordelijkheid tegenover de partij hadden en dat 
die eigen verantwoordelijkheid hun ook de vorm zou voorschrijven waarin ze 
hun werk gingen presenteren. Die vrijheid is altijd aan de schrijvers gegund. 
Maar daarmee werd er door de partij ook geen platform geschapen voor dis
cussies over literaire richtingen enzovoorts. Het werd allemaal aan de schrij
vers en hun discussies onderling overgelaten. 

En die schrijvers onderling kregen steeds meer hun twijfels? 

Ja, zeker. We zijn na de Tweede Wereldoorlog toch tot de conclusie gekomen 
dat die sowjet-manier voor ons toch wel een onbruikbare zaak was en dat de 
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Nederlandse kunstpolitiek absoluut gebruik moest maken van de nationale tra
dities, dat je je kunstopvatting toch ook naast het socialisme moest enten op de 
culturele erfenis uit het Nederlandse verleden. 

Maar wel met gebruikmaking van een aantal principes van het socialisch realis
me, of helemaal niet meer? 

Jawel, mét de visie van een zich steeds veranderende maatschappij, en ook van 
de noodzaak van veranderingen en van de onvermijdelijkheid van de maat
schappelijke omwenteling die ongetwijfeld weer hele nieuwe principes aan de 
oude zal toevoegen en een aantal van die oude daardoor misschien zal opheffen 
-dat natuurlijk wel. Maar je kunt je toch geen Nederlandse cultuur voorstel
len waarbij geen rekening is gehouden met Erasmus, Coornhert, Spinoza, de 
wederdopers, de geuzen, de patriotten, de hele ontwikkeling van het socialis
me in Nederland, Herman Gorter, Domela Nieuwenhuis, Henriëtte Roland 
Holst. Alles staat toch in een bepaalde lijn? Laat ik het zo formuleren, we wa
ren gemotiveerd om het socialistisch realisme goed in de praktijk te brengen, 
maar het moest wel een Nederlandse vorm zijn, om onze eigen culturele erfe
nis konden en wilden we niet heen. En dat ging veel verder dan alleen het punt 
qn de onderwerpskeus. Het ging meer om de stijl van werken, de benadering 
en de geest waarin geschreven werd, met daarin onvermijdelijk een groot ele
ment van humanisme. 

Maar zoals ik al zei, over die zaken is veel te weinig gepraat en veel te veel 
m de persoonlijke sfeer. Zo van wat vind jij er nou van. Je had dan wel goede 
uitwisselingen van meningen onder elkaar, maar de kwestie vond zo veel te 
weinig weerslag in de algemene theoretische opvattingen en benaderingen. 

Die 'Russische' artikelen en kritieken werden zonder meer in P&C geplaatst 
dus. 

Ja. 

F:n er was niemand die zich er vanuit de onderlinge discussies tegen verzette. 

\lee, eigenlijk niet, het was vrijwel een automatisme. Ik ben er zelf ook debet 
aan ten dele. Ik zat dan wel niet in de redactie van P&C maar ik mocht dan toch 
wel een beetje zo semi-officiële standpunten uitdragen en ik heb dat ook wel 
~cdaan. Maar toch op een voor mijzelf niet steeds bevredigende manier. Mijn 
èreatieve praktijk was ook niet in overeenstemming met dat wat ik dikwijls op 
clie manier beweerde. Ik ging zelf veel verder en was veel individualistischer in 
mijn creatieve praktijk dan de beginselen die ik in P&C verkondigde toelieten. 

47 



En dat was gewoon tegen wil en dank hoor, dat ging vanzelf. Dat was eigenlijk 
de beste proef op de som dat dat dogmatisme toch niet klopte. 

In de eerste plaats kwam deze houding voort uit loyaliteit tegenover de 
Sowjet-Unie, die bij veel mensen toch eigenlijk veellanger heeft geduurd dan 
gewettigd was. En ten tweede kwam het voort uit de wil om toch te blijven 
proberen om die linkse Nederlandse literatuur een beetje van de grond te krij
gen. Kijk, in de oorlogstijd heb je de verzetsliteratuur gehad, die ook niet ge
raffineerd of subtiel was, maar wel nationaal, strijdbaar en militant, en die bij 
de mensen iets deed. De idee van zo'n niet pessimistische maar juist heel strijd
bare nieuwe literatuur heeft de mensen van links, en ook mijn persoon toch 
lange tijd voortgedreven. We zijn welbeschouwd de principes van de verzetsli
teratuur min of meer blijven propageren, hebben er op willen voortborduren. 
En die principes vielen inderdaad voor een groot deel samen met socialistisch 
realistische beginselen. 

Maar het hoofdmotief was toch wel de oriëntatie op de Sowjet-Unie. De 
politieke keuze overheerste absoluut, bepaalde de in de oordeelsvorming. En 
dat klopte natuurlijk vaak niet met de feiten. Ja, je hebt beroemde voorbeelden, 
Koestier bijvoorbeeld, daar is een paar keer heel scherp tegen geschreven. Ik 
was het eigenlijk alweer vergeten, maar laatst kwam iemand die een scriptie 
maakte met mijn oude 'fouten' aandragen en daardoor werd ik er weer met de 
neus bovenop gedrukt. 

Tja, er was nu eenmaal een bepaald aantal zaken die moesten. De positieve 
held enzovoort. En daar werd dan ook wel naar gerecenseerd, maar er werd 
niet principieel een punt van gemaakt. Je kon als het ware in je eigen praktijk 
om die dingen heen lopen. Je kunt ook eigenlijk wel zeggen dat het feit dat die 
hele theorie van het socialistisch realisme er gewoon wás, punt uit, maar tege
lijk een soort belemmering, een soort hindernis is geweest om vrij over dit 
soort zaken te spreken. Een principiële discussie over literatuur, over literatuur 
en politiek. .. 

Dát kon je toch niet maken? 

Nee, op de een of andere manier wilde dat niet, kon dat niet. De relatie met de 
politiek was te overheersend. 

Zo'n direct uit de politiek voortgekomen gedragslijn moet toch wel, naast al het 
automatisme, voor conflicten hebben gezorgd, voor problemen in je schrijver
schap. 

Dat is natuurlijk zo. Het conflict zit hem dan in het probleem van de artistieke 
vrijheid. Nou geloof ik ook wel dat een kunstenaar met die artistieke vrijheid 
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voorzichtig moet omspringen, het kan natuurlijk ook in een soort bandeloos
heid ontaarden, maar toch. Ik zie de creatieve vrijheid dan vooral niet zozeer in 
de idee die je wilt uitdrukken, maar wel in de manier waarop dat moet gebeu
ren. Het funeste van dat dogmatische sowjet-socialistisch realisme zagen we 
steeds meer, voélden we steeds meer, was dat er aan het beginsel van creatieve 
vrijheid werd getornd, namelijk aan het feit dat de manier waarop kunst zich 
uit een eigen autonome signatuur heeft. Het interessante van kunst is natuurlijk 
juist de grote variëteit, de eigen stijl, en iedere kunstenaar werkt in zijn eigen 
stijl want ieder individu heeft zijn eigen speciale ervaringen en zijn kijk op het 
leven en bij een kunstenaar drukt zich dat uit in de stijl van denken en werken. 
Wanneer je dus uitgaat van het tegenovergestelde principe dat iedereen de 
plicht heeft om iets algemeens uit te drukken en nog op een gelijksoortige ma
nier ook, dan maak je literatuur kapot - en dan frustreer je kunstenaars na
tuurlijk, kijk maar naar de sowjetliteratuur, ze is aan het dog!}la ten onder ge
gaan. Tot op de dag van vandaag produceren ze eigenlijk niets meer. Ik spreek 
dan over degenen die în het socialisme leven maar daar blijkbaar ook geen en
kele inspiratie uit ontvangen. 

Het gaat natuurlijk ook om je zelfopvatting, en dan kan je wel zeggen de 
kunstenaar is de opvoeder van de massa en zo, maar je houdt toch wat ik het 
autonome karakter van kunst noem, dat iedere schrijver zich op eigen wijze 
uit. Dat neemt natuurlijk geen ogenblik weg dat politieke sympathieën en 
voorkeuren niet naar buiten mogen komen. Dikwijls komen ze juist door een 
vrije en originele aanpak het beste over bij lezende mensen, kunnen ze ook een 
grotere invloed uitoefenen. En je neemt ook met het kiezen van een thema al
tijd een bepaalde positie in. Ik denk bijvoorbeeld aan mijn 'Meisje met het rode 
haar'. 

Maar schrijvers en politici moeten daarom met elkaar samenwerken, el
kaars bondgenoten zijn, de schrijver mag nooit tot loopjongen van de politicus 
worden verlaagd. Een schrijver die op de vingers getikt wordt als zijn boek 'po
litiek niet goed is' ... voor mij is dan het ergste eigenlijk, de vraag waar haalt een 
politicus de pretentie vandaan om een medemens die creatief bezig is niet alleen 
voor te schrijven wat hij moet doen, en in welke vorm, maar hem ook nog op 
de vingers te tikken. En erger. Waar haalt zo'n man de moed vandaan. Ja, uit 
het idee van de dienstbaarheid van de literatuur aan de politiek. Maar dat idee 
heeft'ie dan zelf eerst gemaakt en doorgedrukt. 

Hoezeer je ook dat elan en die revolutionaire omwenteling probeert waar 
te maken in je werk, je moet je eigen benadering kunnen vinden. Ik kan me bij
voorbeeld die collagetechnieken van tegenwoordig wel voorstellen, al hou ik 
voor mezelf toch wel vast aan de noodzaak van een leidend motief. Een ge
dachte, een vast principe als leidraad moet er toch wel zijn voor mij. Maar ik 
kan me een andere techniek wel indenken, want het is inderdaad waar, de 
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werkelijkheid brokkelt in zoveel stukken uit elkaar op het ogenblik, in één 
werk kun je daar nauwelijks greep op krijgen, aan beantwoorden. Voor mezelf 

ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat je dat partieel wél kunt doen, in 
deelstudies, dat je deelantwoorden kunt geven door één bepaald verschijnsel 

aan te snijden. Zo behandel ik bijvoorbeeld in 'De dood kwam met muziek' het 
vraagstuk van dictator en macht. 

Maar ik zie ook wel dat er andere benaderingen mogelijk zijn. Dat zagen 
we toen ook al, de kunstenaars van links. Je hebt bijvoorbeeld het merkwaardi
ge verschijnsel dat een paar van onze meest russofiele kunstenaars juist het 
meest abstract zijn gaan schilderen, iets wat natuurlijk volgens de sowjet
voorschriften helemaal niet mocht. Tegen de klippen op gingen ze en ze heb
ben dus van dat hele socialistisch realisme op de keper beschouwd geen donder 
terecht gebracht. Ze hebben aan hun politieke keuze absoluut geen artistieke of 
creatieve verplichting vastgeknoopt. Ze hebben daarentegen geworsteld om 
ook in de vorm iets nieuws of iets experimenteels te bewerkstelligen, wat het 
meest op burgerlijke kunst lijkt. 

Is er eigenlijk wel iemand die zich in zijn eigen creatieve praktijk van dat 'echte' 
socialistisch realisme iets aantrok? 

Nee, in de praktijk was het zo dat iedereen zijn eigen gang ging en zijn beelden, 
muziek, schilderijen, gedichten en boeken naar eigen inzicht maakte. Er werd 
niet principieel iets aan de orde gesteld in enig verband over conflicten tussen 
theorie en praktijk, maar intussen ging iedereen zo'n beetje zijn eigen gang. Je 
probeerde natuurlijk wel oprecht en volgens je geweten om er iets van te reali
seren, maar je kon toch niet om jezelf heen. Ik geloof ook dat dat een van de fu
neste dingen in de Sowjet-Unie is, ze krijgen daar de mogelijkheid niet om er 
omheen te lopen en eigen scheppende intuïtie te volgen. 

Je moet ook niet vergeten, dat het clubje Nederlandse communistische 
kunstenaars dat voor, in en vlak na de oorlog nog vrij groot was, in de jaren 
vijftig heel klein was geworden. Er liepen er steeds meer weg, er bleven er 
steeds minder over, en degenen die overbleven hadden de neiging juist omdat 
ze zich in een benarde positie bevonden héél beginselvast te zijn, zelfs op een 
overdreven manier. Je moest iets hebben aan onbestreden zekerheden om je 
aan vast te houden, ook naar buiten toe. Vandaar ook dat je sterk aan die the
oretische beginselen vasthield en je er in de praktijk dan maar niet al te veel bij 
stilstond. Bij mij was daarbij dan nog een groot dilemma of het grote probleem 
dat er in zekere zin van mij werd verwacht dat ik voor de communistische ar
beiders zou schrijven, terwijl ik zelf juist altijd voor alle mensen heb willen 
schrijven. Ik heb dat nooit willen beperken tot een partij of groep of klasse, en 
zo heb ik altijd ook geschreven. In de praktijk is ook gebleken dat dat inder-
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daad werkte, dat het inderdaad juist was dat ik ver over die grenzen van partij
gebondenheid heen kwam en ook werd gelezen. Maar toch was dat in zekere 
zin een groot dilemma. Het kwan zo nu en dan toch wel in strijd met de the
orieën die ik verkondigde. Ja, en die heb ik wat later ook laten vallen hoor. Ik 
;a~ er gaandeweg toch wel de grote betrekkelijkheid van in. 

Lzep dat parallel met de politieke ontspanning, toen de noodzaak van absolute 
solidariteit ook wat minder werd? 

Nou, laten we zeggen, mijn artistieke losmaken is eigenlijk al voor die tijd ge
komen, de politieke kwam daarna en die ligt vooral op het vlak van de relatie 
met de Sowjet-Unie. Mijn ervaringen met Sowjet-'autoriteiten' en van reizen 
in de Sowjet-Unie hebben er toe geleid dat ik er absoluut niet meer achter kon 
staan; ik kon absoluut niet meer verdedigen wat ik zag en hoorde. Ik heb me
zcli altijd nog het meest kwalijk genomen dat ik nog socialistische praktijken 
heb verdedigd terwijl ik er in mijn hart al niet meer van overtuigd was dat ze 
Juist waren. Meer nog dan ten aanzien van mijn boeken, de manier waarop ik 
1chrcef, waarin ik zoveel met ze verschilde heb ik last gehad van het feit dat ik 
uit een verkeerd begrepen loyaliteit, uit valse solidariteit tegenover de Sowjet
Unie zo lang op die standpunten ben blijven staan, officieel dan. In mijn hart al 
lang niet meer, en ook artistiek niet. 

Ik ben er toch van overtuigd geraakt dat een echte linkse kunstenaar zijn 
opinie tot uitdrukking kan brengen, welk onderwerp hij ook kiest. Het hoeft 
heus niet steeds te gaan over arbeiders of boeren, het kan over alle mogelijke 
mensen gaan. Bij mij heeft bijvoorbeeld een hele tijd de relatie kunstenaar
maatschappij voorop gestaan. Dat heb ik dus op verschillende manieren uitge
zocht, in de middeleeuwen, de 19e eeuw, onze eigen tijd ... Daar zat voor mij 
toch wel het grote kritische punt. Ik herinner me bijvoorbeeld nog in 1963, 
toen heb ik een roman gepubliceerd over Van Gogh. Kort daarop kwamen hier 
Russen op bezoek. Ze waren in Van Gogh geïnteresseerd. Dat boek hebben ze 
toen gelezen, maar daar heb ik verder nooit meer iets van gehoord. Het is nooit 
vertaald of zo. 

En dan heb ik bijvoorbeeld op een keer ja, uit een soort balorigheid- dat 
i1 wat verkeerd uitgedrukt misschien - maar als een soort uitdaging het hele 
Idee van de positieve held eens willen vervangen door mij te specialiseren op 
een negatieve. 

ffct Wolfsgetij. 

Ja, met de negatieve heldin, de moffenhoer ... Dat was een beetje een halsbre
kende toer, maar het ging er mij om om dát te laten zien, dat zelfs uit dat doen 
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en laten van zo'n negatieve heldin tenslotte een 'positief' oordeel kan worden 
gedestilleerd, namelijk over het fascisme. Het ging erom het fascisme in zijn 
rotte, decadente en corrupte kwaliteiten, als een ziekte, een geweldige politieke 
en maatschappelijke kanker aan de kaak te stellen. En daar heb ik dan geen ver
zetsheldin voor genomen, maar een collaboratrice. Dat was heel bewust inder
daad. 

Daar is ook wel behoorlijk negatief op gereageerd in linkse kringen. Op 
mijn lezingen over Het Wolfsgetij in het land kreeg ik steeds te horen hoe ik dat 
nou in mijn hoofd gekregen had: hoe kan je het fascisme nou op zo'n manier 
benaderen! Ik heb er heel wat over moeten uitleggen, hoe ik juist door zo'n 
symbool van collaboratie het verziekingsaspeet het beste kon laten uitkomen. 

Ik heb er natuurlijk ook bij voorbaat al op ingespeeld, dat de tijd er rijp 
voor was. Er zat een reflex van verandering in die tijd. Het socialistische realis
me in zijn dogmatische vorm is dan ook vanzelf uit de praktijk weggesleten. 
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De autonome politiek 
van de CPN 

Rob Milikowski 

De relatie van de CPN tot de Sowjet-Unie maakt historisch gezien deel uit van 
een groter complex van internationale en nationale politieke verhoudingen. Dit 
gold ook in de periode dat sprake was van een dominantie van het Sowjet-com
munisme in de internationale communistische beweging. 

Hoewel de betrekkingen tussen de communistische partijen in hoofdzaak 
werden bepaald door de relatie tot de CPSU, speelden meer elementen een rol. 

Niet alleen 'het centrum' heeft in de officieel monolitische periode zijn in
vloed uitgeoefend. Er zijn ook altijd andere wisselwerkingen en invloedscentra 
geweest. Zo ging in de dertiger jaren, tijdens de Volksfrontperiode, van Parijs 
een zekere uitstraling uit, zij het dat deze aan grenzen gebonden was. 

In de CPN heeft de traditioneel sterke antikoloniale oriëntatie ook door
gewerkt bij het bepalen van haar internationale positie. De band met de PKI, 
die op haar beurt van invloed was op de beoordeling van de ontwikkelingen in 
China, is een steeds terugkerende factor geweest, ook toen zich het conflict 
China/Sowjet-Unie ging manifesteren. 

Tegelijkertijd valt de communistische politiek ook te situeren binnen een 
krachtenveld van nationale verhoudingen, waarvan de CPN deel uitmaakte. In 
vcrschillende perioden hebben de vereisten van nationale politiek en van coali
tievorming binnen de Nederlandse verhoudingen, een wisselend gewicht ge
had. 

In de tijd dat het schema van de twee-kampen-theorie in de internationale 
communistische beweging het dogma was, werd die nationale dimensie vol
strekt ondergeschikt gemaakt. Een belangrijke breuk in dat patroon vormde de 
periode '43-'46, toen nationale antifascistische coalities gestalte kregen. In een 
latere fase werden de ontwikkelingen van die periode en het politieke en the
oretische denken dat zich toen ontwikkelde, gediscrediteerd. In de tegenwoor
dige periode, waarin zich een crisis van de communistische politiek en ideolo
gie aftekent, is echter sprake van een toenemende historische belangstelling 
voor deze nationale momenten in de geschiedenis van de communistische par
tijen. De opkomst van het Euro-communisme heeft hierbij een stimulerende 
rol gespeeld, overigens niet alleen in West-Europa. 

Wat Nederland betreft wil ik onder andere verwijzen naar de publikatie 
van de bronnenstudie over 'De Waarheid in de oorlog'. 1 In onder meer Spanje, 
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Italië en Hongarije valt een paralelie belangstelling re signalen::n. 2 

Ook echter in periodes waarin elementen van nationale politiek sterker op 

de voorgrond traden, werd die ontwikkeling begrensd door het uitgangspunt 
dat de Sowjet-Unie de leidende rol vcrvulde in de strijd voor het socialisme, dat 

de 'versterking van de socialistische landen' het beslissend element was in de 
strijd tegen het imperialisme en het Sowjet-model als voorbeeld en norm werd 
gesteld. 

In de praktijk leidde dit tot politieke tegenstrijdigheden die evenwel niet 
zichtbaar konden worden gemaakt en dus niet met elkaar konden worden ge
confronteerd. Dit wreekte zich met name op het punt van de vcrhoudingen 
tussen democratie en socialisme. 

Zo ontwikkelden zich noties over 'burgerlijke democratie' (Volksfrontpe
riode) en 'de democratie' (periode '43-'45) schijnbaar conflictloos binnen een 
ideologie die de Sowjet-democratie als 'duizend maal democratischer' propa
geerde dan de verworvenheden van 'welke burgerlijke republiek' dan ook. 
Evenmin werden de zelf ontwikkelde ideeën over democratie geconfronteerd 
met de stalinistische organisatie-leer. Deze ongerijmdheden leidden ertoe dat 
de communistische inzet voor democratische en anti-fascistische waarden die 
vaak groter was dan van welke Nederlandse politieke groepering dan ook, in 
de ogen van velen toch iets ongeloofwaardigs had, wat het de tegenstanders van 
de CPN makkelijker maakte om haar inzet te isoleren. 

In de jaren na 1960 werden door de CPN een aantal opmerkelijke nieuwe posi
ties betrokken inzake de noodzakelijke verbinding tussen democratie en socia
lisme. Dit contrasteerde echter scherp met de stalinistische vormen en de idee
ën die daarbij in stelling werden gebracht waarin de partijstrijd van '58 beslecht 
werd. ·1 Daarom is het ook niet verwonderlijk en evenmin overbodig dat dit nu 

wel op elkaar wordt betrokken. 

De leidende rol van de Sowjet-Unie 

Op het XX-ste congres van deCPSUwerd 'de leidende rol van de CPSU' voor 
het eerst niet meer in de documenten en redevoeringen als beginsel voor de 
internationale communistische beweging geformuleerd, wat overigens niet be
tekende dat er ook in de praktijk afstand van werd gedaan. In feite was dit dog
ma al onhoudbaar geworden bij het slagen van de Chinese revolutie in '49. Het 
was natuurlijk ondenkbaar dat een land waarvan de bevolking een kwart van de 
wereldbevolking omvat een andere staat duurzaam als leidende staat zou blij
ven erkennen. In een aantal historische beschouwingen die afgelopen jaren zijn 
verschenen wordt de ontwikkeling van concepten van 'autonomie' en 'eigen 
wegen naar het socialisme' geanalyseerd. 4 Een belangrijk moment daarin 
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vormde de conferentie van 67 communistische partijen in 1957 in Moskou. 5 

Deze had deels een restauratief karakter, hetgeen zich onder andere uitte in het 

feit dat de 'leidende rul' van de CPSU (en wel op aandringen van Mao) weer in 
m werd hersteld. Dit geschiedde niet geheel probleemloos. De Joegoslaven 
bijvoorbeeld hadden nadrukkelijk niet Tiro, maar hun tweede man, Kardelj, 
~cstuurd. 
Op de conferentie zelf werd door Togliatti namens de Italiaanse partij geoppo
neerd tegen deze vorm van 'internationalisme': 'het is vooral nodig de autono
me ontwikkeling van elke partij te verenigen met een maximum aan solidariteit 
en eenheid van onze beweging'. 1' Deze stellingname werd tijdens de conferentie 
door Duel os namens de PCr als 'revisionistisch bestempeld'. De CPN stelde 
zich in deze jaren, die samenvielen met de partijstrijd die in '57-'58 werd uitge
vochten, op als voorvechtster van de dominante orthodoxe lijn, in welk kader 
IC ook nadrukkelijk de leidende rol van de Sowjet-Unie beleed. 

Op het eerste gezicht opmerkelijk is het daarom dat de CPN, binnen een 
bestek van nog geen zes jaar, vanuit deze identificatie een koerswijziging door
maakte die haar in 1963 op een vooruitgeschoven 'autonome' positie deed be
landen. 

In het begin van de jaren zestig tekent zich in de politiek van de partij een 
strategische heroriëntatie af. Globaal valt deze strategische heroriëntatie te ka
rakteriseren als een vcrlegging van het zwaartepunt in de strijd voor het socia
lisme van een strategie die het primaat geeft aan de versterking van de Sowjet
Unie of het stelsel van socialistische landen naar de strijd in de kapitalistische 
landen. Dit viel samen met tendenzen die in een aantal opzichten ook tot uiting 
waren gekomen op het XX-ste congres van de CPSU en zich enkele jaren later 
manifesteerden in het feit dat verschillende communistische partijen theoreti
sche onderbouwingen van hun posities en hun belangen gingen zoeken. Zo 
gingen de Chinese leiders de antikoloniale strijd in de derde wereld meer en 
meer als het voornaamste revolutionaire strijdtoneel definiëren. In West-Euro
p.t waren tendenzen gaande waarbij de betekenis van de ontwikkelingen in het 
hoogontwikkelde kapitalisme centraler gesteld werden. In deze processen lag 
ook besloten dat het bestaan van een leidend centrum de facto onhoudbaar zou 
worden. Er deden zich ook in bepaalde opzichten opmerkelijke combines 
\Oor. Terwijl bijvoorbeeld de Chinese en Italiaanse communisten lijnrecht te
genover elkaar stonden inzake 'het revisionisme', vonden ze elkaar in het stre
\Cil te voorkomen dat op internationale communistische conferenties het 
'mecrderheidsprincipe' door de Sowjetleiders tegen hen gebruikt zou worden. 7 

Op andere momenten was het overigens juist de PCI die meeging in 
Chroestjows verkettering van de Chinese communisten. In het algemeen 
nunifesteerde zich in deze jaren het feit dat een aantal communistische partijen 

een eigen positie ging benadrukken. 
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De autonomie die de CPN in 1963 afkondigde moet daarmee ook gezien 
worden in relatie tot een omvattender internationaal proces. 

Strategische heroriëntatie 

Een aanduiding voor de hierboven genoemde strategische heroriëntatie vorm
de de reactie op de verklaring van de conferentie van 81 communistische en ar
beiderspartijen in Moskou in 1960. H In deze zeer uitvoerige verklaring werd 
stelselmatig de betekenis van de (economische)opbouw van de socialistische 
landen voorop gesteld (overigens in onderscheid met de periode daarvoor 
waarin de betekenis van een militair potentieel centraal werd gesteld). 

Het korte communique van de CPN waarin deze verklaring werd onder
steund gaf in bepaald opzicht een eigen accent. Gesteld werd dat de conferentie 
de betekenis onderstreepte van de strijd van de werkende klasse in West-Euro
pa en de Verenigde Staten. 9 

Op dat moment gingen twee strategieën door elkaar spelen. Aan de ene 
kant werd vanuit de idee dat het socialistisch wereldstelsel 'door de kracht van 
het voorbeeld' 'het denken van de werkende mensen in de kapitalistische we
reld revolutioneert' een massacampagne gevoerd rond het nieuwe CPSU-pro
gram. Dit program 'het communisme, de wereld van morgen', voorspelde dat 
na 20 jaar, dus anno 1981 (heden, bij het verschijnen van dit nummer van Kom
ma) in de Sowjet-Unie de grondslag voor het communisme zou zijn gelegd. 10 

Het program werd door de partij in zo'n 10.000-voud in Nederlandse ver
taling verkocht, begeleid met een propagandistische campagne met als thema 
de superioriteit van het socialisme in de Sowjet-Unie. De identificatie met pres
taties in de Sowjet-Unie was heel sterk. De eerste bemande ruimtevlucht van 
Gagarin in 1961 werd als een groot succes van 'het' socialisme gevierd. 

De andere strategie won echter terrein in de politiek van de CPN. Op zich 
vielen de nieuwe initiatieven die men nam binnen het kader van de politiek zo
als die op de conferentie in Moskou in 1960 was vastgelegd. 

In de toen uitgegeven verklaring waren bovendien verschillende politieke 
lijnen in compromisformuleringen samengebracht. Er werd echter wel voor 
een duidelijk accent gekozen en de politieke activiteiten die daaruit voortkwa
men kregen een eigen dynamiek. De politieke initiatieven die men nam mar
keerden (hoewel niet uitgesproken) een duidelijk afstand nemen van de politiek 
die in de Cominformperiode was gevoerd. 

Belangrijke momenten in deze fase van voorzichtige heroriëntatie in de 
politiek van de CPN waren: 
- De publikatie van het 'anti-monopolieprogram', 'Voor uitbreiding van de 
democratie en voor beperking van de macht van de grote monopolies' in 
1960. 11 Prioriteit in dit program werd gegeven aan een 'democratisch offensief' 
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op verschillende gebieden. Hierin werd ook de noodzaak van 'hervormingen' 
naar voren gebracht. Dit document is echter meer de uitdrukking van een poli
tieke intentie, dan van een program. 
In feite kwam daarmee de mogelijkheid van stapsgewijze veranderingen van de 
cwnomische machtsverhoudingen aan de orde, zoals dat ook speelde in het 
debat in de jaren 1943-1947. 12 Dit anti-monopolieprogram sloot aan bij de 
tekst die was samengesteld op een studiebijeenkomst van communistische par
tijen in de kapitalistische landen, die kort daarvoor was belegd door het 
Gramsci-instituut in Rome. 13 

-De Nederlandse neutraliteit: In 1961 werd een resolutie van het partijbe
stuur van de CPN gepubliceerd; daarin stond: 'de traditionele Nederlandse 
ncutraliteitspolitiek kan in de huidige internationale verhoudingen op een 
nieuwere en reëlere grondslag gevestigd worden'. 14 

Kort daarop bezocht een CPN-delegatie Moskou, waaruit een verklaring re
sulteerde die inhield dat de Sowjet-Unie haar raketten niet op Nederland zou 
richten als Nederland zich neutraal zou opstellen. Deze initiatieven vielen in 
een periode waarin internationaal voorstellen werden ontwikkeld voor atoom
ITije zones, zoals de bekende voorstellen van de toenmalige Poolse minister 
van buitenlandse zaken, Rapacki. Internationaal was er sprake van een ople
l·ing van de vredesbeweging in diverse vormen. In Nederland zelf begon zich 
binnen de PvdA een minderheidsstraming te manifesteren die zich tegen de 
kernbewapening afzette, waarmee breuken zichtbaar werden in de volstrekte 
horigheid aan de Amerikaanse politiek die gedurende vele jaren de PvdA-poli
tiek had gekenmerkt. Ook de Hervormde Synode deed in deze periode uit
spraken tegen het atoomwapen. 
Terwijl het 'neutraliteitsinitiatief' van de CPN openingen bood voor bondge
nootschappen met nieuwe vredesgezinde stromingen, frustreerde de partij 
haar eigen streven weer deels door de wijze waarop de PSP, en derde-weg
stromingen in het algemeen, werden bejegend. In de PSP deden 'liever rood 
dan dood' opvattingen in die tijd sterk opgeld. Van CPN-zijde concludeerde 
men dat de PSP dus aansloot bij de rechtse standpunten over de 'Russische 
dreiging'. 
Overblijfselen van het twee-kampen-denken uit de Cominform-tijd leidden er 
destijds toe dat de steen des aanstoots, die deze PSP-opvatting vormde, over
trokken afmetingen aannam. Dit had ook een aanscherping tot gevolg van con
flicten tussen verschillende vredesbewegingen. 

Politiek-inhoudelijk stond de ontwikkeling van de neutraliteitsiclee nog 
.un het begin. 

- Heroriëntatie tegenover de Partij van de Arbeid. Zonder de verschillende 
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acties te noemen die een uitdrukking vormden van een zekere wijziging in de 
verhouding tussen PvdA en CPN, zei hier verwezen naar Je stellingen van het 

congres \'an 1964. Daar sprak men zich uit voor hereniging van de arbeidersbe
wegmg, 
Actueel politiek stelde de CPN zich ten doel 'het veroveren van een parlemen
taire meerderheid voor een regering van de arbeidersbeweging, ter verwezen
lijking van de voornaanbte punten, welke de CPN, de PvdA en de PSP ge
meen hebben in hun verkiezingsprogram,' 11 

In de ontwikkeling van de CPN-politiek markeert de afkondiging van de auto· 
nomie Lo,v, de internationale communistische beweging, en in feite voorai 
Lo. v. de Sowjet-Unie, een breukpur1t. Deze ingrijpende stap werd genomen 
kort na de Tweede Kamerverkiezingen van 1963. 

Voor het eerst sinds 1946 behaalde de CPN winst bij verkiezingen voor dt 
Tweede Kamer. Zeker na de forse electorale teruggang die gevolgd was op 
Hongarije en op de partijstrijd was dit een belangrijk moment. Het was ook 
een moment dat men vrij brede weerklank kreeg voor acties die erop gerichr 
waren aspecten van politieke discriminatic van de CPN te doorbreken, zoal, 
bij de actie om de uitsluiting van de CPN van de zendtijd voor politieke panij
en ongedaan te maken. Er was zeker sprake van een gegroeid zelfbewustzijn. 
waardoor men deze koerswending aandurfde. 

Afkondiging autonomie 

De afkondiging van de autonomie vond plaats op een zitting van het partijbe
stuur op 18 juli 1963. Paul de Groot hield daar een rede, waarin hij deze sU'i 
plaatste tegen de achtergrond van het conflict tussen beide socialistisà 
mogendheden. 16 

In een eerder stadium, nl. in een reactie op de onthullingen van Chroe>:
jow tijdens het XX-ste CPSU-congres, had de CPN verklaard geen veram 
woordclijkheid meer te willen nemen voor ontwikkelingen en maatregelen ir 
de socialistische landen die zich aan haar beoordeling onttrokken. In de prak 
tijk had dit voor de CPN-politiek nauwelijks consequenties. Anders lag he: 
met de koersverandering van '63, zoals in de jaren die volgden zou blijken. 

Een zekere aanwijzing voor deze stap naar de autonomie was te vinden ie 
de partijbestuurszitting die een maand eerder plaats vond en waarvan verslag ir 
De Waarheid werd gedaan. 17 In het algemeen echter kwam deze rede zowt 
binnen als buiten de CPN als een verrassing. De solidariteit met de Sowjl't 
Unie werd hier ingekrompen tot de solidariteit met de 'vredespolitiek van d 
Sowjet-Unie.' 

Afgezien van de inhoudelijke beargumentering van haar positiebepaling;_. 
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het conilict tussen China en de SU, moet de afkondiging van de autonomie op 
ebt moment ook gezien worden tegen de achtergrond van het streven van beide 
1ocialistische grootmachten om zoveel mogelijk communistische partijen aan 
hun zijde te krijgen. Daarbij deinsden zij allerminst terug voor het organiseren 
1.111.Üsplitsingen bij partijen die 'in het verkeerde kamp' stonden. Voor diverse 
communistische partijen, zoals die in België en Oostenrijk, zou dat ook ramp
;.liigc gevolgen hebben. 
Dat vcrklaart ook mede dat bij de formulering van de autonomie veel nadruk 
werd gelegd op de organisatorische kanten daarvan. 

Deze autonomie werd uitgewerkt in de stellingen van het 21-ste congres 
clat in 196-t plaatsvond. 18 Daarin staat dat de autonomie 1. ' ... onontbeerlijk is 
um \\'Crkelijk aan het hoofd te gaan van de strijd der werkers en om de proble
mcn nn ons land op te lossen waartoe uitsluitend de Nederlandse partij in staat 
c·n bevoegd is'. 

Vcrvolgens 2. 'Volledige eerbiediging van de door de partij-organen uitge
llt:rktc politieke lijn en de door de partij gekozen leiding van de zijde der ande
re communistische partijen. Elke vorm van inbreuk hierop, van inmenging of 
hcl'lJogding, of zelfs de schijn daarvan, moet worden vermeden. Elke ovcrtre
cling v,m deze regel, door wie ook, zal in het partijbestuur behandeld moeten 
11·orden. Als zo een geschil over inmenging door een andere communistische 
pmij niet tot genoegen van de CPN door interne besprekingen kan worden 
opgelost, zal onze partij zich een openbare stellingname hierover moeten voor
\;chomlcn. De CPN wenst met alle communistische partijen, zonder uitzon
dering, die bovenstaande voorwaarden aanvaarden, samen te werken in de 
1trijd 1oor vrede en in de theoretische discussie. ( ... )Zij verklaart zich bereid 

op deze grondslag ook kameraadschappelijke contacten met de Joegoslavische 
Cummunistenbond aan te knopen. 

3. De CPN acht zich niet vcrantwoordelijk voor alle standpunten die el
clm zonder haar voorkennis of medewerking worden ingenomen. 

-+. De internationale contacten van de CPN mogen uitsluitend onderhou
Jen worden door het partijsecretariaat of daartoe door het partijbestuur of 
cbgclijks bestuur benoemde delegatics of personen.' 

Bij het uitvoeren van deze richtlijnen werd op rigorcuzc en centralistische 
'''IJZt te \\'erk gegaan. Afgerekend werd met een hele cultuur in de CPN die 
~cënt \\'as op identificatie en onverbrekelijke solidariteit met de Sowjet-Unie. 
Zn werd het tot dan toe omvangrijke toerisme van communistische kaders naar 
Oost-Europa (dat ook bij sommige communistische partijen nu nog voortbc
lt.JJt) in zijn totaliteit abrupt tot stilstand gebracht. Ook zij die individueel naar 
Dolt-Europa reisden konden daarmee in de partij bijzonder weinig waardc
rinh oogsten. Tevens werd de deelname aan congressen van andere communis
tilchc partijen en internationale bijeenkomsten in de praktijk zo goed als stop-
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gezet; de reden die men dienaangaande naar voren bracht, was dat deze bijeen
komsten veelal fungeerden als podia waarop andere communistische partijen 

werden aangevallen. 
Deze koers naar een autonome politiek leidde ook tot een conflict met Ba

ruch, dat uitliep op een royement. 19 

Opleving 

De aversie die zich in de CPN tegen de politiek van Chroestjow had opge
hoopt, bevatte tegenstrijdige elementen. Elementen die veelal pas later uitge
breid werden geformuleerd. 

De afwijzing van Chroestjows destalinisatiepolitiek vermengde zich met 
andere wrijfpunten en meningsverschillen. Zo kon de CPN absoluut niet uit 
de voeten met de 'ezelstaart-theorie', waarmee Chroestjow de abstracte kunst 
te lijf ging, evenmin als met diens triomfantelijke conclusie dat God niet be
stond, aangezien ruimtevaarder Gagarinhem daarboven niet had ontmoet. In 
de manier waarop de Sowjetleiding de Chinezen bejegende, proefde de CPN 
ook een dosis 'blanke' arrogantie, die haar tegen de haren instreek. Ook het 
voorkomen van gevallen van antisemitisme in de Sowjet-Unie was een aspect 
dat daarbij een rol speelde. Daar was voorts de invulling van de CPSU-leiding 
van de politiek van vreedzame co-existentie die bij de CPN skepsis ontmoette. 

In het openbaar wordt de kritiek pas naar voren gebracht na het besluit tot 
autonomie. De kritiek werd ook veelal impliciet verwoord door eigen afwij
kende standpunten te formuleren. Dat betrof een aantal gebieden waar de gees
telijke vrijheid en verdraagzaamheid in het geding waren. 

Ook in de periode dat het socialistisch realisme officieel hoogtij vierde 
hadden deze dogma's een niet al te grote greep op de politiek die de communis
ten in de praktijk, bijv. ten aanzien van de beeldende kunst, voerden. In de 
ontworsteling van de kunstkritiek aan de greep van het dogmatisme speelde het 
in '64 opgerichte tijdschrift Kontrast een rol. 20 Zo werd in Kontrast met groot 
animo verslag gedaan van het 'kraken' van het in de Sowjet-Unie gehanteerde 
decadentiebegrip door figuren als Jean Paul Sartre en Ernst Fischer. Er werd 
volop ruimte gegeven aan Gauraudy's kritiek op de criteria van het socialistisch 
realisme. Pegasus bracht in die tijd diens boek 'Realisme zonder grenzen' uit. 21 

Een ander thema dat in deze periode tot ontwikkeling werd gebracht was 
de kritiek op het atheïsme als communistische 'leer' en de in de Sowjet-Unie 
gehanteerde stelling dat de bestrijding van de godsdienst voorwaarde was voor 
de opbouw van het socialisme. De dialoog tussen christendom en marxisme 
werd, ook internationaal, van twee kanten gevoed. In de katholieke kerk te
kende zich een doorbraak af die zou uitmonden in het Tweede Vaticaans Con
cilie tijdens het pausschap van Johannes XXIII. De Nederlandse katholieke 
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kerk liep in die ontwikkelingen een tijdlang voorop. Vanuit de CPN, waarin 
menigeen zich bewust was van de perspectieven van zo een ontwikkeling, 
werd hierop ingespeeld, ook met eigen initiatieven. 

Internationaal geruchtmakend was het interview met de 'dissidente' kat
holieke theologie-hoogleraar Schillebeeckx in De Waarheid, in 1966_22 

De aandacht voor thema's rond religie, kunst en cultuur, ging gepaard 
met een herwaardering van de erfenis van de 'jonge Marx' en diens humanisti
sche problematiek. Pogingen werden ondernomen om dit te verbinden aan ei
gen Nederlandse tradities van verdraagzaamheid en democratie, waarop de 
CPN zich in verschillende perioden had beroepen en die in de periode van de 
autonomie opnieuw werden opgepakt. 

Dergelijke thema's stonden ook centraal op het in '65 door Politiek & 
Cultuur, Pegasus, Kontrast en de studentenvereniging Perikies georganiseerde 
svmposium over 'De uitdaging van het Marxisme'. 23 

Het feit dat de CPN in deze periode een grotere vrijheid van oordelen 
schept ten aanzien van standpunten van andere communistische partijen had 
een stimulerende invloed op haar politieke praktijk. Ze opereerde met een gro
ter zelfvertrouwen binnen de Nederlandse politieke verhoudingen, die in deze 
tijd van doorbraak uit koude oorlogspatronen aan serieuze veranderingen on
derhevig waren. 

Binnen de parlementaire politiek bouwt zij haar eigen posities uit. Op het 
punt van verdediging van de parlementaire democratie, die door voorgestelde 
wijzigingen van het kiesstelsel en van de grondwet in essentie dreigde te wor
Jen aangetast, had de CPN-fractie een doorslaggevend aandeel. Zij kon dat 
doen door de mogelijkheden tot coalitievorming op dit specifieke terrein volle
dig te benutten en zich in deze niet aan een 'links-rechts' -schematisme te laten 
binden. Men liet zich hier niet beperken door de grenzen die 'anti-monopolis
tische belangenstrijd' stelde, resultaten werden hier bereikt in democratische 
coalities, ook met delen van de VVD. Coalities die vooral ook mogelijk waren 
doordat de CPN en haar woordvoerders door anderen ook gewaardeerd wer
den om hun antifascistische tradities. 

Ook vanuit een 'autonome' beoordeling~ in relatie tot de ideologische 
en politieke posities die door een reeks andere communistische partijen (niet al
leen in het Oosten) werden ingenomen werd positie gekozen in de democrati
scringsconflicten aan het eind van de jaren zestig. (Dit overigens na een wan
trouwende opstelling voordien tegenover Provo.) 

De beoordeling van Frankrijk, mei 1968, was zo ook een aanzienlijk an
dere dan die van de Franse Communistische Partij, volgens welke het om 'fils 
Je papa' ging. 

Dat de CPN zich, toen het een jaar later ook in Tilburg en Amsterdam tot 
explosieve bezettingsacties kwam, solidariseerde met de politieke eisen van de 
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studenten, was daarvan een logische consequentie. Evenzeer werd in een aantal 
gevallen aandacht besteed aan het feit dat deze positiebepaling consequenties 

zou kunnen hebben voor de perspectieven van het socialisme op langere ter
mijn: 'Ook nu geldt nog volledig, dat de strijd voor het socialisme slechts mo

gelijk is op basis van een diepgaande kennis van de sociale, economische, poli
tieke en culturele omwikkelingen. De arbeidersbeweging bn die kennis niet 

doelmatig vcrwerven zonder het onderzoek van de met haar vcrbonden intel

lectuelen. De huidige radicaliseringsbeweging onder studenten is daarom een 
ontwikkeling waar grote betekenis aan moet worden gehecht. 

De vcrbinding van een, zijn inzicht verdiepend, wetenschappelijk socialis
me met de arbeidersbeweging is, zoals ook in het vcrleden is gebleken, de 

voorwaarde voor een doelbewuste en gerichte strijd voor het socialisme. Het 
marxisme moet verder omwikkeld worden, zeker in de hoogontwikkelde wes
telijke landen. Een nieuwe laag van revolutionaire inrcllectuelm zal daaraan 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Opmerkelijk is echter, dat de leidin
gen van een aantal communistische partijen voor dergelijke~ volkomen na
tuurlijke~ feitelijkheden blind blijken', schreef André de Leeuw in mei 1968 

in Politiek en Cultuur. 2'' 

Oorlog en vrede 

De standpuntbepaling in de vraagstukken van oorlog en vrede speelde ook in 
deze periode een overheersende rol in de positiebepaling van de CPN, ook 
waar het de conflicten in de internationale communistische beweging betrof. 

Daarbij lag voor de CPN het zwaartepunt op de strijd tegen Westduits bezit 
van of zeggenschap over atoomwapens en het streven van CSU-Ieider Straus> 
in die richting. 

Acties tegen het plan voor oprichting van een multilaterale kernmacht 
(MLF) stonden in dat kader. 

Gedurende een aanral jaren spitste deze stellingname zich toe op de afwij
zing van de 'as Bonn-Parijs' . 

Massa-actie achtte men de beslissende factor om het Westduitse streven 

naar kernwapens te doorkruisen. Er was tegelijkertijd een grote skepsis en ook 
wantrouwen aangaande overeenkomsten tussen de Sowjet-Unie en de Ver
enigde Staten. De skepsis had vooral betrekking op 'illusies' die aan de beteke

nis van verdragen werden gehecht. Terwijl de benadrukking van massa-actie 
als factor in de strijd tegen het atoomgevaar alle grond had, leidde de wantrou
wende houding t.a.v. Oost-West vcrdragen soms tot extreme standpunten, 

zoals de volstrekte afwijzing van het non-proliferatievcrdrag. 2' 

De vraagstukken van oorlog en vrede hadden uiteraard ook alles te rnaken 

met het conflict tussen China en de Sowjet-Unie. ln China werden de gevolgen 
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1 Jn een atoomoorlog als overkomelijk voorgesteld. Dit cynisme was bijvoor
bcdd terug te vinden in de uitspraak van Mao Tse Toeng, waarbij de imperi

.1ii1ten als 'papieren tijgers' werden afgeschilderd. 
Op de achtergrond speelde daarbij ook het feit dat, naar later bekend 

werd, de Sowjet-Unie het in 1957 gcsloten akkoord over de levering van nuclc

.urc kennis aan China had opgezegd. Dit aansluitend op het Camp David
lllcrlcg in 1959 tussen Eisenhower en Chroestjow. 

Terwijl de CPN de Chinese standpunten over het atoomgevaar afwees, 
koe1terdc men deels een gelijksoortig wantrouwen aangaande overeenkomsten 

tu1sen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten. 
Ook de solidariteit met Vietnam was bepalend voor de internationale stel

lingname van de CPN. 

Ook hier koesterde men wantrouwen jegens tendenzen om een oplossing 
1.111 het Vietnam-conflict ondergeschikt te maken aan globale politieke over
,·,·nkomstcn tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten. 

Het primaat werd volledig gegeven aan massa-actie op grond van solidari
teit met de vormen en doelstellingen waarin het Bevrijdingsfront de strijd voer
de. 

Mede ook vanuit deze overwegingen weigerde de CPN-delegatie een slot
document te tekenen van een conferentie van communistische partijen in kapi
t.1iiltische landen in Europa, die in juni 1965 in Brussel plaatsvond. 26 

De CPN hechtte in het algemeen minieme betekenis aan oproepen 'aan de 

1olkLTen', vanuit dergelijke conferenties. 

De CPN visie op de Sowjet-Unie 

.\anzetten tot eigen inhoudelijke beoordelingen van maatschappelijke fenome

tlL'll in de Sowjet-Unie begonnen na 1963 tot ontwikkeling te komen. 
Uiteraard drong de vraag naar het al of niet bestaan van democratie zich, 

door alle problemen heen, op als centraal punt. De nadruk werd daarbij gelegd 

"P redencringen die stelden dat in de Sowjet-Unie, tijdens de noodzakelijke 
periode van uiterste centralisatie ten behoeve van de geforceerde industrialisatie 

Ln in het kader van verdediging tegen de oorlogsvoorbcreiding en oorlogsvoe
nng van de Hitlerlcgers, machtsmisbruik en schending van de demoeratic had
d,·n plaats gevonden. Dit mede als voortzetting van tsaristische tradities en 

\letten. Men keerde zich tegen bureaucratiserings-en verambtelijkingsproccs
'en. Het éénpartijstelsel werd voornamelijk historisch geplaatst: 'Het éénpar
lilltdscl is historisch gegroeid. Voor ons land is zo'n ontwikkeling in het ge
hed niet dwingend, noodzakelijk of gewenst. Er is geen enkele reden om zich 
1our tc.stellen, dat in Nederland het socialisme alleen maar zou kunnen wor

clm bereikt na voorafgaande opheffing van alle partijen, behalve de communis-
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tische. Zo'n gedachte zou betekenen, dat het specifiek Russische in de ontwik
keling in de Sowjet-Unie, op andere landen zou moeten worden overgebracht 

op een automatische manier. '27 

De distantiëring t.a.v. de democratie in de Sowjet-Unie werd ook algemc 

ner doorgetrokken: 'In Nederland is de weg naar het socialisme ook de we~ 
van de verdediging, uitbreiding en vernieuwing van de democratie. Er is voor 
de Nederlandse communisten geen socialisme denkbaar, dat niet tevens de 
breedste ontplooiing en verwerkelijking van de democratie inhoudt. '2s 

De nadruk ligt dus bij een krachtig afstand nemen, ook via eigen stelling
namen over democratie. De problematiek van de noodzaak van democratise
ring van het bestaande socialisme blijft vooralsnog vrijwel onaangeroerd. 

Een ander essentieel thema betreft de verhouding van de volksdemocratie
en tot de Sowjet-Unie: In de Oosteuropese landen werd in de jaren direct na de 
Tweede Wereldoorlog 'het model van de Sowjet-Unie volledig nagevolgd. Een 
drastische centralisatie vond plaats op alle gebieden: economisch, militair en 
ook politiek, waarbij de 'leidende rol van de Sowjet-Unie' als uitgangspun; 
werd genomen, een formule die de politieke leidingen in de overige staten ir. 
feite in een positie van ondergeschiktheid tegenover de Sowjet-leiding plaatstt 
of moest plaatsen ... De toeleg van de imperialisten, om in de Oosteuropese 
landen een breuk te forceren tussen communisten en andere bevolkingsgroe· 
pen slaagde in zoverre, dat in plaats van een harmonische groei van de samen· 
werking, geforceerde tegenstellingen optraden, die o.m. leidden tot de over
haaste fusies tussen de communistische partijen en socialistische groepen en 
partijen, waarmee aan het bestaan van niet-communistische politieke organisa
tieverbanden feitelijk een einde kwam. '29 

In aansluiting op dergelijke beoordelingen lag ook de wijze waarop de 
CPN zich keerde tegen de interventie van het Warschaupact in Tsjechoslowa
kije in 1968. 

Er werden pogingen gedaan om tot een verdere uitwerking te komen van 
de plaatsbepaling van de CPN en de communistische partijen t.o.v. de Sowjet
Unie. 

Dat gebeurde o.a. in 'De dertiger jaren' van Paul de Groot. In het kader 
van een beschouwing over de positie van de communistische partijen tijdens 
het niet-aanvalsverdrag tussen Hitier en Stalin, wordt daarin gesteld: 'Objec
tief en op de lange duur, valt het nationale belang van de socialistische staten sa
men met de belangen van de strijd van de arbeidersbeweging in de kapitalisti
sche landen en van de vrijheidsbeweging in de koloniën of landen waar het neo
kolonialisme heerst. Dit samenvallen van de belangen is de realistische grond
slag voor internationale solidariteit. Maar deze belangen kunnen, in een be
paalde situatie of bij het optreden voor een bepaalde opgave, niet met elkaar 
samenvallen. '30 
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Door het 'tijdelijk' uiteenlopen van belangen te stellen tegenover het op 
lange termijn samenvallen van communistische partijen alhier en in socialisti
sche staten, krijgt de redenering een tactisch karakter. Zoals ook elders in be
schouwingen van de CPN in die tijd, werd het bestaan van tegenstellingen in 
de socialistische staten niet in de strategische positie van de communistische 
partijen verdisconteerd. Met het bestaan van conservatieve, bureaucratische en 
chauvinistische machtsgroepen in de Sowjet-Unie (en China) wordt het sa
menvallen van belangen een niet hanteerbaar concept. 

Dit laatste wil overigens allerminst zeggen dat er op belangrijke terreinen 
geen bondgenootschappen mogelijk zijn. Voorbeelden de afgelopen jaren zijn 
de acties tegen de neutronenbom en activiteiten voor vervolging van nazi-mis
dadigers, zoals dat ook rond het proces-Menten vorm kreeg. 

Het dilemma in de benadering van de socialistische landen was structu
reel. De 'scheef gegroeide verhoudingen', 'misstanden', 'onaanvaardbare situ
aties' die men signaleerde werden (en worden veelal) nauwelijks in relatie ge
bracht met het bestaan van conflicterende belangen en ideeën in de socialisti
>che landen. 
Stalin hanteerde de opvatting dat met de opbouw van het socialisme de klassen
tcgenstellingen zich verscherpten. Bij de op deze wijze in kaart gebrachte con
flicten identificeerden de communistische partijen zich met de stellingen en de 
politiek van de heersende politieke macht in de Sowjet-Unie. Met de these dat 
de Sowjet-Unie 'een staat van het gehele volk' was geworden (een these die ook 
werd uitgewerkt in het program 'Het communisme, de wereld van morgen') 
was er in het geheel geen plaats meer voor 'antagonistische tegenstellingen'. 
Een verschijnsel als 'dissidenten' is ook onverklaarbaar, behalve als vorm van 
miiltratie van buiten, door het imperialisme dus. Het ontbreken van andere 
analytische kaders om de socialistische maatschappijen te benaderen bij de 
CPN (en andere communistische partijen) maakte het onmogelijk om de gesig
naleerde ')legatieve verschijnselen' te plaatsen. Zodoende werd de 'uiteindelij
ke' oorzaak in het algemeen geheel extern, buiten de socialistische maatschap
pijen, geplaatst. 

Dat was al het geval in de reactie van de CPN op de Chroestjow-rede in 
1956: 'Zou het er in de Sowjet-Unie niet geheel anders hebben uitgezien, als de 
communisten er in enkele doorslaggevende Westeuropese landen zoals Frank
nik en Italië in geslaagd waren de arbeidersklasse uit de greep van de oorlogs
lOorbereiding los te maken en een democratische machtsvorming te 
bereiken?' 31 

Dit mondde uit in een oproep aan de communisten in de kapitalistische 
landen bescheidenheid te betrachten in de kritiek op de Sowjet-Unie. Hoewel 
Je kritiek van 1963 wel van de grond kwam, bleef de verklaring uit externe oor
zaken opgeld doen: 'Alles wat daar tot stand is gebracht, is letterlijk uit het 
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vuur van de kapitalistische vernietigings- en onderdrukkingszucht vandaan ge
sleept. Alles wat er bestaat aan ongewenste toestanden is het directe gevolg van 

de ongehoorde koude oorlogsdruk waaronder de betrokken landen jaren ach
tereen hebben moeten leven- dankzij diezelfde imperialistische vergieters van 

krokodillentranen'. 12 

Deze ideeën stoelen in belangrijke mate op gevoelens van enorme waarde
ring voor de offers die de Sowjet-Unie bracht in de strijd tegen het nazisme. 
Terwijl duidelijk is dat de uitwerking van de imperialistische oorlogen en pres
sie groot is, bieden dergelijke redeneringen geen toereikend uitgangspunt om 
de maatschappijen van het reële socialisme te analyseren en in tegenstellingen 
tussen democratie en onderdrukking positie in te nemen. 

Ook de moderne marxistische literatuur die zich bezig houdt met de soci
alistische landen besteedt aandacht aan de gevolgen voor de ontwikkeling van 
de Sowjet-Unie die voortvloeien uit de nederlagen van de revoluties in het 
Westen in 1917 en in de jaren daarna. 

Men is zich echter in aansluiting daarop gaan bezig houden met de vraag 
naar de mechanismen, de wetmatigheden en tegenstellingen in de Sowjetmaat
schappij zelf, die er toe leidden dat deze 'misvormingen', 'uitwassen op een ge
zonde basis' in zo'n omvang en zo duurzaam worden gereproduceerd. 

Een volgende vraag, die men vanuit een dergelijke probleemstelling ver
volgens kan opwerpen is: via welke wegen kan er maatschappijverandering in 
het reële socialisme, en met name een radicale democratisering, tot stand ko
men. Een Oosteuropees strategiedebat, dat zeker na 1968 door velen wordt ge
voerd, maar dat met de ontwikkelingen in Polen een nieuwe dimensie heeft ge
kregen. 

Met de stelling dat, onder verhoudingen van een imperialistische omsinge
ling, de democratie in het socialisme niet echt mogelijk is, had men in feite tot 
de conclusie moeten komen dat het historische conflict tussen Lenin en Trotz
ki over de mogelijkheid van het socialisme in één land aan herwaardering toe 
was. 

Het manco destijds- en hedentendage deels nog- omtrent de commu· 
nistische analyse van de socialistische landen en de mogelijkheden om daar 
maatschappelijke vernieuwing tot stand te brengen hing ook samen met een 
ander facet in de benadering van de socialistische landen, en wel de enorme 
overpolitisering. Alles werd sterk gekoppeld aan het beleid dat aan de top werd 
gevoerd. Terwijl Chroestjow werd verweten dat hij alle misdaden en machts
misbruik eenzijdig aan de persoon en het karakter van Stalin had opgehangen, 
werd het voortbestaan van 'negatieve verschijnselen' in de Sowjet-Unie in bij· 
zondere mate toegeschreven aan de politiek van Chroestjow en diens opvol· 
gers. En wel een 'revisionistische politiek'. 

Terwijl het evident is dat het beleid aan de top van grote invloed kan zijn 
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op de maatschappelijke ontwikkeling, werd deze politiek zelf niet in relatie ge
bracht met de bestaande machtsstructuur en de heersende ideologische posi
ties. Veranderingen in het beleid werden in het algemeen losgedacht van veran
deringen in de machtsstructuur. Democratisering werd veeleer gezien als een 
gevolg van een verandering die het topleid zou moeten doormaken. De beteke
iliS van sociale en politieke bewegingen die tegen deze machtsstructuur ingaan 
- bewegingen waarmee men zich tijdens de Praagse Lente volledig solidari
leerde- werd niet veralgemeend. 

De leus van bestrijding van het revisionisme had destijds historisch en ac
tueel een plaats in het conflict tussen China en de Sowjet-Unie. Zodoende 
werd onder de revisionisme-hoed van alles samengebracht. 

Zo neigde een verknoping te ontstaan in standpuntbepalingen. Een illu
stratie van het dilemma waarin de CPN verkeerde is te vinden in de reactie op 
de interventie in Tsjechoslowakije. In snelheid en ondubbelzinnigheid onder
scheidde de CPN-stellingname zich van het moeizame gemanoevreer in een 
aantal andere communistische partijen in West-Europa. 

De pogingen echter om ook in deze kwestie een onderscheid te blijven 
maken tussen de negatieve politieke daden van de Sowjetleiding en de 'Sowjet
Unie zelf' leidde tot de volgende constructie: De inval werd gekenschetst als 
een daad van 'anti-sowjettisme'. De invasielegers werden aangeduid als 'Russi
sche troepen', ter onderscheiding van bijv. 'Sowjettroepen' of het Rode 
Leger.l.l 

De mate waain kritische analyses konden worden gemaakt, was zo ook 
sterk afhankelijk van de beoordeling van de politieke koers van de Sowjetlei
ding op dat moment. De publikatie van dergelijke analyses kreeg in de praktijk 
al gauw de status van een soort diplomatieke stap in de relatie met Oost
europese communistische partijen. Dat lag bepaald niet alleen aan de CPN; tot 
vandaag de dag leeft een dergelijke instrumentalisering van kritiek en analyse 
voort in de specifieke cultuur van de internationale communistische beweging. 

Het destijds ontbreken van een open debat over de socialistische landen, 
waarin uiteenlopende analyses tegenover elkaar geplaatst en aan elkaar getoetst 
konden worden- ook bijvoorbeeld van 'afvalligen' als Deutscher en Djilas
beperkte de doorwerking van de kritische posities die de CPN sinds '63 had 
ontwikkeld. 

Er was daarbij ook een manifeste weigering om de 'negatieve verschijnse
lm' van de Stalin-periode in hun volle omvang onder ogen te zien. In het poli
tieke bewustzijn van de partij waren de miljoenen slachtoffers van het stalinis

me niet werkelijk doorgedrongen. Bij het ontwikkelen van nieuwe analyses 
kan echter geen communistische partij om deze feiten heen. Een verwerking 
van de massale politieke terreur die in de Sowjet-Unie heeft geheerst vormt een 
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onontbeerlijk bestanddeel van een adequate theorievorming over het socialis
me. 

Blokkades 

De autonome oriëntatie van de CPN heeft geleid tot een opmerkelijke politie
ke opleving van de partij; ze leidde ertoe dat nieuwe thema's en interessegebie
den aan de orde werden gesteld, ook marxisme-discussies die in een aantal an
dere communistische partijen werden gevoerd, werden verwerkt. Dat bleek 
bijv. uit lezingen in Amsterdam van Garaudy en van Hobsbawm en uit de pu
blikatie van vertalingen van teksten van bijv. Schaff, Fischer, Althusser. 34 

Het debat met andere levensbeschouwelijke tradities werd gevoerd. Politiek 
gezien werd er, in vergelijking tot het koude oorlogsghetto, een enorm brede 
politieke actieradius uitgebouwd. Zeer brede vormen van samenwerking wer
den op een aantal terreinen ontwikkeld t.a.v. Vietnam, de democratie, in een 
reeks stakingsacties, naar wat 'de zachte sector' wordt genoemd, als het wel
zijn. De partij groeide en werd veelzijdiger van samenstelling. 

Grenzen aan de groei 

Tegelijkertijd was de vernieuwing gebonden aan grenzen, doordat ze niet werd 
doorgetrokken naar het hele terrein van de communistische politiek. Oude 
dogmatische posities en denkpatronen bleven op een aantal gebieden onaange
tast, zoals bijv. met betrekking tot de aan de Comintern ontleende organisatie
beginselen- de 'autoriteit' van de leiding, en die van Paul de Groot in het bij
zonder, de discipline in de partij en de 'ideologische eenheid' van de partij wer
den niet weinig aangeprezen. 31 De geschiedenis van de partij had een sterk apo
logetisch karakter en was praktisch onbespreekbaar. Over de Goelag werd niet 
gesproken. 

Dit ging ook vergezeld van een afwerende houding tegenover ideeën (en 
mensen) die in deze kwesties een kritische positie innamen. De grenzen die aan 
de vernieuwing werden gesteld hingen ook samen met een andere kwestie. De 
regulering van de contacten 'met het buitenland' in het kader van de autonome 
politiek van de partij werd ook doorgetrokken naar sferen die geheel buiten de 
formele betrekkingen van communistische partijen lagen. 

Zo ontwikkelde zich een praktijk waarin ook het introduceren van nieu
we ideeën die elders tot ontwikkeling waren gebracht, werd voorbehouden aan 
de partijleiding. Het gevolg was een desinteresse voor het politiek-theoretisch 
debat, dat nu eenmaal internationaal is. Individuele communisten gingen op 
zoek naar kaders buiten de partij om dat debat te voeren. De probleemstellin
gen die daarbij aan de orde waren werden in de partij soms als uit het buiten-

68 



land 'opgedrongen' discussies aangemerkt. Dat gold overigens niet voor alle 
vraagstukken. Duidelijke uitzonderingen vormden bijv. de vele publikaties 
over de bevrijdingsstrijd in Vietnam, over de negerbeweging in de Verenigde 
Staten. 
In ieder geval deed zich de paradoxale ontwikkeling voor dat de aanvankelijk 
vooruitgeschoven positie op het punt van de autonomie na geruime tijd deels 
verschraalde tot een afgeslotenheid tegenover verschijnselen die ook in andere 
Westeuropese landen de uitdrukking vormden van deze tendens naar autono
mie. De lijst van publikaties van het IPSO uit deze periode vormen daarvan een 
illustratie. Hetgeen men onder eurocommunistische thematieken kan sa
menvatten: de debatten over staat, ideologie, structuur van de socialistische 
landen, de geschiedenis van de communistische beweging, vindt men daar niet 
terug. 

Zo was ook de strategische heroriëntatie op de kapitalistische werkelijk
heid die omstreeks het begin van de jaren zestig inzette aan grenzen gebonden. 
De politiek-theoretische dimensie voor een dergelijke strategie kon in feite niet 
worden ontwikkeld. Oude strategische noties konden blijven coëxisteren met 
vormen van vernieuwing, zonder dat hun onderlinge strijdigheid expliciet ter 
discussie stond. Er werd vaak gezocht naar een onproblematisch kader om de 
vernieuwing in te stellen (zoals bijv. het feit dat nieuwe opvattingen van de par
tij niet werden geconfronteerd met oude opvattingen). 

Dit ontnam de vernieuwing ook een deel van haar stootkracht. Het con
flict met Paul de Groot in 1977 maakte in een aantal opzichten duidelijk waar 
de vernieuwing 'geclausuleerd' was. Met een teruggrijpen op orthodoxe posi
ties poogde hij een algehele roli-back af te dwingen. Door de grenzen die tot 
dan toe aan de vernieuwing waren gesteld te doorbreken kon deze poging tot 
roli-back worden afgeweerd. 

Het debat dat momenteel in de partij gaande is, soms chaotisch en soms 
emotioneel, is deel van het deels onderbroken proces om de strategie van de 
partij te oriënteren op de werkelijkheid in het hoogontwikkelde kapitalisme en 
van een zich rekenschap geven van de werkelijkheid in het reële socialisme. 

Noten 

I. De Waarheid in de oorlog, Amsterdam 1980, uitgave Pegaws; 
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Stichtelijk of onruststichtend 
!vfogelij~heden en grenz~n _va_n de literan:,ur 
m de reeel bestaande soc1ahsusche DDR··-

Dick Boer 

In zijn bock 'Het reëel bestaande en het noodzakelijke socialisme' analyseert 
Siep Stuurman het zgn. reëel bestaand socialisme als een klassenmaatschappij 
van een nieuw type. 1 Dat wil zeggen: het betreft hier geen maatschappijvorm 
met een socialistisch wezen en een aantal wezensvreemde verschijnselen (de
formaties) maar een maatschappijformatie welks wezen in de verschijnings
Iurm gelegen is. Er zijn geen deformaties of zij vormen essentiële bestanddelen 
van deze maatschappijformatie, haar bestaansvoorwaarden, die zij iedere dag 
opnieuw reproduceert. 2 

Mij lijkt deze -materialistische- benadering de enig adequate. Alleen 
,!oor serieus te nemen wat is, kan idealisering én demonisering worden voor
komen. Wél is de vraag in hoeverre de in deze benadering heersende tendens de 
reproduktie van de bestaansvoorwaarden vooral conservatief op te vatten en 
het reëel bestaand socialisme te beschouwen als de zelfhandhaving van een 
nieuwe klasse, als onderdrukking in permanentie, werkelijkheidsgetrouw is. 
In dit artikel wil ik de aandacht vestigen op een element in het zelfreproduce
rend vermogen van dat reëel bestaand socialisme, dat niet zozeer in stand 
houdt als wel uit is op verandering: de kunst en in het bijzonder de literatuur. 

Ik meen dat het zelfreproducerend vermogen van het reëel bestaand socia
lisme nog niet voldoende omvattend begrepen wordt zolang de literatuur er 
niet in wordt begrepen. En dit onvoldoende begrip is niet zonder gevolgen. 
Want wat er gemist wordt is dan juist de zelfkritiek, die het reëel bestaand so
cialisme zichzelf officieel veroorlooft, het probleembewustzijn, dat het officie
d bezit. Terwijl daarin de mogelijkheid gelegen is dat het reëel bestaand socia
lisme zich ontwikkelt in plaats van enkel pas op de plaats te maken of er alleen 
op vooruit te gaan op het punt van de produktie van goederen en een puur ma
teriële welvaart (overigens niet te verachten en aan het socialisme zeker niet 
'wezensvreemd'!). 

De blinde vlek voor die eigenaardige reproduktiefactor literatuur brengt 
het gevaar met zich, dat je je gaat blindstaren op de zogenaamde dissidentie, 
alsof dat alles zijn zou. En voor je het weet raak je dan uiteindelijk gefixeerd op 

Dit artikel kwam tot stand in overleg met Jacques Schmitz. 
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de reëel bestaande macht van staat en partij, die toch aan het langste eind trek
ken en alles onderdrukken wat uit is op een socialisme dat die naam verdient. 
Dan zou de materialistische analyse van het reëel bestaand socialisme verkeerd 
zijn in het tegendeel van wat een materialistische analyse van oudsher wil be
werkstelligen: het zou fatalisme verbreiden in plaats van aan te geven waar de 
mogelijkheden liggen om de werkelijkheid in zijn (in ons) voordeel te verande
ren. 

Ik wil in dit artikel een dreigend pessimisme met betrekking tot het reëel 
bestaand socialisme relativeren door het te relateren aan de literatuur. De offi
ciële literatuur wel te verstaan, omdat alleen deze ook de officiële zelfkritiek 
vertolkt. De officieuze literatuur komt alleen ter sprake waar ik de fundamen
tele beperking probeer aan te geven die de officiële literatuur vooralsnog is op
gelegd. 

Een beperking die ik mijzelf opleg, is die tot de literatuur in de DDR en ik 
moet de vraag openlaten in hoeverre deze representatief is voor het reëel be
staand socialisme in zijn geheel. Een verdere beperking is die in de tijd: ik zal 
mij hoofdzakelijk bezighouden met de literatuur na 1971, d.w.z. na de Se par
tijdag van de SED, de staatsdragende partij in de DDR, toen partijsecretaris en 
voorzitter van de staatsraad ( = praktisch president) van de DDR Erich Ho
necker verklaarde, dat er 'gezien de gevestigde positie van het socialisme geen 
taboes konden bestaan', hetgeen mocht worden opgevat als een richtlijn voor 
wat de literatuur te doen stond. Ook binnen deze periode zal ik mij beperken 
tot de hoofdzaken, het signaleren van mogelijkheden en grenzen van de litera
tuur. Van een enigermate volledig beeld is geen sprake. 

I 

In de DDR is de literatuur een aangelegenheid van de staat- en dus in de eer
ste plaats van de staatsdragende partij, de SED - niet alleen in die zin, dat ze 
de materiële voorwaarden schept voor schrijvers en schrijfsters om literatuur te 
produceren, maar ook zo dat staat en partij bewust de literatuur bepaalde taken 
toeschrijven. Dat betekent uiteraard het gevaar dat de literatuur tot instrument 
wordt van de politiek, zodat de auteur van buitenaf wordt voorgeschreven wat 
en hoe hij schrijft, maar het betekent ook dat de literatuur uiterst belangrijk 
wordt gevonden. Staat en partij geven te kennen dat de opbouw en verdere 
ontwikkeling van het socialisme niet alleen een zaak is van produktie in engere 
zin, niet alleen bestaat in economie en politiek, maar in hoge mate ook afhangt 
van de literaire produktie. De schrijver is een erkend maatschappelijk belang
rijk personage, wat hij doet doet er ook toe. Zoals de schrijver Manfred Bieier 
- ondertussen via de CSSR naar de Bondsrepubliek geëmigreerd - formu
leert: 'Hij (de auteur) wordt op een draagstoel in deze (reëel socialistische) 

72 



maatschappij rondgedragen. Zijn ijdelheid, zijn zelfbewustzijn wordt gevleid 
en dat op een uiterst gevoelig punt, want hij heeft een onvergelijkbaar grotere 

werking dan in het Westen. Zo leidde bv. de film, die gedraaid werd naar mijn 
roman "Das Kaninchen bin ich" 1965 in de DDR tot de val van een minister. 

Dan voel je je gevleid. Zelfs het gevoel, de Staatsveiligheidsdienst luistert mee, 
kan voor een auteur belangrijk, kan een ondersteuning van zijn werk zijn. '3 

Dat laatste wijst ook op de negatieve keerzijde van die belangrijkheid maar het 
is een kéérzijde! Want staat en partij hebben de schrijver in de eerste plaats no
dig. 

Nodig alleen al omdat de DDR in eerste instantie niet het resultaat is van 
een revolutie 'van onderen' maar van de nederlaaag van Duitsland in de 
Tweede Wereldoorlog, die leidde tot een bezetting door de Sowjet-Unie van 
het oostelijk deel van het naoorlogse Duitsland. Deze situatie vergelijkend met 
die van de Oktoberrevolutie zegt de 'Einführung in den sozialistischen Reali
.1mus' (1975) - een handboek met een semi-officiële status- '(dit is) geen 
zonder meer vergelijkbare situatie. Want de bevrijding van het fascisme was 
bijv. niet op eigen kracht gebeurd, het socialisme werd bij ons opgebouwd in 
een hooggeïndustrialiseerd maar gedeeld land, wat disproportionialiteit van 
\·erschillende aard ten gevolge had ... waarbij de open grenzen tot 1961 en de 
1deologische beïnvloedingsmogelijkheden door de massamedia van de tegen
stander - in de eigen moedertaal - moeilijkheden van zeer bijzondere aard 
met zich meebrachten. ' 4 

Het is het bovenbouw-karakter van deze maatschappelijke omwenteling 
dat een bovenbouwfenomeen als de literatuur zo belangrijk maakt. Zij moest 
door middel van de macht van de verbeelding mensen, die zonder het echt te 
willen (dikwijls ook zonder er echt tegen te zij~) burgers van de DDR gewor
den waren tot echte, overtuigde burgers maken, ja, zij moest de in de oude ka
pitalistische, fascistische bedeling grootgeworden mensen het beeld van de 
nieuwe mens voor ogen stellen, als een reëel perspectief, dat echter zonder 
!veel) fantasie, zonder literatuur dus, nauwelijks zichtbaar worden kon. 
~iet toevallig dat Kurt Hager, lid van het politiek bureau van de SED en daarin 
vooral verantwoordelijk voor de cultuurpolitiek, de 'culturele vooruitgang' al
lereerst definieert als: ' ... de alzijdige vorming van socialis.tische persoonlijkhe
den ... het omvattend tot uitdrukking brengen van de socialistische levenswijze 
conform de eigenschappen en idealen van de arbeidersklasse ... '5 (Cursivering 
van mij.) Literatuur is primair 'vorming' en wel door aanschouwelijk te maken 
wat er zo (nog) niet is: de socialistische persoonlijkheid, de socialistische le
venswijze. Literatuur heeft anders gezegd primair een ideologische functie, zo
als de 'Einführung in den sozialistischen Realismus' opmerkt, ideologie vervol
gens definiërend als 'in de vorm van aanwijzingen, geboden, normen, regels, 
waarden, esthetische oordelen, ideale voorbeelden, enz. oriënterende, syn-
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chroniserende en motiverende functies te vervullen met het oog op het sociale 
gedrag van mensen'. 6 

Maar nodig is dat niet alleen vanwege het ontstaan van de DDR als revolu
tie 'van boven', nodig is dat ook omdat het bestaan van de DDR, de feitelijke 
ontwikkeling ervan niet onmiddellijk duidelijk maakt dat in het verlengde er
van het socialisme, ja het communisme ligt als de maatschappelijke bestaans
wijze, waarin werkelijk alle uitbuiting en onderdrukking tussen mensen en de 
uitbuiting van de natuur door de mens verdwenen is. Met andere woorden: 
ook in een socialistische staat als de DDR rijst 'de vraag naar de zin van het le
ven, naar het doel van onze inspanningen en onze strijd' (Kurt Hager). 7 En die 
vraag wordt klemmender naarmate de eerste problemen van de opbouw van 
het socialisme- het scheppen van een materiële basis, het produceren van een 
zekere materiële welvaart- overwonnen zijn en de materiële vooruitgang ook 
minder spectaculair verloopt. 

Verondersteld is daarbij dat het ontstaan en het bestaan van de DDR in
derdaad zin heeft, dat het dat socialistische perspectief biedt, dat de schrijver 
niet genoodzaakt is zijn fantasie te gebruiken om een wereld aan gene zijde van 
de DDR te creëren, geen verhalen hoeft te vertellen die met de DDR-realiteit 
niets of enkel negatief te maken hebben. Alleen zolang die noodzaak niet be
staat, kunnen staat en partij de literatuur gebruiken zonder de schrijver te mis
bruiken. Alleen zolang ook kan er sprake zijn van 'socialistisch realisme' als 
een reële optie: de DDR-realiteit 'weergeven' in perspectief, in haar positieve 
veranderbaarbeid in plaats van deze te idealiseren tot een pseudo-DDR die 
voor de echte DDR door moet gaan. In dat geval wordt de literatuur verlaagd 
tot een slecht soort propaganda, extra bedrieglijk omdat die propaganda door 
zijn literaire vorm realisme suggereert. 

Nu staat wel vast dat de horizont van de cultuurpolitiek van staat en partij is: in 
de DDR zijn de grondslagen gelegd voor het socialisme en dat socialisme ont
wikkelt zich in de richting van het communisme. Toch is die horizont niet per 
definitie een grens, die de schrijver verplicht de DDR-realiteit eenvoudig kri
tiekloos te nemen voor wat zij is, als een tegenspraakloze werkelijkheid die 
zich rechtlijnig, ondialectisch ontwikkelt tot het communisme. Minstens sinds 
1971, de Se partijdag van de SED, wordt het reëel bestaand socialisme uitdruk
kelijk begrepen als een maatschappijvorm mét tegenspraken: 'Er bestaan te
genspraken tussen de snel groeiende behoeften van de werkers en onze mate
riële mogelijkheden, tussen maatschappelijke noodzaak en de individuele wen
sen van de enkeling, tussen de voorwaarts drijvende vernieuwingsbeweging in 
economie, wetenschap en techniek en de taaiheid van routine en conservatis
me, tussen tot nu toe verworven inzichten, vaardigheden en ervaringen en de 
voortdurend stijgende en veranderende vereisten, tussen nog wijdverbreide in-
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Jividualistische en egoïstische opvattingen en instellingen en de nieuwe maat
staven van socialistische verhoudingen in het arbeidscollectief en het gezin, in 
Je maatschappelijke organisaties en in de persoonlijke omgang.' (Kurt 
Hager. )' En dat houdt in, dat het 'socialistisch realisme' óók tegenspraken 
moet behandelen, conflicten gestalte moet geven. In principe zonder zich daar
bij beperkingen op te leggen want, aldus Erich Honecker na de Se partijdag, 
zich in de eerste plaats tot de kunstenaars richtend: 'gezien de gevestigde posi
tie van het socialisme bestaan er geen taboes. '9 

Staat en partij hebben de literatuur nodig niet alleen om de mensen in de 
DDR te stichten, puur propagandistisch de kloof tussen boven en beneden te 
dichten, maar ook om onrust te stichten, taboes te doorbreken, tegenspraken 
aan het licht te brengen, conflicten bespreekbaar te maken. 

li 

Niet dat van nu af vaststaat dat het 'socialistisch realisme' kritisch realisme is en 
evenmin wat de strekking van dit kritisch realisme is. Eerder is het zo, dat de Se 
partijdag eerst de ruimte heeft geschapen om de discussie daarover te voeren. 
Vast staat wel: 'het gaat om het realisme' (Christa Wolff), 10 ter discussie staat 
niet dat het thema van de literatuur de eigen (DDR-)werkelijkheid is, ter dis
cussie staat de wijze waarop die werkelijkheid in de literatuur gestalte moet 
krijgen, precieser: de vraag of de DDR vooral moet worden beschouwd als een 
maatschappij 'na de revolutie' of als 'onvoltooide revolutie'. 11 

Volker Braun, de dichter en toneelschrijver die heel nadrukkelijk zowellitera
tuurtheoretisch als in zijn schrijverspraktijk de laatste positie vertegenwoor
digt, zegt, aanknopend bij Honeckers opmerking over de taboes in het socia
lisme: 'Nadat de grote taboes van de burgerlijke maatschappij uit de weg ge
ruimd zijn- is het dan nog moeilijk de waarheid te schrijven? ... Maar de zaak 
van de literatuur blijft moeilijk zolang een paar platvloerse dingen taboe zijn als 
in vroeger tijden .... Bijvoorbeeld opgaven, omdat ze onoplosbaar zijn. Dat is 
natuurlijk een armoedig voorwendsel; waar is in zulke gevallen: men is niet in 
staat de opgave als proces te verklaren .... Maar erger is, en symptomatisch, dat 
men opgaven taboeiseert omdat zij allang hadden moeten zijn opgelost, dus 
omdat er in het leven iets verzuimd werd. De literatuur, meent men, mag niet 
naar voren halen wat nog moet worden ingehaald .... Taboeïsering is altijd de 
onpraktische oplossing, alleen al daarom, omdat zij zichzelf niet onder ogen 
wil zien. Want taboes komen niet voort uit beperkingen die wij ons bewust en 
publiekelijk opleggen uit bepaalde tactische overwegingen, maar uit onuitge
sproken, sluipende, ja, bijgelovige afspraken, waarvan de verklaring niet eens 
meer op prijs wordt gesteld. Taboeisering betekent: de kop in het zand en dat, 
er naar happend, lucht noemen. Zo mag zich bukken, wie dat wil. En het helpt 
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niet om te zeggen: er bestaan voor ons geen taboes, wanneer die bestaan. Onze 
klassepositie en heerschappijstructuur worden daarin weerspiegeld. Wij mo
gen de taboes niet wegpraten of wegdenken, wij moeten ze in het oog vatten. 
En enigermate oprecht alles op ons nemen. Taboe is, wat wij niet willen verant
woorden: dat moeten wij verantwoorden. De inspraak in de socialistische 
maatschappij bijvoorbeeld, van acteurs in het theater, van leerlingen op school, 
enz. kan alleen ontwikkeld worden door inspraak ... Het bestaan van onze 
maatschappij is namelijk niet aan taboes gebonden: dat is nieuw. Ja, deze maat
schappij kan alleen maar voortbestaan en zich ontwikkelen door haar taboes op 
te geven, d.w.z door zichzelf rigoreus aan te pakken. Wij moeten de verhou
dingen tot het eind toe op hun kop, d.w.z. op hun voeten zetten en niet op hun 
buik leggen. Taboe mag niet langer betekenen: dat daar niets kan worden ver
anderd, het moet betekenen: daar ligt een opgaaf. Wij moeten het fenomeen 
van onze maatschappelijke taboes dus niet langer alleen maar kritisch maar 
produktief bekijken: als de duidelijkste en hardste oproep tot "positieve, cre
atieve arbeid" ook van de literatuur.' 12 

De taak van de literatuur is in deze opvatting niet vooral te onderstrepen 
wat er al is bereikt, de opgaaf van de literatuur is te ontdekken, bespreekbaar en 
zo oplosbaar te maken wat er (nog) niet is bereikt, niet in de onschuldige, on
kritische vorm van: dat komt nog wel, maar door wat (nog) niet is in wat is aan 
te wijzen, door in te halen wat verzuimd is, door vragen op te werpen die nog 
niet beantwoord zijn. De revolutie moet niet gevierd maar gepraktizeerd. 

Deze positie is oppositie, niet zozeer tegen staat en partij - die hebben 
deze positie een zekere ruimte geboden - laat staan tegen het reëel bestaand 
socialisme, dat wordt erkend als 'onvoltooide revolutie', maar tegen schrijvers 
die 'het werken aan de maatschappij als afgedaan beschouwen ... Ik ins.inueer 
daarbij echt niet, de meest bewuste onder hen verklaren zichzelf tot burgers 
van een postrevolutionaire maatschappij'. 13 Het is de oppositie tegen een 'soci
alistisch realisme', waarvan hier ten onzent dikwijls gedacht wordt dat het het 
enige 'socialistisch realisme' is en dat ook werkelijk bestaat. Een 'socialistisch 
realisme', dat de taak van de literatuur vooral begrijpt als de legitimatie van het 
bestaande, dat op zijn manier de kloof wil dichten tussen boven en beneden 
maar daar niet in slaagt omdat het wat er beneden gebeurt, gezegd en gedacht 
wordt, bij voorbaat onderwerpt aan het beeld van een reëel bestaand socialisme 
zonder vlek of rimpel. Niet, of meestal niet, in de simplistische vorm dat de te
genspraak geheel niet ter sprake komt. Integendeel, het 'socialistisch-realisti
sche' verhaal van deze snit wordt in het algemeen in beweging gebracht door 
een probleem, een tegenspraak. Maar die tegenspraak staat wel bij voorbaat in 
het teken van de oplossing, die dan ook binnen het verhaal zelf gegeven wordt. 
Daartegen opponeert Volker Braun: 'Het gaat er niet alleen maar om de oplos
sing van de problemen ten tonele te voeren ... maar hun oplosbaarheid. Deze 
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moet tot bewustzijn worden gebracht en dat kunnen wij niet als wiJ de proble
men reduceren tot de mate waarin wij ze op dit moment onder de knie kunnen 
krijgen - alsof de literatuur niet meer onder de knie kan krijgen: alsof de 
mensheid niet meer onder de knie zou kunnen krijgen!' 14 

In het geding is in de grond van de zaak de aard van de reproduktie van het 
reëel bestaand socialisme in de literatuur. Is het een kritische reproduktie, die 
op de tegenspraken ingaat en zo de eenvoudige voortzetting van het bestaande 
vcrhindert of is het slechts een reproduktie die het bestaande continueert? Het 
hoopvolle van de DDR-literatuur is dat dit een open vraag is, d.w.z. de ruimte 
voor zo'n kritische reproduktie wordt opengelaten en intensief benut! 

III 

Kritische reproduktie! Dat betekent allereerst dat de literatuur zich richt op 
wat is, de werkelijkheid van de DDR, zeker vanaf de zestiger jaren hét thema. 
En: kritische reproduktie! Dat betekent allereerst dat die werkelijkheid als pro

bleem ter sprake komt of beter: als een vat vol tegenspraken, die om een oplos
sing roepen. Het is niet goed mogelijk al die tegenspraken tot één hoofdtegen
lpraak te reduceren. Wel kun je zeggen dat alle tegenspraken in hun specifieke 
mrm door die DDR-werkelijkheid zelf zijn geproduceerd. 

Een tegenspraak die heel bijzonder voor de DDR geldt is die tussen een 
staat en partij geleid door beproefde antifascisten uit Hitiers concentratiekam
pen en gevangenissen of uit de emigratie en een volk dat voor het overgrote deel 
het fascisme actief heeft ondersteund of in ieder geval passief heeft ondergaan. 
Dit volk was door de revolutie 'van boven' min of meer noodgedwongen in een 
antifascistische staat beland, zonder echt de gelegenheid te krijgen het fascisme 
mnerlijk te verwerken. Deze tegenspraak werd nog verscherpt door de officiële 
fictie dat er in Duitsland een massaal verzet had bestaan tegen het fascisme, met 
name vanuit de arbeidersklasse en daarmee samenhangend dat het gros van de 
DDR-bevolking dus feitelijk antifascistisch was. Een fictie die veel te maken 
heeft met het probleem dat staat en partij in de DDR hebben om toe te geven, 
dat die DDR het resultaat is van een revolutie 'van boven' en die daardoor in 
hoge mate het karakter van een taboe heeft. Deze tegenspraak vormt het thema 
1·an de roman van Christa Wolff 'Kindheitsmuster' (patroon van een jeugd). 15 

De vraag die zij stelt is: 'Hebben wij ons niet een tijdlang moeite gegeven (het 
fascisme) als verleden aan 'de anderen' te delegeren, om ons zelf alleen op de 
traditie van de antifascisten en verzetsstrijders te beroepen ?' 16 En daartegen on
derneemt zij - in de vorm van het verslag van een reis naar haar ondertussen 
Pools geworden geboortestad- een 'geheugenonderzoek'. De zin van dit on
derzoek is de herinnering, het te binnen brengen van wat er toen is gebeurd, 
niet aan uiterlijke feiten - in de antifascistische DDR algemeen bekend-
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maar in het bewustzijn van de mensen die het meemaakten. Het is een onder
zoek met een hoge actualiteitswaarde: met schrik stelt zij vast dat verzet tegen 

wat het nationaal-socialisme voor haar eigen ogen aanrichtte, niet zozeer 'niet 
gewaagd werd, maar dat er helemaal niet aan werd gedacht', 17 ja, dat zelfs een
maal spontaan opkomend medelijden (met joden, die na de 'Reichskristall
nacht' uit de vcrbrandde synagoge trachtten te redden wat er te redden viel) ef
fectief wordt onderdrukt door de barrière die 'het gezonde Duitse mensenver
stand' daartegen heeft opgeworpen. IR De angstige vraag is, wat er werkelijk 
veranderd is aan al die mensen die zonder het te willen burgers van de DDR ge
worden zijn. Zijn ze niet opnieuw, of beter, nog steeds ziende blind en horen
de doof voor wat er gebeurt, onderdanen meer dan subjecten van de socialisti
sche staat? En de moraal is dat we nog moeten leren 'zonder waan te leven. De 
blikken van onze kinderen niet te hoeven ontwijken, die onze generatie treffen, 
alser-zelden genoeg- over "vroeger" gesproken wordt: vroeger, in de der
tiger, vroeger, in de vijftiger jaren. ' 19 Het verleden verwerken om het zo daad
werkelijk te overwinnen, het fascistisch verleden niet alleen, maar ook het stali
nistische. 

Deze belangrijke roman voert al naar een andere tegenspraak die de DDR
werkelijkheid kenmerkt en die in toenemende mate in de DDR-literatuur 
wordt gethematiseerd, die tussen de revolutie 'van boven' en de veronderstel
ling dat socialisme een zaak is van de basis, van de arbeidersklasse en zijn bond
genoten. In het 'socialistisch realisme', dat door Volk er Braun (en door Christa 
Wolff en door de andere schrijvers die hier aandacht krijgen) principieel ver
worpen wordt, wordt deze tegenspraak opgelost door een held uit de basis op 
zijn dwaalwegen te laten begeleiden en opvoeden door een held uit het kader 
(die overigens officieel ook altijd uit de basis is voortgekomen), een pedago
gisch model dat er garant voor staat dat de zaak op zijn socialistische pootjes te
recht komt. Volker Braun zelf lost de tegenspraak niet op - dat zou in strijd 
zijn met zijn realisme- maar stelt hem aan de orde. Hij vraagt 'slechts', d.w.z. 
hij laat gelijk Brecht een arbeider vragen, maar nu zijn het 'Vragen van een ar
beider tijdens de revolutie' :20 
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'Zoveel berichten 
Zo weinig vragen. 
De kranten melden onze macht. 
Hoe velen van ons 
Alleen omdat zij niets te melden hadden 
Houden nog altijd hun mond dicht 
Als een schaamdeel? 
De zenders boodschappen de wereld onze koers. 
Hoe, aan de lopende machines, blijft 
Ons een keus tussen twee hefbomen? 



Op de pleinen staan onze namen. 
Staat ieder op het plein 

Om de nieuwe besluiten 
Uit te doen gaan? Velen gaan alleen maar 
de fabrieken in en uit. Op de tronen zitten 
Onze mensen: vragen wij wel 
Vaak genoeg? Waarom 
spreken wij niet steeds?' 

Zoals Braun in zijn programmatische notities zegt, biedt hij hier geen oplossing 
omdat juist dat niets zou oplossen. Maar hij stelt het probleem en daarmee in 
principe zijn oplosbaarheid: de kloof tussen boven en beneden is alleen maar te 
dichten door deze vragen op te werpen, deze arbeider aan het woord te laten. 
Niet dat hij deze woorden uit de mond van een arbeider genoteerd heeft, maar 
wel krijgt de arbeider in deze woorden stem, inspraak. De toonzetting van dit 
gedicht is niet alleen typisch voor Volker Braun maar voor veel schrijvers en 
.schrijfsters in de DDR: vragen moeten gesteld, ook en juist als er (nog) geen 
.mtwoordcn zijn. Want de dienst die de literatuur het reëel bestaand socialisme 
bewijzen kan is niet het geven van een antwoord maar het stellen van de juiste 
vraag en dat betekent vooral die vraag die in het algemeen niet gesteld maar 
ontweken wordt. De taboes dus, die niet mogen bestaan maar wel bestaan. Dat 
ts 'socialistisch realisme'. 

Realistisch daarin, dat het ook erkent dat het reëel bestaand socialisme aan 
de realiteit gebonden is en dus niet realistisch wordt beoordeeld door het te me
ten aan wat Marx en Lenin in hun meest optimistische momenten (Das Kapi
taal lil, Staat en revolutie) over de overgang van kapitalisme naar communisme 
mee te delen hadden. Maar ook dan komt het er op aan het realisme niet te ver
valsen tot een positivisme à la: zoals het is, is het goed. De realiteit moet span
nend worden gemaakt, onder de spanning worden gezet van wat niet onmid
dellijk mogelijk maar wel denkbaar is. 

Volker Braun geeft daaraan uitdrukking door er hardhandig op te wijzen 
dat het reëel bestaand socialisme door aan de vooruitgang te werken ook ach
tcruitgang biedt, in zijn notitie 'Wohngefühl' :21 'Er valt aan de nu (1969) beslo
ten plannen af te zien, dat in de komende jaren de sociale situatie niet zonder 
meer gunstiger wordt, dat het er voor duizenden arbeiders hard zal toegaan. 
De drie-ploegendienst, de herstructurering van de economie (die voor velen 
betekent van baan te moeten veranderen), de intensivering van de arbeid, het 
massale verder leren tussen de ploegendienst in, de hogere eisen die gesteld 
worden met het oog op een optimale technologie - dat alles zal het leven 
mooier én harder maken, zal ongewone inspanningen, creatieve moed vergen. 
De produktie wordt er in de eerste tijd niet bewoonbaarder op. 
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Als de literatuur zich nu tot taak zou stellen, juist dat gevoel van thuis-zijn, van 
huiselijkheid te wekken, maar de maatschappelijke voorwaarden niet zou wil

len zien of zou vergeten of verdoezelen, liep zij gevaar zich van het leven te ver
vreemden. Zij zou idylles leveren, en haar 'prachtmensen' zouden alleen maar 

domme mensen zijn ... De maatschappij is geen hotel, dat wat biedt, ook al is 
het alleen maar schijnbaar. Wij leven hier niet als gasten maar als huisbezitters: 
wij hoeven ons niets wijs te maken.' 

Wat hier volgens Braun problematisch is, is niet dat dit probleem zich 
voordoet, maar dat het zich niet als probleem voordoet. Zo is ook Maxie Wan
der, een schrijfster afkomstig uit Oostenrijk en door eigen keuze burger van de 
DDR geworden, op het vertwijfelde af wanneer zij vast moet stellen dat de in 
haar ogen evidente tegenspraak tussen boven en beneden, tussen leiders en lij
ders wordt genegeerd: 'Berti (haar zoon) zit met het volgende probleem: al drie 
uur lang tobt hij zich af om zeven zinnen te bedenken, waarin de volgende sub
stantieven moeten zitten: fascisme, revanchisme ... militarisme, imperialisme, 
communisme. Nu vraag ik mij in gemoede af, of het niet zo zou kunnen we
zen, dat bij ons op school de contra-revolutie vaste grond onder de voeten ge
kregen heeft, want door zulke oefeningen wordt onze kinderen toch een aller
gie bijgebracht die zij hun hele leven niet meer kwijtraken. Zij zullen deze 
woorden nooit meer willen horen en dus absoluut ongevoelig worden voor alle 
agitatie. En dat moet ze wel naar het grote vacuum van de andere kant toedrij
ven. Wat moet je daaraan doen? Je handen in je schoot leggen en afwachten hoe 
99% van de ouders het oplossen? Bij ons hebben de kinderen het niet nodig op 
zo'n goedkope manier mores geleerd te krijgen, ook zonder agitatie weten zij 
aan welke kant zij moeten staan. Maar helaas zijn er bij ons een paar idioten aan 
het werk, die onze mooie, linkse atmosfeer willen bederven. '22 

In het verlengde daarvan ligt de veel bitterder tegenspraak tussen heroffi
cieel gedecreteerde socialisme als louter vooruitgang en vreugde en de mensen 
die ondertussen tussen de raderen van die vooruitgang worden fijngewreven 
soms ten dode toe. En dat niet omdat zij achterbleven maar omdat zij van het 
reëel bestaand socialisme verwachtten, dat het op het punt van humaniteit, van 
socialiteit veel meer te bieden had dan feitelijk het geval was. Deze tegenspraak 
wordt in westerse interpretaties van DDR-literatuur dikwijls gedefinieerd als 
die tussen individu en maatschappij, maar dat is betrekkelijk. Het suggereert te 
veel dat het individu de maatschappij alleen maar tegenover zich vindt, als een 
vijand zonder meer. Maar het in de DDR-literatuur gestelde probleem is veel 
meer dat het socialisme de ruimte moet creëren voor de bevrijding van het indi
vidu tot een sociaal bestaan, zonder de a-sociale beperkingen die de huidige or
ganisatie van de produktie aan het samenleven van de individuën opleggen. 

Dat is het thema van Christa W olffs 'N achdenken über Christa T. ', 23 die 
doodgaat omdat zij in de DDR niet leven kan. Een nadenken, dat verhoeden 
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moet dat zij werkelijk sterft en zodoende uit onze herinnering verdwijnt alsof 
ze er niet geweest is en er dus niet toe doet: het socialisme een mens, nee, aan 

menselijkheid armer. Christa Wolff werpt zich op tot getuige à décharge van 
Christa T. maar daarin ook tot getuige à décharge van het reëel bestaand socia
lisme inzoverre het zichzelf serieus neemt: 'Zij heeft niets inniger gewenst dan 
onze wereld en zij heeft precies dat soort van fantasie gehad, dat nodig is om 
haar werkelijk te vatten - want wat men ook zeggen mag, ik huiver voor de 
nieuwe wereld van de fantasielozen. De feiten-fetisjisten. De hup-hup-men
sen, zoals zij ze noemde. Om er zich, in haar duistere uren, ontzettend infe
rieur aan te voelen. En ook wel te proberen er zich aan aan te passen, een be
roep te kiezen dat haar midden onder de mensen gebracht had: maar zij had 
zichzelf een hinderlaag gelegd en om de tuin geleid. En tot rede gebracht. Haar 
neiging tot beschouwelijkheid, dromerij, passiviteit een grens gesteld. De 
smartelijk ervaren scheidsmuur tussen denken en doen ter zijde geschoven. '24 

Maar tevergeefs, want dromers gaan ook in het reëel bestaand socialisme dik
wijls dood. Zoals Edgar Wibeau, de 'held' uit de novelle van Ulrich Plenzdorf 
'Die neue Leiden des jungen W.', 21 de romanticus, die zich identificeert met 
Goethes romantische werk 'Die Leiden des jungen Werthers', die alles op het 
spel zet om zijn collectief te verrassen met een uitvinding en daarbij het leven 
laat. Het zijn 'Die neue Leiden des jungen W.': in het socialisme niet de ruimte 
te krijgen om te leven, echt te leven. Niet dat hij gelijk zijn alter ego, de jonge 
Werther, de dood zoekt: 'dat ik daarbij (bij het ontwikkelen van zijn uitvin
ding) de pijp uitging, is echt klote. Maar verder is het treuren daarover daar 
waar ik nu ben, niet gebruikelijk. Wij allen hier weten, wat ons te wachten 
staat. Dat wij ophouden te bestaan als jullie ophouden aan ons te denken. '26 

Dat is, net als bij Christa Wolff het nadenken over Christa T., de moraal van 
het verhaal. De slachtoffers van het reëel bestaand socialisme worden niet lan
ger verzwegen, maar hun dood is niet het absolute einde, de zin ervan is, kan 
zijn, de overlevenden te denken te geven, opdat zij, opdat de maatschappij er in 
de toekomst beter van wordt. 

Een andere tegenspraak die hiermee samenhangt, is die tussen een socialis
me, dat officieel de vrouw volledig aan de man heeft gelijkgesteld en de feitelij
ke positie van de vrouw. Vrouwen zijn heel uitgesproken de mensen in wie het 
socialisme grote verwachtingen heeft gewekt zonder deze werkelijk in te los
sen. Met name uiteraard schrijfsters signaleren deze tegenspraak en geven 
scherp aan hoe onvoltooid de revolutie juist op dit punt is. Zo laat Irmtraud 
Morgner in haar roman 'Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach 
Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura'27 de middeleeuwse vrouwelijke troubadour 
Beatrice de Dia, die zich heeft laten inslapen als Doornroosje en eerst gewekt 
wil worden wanneer de tijd van de bevrijding van de vrouw daar is, en in de 
meidagen van '68 in Frankrijk uit de slaap verrezen, na het mislukken van de 
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meirevolte spoorslags naar de DDR vertrekken waar volgens de officiële pro
paganda de tegenstelling tussen man en vrouw is opgeheven, om daar tot de 
ontdekking te komen dat de DDR geen paradijs is maar een socialistische staat 
zoals haar bij de grenscontrole door een politieman wordt gezegd. 2 ' 

Want de bevrijding van de vrouw is niet het automatisch gevolg van het 
aan de macht komen van de arbeidersklasse, daar moet door de vrouwen zelf in 
het socialisme nog hard voor worden gevochten. Ook Irmtraud Morgner 
knoopt aan bij Brechts 'Fragen eines lesenden Arbeiters': 'De dichter laat daar
in vragen naar de scheppende arbeid, die niet in de boeken staat opgetekend. 
Naar de stedenbouwende slaven bijv., die naamloze maar zichtbare sporen van 
hun vaardigheid achterlieten: naar de mannen. Ik wacht op de dichter, die een' 
lezende arbeidster laat vragen ... Naar de slaven der slaven, die generlei zichtba
re sporen van haar vaardigheid konden achterlaten.' Om daar onmiddellijk aan 
toe te voegen: 'Op de dichter wacht u waarschijnlijk tevergeefs ... de dichteres 
is nabij. '29 En dat laatste vcrwijst naar het perspectief, dat deze roman uiteinde
lijk biedt - veelbctekenend genoeg in een droom van Bcatrices speelvrouw 
Laura: 'Zij (Beatrice) doorkruist een land (de BRD) waarin vrouwen, als ziJ 
hetzelfde werk deden als mannen, slechter betaald werden, en een land (de 
DDR) waarin zij voor gelijk werk gelijk loon kregen. Daar vestigde zij zich en 
vond werk bij de VEB Hoogbouw Berlijn. Gaan campagne, geen meeting, 
geen festival, zonder de bedrijfseigen trobadora. Bevleugeld door de liederen 
van Beatrice de Dia vervulde, ja, overtrof de VEB Hoogbouw zijn produktie
plannen. De woningnood in de hoofdstad Berlijn verdween. Zaterdags vcr
manden en vervrouwden zich af en toe huurders en 'lerwijderden onkruid en 
rommel van de stoepen voor hun huisdeuren. Zondags besproeiden vliegtui
gen van Interflug (de DDR-luchtvaartmaatschappij) de wandelaars met de 
gouden woorden van de trobadora. Toen doorbrak de proletarische solidariteit 
van haar bewoners, internationaal vermaard, zelfs de barrière van het gezin. 
Want natuurlijk was het land een oord waar wonderen mogelijk waren.' 30 

Dat is de spits van dit kritisch realisme: het reëel bestaand socialisme op 
zijn woord nemen: overgangsmaatschappij te zijn naar het communisme, een 
oord dus waar wonderen gebeuren. Daarom doet het ingaan op de tegenspra
ken pijn, omdat zij niet geaccepteerd worden, omdat niet geaccepteerd wordt 
dat het reëel bestaand socialisme niet meer vermag te bieden dan grauwe mid
delmaat: 'De middelmatigheid van het simpelweg voortgaan realiseert te wei
nig menselijke mogelijkheden.' (Volk er Braun. )31 Hierin ligt ook het grote ver
schil met veel andere literatuur in de DDR, die ook taboes, tegenspraken be
handelt maar zonder deze onder de pressie te zetten van dit verlangen naar on
eindig veel meer. Zo bewerken romans als 'Die Aula' en 'Das Impressum' van 
Hermann Kant en het derde deel van 'Der Wundertäter' van Erwin 
Strittmatter, 32 die ook de geschiedenis van de DDR tot onderwerp hebben, 

82 



maar dat verlangen missen, eerder een- eventueel droeve- glimlach: ach, ja, 
de DDR is ook niet alles maar er valt te leven. De functie van deze romans lijkt 
vooral het leven in de DDR dragelijker te maken, een functie vergelijkbaar met 
het cabaret van Wim Kan: met alles kan de spot worden gedreven maar uit
eindelijk voelen wij ons best thuis in de werkelijkheid die bespot wordt. 

Het vcrschil is niet dat de door schrijvers als Volker Braun, Christa W olff 
en lrmtraud Morgner gerepresenteerde literatuur het reëel bestaand socialisme 
eigenlijk niet zou accepteren. Zij willen niet terug achter wat er in dit socialisme 
reëel bestaat. Zij willen dat reëel bestaand socialisme echter niet vastleggen op 
wat het is maar op wat het worden kan, worden moet: 'Want niet altijd beant
woordt aan de radicaalste gebeurtenis in de Duitse geschiedenis- nl. de veran
dering van de oude maatschappij vanuit haar wortels in de richting van het so
cialisme - de radicaliteit van onze (historische, economische, sociologische, 
morele, artistieke) vraagstellingen aan deze onze maatschappij' (Christa Wolff 
in een interview) .. lb Niet altijd, dikwijls niet, maar het gebeurt. En dat betekent 
dat in het reëel bestaand socialisme het laatste woord over het socialisme nog 
niet gesproken is. Het in de literatuur gereproduceerde verlangen naar meer 
houdt de hoop levend, dat het reëel bestaand socialisme niet eenvoudig samen
lalt met zijn huidige beperktheid. 

IV 

Wat de literatuur doet, wat sommige schrijvers doen, is plaatsvcrvangend voor 
de wetenschap het reëel bestaand socialisme analyseren op zijn mogelijkheden 
(en onmogelijkheden) tot verandering in de richting van het socialisme. Met li
teraire middelen wordt zoiets als de in het marxisme ontbrekende kritiek van 
de socialistische politieke economie geschreven. Hét probleem daarbij is, hoe 
de revolutie 'van boven' om kan slaan in een revolutie vanuit de basis. Een bit
ter moeilijk probleem, omdat zolang deze omslag niet heeft plaatsgevonden, 
zolang met andere woorden de revolutie geen massabasis heeft, de revolutie 
'van boven' gedwongen is haar program ook tegen de wil van de massa door te 
zetten, soms met alle middelen. Dan verhevigt de tegenspraak tot een opstand 
van de massa tegen de revolutie 'van boven' en moeten er tanks aan te pas ko
men om 'de radicaalste gebeurtenis in de Duitse geschiedenis' veilig te stellen, 
zoals in de junidagen van 1953 in de DDR. Een analyse die voor dit probleem 
halt houdt, is nog niet echt radicaal. En juist hier ligt tot nu toe de grens die ook 
de literatuur wordt opgelegd om vragen op te werpen, taboes te doorbreken en 
bespreekbaar te maken. Als het om de juni-opstand gaat, houdt de officiële 
DDR-geschiedschrijving vast aan de fictie, dat deze geleid werd door provoca
teurs en dat 'bij de meerderheid van de arbeidersklasse die provocateurs geen 
1teun vonden' _33 Vandaaruit kan in principe alles wat er in de DDR aan kritiek 
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op de DDR ontwikkeld wordt, alles wat een kritische literatuur te bedenken 
geeft, worden gemarginaliseerd tot een kritiek, die de kern niet raakt, want de 
kern is dat staat, partij en volk een hechte eenheid vormen en het dus niet nog 
moeten worden. Vandaaruit wordt het reëel bestaand socialisme toch weer 'in 
wezen' socialistisch zij het behept met 'gedragswijzen, die aan deze maatschap· 
pelijke orde wezensvreemd zijn', (zo Erich Honecker op de lOe partijdag dit 
voorjaar gehouden). 34 

Dè roman van een DDR-schrijver die over dit thema handelt, is dan ook 
in de DDR niet verschenen, '5 Tage im Juni' van Stefan Heym. 35 En dat zeker 
niet omdat daarin de tegenspraak zo wordt opgelost, dat de revolutie 'van bo· 
ven' eenvoudig wordt afgeschreven. De 'held' van Heyms roman, de voorzit
ter van een bedrijfsafdeling van de vakbond, Witte, kiest als het er op aan komt 
vóór de revolutie 'van boven', omdat het enige alternatief op dat moment de 
stap terug was naar het kapitalisme. Hij erkent, dat de massa niet handelt in een 
vrije ruimte maar in een concreet krachtenveld, onder de economische, politie
ke en ideologische druk van het imperialisme. Maar, en dat is het cruciale punt, 
hij erkent ook dat de revolutie 'van boven' op dat moment niets anders over
bleef dan pure machtshandhaving met alle gevolgen van dien. Hij erkent met 
andere woorden de tegenspraak in zijn volle sterkte: 'Ik bevind mij in een ver
duivelde tegenspraak: degenen, die ik (als vakhondsman en communist) te ver
dedigen heb, bedreigen de macht, die ik verdedigen moet. '36 Daarom is de 
overwinning van partij en staat tegelijk een nederlaag: 'Wij hebben een neder
laag geleden ... en een overwinning bevochten, allebei. Overwinning en neder
laag zijn relatieve begrippen; alles hangt ervan af, wat wij van onze overwin
ning maken en hoeveel wij uit onze nederlaag leren. '37 Juist de erkenning van 
die nederlaag zou de vraag naar de fundamentele vernieuwing van het reëel be
staand socialisme urgent maken, zou het bewustzijn kunnen wekken hoe on
voltooid de revolutie is. Het feit dat deze roman in de DDR niet is gepubli
ceerd, geeft scherp de beperking aan van een kritische reproduktie van het reëel 
bestaand socialisme, het maakt duidelijk dat er nog wel degelijk een taboe be
staat in het gevestigde socialisme, waar niet aan mag worden geroerd. Komt 
daarmee nu alles wat wél in de DDR kan worden geschreven en gelezen en pu
bliekelijk bediscussieerd - en dat laatste is vooral belangrijk: Heym wordt 
uiteraard ook wel gelezen, maar als dissident, dus beperkt tot de privésfeer
toch niet in het bedenkelijk licht te staan uiteindelijk niet kritisch te zijn? Dat 
zou te eenvoudig zijn. In principe zeggen kritische schrijvers die in de DDR 
publiceren, alles wat Heym zegt ook, en nog veel meer en vaak veel beter. 
Maar vooral: wie ze leest, stelt vast dat het taboe van de 17 e juni 1953 zo dicht 
wordt genaderd, dat een doorbreken ervan nauwelijks meer kan uitblijven op 
straffe dat anders de literatuur in de DDR over de hele linie tot stilzwijgen 
wordt veroordeeld. Dan zou inderdaad de conclusie gerechtvaardigd zijn dat 
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het rcproduktieve vermogen van het reëel bestaand socialisme eenduidig be
staat in zelfhandhaving zonder meer. Maar tot nu toe kan iedereen die dat wil 
in een goedkope pocket (1,50 M) lezen: 'De zwakte van onze literatuur komt 
daaruit voort, dat daarin de mens nog steeds als object van de moraal wordt be
handeld en niet als subject van de ge~chiedenis. Want voor deze literatuur be
staat er geen geschiedenis, niet alleen omdat zij niet eerlijk met het hele verle
den omgaat, maar omdat zij geen toekomst kent. Wat daar als toekomst geldt, 
is het heden zonder zijn slechte kanten. Daarom laat zij zich er toe overhalen, 
de brandpunten en gevarenpunten van onze ontwikkeling gemakzuchtig te 
ontwijken- ik bedoel data als de 17e juni (1953!), de 13e augustus (1961, 
bouw van de muur), de 21 e augustus (1968, CSSR) enz .. En daarom groeiden 
JO het literaire landschap weinig grote helden maar veel armzalige of geknakte, 
JO ieder geval rustige beambten. 'JH 

Zolang dat publiekelijk wordt gezegd, is het reëel bestaand socialisme 
voor het socialisme niet verloren, ook al gaat het om 'een socialisme dat nog 
uitgevonden moet worden'. JY 

~otcn 

I. Siep Stuurman, Het reëel bestaande en het noodzakelijke socialisme, Amsterdam 1979, p. 64 
2. Idem, p. 65/66 
J. Dit citaat vond ik in: Fritz]. Raddatz, Traditionen und Tendenzen. Materialien zur Litera

tur der DDR, Frankfurt/M 1976, S. 395 
4. Einführung in den sozialistischen Realismus, Berlin/DDR, S. 201 
i. Kurt Hager, Zu Fragen der Kulturpolitik der SED. 6. Tagung des ZK der SED, 6/7. Juli 

1972, Berlin!DDR, S. 13 
6. Einführung ... S. 175/176 
7. Kurt Hager. .. S. 31/32 
S. Idem, S. 11 
9. Erich Honecker op het 4e plenum van het Centraal Comité van de SED, dec. 1971 

10 Christa Wolff, Fortgesetzter Versuch. Aufsätze Gespräche Essays, Leipzig 1980, S. 135 
I\. Politica! Culture in the GDR. Propositions for Empirica! Research. By Volker Gransow 

1980 (niet gepubliceerd), p. 10 
12. Volker Braun, Es genügt nicht die einfache Wahrheit. Notate, Leipzig 1975, S. 111-113 
IJ. Idem, S. 153 
14. Idem, S. 43 
I i. C:hrista Wolff, Kindheitsmuster, Berlin/Weimar 1976 
16. Auskünfte. Werkstattgespräche mit DDR-Autaren, Bedin/Weimar 1976, S. 497 
17. Kindheitsmuster, S. 326 
IS. Idem, S. 212 
19. Idem, S. 195 
2:. Volkcr Braun, Es genügt nicht .. , S. 36 
21 Idem, S. 60/61 
" Maxie Wander, Tagebücher und Briefe, herausgegeben von Fred Wander, Berlin/DDR 

1979, S. 102 
2). Christa Wolff, Nachdenken über Christa T., HallelS. 1968. Hier geciteerd naar de Westduit

se uitgave Neuwied/Berlin 1971 
24. Idem, S. 66 



25. Ulrich Plenzdorf, Die neue Leiden des jungen W., Rostock 1973, hier geciteerd naar de 
Westduitse uitgave Frankfurt/M 1973 

26. Idem, S. 16117 
27. Irmtraud Morgner, Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer 

Spielfrau Laura, Bedin/Weimar 1974 
28. Idem, S. 138 
29. Idem, S. 295/296 
30. Idem, S. 687/688 
31. Auskünfte ... , S. 333 
32. 'Die Aula', Berlin/DDR 1968, 'Das Impressum', Berlin/DDR 1972, 'Der Wundertäter' 

Dritter Band, Bcrlin/Weimar 1980 
32a. Auskünfte ... , S. 567 
33. Geschichte der SED. Abriss, Berlin/DDR 1978, S. 295 
34. Erich Honecker, Bericht des Zentralkomitees derSEDan den X. Parteitag der SED, Berlin/ 

DDR 1981, S. 107 
35. Stefan Heym, 5 Ta~e im Juni, München, Gütersloh, Wien 1974 
36. Idem, S. 199 
37. Idem, S. 376 
38. Volker Braun, Es genügt nicht ... , S. 117 
39. Siep Stuurman, Het reëel bestaande .. , p. 180 



Dissidentie 

J ana Danielovà 

De jaren zeventig hebben in de landen, die de landen van het reëel bestaand so
cialisme zijn gaan heten, een nieuw fenomeen te zien gegeven. In de meeste van 
deze landen zijn 'dissidente' bewegingen ontstaan. Onafhankelijke vakbon
den, vliegende universiteiten, niet officieel toegestane uitgeverijen en tijdschrif
ten, theaters, tentoonstellingen en concerten, groepen die zich tegen misbruik 
1an psychiatrie keren, comités ter verdediging van ten onrechte vervolgden, 
groeperingen ter verdediging van democratische rechten en persoonlijke vrij
heden, feministische tijdschriften (zelf overigens 'dissident' binnen de 'dissi
dente' bewegingen). 

Voor (het georganiseerd) links in het Westen- en voor communisten in 
het bijzonder- is dit een moeilijk, lastig en spanningen opleverend verschijn
sel. Dissidenten passen vaak niet in de 'Ostpolitik' van de linkse partijen, of 
passen in het algemeen niet in de partijpolitiek. De connotatie van het woord 
'dissident' is meestal negatief en op zijn best ambivalent: dissidenten zijn lastige 
mensen die uitermate onplezierige beweringen doen, 'querulanten', of zelfs 
'renegaten' die 'smetten zoeken' en het 'socialisme in discrediet brengen', ze 
'wroeten', 'spelen de reactie in de kaart', horen 'op de mestvaalt der geschiede
nis', 'verstoren de status quo', 'brengen de ontspanning in gevaar'- de kwali

ficaties variëren met de tijden en de zeden. 
Ik denk dat dit ongemak en de negatieve beoordeling samenhangen met 

gebrek aan een eigen analyse van de omstandigheden en verhoudingen waaruit 
dissidentie ontstaat, hoe en waarom mensen dissident worden. Socialisten en 
-vooral- communisten zijn, door de eigen ervaringen die ze met betrekking 
tot de verhoudingen binnen en buiten de communistische beweging hebben 
opgedaan, de mate waarin en de wijze waarop ze deze ervaringen hebben ver
werkt, op een bijzonder pijnlijke wijze met deze problematiek belast. Wij 
mmmunisten, zullen moeten leren onder ogen te zien dat we zelf deel van het 
probleem uitmaken. Dit aspect verdient zeker aandacht omdat dat betekent dat 
wc extra weerstanden te overwinnen hebben omdat dat het eigen bestaan en de 
eigen identiteit raakt. 

Mijn stelling is dat dissidentie maatschappelijk geproduceerd wordt en dat 
het geen regressieve ontwikkeling is. Integendeel, 'dissidente' bewegingen zijn 
een uitingsvorm van verzet tegen uitbuiting en onderdrukking, een maatschap-

llit lrtikcl kwam tot stand met steun van E. Szkaczol. 
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pelijke tegentendens en tegelijkertijd zijn dat kiemen van en een voorwaarde 
voor een ontwikkeling van economische, sociale en politieke democratie en 
persoonlijke vrijheden in de landen van het reëel bestaand socialisme. 

Ik zal het eerst de betekenis van het begrip dissident in het algemeen behande
len. Vervolgens zal ik de maatschappelijke verhoudingen schetsen waarbinnen 
de dissidente bewegingen zijn ontstaan. In het derde deel zal ik ingaan op de 
heersende ideologie van het reëel bestaand socialisme en daarna beschrijven 
wat de gevolgen zijn van de combinatie van deze maatschappelijke verhoudin
gen en de specifiek heersende ideologie - hoe en waarom mensen dissident 
worden. Misschien kunnen we dan ontdekken dat we meer gemeenschappe
lijks hebben met de dissidente bewegingen dan we dachten, zowel wat onze 
belangen als de ontstaansgeschiedenis en toekomstperspectieven betreft. 

Dissident 

Dissident betekent andersdenkend, onenig zijn, afgescheiden zijn, oproerig, 
niet overeenstemmen, niet passen, in onmin geraken. Het verwante Engelse 
woord 'dissenter' betekent: niet tot de staatskerk behorend, een groep of een 
persoon die er andere meningen op na houdt dan de dominante of die van een 
autoriteit. Het begrip is vaag. Anders denken dan wie, niet overeenstemmen 
met wat, niet passen waarin, verwijderd zijn van wat? Dissidentie impliceert 
het bestaan van een institutie (organisatie, groep, partij, staat) waarin, afhanke
lijk van de reikwijdte en de doelstelling ervan, sprake is van een dominante 
denkwijze over bepaalde zaken- programma, doctrine, stelsel van dogma's, 
wereldbeschouwing ... 

Als er in een institutie sprake is van gelijkwaardige verhoudingen tussen 
de mensen die er deel van uitmaken, wie maakt dan uit welke denkwijze dissi
dent is en welke niet? Gewoonlijk houden mensen over de meest uiteenlopen
de zaken er de meest uiteenlopende meningen op na. Maar niet over alle zaken. 
Niet over die zaken die essentieel zijn voor het voortbestaan van de institutie 
waar ze deel van uitmaken. Instituties zijn stelsels van sociale verhoudingen en 
daarmee van machtsverhoudingen. Deze verhoudingen worden geregeld en 
gereproduceerd door wetten en regels over de verdeling van materiële en im
materiële middelen waar mensen over beschikken èn door denkbeelden over 
hoe deze zaken geregeld (dienen te) zijn en waarom. Dissidentie impliceert het 
bestaan van een heersende groep die aanspraak maakt op het monopolie over 
deze denkbeelden. 

Dissidenten zijn mensen die deze aanspraak betwisten en het recht opei
sen er een eigen mening, beoordeling, interpretatie op na te houden en daarbij 
de persoonlijke dimensie overstijgen. Deze strijd gaat niet om wisseling van de 
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wacht en in die zin is het geen machtsstrijd. 
Als we het over Oosteuropeanen hebben die het etiket van dissident heb

ben gekregen, zullen we ons af moeten vragen wat voor mensen het zijn die 
'anders denken', waar denken ze anders over en waarom. We zullen ons af 
moeten vragen wat de heersende denkbeelden zijn van de institutie waar ze 
onenigheid mee hebben en wat de aard is van de maatschappij waarin ze leven. 

Mijn stelling is dat de dissidenten niet uit het luchtledige zijn komen vallen 
maar dat ze een produkt van de maatschappelijke verhoudingen zijn; de insti
tutie waar ze onenigheid mee hebben is de staatsmacht. De mensen die in au
gustus vorig jaar in Gdansk de basis voor SolidarnO§Ç hebben gelegd waren nog 
maar kort daarvoor dissident. Ik betwijfel of iemand ze vandaag nog dissident 
zal noemen; wellicht een contrarevolutionaire kracht. Hopelijk komen ze niet 
opnieuw in een positie van dissidentie te verkeren. 

Ik zal op de vragen in omgekeerde volgorde ingaan en eerst beknopt de 
maatschappelijke structuur van de landen die op het Sowjetmodel geënt zijn, 
schetsen. Daarbij zal ik afzien van de verschillen tussen de afzonderlijke lan
den. 

Democratie in politieke, economische en sociale verhoudingen is in de 
maatschappijen, die sinds de jaren zeventig de landen van het 'reëel bestaand 
socialisme' worden genoemd, ver te zoeken. De produktiemiddelen zijn in 
staatseigendom. Dat wil niet zeggen dat ze vermaatschappelijkt zijn; er wordt 
op geen enkele wijze democratische controle op uitgeoefend. De communisti
sche partijen hebben het machtsmonopolie in de staat en deze wordt in minde
re of meerdere mate op een autoritaire en paternalistische wijze uitgeoefend. 
Het partijapparaat is volstrekt verstrengeld met het staatsapparaat. De beslis
singsbevoegdheid over de produktiemiddelen, produktie- en reproduktiever
houdingen en over de aanwending van het nationaal produkt is voorbehouden 
aan het partij/staatsapparaat. Degenen die het monopolie over deze besluitvor
ming hebben, vormen de heersende klasse. Niet elk partijlid behoort tot de 
heersende klasse maar het partijlidmaatschap en/ of volstrekte loyaliteit ten op
zichte van het partijapparaat is wel de voorwaarde voor het uitoefenen van de 
functies in het apparaat waar het besluitvormingsproces plaatsvindt. Dit admi
nistratief apparaat is strikt hiërarchisch opgebouwd. De communistische par
tij, die ooit een arbeiderspartij geweest is, is dat allang niet meer. De sociale 
verschillen zijn groot; de inkomenspyramide die men in de statistieken vindt 
wordt nog steiler als we bij de inkomens ook de niet geregistreerde officiële en 
niet-officiële inkomens en de vele privileges waar de heersende klasse over be
schikt er bij betrekken. De sociale ongelijkheid groeit; grote bevolkingsgroe
pen leven in zeer penibele omstandigheden en aan de andere kant ontstaat er 
een vrij grote groep van nouveaux riches. De heersende klasse heeft voor zich
zelf uit de gemeenschapsmiddelen een netwerk van speciale voorzieningen ge-
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creëerd: woonwijken, winkels, scholen, ziekenhuizen, etc. 
Mensen verkopen hun arbeidskracht aan de staat en zijn dat wettelijk ver

plicht te doen. Maar ze hebben geen invloed op de verhoudingen waarin ze dat 
doen en bepalen niet de voorwaarden waaronder ze dat doen. W erknernm 

mogen zich niet zelfstandig organiseren. De vakbonden zijn ondergeschikt aan 
het partij/staatsapparaat (behalve in enige mate in Hongarije en recentelijk in 
Polen) en hebben voornamelijk tot taak de sociale, recreatieve en culturele 
voorzieningen te beheren en het gebruik ervan onder de leden te verdelen als
mede tot de produktievcrhoging bij te dragen en sociale rust te bewaren. Ook 
alle andere maatschappelijke organisaties- de jeugd bonden, studentenorgani
saties, de vrouwenbond, organisatie van oud-verzetsstrijders, de schrijvers, 
kunstenaars en journalistenorganisaties, culturele en sportverenigingen etc. -
hebben de functie van transmissieriem ten behoeve van de partij/staatspolitiek. 
Het machtsmonopolie van de heersende klasse strekt zich uit over alle terrei
nen van het maatschappelijk leven via de gecentraliseerde planning, de trans
missieriemen, het politiek gemotiveerde benoemingsbeleid in alle sectoren en 
geledingen, via het patronagesysteem en corruptie, via de uitgedijde geheime 
politie met de fijnmazige verklikkersnetwerken en via instrumenteel gebruik 
van strikt gereglementeerde cultuur, onderwijs en media. Dat betekent niet dat 
de heersende klasse geen rekening moet houden met de belangen van de bevol
king en de afzonderlijke groepen en lagen ervan. Ze doet dat voorzover ze dat 
nodig en wijselijk acht voor het bchoud van de bestaande machtsverhoudin
gen. Het politieke, economische, sociale en ideologische beleid van de landen 
van het reëel bestaand socialisme zijn ondergeschikt aan de grootmachtsbelan
gen van de Sowjet-Unie. 

Ik zal hier niet verder ingaan op de merites van een dergelijke maatschap
pijinrichting en verwijs voor de analyse van de maatschappelijke verhoudingen 
en de ontwikkeling ervan naar de literatuur. 1 Ik volsta met de constatering dat 
we te maken hebben met een patriarchale klassemaatschappij met een heersen
de klasse en sekse en een klasse van uitgebuitenen en onderdrukten en een on
derdrukte sekse. Ik ben dan ook niet van mening dat de 'basis' (economie) 'al 
socialistisch is' en dat slechts de 'bovenbouw wat achterloopt'. Ik laat ook de 
verhoudingen binnen de heersende klasse hier terzijde en beperk me tot de op
merking dat deze zelf binnen haar gelederen haar eigen dissidenten produceert 
die ze, afhankelijk van de krachtsverhoudingen, uitstoot. 

De historische ontwikkeling in de Oosteuropese landen na 1945, die be· 
trekking heeft op mijn vragen, kan in de volgende (zeer algemene) termen ge· 
schetst worden. 

De massale terreur van de stalinistische dictatuur keerde zich in toene· 
mende mate ook tegen grote delen van het partij/staatsapparaat wier positie 
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binnen de heersende klasse volstrekt afhankelijk was van de ongebreidelde en 
oncontroleerbare machtsuitoefening door het repressieapparaat. De anders

denkenden binnen de partij werden als verraders geliquideerd; buiten de partij 
hadden maatschappijcritici geen recht van bestaan en verdwenen bij eerste de 
beste uiting linea recta de kampen in. Door de verwerking van (onder andere) 
deze ervaring heeft de heersende klasse haar eigen critici voortgebracht (de 
toengeheten reformisten en revisionisten). Voor overleving en behoud van de 
positie van grote delen van de heersende klasse moest het systeem van onge
breidelde machtsuitoefening onder controle gebracht worden en daartoe werd 
een coalitie aangegaan met de geterroriseerde bevolking. 

De herhaaldelijk opkomende emancipatiebewegingen, die keer op keer 
meer sociale, politieke en economische democratie eisten, werden echter ook 
elke keer onderdrukt. De destalinisering en liberaliseringsperiade van de jaren 
vijftig en zestig is afgesloten door consolidatie van de macht van de heersende 
klasse. De massale terreur van de stalinistische periode maakte plaats voor be
hccrsingsmechanismen die niet meer op fysieke liquidatie zijn gericht en door 
selectief gebruik van politieke terreur. De periode van beslechting van deze 
strijd (die in afzonderlijke landen verschillend is uitgevallen en die samenging 
met ontspanning op internationaal terrein) heeft 'dissidente' bewegingen 
voortgebracht. 

Intermezzo 

Wat nu op papier staat wordt door sommigen als ketterij beschouwd, als 
kwaadaardige laster. Op papier zetten is nog niet zo erg. Maar nu ik dat gedaan 
heb, moet ik er serieus over gaan nadenken of ik er wel wijs aan doe dit artikel 
met mijn eigen naam te ondertekenen. Is het wellicht verstandiger het artikel 
helemaal niet in te leveren? Wat zullen de gevolgen zijn als het gepubliceerd 
wordt? Loop ik als lid van de CPN het risico dat ik me door mijn stellingname 
in een geïsoleerde positie begeef? Dat ik van anti-sowjetisme en anti-commu
nisme verdacht wordt? Is het wel verantwoord zo'n 'knuppel in het hoender
hok te gooien'? Is bovendien het tijdstip wel juist gekozen? Als staatsburger 
van één van de beschreven landen moet ik me bovendien afvragen wat de kan
sen zijn dat ik nog voor een bezoek naar mijn geboorteland zal kunnen gaan. 
Zal mijn staatsburgerschap worden ingetrokken? Of zijn dit volstrekt onte
rechte angsten? Volgens de logica van het regime van mijn geboorteland maak 
ik me met de publikatie van dit artikel schuldig aan verspreiding van laster over 
de socialistische staats- en maatschappij-inrichting en de vertegenwoordigers 
ervan, waarmee ik tevens schade toebreng aan de belangen van de republiek in 
het buitenland (par. 102, 104 en 112 van het Wetboek van Strafrecht). 

91 



De Logica Van Het Reëel Bestaande 

De heersende klasse van de Oosteuropese landen is historisch voortgekomen 
uit de arbeidersbeweging en de marxistische traditie. Ze is voor de legitimering 
van de eigen macht aangewezen op het hanteren van deze traditie. De theorie 
van Marx - en daarop aansluitend die van Lenin - heeft men gecanoniseerd 
tot de ideologie van het marxisme-leninisme en lijsten aangelegd van wel en van 
niet geschikte citaten uit de klassieken. 

In de jaren zeventig heeft men in de Sowjet-Unie het bestaande socialisme 
voor het werkelijke socialisme verklaard, wellicht als antwoord op de verschil
lende deformatie-theorieën. Daarmee heeft men een zware last afgenomen van 
het ideologische apparaat, dat daarvoor altijd heeft moeten beredeneren dat 
datgene wat is weliswaar nog niet het socialisme is, zoals Marx en Engels zich 
dat hebben gedroomd, maar dat het daar snel en wetmatig naar toe gaat. Ver
schillende fasen tussen het kapitalisme en het socialisme werden bedacht en de 
tijdsduur ervan werd steeds langer. Daarna kwam een ware proliferatie van de 
successievelijke etappes: het socialisme van de opbouw van het socialisme, het 
socialisme van de opbouw van de ontwikkelde socialistische maatschappij en 
het socialisme van de complexe, ontwikkelde socialistische maatschappij. De 
ideologen hebben het nog steeds druk met het bepalen van de karakteristieken 
van deze of gene fase en met de vraag of een bepaald land deze fase al dan niet 
heeft bereikt. 

Geschiedenis wordt in de ideologie van het reëel bestaand socialisme ver
vangen door per decreet aangekondigde overgangen van één fase naar een an
dere: van de fase van de opbouw naar die van het al opgebouwde socialisme; 
van de etappe van de dictatuur van het proletariaat naar die van de volksstaat (in 
Tsjechoslowakije werd deze overgang per abuis twee keer unaniem aangeno
men). De criteria zijn verschillend. De ene keer zijn dat de tonnen geprodu
ceerd staal, een andere keer de volgorde van de vluchten van de kosmonauten. 
Historische ontwikkelingen zijn in deze ideologie vervangen door het oproe
pen van de schijn van intensieve kwalitatieve ontwikkeling, een opsomming 
van geweldige politieke, culturele en economische veranderingen: 'we hebben 
in de verkiezingen met 99,9% gewonnen, we hebben dit jaar de geplande staal
prad uk tie ver overtroffen'; het invoeren van een televisiejournaal voor doven 
wordt gevierd als het 'toppunt van socialistische humaniteit'. 

De landen van het reëel bestaand socialisme hebben de ballast van de ide
ale maatschappij, die bereikt moet worden, afgeworpen. Het socialisme is sim
pelweg datgene wat er is en als iemand een andere maatschappij voor ogen heeft 
is hij een 'fantast', een 'politieke romanticus of een revisionist' (Husák op 11 ju
ni 1969 in Moskou) - als hij al niet wat lelijkers naar zijn hoofd geslingerd 
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krijgt, bijvoorbeeld een 'rechtse opportunist' of 'handlanger van het imperialis
me'. 

De klassieken van het marxisme (inclusief Stalin) gingen uit van een nega
tieve conceptie van het socialisme: de staat is een noodzakelijke kwaad (Marx) 
en dit kwaad moet stapsgewijs uit het leven van een socialistische maatschappij 
ll'cggedrongen worden (Lenin). StaJin was ook die mening toegedaan maar 
1ond dat alvorens dat mogelijk is de staat helaas eerst versterkt moet worden 
(wals ook de klassenstrijd eerst steeds scherper moest worden voordat de klas
lentegenstellingen overwonnen werden). In het reëel bestaand socialisme ech
ter is de socialistische staat 'de hoogste verworvenheid' (Bilak in 1978 in Sofia). 
Al het andere moet daarom volgens hem aan deze verworvenheid onderge
Ichikt worden. Generaties marxisten en socialisten dachten dat de hoogste ver
ll'orvenheid van de arbeidersklasse in het socialisme de bevrijding van uitbui
ting en onderdrukking, het ontstaan van een klasseloze maatschappij zou zijn 
en dat de staat slechts een dienende functie zal hebben voor het verzekeren van 
deze verworvenheden. Marx dacht dat de mens zichzelf in het socialisme- in 
tegenstelling tot de burgerlijke maatschappij waar de mens zichzelf slechts als 
burger kon realiseren - als mens zal kunnen realiseren. De ideologie van het 
reëel bestaand socialisme brengt een nieuwe kwaliteit met zich mee: 'zelfver
ll'erkelijking van de mens als staatsburger' (Bilak, idem). 2 

De spanning tussen het ideaal en de werkelijkheid is verdwenen en is ver
langen door een andersoortige spanning. De kleinburgerlijke waarden die 
door de heersende klasse worden aangehangen en die voordien gecamoufleerd 
moesten worden onder de gecanoniseerde ideologie van het marxisme-leninis
me, drongen zich plotseling naar de eerste plaats in het officiële bewustzijn. 
Bevrijding van de mens van uitbuiting en onderdrukking, opheffing van de 
vervreemding van de mens van zijn arbeid en de resultaten ervan, opheffing 
1an de dubbele onderdrukking van de vrouw en van de verschillen tussen 
hoofd- en handenarbeid, sociale rechtvaardigheid, uitbreiding van de sociale, 
economische en politieke democratie zijn volledig uit het zicht verdwenen. 
Deze aspiraties die men eens in de praktijk probeerde te brengen, zijn vervan
gen door de meest vulgaire opvatting van groei van het levenspeil, consumptie
fetisjisme en de gezelligheid voor de buis. Vrijheid vervangen door eten en 
llCht op schaarse luxe artikelen (voor wie zich dat kan veroorloven). 

Met het proclameren van het reëel bestaand socialisme heeft zich een deel 
van de communistische beweging afgescheiden van andere delen en verklaarde 
de bereikte toestand tot het al gerealiseerde ideaal, tot het werkelijke doel van 
de hele beweging: het Eurocommunisme 'is niet reëel' en China en Joegoslavië 
zijn 'niet socialistisch'. Men proclameert simpelweg dat 'bij ons het volk al 
zichzelf regeert' en dat de 'partij en volk er trots op kunnen zijn dat er in ons 
land een rechtvaardige, democratische, vooruitstrevende, hoogst menselijke 
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maatschappij-inrichting is opgebouwd, waarvan generaties strijders voor het 
gelukkig leven van ons volk gedroomd hebben en ervoor gevochten hebben'. 

(X Ie congres van de CPTsj.) De reële socialisten geven weliswaar toe dat het 
gerealiseerde doel nog geen perfectie heeft bereikt, maar daar wordt aan ge
werkt: veranderd hoeft er niets te worden, slechts verbeterd2 

De schijnwerkelijkheid 

De harde werkelijkheid van de economische en maatschappelijke crisis is ech
ter niet slechts hard. Ze is ook hardnekkig en een bron van aanhoudende zorg 
voor de politici: de sociale tegenstellingen kunnen tot 'Praagse lentes' en 'Pool· 
se toestanden' leiden. 

Taal blijkt een machtig wapen te zijn. Ervaringen en werkelijkheid wor· 
den op een bepaalde wijze gecodeerd. Elk woord, elk begrip heeft een geschie
denis van betekenissen en een emotionele lading die gemanipuleerd kunnen 
worden door degenen die in de positie zijn (en de middelen daartoe hebbenj 
waarin ze kunnen bepalen wat wel en wat niet toegestane inhouden, betekenis
sen en emotionele waarden van woorden en begrippen zijn. Om de woorden 
van de filosoof Karel Kosîk uit 1968 te parafraseren: de dialectiek van de heer
ser en de overheerste houdt niet alleen in dat de machthebber er in slaagt zijn 
interpretatie van de werkelijkheid aan de overheerste op te dringen maar ook 
de wijze waarop deze zijn onderwerping moet aanvaarden. Daarom zijn de 
machthebbers dagelijks druk in de weer in eindeloze inleidingen, redevoerin
gen, toespraken, artikelen, commentaren, etc. met het scheppen van een 
schijnwerkelijkheid. Ze kunnen moeilijk anders omdat anders elke legitimatie 
van hun machtspositie weg zou vallen. Deze schijnwerkelijkheid wordt ge
creëerd door een aantal mechanismen: 

de harde werkelijkheid wordt geïdealiseerd en in het eigen tegendeel ge
keerd; 
het ideaal wordt uitgehold en teruggebracht tot de proportics van het reëel 
bestaande; 
wat er niet inpast, behoort simpelweg niet tot het domein van het reëel be
staand socialisme, noch van zijn geschiedenis; 
problemen bestaan niet, zolang ze niet door de machthebbers zelf benoemd 
worden of worden naar het domein van persoonlijke problemen, karakter 
van mensen of externe factoren afgeschoven. 

Ik zal deze procédés aan de hand van het officiële vocabulaire illustreren. 
Zo heet het kleinburgerlijke ideale vrouwbeeld de rijk ontwikkelde soci

alistische vrouwelijke persoonlijkheid. Bekrompen gezinsleven heet socialis· 
tisch huwelijk en kleinburgerlijke levensstijl heet socialistisch. Vrouwcnonder· 
drukking heet emancipatie. Loonarbeid zonder vakhondsrechten heet socialis· 
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tische arbeidsverhouding. Slechte arbeidsvoorwaarden in slechte en chaotische 
produktieomstandigheden heten creatieve vrije socialistische arbeid. Sociale 

cliscriminatie van grote bevolkingsgroepen heet het prefereren van belangrijke 
séC\oren in de socialistische opbouw. Inflatie en prijsverhogingen heten prijs

.~cmpassingen. Denivellering van inkomens heet differentiatie. Discriminatie 
cllor de wet heet proletarische klassebenadering van de socialistische wetge

l mg. Informatiemonopolie heet socialistische openbaarheid. Vervolging van 

1 ri1c meningsuiting en van onafhankelijke activiteiten of non-conformistisch 

<;edrag heet socialistische democratie en handhaving van socialistische maat

schappij-inrichting. Militaire interventie heet internationalistische broeder

hulp. Democratiseringsbeweging heet gewroet of razen van renegaten, zionis

ten, rechts-opportunisten, van imperialistische handlangers of moreel laag 

•taande lieden. Spionnen heten socialistische helden. Verklikken heet socialis

•.ische plicht van de burgers. 
Kinderen op schoolleren niet zomaar, ze vervullen hun socialistische ver

plichtingen. Arbeiders werken niet, ze zijn bezig de plannen te vervullen. Boe

ren bewerken niet simpelweg het land, ze vervullen hun vrijwillig aangegane 

cerplichtingen ter ere van de zoveelste plenaire zitting van het Centraal Comi

te, deze of gene roemrijke datum of verjaardag. Moeders baren geen kinderen 

nr.w socialistische burgers. Concessies aan en bevordering van op status ge

richt consumptie-fetisjisme heet verworvenheid van de ontwikkelde socialisti

~ehe maatschappij. De (nu ex-)sjah van Perzië kreeg een eredoctoraat wegens 

zijn 'verdiensten op het gebied van mensenrechten' in het kader van internatio

nalistische socialistische politiek. Na het overlijden van een districtssecretaris 

ten gevolge van overmatig gebruik van alcohol heet het dat hij zijn leven aan de 

zaak van het socialisme heeft opgeofferd. 
De heersende klasse juicht in de massamedia en op bijeenkomsten over de 

socialistische mens en zijn communistische geëngageerdheid, vastberadenheid, 

beginselvastheid en waarheidsliefde en menselijkheid maar leeft in speciale luxe 

111jken met speciale luxe voorzieningen en maakt van volkswoningbouw en 

lllilectieve voorzieningen een sluitpost op de begroting. 
Fraude, corruptie, geknoei, gesjoemel, smeergelden, werkverzuim, be

driJfsongevallen, abominabele arbeidsmoraal, diefstal op grote schaal, crimina

lrtcit, prostitutie, falende planning, chaos in de produktie en distributie, wo

nmgnood, rijen voor de winkels etc. worden weliswaar officieel erkend als een 

cmchijnsel maar behoren niet tot het domein van het reëel bestaand socialis

me. Deze verschijnselen zijn in de heersende ideologie geen produkt van de 

mwschappelijke verhoudingen, het zijn overblijfsels van het verleden, liggen 

un externe factoren zoals het weer of de crisis van het kapitalisme of ze wor
den seroorzaakt door onwetendheid, egoïsme, onverschilligheid, passiviteit, 

cl!nvil, immoraliteit, gebrek aan klassebewustzijn en ideologische rijpheid van 
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de bevolking in het algemeen en de leidinggevende (midden)kaders in het bij
zonder. Deze moeten efficiënter leiding geven en zich verantwoordelijk tonen 

en het volk moet harder werken, luiden de oordelen van de machthebbers-eli
te. 

De schijnconcensus 

Rond de officiële werkelijkheid organiseren de machthebbers een schijncon
census op het niveau van de ideologie, propaganda en de transmissieriemen, 
met de ondersteuning van de geheime politie en (als het anders niet lukt) met 
behulp van justitie. De machthebbers werpen zich op als de alleenvertegen
woordigers van de belangen van de arbeidersklasse en de bevolking als geheel 
- zonder dat de arbeiders of het volk daarover iets gevraagd wordt- en als 
verpersoonlijking van het socialisme zelf. In hun vocabulaire eigenen ze zich 
het volk toe. 

'Ons volk staat volledig achter de marxistisch-leninistische partijlijn; onze 
werkenden geven ongetwijfeld de volle steun aan het partijprogramma en stel
len het volle vertrouwen in onze inspanningen deze, in het belang van het geluk 
en het welzijn van ons volk, te vervullen; de kracht van het volk ligt in de on
verbrekelijke band met de partij en omgekeerd'- oreren de partij/ staatsleiders 
en ideologen, in het volle bewustzijn van het feit dat ze door het volk gehaat, 
gevreesd, geminacht en gewantrouwd worden. 

De machthebbers organiseren dat mensen permanent in overtreding zijn 
en gedragen zich alsof er een sociaal contract afgesloten zou zijn dat het volgen
de inhoudt: jullie mengen je niet in de zaken van de gemeenschap, ook niet als 
deze jullie zelf betreffen, dat is ons terrein; in ruil daarvoor zullen we jullie 
overtredingen door de vingers zien. 

Het regime eist slechts dat iedereen in het openbaar doet alsof deze schijn
wereld van het reëel bestaand socialisme werkelijk bestaat. De ideologen doen 
alsof deze bestaat en alsof ze serieus het volk van dat bestaan overtuigen. Zelfs 
de gehekelde verschijnselen worden alleen in schijn bekritiseerd: slechts af en 
toe wordt er iemand- bij wijze van voorbeeld- gepakt wegens fraude, dief
stal of corruptie, om de schrik er in te houden. (Vooral de 'kleine vissen', maar 
in tijden van nood ook grote.) 

De machthebbers organiseren een tredmolen van rituelen en gelegenhe
den waar de concensus gemanifesteerd moet worden. Mensen gedragen zich 
doorgaans daarnaar. Men neemt deel aan de vereiste rituelen, doet mee aan de 
'socialistische wedijver', neemt deel aan georkestreerde bijeenkomsten, klapt 
voor resoluties over 'prijsaanpassingen', ondertekent de verklaringen tegen de 
Chartaverklaring die men niet te lezen heeft gekregen en stemt in de fictieve 
verkiezingen (vloeken en kankeren daarover doet men in de beslotenheid van 
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de familie en vriendenkring). 
Voor de commissies die herhaaldelijk de politieke betrouwbaarheid toet

sen, op vergaderingen en in werkverslagen gebruiken mensen het boven be
schreven vocabulair van het reëel bestaand socialisme; in formulieren, vragen
lijsten en vereiste levensbeschrijvingen die met elke aanvrage, administratieve 
handeling, sollicitaite, etc. gepaard gaan, conformeren ze zich aan de verplichte 
loyaliteitsmanifestatie. Ze hangen zelfs de gehate leuzen en vlaggetjes op. Men
sen doen mee aan datgene wat ze als volstrekte farce beschouwen uit angst voor 
broodroof, uitstoting, vogelvrijverklaring, sociale discriminatie en justitiële 
vcrvolging of voor de privileges die de conformiteit met zich mee kan brengen. 

Mensen worden hierdoor voortdurend in schizofrene situaties geplaatst, 
waarmee ze in gewetensconflict en gewetensnood worden gebracht. Je confor
meert je omdat je niet wilt opvallen, je wil geen gedonder hebben, je wil geen 
problemen creëren, je wil de toekomst van je kinderen en van jezelf niet in ge
vaar brengen. 

Maar er zijn ook snoepjes. Hier keert de strategie van de machthebbers 
zich tegen henzelf, want mensen hanteren het vocabulaire van het reëel be
.ltnnd socialisme terug tegen de scheppers ervan en ideologiseren hun activitei
ten, voorzover die passen in de door de machthebbers getolereerde vormen: ze 
stelen niet van hun coöperatie maar nemen uit gemeenschappelijk eigendom, 
ze stelen niet van de staat maar nemen uit het socialistisch eigendom, ze vragen 
geen smeergeld maar passen hun levenspeil aan, ze geven geen smeergeld maar 
geven uitdrukking aan hun dankbaarheid voor bewezen diensten en versterken 
daarmee de socialistische verhoudingen, ze bezuipen zich niet tijdens de 
werkuren maar nemen deel aan bijeenkomsten ter ere van Grote Verjaardagen; 
protectie, kruiwagens en patronage heten socialistische vriendschappelijke re
laties, werkverzuim heet ontwikkeling van maatschappelijke activiteit. Ook 
l11er is sprake van dwang tot conform gedrag- om niet op te vallen, anderen 
met in verlegenheid te brengen of wat dan ook voor elkaar te krijgen: een 
overlevingstrategie. 3 Het afgedwongen conformisme beschermt wellicht tegen 
uitstoting en repressie en brengt een betrekkelijke veiligheid met zich mee, 
maar produceert tegelijkertijd bij de mensen zowel gevoelens van haat tegen 
degenen door wie ze in deze situatie gebracht worden als van zelfhaat en zelf
minachting. 

De spanning tussen de harde werkelijkheid en de schijnwerkelijkheid; tus
sen de schijnwerkelijkheid en de omkering ervan, tussen het conformisme en 
het verzet er tegen, de ervaring van het absurde, leveren ook een rijke voe
dingsbodem voor een cultuur van politieke grappen- een oud wapen van on
derdrukten. Ze worden toegestaan in privé-situaties, maar zelfs daar kunnen ze 
duur komen te staan. Mensen leven onder verhoudingen waarin een voortdu
rende aanval op hun persoonlijke integriteit gedaan wordt. Door openlijk 
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wangedrag en overtredingen verzetten ze zich aan de ene kant tegen de schijn
werkelijkheid en beschermen zich met betrekking tot de gegevenheden van het 

dagelijks leven aan de andere kant. Door deze overtredingen compromiteren 
ze zichzelf. Door het maken van politieke grappen kunnen mensen hun per

soonlijke integriteit weliswaar niet herwinnen maar wel harnassen; men schept 
voor zichzelf afstand van de eigen onderdrukking. Tegelijkertijd houden poli
tieke grappen een andere interpretatie van de werkelijkheid in dan de officiële. 
De politieke grappen-cultuur beweegt zich op de grens van het compromitte
rend verzet. Een in het openbaar uitgesproken politieke grap kan snel een aan
klacht wegens laster en opruiing (tegen de socialistische staatsinrichting en de 
vertegenwoordigers ervan) tot gevolg hebben. Maar grappen van politieke 
strekking maken het leven ook wat dragelijker. De maatschappelijke verhou
dingen en de vele regels, voorschriften en beperkingen leiden er toe dat mensen 
permanent in overtreding zijn. Het feit dat de officieus toegestande overtredin
gen niet vervolgd worden zolang men zich aan de schijnconcensus houdt, zich 
loyaal toont ten opzichte van de heersende klasse of zolang dat politiek oppor
tuun is, de willekeur ervan, maakt dat de mensen onder het zwaard van Damo· 
cles moeten leven. 

De verdragingsstijlen 

Ik zal proberen de mijns inziens belangrijke aspecten en samenhangen te on
derscheiden in de wijze waarop mensen omgaan met de maatschappelijke ver
houdingen in het reëel bestaand socialisme en met de schijnwerkelijkheid van 
het ideologische domein, om tenminste een begin van inzicht te krijgen en or
dening aan te brengen. 

Mensen ontwikkelen handelingsstrategieën en betekenissystemen die deel 
uitmaken van verdragingsstijlen- constructies om daarin te leven. In de sfeer 
van het dagelijks leven gaan deze verdragingsstijlen uit van en zijn verankerd in 
de werkelijke maatschappelijke verhoudingen, inclusief de concrete functie van 
de heersende ideologie. Het begrip verdragingsstijl heeft twee componenten: 
een handelingscomponent en een dubbele betekeniscomponent-mentale in
stelling met betrekking tot de werkelijkheid en de schijnwerkelijkheid. 

Het officieus toegestane wangedrag (om dat even op moraliserende wijze 
zo te noemen) is op één niveau en vanuit een bepaald gezichtspunt in het on
middellijk belang van mensen. Ze beschermen zich daarmee tegen de meer on
middellijke ongemakken die dit systeem produceert (tekorten, slechte arbeids
voorwaarden, gebrek aan voorzieningen, etc.) en tegen de sancties op non· 
conformisme. 

Tegelijk, op een ander niveau, is datzelfde gedrag desastreus voor de 
maatschappelijke verhoudingen en voor verhoudingen met andere mensen. 
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Door de al of niet actieve deelname aan het maatschappelijke echec in de daar
voor, door de heersende klasse zelf georganiseerde, toegestane kaders en vor
men dragen ze bij tot de maatschappelijke crisis en bevestigen de resignatie. 

Op nog een ander niveau is datzelfde (wan)gedrag een uitdrukking van 
verzet en protest tegen de heersende verhoudingen. Degene die zich min of 
meer consistent conformeert, maakt zich de wetten en normen van de ideolo
gie van zijn onderdrukkers eigen. Hij kent ze door en door en bedient zich er
van. Dit soort kennis en ervaring, die maatschappelijk geproduceerd wordt, 
heeft twee gezichten. Wangedrag is niet uitsluitend functioneel in termen van 
onmiddellijk belang - de verdedigings/vermijdingsvariant van de verdra
gingsstijl (meer inkomen, je onttrekken aan vervolging e.d.). Het is tegelijker
tijd een autonome handeling, ook al kan deze zelfdestructief zijn (verlies van 
persoonlijke integriteit, zelfminachting, cynisme, alcoholisme, berusting). Het 
besef daarvan èn het feit dat de overtredingen zelf naar de inhoud ervan de 
schijnwerkelijkheid van het ideologisch domein onthullen en loochenstraffen 
vormen de verzetsdimensie van de verdragingsstijl. 

Kiemen voor dissidentie 

Wanneer deze dubbelzinnigheid waarin iedereen moet leven publiekelijk actief 
doorbroken wordt en wanneer voor dit doorprikken een autonome (dus niet 
door machthebbers gecontroleerde) openbaarheid wordt geschapen, worden 
de ketters en verkettering geboren. 

Zodra iemand het schijnkarakter van de officiële ideologie in het openbaar 
ontmaskert, dingen bij hun naam noemt, het voordien onuitsprekelijke be
noemt, weigert het officiële vocabulaire te gebruiken, zich onttrekt aan de offi
ciële moraal van de schijn, weigert zichzelf de menselijke waardigheid te laten 
ontnemen, zich bemoeit met concrete onrechtvaardigheden en sociale wantoe
standen, zich niet neerlegt bij de berusting van het reëel bestaand socialisme, 
zodra iemand zegt of schrijft wat hij denkt of doet wat hij waardevol vindt 
(persoonlijk en maatschappelijk) of als men dat onafhankelijk doet, buiten de 
aangewezen kanalen en gecontroleerde kaders, komt men in een positie te ver
kcren die het begin kan zijn van dissidentie. Wie zo'n eerste stap zet doordat 
zijn andere mening dan de van hoger hand toegestane openbaar wordt, over
treedt de regels van de schijnconsensus en moet daarom tot rede gebracht wor
den. Men zal proberen hem ervan te overtuigen dat hij niet de juiste (proletari
sche, internationalistische) klassebenadering hanteert. Als hij volhardt, heeft 
hij zich onbetrouwbaar getoond, veroorzaakt onenigheid en wakkert wan
trouwen aan, belastert het reëel bestaand socialisme en de vertegenwoordigers 
ervan, kortom, hij verstoort de orde van de schijnconsensus en moet daarom 
bestraft worden, ontslagen, gebroodroofd, uitgesloten, gechicaneerd of gene-
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zen worden van zijn waandenkbeelden en vooral geïsoleerd. Het verspreiden 
van andere meningen en kennis nemen ervan wordt vaak harder onderdrukt 

dan het uiten van andere interpretaties van de werkelijkheid. 
Het toegestane wangedrag van overtredingen ondergraaft de schijnbaar 

stabiele maatschappelijke verhoudingen. Dit besef draagt ook bij tot de grote 
zenuwachtigheid binnen de heersende kringen, waardoor men zich genood
zaakt ziet actief ketters te maken door het toepassen van staatsgeweld. Dissi
dent kan je worden op verschillende manieren. Als iemand het niet bij aanged
aan onrecht laat zitten en het conflict aangaat, komt hij in een proces van voort
durende confrontatie met de staatsmacht, totdat hij de strijd opgeeft en zich 
weer voegt in de conformiteit van de schijnconsensus. Hij mengt zich namelijk 
in zaken die hem niet aangaan (vanuit het gezichtspunt van de machthebbers) 
ook al betreffen deze hemzelf: zijn eigen toekomstperspectief en dat van de 
maatschappij waarin hij leeft. Indien men door de ervaring die men in deze 
confrontatie heeft opgedaan de maatschappelijke dimensie gaat inzien - als 
het niet meer uitsluitend om de aanleiding zelf en om de eigen persoon gaat
en men zet zich in voor de zaak zelf, is men al diep gewikkeld in het proces van 
dissidentie. Confrontatie levert ervaringen en inzichten op. 

Of mensen dergelijke conflicten aangaan is géén kwestie van persoonlijke 
moed of lafheid. Mensen hebben door de gedwongen schizofrenie, door de 
dubbel-bind waarin ze maatschappelijk geplaatst worden, in het reëel bestaand 
socialisme beperkte mogelijkheden. Je kan er uit stappen door een interne of 
externe emigratie. Je kan je aanpassen en er het beste van proberen te maken en 
het compromitterend gedrag rationaliseren, cynisch worden, berusten. Of 
mensen de strijd aangaan is afhankelijk van een aantal zaken die niet strikt per
soonlijk gebonden zijn. Het hangt af van hun ervaringen met en de uitkomsten 
van eerdere confrontaties, van de sancties die op het aangaan van de strijd te 
verwachten zijn, van de inschatting van de perspectieven, van de sociale net
werken van persoonlijke verhoudingen waar mensen deel van uitmaken en de 
steun die ze daaruit kunnen verwachten. De straffen die staan op het doorbre
ken van de schijnwerkelijkheid en de schijnconsensus zijn hoog. 

Wat en wie dissident wordt, beslissen de partij/staatsorganen door de 
grenzen die ze vaststellen. Mensen die op verschillende wijze en om verschil
lende redenen deze grenzen overschrijden of zich aan de controle onttrekken, 
kunnen worden uitgesloten. Een arbeider die naast een knipsel uit Rudé Právo 
over achteruitgang in de lonen van Westduitse arbeiders op het bedrijfsprik
bord zijn eigen loonstrookjes ophangt waaruit dezelfde tendens blijkt en we
gens opruiing tot een jaar gevangenis veroordeld wordt, evengoed als een 
schrijver die een strijd voert om zijn boeken te mogen publiceren of een kind 
van een ex-minister met hervormingsicleeën dat een beroepsverbod opgelegd 
krijgt omdat hij kind van zijn vader is en de idee van de politieke erfzonde on-
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,1anvaardbaar vindt. De grens blijkt soms pas achteraf aanwezig te zijn of ver
schuift door politieke ontwikkelingen. Daardoor gebeurt het dat zowel men
sen die de overschrijding zeer bewust of weloverwogen gemaakt hebben dissi
dent worden als mensen die dissident zijn voordat ze daar erg in hebben of 
doordat ze doen en zeggen wat ze vroeger al gedaan en gezegd hebben. Dissi
dent worden tegen wil en dank. 

Kunstenaars, arbeiders, wetenschappers, boeren, ex-ministers; mensen 
waarvan sommigen politiek programmatische denkbeelden hebben, anderen 
belangenbehartigingsactiviteiten ondernemen, hun vak naar eer en geweten 
willen uitoefenen, mensen die in een woongroep willen leven, muziek of the
ater naar eigen inzichten willen maken en voor al deze activiteiten een eigen 
ruimte scheppen, voor zichzelf en anderen het recht opeisen dit te blijven doen 
en dat in alle openbaarheid, worden, afhankelijk van de gestelde grenzen, dissi
dent. Ze hebben zeer uiteenlopende achtergronden, zeer uiteenlopende opvat
tingen en interesses, beroepen, banen en leeftijden. 

Wat ze gemeenschappelijk hebben is een democratische gezindheid, of ze 
er nu uit communistische, humanistische, socialistische, religieuze, ideologie
loze of zeer conservatieve.tradities voortgekomen denkbeelden op na houden. 
Ze proberen een ruimte te scheppen om van gedachten te kunnen wisselen over 
zaken van de gemeenschap, die de toekomstperspectieven van hun maatschap
pij bepalen. Wat bindt is de behoefte aan en de eis van democratische rechten 
en vrijheden. Deze eisen hebben sinds de Franse revolutie deel uitgemaakt van 
de strijd van de arbeidersbeweging en waren er onontbeerlijk voor. 

De eisen van vrijheid van meningsuiting, pers en organisatie keerden ook 
herhaaldelijk terug in bewegingen die sinds de opstand van de Kronstadtma
trozen en de Arbeidersoppositie in 1920 in de Sowjet-Unie en sinds 1945 in de 
andere Oosteuropese landen ontstaan zijn. Zou er in de loop van de geschiede
nis ergens iets gestolen zijn? 
Een extra complicatie voor de beoordeling levert het feit dat sommige mensen 
die in conflict komen met de heersende verhoudingen, mede door toedoen van 
de werkwijze van westerse journalisten en politici en door de handelswijze van 
de machthebbers in het reëel bestaand socialisme zelf, tot een 'prominent' soort 
dissidenten worden. Soms wordt dat bevorderd doordat ze door hun functie of 
beroep al bekendheid genoten. Dit is een hinderlijk gegeven. De bekendheid 
kan weliswaar enige bescherming bieden tegen al te krasse vervolging (niet al
tijd, je kan ook extra zwaar gestraft worden als je weigert gebruik te maken van 
de privileges van je prominente positie) maar tegelijkertijd zondert de exclusie
ve aandacht van de westerse pers op 'prominente' personen een kunstmatige 
categorie af, waardoor een vals beeld ontstaat. De reëel socialistische macht
hebbers proberen een ghetto van mensen met dissidente opvattingen te schep
pen. Deze exclusieve aandacht- en de machthebbers aan beide kanten maken 
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daar dankbaar gebruik van -vormt een rookgordijn waar onderdrukking en 

uitbuiting op veel grotere schaal achter schuil gaat en tegelijkertijd een dagelijk
se strijd van talloze mensen (in bedrijven, scholen, kantoren, etc.) voor een 

menswaardiger bestaan aan het oog onttrekt. 

En dan komt Polen als verrassing. Een verrassing? 

Noten 

1. Voor analyse van de maatschappelijjke verhoudingen, de wijze waarop de planning werkt en 
voor klassenanalyse verwijs ik naar de literatuur; bijvoorbeeld: 
M. Rakovski (G. Bence & ]. Kis): Towards an East European Marxism, Alison & Busby, 
London 1978; 
M. Ellman: Socialistische planning in theorie en praktijk, Samson, Alphen aan de Rijn 1980; 
S. Stuurman: Het reëel bestaande en noodzakelijke socialisme, Van Gennep, Amsterdam 
1979. 

2. Ik heb het materiaal waar ik voor dit artikel uit geput heb, ontleend aan mijn eigen ervari,ngen, 
aan officiële toespraken en kranteartikelen uit Rudé Právo, Tribuna (resp. dag- en weekblad 
van de CPTsj), Zemédélské Noviny en Pravda en aan de essays van Miroslav Kusy (Charta a 
reálny socialismus in: 0 svobodé a moei, Index, 1980) en vanJindfich Andr5 (Kritika reálsoci· 
alistické kritiky, in: Listy, april 1981 ). 

3. Ter illustratie één voorbeeld uit wijdverbreide praktijk: een jonge kinderarts die weigerde at· 
tenties en geld aan te nemen werd op het matje geroepen door de chef van de kliniek. Ze kreeg 
van hem te horen dat ze weliswaar uitstekend werkte maar 'hoe kunnen de ouders geloven dat 
je voor hun kinderen je best doet als je niets van ze aanneemt? Je moet als arts tenslotte het ver
trouwen van je patiënten winnen, anders kan je je werk niet goed doen. Bovendien verpest je 
de collegiale verhoudingen binnen de kliniek als je niets aanneemt.' 
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'Onze vrouwen', uit de 
sprookjes van Otec Husàk 
(V crt.: Vader de Gans) 

J ana Danielovà 

In Tsjechoslowakije, zoals in alle landen waar de communistische partij de 
heersende macht is, ging men er van uit dat het socialisme een eind zou maken 
aan de 'dubbele onderdrukking van vrouwen'. In 1952 werd de vrouwenorga
nisatie door de partij opgeheven; er bleef slechts een representatief lichaam 
over. V rouwen waren immers voor het overgrote deel opgenomen in het ar
beidsproces; de belangen van de werkende vrouwen moesten voortaan be
hartigd worden door de vakbond (wat pas zeven jaar later schoorvoetend on
dernomen werd). In 1963 verklaarde de partij dat er in het geheel geen apart 
\Touwen vraagstuk meer bestond en hief de nog overgebleven vrouwencomités 
voor huisvrouwen op. In 1968 hebben vrouwen een vrouwenorganisatie die
voor het eerst- een onafhankelijke belangenbehartiging ter hand zou nemen, 
nieuw leven ingeblazen. De organisatie, die binnen een jaar 300.000 vrouwen 
telde, sneuvelde na de invasie van de Warschaupactlegers in de 'normalisatie'
drift van het regime. Daarmee verdween ook de mogelijkheid de vrouwenbe
langen te verdedigen- om van enige bevrijding niet te spreken. De partij stel
de weer een representatief lichaam in, dat het partij/staatsbeleid moet uitvoe
ren. 

Vorig jaar heb ik na een twaalfjarige afwezigheid Tsjechoslowakije, waar 
ik twintig jaar geleefd heb, bezocht. Tijdens het één maand durend verblijf heb 
ik veel ge,;prekken gevoerd met vrouwen met uiteenlopende beroepen en leef
tijden, uit stad en platteland en zoveel mogelijk kranten en bladen nageplozen 
op alles wat met de positie en situatie van vrouwen te maken heeft. 

De eerste confrontatie kwam via de radio, zodra we de grens over waren. Vrij
wel alle liedjes, uren achter elkaar, gaan over de romantische liefde in de meest 
kleinburgerlijke gedaante: maagdelijkheid, opofferingsgezindheid, eeuwige 
trouw, 'innerlijke schoonheid', 'eerlijkheid' (=maagdelijkheid bij meisjes, be
doeling om te trouwen bij jongens), het meest krasse seksisme uit de 19e eeuw 
(wat is eigen aan 'de vrouw' en 'de man'). 

Dit artikel kwam tot stand met steun van Foka Brouwer, Anneke Teunissen en Sylvia Bacchini. 
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Door deze beelden word je overspoeld in liedjes, films, boeken en artike
len. Wel wordt waardering voor vakbekwaamheid benadrukt, maar de vrou

wen moeten ook niet al te ambitieus zijn. Een typerend voorbeeld vormen de 
uitspraken van op andere maatschappelijke terreinen kritisch ingestelde man
nelijke collega's van een dertigjarige, getrouwde dramaturge met een leidingge
vende functie in de filmindustrie (over haar): 'Ze verstaat haar vak, maar ze wil 
te veel bewijzen dat ze evenveel kan als wij; ze zou een kind moeten krijgen, 
dat zou haar problemen oplossen; ze is een Kenau, ze moet niet proberen een 
man te zijn; ze is niet aantrekkelijk (naar de mening van een vrouwelijke collega 
is ze dat wel); ze is steriel, ze mist de vrouwelijke charme en warmte; haar inzet 
is toch maar een compensatie (dus niet het 'echte werk').' Haar ontevredenheid 
wordt door hen uitgelegd in termen van 'zich niet kunnen realiseren als vrouw' 
en als bewijs voor hun eigen stelling voeren ze aan dat 'een vrouw een kind 
móet hebben om gelukkig te kunnen zijn'. 

De scenarioschrijfsters in de filmstudio's krijgen 400 kronen minder aan
vangssalaris dan hun mannelijke collega's, hoewel ze dan dezelfde opleiding en 
dezelfde ervaring hebben. De vrouwen worden op een enkele uitzondering na 
met minachting bekeken: 'Op het werk kunnen ze, evenmin als de mannen, 
hun echte talent bewijzen (om politieke en ideologische redenen) maar de man
nen gaan dan naar huis en schrijven daar hun "echte werk" waar ze al hun cre
ativiteit instoppen. De vrouwen produceren niets, ze verstrooien hun creativi
teit, ze zijn niet in staat de creatieve concentratie op te brengen, dat hebben ze 
niet in zich.' Als ik opper dat dat misschien zou kunnen liggen aan het feit dat 
de vrouwen daar niet de kans en de ruimte voor krijgen juist door de houding 
van de mannen en de eisen die ze aan de vrouwen stellen, doordat ze bijvoor
beeld haar inzet afkraken en in plaats van inzet meer 'charme en warmte' van 
haar vragen, krijg ik geïrriteerd teruggebeten dat dat onzin is en dat de vrou
wen simpelweg niet sterk genoeg zijn om de eenzaamheid die voor de schep
pende arbeid nodig is te verdragen. De vrouw van deze kunstenaar werd in 
mijn aanwezigheid door hem uitgefoeterd voor het feit dat er geen cacao in huis 
was en dat ze in plaats van cacao Nestlé voor de taart wilde gebruiken: 'Daar 
houd ik niet van, van dit soort improvisaties. Een goede huisvrouw moet op 
donderdag een inventarisatie van ontbrekende dingen in het huishouden ma
ken voor het weekend.' Hij stond er wel op mijn sigaretten aan te steken en de 
stoel onder mijn gat aan de tafel te schuiven. Gekwetst, als ik liet merken dat ik 
dit soort attenties niet op prijs stel, al was het alleen wegens het contrast met de 
onbeschoftheid die hij ten opzichte van zijn vrouw tentoonspreidde. 

De werkende vrouw en de werkende moeder 

In de Rudé Právo van 23 juli 1980 staat dat 48% van de werkenden vrouwen 
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zijn, dat 52'/'o van de gekwalificeerde vakmensen vrouwen zijn en dat 30% van 
de leidinggevende functies door vrouwen bezet zijn. Er staat niets over werk
classificatie, niveau van de functies en over de beloning. 

Uit het Statistisch Jaarboek blijkt dat de vrouwen 32% minder verdienen 
dan mannen. Ze verdienen minder, ook al hebben ze dezelfde of hogere oplei
ding, dezelfde of meer ervaring, ook als ze hetzelfde werk doen. De arbeids
markt is horizontaal en verticaal discriminerend- er zijn 'vrouwenberoepen' 
en 'vrouwenfuncties'. 1 39% vrouwen verdient minder dan 1400 kronen tegen 
5% mannen; 85'Yo vrouwen verdient minder dan 2000 kronen tegen 33% man
nen; 13% vrouwen verdient tussen 2000 en 3000 kronen tegen 51% mannen; 
1,22% vrouwen verdient meer dan 3000 kronen tegen 15% mannen. (Uit: Cî
sla pro kazdého, 1973 )2 

In de Rudé Právo van dezelfde dag staan nog meer interessante stukken, 
verspreid in kleine berichtjes door de hele krant. Bijvoorbeeld een artikel van 
de hand van de staatssecretaris van arbeid en sociale zaken over de noodzaak 
van opvoeding van de burgers, vooral de jongeren onder hen, tot een verant
woorde houding tegenover het gezin en het huwelijk. Volgens hem is deze op
voeding een belangrijke taak van de staat en van de maatschappelijke organisa
ties (scholen, jeugdorganisaties, culturele instellingen en de partij). Het aantal 
echtscheidingen en probleemhuwelijken stijgt, vervolgt de staatssecretaris, elk 
derde à vierde huwelijk eindigt in echtscheiding, waarvan 40% in de eerste hu
welijksjaren. 'De zorg van de maatschappij voor een tevreden gezinsleven be
hoort tot één van de voornaamste prioriteiten van onze socialistische politiek.' 
Hij legt de nadruk op 'de opvoeding van de bevolking, vorming van houdin
gen, opvattingen en van een denkwijze die het huwelijk en het ouderschap be
vorderen.' 'Een harmonisch huwelijk veronderstelt bepaalde eigenschappen 
(gezelligheid, saamhorigheid, rekening houden met belangen van anderen) en 
daartoe moeten de jonge burgers worden opgevoed.' Hoe dat toegaat, zal ik 
verderop in het artikel illustreren. 

Elders in de krant van die dag staat nog een belangwekkend berichtje: 
'Momenteel staan er 220.000 vrouwen tijdelijk buiten het arbeidsproces omdat 
ze voor kleine kinderen zorgen. De meeste vrouwen keren meteen terug in hun 
baan, zodra ze erin slagen hun kind in een crèche of op een kleuterschool te 
plaatsen. In crèches (0,6- 3 jaar) zijn er nu 120.000 kinderen, dat is 17,5% van 
de kinderen tussen zes maanden en drie jaar. De verantwoordelijkheid voor het 
stichten van crèches en kleuterscholen ligt bij de bedrijven en de gemeentera
~m. \n ~e \aatste jaren zijn er ook zogenaamde minicrèches (in woningen van 
leidsters of in lege flats) opgezet; nu zijn er 534 minicrèches met 2700 baby's en 
peuters. In het laatste vijfjarenplan zijn er 28.500 plaatsen in de crèches en 
120.000 in de kleuterscholen bijgekomen. Dat is allemaal nog lang niet vol
doende', vermeldt het artikel. 
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Het opvoedingsverlof 

Uit de gesprekken met een aantal moeders, waarvan sommigen met opvoe
dingsverlof thuis zitten, sommigen hun kinderen op een crèche of een kleuter
school hebben kunnen plaatsen en anderen een oma of een betaalde oppas heb
ben en met een aantal (meestal nog werkende) grootmoeders krijg ik het vol
gende beeld. 

De pasgetrouwden, indien jonger dan dertig jaar, kunnen een staatslening 
krijgen die tot dertigduizend kronen op kan lopen. Bij de geboorte van het eer
ste kind krijgt het paar 2000 kronen. Een wrange bijzonderheid: indien het 
kind zijn eerste verjaardag haalt, wordt er van de aflossing van de lening de som 
van 2000 afgetrokken, voor elk volgend kind wordt 4000 kronen afgetrokken. 
De kinderbijslag voor het eerste kind is 90 kronen en loopt op tot 1280 kronen 
bij vier of meer kinderen. In de volksmond: de fokpremies. Moeders met veel 
kinderen krijgen medailles en ordes uitgereikt, onder veel feestelijk vertoon. 
Waar hebben we dat meer gezien? 

Het staat nergens dat het de moeder moet zijn die het opvoedingsverlof 
opneemt maar het zijn altijd de vrouwen die het doen. Behalve door de ver
heerlijking van het moederschap en het aanpraten van schuldgevoel in de media 
wordt dit krachtig bevorderd door het personeelsbeleid van de (staats)onder
nemingen en door het feit dat de vrouwen gemiddeld 32'Yo minder verdienen 
dan de mannen: hun loon kan makkelijker gemist worden dan dat van de va
ders. Uit het StatistischJaarboek van 1977 blijkt dat de bijdrage van het inko
men uit arbeid (dus niet uit pensioen, ziekteuitkering, opvoedingsverlof of kin
derbijslag) van de vrouwen aan het huishoudinkomen varieert van 12°/c, bij de 
boerinnen (SS% van de werkenden in de landbouw zijn vrouwen) tot 22% bij 
de hoofdarbeidsters. Bij de mannen zijn de percentages resp. 44 en 48. 3 

Bij het eerste kind krijgt de vrouw gedurende een half jaar een gemiddeld 
loon, daarna tot de tweede verjaardag van het kind SOO kronen per maand. Als 
er een tweede kind komt vóór de tweede verjaardag van het eerste kind, krijgt 
men gemiddeld loon totdat het eerste kind twee jaar wordt, daarna 800 kronen 
per maand tot de tweede verjaardag van het tweede kind. Hiermee probeert 
men te bevorderen dat de kinderen snel na elkaar komen. Men heeft het recht 
op onbetaald verlof van drie jaar na de geboorte van een kind. De werkgever is 
verplicht voor een gelijkwaardige arbeid te zorgen als de vrouw terugkeert naar 
het bedrijf, indien het eerste of tweede kind twee jaar oud is, waarbij het leef
tijdsverschil niet meer dan twee jaar mag zijn. Iets soortgelijks geldt bij drie of 
meer kinderen. 

De vrouwen met wie ik sprak zeiden dat ze het zeer op prijs stelden de 
eerste jaren met de kinderen door te kunnen brengen en dat ze het niet wilden 
missen. Tegelijkertijd klaagden ze over het isolement waarin ze beland waren. 
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Fr wordt veel gepraat over de slechte kwaliteit van de crèches: de groepen 
1ijn te groot, de kinderen worden vaak ziek en soms wordt de crèche principie
el veroordeeld wegens veronderstelde schadelijke effecten, onafhankelijk van 
cle kwaliteit. Aan de andere kant willen de meeste vrouwen zo snel mogelijk 
weer aan het werk en het enthousiasme wordt slechts getemperd door de zor
~L'n over hoe het op de crèche zal gaan. Sommige vrouwen moeten eerder terug 
nm hun baan dan ze zouden willen omdat ze het geld absoluut niet kunnen 
missen. Nog andere vrouwen willen het liefst meteen na het eerste half jaar te
rug naar hun baan, maar hebben grote problemen bij het vinden van babyop
I JOg. De alleenstaande moeders, waarvan er steeds meer zijn (deels vrouwen 
die ervoor hebben gekozen, deels gescheiden vrouwen of vrouwen die van de 
.1bortuscommissie geen toestemming kregen omdat dat hun eerste zwanger
'chap was en die weigerden te trouwen) hebben het helemaal moeilijk, ook fi
mncicel. Er is veel onbegrip en nog minder opvang en extra faciliteiten die no
dig zijn. Je bent dan aangewezen op hulp van ouders of vrienden, welwillend
rlcidvan de werkgevers en begrip van de kant van collega's en dat valt vaak te
~cn - getuige de vele ingezonden brieven in vrouwenbladen. Vrijwel alle 
urna's helpen met het opvangen van kinderen; ook de nog werkende oma's die 
Je kleinkinderen met vakantie nemen of in het weekend en die met de moeder 
wisselen als het kind ziek is. 

Er ontstaat een ingewikkeld en innerlijk tegenstrijdig beeld dat een weer
'picgeling vormt van het ideologisch geweld en de tegenstrijdigheden in het 
uvcrheidsbeleid. Aan de ene kant het bevorderen van het kindertal met fiscale 
maatregelen, aan de andere kant een verhoging van de prijzen van de kinder
Kleren en schoenen met 300% (in 1979) naast de forse verhogingen van gas, 
dektra en telefoontarieven, onderbrekingen in de bevoorrading met baby
melkpoeder, kinderkleren, kinderschoenen, etc. De oma van mijn vrienden 
heeft tijdens mijn bezoek bij hen, samen met de man, twee dagen lang de win
kels in Praag afgesjouwd op zoek naar schoentjes. ('Welke schoentjes dan ook, 
.1Ls het maar maat 22 is.') In de zomer van 1979 werd door de overheid gewaar
lchuwd dat het drinkwater onbetrouwbaar was en men gaf de raad voor het ge
bruik ten behoeve van kleine kinderen en het aanmengen van melkpoeder uit
sluitend bronwater te nemen. Maar de overheid had niet gezorgd voor vol
doende voorraden. Dit alles maakt de vrouwen terecht erg bitter. 

Uit de gesprekken werd duidelijk dat het alom geprezen opvoedingsverlof 
ook schaduwkanten heeft. De mannen zijn soms geneigd nog minder in het 
huishouden te doen dan voordien al het geval was: 'jij wordt er tenslotte voor 
',Jetaald' en 'je hebt toch niets te doen de hele dag, behalve met de kinderen te 
1pelen.' 

De vrouwen worden door de staat (de ongelijke beloning en de gebrekki
'e planning van kinderopvangvoorzieningen) èn door de echtgenoten met 
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steun van de staat (de verheerlijking van de moederlijke, zelfopofferende en 
zorgende vrouwelijkheid) zowel in het gezin als in hun arbeidspositie achter
uitgeduwd (grotere 'risico' voor de werkgevers, nog kleinere promotiemoge
lijkheden, een onderbreking in de loopbaan die vaak niet meer te dichten is, 
met de nodige gevolgen voor de beloning). 

Kinderopvang 

Voor de crèche wordt voor ieder kind 8 kronen per dag betaald, behalve in 'so
ciale gevallen', d.w.z. als mensen op het minimum leven (1600 kronen of min
der; het gemiddelde loon is 2700 kr.; modaalligt bij 2000 kr. ). Er heerst groot 
gebrek aan kleuterscholen, maar vooral aan crèches. Zonder' connecties', krui
wagens of smeergelden is het erg moeilijk een kind geplaatst te krijgen. Vrou
wen die in de gezondheidszorg of in het onderwijs werken hebben weliswaar 
voorrang maar dan nog is het vaak niet makkelijk. Uit de gecombineerde cijfers 
van het eerder geciteerd bericht en van het Statistisch Jaarboek is op te maken 
dat er circa 380.000 plaatsen in de crèches bij moeten komen om aan de huidige 
behoefte te voldoen; d.w.z. er zijn 380.000 kinderen van werkende moeders 
waarvoor geen plaats is in de crèches (dus afgezien van de moeders die verloi 
hebben opgenomen). Voor ongeveer de helft van de kinderen tussen drie en zes 
jaar is er geen plaats op de kleuterschool. Vaak gebeurt het dat er niet voor ber
de kinderen uit een gezin een plaats is op de crèche of dat de kinderen naar een 
crèche en een kleuterschool gaan die ver van elkaar liggen. Dan maar sjouwen, 
met de tram of de bus in het spitsuur, vóór en ná het werk. 

De leidsters in de crèches en kleuterscholen krijgen het minimumloon 
(onlangs zijn de lonen enigszins opgetrokken). De groepen zijn inderdaad erg 
groot: twintig kinderen per groep in één ruimte met drie à vier leidsters per 
groep in de crèches; dus heerst er een regime van opgelegde discipline. De kin
deren worden vaak ziek of met 'ziekte' naar huis gestuurd - dat verminden 
het aantal aanwezige kinderen. Bij ziekte van het kind mogen de ouders (moe
der) drie tot zes dagen aaneen onbetaald verlof nemen, wat vaak te weinig is. 

Anticonceptie 

Er is maar één soort pil voor alle vrouwen. Dat betekent dat veel vrouwen geen 
pil kunnen gebruiken omdat ze te veel bijverschijnselen hebben of de pil op 
medische gronden niet kunnen gebruiken. Je kunt ook een spiraaltje van Tsje
chisch fabrikaat krijgen (94% betrouwbaarheid). Van zaaddodende pasta heeft 
geen van de vrouwen die ik gesproken heb ooit gehoord, zodat het gebruik van 
een pessarium verre van betrouwbaar is. Wil je voor een abortus in aanmerking 
komen, dan moet je in je woonplaats voor een commissie verschijnen, nadat je 
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een vcrwijsbrief van je huisarts (geen vrije keuze) hebt gekregen. De arts hoeft 
1c niet door te sturen als hij of zij vindt dat je motieven niet serieus genoeg zijn. 

Dat kan soms erg ver gaan: een vijfendertigjarige vrouw met twee kinderen, 
mr kleine woonruimte (de woningnood is erg groot; met zijn vieren een ka

mer en een woonkeuken)9 en in een krappe financiële situatie, die geen kinde
ren meer wilde kreeg van haar (vrouwelijke) arts te horen dat ze eerst met wat 
lw.urwegender motieven moest komen voordat ze een verwijzing zou krijgen. 
llc vrouw heeft tenslotte in haar wanhoop via kennissen een arts gevonden die 
11crcid was de abortus uit te voeren (illegaal en tegen extra betaling uiteraard). 
U hebt twee kinderen opgevoed', zei een andere arts, 'de derde kan er nog best 
Jij, uw moeder kon dat tenslotte ook makkelijk aan en de omstandigheden wa
rm toen veel moeilijker.' De commissie bestaat uit artsen, gedelegeerden van 
het plaatselijke nationale comité (wijk of gemeenteraad), vcrtegenwoordigers 
1 .m de commissic die tot taak heeft de bevolkingsaanwas te bevorderen, van de 
,,1kbondcn en van de Vrouwcnbond. 4 De commissies weigeren vaak een be
,[uit te nemen en verwijzen de zaak 'hoger op' en vcrtragen daarmee de proce
Jure. Veelleden van de commissies vatten hun taak op als een waakhondfunc
:rc ter bescherming van de zeden: als je 'gevallen' bent (een standaard uitdruk
king), moet je de consequentie ook dragen- dus gedwongen een kind krijgen 
1ls straf voor 'zedeloosheid'. Maar ook hier zijn tegenstrijdigheden. Vreemd
~:m! ·~, namehik wel een geaccepteerd motief voor een abortus. Dit heeft vaak 
pntsierlijke gevolgen: je man vraagt een vriend of een collega voor de commis
qc te verklaren dat hij met je naar bed is geweest. Sommige commissies zijn 
1cel makkelijker met het geven van toestemming. Heb je nog geen kinderen, 
.Lm hoef je echter niet eens te proberen toestemming te krijgen. 

Abortus wordt nog steeds volgens de oude methode uitgevoerd, behalve 
1\cllicht in exclusieve ziekenhuizen voor bevoorrechten waar de vacuümme
:hodc gebruikt wordt. Eén van de argumenten die de medische autoriteiten 
um·ocren als reden om liever geen abortus uit te voeren en zeker niet bij de 
eerste zwangerschappen is dat curettage vaak complicaties tot gevolg heeft
•mtstekingen, perforaties van de baarmoederwand of steriliteit. (Volgens mon
Jdinge informatie van een aantal artsen is de frequentie van complicaties ook te 
IIÎJten aan het feit dat men dat werk vervelend vindt en daarom vaak afschuift 
11p de jongste artsen die uiteraard de minste ervaring hebben.) Dit betekent dus 
1ok verlenging van de ziekenhuisopname en dat jaagt de kosten maar omhoog 
en de geboortecijfers (vruchtbaarheid) omlaag. Waarom dan niet de vacuüm
methode gebruiken, die immers veel goedkoper en aanzienlijk veiliger is, zel
,Jen complicaties met zich meebrengt en poliklinisch, zonder narcose uitge
loerd wordt? De invoer zou te duur zijn, zeggen sommigen; er is niemand die 
nch erom bekommert, menen anderen. V rouwen gaan er al bij voorbaat vanuit 
.iat hun belangen verwaarloosd worden. 

109 



Het abortusbeleid is na 1969, toen het aantal abortussen het aantal ge· 
boorten oversteeg, strakker geworden. Seksuele voorlichting is abominabel: 

'voor het zingen de kerk uit gaan' is nog steeds de meest gebruikte methode en 
minnaars worden beoordeeld naar de mate waarin ze deze techniek beheersen. 

Bevallingen gaan aan de 'lopende band' (evenals de abortussen), volgens 
een strikt medisch model. Hoe geprivilegeerder, hoe meer medische appara· 
tuur er omheen. Vader erbij? Geschokte blikken. Dat zou zeer onhygiënisch 
ZIJn. 

De ideologie van de vrouwelijkheid 

In vrouwenbladen wordt, behalve wat politieke pagina's over bijvoorbeeld een 
bezoek van Brezjnew of over de 'socialistische wedijver', veel nadruk gelegd 
op mode (veel zelf naaien, breien en haken), cosmetica, recepten, dieet, wo
ninginrichting, 'goede smaak', elegantie. Dit alles onder de vlag van de 'soci
alistische levensstijl', 'rijk ontwikkelde socialistische persoonlijkheid van de 
vrouw': 'Modebewustzijn vormt een onmisbaar element van de vrouwelijke 
persoonlijkheid van de socialistische vrouw.' 'Haar handen beschikken tegelij
kertijd over produktieve kracht en tederheid; ze zijn in staat fabrieksmachines, 
bedieningsknuppels van tractoren en bouwkranen met evenveel verantwoor· 
delijkheid en betrouwbaarheid te hanteren als een scalpel, een farmaceutische 
weegschaal of een kind.' Kortom, ze moeten werken als een man, er uitzien als 
een mannequin uit Vogue, politiek actief zijn, culturele belangstelling tonen 
(theater, concert en bioscoop bezoeken, belletrie, vaktijdschriften en dames
bladen lezen), naaien, breien en borduren, schoonheidssalons bezoeken, aan 
sport doen, kinderen en man en vrienden verzorgen, het huishouden doen, 
uren in het openbaar vervoer zitten en nog meer uren aan boodschappen beste· 
den. Deze uitputtingsslag moet beslist ontspannen en met een optimistische 
glimlach gevoerd worden, want 'mannen houden niet van vermoeide, onver· 
zorgde, gejaagde, sjagrijnige vrouwen die geen tijd hebben'. Vrouwen hebben 
de taak vrouwelijk te blijven. In de bladen zijn dan ook vaak recepten te vinden 
hoe je èn 'geëmancipeerd' èn 'vrouwelijk' moet blijven (worden). 

In het blad 'Vrouw en mode' worden vrouwen van de meest uiteenlopen· 
de beroepen als voorbeeld voor het smaakvol inrichten van je garderobe aange
voerd. De nadruk ligt op een aantal zaken: je moet in principe alles met alles 
kunnen combineren, zodanig dat je voor eike gelegenheid gepast gekleed gaat 
en er moet persoonlijkheid van uitstralen. Eén van de ten voorbeeld gcstelde 
vrouwen vertelt dat ze verschillende stijlen kleding heeft: kleren à la femme fa
tale, de sportieve-meid kleren, een soort secretaressepakje, een romantische 
jurk, enz. Een andere vrouw knipt, naait en verft al haar kleren zelf en wordt 
om haar originaliteit geprezen. Bij al dat fraais moet natuurlijk ook bijpassende 
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make-up en bijpassende accessoires. Waar ze er de tijd voor vinden wordt niet 
uit de doeken gedaan; het zijn energieke jonge vrouwen, staat er. Een recept 

daarvoor vinden we in een ander blad: daar wordt erkend dat je als vrouw over 
weinig tijd beschikt, maar daarom niet getreurd. Twee of drie dingen tegelijk 

clocn, is het geheim. En perfect organiseren, wat ook vrij raadselachtig aan
,!oct, aangezien alle andere dingen die bij het dagelijkse leven horen en waar je 
1.111 afhankelijk bent op zijn zachtst gezegd enigszins chaotisch geregeld zijn. 
hntasicën van staatsapparatsjiki? 

Vrijwel in geen nummer van de vrouwenbladen ('Vlasta', 'K vety') ontbre
Ken artikelen waarin de vrouwen ondubbelzinnig duidelijk wordt gemaakt wat 
hm taak en plaats is. Ter illustratie van de uitvoering van de 'belangrijke taak 
1·an de staat de burgers op te voeden tot een verantwoorde houding tegenover 
het gezin en het huwelijk' en van de termen waarin dat gaat zal ik wat uitgebrei
der citeren uit een aantal artikelen. 

Verheerlijking van het moederschap 

Het weckblad 'Tribuna', een orgaan van de partij ten behoeve van de partijka
ders waarin de ideologische lijn wordt aangegeven, is toonaangevend voor de 
andere bladen. In het septembernummer van 1978 staat een artikel, waarin de 
mugden van het moederschap en de traditionele 'vrouwelijke deugden' in ly
rische bewoordingen en met veel aanhalingen uit de klassieke Russische litera
tuur worden bez~mgen, waarin de kinder-onwillige jonge mensen laag-bij-de
~ronds egoïsme of egoïsme door verliefdheid wordt verweten en waarin ze 
1oorgehoudcn wordt wat ze allemaal missen. Een vrouw wordt pas een echte 
nouwals ze een kind ter wereld heeft gebracht en ook behoedt het vaderschap 
!nenige man voor totaal verval. 

De zwangerschap van zijn vrouw 'wekt bij hem het gevoel een bescher
mer te zijn, een gevoel dat elke echte man nodig heeft'; 'vaders hebben meer 
>ucces in hun werk' (dan niet-vaders); 'kinderen sporen aan tot voortdurende 
perfectionering en groei van de man, wat voor de vrouw een ongelooflijke be
tekenis heeft'. En om de schrik er goed in te krijgen: 'de statistiek bewijst: meer 
dronkaards, meer mensen die de sociale of de arbeidsdiscipline, de moraal en 
clc wetten schenden, vindt men onder mannen zonder gezin of mannen die 
maar één kind hebben.' De zwangerschap van zijn vrouw 'leert hem zich te be
heersen en hij went aan de gedachte dat een man met consideratie met een 
vrouw dient om te gaan'. 'Pas met de zwangerschap wordt de vrouw onmis
Dm.' Het kind worden allerlei wonderbaarlijke capaciteiten toegeschreven: 
het maakt de moeder onmisbaar en onvervangbaar, integreert de belangen van 
de familie van de wederhelften, beloont de ouders met liefde en dankbaarheid, 
1chcnkt hen hoop en geloof, behoedt de ouders voor vele stupiditeiten, voor 
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luiheid, spieratrofie en vroegtijdige ouderdom. Het kind is de morele rechter, 
een bewaker en een spiegel van de eer en het geweten van het gezin, brengt de 

volwassenen eerlijkheid en democratische gezindheid bij en dwingt de ouders 
de gedachten 'af en toe los te maken van de alledaagsheid en te richten op eeu

wig geldende vragen naar het goede en het kwade, van onsterfelijkheid .. .' 
Daarbij is één kind 'eigenlijk nog geen continuering van het menselijk geslacht, 
dat is nog maar een poging daartoe'. De rampen die moeder en kind zouden 
bedreigen als het bij één kind zou blijven zijn niet mis. Een gezin met maar één 
kind kan onmogelijk geestelijk evenwichtig zijn en de gezondheid van het kind 
zal daaronder lijden. En 'blader maar eens door statistische handboeken: hoc
veel geborenen bereiken nooit de volwassen leeftijd, hoeveel volwassenen 
stichten geen gezin, hocveel zouden graag kinderen hebben maar kunnen niet!' 
Wat staat volgens de schrijfster van het artikel een kinderloze vrouw te wach
ten, lezen wc onder het kopje 'Een kind of een dissertatie'; namelijk dat 'de (in
tellectuele) ontwikkeling van de vrouwen die hun essentie, hun natuurlijke 
aard opgeofferd hebben aan uitsluitend hun beroepssucces, veelal stagneert: ~e 
natuur begint zich te wreken voor de betoonde ongehoorzaamheid. De disser
tatie komt dan niet af, de ontdekking wordt door iemand anders gedaan ... En 
de ogen wenden zich steeds treuriger naar vreemde kinderwagens.' 

Seksistische opvoeding 

In de vrouwenbladen schrijven veel deskundigen. Ook pedagogen worden in 
de strijd geworpen; de toekomstige vrouwen en mannen moet goed ingeprent 
worden wat hun plaats en hun taak zal worden. In vele artikelen worden de ou
ders gemaand vooral een strenge handhaving van de heteroseksuele norm te 
bewaken. Zo lezen we in een artikel in het blad Vlasta (een orgaan van de Vrou
wenbond) no. 16/1980 over het belang van de keuze van speelgoed voor de 
'juiste' geslachtsdifferentiatie. De schrijfster, dr. Savrdová, gaat er van uit dat 
het vanzelfsprekend is dat vrouwen dochters willen en mannen naar zonen ver· 
langen, dat vaders van 'vuurspugende machinegeweren' en trapauto's dromen 
en moeders niets liever willen dan dochters in 'de charmes van het poppenhuis 
inwijden'. Zo komt ieder aan zijn trekken. 'Meestal geeft het ook geen proble· 
men als er kinderen van slechts één sekse zijn, voorzover één van de ouders 
zich niet fixeert op de onvervulde wens. Een moeder zonder dochter zal zich 
erbij neerleggen dat er geen poppen zullen komen en ze zal proberen er toe bi1 
te dragen dat haar zoons tot 'flinke kerels' zullen opgroeien. Ook de verstandi· 
ge vaders zullen niet proberen van hun dochters mannelijke vervangsters te 
maken. In sommige gezinnen is de situatie echter ingewikkelder. Er komen 
conflicten over de opvoeding en onder het mom van gelijkwaardigheid der sek· 
sen worden de verschillen in de rollen die kinderen later moeten vervullen afge· 
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dakt. (!) Keuze van speelgoed en spelletjes is maar één vorm van opvoeding 
maar deze keuze weerspiegelt wel de totale houding van de ouders tegenover 

hun kinderen en het geslacht ervan. Deze keuze kan er een teken van zijn dat de 
tJecën van de ouders niet geheel overeenstemmen met de werkelijkheid en 

daardoor zou het kind op een onjuiste wijze beïnvloed kunnen worden.' 
· ... Het is belangrijk dat bij een meisje het vrouwelijke aspect overweegt en bij 
een jongen het mannelijke, omdat ze anders op den duur in conflict zullen ko
men met de maatschappelijke verwachtingen. Beide polen kunnen elkaar aan
'u\\m maar.kunncn ook tegen elkaar inwerken en daarmee interne conflicten 
veroorzaken. Deze interne conflicten weerspiegelen vaak tegenstrijdigheden in 
de eisen en de invloed van de ouders.' ' ... Deze tegenstrijdige invloeden neemt 
het kind over. Het resultaat is een slechte aanpassing aan zijn mannelijke (of 
1rouwelijke) toekomstige rol.' De schrijfster geeft een aantal voorbeelden van 
,lé gevolgen van 'desastreuze gezinsinvloeden': 'Het meisje begon het idee te 
krijgen dat het vrouw-zijn minderwaardig en onvoordelig is. Daarom begon ze 

J!e eigenschappen te ontwikkelen die het makkelijker maken een plaats in de 
mannenwereld van haar vader in te gaan nemen: intellect, eerzucht, ambitie. In 
Je toekomst zal ze eerder met haar partners wedijveren in plaats van begrip 
'oor ze opbrengen; ze zal eerder haar professionele vaardigheden gaan bewij
;en dan een veilig thuishaven voor haar gezin creëren ... ' Kortom, het gezin 
i1ceit de taak 'de juiste sfeer voor een gezonde ontwikkeling van geslachtelijke 
bepaaldheid' te scheppen en 'de natuurlijke neiging naar de rol die het (kind) 
Joor de biologische uitrusting toegewezen is op de juiste wijze te versterken', 
want de seksuele verschillen zijn er niet voor niets. De kinderen moeten een 
;uist beeld krijgen van datgene 'wat aan deze of gene seksuele rol eigen is'. Zo 
moet bij de meisjes niet het idee postvatten dat vrouwen feitelijk in onderge
,chikte posities verkeren en ze mogen niet te veel ambities hebben; jongetjes 
Jaarcntegen mogen niet 'dromerig' of te teder worden of denken dat mannen 
11clecns zwak of niet capabel zouden kunnen zijn. Dit alles presenteert de 
1chrijfster als wetenschappelijke inzichten. Ze besluit haar artikel aldus: 'Moe
ten we nu verontwaardigd zijn als we een met poppen spelende jongen aantref
renl Nee, want juist dan oefent hij zich in zijn vaderlijke rol en adviseert zijn 
'vrouw" hoe ze haar "dochter" moet opvoeden. Erger wordt het als een moe
,Jcr haar zoon met poppen bevoorraadt - waarom doet u dat, moeder?' 

Het is moeilijk o;n uit te maken wat in dit soort artikelen, waar het in de 
vrouwenbladen en de jeugdbladen van wemelt, overheerst: angst voor homo
icksualiteit of angst voor bevrijding van de vrouwen uit de ondergeschikte po
lttlc. 

Waar is het gelijkheidsideaal gebleven? 

Af en toe worden ook kritische brieven van lezers afgedrukt, waar dan weer 
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stukjes van verschillende experts tegen aan gegooid worden, zoals de boven
staande, die de juiste lijn moeten aangeven. Met welke argumenten wordt nu 

deze aanval op het gelijkheidsideaal gevoerd? Typerend en informatief over de 
termen waarin gediscussieerd wordt vond ik het artikel van mr. Párek in Vlas

ta, 21/1980, waarin hij uit de doeken doet hoe de zaken er voor staan met het 
'socialistisch huwelijk'. Hij stelt in zijn inleiding vast dat we nog steeds in een 
tijdperk leven waarin de nieuwe socialistische vcrhoudingen in het huwelijk en 
in het gezin niet in volle omvang en ook niet wat de kwaliteit betreft algemeen 
geconsolideerd zijn, 'omdat het onmogelijk is een duizendjarige traditie binnen 
dertig jaar van de nieuwe orde te overwinnen ... Ook datgene wat ethisch ach
terhaald is heeft onder mannen nog vele vurige aanbidders, die dan ook met 
luid gejuich de conclusies van dr. Plzák tot hun programma hebben gemaakt, 
namelijk dat de vrouw het hele huishouden zelf moet doen. ' 5 Mr. Párek wijst 
er dan ook op dat 'het enthousiasme wat getemperd zou moeten worden door 
het besef dat de conclusies van dr. Plzák afkomstig zijn van een deskundige i~ 
slechts één beperkte wetenschappelijke discipline en getrokken zijn op basis 
van ervaringen met patiënten van een psychiatrische kliniek en polikliniek'. 
Nadat onze auteur meende zich voldoende gedistantieerd te hebben van de op
vattingen van dr. Plzák door te opperen dat dergelijke opvattingen over huis
houdelijk werk 'eerder op ernstige psycho-hygiënische achtergronden dan op 
luiheid' zouden kunnen berusten, geeft hij zijn eigen visie op de zaak. Maar 
eerst geeft hij nog een klein historisch overzichtje: een citaat uit een kerkelijke 
publikatie uit 1945, een citaat uit het burgerlijk wetboek anno 1812 en de juris
dictie tot 1948. In 1948 kwan dan de grote verandering; de politieke en econo
mische omwenteling werd weerspiegeld in de jurisdictie en de feitelijke huwe
lijks- en gezinsverhoudingen. 'De grondwet uit 1948 gaf aan mannen en vrou
wen een gelijke positie in het gezin en in de maatschappij, gelijke toegang tot al
le beroepen, ambten en functies. Dat werd overgenomen in de nieuwe, soci
alistische grondwet en in de huidige gezinswetgeving. Vooral par. 18: "Man en 
vrouw hebben in het huwelijk gelijke rechten en plichten. Ze zijn verplicht tot 
samenleving(!) en tot wederzijdse trouw, ze zijn verplicht elkaar te helpen en 
een gezond gezinsklimaat te scheppen".' 

Volgens mr. Párek blijkt uit de praktijk dat de wet algemeen naar letter en 
naar geest geaccepteerd wordt, op één uitzondering na: de uitleg en uitvoering 
van de verplichting 'elkaar te helpen'. (Waarom hij slechts deze uitzondering 
onderkent is mij en mijn Tsjechoslowaakse vriendinnen een volstrekt raadsel.) 

'De wederzijdse hulp betreft materiële en immateriële zaken, het bevredi
gen van gezinsbehoeften, ook wat betreft de verzorging van de kinderen en het 
huishouden- waarin ieder van de echtgenoten naar eigen capaciteiten en mo
gelijkheden moet delen.' Aldus de wet. Volgens mr. Párek kan er uit de discus
sies in 'Vlasta' en uit jarenlange empirische observatie geconcludeerd worden 
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dat de werkende echtelieden in de meeste gevallen elkaar, tenminste in het 
huishouden, helpen. 'Soms wat meer, soms wat minder maar over het alge

meen kan toch al tot op zekere hoogte gesproken worden van een socialistische 
arbeidsdeling in het huishouden.' (Dat blijkt absoluut niet uit de cijfers. Vol
gens de statistieken besteden vrouwen een kwart van hun tijd aan het huishou
den, mannen slechts 8%. 23°/,, van de mannen helpt dagelijks, 12% vaak, 42% 
1oms en 15% nooit (naar eigen zeggen). De meest genoemde werkzaamheden 
waren: kleine reparaties 92%, stoken van de boiler 58%, afwassen 46%, was
lcn 37%, eten toebereiden 32%.)" 

Mr. Párek stoort zich wel aan 'de nog tamelijk veel gevallen waarin de 
werkende vrouw de zorg voor het huishouden geheel in haar eentje draagt', 
maar zondert die gevallen uit 'waarin de man door zijn fysiek zware arbeid of 
veel tijd eisend werk zijn tijd thuis inderdaad geheel nodig heeft om uit te rus
ten en zijn arbeidskracht te herstellen' of waarin 'de vrouw de dubbele belas
ting naar het voorbeeld van haar moeder zonder noemenswaardige moeilijkhe
den vervult en van haar man geen hulp vcrlangt (vooral op het platteland)'. Met 
.mdcre woorden, onderdrukking mag, zolang de onderdrukte dit pikt, daarna 
moet men wat subtieler te werk gaan: 'We hebben echter wel een verklaring 
maar geen begrip voor mannen die ondanks de vraag van hun vrouw geen vin
ger uitsteken, evenmin als voor de berekenende vrouw die alles aan haar man 
tlvcrlaat. Er bestaan namelijk "overgeëmancipeerde" vrouwen die de zorg voor 
het huishouden als een overblijfsel van het verleden beschouwen: als de man 
een warm avondeten wil hebben, moet hij dat maar zelf klaarmaken; wil hij ge
ltreken zakdoeken en overhemden dragen, moet hij ze zelf strijken! Begrijpe
lijkerwijs slechts tot het moment dat hij er op een goede dag genoeg van krijgt. 
Of, in een gunstiger geval, totdat er kinderen komen, wanneer de vrouwen in 
Je meeste gevallen op een natuurlijke wijze bij hun uitoefening van de moeder
rol in de nodige mate ook leren de rol van de echtgenote te vervullen.' 

Mr. Párek gaat onder het kopje 'Gelijkberechtiging en de nieuwe rollen' 
verder: 'Gelijkberechtiging betekent namelijk geen absolute gelijkheid van 
rechten en plichten van de man en de vrouw in de keuken, omdat ook de wet 
op het gezin de nadruk legt op verdeling naar mogelijkheden en vaardigheden 
van de echtgenoten. De wet respecteert duidelijk de biologische verschillen 
tussen de man en de vrouw, ook de in vele opzichten verschillende wijze van 
denken en de verschillen in houdingen, die echter juist bijdragen tot het schep
pen van de zo gunstige sfeer van een zekere spanning en wederzijdse aantrek
kelijkheid. Daarom begrijp ik niet het streven van sommige jonge vrouwen, 
vooral van die met een academische opleiding, naar de erkenning van volledige 
gelijkheid.' Dat vindt mr. Párek maar belachelijk en hij maakt dat ook belache
lijk. Voor alle zekerheid voegt hij daar een nauwelijks verholen dreiging aan 
wc: 'Vanwaar dit streven (naar gelijkstelling)? Het kan er hoogstens toe leiden 
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dat sommige wat simpele mannen de culturele hoffelijkheid en fatsoen jegens 
het ongetwijfeld fysiek zwakkere geslacht zullen verwaarlozen.' ' ... Het is mo-

gelijk in het huishouden te helpen, of, nog beter, sommige taken over te ne
men, zonder dat de man in de ogen van zijn vrouw ophoudt een man te zijn. 

Dat wil zeggen, zonder dat hij in de nodige gevallen ophoudt autoriteit en 
steun te zijn.' Aldus de verlichte mr. Párek. Hij voegt er in zijn heilig streven 

nog aan toe dat hij het een onverantwoordelijke luxe zou vinden te wachten tot 
dat zich in de sociale werkelijkheid bruikbare modellen voor de verdeling van 
huishoudelijke arbeid zouden gaan vormen: 'Per slot van rekening is het lei
dende programma in onze maatschappij de zorg voor de mens.' Daarom stelt 
hij voor dat 'een interdisciplinaire groep van deskundigen, bijvoorbeeld de So
cialistische Academie in samenwerking met deskundigen uit disciplines die met 
het huwelijk te maken hebben, de taak op zich neemt bruikbare varianten van 
een basismodel voor de verdeling van taken in het huidige gezin uit te werken, 
al naar gelang de typische sociale situatie en andere belangrijke factoren'. 

Aan het eind van zijn artikel gooit de auteur het nog gauw op een ak
koordje met de aan het begin van het artikel nog zo verfoeide en met weinig 
kuise middelen bestreden dr. Plzák: 'De bijdrage van dr. Plzák vanuit het ge
zichtspunt van zijn vakgebied en mijn eigen standpunt vanuit het juridisch ge
zichtspunt kunnen dan dienen als eerste bijdragen tot de uiteindelijke formule
ring van deze zo belangrijke conclusies.' 

Als de voorstellen van deze twee vrouwenhaters in vervulling zouden 
gaan, dan ziet het er voor de vrouwen in Tsjechoslowakije bar slecht uit. Ik heb 
zo uitgebreid uit dit artikel geciteerd omdat de argumenten en opvattingen re
presentatief zijn; wat ik in talloze andere artikelen en gesprekken tegenkwam, 
vond ik hier bij elkaar geschreven. En ook omdat mr. Párek een 'midde.nposi
tie' inneemt. Bovendien vertegenwoordigt hij een wijdverbreide tendens in de 
kringen van de heersende groep de sociale vraagstukken met technocratische 
beheersingsmiddelen te lijf te gaan- 'de ingenieurs van de menselijke ziel'. 
Het leven wordt natuurlijk niet geleefd vanuit de burelen van deskundigen: de 
sociale werkelijkheid wacht niet op van boven af opgelegde 'modellen'. Aan de 
andere kant moet de invloed van deze deskundigen op het overheidsbeleid niet 
onderschat worden, evenmin als de ideologische overmacht en de mate van so
ciale controle die uit deze propaganda voortkomt. Het is niet voor niets dat de
ze heren (en dames, overigens) zoveel ruimte ter beschikking krijgen in de mas
samedia. In een land, waar geen alinea wordt gepubliceerd zonder toestem
ming van de censuurorganen en waar beslissingen over datgene wat uitgegeven 
mag worden en in welke oplage zijn voorbehouden aan ambtenaren van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, worden de ideeën van dr. Plzák in oplagen 
van honderdduizend uitgegeven. Deze opvattingen zijn dan ook niet toevallige 
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meningen van toevallige enkelingen maar maken deel uit van een welbewust 
beleid. 

In het begin van de jaren zeventig werd een commissie 'Bevolkingsvraag
stukken' door de regering opgedragen de daling van de geboortecijfers om te 
buigen. De media kregen een lijst met punten waarop ze speciale nadruk moes
ten leggen: 
'1. op de onmisbare waarde van kinderen voor een rijker en voller leven; 
2. op diepe en sterke morele en emotionele relaties, wederzijdse liefde en res

pect tussen jonge vrouwen en mannen en tussen echtgenoten; 
3. op de nadelen die enigste kinderen ondervinden; 
i. er op wijzen dat het ideale gezin er één met drie kinderen is- een aantal dat 

noodzakelijk is voor de interactie tussen de kinderen, wat weer bevorderlijk 
is voor de intellectuele ontwikkeling; 

). op gezondheidsvoorlichting voor vrouwen en op de gevaren van abortus; 
6. op de noodzaak van werkelijke gelijkwaardigheid tussen de geslachten, b.v. 

gelijke verdeling van de huishoudelijke arbeid; 
7. op verbetering van het levenspeil door: 

a. uitbreiding van sociale voorzieningen voor kinderopvang, 
b. verbeteringen in de voorziening met goederen voor kinderen, 
c. beperking van voedseltoebereiding thuis, b.v. uitbreiding van de kanti
nes en meer gebruik van instant voedsel, 
d. hogere produktie van arbeidsbesparende huishoudelijke apparaten, 
e. verbetering van arbeidsomstandigheden voor vrouwen, b.v. part-time 
werk, kortere werkdagen, e.d. 

S. op voortdurende verbetering van de levensomstandigheden van gezinnen 
met kinderen; 

9. op de nadelen van de ongunstige demografische ontwikkeling voor de eco
nomische ontwikkeling en op de ernstige gevolgen er van voor het levens
peil.' 

Uit: Populacnî zprávy, 4., 5., 1972)1 

In dit lijstje zitten veel adders onder het gras. In de eerste plaats gaat het 
niet om maatregelen maar om beïnvloeding van de opinie en in het beste geval 
om voorgenomen maatregelen. Het is een mengeling van intimidatie en van be
loftes. De vrouwen die minder dan drie of helemaal geen kinderen willen, 
moeten met angst en schuldgevoel belast worden. De beloofde verbetering van 
het levenspeil wordt zwaar ondermijnd door het economische en sociale wan
beleid en door het onvermogen van de overheid- maar de schuld en de ver
antwoordelijkheid daarvoor wordt afgeschoven op de bevolking, vooral het 
vrouwelijke deel ervan. Als het economisch slecht gaat, is het jullie eigen 
~Chuld, dan hadden jullie maar meer kinderen moeten baren. 
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Door onder meer de stelselmatig overdadige investeringspolitiek die niet 
berekend is op de nationale hulpbronnen en door de gerichtheid op prestige

projecten, alsmede door de gebrekkige planning heeft men te kampen met een 
ontstellend gebrek aan arbeidskrachten (de schattingen schommelen rond de 
driehonderdduizend). Tegelijkertijd wordt er slecht èn inefficiënt omgespron
gen met de wel beschikbare arbeidskrachten. De stimulering van privécon
sumptie (auto's, eigen huizen, huishoudelijke apparaten- hoewel onder om
standigheden van schaarste) en gelijktijdige verwaarlozing van collectieve con
sumptie (openbaar vervoer, sociale woningbouw, gezondheidszorg) maken de 
positie van de vrouwen er niet beter op. 8 

Uiteraard is het heel positief dat men een rechtvaardiger arbeidsdeling in 
het huishouden propageert. Dit loffelijk streven wordt echter tegengewerkt of 
te niet gedaan door andere maatregelen en praktijken van structurele aard zoals 
het bovengenoemde beleid en de discriminerende arbeidsverhoudingen en het 
beloningsstelsel. Men heeft weliswaar het gezinsinkomen afgeschaft (onder an
dere om de intrede van de vrouwen in het produktieproces te bevorderen) maar 
door de lagere waardering en ongelijke beloning van het werk dat door vrou
wen gedaan wordt is daarmee niet het 'kostwinnerschap' verdwenen. Zoals"< 
zagen aan het begin van dit artikel, hangt deze onderwaardering niet samen 
met een lager opleidingspeil van de vrouwen- immers meer dan 50%, van de 
gekwalificeerde vakmensen zijn vrouwen. Integendeel, veel vrouwen zijn 
overgekwalificeerd voor het werk wat ze doen. 

Bovendien hebben we in de geciteerde artikelen kunnen zien in welke ter
men de meer gelijkwaardige verdeling van de huishoudelijke arbeid bevorderd 
wordt: gelijkberechtiging? Natuurlijk! Maar een ieder moet zijn en haar plaats 
weten en de grenzen kennen. De mannen worden weliswaar aangespoord te 
'helpen' en de huishoudelijke arbeid van de vrouw te 'verlichten' maar het staat 
vast dat dit werk en de persoonlijke verzorging van de man de taak en verant· 
woordelijkbeid van de vrouwen blijft en de verzorging van de kinderen idem 
dito. De wettelijk verplichte wederzijdse verzorging blijkt heel verschillende 
zaken in te houden. 

De voorgestelde verkorting van de werkdag voor vrouwen lijkt op het 
eerste gezicht ook aantrekkelijk. Zolang een dergelijke maatregel echter slechts 
voor vrouwen zou gelden, zou dat een verslechtering inhouden. Ze zouden 
nog meer financieel afhankelijk worden en de 'vrijgekomen' tijd zou dienen om 
meer aandacht te besteden aan het huishouden en de verzorging van man en 
kinderen. Dat is ook de bedoeling; je leest en hoort vaak dat 'onze vrouwen te 
moe worden door de dubbele taak'. 

Waar de vrouwen een poging wagen zich aan dit patroon te onttrekken, 
worden ze belachelijk gemaakt, gehoond, in hun waarde aangetast en hun 'on· 
gepast' gedrag wordt aan de kaak gesteld. Aanpassing is troef. Een niet-seksis· 
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ti.1chc opvoeding wordt gestigmatiseerd en gezien als een dringende aanleiding 
tot een therapeutische ingreep. 

De staat oefent zeggenschap uit over de produktieve arbeid, over de sek
>ualiteit en over de reproduktieve arbeid van de vrouwen (voortbrengen van 

kinderen, opvoeden en verzorgen van kinderen, verzorgen van zichzelf en van 
de man). 

De staats/partijleiders- in het Centraal Comité zit één vrouw- zeggen 
dan ook vaak 'onze vrouwen'. Ze zeggen nooit 'onze mannen' (wel 'onze men
sen', 'ons volk'). En blijkbaar zijn er mensen die de greep van de staat over de 

produktieveen reproduktieve krachten van vrouwen nog meer versterkt willen 
zien. Deze greep is uitsluitend te verklaren uit de verdediging van de overheer
sing van de mannen over de vrouwen. 

Het beleid van partij/staat wordt onder andere gelegitimeerd met het ar
~ument dat de economische problemen, met name het tekort aan arbeids
krachten, opgelost moeten worden door bevolkingsgroei. Het beleid zelf is er 
echter niet op gericht de produktiviteit per arbeidskracht op te voeren of op ef
ticiënter gebruik van de arbeidskracht van de vrouwen. De meeste vrouwen 
nrken onder hun opleidingsniveau. Afgezien daarvan kun je je afvragen wat 

de logica is van de redenering dat het huidige tekort aan arbeidskrachten opge
:ost kan worden door een geforceerde bevolkingsgroei. Die had dan tenminste 
2:! jaar geleden plaats moeten vinden. 

Al met allijkt het vermoeden gerechtvaardigd dat zodra vrouwen op eco
nomisch en sociaal gebied een zekere mate van onafhankelijkheid verwerven, 
wat ook met seksuele en psychologische bevrijding gepaard dreigt te gaan, er 
un deze onafhankelijkheid beperkingen worden opgelegd en een zwaar tegen
l)fiensief ingezet wordt in de vorm van een verhevigde cultus van romantiek, 
vrouwelijkheid en moederschap. 

Personeelsadvertenties, juli 1980 

Het Bevrijde Huishouden, gemeentebedrijf van de stad Praag neemt onmid
dellijk VROUWEN in dienst 
voor het strijken van personen- en beddengoed met halfautomatische strijkers 
en voor het merken van de was. 
Zeer goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden: preferentiële bonus
sen; binnenlandse en buitenlandse recreatie. 
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West-Boheemse papierfabriek, Nationale Onderneming, Plzen 

NEEMT ONMIDDELLIJK IN DIENST 

een revisie-technicus 
mannen en vrouwen voor de produktielijn en de machinale bewerking; 
ploegendienst 
vrouwen voor de enveloppen-afdeling; ochtend en middagdienst 
vrouwen en mannen voor bediening van persmachines in de houtafdeling 
mannen voor persmachines 
mannelijke loodgieters en bouwvakkers voor de machinale en bouwmonta
geploeg 
mannen voor de in- en uitlaadploeg 
mannelijke vrachtwagenchauffeurs 
mannen voor de watertorenafdeling; ook geschikt voor AOW-ers':
mannen, leerbewerkers voor de onderhoudsafdeling 
vrouwen voor de bedrijfsbewaking 
koffiejuffrouw en werkster 

Voor alleenstaanden en vrijgezellen pension- en eetgelegenheid 

Uit: Zemedelské noviny, juli 1980 

o:- Veel mensen blijven werken na het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd (55 jaar voor vrouwen en 60 jaar voor mannen) of zoeken een of an
der baantje om de soms wel erg lage pensioenen (te veel om dood te gaan en 
te weinig om van te leven) aan te vullen of om sociaal niet helemaal uitgeran
geerd te raken. Dit wordt ook bevorderd door het gebrek aan arbeidskrach
ten. 

Noten 

I. Statistisch Jaarboek 1977; 508. De situatie is zo dat beroepen, sectoren en functies waar veel 
vrouwen (zijn gaan) werken laag gewaardeerd en beloond worden en omgekeerd. Dit houdt 
'kostwinnerschap' in stand, ook al hebben vrijwel alle vrouwen een eigen inkomen. Gehoord: 
'Mannen kûnnen niet als verpleger gaan werken want met dat loon zouden ze geen gezin kun
nen onderhouden.' 

2. Cis/a pro kaidého, 1973; 89 (Cijfers voor iedereen) 
3. Statistisch Jaarboek 1977 
4. De Vrouwenbond werd in september 1969 gezuiverd en uitgehold en werd onder controle van 

de partij gebracht. De Vrouwenbond heeft de taak gekregen de partijpolitiek uit te voeren (het 
belang van een groot gezin en het moederschap aan te prijzen en te bewaken), de politieke 
scholing van vrouwen te bevorderen en de naleving van wettelijke maatregelen m.b.t. de posi
tie van vrouwen te controleren. Zie ook de paper van Barbera Lavei! 'De Tsjechoslowaakse 
Vrouwenbeweging', mei 1981, Amsterdam 
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dr. Plzák is een beroemdheid wiens boeken over de verhouding tussen de geslachten en over 
her huwelijk in oplagen van honderdduizend gedrukt worden; hij krijgt in zijn psychiatrische 
praktijk mannen 'die door de gelijkstelling van de vrouw er onder door gaan'. Zijn recept komt 
er altijd op neer dat de man in de overheersende positie moet blijven of ontzien moet worden, 
anders loopt hij weg of gebeuren er ran1pen. 

\eèernik]. en Vitecková J.: Zmeny V nekterych podmînkách a rysech zpusobu zivota pracu
jicich zen,. éSSR; geciteerd in: Women and State Socialism; Sex Inequality in the Soviet Uni
on & Czechoslovakia, MacMillan Press 1979 van Alena Heitlinger 
Populaéni zprávy, no. 4 en 5, 1972, geciteerd in Heitlinger 
Ekonomická revue, no. I t/m 5, 1978-1981; onafhankelijk tijdschrift (samizdat) van een aantal 
Tsjechoslowaakse, door een beroepsverbod getroffen, economen. 
Alleen al in Praag staan 80.000 mensen als woningzoekend ingeschreven. De wachttijd loopt 
op tot 10 à 15 jaar. 
De staat heeft het sociale woningbouwbeleid laten varen; het parool is nu: zelf bouwen, al of 
n1ct met een staatslening, in de vrije tijd en met hulp van bouwvakkers. 
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Polen - epos of tragedie 

André Roelofs 

In Polen speelt zich een historisch drama van formaat af. Een drama waarvan 
nog niet duidelijk is of het een epos dan wel een tragedie zal worden. Wel is 
duidelijk dat het oude systeem- het bureaucratische staatssocialistisch model 
-niet meer werkt. In Polen zijn daarmee de contouren te voorschijn gekomen 
van een veel fundamenteler fenomeen dan zelfs in augustus/september van het 
afgelopen jaar veelal werd beseft. 'Polen' maakt onderdeel uit van een langduri
ge en historische overgangsperiode van diepgaande veranderingen in een maat
schappelijke status quo die na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam. 

De spanningen in Polen zijn zoals bekend niet nieuw. Ook in 1970 kwam 
het in Polen tot grote uitbarstingen en bewegingen onder de bevolking, in het 
bijzonder de arbeiders. Twee jaar tevoren echter waren in Tsjechoslowakije 
vergaande economische en politieke hervormingen door een militaire inten·en
tie van het Warschaupact de kop ingedrukt. De stakingen, demonstraties en 
botsingen van 1970 in Polen leidden tot de val van Gomulka en de overname 
van de leiding door Gierek. Deze wees terugkeer naar de stalinistische repressie 
af maar wenste ook geen echte vernieuwingen. Om aan deze keuze te ontsnap
pen kwam Gierek met een opportunistisch mengsel van oppervlakkige liberali
sering plus een gecentraliseerd en bureaucratisch economisch beleid gebaseerd 
op buitenlandse investeringen, betrekkelijk lage lonen en goedkope export. 
Het falikant vastlopen van het model-Gierek betekent dat de fundamentele 
keuze waarschijnlijk meer is teruggebracht tussen de twee wezenlijke moge
lijkheden: vernieuwing of repressie. 

De vernauwing van de keus betekent echter niet per se dat de keus ook ge
mààkt wordt. De weg terug wordt geblokkeerd door de grote politieke mobili
satie in het land, door het ontstaan van de onafhankelijke vakbeweging Solida
riteit en door de veranderingen in de partij. Anderzijds is ook de weg voor
waarts nog met hinderpalen bezaaid: beperkte souvereiniteit, tegenwerking 
van binnen en van buiten, de snel slechter wordende economische toestand. 
Eigenlijk verkeert Polen sinds september in een toestand dat het oude niet meer 
kan en het nieuwe er nog niet is. Het congres van de regerende Poolse Verenig· 
de Arbeiderspartij met zijn opzienbarende verloop, was in deze worsteling een 
belangrijke etappe maar na de woorden moeten de daden nog volgen. Bij het 
einde van het congres stond dit nummer van 'Komma' al op sluiten en was de 
omvang van de doorbraak, als de gedelegeerden eenmaal naar huis zouden zijn 
teruggekeerd, nog niet te overzien. 
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Een belangrijk element is in ieder geval de tijdsfactor. Het vooruitstreven
Je deel van de Poolse partij heeft het gevoel verwikkeld te zijn in een race met 

Je tijd. Wat gaat sneller? De vernieuwingen die de oplossingen moeten bren
;en of de economische ineenstorting? In het tweede geval zijn nieuwe confron

:.lties waarschijnlijk. 
Eén van de sprekers op het partijcongres in Warschau die sterk de nadruk 

legde op de tijdsfactor was vice-premier Mieczyslaw Rakowski, regeringson
derhandelaar en als zodanig zowel mede- als tegenspeler van Solidariteit. Ra
kowski werd tijdens het congres niet in het nieuwe politiek bureau gekozen. 
fen dele omdat hij ook binnen de partij nogal wat tegenstanders heeft, ten dele 
"mdat hij zelf de voorkeur aan zijn regeringsfunctie gaf. Als beroept vermeld 
l1ij trouwens nog steeds journalist, hoofdredacteur van het grote hervormings
~ezinde weekblad Polytika, dat zijn schepping is. 

Rede van vice-r.remier Rakowski op het buitengewo
ne Poolse partijcongres 
Bijna elke dag stel ik me de vraag: hoe komt het dat de lijn die is vastgesteld op 
het zesde plenum er tot nu toe niet in is geslaagd de crisis op te lossen en dat ter
wijl we deze politieke lijn allen als juist beschouwen en terwijl we hier op dit 
Duitengewone congres bijeen zijn gekomen om deze lijn te ondersteunen. 
Waarom duurt de crisis nog voort als onze politiek juist is? Dat is de eerste en 
Je belangrijkste vraag die het congres moet beantwoorden. Pas na deze vraag 
beantwoord te hebben, kan het congres zich bezighouden met de volgende 
1raag: wat moet er gebeuren om de stand van zaken te veranderen en om onze 
politiek doeltreffender te maken? 

Er wordt een beroep op de Poolse Verenigde Arbeiderspartij gedaan om 
een wending te geven aan de loop der gebeurtenissen. Wij wensen dat ook zelf 
te doen, maar wat betekent het in de praktijk? Het wil zeggen dat de lijn die ge
ncht is op het sluiten van overeenkomsten evenals de feiten die daaruit zijn 
loongevloeid niet kunnen worden teruggedraaid. We willen haar ook niet te
rugdraaien; we moeten haar ook niet terugdraaien, maar we moeten het verder 
afglijden van ons land in deze crisis een halt toe roepen. 

Het grootste gevaar bestaat er, voorzover ik kan beoordelen, uit dat de 
crisis ook verder een permanent karakter zal gaan aannemen en dat de autori
teiten en het publiek er beide aan gewend zullen raken; dat het een duurzame 
levenswijze zal worden. We zullen er dan voortdurend over praten dat we uit 
de crisis moeten geraken, terwijl we niets doen om ons los te maken uit haar 
greep. De bedreiging van ons land en haar nationaal bestaan behoeft niet nood
Lakeiijkerwijs gewelddadig van karakter te zijn, maar ze kan ook de vorm van 
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een geleidelijke ontwikkeling hebben, maar waarbij even grondig te werk 
wordt gegaan. 

Onder de beschermende paraplu van de politiek van het sluiten van over
eenkomsten, onder het vieren van diverse nationale feestdagen en onder het 
maken van een aantal symbolische gebaren ten einde de maatschappij tevreden 
te stellen zouden we ons kunnen gewennen aan het tekort aan de belangrijkste 
produkten; we zouden ons zelf kunnen gaan overtuigen dat werk niet her 
meest belangrijke is, dat andere landen zorg dienen te dragen voor ons welzijn 
en dat onze specialiteit bestaat uit festiviteiten en debat. 

Onvoorbereid 

Ik zou niet weten wat er nog slechts enkele jaren geleden in Polen zou zijn ge· 
beurd als plotseling de voorraden melk en waspoeder, sigaretten en macaroni, 
wodka en lucifers, boter en kolen uit de markt zouden zijn genomen; als de 
zloty elke dag aan waarde verloor, als de mensen gedwongen zouden zijn niet 
langer op vakantie te gaan, als de kranten niet verkrijgbaar zouden zijn en ab
onnementen niet meer functioneerden, enz. enz. Ik weet niet wat er zou zijn 
gebeurd, maar laten we ons het feit in herinnering roepen dat alleen al een po
ging om de vleesprijzen te verhogen voldoende was om stakingen en onrust te 
veroorzaken. Het blijkt heden, dat onder de nieuwe verhoudingen en met een 
nieuwe politiek in uitvoering, onze natie meer geduld en gematigdheid ver· 
toont dan wie ook zou hebben kunnen verwachten. Niettemin, alles heeft zijn 
grenzen en zo is het ook gesteld met geduld. Dit geduld is het crediet dat ons 
wordt verleend en waarover we een steeds toenemende politieke rente moeten 
betalen. 

Ik geloof dat de lijn gericht op het bereiken van overeenkomsten onmis
baar was en nog onmisbaar blijft. Het enige alternatief daarvoor zou bestaan 
uit een massaal conflict, een botsing tussen autoriteiten en de meerderheid van 
de maatschappij, een bloedbad, waarna we nog steeds met dezelfde problemen 
zouden worden geconfronteerd; ze zouden alleen veel gevaarlijker van karak
ter zijn geworden. In plaats van iets op te lossen zou het conflict onze onder· 
gang betekenen, het zou de ondergang van ons als Poolse natie, van Poolse 
staat, van ons als communisten betekenen. 

De belangrijkste oorzaak van het feit dat onze politiek er niet in slaagde 
een eind te maken aan de crisis, wordt naar mijn mening gevormd door het feit 
dat de partij er in het algemeen niet op voorbereid was om de nieuwe situatie 
onder ogen te zien die ontstond als gevolg van het arbeidersprotest. We wer
den verrast door de omvang van de crisis en door de politieke consequenties 
van de opkomst van 'Solidariteit'. De partij was noch ideologisch, noch poli
tiek voorbereid op dergelijke ontwikkelingen. Het is onder die omstandighe-
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den slechts begrijpelijk dat de miljoenen partijleden die praktisch geen enkele 
mvloed hadden op de politiek van hun leiders, dat de miljoenen die zich ver

pletterd voelden door de aanval van de generatie van de woede- zij die, tesa
mcn met reactionairen van elke gradatie vele eenheden van Solidariteit onder 

.ontrole namen - zich tegen hun eigen leiders keerden. Hun woede bracht 
~en machtige golf voort van eisen die stelden dat zij die verantwoordelijk zijn 
··ekenschap zouden moeten afleggen, dat de verantwoordelijkheden op de juis
lt plek zouden worden gelegd en dat de puntjes op de i zouden worden gezet. 

Tegenstand 

~lijn vraag is slechts tot op zekere hoogte beantwoord door het feit dat de par
liJ niet voorbereid was de nieuwe situatie onder ogen te zien. We moeten de 
nartijpolitiek sinds augustus vorig jaar nauwkeuriger in ogenschouw nemen 
om de vraag geheel te kunnen beantwoorden. De politiek na augustus kent 
érnstige fouten en slechts één voordeel, een resultaat, dat verbonden is met de 
politiek gericht op het bereiken van overeenkomsten. Vandaag zegt iedereen 
-.oorstander te zijn van de lijn van overeenkomsten, maar niet iedereen die dat 
nu zegt heeft altijd en overal deze lijn in de praktijk ondersteund. Deze lijn om
lat een keten van concrete overeenkomsten, die vrijwel elk scherp zijn aange
'.allen vóór en nadat ze tot stand waren gekomen. Maar wat hadden de critici 
.an deze overeenkomsten en van de lijn gericht op overeenkomsten als alterna
uef te bieden? Afgezien van de aandrang om krachtig stand te houden en niets 
leveranderen hadden zij niets te bieden; voor hen waren hervormingen gevaar
liJker dan de fouten uit het verleden. 

We slaagden er niet in om tijdig vastberaden stappen te nemen om het eco
nomisch wegglijden van het land te verhinderen, evenmin slaagden we er in 
.11et volle snelheid het oude economische model te vervangen door een model 
Jat een kans zou bieden om het land van de neergang af te houden. Tot dusver
re hebben we gefaald om voor de dag te komen met een gedurfd, verreikend en 
;oed te doorzien stelsel van hervormingen van het systeem van leiding geven, 
hervormingen die ons in staat zouden stellen om vooruit te lopen op de behoef
lcn van de maatschappij en dat een legitimatie zou verschaffen voor de leiding. 
Dit îalen heeft uiteraard verschillende oorzaken, waarvan ik er enkele zal noe
men. 

De eerste ligt in de conservatieve krachten in de partij, krachten die hoe
wel niet sterk, vaak strategische posities bezetten in de partij en haar apparaat. 
Zij hebben de partij verhinderd feiten te scheppen die op de gebeurtenissen 
vooruit zouden lopen en aan de maatschappelijke behoeften tegemoet zouden 
komen en waarmee ze een voorhoede van de veranderingen zou kunnen wor
Jen. Als gevolg van hun acties werden alle overeenkomsten die we sloten en 
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hervormingen die we tot stand brachten concessies genoemd en ontmoetten ze 
verzet van verschillende autoriteiten. En dat terwijl de nieuwe krachten, die' 

vaak onvriendelijk zijn ten opzichte van ons stelsel, hun pressie opvoerden met 
het oogmerk het socialisme te ontmantelen. 

De tweede reden is dat krachten in de partij die niet talrijk maar we\ \u1~· 
ruchtig zijn en die haar marxistisch-leninistisch karakter ter discussie stellen en 
de leuze van democratie hanteren, er op uit zijn de partij als georganiseerde 
kracht te ontmantelen en haar politieke identiteit te vernietigen. 

De derde oorzaak ligt bij de radicale elementen in Solidariteit en bij de op 

positiegroepen die zich onder haar vleugels genesteld hebben en die aanzetten 
tot confrontatie - zij vormen een bedreiging van ons systeem. 

De volgende reden ligt bij het Centraal Comité en het Politbureau, dit 
herhaaldelijk verzuimd hebben om tijdig en doeltreffend op samenhangende 
wijze stelling te nemen. Hun werk is gekenmerkt geweest door besluiteloos· 
heid en door halfslachtigheid. 

Eén van de dieper liggende oorzaken van de machteloosheid van de partil 

ligt in het feit dat gedurende de heerschappij van Gierek in de partij de atmos· 
feer die noodzakelijk is om hervormingen, inclusief economische hervormin· 
gen, voor te bereiden, ontbrak. Als gevolg daarvan was er na de machtswisse· 
ling geen program dat zou kunnen worden uitgevoerd en de steun zou genieter. 
van zelfs maar een deel van de leden van de PV AP. Elke nieuwe suggestie werd 
beschouwd als een afwijking van de geaccepteerde normen en als ze al ontston· 
den gebeurde dat al te vaak buiten de partij en haar socialistische oriëntatie om 
In een situatie waarin alle bedachtzame en alle denkende mensen in de partil 

werden onderdrukt, belandden we in een vacuüm, een vacuüm dat nog steeds 
niet opgevuld is. Buiten de partij en veelal in oppositie tot de partij ontstaar. 
niet-socialistische, incoherente, vaak naïeve en utopische programma's. On· 
dertussen zijn we zelf slechts in staat iets te mompelen over het feit dat het nier 
de goede weg is, hoewel het best zo kan zijn dat het één of het ander aanvaard· 
baar is, ondanks het feit dat het idee als geheel dat niet is. We zijn er de afgelo· 
pen maanden niet in geslaagd een kracht te worden die, vooruitlopend op de 
gebeurtenissen, de natie als geheel een aantrekkelijke visie zou kunnen bieden 
over de materiële grondslagen van het leven en voor een nieuwe wijze van rege· 
ren- grondslagen die gebaseerd zouden moeten zijn op de beginselen van he: 
socialisme aan de ene kant en de realiteiten van de krachtsverhoudingen in Po· 
!en aan de andere kant. We moeten wegbreken uit deze vicieuze cirkel van de 
onmacht. Hoe kunnen we zo ver komen? 

Voorhoede 

Mijn antwoord zal niet volledig zijn, maar ik zie de belangrijkste prioriteit en 
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,Ie onveranderlijke doelstellingen als volgt: al onze activiteiten, zowel op eco
':1\lmi<;cn a\s op politiek gebied, moeten de soevereiniteit van ons land verster

~en in een nauw bondgenootschap met de Sowjet-Unie en de andere socialisti
s,·hc landen. Ons vertrouwen dat wc door de crisis heen zullen komen, maar 

,,ok dat we het socialisme een aanzien zullen geven dat de waardering zal ver
'' erven van alle progressieve krachten in de wereld, zal geharnast dienen te 

·,orden door onze nationale trots, de trots van een natie die temidden van alle 

':1'1.\\e<; \n Qe were\d gedurende meer dan duizend jaar een belangrijke plaats 
'neeft ingenomen en door de trots van de partij die een eeuw traditie van de 

Poolse arbeiders en socialistische beweging voortdraagt. Dat is uitdaging num
mer één aan de Poolse communisten, zowel jong als oud. 

We moeten tijdens het congres onze leiding kiezen, een leiding die zowel 

moedig is in haar denken als haar handelen, een leiding die betrouwbaar is voor 

cmze maatschappij en onze bondgenoten en die in staat is het maatschappelijk 

renrouwen te herstellen. Dat is een voorwaarde vooraf, want er bestaat geen 

kans om economische of welke andere problemen op te lossen, zonder maat

schappelijk vertrouwen. 

We moeten een partij zijn die open staat voor elke politieke richting die 

LIJn oorsprong vindt in het socialisme. Tegelijkertijd moeten we, zoals geheel 

begrijpelijk is, niet alleen onze ideologische, maar ook onze politieke lijn veilig 

stellen. We zullen de tegenstanders van het socialisme niet alleen met, hetgeen 

het gemakkelijkste is, een verbale strijd tegemoet treden, maar met een strijd 

d1e er in bestaat hen voorbij te streven in ideeën en initiatieven; wc moeten 

1ooruitlopen op hun inspanningen die er op gericht zijn met hun ideeën naar 

de massa te gaan en daarmee vele ware patriotten in verwarring te brengen. 

Onze activiteiten moeten een voorhoede-karakter hebben. Maar wij Poolse 
communisten zullen naar de toekomst moeten kijken als we de rekening veref

tmcn met de vroegere verantwoordelijken. De toekomst is het belangrijkste 

1oor onze natie, voor het socialisme en voor Europa. 

Daartoe herhaal ik mijn voorstel om gedurende het congres een commis

llr te benoemen, die een objectieve inschatting kan geven van de verworvenhe

Jen en van de mislukkingen van de Poolse Volksrepubliek. 

We kunnen spreken over verworvenheden en wc behoeven ons niet te 

1chamen voor de Poolse Volksrepubliek. We kunnen ons schamen voor deze 

ot gene, voor fouten van opeenvolgende leidingen, maar niet voor de Poolse 
\'olksrepubliek. 

Naar mijn mening moet de huidige formule van het Nationale eenheids

tront worden doorbroken en vervangen door een nieuwe formule- een for

mule die authentieker en doeltreffender is. We moeten een nieuwe inhoud ge

len aan het bondgenootschap van de Poolse Verenigde Arbeiderspartij met de 

\'erenigde Boerenpartij en de Sociaaldemocratische Partij. Maar met alleen dat. 
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De regeringsbasis moet gestoeld worden op een bondgenootschap met de 
krachten van de rede, die voortkomen uit verschillende milieus, inclusief kat

holieke milieus; zij komen voort uit maatschappelijke bewegingen en de nieu
we zelfbesturende lichamen. We moeten de realisten aantrekken en ons er niet 
van vervreemden, zoals we velen tot tegenstander maken met onze besluite
loosheid, ons gebrek aan gedachten en verbeelding. Dat is onze taak. 

De inhoud van dit bondgenootschap moet bepaald worden door een niet
doctrinaire beoordeling van de realiteiten en de toekomst van dit land. Onze 
grootste vijand wordt gevormd door een doctrinaire houding en verstenin'f,. 
We zullen er alleen in slagen revisionisme en verschillende antimarxistische 
stromingen te verslaan als we zelf vrij zijn van het koesteren van de verdenking 
als zouden nieuwe verschijnselen een teken van onze zwakte zijn. Niemand 
moet echter de illusie koesteren dat we bijvoorbeeld in een vernieuwd Natio
naal eenheidsfront onze leidende rol zouden verloochenen. Deze leidende rol 
is echter geen dictatuur maar een oprecht partnerschap. 

De partijleiding zal, zo gauw ze gekozen is, een duidelijk idee moeten uit
werken m.b.t. een politiek naar de jeugd. Er zal ook snel een eenvormig en 
veelbelovend concept voor de voorbereiding van kaders moeten worden uitge
werkt. Zo een concept bestaat nu niet. Ik herinner u er aan dat het een belang
rijke troefkaart van de Jonge strijdersbond en later van de Poolse jeugdbond 
was dat ze voor de jongere generatie autentieke mogelijkheden kon bieden om 
mee te regeren. 

Polen en het socialisme 

En nu het laatste voorstel. De vakbonden alleen zijn niet voldoende om ons so
ciaal-economisch systeem op een juiste wijze te doen functioneren en om de 
rechten van het volk te garanderen. Die richting, welke de weg opent voor de 
meest brede deelname van de werkende bevolking aan het mee-regeren en in 
het dragen van medeverantwoordelijkheid voor het land, wordt gevormd door 
arbeiderszelfbestuur. We moeten ons open stellen voor de verschillende vor
men die overeenstemmen met verschillende vormen van maatschappelijk 
eigendom. Dit moet echter plaatsvinden op voorwaarde dat geen van deze vor· 
men de maatschappij zalleiden naar anarchie en naar verdeling in verschillen· 
de, elkaar bestrijdende groepen. Als we niet langer bevreesd zijn voor initiatiet 
en voor het nieuwe, als we niet langer bang zijn voor mensen die niet de tekster. 
voorlezen die wij voor hen hebben voorbereid, dan behoeven we niet bang te 
zijn voor de vijanden van het socialisme, aangezien we hen op de meest doel
treffende manier zullen overwinnen - we zullen hen ideologisch en politiek 
overwmnen. 

Op het terrein van de staatspolitiek dienen we de regering volledige onai-
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1nnkelijkheid te geven. Laat de partij op haar kunnen rekenen, maar laat zij 
11andelend optreden. Het prestige van de partij en haar positie zal er niet onder 

:eiden, maar zal integendeel worden versterkt. 
Ik spreek als vice-premier van de regering die geleid wordt- en daarom 

door de maatschappij vertrouwd wordt- door kameraad Wojciech J aruzels
ki, opperbevelhebber van onze strijdkrachten, welks vertegenwoordigers een 
belangrijke rol vervulden in de verdediging en consolidering van de lijn gericht 
op het bereiken van overeenstemming, van het lle plenum. 

De Poolse hervormingen- en dit begrip dient noch gevreesd te worden, 
noch te worden beschouwd als een vervloekt, vies of dubbelzinnig begrip -
' ormen voor een socialistische formatie een brandend probleem. Indien wij 
wijs zullen handelen, zal Polen, dat sommigen graag zouden zien als een zieke 
man, een van de bronnen van hoop voor het socialisme kunnen worden. Ka
meraden, er ligt geen overdrijving besloten in een verklaring die inhoudt dat 
~iet alleen de toekomst van de Poolse natie, maar ook de zaak van de vrede en 
:ie vooruitgang in Europa in onze handen liggen. 

Wat ik zeg heeft niets te maken met nationale grootheidswaanzin. 
Het is onze internationale plicht de crisis snel te boven te komen. Het is 

,mze plicht tegenover het vriendschappelijke Sowjetvolk en tegenover de lei
ders van deze grote natie, tegenover de volkeren en de leiders van Hongarije en 
de DDR, Tsjechoslowakije en Bulgarije, tegenover de krachten van de voor
uitgang in de gehele wereld. Een dergelijk te boven komen van de crisis is nu 
geboden. Er wordt actief gebruik gemaakt van de huidige crisis om het socialis
me, haar beginselen en haar idealen, in discrediet te brengen, er wordt gebruik 
van gemaakt ten behoeve van nieuwe aanvallen op het communisme. Dat is de 
waarheid. Daarom moeten we krachtig weerstand bieden, allen ontmaskeren 
en ons verzetten tegen hen - die op een bewuste en geplande wijze - het 
kamp van de vooruitgang en van het socialisme trachten te verzwakken- en 
daarvan zijn er velen. De Poolse Verenigde Arbeiderspartij moet de belang
rijkste kracht in dit kamp blijven. Het hangt van ons, en van ons alleen af of de
ze kracht in staat zal zijn om haar historische opdracht te vervullen. 
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Klassenstrijd en 
vrouwenbevrijding 

J ules de Leeuwe 

In dit stuk wordt klassenstrijd vooropgesteld. Het draait volgens mij om de 
vraag hoe klassenstrijd vooropstaat. Het stuk is een door mij vervaardigde be
werking en inkorting van een indertijd aan KOMMA aangeboden artikel 
'Vrouwenbevrijding en klassenstrijd' (1980). Het nu volgende omvat tevens 
een aam.:ulling op het zoëven genoemde artikel. 

Aan de strekking heb ik getracht niets te vcranderen: het is een poging tot 
correcte analyse van de verhouding tussen klassenstrijd en vrouwenbevrijding. 
Die analyse houd ik voor marxistisch. De stellingen die ik hier verdedig plaats 
ik tegenover een aantal mijns inziens onhoudbare opvattingen die ik geargu
menteerd zal proberen te bestrijden. Wegens de beperkte ruimte zal ik vaker 
naar bronnen moeten vcrwijzen dan dat ik een betoog zal kunnen uitwerken. 

Misschien ten overvloede: het verdedigen van stellingen mag niet inhou
den dat men ze voor onfeilbaar en nimmer achterhaalbaar verslijt; zou men dit 
doen, dan gaat men uit van wat bewezen zou moeten worden, een vaak toege
paste onoorbare truc. Het behoort duidelijk te zijn dat de ongeoorloofdheid 
van zo'n truc geldt voor alle discussianten. 

Mijn bijdrage is geschreven naar aanleiding van E. Etty's uiteenzetting 'Geen 
ventweg naar het socialisme' (KOMMA nr. 1- 1980), maar hierbij reageer ik 
bepaald niet louter op die beschouwing, te minder omdat Etty geenszins alleen 
staat. Zowel een reeks door mij onderschreven als een serie door mij afgewezen 
beweringen uit Etty's 'Geen ventweg ... ' dekken tevens inzichten van A. Meu
lenbelt,]. Outshoorn, S. Schreuders-Bacchini e.a. Bovendien onderstreep ik 
dat de naar mijn inzicht actuele discussie over klassenstrijd en vrouwenbevrij
ding tot nu toe noch in noch door onze partij, de CPN, op gang is gekomen. 
Was het vroeger zo dat ten onrechte feministen via onze partij niet aan het 
woord mochten, nu lijkt het er meer op dat feministen in hun eentje bepalen 
waar, wanneer, door wie en hoe er in onze partij over feminisme en wat daar
mee nauw samenhangt wordt gesproken en geschreven. 

En met name hetgeen ik al dan niet terecht voor de op dit moment belang
rijkste theoretische en praktische kwestie houd, nl. de relatie tussen klassen
strijd en vrouwenbevrijding, wordt in desbetreffende vergaderingen en gesch
riften van de CPN vandaag de dag bij mijn weten alleen belicht door feminis
ten. 
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Um sommige misverstanden uit de weg te ruimen, resp. te verhoeden, geef ik 
eerst (in hoofdzaak aan de hand van Etty's bovenvermelde aantekeningen) nog 

eens een beknopt overzicht van hetgeen volgens mij juist en noodzakelijk is in 
clc recente feministische kritiek en theorie. Die punten meen ik in deze brief 

Iervolgens buiten beschouwing te mogen laten. 
Etty stelt onder meer: vrouwenonderdrukking is geen nevenkwestie; 

wordt door communistische partijen evenwel niet zelden als nevenkwestie be
lundeld (blz. 52); strijd voor democratie heeft een veelvoudig karakter, na te 
streven is de opheffing van alle onderdrukkingsverhoudingen, niet alleen de 
'ocialisatie van produktiemiddelen en de democratisering van de politieke be
,luitvorming; waar het begrip 'onderdrukking' geëlimineerd wordt, is het met
een onmogelijk één van de centrale vormen ervan, nl. sexe-onderdrukking, po
litiek te plaatsen; sexetegenstellingen zijn niet reduceerbaar tot kapitalistische 
produktieverhoudingen, strijd van vrouwen ook niet reduceerbaar tot 'klas
senstrijd' (aanhalingstekens van mij, -d. L.) (allemaal op blz. 53); de stelling dat 
1rouwcn enkel 'achter de strijd van de mannen tegen de kapitalistische produk
ticverhoudingen' dienen te staan, is verkeerd; bevrijding van de vrouw bij soci
Jlisatie van de produktiemiddelen is geen automatisme (54); ook binnen de ar
beidersbeweging treft men sexisme ten gunste van mannen aan; dit draagt bij 
tot verdeeldheid in de arbeidersbeweging; toenemend feministisch bewustzijn 
vormt ook voor linkse mannen een bedreiging in een bevoorrechte positie (57); 
noodzakelijk is het doorbreken van monopolieposities voor mannen op the
cJrctisch gebied en bij de politieke besluitvorming; een zinrijk socialisme voor 
1llc mensen is uitgesloten, indien mannen hun privileges-als-man niet opgeven; 
1! dit soort zaken moeten boven tafel en diepgaand worden verwerkt in het 
'program van de CPN' (58). 

In eerste instantie hoop ik met bovenstaande samenvatting recht te hebben 
gedaan aan een juiste en vernieuwende feministische kritiek. 

Ik wil ertegen waarschuwen, een aanval op andere, mijns inziens niet gerecht
vaardigde feministische stellingen en conclusies van te voren al te zien als een 
poging om feministische kritiek en theorie, die ik zoëven correct heb genoemd, 
langs een omweg toch te ontzenuwen of te bagatelliseren. 

Theoretisch fout en voor de politieke praktijk falikant is naar mijn mening 
de door Etty c.s. getrokken conclusie, dat men klassenstrijd en seksenstrijd on
der klassenverhoudingen als autonoom naast elkaar moet stellen en op die ba
sis naar verband tussen de twee moet zoeken en daarbij het ene moet doen en 
het andere niet laten. Deze strekking vindt men zowel openlijk als ingebouwd 
tdkens weer in Etty's artikel. (In dit deel van mijn brief zie ik af van kritiek op 
gebruik van de term 'patriarchaat', waar bedoeld wordt: uitbuiting en onder
drukking van vrouwen als maatschappelijke groep door mannen als maat-

131 



schappelijke groep. Ik kom daar straks op terug.) Als Etty beklemtoont dat 'na 
tien jaar feminisme' bekend mag worden geacht dat de 'maatschappij waarin 

wij leven gekenmerkt wordt door zowel klasse- als patriarchale onderdruk· 
king, dan is dat zelfs niet de betrekkelijke waarheid waarvoor men het op he\ 
eerste gezicht zou kunnen houden. Want Etty schrijft hier dat zich in onze wa
teren niet alleen vis bevindt, maar ook haring. Als zij erop wijst dat men vrou
wenbevrijdingsstrijd niet kan reduceren tot klassenstrijd (zie boven), heeft ze 

gelijk; even juist is dat men haring niet kan reduceren tot een algemeen begrip 
'vis'. Ja, dit begrip 'vis', dat hoogst belangrijk is- en niet enkel in de filosofie 
en de dierkunde, maar bijvoorbeeld ook in de economie en de voedingsleer
wordt een holle kreet als men welke levende of dode vis of vissoort ook zou 
willen reduceren tot een verder nergens bestaande 'algemeen-vis'. 

Stellig kan het een kardinale fout zijn om onder gegeven omstandigheden 
nu precies de haring als bijzaak te beschouwen. Dat neemt anderzijds niet weg 
dat misschien - het valt van geval tot geval te onderzoeken - de schelvis, de 
kabeljauw of nog andere soorten even belangrijk blijken als haring. Maar laat 
ons omwille van de vergelijking aannemen dat haring in het betrokken geval 
het meest telt. Dan nog kan het belangrijkste aspect aan de haring blijven dat 
het vis is. Daarbij mag men zich zeker niet vergissen ten aanzien van de algeme
ne eigenschappen van vis en ook niet in de bijzondere eigenschappen van ha
nng. 

Als Etty, o.a. op blz. 52 en 54, naar voren brengt dat men zowel kapitalis
me als patriarchaat dient af te schaffen, dan lijkt het me op z'n plaats eraan te 
herinneren dat men zowel kapitalisme als racisme, zowel kapitalisme als oor
log, zowel kapitalisme als massale armoede, zowel kapitalisme als culturele 
achterstand moet afschaffen. Dat het liquideren van kapitalistische produktie
verhoudingen en de opbouw van socialistische geenszins automatisch de ver
dwijning in zich sluit van bovenvermelde en nog andere ongemakken die ge
wone mensen teisteren, is een bekende marxistische opvatting, niet ontdekt 
door feministen; die opvatting is mijns inziens door marxisten- ook door de 
grondleggers, die overigens geen goden of alweters waren- beter gefundeerd 
dan ik tot nu toe ooit van feministische zijde heb mogen meemaken. Dat Marx 
en Engels niet altijd zijn ontkomen aan seksisme- met name in de vorm van 
onderschatting van de noodzaak en de acute mogelijkheden van vrouwenbe
vrijdingsstrijd zowel onder kapitalisme als socialisme -lijkt me mede door fe
ministen wel aangetoond, maar vertekeningen als de beschuldiging dat Marx 
en Engels zich niet of nauwelijks zouden hebben beziggehouden met begrip
pen als onderdrukking (o.a. van vrouwen) en dat zij economisten zouden zijn 
geweest (o.a. ten aanzien van seksekwesties ), behoren volgens mij tot de be
krom penheden die men verwachten zou van marxismebestrijders, niet van 
marxisten. 
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Voor documentatie van mijn zoëven gedane beweringen moet ik voorlo
: gin hoofdzaak verwijzen naar het zich in het archief bevindende stuk 'V rou

Yenbevrijding en klassenstrijd' (1980). Maar ik wil niettemin kwijt dat nu juist 
'nedrich Engels zich met nadruk heeft verzet tegen de onmarxistische visie
:,\or Elsbeth Etty toegedicht aan de 'marxistische theorie' (53)- dat 'de eco
~.omische verhoudingen ... (de) in laatste instantie alles bepalende factor. .. ' (53) 
Loulien zijn. Des poedels kwalijke kern is hier het woord 'alles'. Marx, Engels, 
Lcnin c.s. stellen daarentegen dat de economische verhoudingen in laatste in
itantie overwegende invloed hebben, terwijl ze tevens op hun beurt door de 
::tet economische factoren, welke laatste onbetwistbaar een relatieve autono
:me bezitten, worden beïnvloed. (Vgl. o.a. F. Engels, 1894.) 

Etty c.s. menen de fundamentele, in laatste instantie overwegende, in
·.loed van economische verhoudingen te moeten ontkennen. Zij heeft het on
Jcr meer over ' ... het geheel der maatschappelijke verhoudingen waarvan de 
oroduktieverhoudingen onderdeel uitmaken ... '(53 ). Natuurlijk is dit op zieh
lelf even waar als wanneer ik zeg dat 'centrale zenuwen een rol spelen bij het 
totaalproces van het lopen'. Maar als ik het terzake bij die mededeling laat, ver
tcken ik de werkelijkheid essentieel. In dit totaalproces zijn centrale zenuwen 
namelijk belangrijker dan benen. Deze laatste zijn van veel belang; met de beste 
prothesen zal ik niet zo optimaal kunnen lopen als met benen. Maar zonder ze
Kere centrale zenuwen zal ik helemaal niet kunnen lopen, al heb ik verder de 
beste benen. 

Uiteraard rijst ten aanzien van het geheel-van-maatschappelijke-verhou
Jingen de vraag of- zoals marxisten beweren- fundamentele produktiever
houdingen ten laatste overwegende invloed hebben oftewel de centrale zenu
wen van het maatschappelijk leven zijn. Dat dient onderzocht en hoeft van te 
10ren - evenals wat ook- niet voor waar aangenomen te worden. Het be
treft hier intussen wel de meest algemene stellingen ( = de theoretische grond
dag) van de marxistische politieke economie en van het historisch materialis
me. Ik houd die stellingen tot nu toe voor ondersteund door systematische uit
komsten van veelsoortig maatschappijkundig (o.a. historisch en volkenkun
dig) onderzoek, niet weerlegd door feministen. Ten tweede stel ik in dit ver
band vast dat wie deze marxistische grondslagen afwijst, op de betrokken pun
ten bepaald geen marxist kan heten. Dat mag mijns inziens ook gerust binnen 
Je communistische partij. En die partijgenoten zijn mijns inziens evenmin 
tweederangs als bijvoorbeeld revolutionaire popen (die geen dialectisch-mate
nalisten waren) in de partij van Lenin. Het verschil tussen o.a. de bolsjewieken 
1an Lenin en de huidige CPN is, dat er onder het oog van de popen terecht in 
en door de partij wel gediscussieerd werd over de wijsgerige achtergronden van 
~odsdienst en van materialisme, terwijl de CPN een discussie met de feminis
ten over het 'Communistisch Manifest' daarentegen uit de weg lijkt te gaan. 
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Als de maatschappelijke economische verhoudingen zo maar een aspect van de 
maatschappij zijn en niet fundamenteel-overwegend in marxistische zin (zie 

boven), dan mag men theoretisch en praktisch klassenstrijd begrijpelijkerwijze 
ook naast bijv. vrouwenbevrijdingsstrijd zetten zonder aan het één principieel 

onder klassenverhoudingen meer invloed toe te kennen dan aan het ander. En· 
gels' (door hemzelf aangevulde en verbeterde) stelling dat de geschiedenis van 
klassenmaatschappijen 'de geschiedenis van klassenstrijden' is, komt dan te 
vervallen. 

Op basis van de strekking van het 'Communistisch Manifest' valt oven· 
gens 'klassenstrijd' niet in de categorie van de door mij hierboven gewraakte 
'algemeen vis'. Klassenstrijd is enerzijds een objectief-bestaande en tevens 
overwegende maatschappelijke trek van maatschappelijke strijd in het kader 
van alle klassenmaatschappijen en socialistische maatschappijen-in-opbouw: 
klassenstrijd manifesteert zich anderzijds uitsluitend in de concrete strijdactivJ· 
teit, in het totale bestel ook van alle soorten maatschappelijke strijd die in feite 
gevoerd wordt. Men kan mijns inziens dan ook nooit klassenstrijd en vrou· 
wenbevrijdingsstrijd naast en nog veel minder tegenover elkaar stellen. Ver· 
waarlozing of onderschatting van de vrouwenbevrijdingsstrijd is met name on· 
der onze huidige klassenvcrhoudingen een onvergeeflijke verzwakking van oe 
klassenstrijd. 

Maar niet minder levensgevaarlijk is- zo meen ik- de feitelijke verab· 
sol u tering van het relatief autonome karakter van vrouwenbevrijdingsstriid zo· 
als Etty c.s. dat voorstaan. Theoretisch is dan- om één ding te noemen- de 
verklaring onmogelijk van het feit dat juist mannen vrouwen onderdrukken en 
niet omgekeerd, een verklaring die Etty terecht eist (56). (Verg. De Leeuwe, 
1978.) Feministen blijken hier veelal hun toevlucht te nemen tot vormen van 
schijn-biologie (t.a.p.). Praktisch dreigt anderzijds de gerechtvaardigde strijd 
tegen onhebbelijkheden-van-onderdrukte-mannen-als-groep jegens onder· 
drukte-vrouwen-als-groep uit zijn maatschappelijke verband te worden ge
rukt. En wat zo mogelijk nog erger is: de solidariteit van vrouwen-over-de
klassegrenzen heen wordt wezenlijk overschat en dit ondanks bijvoorbeeld de 
lessen van de strijd voor vrijheid van abortus. 

Hier toch werken in feite de vrouwen (en mannen) van de door de grote 
bourgeoisie uitgebuite en onderdrukte massa's hecht samen (: loonafhankelij
ken en een deel van de niet-loonafhankelijke middenlagen van de bevolking). 
In zoverre gaat de solidariteit over de klassegrenzen heen. Het is die solidariteit 
die terecht ook door de CPN wordt bevorderd. De mogelijke en bestaande so
lidariteit van vrouwen onderling kon gerealiseerd worden dankzij de overwe
gende (maar niet alleen-beslissende!) factor van klassenbondgenootschap. De 
bourgeoisie-dames en haar onmiddellijke aanhang laten het echter op het be
slissende moment afweten. Dat was al zo tijdens Haja van Someren en dat IS 
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mier meer blijkens recente tv--uitzendingen opnieuw zo. 
Om nogmaals een fabelachtige opmerking over vis te plaatsen: de knor

.mn moet niet de baas spelen over de griet. Maar de hoofdvijand van de griet is 

.'lèt de knor maar de haai. En mevrouw haai vreet grieten even grif als knorren . 

. en slotte hier nog twee opmerkingen. In weerwil van seksistische trekken bij 
1urxistische theoretici en partijen is anders dan Etty het stelt het marxisme niet 
-Jse-blind, veeleer zijn sommige feministen een beetje marxisme-blind. 

Tenslotte: het verkeerde gebruik van het woord en het begrip 'patriar
:tn,n'. Deze fout berust op een tekort aan feitenmateriaal in de vorige eeuw en 
~ut terug op ... Friedrich Engels. Mannenleiding en mannenheerschappij is en 
·,.as nooit uitsluitend of voornamelijk een heerschappij van vaders. Evenmin 
. s maatschappelijke-vrouwenleiding (die in tenminste twee perioden van de 
'1cnselijke geschiedenis economisch, politiek, enz. beslissend moet zijn ge
leest) allereerst of uitsluitend een heerschappij van vrouwen-als-moeder was . 
. ~zijn algemeenheid dient men dan ook niet matriarchaat tegenover patriar
;:uat maar heerschappij-door-vrouwen (gynecocratie) tegenover die van man-
1m (androcratie) te stellen. Ook tegenwoordig voeren noch in gezinnen, noch 

:n de economie mannen vooral als vader de boventoon. F. Engels en anderen 
~rengen bovendien dan nog afstammingsregeling en sekse-heerschappij in een 
crtekend verband. (Vgl. De Leeuwe 1976 en 1978.) 

c.nige bronnen: 

-Engels, F., 188411892 (Nerd. vert. z.j.) De oorsprong van her gezin enz., Moskou; 
-- Engels, F., 1894. Engels an Starken burg, In: K. Marx & F. Engels. 1954, Briefe üb(:r das Ka-

paal, Berlin; 
- Etty, E., 1980, Geen ventweg naar het socialisme. In: KOMMA, nr. 1- Ie jaargang, 1980; 
- L.eeuwe, J. de, 1976, Marxisme in de culturele antropologie, Assen- Amsterdam; 

Leeuwe, J. de, 1978, De seksen sinds de steentijd, Groningen; 
Leeuwe, J. de, 1980, Vrouwenbevrijding en klassenstrijd, in: KOMMA-archief; 

-- \1m:, K. & Engels, F., 1848!1890, Manifest der Kommunistischen Partei, diverse uitgaven. 
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Toen 'Komma' '.m start ging is afgesproken, dat de samenstelling van den:

,L\c·tie na een jaar weer ter discussic zou staan. Aan die afspraak is inmiddels gc
mlg gegeven, en de lezer kan het resultaat in dit nummer 'aststellcn. Het bc

,ruur van het IPSO heeft op acLics van de redacticr~ud enkele \vij:t,igingen in de 

redactie aangebracht: Ineke Jansen en André de Leeuw ziJn uitgetreden, Ar

nold Koper is toegetreden. Volledigheidshalve zij vcrmeld dat Ton Koner, 

\\lm Pelt en Cces \X'illemsen al eerder de rcchetie hadden verlaten. 

De recbctier~ud heeft zijn bovenbedoeld advies geformuleerd na een proccdure 

11 .w·in .1llc leden van de redactieraad kandidaten konden suggereren. Deze 

k.mdicLnen zijn, behalve- uiteraard- op hun redaL'tionele capaciteiten, be

'''lrdceld op grond van de redactionele formule van 'Komma', zoals die in het 
rcd.lctioned v.m nr. 1 80 is neergelegd. Hierbij moet echter uitdrukkelijk wor

clcn wrmeld, dat deze tekst niet zonder meer i<> overgenomen: op een aantal 

punten is a.1m ulling en verbetering noodzakelijk gebleken. 

ln de eerste pLus constateerde de redactieraad een lacune ten aanzien van het 

icminisme. De feministische kritiek is meer dan een aatwullend kritisch geluid: 

;ij muet \\'ordc·n vcrwerkt in de bezinning op de theoretische en strategische 

concepten van de mci.1listische beweging in het algemeen en van de CPN in het 

bijwndc:r. Dit uitgangspunt is nog onvoldoende terug te vinden in de persone

le 'amen stelling nn de nu optredende redactie: aan uitbreiding van feministi

'chc 1ijde wordt gewerkt. 
Een tweede belangrijke aanvulling betrof de noodzaak om voortvarend en on

.ül1.1nkclijk 'an welk partijorgaan of welke panij-instantie dan ook kwesties 
die binnen de CPN en binnen links in het algemeen controversieel zijn tot 

I< lorwerp van debat te maken. Bij de selectie van redacteuren is de op dit punt 

te luwachten inbreng een belangrijk criterium ge\Yccst. 

Theo de Roos 

voorzitter redactieraad 
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Redactioneel 

Dit nummer van 'Komma' opent met een artikel van Harry van den Berg o\·er 
'partijvernieuwing'. De partij waarover het gaat is de CPN en zijn vraag is: 
welke consequenties heeft de coalitiepoltiek, waartoe de CPT\ op haar 26e en 
27e congres besloot, voor die partij zelf? 
Dit artikel, dat een bewerking is van de inleiding die hij afgelopen zomer hield 
op de CPN-zomercursus, gaat dus in op een specifiek aspect van de coalitiepo
litiek van de CPN, die op andere wijze het thema vormde nn het artikel van 
Gijs Schreudcrs in 'Komma' lc jrg. nr. 3. Ook het artikel van Pim fonuyn 
over de relatie tussen de CPN en de PvdA is met het oog op een progressieve 
coalitie geschreven. 
fortuyn is lid van de PvdA, medewerker van de Wiardi Beekmanstichting en 
tevens redacteur van 'Socialisme en Democratie'. Wat ons betreft vormt zijn 
artikel het begin van een voortgaand gesprek tussen sociaaldemocraten en 
communisten, een gesprek waaraan ook het PvdA-bestuur een bijdrage lever
de met de onlangs gepubliceerde nota 'V er houding PvdA -CPN: Een tussen
ballans'. In het volgende nummer van 'Komma' hopen we nader op deze nota 
in te gaan. 
Een andere thematiek, waaraan wij de komende tijd veel aandacht willen beste
den is die van de 'ideologische grondslag' van de communistische partij, ofte
wel het zgn. marxisme-leninisme. In dit nummer in verband met dit thema een 
bijdrage van Leo Molenaar over de roemruchte Lyssenko-affairc. Een affaire 
waarin een aantal belangrijke en problematische aspecten van het dialectisch 
materialisme, dat de filosofische kern van het marxisme-leninisme vormt, bij
eenkomen en in elkaar vcrvlochten liggen: de vcrhouding nn het dialectisch 
materialisme tot de wetenschap, het probleem van de zgn. twee wetensch,1p
pen ('proletarische' en 'burgerlijke' wetenschap), de bemoeienis van de com
munistische partij met de wetenschap en de wetenschapsbeoefenaaL 
In de in het eerste nummer van 'Komma' gepubliceerde 'Redacticverklaring' 
schreven we dat de 'uitgave van "Komma" een onderdeel (vormt) \·an wat 
Gramsci "intcllectuelenpolitick van de commmunistische partij" noemde'. 
Gabriël van den Brink plaats in een artikel over 'Gramsci over intellectuelen' 
vraagtekens bij diens theorie van de 'intellectueel' en daarmee ook bij een 'intcl
lectuclenpolitiek' die zich zonder meer op Gramsci oriënteren zou. \vij publi
ceren zijn artikel in twee delen; het tweede deel vcrschijnt in het vierde en laat
ste nummer van deze jaargang. 
Vcrder staan er in dit nummer een aantal reacties op eerder gepubliceerde ani
kelen. Er is een reactie van Julcs de Leeuwe op het verhaal van fijgje de Boer 

4 



:l\er 'Abortus, enkel een democratisch recht?' (Komma 2-1) met een nawoord 

1 ,m Fijgje. En er is een tweetal reacties op de bespreking door Tony Hak van 
'Doorbraak aan de Maas' ('Havenstaking, actiecomités, coalitiepolitiek', 

Komma 2-1 ). Harry Homma, één van de schrijvers van het boekje, beant
ll'oordr Hak's kritiek. Ook ontvingen wij naar aanleiding van Hak's recensie 
ren 'Verklaring' van de CPN-havengroep en het CPN-vrouwencomité 'Soli
Jair met de havenstakers' in Rotterdam. 
Bij deze 'Verklaring' willen ook wij van onze kant iets verklaren. In de eerste 
pLms waarom wij zo'n boekbespreking publiceren, of liever waarom wij zo'n 
~oekbcspreking in ieder geval niet publiceren. Wij publiceren zo'n bepreking 
met om twee jaar na dato de Rotterdamse havenstakers of de communisten on
clcr die h.lVcnstakers een trap na te geven. Wij kunnen in het stuk van Tony 
Hak een dergelijke bedoeling ook niet terugvinden. 
\'oor ons staat als een paal boven water dat de Rotterdamse havenstaking een 
bcLmgrijk stuk klassenstrijd is geweest en dat er op de inzet en de integriteit van 
Je communisten in die havenstaking niets valt af te dingen. 
Wij publiceren zo'n bespreking ook niet om ver van de hitte van het gevecht 
1 rijblijvend over die staking te theoretiseren. Zeker, 'Komma' is een theore
tisch tijdschrift, er wordt daarin over de sociale strijd getheoretiseerd. Maar dat 
toch wel met de uitdrukkelijke bedoeling om intellectuelen met die sociale 
'trijd te Yerbinden, niet om ze ervan te wrvreemden. Wat ons in Tony Hak's 

'tuk interesseerde was zijn kritiek op de manier waaop 'Doorbraak aan de 
\Lus' de havenstaking Yerwerktc en in verband daarmee de manier waarop 
:ommunistcn deze havenstaking verwerken en het politieke belang ervan in
,ch.nten. 
In de tweede plaats willen wij een kanttekening maken bij de strekking van de 
\'crklaring', die bestaat in de vaststelling dat Tony Hak c.s. partijvijandig zijn 
•'Phetrcden en niet thuis horen in de CPN. Ten eerste wordt daarmee deze 
:,oekbcspreking tot een onderdeel gemaakt van het bezwarend materiaal dat in 
c·nkdc afdelingen van het Rotterdamse CPN-district de grondslag vormde 
'uur een voorstel tot royement van Jan Mulder en Armand van Puyvelde. 
\ .ur onze mening kan dit stuk daartoe geheel niet dienen (en nog minder een 
c·crdere vcrsic Yan dit stuk, die uitsluite~d voor de redactie bestemd was en 
:woit is gepubliceerd!). ?v1aar ten tweede wordt zo 'Komma' tot een platform 
1 lll\r royementsprocedures in plaats van een discussieplatform, waarin de strijd 
cler meningen gestreden wordt via woord en wederwoord en anders niet! 
\\ïj stellen overigens met genoegen vast dat het Rotterdamse CPN -districtsbe
•tuur ondcrtussen bcsloten heeft de rovcmcntsvoorstellen ongedaan te maken. 
D.n 'Komma' een tijdschrift is voor discussie kunnen wij blijkbaar niet na
clrukkclijk genoeg herhalen. Dat is althans onze conclusie uit de bespreking in 
'De \\'aarheid' van vrijdag 26 juni 1981 van 'Komma' 2-1 (Feminisme in de 
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CPN) door Marisca Milikowski. 

'Het pas verschenen ( ... ) nummer van het tijdschrift 'Komnu' confronteen 
i'.ijn lezers met een opeenst,lpcling van problemen die de afgclopc'n j.1ren bin

nen de CPN zijn gegroeid. 
Het eerste is de overlading v.m het IPSO met discussies m·er uiteenlopende 

aspecten van de partijpolitiek. De behoefte aan zulke discussies heeft zich snel

ler ontwikkeld dan de partij politiek en organisatorisch kan bijbenen; het ge

volg is dat het IPSO en zijn tijdschrift 'Komma' als een soort uinYijkoord gaan 

dienen. 

Dit stelt het IPSO voor problemen die betrekkelijk weinig men het weten

schappelijk werk te maken hebben en ook niet in dat kader kunnen wordm op

gelost.' 

Vooropgesteld zij, dat wij met Marisc1 vaststellen dat de ruimte die 'Komma' 

voor discussic biedt, met name \vordt gebruikt voor het voeren \'an discussie; 

over de politiek van de CPN door CPN-ers. 

En ook \vij concluderen dat dit te maken heeft met het feit dat die discussies in 

de partij nogal eens worden geblokkeerd. Maar wij begrijpen niet goed waar

om in dit vcrband \Voorden moeten vallen als 'overlading' (met discussie<> onr 

uiteenlopende aspecten van de pJrtijpolitiek) en 'uitwijkoord'. Wij zijn het \\-el 
met Marisca eens dat deze discussies ook, ja vooral in de partij moeten worden 

gevoerd. 

Maar dat wil toch niet zeggen, dat 'Komma' daarbuiten staat of voor een onei

genlijk doel zou worden gebruikt: deze discussies hebben alles te maken met 

coalitiepolitiek en progressieve meerderhcidsvorming (zie het artikel \',1!1 Har

ry v.d. Berg in dit nummer), dus met 'de theorieont\\·ikkcling \\·elke \'erband 

houdt met het perspectief, de strategie en de organisatie v.m de socialistische 

beweging' om onze 'Redactieverklaring' nog maar eens te citeren. Het enige, 

zeker niet onbelangrijke, verschil tussen deze discussies in de partij m in 

'Komma' is, dat de eerste met name zijn gericht op besluin-orming, de tweede 

op theorievorming. Waar wij echter vooralmoeite mee hebben is het \ erwijt 

van 'arrogantie' dat Marisca elders in haar bespreking m.takt aan Tony Hak en 

de werkredactie van het feminisme-deel van 'Komma' 2-1 en daarmee indirect 

ook aan de redactie die dit Lur passeren. Voor ons part valt er over te t\vistcn oi 
hier en daar de toon niet arrogant is, en daar is ook in de redactie O\Tr getwist. 

Maar het is in ieder geval geen 'arrogantie' die de 'Komnu' -redactie 'kritiek en 

onvrede' doet bundelen. Want 'Komma' is zoals (al zo va.1k) gezegd een dis

cussieplatform. Dat wil zeggen: in 'Komma' worden in de eerste plaat:, vragen 

gesteld en problemen opgeworpen. 

Dat sluit rutuurlijk niet uit dat er, zoals Marisca schrijft: 'eigen ideeën worden 

ontwikkeld over de ( ... ) oplossingen en de richting waarin je die zou moeren 

zoeken'. Alleen, wij kunnen en willen ons niet bij n1orb.ut v.1stleggen op een 

6 



1crplichting tot het leveren van zulke 'oplossingen'. 

'Komma' is een tijdschrift dat het IPSO uitgeeft om een ruimte te scheppen 
1·oor een praktijkgeoriënteerde theorievorming 'niet alleen om de discussie in 

de CPN over vraagstukken van het wetenschappelijke socialisme te bevorde
ren maar ook om de discussic met socialistische en andere onderzoekers moge
lijk te maken' (Redactieverklaring). 
Dat houdt, lijkt ons, ook in dat er ruimte moet zijn voor vragen aan en over de 
CPI\', die op dit moment niet beantwoord kunnen worden en die mogelijk de 
positie~ historisch en actueel-politiek~ van die CPN ook hevig problemati
seren. Niet, dat wij als redactie niets anders en niets liever willen dan de CPN 
liquideren. Wat ons betreft, is als het gaat om de verdere ontwikkeling van de 
socialistische beweging, de CPN niet enkel een gegeven, maar ook een belang
rijke iactor, een drijvende kracht. 
'vhar tot de vernieuwing van de CPN, die op het 26e congres is ingezet, be
hoort ons inziens per definitie, zij het niet uitsluitend, de uitgave van een blad 
1is 'Komma', waarin niet alleen beleden maar ook gepraktizeerd wordt dat 'De 
ontwikkeling van de thec1rie en strategie voor een Nederlandse weg naar het 
socialisme ( ... ) niet het monopolie van communisten (is)' (Redactieverklaring). 
Dat betekent ook, dat niet bij voorbaat vaststaat dat de CPN het grote gelijk 
a:m zijn kant heeft. Dat in ons blad de CPN ook ongelijk krijgt is niet zozeer 
pijnlijk, la,lt staan een misser, als wel een logische implicatie van de opzet van 
'Komma'. 

Dat heeit niets te maken met een poging om buiten de partij om partijpolitiek 
te gaan maken. Wel vcrzetten wc ons tegen een tendens om bijv. feministes in 
de CPN kwalijk te nemen dat zij in 'Komma' haar onvrede met de CPN onder 
woorden proberen te brengen en om ze, als ze dat doen, van arrogantie te be
schuldigen. :Zo'n benadering kan alleen maar leiden tot een schijnbare consen
sus waar niemand, ook de CPN niet, iets aan heeft. De enige kritiek die wij ons 
echt 7oudcn (moeten) aantrekken, is, dat wij, de ene positie aan het woord la
tend, een andere het zwijgen zouden opleggen. 
D,urom zij tot slot uitdrukkelijk uitgesproken dat wij voor weerwoorden 
principieel en praktisch open staan. 

Daaraan mag men ons houden. 

7 



Notities over partijvernieuwing~ 

Harry van den Berg 

Inleiding 

Het 26e congres, dat ruim drie jaar geleden plaatsvond, zal in de geschiedenis 
van onze partij ongetwijfeld een bijzondere plaats krijgen. 

Op dat congres werden de noodzaak en de mogelijkheden van nieuwe co
alities in de strijd voor diepgaande en duurzame veranderingen van de maat
schappij benadrukt en werd de centrale betekenis daarvan voor de politieke 
strategie onderkend. Dat wil zeggen: het aangaan van coalities is niet slechts 
een kwestie van tactiek in concrete strijdsituaties maar heeft een principieel
strategische betekenis in de ontwikkeling van de Nederlandse weg naar het so
cialisme. Het 26e congres heeft daarmee de grondslagen gelegd voor een nieu
we politieke strategie die in de afgelopen jaren globaal omschreven werd met de 
begrippen 'coalitiepolitiek', 'democratische machtsvorming' en 'democratische 
weg naar het socialisme'. Deze politieke koers is op het laatste congres in het al
gemeen bevestigd en voor enkele terreinen verder uitgewerkt. Zo is voor het 
parlementair-politieke terrein de coalitiepolitiek geconcretiseerd in het concept 
van de progressieve meerderheid. 

Het vcrder ontwikkelen en doorzetten van deze politieke koers stelt ons 
(en niet alleen ons maar de hele progressieve beweging) voor een groot aantal 
vraagstukken; vraagstukken met betrekking tot de inhoud van programmati
sche alternatieven, de organisatie van de discussie over deze alternatieven, de 
verhouding tussen partijpolitieke formatics en sociale bewegingen en vraag
stukken met betrekking tot de politieke en maatschappelijke krachtsverhou
dingen, waarin de nieuwe coalitie gestalte moet krijgen en de barrières die daar
voor overwonnen moeten worden. 

Dit hele complexe terrein van problemen en perspectieven van coalitiepo
litiek en progressieve meerderheidsvorming kan onmogelijk in kort bestek be
handeld worden. 2 Uit dit complex zal in dit verband slechts één vraagstuk ge
licht worden waarover een grondige discussie in onze partij nodig is, namelijk 
de vraag welke consequenties deze nieuwe politieke strategie voor onze partij 
zelf heeft. Met andere woorden: wat moet de rol van de CPN zijn in een coali
tiepolitiek die gericht is op fundamentele maatschappelijke veranderingen en 
welke gevolgen heeft dat voor het interne functioneren van de partij? Het cen
trale parool van het 26e congres ('Voor een doorbraak naar een nieuwe coali
tie') moet immers niet alleen doorwerken in de taken die we onszelf als CPN 
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'tellen maar ook in onze manier van optreden, onze verhouding ten opzichte 

ran andere progressieve bewegingen en in onze manier van werken in de partij 
;elf. Anders gezegd: de doorbraak naar een nieuwe coalitie is alleen mogelijk 

rranncer we als partij zelf breken met bepaalde traditionele opvattingen over de 
~<Jl van onze partij en wanneer we onze partij ook in organisatorisch opzicht 
mstellen op de nieuwe situatie en de nieuwe taken die we als partij daarin moe
:cn vervullen. 

Een dergelijke partijvernieuwing betekent uiteraard niet dat al onze tradi
'.léS overboord zouden moeten en dat we als het ware bij punt nul moeten be
~mnen. Dat laatste is niet alleen onwenselijk maar ook onmogelijk. Vernieu
rr·ing is alleer:. mogelijk op basis van de positieve tradities van onze partij en 

ciicnt gericht te zijn op het afbreken van nog steeds bestaande interne (ideologi
'che en organisatorische) barrières, die de ontwikkeling van onze coalitiepoli
'Jck belemmeren. Door een dergelijke partijvernieuwing zullen we beter toege
~ust zijn om de externe barrières voor 'een nieuwe coalitie' te bestrijden. 

De communistische partij als DE voorhoede? 

Het is in de eerste plaats van belang om na te gaan wat de specifieke rol van de 
communistische partij is bij het bewerkstelligen van fundamentele maatschap

pelijke veranderingen en welke consequenties de nieuwe, op het 26e en 27e 

.ongres uitgestippelde politieke strategie heeft voor de zelfopvatting van de 

,\îl\\ffiuni.st\sche partij. In de afgelopen jaren werd op congressen en conferen
:tes en in partijdocumenten de speciale rol van de CPN meestal omschreven als 

initiatiefnemend en verenigend'. Deze omschrijving laat echter als zodanig 
:1og ierschillende interpretaties toe. En het is dan ook de vraag in hoeverre de
;c omschrijving een breuk betekent met de traditionele voorhoedeconceptie, 
w.tls die in de internationale communistische beweging gefunctioneerd heeft 

en voor een belangrijk deel nog steeds functioneert. 
Wat behelsde deze traditionele, vaak als 'klassiek' gepresenteerde voor

'ïocde-opvatting?1 Kort samengevat komt dat op het volgende neer. Alleen de 
communistische partij heeft de mogelijkheid om de belangen van de arbeiders

klme en andere onderdrukte klassen te vertalen in een revolutionaire politiek 
,·n .tllcen de communistische partij is dus in staat politiek leiding te geven aan de 
1trijd van de arbeiders en alle andere werkers wier belangen tegengesteld zijn 

:net die van de bourgeoisie. En het is juist de communistische partij die deze rol 
bn vervullen, omdat zij de beschikking heeft over een revolutionaire theorie, 

J.w.z.: zij is 'uitgerust ... met de kennis van de wetten van de beweging en de 
kennis van de wetten van de revolutie'. 4 

Het belangrijkste kenmerk van deze zelfopvatting van de communistische 
p.mij is niet de neiging om zichzelf tot voorhoede te verklaren. Want hoewel 
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het vcrschijnsel van de zichzelf proclamcrcnde voorhoede niet onbekend is in 

de communistische beweging, werd dat zowel door Lenin als door StaJin fe: 
bestreden. Beiden war·en van mening dat de partij haar voorhocdepositie moet 
veroveren en dat gebeurt niet door aan de massa slechts te vcrklaren dat je als 
partij deze positie ambieert. 

VenTeweg het belangrijkste kenmerk van deze voorhoedeconceptie is de 
exclusiviteit; het is uitsluitend en alleen aan de communistische partij voorbe· 
houden om deze leidende rol te kunnen spelen, omdat zij de beschikking heett 
over een 'wetenschappelijk-ideologische wapenuitrusting'. Of in de woorden 
van Lenin: 'Het marxisme voedt de arbeiderspartij op, voedt daarmee de voor· 
hoede van het proletariaat op en stelt haar in staat om de macht te grijpen en het 
hele volk naar het socialisme te leiden, de nieuwe maatschappij te besturen en 
organiseren, leraar, leidster en aanvoerster te zijn van alle werkers en uitgebui· 
tenen in de zaak van de opbouw van het gehele maatschappelijke leven zonder 
bourgeoisie en tegen de bourgeoisie. '5 

De exclusieve voorhoedepretentie hangt dus nauw samen met een bepaal· 
de visie op de ideologische grondslagen van de communistische beweging; een 
visie waarin de inzichten van Marx, Engels en Lenin opgevat worden als een 
wetenschappelijke 'levens- en wereldbeschouwing'. In de Stalinperiode werJ 
deze, als wereldbeschouwing gepresenteerde grondslag van de communisti· 
sche beweging, in het algemeen aangeduid als 'marxisme-leninisme'. 

Het debat over marxisme-leninisme, dat 15 februari j.l. in de Populier 
n.a.v. uitspraken van Gijs Schreuders plaatsvond en d<tt daarna in de Volks
krant en De Waarheid werd voortgezet heeft dus alles te maken met de speci
fieke rol die we aan onze partij toekennen. 6 Het zijn twee kanten van eenzelîde 
medaille. Op het verloop van dit debat komen we straks terug. 

De wijze waarop de communistische beweging haar positie definieerde in 
deze exclusieve voorhoedeconceptie heeft veel te maken met de specifieke ont· 
staansgeschiedenis van de communistische beweging. De directe historische 
achtergrond wordt gevormd door de breuk met het reformisme van de Tweede 

Internationale en de manier waarop deze breuk door revolutionaire theoretici 
als Lenin werd geïnterpreteerd. Lenin zag het reformisme van de Tweede 

Internationale als iets wat van buitenaf in de arbeidersklasse was ingebracht; re
formisme als produkt van omgekochte gcpriviligeerde lagen van de arbeiders
klasse (de 'arbcidersaristocratie') en als beïnvloeding door (klein)burgerlijke in
tellectuelen. Het reformisme werd als het ware opgevat als oppervlakkige korst 
van de arbeidersbeweging, die niet in staat zou zijn om langdurig de arbeiders
beweging te beheersen. En het werd als de taak van de communisten gezien om 
als erfgenaam van het revolutionaire marxisme een consequente ontmaske
ringspoEtiek te voeren teneinde deze reformistische korst zo snel mogelijk re 
verwijderen. 
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Due optimi>tischc verw,lclning, die in de periode rond de Eerste Wereldoor

og heel -;tcrk heerste in de revolutionaire arbeidersbeweging, bleek niet in 
uiereenstemming met de reële ontwikkelingen na de Eerste Wereldoorlog. De 

reformistische sociaal-democratische partijen bleken in de meeste kapitalisti
,,he l.mden (met n,1me in \X! est-Europa) sterk verankerd in de arbeidersklasse. 

D,lt daaruit geen lessen getrokken werden voor de politiek-theoretische uit
~.mgspuntcn en de voorhoedeconceptie van de communistische beweging, kan 
1oor een deel verklaard worden door het vcrloop van de Oktoberrevolutie. 
Want de ontwikkelingen in Rusland leidden er inderdaad toe dat de bolsjewis
tische partij de enige politieke vertegenwoordiger werd van de revolutionaire 
massa. Alle andere politieke formatics verloren in korre tijd hun massabasis en 
1crdwenen in de politieke marge of kwamen terecht in het kamp van de contra
reYolutic. Het feit dat de Oktoberrevolutie in de periode van de Comintern het 
model werd voor alle aangcsloten partijen (ook al werd voortdurend bena
,]rukt dat het model 'creatief' moest worden toegepast 'rekening hemdend met 
biiwndcn: nationale omstandigheden', etc.) leidde er toe dat deze specifieke 
1oorhoedeconceptie met haar exclusiviteitsaanspraken en bijbehorende poli
tiek-theoretische vooronderstellingen zo'n krachtig stempel op de communis
tilche beweging heeft gedrukt. Dat geldt ook voor ons land. 

Eén van de weinige theoretici van de communistische beweging die al in 
een zeer Ho eg stadium er voor pleitte dat de politieke strategie aangepast moest 
11orden aan de omstandigheden in West-Europa, waar de sociaal-democratie 
clc meerderheid van de arbeidersklasse vertegenwoordigde, was Lenin zelf. In 
'De linkse stroming' poogt hij zo'n strategie te formuleren. Maar deze poging 
ga,lt niet gepaard met een correctie van zijn vroegere theoretische uitgangspun
tm. Het zou te wr voeren om in dit verband de precieze ontwikkeling van de 
'tJndpunten van Lenin en de tegenstrijdigheden daarin te analyseren. Het is 
éChter wel van belang om erop te wijzen dat in verschillender recente analyses 
11 ungetoond dat Lcnin voor een belangrijk deel nog steunt op de theoretische 
twlities van de Tweede Internationale (met name het 'vroege' werk van Kauts
k\ ), dat wil zeggen: juist die tradities die hij wenste te bestrijden. 7 

De noodzaak van een definitieve breuk met exclusieve voorhoedepre
tenties 

\\',urorn is het nu meer dan ooit noodzakelijk om met de hierboven omschre
lt:n traditionele voorhoedeconceptie te breken? Er zijn daarvoor drie redenen, 
die .1lle drie te maken hebben met specifieke ontwikkelingen, die vooral in 
\\'cstcuropesc kapitalistische landen hebben plaatsgevonden en de ervaringen 
die in deze landen in de strijd voor fundamentele maatschappelijke veranderin
gen ;ijn opgeda,m. 
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De eerste reden heeft te maken met de historische ervaring van het fascisme en 

de antifascistische strijd. 
De coalities die in de antifascistische strijd ontwikkeld werden en <geba

seerd waren op samenwerking tussen zeer uiteenlopende politieke overtuigin: 
gen, hadden niet alleen betekenis voor de bundeling van krachten die noodza
kelijk was voor het verdrijven van de bezetters en het verslaan van het fascisme. 
Het bleek ook mogelijk om in die coalities te discussiëren over de noodzakelij
ke vernieuwing van de maatschapij, d.w.z.: over het ontwikkelen van een 
nieuw type democratie en over diepgaande veranderingen van de sociaal-eco
nomische structuur. De vooroorlogse maatschappij was immers onvoldoende 
weerbaar gebleken tegen het fascisme van de bezetters. De noodzaak van een 
maatschappelijke vernieuwing om toekomstig fascisme zijn wortels te ontne
men werd door verschillende stromingen die een rol speelden in de antifascisti
sche strijd in meerdere of mindere mate onderkend. Dat komt onder andere tot 
uiting in het feit dat het parool 'Nooit meer fascisme' sedert de jaren '40-'45 
diep verankerd is in het maatschappelijk bewustzijn. 

Voor vrijwel alle communistische partijen in West-Europa heeft de anti
fascistische strijd vroeg of laat consequenties gehad voor hun strategie. s Het 
bleek immers dat andere politieke formaties niet gediskwalificeerd konden 
worden als de politieke uithangborden van onze klassetegenstander. Het bleek 
mogelijk om met andere politieke formaties niet alleen tijdelijke compromissen 
te sluiten (die mogelijkheid werd natuurlijk altijd al onderkend) maar ook 
duurzame coalities aan te gaan, gericht op veranderingen van de maatschappij. 
En tenslotte bleek een fundamentele herwaardering van de parlementaire de
mocratie noodzakelijk. De parlementaire democratie kon niet slechts afgedaan 
worden als 'burgerlijke democratie', die door een communistische partij alleen 
gebruikt kon worden als platform voor politieke propaganda en agitatie, maar 
die uiteindelijk het veld zou moeten ruimen voor een 'hogere vorm van demo
cratie' (d.w.z. de 'sowjetdemocratie'). De politieke praktijk van de Westeuro
pese communistische partijen is vanaf de antifascistische strijd daarom geba
seerd op de principiële erkenning en verdediging van de parlementaire 
democratie. 9 

In onze partij heeft de ervaring van de antifascistische strijd geresulteerd in 
het aanvaarden van het meerpartijenstelsel en in het verdedigen en versterken 
van de parlementaire democratie als onderdeel van het concept-beginselpro
gramma dat gericht is op uitbreiding en vernieuwing van de democratie. 1= 

Deze politieke positie is uiteraard moeilijk te verenigen met het beoogde poli
tieke alleenrecht voor de communistische partij zoals dat in de traditionele 
voorhoedeconceptie wordt uitgedrukt. 
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De tweede reden betreft de vcranderende positie van massabewegingen zoals 

de vakbeweging. 
In alle hoogomwikkelde kapitalistische landen is vanaf de Tweede We

reldoorlog sprake van een toenemende rol van de staat in het kapitalistische re
produktieproces. Door deze ontwikkeling komt het traditionele onderscheid 
wat in de arbeidersbeweging gemaakt wordt tussen economie en politiek in 
steeds sterkere mate op de tocht te staan. Dat heeft vooral consequenties voor 
Je positie van de vakbeweging. In verschillende Westeuropese landen is vanaf 
de zestiger jaren sprake van meer of minder uitgebreide discussies over de vraag 
uf de vakbeweging zich moet beperken tot het verdedigen van de directe belan
~en van de werkers of dat zij genoodzaakt is om een zelfstandige politieke rol 
11p te eisen. Met name in Italië zijn deze discussies het verst. 11 Daar wordt vanaf 
het eind van de zestiger jaren de stelling ingenomen, dat de vakbeweging zich 
\Yeer de politiek moet toeëigenen. Dat wil zeggen: de vakbeweging moet zich 
bezighouden met de algemene levensomstandigheden van de werkers. Dat be
tekent dat ze niet alleen eisen met betrekking tot loon en andere arbeidsvoor
,,·aarden moet stellen, maar ook met betrekking tot controle over arbeidsom
standigheden, investeringen en de omgeving van het bedrijf. Vanuit dit ge
cichtspunt zijn ruimtelijke ordening, woningbouw, sociale voorzieningen en 
economische sturing terreinen die ze niet kan overlaten aan politieke partijen 
en staat. 

Ook in Nederland komt de vakbeweging, zeker in deze periode van eco
nomische crisis, onontkoombaar voor het volgende dilemma te staan: 
elf zij overschrijdt de traditionele afbakening tussen economie en politiek en 
formuleert een eigen werkgelegenheidspolitiek, die ze met kracht van acties 
,mdcrsteunt en probeert door te zetten, 
11f ze stelt alle hoop op een bepaalde regeringscombinatie en houdt zichzelf 
,barmee angstvallig buiten de politiek, waardoor haar eigen speelruimte in toe
nemende mate zal worden ingeperkt en waardoor ze uiteindelijk in een mach
~cloos isolement terecht komt, van waaruit ze slechts vrome wensen aan rege
ring en parlement kan zenden. 

Zo scherp ligt het dilemma. En de ontwikkelingen in deN ederlandse vak
beweging worden in dit opzicht gekenmerkt door zeer tegenstrijdige tenden
'en. Enerzijds gaat de vakbeweging nog steeds gebukt onder de tradities van de 
1ijftiger jaren toen ze volledig geïnstrumentaliseerd werd door de sociaal-de
mocratie ten behoeve van de rooms-roze regeringscoalities. Anderzijds is er in 
Je zestiger en zeventiger jaren duidelijk sprake van een toenemende tendens 
11!11 zich los te maken van de parlementaristische politiek van de sociaal-demo
mtic en een eigen politieke positie te kiezen. Deze laatst genoemde tendens 
moeten wij als communisten uiteraard ondersteunen; de vakbeweging dient 
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een autonome positie in te nemen en ze dient een eigen zelfstandige politiek te 

voeren. 
Het stimuleren van een autonome positie voor de vakbeweging is uiter

aard in strijd met de traditionele voorhoedcconceptic, die ook consequentles 
had voor de vcrhouding tussen partij en vakbeweging. Want deze voorhoede
conceptie ging uit van een hierarchie van organisaties. Bovenaan de hierarchie 
stond de partij als hoogste vorm van de klasseorganisatie. Daar onder stonden 
de andere organisaties van de arbeidersklasse: 'de vakverenigingen, de coöpera
ties, de fabrieks- en bedrijfsorganisaties, de parlementsfracties, de partijloze 
verenigingen der vrouwen, de pers, de culturele en voorlichtingsorganisaties, 
de jeugdverenigingen, de revolutionaire strijdorganisaties (tijdens de openlijke 
revolutionaire acties), de Sowjets van de gedeputeerden als staatsvorm der or
ganisatie (indien het proletariaat aan de macht is) enz.' 1

' 

Het probleem van de verhouding tussen partij en andere (voor het meren
deel niet direct aan de partij gelieerde) organisaties werd in de hiervoor geci
teerde 'Grondslagen van het Leninisme' (een tekst die vroeger in vrij\vel alle 
communistische partijen als basisscholing functioneerde) als volgt gesteld: 
'Maar hoe kan, bij zulk een overvloed aan organisaties, een eensgezinde leiding 
worden verwezenlijkt? Waar is de waarborg, dat het voorhanden zijn van zulk 
een groot aantal organisaties niet tot meningsverschillen in de leiding zal voe
ren? Men zou kunnen zeggen, dat ieder van deze organisaties zijn werk doet 
binnen zijn afzonderlijke sfeer, dat zij daarom elkaar niet hinderen. Dat is na
tuurlijk juist. Maar het is eveneens juist, dat al deze organisaties hun werk moe
ten leiding in één richting, omdat zij één klasse van het proletariaat dienen. De 
vraag rijst: wie deze lijn, deze algemene richting, waarnaar al deze organisaties 
hun werk moeten richten, bepaalt? Waar is de centrale organisatie, die niet al
leen, dank zij de nodige ervaring, in staat is, deze algemene lijn uit te werken, 
maar die ook, dank zij de hiertoe noodzakelijke autoriteit, de mogelijkheid be
zit, om deze organisaties te nopen, deze lijn te verwezenlijken om de eenheid 
in de leiding te bereiken en de mogelijkheid van onderJingen strijd uit te slui
ten? Zulk een organisatie is de partij van het proletariaat. ' 13 

Deze voorhoedeconceptie impliceert dus een specifieke visie op de vcr
houding tussen partij en vakbeweging. Die visie kan het best samengevat wor
den met de term 'transmissieriemdenken': de vakbeweging vormt voor de par
tij de transmissieriem die haar met de massa verbindt. Aan de aldus geformu
leerde verhouding tussen partij en vakbeweging kunnen drie aspecten onder
scheiden worden: 
a. De taakverdeling tussen partij en vakbond. De vakbeweging houdt zich be
zig met de behartiging van bepaalde directe belangen, terwijl de partij zich be
zighoudt met het vraagstuk van de vertaling van de diverse belangen in een po
litieke koers. 
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De hicrarchischc vcrhouding tussen partij en vakbond. De partii vervult de 

'(\~ende rol en geeft het algemene kader aan, waarop de vakbeweging zich 
.,,riënteert. 

, De autonomie van de vakbeweging t.o.v. de partij. Het kenmerkende van 
:lc't transmissieriemdenken was niet, zoals vaak gedacht wordt, dat aan de vak

:•ewe<g\ng geen autonomie wordt toegekend. Lenin ging uit van de zelfstandig
nt'id van de vakbeweging. En ook Stal in was (althans in het begin van de twinti

~er jaren) die mening toegedaan. 

De centrale stelling van de transmissieriem-opvatting was, dat de taakver

.\din?, tussen partij en vakbond en de hierarchische verhouding (d.w.z. de lei

clende rol van de partij) door de vakbeweging vrijwillig aanvaard moeten wor

.icn. In dat opzicht was bet vooral de taak van de communisten in de vakbewe

~tn~ om zich in te zetten voor bet tot-stand-brengen van 'de juiste lijn' in de 
'-.tkbeweging. 

Het \'astbouden aan deze traditionele concepties over taakverdeling en 
:1ierarcbiscbe verhouding tussen partij en vakbond botst met de bierboven ge

,ignaleerde tendens in alle boogontwikkelde kapitalistische landen tot politise

:mg van de vakbeweging en miskent de specifieke rol die de vakbeweging in 

Jezc landen bij de weg naar bet socialisme zou kunnen spelen. 

'),·derde reden waarom gebroken moet worden met de traditionele voorboe

ltconceptie betreft een meer recent vcrschijnsel dat zich in alle boogontwik

,dde kapitalistische landen voordoet: de opkomst van nieuwe sociale bewe

~mgen, zoals de democratiseringsbeweging, de krakersbeweging en niet in de 

utste plaats de vrouwenbeweging. Het is onmogelijk om in dit kader de pre
:~czc betekenis van de versebillende bewegingen en de verhoudingen tussen de 

Jnvegingcn nader onder de loep te nemen. Ik zal me beperken tot de vrouwen

JC11'e~ing, omdat daar een aantal kenmerken van de nieuwe sociale bewegin

;cn op dit moment bet meest duidelijk tot uitdrukking komen. 

\Vat is nu precies bet 'nieuwe' van de vrouwenbeweging, zoals die zich 

>Jnaf het begin van de jaren zeventig beeft ontwikkeld? Het 'nieuwe' is niet zo

;m het feit dat naast de traditionele strijdterreinen in de kapitalistische maat

'chappij nieuwe terreinen van strijd ontdekt worden, boewel dat op zich ook al 

-..m groot belang is. Het 'nieuwe' is vooral dat de vrouwenbeweging dat terrein 

.!11 'politiek' definieert en daarmee zichzelf als politieke factor presenteert. Dat 

\lil 1eggen: ze laat zich niet opsluiten als deelbeweging die er slechts op uit is 
c>m de directe belangen van vrouwen in deze maatschappij te behartigen. De 

\WUwenbeweging maakt aanspraak op eigen politieke concepties voor de ver
.1ndcring van de huidige patriarchale maatscbappijstructuur. Deze tendens tot 

pulitisering \'an maatschappelijke tegenstellingen zien we (zij bet op een andere 

rmmcr en soms ook in mindere mate) terug in andere nieuwe sociale bewegin-
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gen (zoals bijvoorbeeld de democratiseringsbeweging, die zich vaanf de tweede 

helft van de zestiger jaren op de universiteiten ontwikkelde en zich daarna 
doorzette in een aantal andere staatsapparaten). 

Deze politiseringstendensen moeten we als partij uiteraard ondersteunt\\. 
Maar dat betekent wel dat definitief gebroken moet worden met elke vorm var 
transmissieriemdenken, zoals dat in het vcrleden niet alleen in de politiek ten 
opzichte van de vakbeweging, maar ook ten opzichte van de 'partijloze verem· 
ging van vrouwen' (zoals dat in de 'Grondslagen van het Leninisme' genoemd 
werd) en andere organisaties functioneerde. 

Hoe voltrekken we de breuk met exclusieve voorhoedepretenties? 

Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat we als communis· 
tische partij geconfronteerd worden met een politiek terrein, dat niet alleen rui· 
mer gedefinieerd wordt dan vroeger het geval was, maar waarop zich ook naast 
de diverse progressieve partijpolitieke formatics sociale bewegingen manifeste· 
ren. Op dat terrein kunnen we ons alleen maar bewegen ( d.w.z. initiatiewn 
nemen en een vooruitstuwende rol vervullen), wanneer we afstand doen van d, 
exclusieve voorhoedeconceptie, volgens welke wij het alleenvertoningsrecht 
zouden hebben om deelbelangen om te zetten in een politiek die gericht is op 
een fundamentele verandering van de bestaande verhoudingen. 

Afstand doen van deze voorhoedeconceptie is geen kwestie die eventje< 
per congresbesluit of partijbestuursbesluit geregeld kan worden. Het vereist ir 
de eerste plaats een diepgaande discussie in de partij over de implicaties die da: 
heeft voor de manier van werken van en in de partij en met name voor de ffil: 
nier waarop we traditioneel over de ideologische grondslagen van de commu· 
nistischc partij nadachten. 

Wat betreft het laatste hebben we al aangegeven dat het debat over 'marx· 
isme-leninisme' en over de voorhoederol twee kanten van eenzelfde medaille 
zijn. Het afstand doen van de traditionele voorhoedeconceptie betekent dar 
ook dat de grondgedachte waarop deze conceptie berust, verlaten moet wor

den; de gedachte dat wij degenen zijn, die de sleutel in handen hebben die om 
toegang geeft tot de objectieve waarheid en die ons in staat stelt om de gemeen· 
schappelijke belangen van alle in deze maatschappij onderdrukte groepen er 
klassen te ontdekken. Dat gemeenschappelijke belang (d.w.z. de inhoud nr. 
het socialisme) wat we nastreven, is niet iets wat slechts 'ontdekt' moet worden 
en waarvan wij vervolgens de massa's alleen nog maar bewust moeten maken. 
Het socialistische programma, het gemeenschappelijk belang moet geconstru· 
eerd worden. Het moet ontwikkeld worden in samenwerking met alle pro· 
gressieve krachten die zich op (of voor een deel nog buiten) het politieke toneei 
manifesteren. Kortom: coalitiepolitiek 
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De fictie van het socialisme wat alleen nog maar ontdekt en overgedragen 

moet worden, is de fictie van het marxisme-leninisme, zoals dat in de Stalinpe
node werd vastgelegd als levens- cn wercldbeschouwclijkc grondslag van de 

cOmmunistische beweging. 
In de politieke praktijk van onze partij functioneren deze ficties voor een 

belangrijk deel niet meer en hebben we feitelijk al grotendeels gebroken met 
cxclusie1·e voorhoedepretenties. Toch is een definitieve breuk met dit soort fic
ties en de daarop gebaseerde voorhoedeconceptie minder eenvoudig dan het 
:tikt, omdat er een soms onuitgesproken vrees bestaat voor identiteitsverlies. 
\\.anneer dat overboord wordt gezet, wat is dan nog het specifieke karakter 
1m onze communistische partij? Die vrees komt bijvoorbeeld tot uiting in de 
11el zeer voorzichtige wijze waarop de traditionele voorhoedeconceptie terzij
,ie wordt geschoven in het artikel van Gijs Schrcuders over de coalitiepolitiek 
nn de CPN dat in KOMMA vcrschenen is.'" De oude voorhoedeconceptie 
11ordt daar met uitstekende argumenten bestreden om vervolgens ingeruild te 
11·ordcn voor de formulering uit de 'Schets' ten behoeve van een nieuw partij
program. Daarin wordt gesproken over 'de partij van de meest bcwusten'. 15 

Een dergelijke formulering is echter niet veelmeer dan een kernachtige defini
tie 1·an de traditionele voorhoedcconceptic. Datzelfde geldt ook voor een ande
re formulering uit het artikel van Gijs Schrcuders: de partij vertegenwoordigt 
·m de beweging de toekomst van de beweging'. 16 Op deze wijze komen wc 
uiteraard niet veel verder. Maar toch is de zorg die hieruit spreekt met betrek
Kin~; tot de identiteit van de partij zeer legitiem. In dit verband is het ook volko
men terecht dat naar aanleiding van de eerder genoemde discussic in de Popu
lier 1 an 15 februari j.l. 1·erschillende partijgenoten in de pen klommen met in 
het achterhoofd de vraag of we als partij onze beginselen niet aan het 1 erkwan
dcn zijn. Of anders gezegd: Wat zetten wc precies overboord als wc de tradi
cionele voorhoedeconceptie en de ideologische basis daarvan, het marxisme-le
ninisme, afwijzen als grondslag van de communistische partij? Deze vraag is 
niet zo eenvoudig te beantwoorden omdat de term 'marxisme-leninisme' in de 
~eschiedenis van de communistische beweging gehanteerd is om zeer uiteenlo
pende politieke praktijken te legitimeren. 

In haar rubriek in De Waarheid heeft Marisca Milikowski er terecht op ge
wezen dat het moeilijk is om vast te stellen wat 'marxisme-leninisme' precies 
mhoudt, 'omdat verschillende partijen en vcrschillende groepen in vcrschillen
de perioden van de geschiedenis verschillende inhouden eraan gegeven heb
ben'. 'Maar', zo ven-olgt ze, 'wat je wel kunt zeggen is dat het "marxisme-leni
nisme" voor iets anders staat dan voor de verzamelde inzichten van Marx en die 
1an Lenin. In de traditie van de communistische beweging vertegenwoordigt 
het begrip een selectie ,·an elementen uit Marx en Lenin, vermengd met veel 
1,m wat Statin heeft ingebracht, plus de nodige eigen ervaring van partijen af-
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zonder lijk. Het probleem met het begrip is dat het weliswaar nauwelijks te de

finiëren is omdat het in de praktijk van alles heeft gedekt, maar dat er wel altijd 
een enorme pretentie van uitging: de pretentie, inderdaad, van een afgeronde 

wereldbeschouwing: over het kapitalisme, het menselijk bewustzijn, over de 
revolutie en over de partijorganisatie.' 17 Het is precie6 deze wereld- en levens
beschouwelijke pretentie die de kern uitmaakt van het marxisme-leninisme en 
die een belemmering vormt voor de ontwikkeling van een nieuwe politieke 
strategie en voor een werkelijk vruchtbare verhouding tussen marxistische the
orievorming en politieke praktijk. 

Het hele vraagstuk van het marxisme-leninisme als ideologische grondsla~ 
van de partij omvat een aantal aspecten die in dit verband niet uitgediept kun
nen worden. Is Daarom wil ik volstaan met de volgende conclusie. Afwijzin? 
van het marxisme-leninisme betekent niet dat we de erYaringen en inzichten die 
we als partij in ons meer dan zestig jarig bestaan hebben opgedaan, van tafel vc· 
gen. Het betekent evenmin dat de inzichten van Marx en Lenin van minder be
lang worden geacht voor de analyse van de maatschappelijke verhoudingen. 
Integendeel, deze inzichten kunnen alleen maar produktief gemaakt worden, 
wanneer ze op hun werkelijke waarde beoordeeld worden, d.w.z. niet als 'Ta
felen der Wet' 19 maar als 'concrete analyse van concrete omstandigheden'. 2: In 
die zin is de erfenis van Lenin inderdaad niet het leninisme. 21 

Afwijzing van het marxisme-lenimsme betekent vooral en in de eerste 
plaats dat wc met een bepaalde manier van vcrwerken Yan er;aringen afrekenen 
of liever gezegd een manier van niet-vcrwerken van ervaringen. Want 'marxis
me-leninisme' heeft vooral gefunctioneerd als blokkade voor het vcrwerken 

' ' van meuwe ervanngen. 
Het meest duidelijke voorbeeld betreft het feit dat we als communistische 

partij de ervaringen, die tijdens de antifascistische strijd zijn opgedaan, in de 
periode na '45 onvoldoende hebben weten te verwerken in een nieuwe politie· 
kc strategie en in een nieuw beginselprogramma. Het meest schrijnend komt 
dat tot uiting in het concept-beginselprogramma uit '52. Vergeleken met de 
discussies zoals die tijdens de illegaliteit gevoerd werden was dat program een 
stap terug naar het sectarisme uit het begin van de dertiger jaren. 22 Ook in de ja
ren daarna werd de werkelijke betekenis van de antifascistische strijd voor de 
politieke strategie lang niet altijd onderkend. Het in 1979 gepubliceerde con
cept-hoofdstuk over democratie ten behoeve van een nieuw partijprogram 
vormt eigenlijk de eerste poging tot een meer consequente verwerking van die 
ervaringen. Die enorme vertraging heeft natuurlijk veel te maken met de speci
fieke politieke vcrhoudingen zoals die zich na de Tweede W ereleloorlog ont
wikkelden en die vooral bcheerst werden door de koude oorlog. Maar dat 
vormt geen voldoende verklaring. Het heeft ook alles te maken met datgene 
wat Henk Hoekstra monolitisme genoemd heeft, 21 een kunstmatige eenheid in 
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Je partij die discussies (en dus venverking van nieuwe ervaringen) helemmerde 

en waarbij het marxisme-leninisrrw als machtswoord functioneerde om me
nmhwerschillen te lwslechtcn. Dat soort ideologische praktiJken heeft evcn

c•cns verhinderd dat de im.ichten van de eerste communistische theoreticus die 
"cprobecrd heeft om de ervaringen van het fasCisme en de strijd cLl.lrtcgcn te 

'crwcrkcn, Cramsci, produktief gemaakt werden voor de communistische be
'lcging. Herzelfde geldt uiteraard ook voor latere (euro)communistische theo

·coci, die gepoogd hebben op een nieuwe manier met het retormisme van de 
111-eede lntern.uionale te breken en de betekenis van de toenmalige splitsing 
1.111 de arbeidersbewegmg opnieuw te doordenken. 

D.n marxisme-leninisme heeft kortorn een krachtige bijdrage geleverd aan 
c\'n groeiende kloof tussen de praktische ervaringen vom de communistische 

l(\\·cging en de algemene politieke strategie, die nog steeds steunt op de wijze 
11.urup LL·nin hL·t reformisme van de Tweede lnternatioJulc !)(·kritiseerde zon

,\èr het besef dat deze kritiek gekenmerkt wordt door bepaalde tegcnstrijdighe
.ien. Het werk v.m Lenin vorn1t immers geen afgerond geheel, maar bevat een 

mm·ikkeling die enerzijds gekenmerkt wordt door de voortdurende poging 
•m her \Crschijnsel van het reformisme theoretisch te vcrklaren en politiek te 
xmijden en .mdernjds nog duidelijk de sporen dra:1gt van de thenretischc tra

elitics nn de Tweede Internationale. Een dergelijke meer t~enuancecrde en ook 
'neer nuchtb.1fe analyse van Lcnin is decennia lang geblokkeerd door het 
:narxisme-leninisme dat het werk van Marx en Lenin presenteerde als een 

;omistent wereldbeschouwelijk systeem. 

Wat moet de rol van de communistische partij zijn in de huidige poli
tieke omstandigheden? 

De hicrbuven bepleitte rc1dicalc breuk met de traditionele voorhoedeconceptie 
rc1cpt uiteraard de \T,tag op wat de rol van de communistische partij dan wel 
moet zijn. De t.1ken die de communistische partij zou moeten vcrvullen vloeien 
1oort uit de huidige politieke situatie, zoals ik die in het bcgm geschetst heb. 
Het politieke toneel in de hoogontwikkelde kapitalistische landen is in de laat

'té decennia drastisch veranderd. Naast de partijpolitieke form.nies onrwikkclt 
1ich een verscheidenheid v.m sociale bewegingen, die in toenemende nute een 
politieke rol opeisen. Het gaat daarbij niet alleen om traditionele sociale bcwe

~mgcn, zoals de vakbeweging, maar ook om een groot aantalmeuwe bewegin
,;cn, clic elk up hun eigen wijze het politieke terrein herdetiniëren. 

Deze tendensen betekenen een vcrsterking van de progressieve krachten 
en creëren meuwe mogelijkheden om duurzame veranderingen van de huidige 
nu.mchappijstructuur af te dwingen. Maar regdijkertijd moeten wc beseffen 

cLn die tendensen nil't éénduidig zip1. Een voorbeeld betrcît het eerder ge-
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noemde dilemma waarvoor de vJkbeweging staat. Hoewel het een meer alge~ 

mene problematiek betreft, waarmee elke sociale beweging geconfronteerd 
wordt, wil ik me in de toelichting hierop beperken tot de situatie van de vakoc~ 
weging. Wanneer de vakbeweging zich de politiek toeëigent, dan kan er bij~ 
voorbeeld een spanningsverhouding ontstaan tussen de directe belangen nn 
bepaalde groepen werkers waarvoor de vakbeweging optreedt en een economi~ 
sche structuurpolitiek, die de vakbeweging noodzakelijk acht voor de werk ge~ 
legenbeid voor alle werkers. Die spanningsverb)Uding moet niet ontkend 
worden door de politiek over te laten aan parlementaire organen. Maar ze moet 
ook niet ontkend worden door de directe belangen zonder meer op te offeren 
aan algemene politieke doelstellingen. Elke sociale bewegi'lg wordt met dit 
soort vraagstukken geconfronteerd. Dat komt tot uiting in fricties in de bewe~ 
ging zelf en het kan in het uiterste gevalleiden tot versplintering van de bewe~ 

gmg. 
Een soortgelijk probleem doet zich voor als het gaat om de verhouding 

tussen sociale bewegingen en partijpolitieke formaties en tussen so:.:iale bewe~ 
gingen onderling. Zeker als het gaat om de nieuwe sociale bewegingen is er 
sprake van een bepaalde weerstand om met politieke partijen in zee te gaan. 
omdat men bevreest is voor instrumcntalisering door deze partijen. Dat is niet 
ten onrechte. Want het is beslist niet alleen de CPN die last had en misschien 
ten dele nog heeft van het transmissieriemdenken. In andere partijen is dat 
minstens even sterk. Men noemt het daar alleen anders. In plaats van 'transmis~ 
sieriem' gebruikt men de term 'maatschappelijk draagdak'. En inderdaad, 
voor de PvdA vormen sociale bewegingen maar al te vaak de comfortabele zit~ 
kussens voor parlementaire zetels. 

De angst voor instrumcntalisering kan ertoe leiden dat sociale bewegingen 
zich opsluiten in een isolement. Het meest duidelijk komt dat tot uiting in een 
afkeer van parlementaire politiek en politieke partijen in het algemeen, zoals 
dat zich bijvoorbeeld voordoet in de krakersbeweging. 

Er zijn echter ook sociale bewegingen die zelf initiatieven nemen om een 
coalitiepolitiek te ontwikkelen. In dit verband kan bijvoorbeeld gewezen wor~ 
den op het bock van drie Engelse feministen 'Beyond the fragments', dat ook 
in de feministische beweging hier veel discussies heeft losgemaakt. 24 Nog los 
van de manier waarop de verhouding tussen feministische beweging en andere 
progressieve krachten geanalyseerd wordt is het in elk geval een verdienste dat 
de schrijfsters het vraagstuk van de fragmentatie van de progressieve beweging 
als zodanig in het centrum van de aandacht plaatsen. 

Uit het voorgaande kan de volgende conclusie worden getrokken. In ons 
land is sprake van een politieke ruimte die complex is en die gekenmerkt wordt 
door tegenstrijdige tendensen: progressieve bewegingen, die te maken hebben 
met problemen van stilstand en vooruitgang, eenheid en versplintering, auto~ 
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nomie en onderschikking, isolcment en coalitievorming. Elke beweging heeft 

m het kader van deze tegenstrijdigheden te maken met zijn eigen voorhoedes 
en achterhoedes. 

In deze situatie is het van het grootste belang dat initiatieven genomen 
1\Wden voor het ontwikkelen van een programma waarin deze bewegingen 
zich kunnen herkennen en voor het ontwikkelen van democratische structu
ren, die de politieke inbreng van deze bewegingen mogelijk maakt en tegelij
kertijd de autonomie van deze bewegingen garandeert. Dáár ligt een enorme 
taak, zeker ook voor onze partij. Dat wil zeggen: de rol van onze partij moet 
een initiatiefnemende en verenigende zijn, waarbij we duidelijk moeten besef
fen dat wij niet de initiatiefnemende en de verenigende rol spelen. 

Zijn in onze partij de politieke voorwaarden aanwezig om een initi
atiefnemende en verenigende rol te vervullen? 

De naag naar de mogelijkheden en de barrières die er in onze partij zijn om de 
hierboven aangeduide politieke taken te vervullen, is niet zo eenvoudig te be
mtwoorden. Voor een analyse van dit vraagstuk is het in de eerste plaats nood
zakelijk om te beseffen dat we als partij voor een belangrijk deel een produkt 
;ijn van de maatschappelijke verhoudingen en processen zoals die hiervoor ge
lchetst zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huidige verscheidenheid van so
,·ialc bewegingen ten dele ook terug te vinden is in de partij. Als zodanig moet 
,Lu natuurlijk positief beoordeeld worden. Het is van belang dat onze partij 
niet alleen steunt op de traditionele kern van de arbeidersbeweging, maar aan 
het eind van de zestiger en het begin van de zeventiger jaren aansluiting heeft 
·.1etcn te vinden bij de democratiseringsbeweging op universiteiten en andere 
:nste!lingen en meer recentelijk bij de feministische beweging en de homobe
ll'eging. Die aansluiting betekent dat we als partij in feite beschikken over een 
-.erscheidenheid aan ervaringen en inzichten, die de noodzakelijke basis vor
men voor het ontwikkelen van politieke initiatieven, welke een verenigende rol 
wudcn kunnen spelen. 

Aan de andere kant vloeien uit diezelfde verscheidenheid ook problemen 
\Oürt die de ontwikkeling van politieke initiatieven kunnen blokkeren. Want 
dke beweging brengt niet alleen zijn eigen ervaringen in, maar ook de beperkt
heid van die ervaringen, de beperktheid van de gehanteerde strijdvormen, de 
beperktheid van de eigen tradities. Bovendien staan die bewegingen niet in een 
neutrale verhouding ten opzichte van elkaar. Elke beweging is een uitdrukking 
.,an bepaalde maatschappelijke tegenstellingen, die ook tot uiting kunnen ko
men in de partij zelf en zich daar kunnen vastzetten in bepaalde machtsverhou
Jingen. Daarom kunnen en móeten we ook spreken van seksisme in de partij. 
Daarom moeten we eveneens onderkennen dat onze partij niet gevrijwaard is 
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van Ltcisme. Het i' in elk ge\ .1! buitengewoon gevaarlijk om te stellen, zoals de 

Franse communistische partij doet, dat je als communistische parti\ 'van natu
re' \Tij bent van r.Ki.'>nw.-"' 

Op welke manier k:m je nu als partij deze verscheidenheid v:m erv.1ringtn 
uit diverse bewegmgcn é·n de daarmee 'iamcnhangem\e tq~cnsrcllingen n.'rwcr

ken? Fr zijn in dit opzicht drie verschillende mogelijkheden: 

1. Een partij kan zich oriënteren op één \·:m die bewegingen en zich op,,·erpen 

als politieke vertegenwoordiger van de directe bebngen v:m de betreifcndc 

groep, klasse of khsscfractie. Een dergelijke politieke oriënutie heeft tot ~e

\'olg LL1t andere bewegingen een ondergeschikte rol wordt toebedeeld. Of >tcr

ker m>g, ie kan je als partij uiteindelijk tegen die bewegingcn kl'tTn. Her meest 

recente en duidelijke voorbeeld daarvan in West-Europ.1 is ongetwijfeld de 
ontwikkeling die de T'unse communistische partij de afgelopen jaren hecit 

doorgem:ukt. De PCr heeft ;.ich in toenemende nute teruggetrokken op een 

positie van wuruit ze slechts opereert :ds politieke venegernvoordiger v.m dc 

directe bel.mgen (en ten dele ook: de privileges) van de I ranse nunnelijke. 

blanke, geschoolde industriearbeiders. Zij heeft zich Lharbij gekeerd tegen de 

kernenergiebeweging, de vrouwenbeweging, de intellectuelen en niet in de 

laatste pla:ns tegen de buitenlandse arbeiders. 2
" Het is \Olstrekt duidelijk dat 

een dergelijke politiek de fragn1entatie van progressiew krachtt'n bevordl'rt. 

De grote nederLug ,·an de PCf bij de laatste parlemerw,,·erkiezingen is in dit 
vcrband veelzeggend. ·c 

Alhonvel de PCF een duidelijk voorbeeld is v.m het (uiter.1arcl niet in 

woorden, maar wel in d.1den) afstand doen van een coalitiepolitiek die gericht 
is op \'l'reniging, ga.lt het .1llerminst om een uniek verschijnsel. :V1ecr in het al

gemeen heeft de .1rbeidcr<;bewcging (zo,vcl in kapitalistische als in socialisn

:>che l.lnden) v,m oudsher voortdurend te maken met seksisme (zowel ten op

zichte van vrouwen als homo's), racisme en anti-intellectualisme in eigen gele
deren. Dat is uiteraard niet toev.1llig, maar heeft alles te maken met de maat

'ichappijstructuur, de positie die de betreffende groepen d:urin innemen en de 

tegenstellingen in de arbeidersbeweging, die daaruit voortdoeien. Daarom 

moeten wc ons afvragen in hocverre onze eigen partii vrij is \an dit ;oort ten

densen, w;urhij de specifieke belangen en oriëntaties van een bepaalde groep 

bepalend worden voor de algemene politieke koers. \V e hoeven niet zowr tc

rug in de geschiedenis om duidelijk te maken dat dit niet het gc\-.11 is. Ik denk 

bijvoorbeeld aan de moeilijkheden die we als partij hebben gehad bij het vinden 

v.1n een zo goed mogelijke aansluiting bij de studentenbewcging. Aarwankelijk 

was er wel degelijk sprake van een neiging om traditiemek strijdnwmen, die 

ontwikkeld waren in de bedrijven, over te planten n<ur de studentcnbcwegin~ 

en er was weinig oog voor de eigen specifieke dynamiek van de studentenbc-
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wq;mg en de democratiseringsbeweging in het algemeen. Een tweede voor

hccJd betreft de relatie met de vrouwenbeweging. Monique Corten en Anne
mJck Onstenk hebben in dit verband gewezen op het feit dat in de dagelijkse 

?raktijk van onze partij nog vaak wordt uitgegaan van een stilzwijgende 'hie
wchic van strijdterreinen', waarbij de vrouwenstrijd beslist niet bovenaan het 
prioriteitenlijstje staat. 2' Het is een algemene ervaring dat ondanks de congres
besluiten in dit opzicht ('De partij beschouwt de strijd voor de bevrijding van 
cle Houwen als een wezenlijk en integraal bestanddeel van haar strijd'.), de 
nouwenbenijdingsstrijd in de praktijk toch in veel gevallen als een bijzaak, 
naast de klassenstrijd als hoofdzaak, wordt opgevat. 

2. Een tweede manier waarop een communistische partij kan omgaan met de 
1crscheidenheid nn ervaringen uit diverse bewegingen en die even schadelijk is 
.1b de hierboven genoemde kan als volgt samengevat worden. Je kan als partij 
~aan functioneren als een soort optelsom van de verschillende bewegingen. 
Dat betekent dat het politieke programma gereduceerd wordt tot het achter cl
km zetten 1·an allerlei directe eisen uit verschillende bewegingen, ook al zijn 
die eisen moeilijk met elkaar te combineren. Vervolgens wordt dit programma 
.un de werkende bevolking gepresenteerd als 'verenigend'. Een dergelijke ma

nttr 1 an politiek bedrijven heeft een klassieke naam: populisme. Populistische 
politiek is, evenals de hierboven aangeduide directe belangenpolitiek voor een 
bepaalde klasscfractie, uiting van het achterwege blijven van werkelijke politie
kc initiatieven en kan het best gekarakteriseerd worden als pseudoverenigend. 
Het wordt dan ook vaak door de massabewegingen zelf onderkend als oppor
tunistische politiek. 

Ook hier moet de vraag gesteld worden in hoeverre dit soort tendensen 
1ich in onze partij voordoen. Het is bekend dat de argwaan die in de krakers
bclveging aanvankelijk tegenover onze partij bestond (en ten dele nog bestaat) 
1ccl te maken had met hun inschatting dat wij wel erg plotseling en klakkeloos 
Khter hun eisen aanliepen. Eenzelfde type verwijt krijgen we soms te horen 
1anuit organisaties van buitenlandse arbeiders. Zij vinden het prima dat onze 
pmij met hun acties solidair is, maar waar blijven de politieke initiatieven van 
dè CPN en andere progressieve partijen ?2

') Dit soort kritiek moet serieus geno
tnL'n worden en we zijn vcrplicht om na te gaan welke initiatieven we als partij 
in dit opzicht moeten nemen. 

3. Uit het voorgaande kunnen in elk geval de volgene conclusies worden ge
trokken: 

- Nieuwe bewegingen moeten niet geïnstrumentaliseerd worden voor 
de ITrsterking van de positie van de eigen partij. 

Nieuwe bewegingen moeten evenmin terzijde worden geschoven of 
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ondergeschikt worden gemaakt aan een belangenpolitiek ten behoeve van die 

klassefractie, die traditioneel het sterkst georganiseerd is. 
~ Nieuwe bewegingen moeten tenslotte ook niet klakkeloos worden 

opgenomen en toegejuicht in het raamwerk van een populistische politiek. 
Je kan als partij alleen maar een vruchtbare verhouding met sociale bcwc· 

gingen tot stand brengen, wanneer de ervaringen en inzichten uit die bewegin· 
gen selectief verwerkt worden. Dat betekent dat je als partij probeert de erva· 
ringen vanuit een bepaalde beweging zodanig te vcrwerken dat de nieuwe kwa· 
liteit van die ervaringen opgenomen wordt, terwijl tegelijkertijd de beperkt· 
heid van de betreffende ervaringen doorbroken wordt. 32 De mogelijkheden 
voor een dergelijke selectieve vcrwerking zijn des te groter wanneer de partij 
aansluiting heeft bij verschillende bewegingen. Want pas dan kunnen ernrin· 
gen v,muit de bedrijven, de buurten, de vrouwenbcvrijdingsstrijd, de democra· 
tiseringsstrijd met elkaar geconfronteerd worden en politiek produktief ge· 
maakt worden. En pas op die manier zijn we in staat om als partij stimulerende 
initiaticven te nemen die de huidige fragmentatie overstijgen en die progressie· 
ve krachten kunnen verenigen om de kapitalistische, patriarchale, autoritaire 
maatschappijverhoudingen te veranderen. 

De betekenis van pluriformiteit in de partij 

Het voorgaande heeft niet alleen consequenties voor het organisatorisch func· 
rioneren van de partij maar ook voor de meer inhoudelijke manier waarop poli· 
tiek 'gemaakt' wordt, dat wil zeggen, de manier waarop gediscussieerd wordt, 
besluiten worden genomen en besluiten worden uitgenJerci. 

Een belangrijke voorwaarde daarbij is: tolerantie van pluriformiteit in de 
partij. Dat wil zeggen: de partij moet aan de diverse bewegingen ruimte bicden 
voor eigen discussies en ontwikkelingen, kortom: een eigen cultuur. Daarbij 
moeten we respecteren dat elke beweging recht heeft op zijn eigen tempo en 
zijn eigen leerproces. Een dergelijke tolerantie heeft niets te maken met een\\· 
beraal soort pluralisme. Integendeel, reële meningsverschillen en politieke te· 
genstellingen in de partij dienen niet verdoezeld maar uitgevochten te worden. 
Tolerantie van pluriformiteit betekent vooral de erkenning van het feit dat 
eensgezindheid niet bij voorbaat gegeven is maar ontwikkeld moet worden. 
Die erkenning komt bijvoorbeeld heel goed tot uiting in de stellingname Yan 
Annemick Onstenk over de vcrhouding CPN versus feminisme: 'Ik heb 't ge· 
voel dat ik meer actief ben als feministe in de CPN dan als communist in de 
vrouwenbeweging.'" Dat deze uitlating soms verbazing oproept is veclzcg· 
gend. Want het betreft niets anders dan een constatering van een reële, om·er· 
mijdelijkc verhouding. Ook actieve bedrijfskaders zullen zich in eerste instan· 
tic voelen als militant vakbondslid in de CPN en niet omgekeerd. Toetreden 
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tot de CPN betekent immers niet (of: zou niet moeten betekenen!) dat je af

'tand doet van eigen ervaringen en inzichten om een nieuwe identiteit als 'com
munist' te verwerven, maar de erkenning van de noodzaak om eigen ervarin

~cn en inzichten te verwerken in politieke initiatieven en te confronteren met 
mderc ervaringen en inzichten. 

Eensgezindheid over die politieke initiatieven die genomen moeten wor
den kunnen alleen maar ontwikkeld worden door middel van wat een partij-in
terne coalitiepolitiek genoemd zou kunnen worden. Het is moeilijk om dat 
1ast te leggen in concrete richtlijnen. Het gaat om een oriëntatie in de manier 
1an discussiëren, een oriëntatie die enerzijds rekening houdt met de verschei
Jenheid van ervaringen maar anderzijds meningsverschillen en tegenstellingen 
;JICt uit de weg gaat en verdoezelt. 

Zijn in onze partij de organisatorische voorwaarden aanwezig om een 
initiatiefnemende en verenigende rol te vervullen? 

De nieuwe politieke koers die met het 26e congres is ingezet, heeft ongetwij
feld ook consequenties voor het organisatorisch functioneren van de partij. In 
,!e aigelopen periode is de organisatiestructuur zowel officieel als officieus één 
'an de meest intensieve discussiepunten geworden. Dat is op zich begrijpelijk, 
omdat het probleem van de partijvernieuwing voor individuele partijleden 
1ooral zichtbaar wordt in het niet (meer) adequaat functioneren van bepaalde 
or\;anisatorische praktijken. 12 

Voordat ik inga op de barrières die in de huidige organisatiestructuur van 
,\e partij aanwezig zijn en die de ontwikkeling van de nieuwe politieke koers 
belemmeren, is het nuttig om enige aandacht te besteden aan degene die als de 
kLmieke theoreticus van het organisatievraagstuk geldt, in casu Lenin. 

Lenin, leninisme en partijorganisatie 

:\ls er ergens misverstanden over bestaan, dan is het wel over de manier waarop 
Lenin het organisatievraagstuk benaderde. Die misverstanden zijn vooral in de 
lund gewerkt door de bekende marxistisch-leninistische 'handboeken' (waar
IOOr Stalins 'Grondslagen ... ' het model vormde), maar worden ook gerepro
Jucecrd door zeer uiteenlopende critici van leninistische organisatieprincipes. 33 

Het was allerminst de bedoeling van Lenin om een algemeen geldend or
~.misatiemodel van de communistische partij te ontwikkelen. De centrale pro
bleemstelling voor Lenin in de organisatiedebatten van de Russische sociaal
democratie in de periode 1902-1904 was hoe de toenmalige verstarring van de 
?rogressieve beweging, die versplintert was in allerlei kringen en clubjes door
broken moest worden. De beweging werd in die periode gedomineerd door 
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clubjes die zich vaak beperkten tot de behartiging van de directe economische 

belangen nn bepaalde economische groeperingen in de arbeidersklasse of van 
hocren én door clubjes die weliswaar wel een algemene politieke strategie ont

wikkelden, maar dit los deden van de massabeweging. 
In die situatie pleitte Lenin voor een bundeling van krachten die het moge

lijk zou maken om een algemene politieke strategie te ontwikkelen en die tege
lijkertijd georiënteerd was op de ervaringen van de massa's. Kortom: het ging 

om de noodzaak van een niet-seetarische massapolitiek. Onder het terreurbe
wind van de tsaar resulteerde deze politieke oriëntatie van Lenin in een organi
satievorrn die aangepast was aan de toenmalige omstandigheden: de partij als 

kaderorganisatie, d.w.z.: als organisatie van beroepsrevolutionairen. Dat vin
den wc uitgev>'erkt in 'Wat te doen?'. 

Maar vijf jaar na het verschijnen van dit werk schreef Lenin: 'De grond
fout van degenen, die nu 'Wat te doen?' bekritiseren, is dat ze dit pamflet los

maken van de concrete historische omstandigheden van een specifieke, op dit 
moment al lang afgesloten, periode in de ontwikkeling Yan onze partij.'·' 

Waarschijnlijk heeft Lenin niet kunnen bevroeden dat ruim vijftig jaar daarna 
'Wat te doen?' nog steeds beschouwd wordt als een soort bijbeltje van de com

munistische beweging. Voor Lenin was juist kenmerkend dat zijn opvattingen 
over organisatie voortdurend veranderden .1tl1ankelijk van de concrete politie

kc vcrhoudingen waarin de beweging zich bevond. Zo \Verd bijvoorbedel in de 

periode vlak voor de Oktoberrevolutie de partij door Lenin niet meeropgent 
als kaderorganisatie maar als massaorganisatie. En in de periode na de revolutie 
deed zich weer een totaal andere situatie voor, waarin het organisatienaagstuk 

een volledig nieuw karakter kreeg: de discussie concentreerde zich op de \'er
houding partij-sowjcts en partij-staat. 

Het is niet mogelijk om in dit vcrband uitvoerig in te gaan op de verschui
vingen in het denken van Lcnin over partijorganisatie. In elk geval kunnen we 

in al deze verschuivingen eigenlijk maar twee constante uitgangspunten terug
vinden: a) vrijheid van kritiek en democratischemenings-en besluitvorming en 
b) eenheid van actie. Als organisatieprincipes zijn deze uitgangspunten veel 
minder uniek dan communisten vaak denken en veel minder schokkend dan 

anticommunisten vaak geloven. Wat wel uniek is, is de manier waarop in de 
StaJinperiode een aantal zogenaamde leninistische organisatieprincipes zijn 
vastgelegd. 'Vrijheid van kritiek' dreigde door dat soort principes een illusie te 

worden, omdat besluitvorming opgevat werd als afsluiting van de discussie. 
Het gevolg daarvan is dat éénmaal genomen besluiten niet meer bekritiseerd 

maar alleen nog geïnterpreteerd konden worden. In de gl'schicdenis van de 
internationale communistische beweging zien wc dan ook herhaaldelijk het 

verschijnsel, dat koerswijzigingen gepresenteerd worden als continuïteit, als 
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'''unzctting \·an de oude lijn, d.w.z.: als juiste interpretatie· van vroegere bc

,)uiten. 
Fen ander Ycrschil tussen de manier waarop Lcnin OH'r partijorganisatie 

,Ltcht en de nrganis,1tÎeprincipes zoals die in de handbockm voor marxisrnc-le
nmisme terecht zijn gekomen betreft het democr,nisch gehalte van de besluit

lorming. Die organis,nieprincipes zijn vvel centralistisch maar bieden weinig 

~arantics \llOr ckmocr,1tische besluitvorming, tenzij het begrip 'democratie' 

ck1stisch wordt opgerekt en bijvoorbeeld niet alleen betrekking heeft op het 

kiacn v.m de leiding door de leden maar ook het omgekeerde: het kiezen van 

de leden door de leiding. Dat laatste was een praktijk die in dat soort handboe

ken vv ere! a,mbevolen; het regelmatig innemen van partijboekjes om ze weer se

lectief uit te geven. Een dergelijke herregistratie was uiteraard een handige ma
nier om zich van bepaalde leden te ontdoen. ;s 

Over de hele manier van denken die ten grondslag ligt aan de marxistisch

lc·ninistischc org.mis,nietheorie zou nog veel te zq~gcn zijn, maar het boven
,r,unde geeft voldoende aanleiding voor de conclusie dat ook op het terrein van 

her org,misatienaagstuk de erfenis van Lenin niet het leninisme is. 

Barrières in de huidige partijorganisatie 

De erv,1ringen die panijleden opdoen met de dagelijkse gang van zaken in onze 

p,mij nTschaffen voldoende aanduidingen dat er in de partijstructuur barrii:res 

;ijn voor het ontwikkelen van initiatieven die in de huidige politieke situatie 

noodz,lkelijk zijn. Dat komt met name tot uiting in één van de meest gehoorde 

kLKhten van indi\iducle partijleden, die ongeveer .1ls volgt luidt: 'Ik kan met 
mijn crv,1ringen, inzichten en problemen niet goed terecht bij de p.1rtij, d.w.z. 

bij mijn ,1fdeling.' Ditzelfde vcrschijnsel komt op meer algemeen politiek ni

' eau tot uitdrukking in de paradoxale situatie waarin de partij zich al enige tijd 
1.>e\indr. Enerzijds heeft de partij aansluiting weten te vinden bij zeer uiteenlo

t'cnde bewegingen en beschikken we dus over een rijke verscheidenheid van 
erYaringcn en inzichten. Anderzijds zijn we als partij niet in staat om op korte 

termijn één v·an de meest elementaire initiaticven te ontwikkelen die maar 

clcnkbaar is, namelijk het formuleren van een beginselprogramma. 

De \T.lag is waar nu precies de organisatorische barrières liggen die deze 

p.1radox in stand houden. In dit vcrband is het nodig om eerst na te gaan hoc de 

parrij aanvankelijk gctr,Kht heeft om de aansluiting bij nieuwe bewegingen ook 

,,rg.misarorisch op te vangen. De belangrijkste organisatorische aanpassing 

clestijds was het uitbreiden van besturen: partijbestuur, districtsbesturen en in 

mmdne mate afdelingsbesturen. Als korte termijnvoorziening moet deze aan
pa\sing positief beoordeeld worden. Het was tenminste een manier om ervoor 

te' 1orgcn dat nieuwe bewegingen vertegenwoordigd werden in bestuursorga-
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nen. Maar op de lange termijn overheersen de schadelijke neveneffecten. En m 

feite zijn deze neveneffecten al enkele jaren duidelijk zichtbaar. Want uitbrei
ding van besturen brengt niet het ideaal van directe democratie dichter bij maar 
precies het tegenovergestelde: een veel sterkere hierarchisering. Uitbreiding 
van besturen leidt er toe dat besturen niet meer als zodanig functioneren, dat 
dagelijkse besturen deze functie overnemen en dat tenslotte secretariaten als 
dagelijks bestuur gaan opereren. Het gevolg is dat de afstand tussen partijlid en 
partijleiding groter is geworden. Daar zitten op dit moment niet minder dan 
zes schakels tussen: afdeling- districtsconferentie- congres- partijbestuur 
- dagelijks bestuur- secretariaat. Dat is een lange weg, niet alleen voor het 
partijlid maar ook voor de partijleiding, die op deze manier geïsoleerd kan ra
ken ten opzichte van haar eigen basis. Dit isolement kan in de huidige situatie 
alleen maar doorbroken worden door informele contacten en discussies. Het 
nadeel van deze 'oplossing' is echter het onvermijdelijk willekeurige karakter 
van informele contacten. 

De conclusie uit. het voorgaande is dat uitbreiding van besturen op de 
lange termijn geen goed middel blijkt om de ervaringen uit de verschillende be
wegingen te verwerken en alleen maar leidt tot een onnodig sterke hierarchise
ring van de organisatie. Het lijkt voor de hand te liggen (en geluiden in die rich
ting zijn al aanwezig) om vervolgens er voor te pleiten dat de wrwerking Yan de 
verschillende ervaringen en inzichten vooral in de afdelingen moet plaatsvin
den. Maar het is mijns inziens voor afdelingen een veel te zware opgave wan
neer men verlangt dat dáár zowel de systematische verwerking als de confron
tatie van ervaringen uit de afzonderlijke bewegingen tegelijkertijd moet plaats
vinden. 

Naar mijn mening moet de systematische verwerking van ervaringen uit 
een bepaalde beweging ten eerste plaatsvinden in 'horizontale organen' d.w.z.: 
organen, die niet gebaseerd zijn op geografische kenmerken (zoals afdelingen 
en districten) maar op het actief zijn in bepaalde bewegingen of op bepaalde 
terreinen (zoals bedrijfsgroepen, vrouwenoverleggen, studentengroepen, 
e.d.). Zij vormen het beste platform voor een systematische verwerking van er
varingen die gericht is op het ontwikkelen van politieke initiatieven. Deze ini
tiatieven moeten vervolgens weer ter discussie gesteld worden in de besluitvor
mende organen van de partij zoals afdelingen, districten en partijbestuur. 

Een dergelijke manier van werken vereist een verandering van de huidige 
organisatie. Want de positie van horizontale organisatievormen is tot nog toe 
op z'n zachtst gezegd onduidelijk. Neem bijvoorbeeld de bedrijfsgroepen. In 
de voorbereiding van het 26e congres en op dat congres zelf is erg veel aandacht 
besteed aan het bedrijvenwerk van de partij. Toch krijgen bedrijfsgroepen in de 
congresresolutie een wel zeer magere taak toebedeeld: het propageren van de 
partijpolitiek op de bedrijven. 36 Een dergelijke taak is te mager om levensvatba-
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re bedrijFsgroepen te ontwikkelen. Maar wat bedrijfsgroepen heel goed zouden 

kunnen en zouden moeten doen is een rol spelen in de ontwikkeling van de 
?.Jrtijpolitiek: het vcrwerken van de dagelijkse ervaringen die men in de strijd 

Jpdoet ten behoeve van het ontwikkelen van politieke initiatieven op plaatse
lijk, regionaal of landelijk niveau. Op die manier kunnen we ook vcrmijden dat 
bedrijfsgroepen een armoedig bestaan leiden tussen de neiging om alternatieve 
1akbondspolitiek te bedrijven (wat we als partij terecht fel afwijzen) en het ver
ctchten van puur propagandistische taken. Op dezelfde wijze zou ook de posi
tlnan andere horizontale organen, zoals vrouwengroepen, studentengroepen, 
e.d. geanalyseerd kunnen worden. Uiteraard komen daarbij ook telkens speci
tieke naagstukken aan de orde. Maar het is wel mogelijk om de volgende ge
meenschappelijke conclusie te trekken: de positie van horizontale organisatie
lOrmen in de partij moet versterkt worden. Dergelijke organen dienen een be
Lmgrijke functie te vervullen in de ontwikkeling van de partijpolitiek. Een or
~misatieverandering in deze richting betekent overigens niet (om misverstan
Jcn te voorkomen) dat 'verticale' organen, zoals afdelingen en districten, een 
minder belangrijke rol zouden krijgen. Integendeel, deze verticale organen 
moeten de plekken blijven waar uitwisseling van ervaringen uit verschillende 
11e11·cgingen plaatsvindt en waar de uiteindelijke besluiten genomen moeten 
\\Orden. De kwaliteit van de menings- en besluitvorming in deze organen kan 
1aist verhoogd worden door een grotere inbreng vanuit horizontale organen. 37 

Behalve de muhierarchiscring van de partijorganisatie en de onduidelijke 
pc1sitie van horizontale organen daarin, wil ik nog één aspect van het organisa
torisch functioneren noemen dat een belangrijke barrière vormt voor het ant
Ilikkelen van initiatieven die noodzakelijk zijn om de op het 26e congres gefor
muleerde politieke koers door te zetten. 
Het gaat om het verschijnsel dat in de organisatie van de partij nog sporen aan
\lezig zijn van tradities uit het verleden die open discussic en democratische bc
·luitvorming belemmeren. Deze tradities zijn enerzijds terug te voeren op een 
:Joliticke praktijk die beheerst werd door de marxistisch-leninistische voorhoe
Jeconceptie en anderzijds op de zeer specifieke vorm die deze praktijk kreeg in 
Je Cominternperiode. In die periode kreeg de partijleiding de lang niet altijd 
,·erwoudige functie om besluiten van de Camintern naar de eigen situatie te 
1 malen en naar de leden te verkopen. Dat laatste heeft geleid tot een afbraak 
1,111 democratische procedures en tot een administratieve manier van leiding ge
\ en. 

Het belangrijkste kenmerk van de met deze tradities samenhangende poli
tieke organisatorische praktijken kan samengevat worden met de term 'mono
:ttilmc'." Dit monolitisme komt tot uiting in een aantal stilzwijgende routines 
Jie in de partij functioneren bij discussies en besluitvorming. Het is van het 
~rootstc belang om deze routines af te breken en te vcrvangen door duidelijke 
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regels voor democratische besluitvorming en voor h~t waarborg~n Vcln open 

debat, waarin meningsverschillen niet verdoezeld maar duidelijk uitgesproken 
woru~n. Een Jerg~lijke democratische openbaarheid is niet alleen van belang 

voor het intern democratisch functioneren van de partij maar ook voor de vcr
houding van de partij ten opzichte van andere progressieve partijen en sociale 

bewegingen. De besluitvorming en de meningsvorming dienen doorzichtig te 

zijn, niet alleen voor ons zelf m,ur ook voor al diegenen buiten de partij die ac
tief zijn in de meest uiteenlopende sociale bewegingen en \vaarmce wc samen 

zullen moeten werken om diepgaande maatschappelijke veranderingen te be

werkstelligen. Pas dan kunnen sociale lxwcgingen een stimulerende en corri

gerende invloed uitoefenen op de partijpolitiek. En pas dan kunnen wc als par
tij een initiatiefnemende en vcrenigende rol spelen. In deze zin 1s democrati

sche openbaarheid een onmisbare voorwaarde voor het ontwikkelen van coali

tiepolitiek en het nmnen van een progressieve meerderheid.'" 

Inkorting van hicrarchischc lijnen, vcrsterking van horizontale org~misa

ticvormen en \'crgroting van democratische openbaarheid z"ijn drie aspecten 

van een organisatievernieuwing die noodzakelijk is wil de partij haar politieke 

rol adequaat kunnen vervullen. Fr zijn natuurijk andere aspecten van de or~a

nisatic die ook aandacht verdienen, zoals de verhouding tussen partij en vcrte

genwoordigers in parlementaire organen en bestuursorganen, de verkiezings

procedures in de parrij en niet in de laatste plaats het functioneren van het hele 
apparaat, dat de materii.;lc ,·oorwaardcn voor de parrij verzorgt, zoals het fi

nancieel apparaat, het administratief apparaat en de vrijgestelden. Het is niet 
mogelijk om al deze vraagstukken in dit kader uitvoerig te behandelen. Ik heb 
mij bewust beperkt tot de drie eerder genoemde hoofdlijnen van organisatie
vernieuwing. Maar de parrijvernicuwing, die noodzakelijk is voor het doorzet

ten van de politieke koers zoals die sedert het 26e congres is uitgestippeld, bete

kent wel dat grondige discussic over alle politieke en organisatorische conse

quenties v.an deze koers niet langer uitgesteld kan worden. 

Noten 

I. Deze tekst is de (enigszins bewerkte) mleiding, die gehouden is tijdens de 'Zomercursus 
1981' van de CPI'i. 

2. Zie hiervoor o.a. de inleiding s ,m 1-knk I !ocbtr.1 v·oor de 'Zomercursus 1%1 ', 'Op 
progressieve' meerderheid' (gepubliceerd in Politici.- er; Cultuur, scptemher J ~SI. pag. 
2(, I), de inleiding v·an Ciis Schreuders v·oor Je '7omcrcur"IS 1 'ISO' 'Aantekeningen oser de 
coJiiticpolitick van de CPN' (l.;epublicccrd in /\0.\UfA, Ie j,urg,mg, nr. 3, pag. 13-37), An
nct Blcich en l\lax v,m 'I:<' cue!, 'De· relatieproblemen s·an !inb: een imentaris,nic' (gepubli
ceerd in l.inksc S,trncn·z.t'crk~ing: ·z,·oor·t..::mnts of rrzü,n 7..'Crgcten(, uitg3\T \'an de Populier. 
J 980, pag. (,_) J ). 

3. De vraag in hocverre dc?e somhm·ckconccpuc· wnkchjk ,lampr.rak k,mnukcn op de k\\al:
ficatic 'kla"iek' laten wc buiten beschouwing. Het stJat 111 elk ges·al buiten twijf,·l dat l cmn 
de theoretische basi' heeft gelegd ,·oor deze·Yoorhoedcconceptie, die later (tnet JUme in dt· 
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St.1linperiode) is uitgewerkt in een 'tnarxistisch-lcninisti~che'.partiithl'o.ric. 
l. J. W. St.1lin, (}c·cr de grondslagen van het Lcmmsmc, Amsterdam 1976, pag. '19. 
5. Dit ciuat uit Starit en Revo!uttc yonnt een belangrijk uitgang.;;punt v~1n de partijtheorie, /()als 

die in de in vcr..,chillcndc talen verschenen '()sno"\VV Marksizn1,1-Leni:.r.nu' (Grondslagen van 

het Marxisme-Leninisme) getormuleerd werd. . 
6. In dit debat sta.ll de volgende uitspruk van Cijs Schreuders centr.ul: 'Wij kennen geen Tafe

len der \Vet en erkennen geen Profeten. lJaarvoor is ons nu jui.'lt het tnarxisrnc \·cel te w.:tar
devol als een wetenscluppelijke theorie voor de analyse van de kapit.1listische maatschappij. 
\\'ij wensen deze theorie, waarvan !\l.1rx en Fngels de grondleggers zijn en \Vaar,lan Lcnin als 
groot ren,lutionair een utlleke bijdr.1gc heeft geleverd niet tot een handvol gcloofsanikclcn te 
btcn reduceren. Als politieke partij hebhen wij een politiek program. Iedereen die zich daar
in herkent bn lid worden van de CPN zonder levensbesdJOuwelijke hart- en nierprueverij'. 
i \'o/kskr,mt 5 nuart '81; zie ook De ïX'c~arhcld 6 m.1art '81) 
Zie o.a. het ,lrtikc·l nn de 'Sozi.rlisti,che Studiengruppen': 'Das Frbe Lcnins ist nicht dn Lc
ninisrnus' (in Bemdgc zum zc·Isscnschajthchen Sozwllsmus, j.urgang 1980 nr. 1, pag. 113-127 
L'll nr. 2, p.1g. 116-129). Ook in het recente .mikcl v.1n Ernc:sto Lacl.ur en Chanul Mouffe 
'Soci.1list Str.uq;v; whcte ncxt'' (in ,\f<~rxlsm TocLn, jan. 1981, P·'li· 17-22) komen de schrij 
I"Crs tot de conclmie d,u Lcnin slechts ten dele met het ecunomismc van de Tweede Inter
nationale gebroken heeft. 

k. Het is dan ook niet roevallig d.u bijvoorbeeld de lulia.uhe (ommunistcn in hun discussic 
over de te volgen politieke str,rtcgic voortdurend teruggrijpen op de erv,1ringen die tijdens de 
Jntifascistischc strijd zijn opgcda~1n. (Zie o.a.: Giorgo Napolit<HH\ Het ltriiiuansc comrrzu
msmc; een vrü<~ggcsprck door Eric}. Hobsbm.c·n, Amsterd.1m 1976.) Dauclde geldt ook voor 
de Spaanse cmnn1uni~tt'n die hun curocotnml..mistischc koers voor,ll terugvoeren op de en· a"· 
ring van het Volksfront en de Spa.msc burgeroorlog. (Zie: Santiago Carrillu, F.umnmmum/s
mc en st,I.ll, Amstcrdam1977, met n,rme hoofdstuk 5: 'De historische wortels van het euro
rommunisJne'.) 
In dele verandering in de houding t.o.v. de parlementaire demoeratic heeft het /.C\'cnde we
relclcongrcs v·.m de Cumintern een hcl.mgrijkc rol gespeeld. Maar toch moet vcrmeld worden 
dat het beroemde rdenat v·,m Dimitrof (Eenheid tegen op enkele hoofdpunten 
dubbelzinnige formuleringen bev<tt, waarin erkenning \ JJ1 parlementaire dcrnocratic en co
alitie met mc·i,ul-democr.uische partijen als tûCIIschc noodzaak in de stnjd tege•1 fascisme ge
presenteerd worden. 

IJ. Bedoeld i.s uiteraard niet het concept-beginselprogramma s·an 1952 ('De weg naar socialis
tisch Nederland') maar het eerste concept-hoofdstuk van het nieuwe beginselprogramma, dat 
111 1979 gepubliceerd werd (l'oilllek 01 Cultuur, 1979, nr. 4, pag. 176-1R6). Op deze tijds
kloof wat betreft de wnverking s·cm de ervaringen 1n de strijd tegen het hsusrne in politiek
stratcgisc·he concepties zal straks nog worden ingega,m . 

. I. Zie o .. l. llruno T rentin, Arbeucrdcmok>ûtic, Hamburg, 1978. 
12. J. \'1!. Stalin, (}ver de grorulsL<gcn ê'<Irl het Leninisme, Amsterdam, 1976, pag. 104. 
l"\. J. \V. Stalin, op. cit., pag. 105. 
1+. Gijs Schreuders, Aamekcnin,;en over de ccl.l!itiepulitiek van de CPN, KOJ!Jf A, 1 c ja.1rgang, 

nr. 3, pag. 13-37. 
:;. Gi1s Schrcudcrs, op.cit., pag. 36. De letterlijke formulering uit 'De Sc heb' luidt: 'De CPN is 

.1ls meest bewuste component van de arbeidersbewcginr; ... ' (l'olltiek Cl I Cultuur), 1979, nr. 4, 
p.rg. 180.) 

1,, Gijs Schrcuders, op. cit., p.lg. 36. 
I' \larisc.r \lilikowski, Nieuwe ideec'n, De \Y.'attrhCid, 15 m.l.lrt 1 ')81. 
i\. Een bel.mgrijk .!Speet IS de degrad,uie v.m wetenschappelijke .lCtivitciten tot legitim.nie van de 

politieke praktijk. In die zin heelt het nurxisme-leninisme vaak als legitimatie-instrument gc
tuncrioneerd. De kritiek hierop is beknopt weergegeven in de rcdactieverkbring van K0,\1-
\IA, 1e ja.rrg.mg, nr. 1, p.lg. 5-13. 

:'1 L:itdrukking van Gijs Schreuders. 
" Uitdrukking van Lcnin. 
2!. Zie het in noot 7 gcnuerndc .utikel \',Ul de 'So;illi~tischc Studiengruppcn'. 
" Zie ook \X'im Pelt, Historische bnttckeningen bij het bq;insclprogr.1m, KO.if:I!A, 1c jaar

gang, nr 1, pag. 61-69. 
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23. Zie de voordracht van Henk Hoekstra voor de zomercursus 19R I: Op WC!; naar pro!;ressie~c 
meerderheid (Politiek en Cultuur, sept. '81). 

24. Sheila Rowbotham, Lynne Segal, Hillary Wainwright, Bcyond the fragmcnts; Feminism and 
the making of socialism, Londen, 1979. In 1981 kwam een Nederlandse vcrtaling uit onder de 
titel: 'Autonomie en eenheid', Amsterdam. 

25. Zie het artikel van Anne de Boer en Leonticn Dercksen over het bezoek van een IPSO-werk
groep aan Parijs: 'Racisme in Frankrijk en de strijd ertegen', De Waarheid, 14 april1981. 

26. De PCF ondersteunde een absoluut immigratieverbod voor buitenlandse arbeiders en i' 

voorstander van een spreidingsbeleid, dat ze (getuige de gebeurtenissen in V i try eind 1980) zo 
nodig met bulldozers door wil zetten. 

27. De positie die de PCF na de verkiezingen in de Franse regeringscoalitie heeft weten te krijgen. 
heeft ze beslist niet te danken aan haar initiatiefnemende en verenigende rol maar hoofdzake
lijk aan de consequente coalitiepolitiek van de linkervleugel van de Franse socialistische partiJ. 
de zogenaamde CERES-grocp van Chevenement. Deze CERES-groep heeft (ondanks het 
feit dat ze door de PCF in de afgelopen jaren gekwalificeerd werd als links uithangbord voor 
het rechtse reformisme van Mitterand) voortdurend samenwerking met communisten be
pleit. 

28. Monique Corten en Annemiek Onstenk 'Sterft gij oude vormen en gedachten; een feministi
sche kritiek op leninistische organisatieprincipes' (in: Soczalistlcs-Feministiese teksten, nr. 6. 
pag. 81-111). Zie ook het interview met beide schrijfsters in De Waarheid, 13 juni 1981. He: 
is overigens de vra:1g of de uitdrukking 'hierarchie van strijdterreinen' wel w gelukkig geko
zen is. Het gaat in dit verband om de hierarcbie van bewegingen, die onverenigbaar is met een 
coalitiepolitiek die meer is dan een tactisch samenwerkingsverband. De strijdterreinen 'ell 
maken deel uit van een maatschappelijke structuur, die gekenmerkt wordt door een compie'\ 
geheel van tegenstellingen die in een bepaalde dominantieverhouding tot elkaar staan. 

29. Zie o.a. het interview met Abdou Menebhi van het KMAN in De Waarheid van 27 juni 1981 
'Solidariteit met ons is niet voldoende'. 

30. Een dergelijk proces van selectieve verwerking zou het best aangeduid kunnen worden me: 
de (aan de biologie ontleende) term 'assimilatie'. 

31. Zie het eerder geciteerde interview in De Waarheid van 13 juni 1981. 
32. Dat kàn ook leiden tot een overpolitisering van het organisatievraagstuk. Dat wil zeggen, po 

litieke tegenstellingen en problemen worden dan herleid tot een bepaalde organisatiestruc 
tuur (bijvoorbeeld de verhouding top-basis) in plaats van dat de organisatiestructuur geanah
seerd wordt als onderdeel van een politieke praktijk. 

33. Dat geldt ook voor het eerder genoemde 'Beyond the fragments'en voor het artikel van !l!u
nique Corten en Annemiek Onstenk in Socialisties-feministiese teksten, nr. 6. 

34. W.I. Lenin, Cu!lected Works, deel13, pag. 101. Het betreffende citaat is ook te vindenbr 
David Lane, /,eninism: a soáological interpretation, Carnbridge, 19R1, pag. 52. De vertalinr 
van de geciteerde passage is van mijzelf. 

35. Zie bijvoorbeeld de in verschillende talen verschenen Osnowy Markslzma-Lcninzzm,, 
(Grondslagen van het marxisme-leninisme). Ook in het Nederlands werden een aanta1 

hoofdstukken vertaald. In dit verband is vooral hoofdstuk 13 van belang: 'De Marxi.1ti.sch 
Leninistische partij en haar rol in de klassenstrijd van de arbeiders.' (De Nederlandse verta
ling is te vinden in het bij Pegasus in 1960 verschenen deeltje 'De communisten en hun paru1 
in de reeks De grondslagen van het Marxisme-Leninisme.) 
Het is overigens wel van belang om op te merken dat een systematische en regelmatige hem
gistratie van partijleden in lang niet alle communistische partijen plaatsvond. Desondank~t, 
het veelzeggend dat de marxistisch-leninistische organi."tieleer een dergelijke praktijk toe
laatbaar acht. 

36. In de Stellingen voor het 26e congres (die in de congresresolutie werden bekrachtigd als po],. 
tiek richtsnoer) wordt de volgende formulering gebruikt: 'Tot de taken van de bedrijfsgroe
pen behoort: 
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- het optreden voor de eenheidspolitiek van de partij; 
- het voeren van politieke propaganda teneinde de standpunten van onze partij uit te drag''' 
en op te treden tegen elke vorm van demoralisatie en elke afstomping van klassegevoel c: 
voor het versterken van de strijdvaardigheid; 
- het organiseren van bijeenkomsten daartoe; 



--- hl't uitgeven van bedrijfskranten onder de rccbctic van de groep nll:'t steun van afdelingen 
en districten.' (Politiek en Cultuur, november 1977, pag. 15-16.) 

37. Ik pleit dm allerminst voor het alsnog volledig bolsjewiseren van de partij. Eén van de ken
merken van het bolsjewistische partijtype is În11ners dat zij geba~cerd is op bedrijfsgroepen in 
plaats van op afdelingen. Een dergelijke structuur verhindert dat ervaringen uit verschillende 
bewegingen in de basisorganen van de partij met elkaar geconfronteerd worden. Het gevaar 
daar.•an is dat de ontwikkeling van de algemene politieke koers een zaak wordt van de partij
top. 

JS. Zie ook Henk Hoekstra, Op weg naar progressieve meerderheid, Pollticken Cultuur, sep
tember 1981, pag. 260. 

19. Zie ook Duco Hellema, Notitiesmerlinkse openbaarheid, KOMMA, Ie jaargang, nr 2, 
pag. 62-67. 
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Een zwaluw maakt nog geen 
zomer! 
De relatie tussen de sociaal-democratie 
(PvdA I SDAP) en de CPN ter discussie 

Pim Fortuyn 

Inleiding 

Het feit dat thans, zij het uitermate terughoudend, ook vanuit de sociaal-de
mocratie in Nederland pogingen worden ondernomen om een normalisatie 
van de betrekkingen met de CPN te bewerkstelligen mag een nieuwe fase wor
den genoemd in de ontwikkeling van de door vele dieptepunten gekenmerkte 
vcrhouding tussen beide partijen. Dit artikel bedoelt een bijdrage te leveren aan 
de normalisatie van die betrekkingen. De auteur is lid van de Partij van de Ar
beid en neemt actief deel aan het werk van de Wiardi Beekman Stichting, het 
wetensch'appelijke bureau van die partij. 

De verkiezingsnederlaag van de CPN in 1977 en de daarmee ten dek cor
responderende verkiezingsoverwinning van de PvdA bracht in de gelederen 
van de CPN een discussie op gang, welke in de geschiedenis van die partii 
uniek was wat diepgang en omgang betreft. Publiekdijk werd er met elkaarvan 
mening verschild en deels via de media de fractiestrijd gestreden. Alras bleek de 
inzet van het debat te zijn de wijze waarop in de CPN politieke beslissingen tot 
stand komen. Het was vooral het in de loop van de zeventiger jaren nieuw ge
worven kader, dikwijls werkzaam aan universiteiten en aan instellingen die 
zich bezighouden met ons aller welbevinden, dat daadwerkelijke inspraak eiste 
in de politieke besluiten die de partij op centraal niveau nam. En het werd tiid, 
want waar bleef de generatie die de mond vol had over het onrecht door de 
Amerikanen teweeg gebracht in Vietnam, die inspraak eiste op alle niveaus, die 
enige tijd werkelijk streed voor de invoering van het principie 'one man onc vo
te', die het Maagdenhuis bezette en die aan een ieder wist te vertellen wat er 
fout was aan onze samenleving en daar bovendien een blauwdruk bijvoegde 
waarin was aangegeven de weg naar een nieuwe socialistische betere en recht
vaardiger samenleving. Het was de generatie die pretendeerde het ontzag voor 
iedere autoriteit te hebben afgelegd. Zou dié generatic in staat zijn zich te voe
gen in een partij wier structuur zich kenmerkte door een maximum aan autori
teit en discipline en wier hierarchieke organisatie -met een eufemisme aange-
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cluid .1ls d(:mocr.nisch-ccntralismc --elke daadwerkelijke inspr.tak van het ,1c

:im lid, individueel dan wel in georganiseerd verband, eftectid verhinderde? 
In 1977 bleek dat, voor het eerst massaal, dat gelukkig niet het geval was. 

De hoop, welke lange tijd niet meer was dan een smeulend vuurtje, dat mensen 
nch uiteinddijk niet laten knechten, zelfs niet door een partij chc ;egt dt: mcm

hciJ te willen bevrijden van het juk van het kapitalisme, bleek geen illusie te 

IÎ)n. Aanvankelijk nog aarzelend maar allengs met meer kracht t:istc het jonge 

bdcr inspraak en terugblikkend up die periode kan gesteld worden dat wat 

nch aanvankelijk voordeed als een uitslaande brand een veenbrand bleek te 

;ijn. Reeds jaren had het ongenoegen met de wijze van besluitvorming in de 

parrij zijn werk gedaan en in 1977 was door een reeks factoren, nationaal en 

mtcrnationaal van aard, de situatie rijp voor een publieke discussic d,urover. 

lle gevolgen zijn niet uitgebleven. 
In het weckblad 'De Groene Amsterdammer' brc1cln de onathankclijkc, 

niet partijgebonden, linkse intellectueel Siep Stuurman een debat op g.mg over 

'Het reëel bestaande en het noodzakelijke sociahsmc'. 1 Op de stroom van de 

manderende vcrhoudingen in de internationale politiek, onder meer de intre

ek 1·an China in het internationale politieke krachtenveld dat de krachtsver

houdingen tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten van Noord-Amerika 

cliepgaand beïnvloedde, kon een henvaardenng van het socialisme, zoals dat in 

clc praktijk werd gebracht door de Sowjet-Unie, de landen van Oost-Europa 

en Cuba, tot stand komen. Het nieuwe clement in dat proces wa,, dat deze 

herwaardering in de Westeuropese landen van het reëel bestaande socialisme 

11crd gevoed en gestimuleerd door linkse intellectuelen en m Italië, Spanje en 

hankrijk zelfs door de communistische partij dan wel een deel van !nar kader. 
\'an een dergelijke vooraanstaande rol in de discussic van de CPN kan ten on

/ent niet worden gesproken, hier waren het onatlunkdijkc linkse intellectu

elen die het voortouw namen. 

Een logisch uitvloeisel van het ter discussic stellen van het reëel bestaande 

1ocialisme was een doordenking van de ngcn houding tegcnm er dat socialis

me. Dit resulteerde in een ll!ufhankelijkcr opstelling van de mee, te \\?csteuro

pesc communistische partijen tegenover de Sow1et-Unic, de bakennat van dat 

reëel bestaande socialisme. Die onafhankelijker opstelling impliceerde bovcn

,licn dat niet te ontkomen viel aan een herwaardering v~1n de geschiedenis v,m 

ck eigen partij. Een belangrijk aspect, ik zou willen zeggen een bepalend cle

ment, van die geschiedenis is het stalinisme. Fen cultuur en een struL"tuur die 

Jutuurlijk in de eerste plaats in de Sowjet-Unie zelf en 1!1 de overige landen van 

het reëel bestaande socialisme, maar ook in de \Vestcuropesc comnnmistische 

p.mijcn vanaf ongeveer 19.30 tot in de janTJ zeventig bepalend 1s geweest en 

:.unmcr genoeg veelalnog bepalend is. Het initiaud tot het debat over het staii-

111\lllc is door de CPN even een.'> aan anderen oveq.;daF<.'n. Uc faculteit der Soci-
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ale en Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam organi

seerde er eenvoudigweg een een week durend congres over. In de eongrescom
missie namen deze keer naast Siep Stuurman ook een aantal intellectuelen zit

ting die hun wetenschappelijk werk combineren met een lidmaatschap van de 
CPN. De belangrijkste spreker op dat congres, voor wat betreftdeN ederland

se variant van het stalinisme, was de voormalige CPN -er en oud-stalinist en de 

thans gerenommeerde geschiedschrijver-theoreticus van de Nederlandse arbei

dersbeweging, Ger Harmscn. 2 

Toch werd een bescheiden begin gemaakt door de leiding van de CPN 
:net het mogelijk maken van de wetenschappelijke bestudering van de eigen ge

schiedenis. Het wetenschappelijk bureau, het IPSO, kreeg opdracht die ge

schiedenis te bestuderen. Voorop werd gesteld dat de verantwoordelijkheid 

daarvoor niet lag bij het partijbestuur, maar bij de individuele wetenschappelij
kc onderzoekers, zoals dat ook geldt voor de overige sectoren van de Neder

landse samenleving. Daardoor werd gebroken met de stalinistische traditie 

waarin de geschiedschrijving van de partij, en in de Sowjet-Unie niet alleen die 

van de partij maar die van een compleet volk, geschiedde onder supervisie van 

-en na goedkeuring door- het partijbestuur. Een praktisch gevolg daarvan 

was dat met de wetenschappelijke geschiedschrijving van het wel en wee van de 

partij gedurende haar bestaan een aanvang kon worden gemaakt. Het weinige 

dat daar tot nu toe aan was gedaan, was verricht door relatieve buitenstaanders. 

De eerste vruchten van deze wetenschappelijke onderneming zijn onlang; 

door het IPSO aan de openbaarheid en daarmee voor het debat vrijgegeven.' 

De historicus Harmsen heeft ze onlangs integraal besproken evenals de aan de 

onderzoekers door de partijleiding meegegeven wijze raadgevingen, men raakt 
een ingeroeste traditie tenslotte niet in een keer kwijt, in het wetenschappeliJk 

tijdschrift van de faculteit der sociale en politieke wetenschappen van de Uni

versiteit van Amsterdam. 4 

Een ander gevolg van het destalinisatieproces waarin de CPN sedert 1977 

geraakte, is de uitgave van een echt wetenschappelijk tijdschrift, KOMMA, 

waarvan nu de tweede jaargang wordt volgeschreven. KOMMA neemt de 

draad weer op daar waar 'Politiek en Cultuur' hem heeft laten vallen op het 

moment dat het tijdschrift vcrwerd tot een schriftuur waarin het eigen gelijk, 

en vooral dat van de partijleiding, voorop stond. Elke discussie, elke twijfel, 

maar ook elke geniale of zo maar originele inval ontbrak in dat blad. Daardoor 

werd het een dor en onleesbaar propagandablad dat zelfs heel veel actieve leden 

niet vermocht te boeien. Met de uitgave van KOMMA heeft de CPN zijn pen

dant gekregen van 'Socialisme en Democratie' en wat theoretische diepgang 
betreft soms meer dan dat.' Dat dat initiatief ook binnen onze gelederen de no

dige waardering heeft gekregen moge blijken uit de welwillende besprekin~ 

daarvan in 'Socialisme en Democratie'. 6 
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Vlak voor de laatste verkiezingen leek er ook in het politieke krachtenveld 

een verschuiving op te treden in de richting van een nauwere samenwerking 
lussen de progressieve politieke partijen. De discussie in de Populier, maar ook 

de te elfder ure gewijzigde verkiezingsstrategie van de Partij van de Arbeid, 
w.1ren daar de uitingen van. De partijvoorzitter, Max van den Berg, niet ge
plaa~d door koud watervrees maar wél beschikkend over een rijke ervaring in 
de sJmenwerking tussen PvdA en CPN op het niveau van een grote gemeente, 
~in~ de discussie over de relatie PvdA-CPN op een open en harde maar vooral 
110k zakelijke manier aan. Toen het perspectief van een progressieve meerder
heid niet geheel illusoir bleek voegden zich daarbij de 'gestaalde' kaders van de 
P1dA onder aanvoering van de als altijd voorzichtig opererende Den Uyl. Na 
'de mitsen en maren werd samenwerking, evenwel nog geen regeringssamen
werking, op parlementair niveau niet langer voor absoluut uitgesloten gehou
den. En allijkt dat op het eerste gezicht weinig, geplaatst tegen de achtergrond 
'·ln de koude oorlog is het een hele vooruitgang. Een discussie, zij het nog zeer 
urzelend, is tenminste op gang gebracht. 

Zoals gezegd maakt één zwaluw nog geen zomer en komt het er nu op aan 
ll'egen te vinden waarlangs deze discussie kan worden voortgezet en verdiept. 
llc uitslag van de verkiezingen heeft geen progressieve meerderheid gebracht 
noch een conservatieve. Deze patstelling heeft er toe geleid dat een regering 
met daarin het CDA nog steeds tot de politieke gegevenheden behoort. Een 
nml gegeven sedert het begin van deze eeuw. De PvdA, geconfronteerd met 
een ~root verkiezingsverlies van maar liefst 9 zetels, heeft gekozen voor het 
weer meeregeren. Het tweede kabinet-VanAgt (CDA, PvdA, D'66) is daar
l.ln het resultaat. Door die politieke keuze is het idee van werken aan een pro
~rcssieve meerderheid op de achtergrond geraakt. En misschien is dat nog niet 
eens zo gek. Immers, het grootste obstakel voor de totstandkoming van een sa
menwerkingsverband tussen progressieve partijen is de gespannen en in de 
loop van een lange geschiedenis geheel bedorven relatie tussen PvdA en CPN. 
De 'politiek' lijkt nog niet toe aan een zakelijke discusie over die relatie en over 
,Ie historie daarvan. Een taak lijkt weggelegd voor hen die wat vcrder af staan 
1.1n het dagelijkse politieke handwerk en een wetenschappelijke invalshoek 
hebben. Dat maakt het mogelijk die gespannen relatie in zijn historische ont
ll·ikkeling te bestudcren en de weg te plaveien voor de politici naar genormali
seerde betrekkingen. Betrekkingen die gekenmerkt zouden moeten worden 
door wederzijds respect; dat wil zeggen met een open oog voor datgene wat 
scheidt en datgene wat verenigt. Dit korte artikel hoopt daartoe een aanzet te 
bC\'en. 

Hieronder zal ik beknopt enkele belangrijke thema's aangeven die naar 
:nijn oordeel een rol dienen te spelen in het debat tussen sociaal-democraten en 
wmmunisten over de mogelijkheden tot samenwerking op nationaal niveau. 
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Deze thema's z1jn gekozen vanuit mijn positie van wetenschapper die tcvcm 

actief lid is van de PvdA. D:u betekent dat intcrcsante discussiethema's over de 
vcrhoudmg PvdA-CPN die kunnen worden aangedragen vanuit een commu· 

nistischc positem dit artikel buiten beschouwing blijven. Ik laat de formulering 
d:~an·an graag OI' u· ,un een commumstische tegenvoeter. Naar ik aanneem zal 

'Socialisme en Uernocr.uie' zijn kolommen daarvoor wiÎlen openstellen. Al1 
wc ons nn beide z1jdcn inspannen moet het mogelijk zijn een belangwekkende 

en vruchtbare discussie te voeren. Laten we vandaag beginnen! 

Democratie als doel en niet als middel 

De relatie van de Nederbndse socinl-dcmonatie tot de democratie en vooral 

tot de parlcment,lin: demoeratic is een heel andere dan die de CPN in haar 

lange gesL·hiedems heeft gekend. Zoals bij vrijwel alle door mij aan te dragen 

discussicthema's 1s grondige bestudermg van de geschiedenis, voor het begrij

pen van het ter discussic gestcldl.' fenomeen, noodzakelijk. Pas dan is het moge· 

lijk enig inzicht te krijgen in de structuur m de genese van het diepgewortelde 

wantrouwen dat tussen berde partijen bestaat. Dl' menselijke neiging om allö 

maar te vergeten en met een schone le1 te beginnen, nogal eens gepraktiseerd 

door voormannen van de CPN als zij tnl't Hlor hen pijnlijke gebl.'urtcnisscn uit 

een ver of recent 1crlcden wordm geconfronteerd, zou een belangrijk obstakel 

kunnen zijn op de weg na,lr nonnalisatie van de betrekkingen. 

De SDAP ontspringt aan de Sociaal Democratische Bond van Domeb 

Nieuwenhuis na een op de -;pits gedreven controverse tussen Domcla en Troel· 
stra over de mogelijkheden van een ook op het parlement gerichte strategie. 

Domela wilde ru dne jaar en'aring in de Tweede Kamer, waar hij de enige niet· 

liberale arbeidersvertegenwoordiger w a-;, af Zien van verdere deelname aan het 

parlementaire werk. Die bittere ervaring had hem geleerd dat het nil't zinrol 

was om te werken in een parlement dat geheel werd gedomineerd en bestond 

uit leden die de bezittende klasse vertegenwoordigden. Het was naar zijn oor· 

deel beter alle energie te richten op het voeren van de economische strijd, dat is 

de strijd in de bedriJven en op de verdere bewustwording en mobilisatie van de 

arbeidersklasse. Die economische strijd ;ou op den duur de hefboom kunnen 

worden waannee de kapitalistische nuatschappiJ door een revolutionaire om· 

wenteling tot een socialistische maatschappij zou worden getransformeerd. 

Trodstra, en met hem een aantal uit de arbeidersklasse zelf voortgekomen 

voormannen, w~uronder Polak en Vliegen, was het daarmee niet eens. Het 

ver~chil van mcninf2; dra,udc niet om de noodzaak v,m het voeren van de ccono· 

mische strijd, daarover waren allen het eens, maar om de combinatie van die 

strijd met een op het parlcment gerichte strategie. In de latere geschiedschrij· 

vmg, die nogal eens door sociaal-democraten ter hand wcrd genomen, is dit 
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conflict wel eens te veel voorgesteld als een keuze van Troelstra c.s. voor een 

parlementaire strategie sec. En al mag het er later wat de sociaal-democratie be
treft soms op geleken hebben dat de enige strijd die gevoerd moest worden die 
in het parlement was, voor Traelstra heeft dat gedurende zijn lange werkzame 
leYcn nimmer gegolden. De noodzaak van de combinatie van een parlementai
re en buitenparlementaire strategie stond voor hem vast, ook al leidde dit tot 
menig conflict in de partij. En hoe kon het ook anders in een partij die aanvan
kelijk veel kaderleden reeruteerde uit het NAS, de socialistische organisatie die 
belast was met het voeren van de economische strijd. 

De SDAP groeit na haar oprichting gestaag en succes in de verkiezingen 
en in het parlement blijft niet uit. In 1913 weet de SDAP zelfs 18 zetels in de 
Tweede Kamer te veroveren, terwijl de invoering van het algemeen kiesrecht 
nog lang geen feit is. Dat succes heeft echter niet kunnen verhinderen dat de 
discussie over de parlementaire strategie opnieuw en in alle hevigheid werd ge
roerd. Dit keer kon aan deze discussie zelfs enige theoretische en ideologische 
diepgang worden gegeven doordat inmiddels het marxisme als theorie een gro
tere bekendheid had. Een groep merendeels goed geschoolde en door de leer 
van Marx gevormde jonge mensen verzamelde zich aanvankelijk rond het blad 
Je Nieuwe Tijd en later de Tribune. In dat laatste blad werd fel van leer getrok
ken tegen Troelstra en de zijnen die naar hun opvatting de partij te veel in een 
reformistische koers drongen. De meningenstrijd resulteerde in 1909 in de op
richting van een nieuwe partij waarin de marxisten van het blad de Tribune een 
onderdak vonden. 7 ln 1918 werd de naam van deze partij, na de geslaagde bol
îjewistische greep naar de macht in het tsaristische Rusland, gewijzigd van So
ciaal Democratische Partij in Communistische Partij van Nederland. 

De waardering van de bolsjewistische machtsgreep door communisten en 
sociaal-democraten is geheel verschillend. In gelederen van de SDAP worden 
.1! snel bedenkingen geuit over het democratische gehalte van de besluitvor
ming in de jonge sowjet-staat. De CPN daarentegen ziet in deze nieuwe staat 
alras de bakermat van het socialisme. Hoewel de CPN vanaf haar ontstaan for
meel ook de parlementaire- en buitenparlementaire strategie combineert, ligt 
de nadruk van stonde af aan op de laatste. Gezien het electorale 'succes' is dat 
ook niet verwonderlijk. De machtsbasis van de partij ligt niet in het parlement 
maar daarbuiten. Daar kwam nog bij dat in de marxistische optiek het parle
ment slechts één van de middelen was om het socialisme te bereiken; het parle
ment als de tribune voor de klassenstrijd. 

Tegen het eind van de jaren twintig, als de communistische partij van de 
USSR via de Comintern haar hegemonie heeft gevestigd over de Europese 
communistische partijen, wordt ook de gerichtheid op de eigen natie nog on
dermijnd. De CPN werd teveel een instrument in handen van de Sowjet-Unie 
ten dienste van haar buitenlandse politiek, die beoogde het eigen grondgebied 
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tegen een inval door kapitalistische mogendheden te beschermen. Daardoor 

kreeg de nationale politiek van de CPN een buitengewoon grillig verloop. 
Krachten buiten Nederland bepaalden feitelijk de lijn van die politiek. Buiten
gewoon dramatisch is dat tot uiting gekomen in de strijd tegen het opkomend 
fascisme in de dertiger jaren. Aanvankelijk was de hpofdvijand voor de CPN 
de sociaal-democratische SDAP. Deze partij, die volgens haar heulde met de 
vijand, het kapitalisme, werd voorzien van het predikaat sociaal-fascisme. Pas 
in 1935, als het fascistische gevaar feitelijk nauwelijks meer te keren valt, wordt 
(na een ingrijpende koerswijziging in Comintern-verband, dus door de Sow· 
jet-Unie) toenadering gezocht tot de sociaal-democraten om gezamenlijk front 
te maken. 

Deze ruwe schets van een stuk gemeenschappelijke geschiedenis is be
doeld om aan te geven dat er voor sociaal-democraten reële gronden aanwezig 
waren en zijn om aan de nationale en democratische gezindheid van de CPN 
ernstig te twijfelen. Daarenboven was en is er nog het leninistisch partijorgani
satieconcept: het democratisch-centralisme. Dit concept werd in de loop van 
de twintiger en dertiger jaren steeds meer in de praktijk gebracht. Het gevolg 
was een versterking van de centrale leiding met een daarmee corresponderende 
verzwakking van de controlemogelijkheden van de leden. In dat verband heeft 
vooral de manier waarop de groep-Wijnkoop terugkeerde in de moederschoot, 
compleet met openbare zelfkritiek, grote indruk gemaakt. Stalinisme op de
mocratisch-centralistische manier in de praktijk gebracht; Lenin en Stalin ver
eend in één concept en praktijk. 

Een discussie over het democratisch-centralisme als organisatiebeginsel 
maar vooral als praktijk is dus noodzakelijk. Een afschaffing daarvan, maar 
dan wel als resultaat van die discussie en dus niet van bovenaf opgelegd, zou 
een flinke stap op weg naar normalisatie van de betrekkingen kunnen beteke
nen. 

Ik begon deze paragraaf met de stelling 'Democratie als doel en niet als 
middel'; die stelling behoeft nog enige toelichting. In de traditie van het marx· 
sme en het socialisme werd lange tijd de klassenstrijd vooropgesteld en was het 
wenkend perspectief de socialistische maatschappij. Een maatschappij waarin 
de produktiemiddelen in bezit c.q. bcheer van het volk zouden zijn en waard
oor de basis was gelegd voor een optimale ontplooiing voor alle leden van het 
volk. En er was genoeg te doen in die tijd. De erbarmelijke omstandigheden 
waaronder gewerkt moest worden in de fabrieken, de slechte behuizingen, de 
vrijwel ontbrekende sociale voorzieningen, de ontoereikende voeding, het wel 
zeer rudimentaire onderwijs, het ontbreken van actief en passief kiesrecht voor 
het overgrote deel van de bevolking; dat alles schreeuwde om organisatie bin
nen de gelederen der ontrechten en om strijd voor de verbetering van de levens
omstandigheden. De inrichting van het staatsbestuur vormde in die periode 
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daarom bepaald niet het eerste punt op de agenda van de organisaties van de 
Nederlandse arbeidersbeweging. Het probleem werd naar een verre toekomst 
1erschoven. De strijd voor verbetering van de levensomstandigheden eiste de 
volle aandacht op en verbruikte vrijwel alle energie. 

In de Nederlandse arbeidersbeweging is het vooral binnen kringen van de 
SD AP en het NVV dat men na de Eerste W ercldoorlog steeds meer waardering 
krijgt voor de resultaten van het werk in gemeenteraden, colleges van B&W en 
het parlement. Op tal van terreinen die de directe levensomstandigheden raken 
wordt vooruitgang geboekt; de socialistische organisaties zijn in de vertegen
woordigende organen van het staatsbestuur een factor geworden van beteke
nis. Als vanzelf heeft dat tot gevolg dat er een verwevenheid ontstaat tussen de 
belangen van de socialistische organisaties en de zogenaamde staatsbelangen. 
\'ihs het in de negentiende eeuw nog zo dat de formulering en behartiging van 
die staatsbelangen vrijwel nog geheel binnen het bereik van de heersende klas
ICn lag, nadien treedt daarin verandering op en verwerft de arbeidersklasse een 
deel daarin. Het gevolg daarvan is dat de staat en de arbeidersklasse nadien niet 
zonder meer tegenover elkaar staan in maatschappelijke conflicten. De staats
macht blijkt evenzeer te kunnen worden aangewend ter behartiging van de be
langen van de Nederlandse arbeidersklasse. Dat betekent evenwel ook dat de 
behoefte om die staat ingrijpend te hervormen en zelfs door middel van een re
l'olutic te transformeren in een socialistische staat navenant afneemt. Deze ont
llikkeling vindt binnen de SDAP zijn bekroning met de verschijning in 1935 
van het rapport 'Het Staatkundig stelsel der Sociaal-Democratie'. Het overal in 
Europa opkomend fascisme zal niet vreemd zijn geweest aan de grote aandacht 

die in dat rapport wordt besteed aan het functioneren van de democratie. De 
.unvangstelling karakteriseert het rapport volledig: 'De sociaal-democratie is 
een twee-eenheid. Het is niet zó, dat de democratie voor haar slechts een mid
del is om het socialisme te bereiken, een middel dat eventueel door een beter 
wu kunnen worden vervangen. Socialisme en democratie zijn beide voor haar 
doel en van deze beide doelstellingen is de ene niet minder essentieel dan de 
.mdere. '' Aan de spanningsrelatie die er tussen beide doelstellingen bestaat gaat 
Je commissie die het rapport vervaardigde voorbij. En dat zal tot diep in de 
Lestiger jaren binnen de sociaal-democratie zo blijven. Met de introductie van 
de 'actiepartij' wordt die spanningsrelatie opnieuw en in alle hevigheid, zij het 
mijns inziens op een nauwelijks bewuste wijze, beleeft. 

Voor de CPN geldt dat zij deze doelstellingen lange tijd niet als gelijk
waardig ervaart. Vooral de parlementaire uitwerking van het begrip democra
tie mag zich niet in een hoge mate van waardering verheugen. In de vijftiger ja
ren verdiepen zich op dit punt de tegenstellingen tusen beide partijen drama
tisch. De opvolgster van de SDAP, de PvdA, richt zich nu vrijwel geheel op de 
Iertegenwoordigende organen van de staat en op zijn besturen. Er is dan ook 
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veel te doen. De sociaal-economische politiek wordt na de Tweede W ercldour· 

log voor een belangrijk deel op nationaal niveau bepaald en gevoerd. De op
bouw van de verzorgingsstaat wordt op dat niveau gerealiseerd. Alle aandacht 

van de PvdA is daarom gericht op dat nationale niveau. Ze is erbij betrokken 
op een intense manier, vele colleges worden door haar bemand en in sporadis

che gevallen zelfs bevrouwd. Van de staat wordt veel zo niet alles verwacht. De 
CPN daarentegen krijgt op dat nationale niveau geen poot aan de grond. In het 

parlement wordt ze ternauwernood geduld, in de besturende colleges is ze nij

wel afwezig, haar vakcentrale de EVC wordt niet erkend. De koude oorlog 

scherpt dit alles nog eens extra aan. De PvdA is 'gedwongen' het kapitalisme te 

omarmen en de hegemonie van de VS op alle terreinen te erkennen, de CPN 
wordt vereenzelvigd met de Russen en geeft gelijk een 'self-fulfilling prophw' 

daar op den duur ook alle aanleiding toe. Ze organiseert echter wel het spora
disch verzet in de jaren vijftig en houdt daardoor de traditie van het antikapita

listisch verzet levend. Jn de jaren zestig en zeventig wordt de spanningsrelatie 

tussen beide doelstellingen weer zichtbaar én beleefd in beide partijen. 
Ik onderschrijf volledig de uitgangsstelling van de commissic uit de SDAP 

die in 1935 stelt dat socialisme en democratie volkomen gelijkwaardige doel

stellingen behoren te zijn van een sociaal-democratische partij. Ik ben er diep 

van overtuigd, en meen dat het historisch vcrloop van een groot aantal maat

schappijvcrandcringensprocessen lopend van de USSR tot en met de Volksre

publick China mij in het gt>lijk stellen, dat de enige weg waarlangs het socialis

mE vt>rwt'7enlijkt kan worden, als we daar nog steeds de optimalt' ontplooiing 

van zoveel mogelijk mensen onder verstaan, een democratische weg is. Een 

van bovenaf opgelegde hervorming van dt> maatschappij kan daar nooit toe lei
den. De lange mars naar het socialisme dient naar mijn mening in de organisa

tiEs, die zeggen die mar' te w1llcn maken, zdf te beginnen. Dat wil zeggen, in 

de partijen zelf z::l het individu optimale mogelijkheden moeten krijgen om 

zich politiek te vormen en te uiten. En als dat uitgangspunt wordt aanvaard is 

t'r nog veel te doen zowel in de PvdA als in de CPN. Aan de mannetjes- en tt

gcnwoorclig op beperkte schaal ook de vrouwtjesmakcrij, aan gemanipuleer 

met partijleden of complete afdlcingen, aan onderdrukking van vrouwen, nn 

niet-intellectueel gEvormden, van lesbiennes en homo's, van gastarbeiders, 

kortom van minderheden, dient een einde te worden gemaakt. Fn dat gebeurt 

niet alleen door het aanncmt'n van moties en door ht>t uitvaardigen van wetten. 

Dat betekent een geheel andere stijl van met elkaar omgaan en dat is een moei

zaam en langdurig pnKt'S. Het is echter de moeite waard en naar mijn stellige 

ovErtuiging de enige manier om niet bt>drogm uit te komen. Pas dan kunnen 

we de maatschappijhervormingsvoorstellen op hun waarden toetsen. Kunnen 

we t>cht nagaan of bijvoorbeeld centrale planning nu wel de panacee is voor al 
onze problemen; kunnen we de energie dit> de spanningsrelatie tussen socialis-
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me en democr:nie levert op een creatieve n1anier ten behoeve van onze eigen 

ontplooiing aanwenden. 
Door democratie zo op te vatten is tegelijk aangegeven dat dit begrip geen 

geformaliseerde abstractie dient te zijn. Dat betekent ook dat de rechtsstaat 
hem statische meur een 'levende' procesmatige categorie is die bij voortduring 
herijkt dient te worden. Het is voor een socialist evenzeer misplaatst om badi
nerend te doen over de rechtsstaat en de problemen die de handhaving daarvan 
schept, als om bevreesd te zijn te discussiëren over datgene wat die rechtsstaat 

op dit moment inhoudt en de middelen die worden aangewend om hem te 
lundhaven. Dodewaard, maar ook de situatie rondom de ontruiming van ge
kraakte panden is daarvan een goed voorbeeld. De postulering van de rechts

st.Jat als een statisch concept beneemt ons evenzeer het zicht op de oplossing 
1an die maatschappelijke problemen, als het beschouwen van de rechtsstaat en 
clc daaruit voortvloeiende rechtsorde als iets dat slechts het produkt is van de 
heersende klassen .. , Socialisten behoren zich m dit spannigsveld te begeven, 
juist om de weg naar een oplossing te plaveien; onze voorzitter Max van den 

Berg heeft daarin- ook al vah er wellicht op de door hem gevolgde taktiek wel 
1cts .1f te dingen - het goede voorbeeld gegeven. 

Het dragen van regeringsverantwoordelijkheid; de spanning tussen 
parlementarisme en radicale hervormingsdrang 

In deze paragraaf keren kort veel van de hiervoor geschetste problemen terug, 
1ij het nu vanuit een iets andere, meer toegespitste optiek. Door het grote elec

tor.1le succes van de SD AP was deze partij een factor van betekenis voor het 
stlatsbcstuur. Vele gcmcenten zagen zich genoodzaakt socialistische wethou

dm in hun colleges te verwelkomen. Gedurende de dertiger jaren was een 
1tccds terugkerend punt van discussie of leden van de SDAP nu wel of niet 

moesten worden toegelaten tot de regering. De katholieke Kamerfractie dreig
de ïich een aantal malen rond deze kwestie te splitsen. Een flink deel van die 
lr,Ktic was het geheel oneens met de Colijniaanse crisispolitiek Deze politiek, 

die geheel en al gericht was op het zelfhelend vermogen van de markteconomie 
en daartoe een overhcidspolitick voerde van stringente bezuinigingen op de 

overheidsuitgaven en strikte handhaving van de goudenstandaard, ontmoette 
ook in katholieke kring en vooral bij de katholieke vakbeweging veel wcer
.sund. De bijna natuurlijke partner van deze groepering binnen het katholieke 
kamp, waar ook Romme toe behoorde, voor het voeren van een andere crisis

politiek van de overheid waarbij direct ingrijpen van die overheid in de markt
economie niet werd geschuwd, \vas de SDAP. En na het uitbrengen van het 
PIJn van de Arbeid door deSDAPin 1935 was dat eens te meer het geval. Hoe
Ilel er op het zakelijk vlak op tal van punten tussen deze groep van de katholie-
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ke Kamerfractie en de SDAP-fractie overeenstemming was bereikt, bleken de 

ideologische verschillen, in Nederland met zijn lange calvinistische traditie van 
oudsher een belangrijke oorzaak van verdeeldheid, vooralsnog doorslaggevend 
te zijn. Maar in 1939 zijn de geesten rijp voor het in de praktijk brengen van het 
katholieke leerstuk 'der uiterste noodzaak' IC en kwam het kabinet-De Geer tot 
stand, de eerste rooms-rode coalitie. Na de TweedeWereldoorlog wordt deze 
lijn doorgetrokken en tot 1959 zit de PvdA onder de voortvarende leiding van 
de oude Drees onafgebroken in de regering. Ook het NVV vcrvult een belang
rijke rol in het tot stand brengen van de sociaal-economische politiek die na 
1945 op nationaal niveau wordt gevoerd. In de gemeente- en provinciebesturen 
groeit de invloed van de sociaal-democraten. Aan het eind van de jaren vijftg is 
de PvdA echt wat men noemt een gouvernementele partij. Ze aanvaardt de ver
antwoordelijkheid voor het landsbestuur in brede zin en identificeert zich 
daarmee in hoge mate. Veranderingsstrategicën zijn vooral gericht op de be
stuurs- en vertegenwoordigende organen van de Nederlandse staat. 

Zoals gezegd ligt de situatie voor de CPN geheel anders. Deze partij ontwik
kelt zich maar zeer ten dele tot een gouvernementele partij. Door haar antika
pitalistische politiek en door haar niet-nationale oriëntatie, d.w.z. haar oriën
tatie op de Sowjet-Unie, dringt zij uitermate moeizaam door tot de organen 
v...an het staatsbestuur. Weliswaar lijkt daar in de eerste jaren na 1945 verande
ring in te komen, onder meer door de eclatante verkiezingsoverwinning in 
1946, te vergelijken met het succes van D'66 heden ten dage, maar spoedig 
stagneert dat proces en is er zelfs sprake van een flinke regressie. Na het in volle 
hevigheid uitbreken van de koude oorlog in 1948, het ten val brengen door de 
communisten van de regering in Tsjechoslowakije, waarin ook sociaal-demo
craten zitting hebben, is het 'officiële' startsein daartoe, worden vertegenwoor
digers van de CPN geweerd uit de besturende colleges, in Amsterdam gaat 
men zelfs over tot verwijdering van wethouders, en uitgcsloten van belangrijke 
functies in het staatsapparaat. De CPN is daardoor gedwongen zich meer dan 
ooit te concentreren op actiemogelijkheden buiten het parlement, de provinci
ale ~taten en de gemeenteraden. Ook is zij door het niet erkennen van de EVC 
bij de vaststelling van de sociaal-economische politiek op nationaal niveau bui
ten spel geplaatst. 11 De economische strijd moet door haar dus voornamelijk 
buiten de officiële kanalen om worden gevoerd. Bij de meeste 'wilde' stakingen 
in die tijd spelen de CPN en de aan haar gelieerde EVC daarom een belangrijke 
rol. 12 Dit alles heeft tot gevolg dat de oriëntatie van de CPN voornamelijk 
buiten het parlement en andere vcrtegenwoordigende organen alsmede buiten 
de organen van het landsbestuur komt te liggen. En ze kan ook niet anders om
dat er geen andere machtsbasis voor haar voorhanden is. 

Deze zeer verschillende posities van PvdA en CPN vormen een belangrij-
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kc oorzaak van de grote kloof die er tussen beide partijen gaapt. In de loop van 

de jaren zestig, maar meer nog in het decennium dat nu vlak achter ons ligt, 
treedt daarin een fundamentele wijziging op, in die zin dat in beide partijen de 

1panning tussen gouvernementalisme I parlementarisme enerzijds en actiege
richtheid I buitenparlementarisme anderzijds sterk voelbaar wordt. Natuurlijk 

door het vcrschil in historie in beide partijen op geheel verschillende wijze. De 
CPN wordt voor het eerst écht geconfronteerd met problemen als het leveren 
sm een sluitende begroting, dat wil zeggen het aangeven van prioriteiten dus 
het maken van een belangenafweging binnen het kader van de beschikbare 
middelen, het dragen van bestuursverantwoordelijkheid dus het sluiten van 
niet welgevallige compromissen en dus het maken van vuile handen. De PvdA 
wordt opnieuw geconfronteerd met de spanning tussen het dragen van be
stuursverantwoordelijkheid en het nastreven van fundamentele hervor
mingen. 11 De PvdA moet een nieuwe vorm van omgang vinden met op

positiegroepen buiten het parlement. Ze moet dat om de band met een flink 
deel Yan de eigen leden en kiezers te handhaven. Vanuit een zeer verschillende 
historie staan beide partijen thans in hetzelfde spanningsveld van regeren en 
oppositie voeren, van handhaving van de bestaande rechtsorde en de wijziging 
,barYan door maatschappelijke hervormingen. In dat spanningsveld wordt 
ook de spanning tussen beide gelijkwaardige doelstellingen van het democra
tisch-centralisme, tussen socialisme en democratie, weer voelbaar. Die span
ning valt niet weg te masseren door simpelweg te stellen dat we beiden willen. 
De laatste kabinetsformatie heeft dat overduidelijk aangetoond. Werkelijke de
mocratische besluitvorming wil zeggen dat socialisten bereid dienen te zijn 
compromissen te sluiten en dat betekent per definitie besluiten nemen die je 
niet helemaal welgevallig zijn. Aan de andere kant is het evenzeer zo dat de 
macht in onze maatschappij nu eenmaal niet gelijkelijk is verdeeld. Dat veel be
Lmgrijke beslissingen die ons allen treffen niet worden genomen door regering 
en parlement, maar door directies van grote ondernemingen en door samen
ll'erkingsverbanden van kapitaalgroepen en hoge militairen en politici buiten 
bijYoorbeeld ons aller medeweten laat staan medespreken om. 14 De tegen
machten, voor een belangrijk deel het actiewezen lopend van milieubeweging 
l'll vredesbeweging tot kraakbeweging verdienen dus, zij het niet ongeclausu
lccrd, de steun van socialisten. Dat brengt hen in voortdurend conflict met de 
bestuursverantwoordelijkheid die óók gedragen wordt. Het minste wat soci
ul-democraten en communisten kunnen doen is dat telkenmale ter discussie 
stdlcn. Dat dient zoveel mogelijk een open discussie te zijn, waarin beide kan
ten van het probleem steeds aan de orde kunnen komen. De keuze voor één 
sm beiden, gouvernementalisme I parlementarisme of actiegerichtheid I bui
tmparlcmcntarisme, brengt ons terug in de situatie van de vijftiger jaren of tot 
een uiterst gevaarlijke ondermijning van de burgerlijke rechtsstaat. Dat kan 
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beide ons doel niet zijn. De weg naar het sonalisme is de weg van de supsgL"

wijzc hervormingen, stappen die op democratische wijze- en hier Llient G:l\ 
begrip niet begrepen te worden als een abstract formalisme- dienen te wor
den genomen. De weg naar het socialisme moet tevens betekenen een groei m 
het socialisme. In de huidige situatie betekent dat nlOr Nederland: afzien Yaé 

de revolutionaire weg naar het socialisme, afzien van de dictatuur of de greep 
naar de macht van wie of welke maatschappelijke groepering dan ook, aanvaar
ding van bestuursverantwoordelijkheid op alle niwau's in staat en bedrijf, aan
vaarding van van de onze afwijkende opinies en wijziging daarvan slechts doo: 
middel van de overreding. Dit program zou tevens een program kunnen ziir 
waarover representanten van beide partijen hun licht laren schijnen. Het fen 
dat de PvdA thans weer in de regering zit biedt een mooie gelegenheid dw 
thema's nier alleen vanuit een historische en principiële optiek te bespreken, 
maar ook de actualiteit daarin te betrekken. De actualiteit \-an de PnlA als re
gerings- en actiepartij en de CPN als oppositieparrij die tc\·cns streeft naar pro
gressiC\·e samenwerking. 

Het bestrijden van de sociaal-democratie, zoals dat in het vcrleden ma.u al 
te vaak gebeurde en het maken van goedkope verwijten aan die partij, omdat 
deze nu eenmaal- bestuursverantwoordelijkheid dragend op nationaal niveau 
~vuile handen moet maken, compromissen moét sluiten, past niet in het stre-
ven naar progressieve samenwerking. Die samenwerking komt noch tot stanll 
als deze slechts aan de top wordt voorbereid, noch als deze via actie door dt 
'basis' zou moeten worden 'afgedwongen'. Een opsplitsing \-an de P\dA dol>' 
de CPN in Den Uyl en de zijnen die het socialisme vcrkopen aan het kapitaa, 
en de progressieve basis die wel anders zou willen, vormt aan het tot stand ko
men van een 'linkse' meerderheid evenmin een bijdrage. 

Tot slot 

In het bovenstaande zijn een heel aantal problemen die betrekking hebben op 
de relatie PvdA-CPN de revue gepasseerd. Toch zijn er ook een heel aanul n-1et 
of nauwelijks aan de orde gekomen. Tc denken valt aan her stalinisme en aan de 
praktijk van het democratisch-centralisme. Op andere plaatsen is daar evcmwl 

meer aandacht aan geschonken, daar zij naar verwezen. 1
' 

Aan een paar aspecten van de progressieve samenwerking en het optreden nn 
de CPN daarin zullen tot slot nog enige regels worden gnYijd. ln volgorde: de 
voorhoedeprctcntie, de cellenbouw en oprichting \-an alternatieve organisatie' 
en de positie van intellectuelen. 
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De voorhoedepretentie 

\\'ordt het dector,lle verloop van de CPN door de jaren heen in ogenschouw 

(tnomen, dan IS het eerste wat opvalt de vrij constante maar tevens geringe 

.unhang die de partij weet te vcrwerven bij de verkiezingen. De aanhang 

,,hommelt rond de 2 à 3%, van de stemmen. Uitschieters naar boven zijn de 

•cTkiczingen ,·an I 9-16 en 1948 en die van 1971 en 1973. Nu wordt terecht van 

CP\1-zijde erop gewezen dat de partij niet alléén kan worden gewaardeerd op 

i\\I!S \'JD de uitslag der wrkiezingen. In het bovenstaande is vcrschillende ma

'en aangegeven dat de p,1nij haar machtsbasis vooral heeft buiten de vertegcn

iruordigende en besturende organen. Dat alles neemt echter nier weg dat deze 

~èringe kiezersaanhang tot een zekere bescheidenheid noopt. Daarmee in strijd 

1i111 \oorhoedepretenties en een collectief bewustzijn dat het eigen gelijk prin

;ipieel, mede doordat het gebaseerd zou zijn op marxistisch-leninistische bc

~msdcn, bm·en dat van anderen stelt. Evenzeer daarmee in strijd is het op de 
'"1op ~aan met massale manifcstaties waaraan ook andere partijen deelnemen. 

Uok ,1lln·err men een grote organisatorische bijdrage, dan is dat nog geen re

clèn de actie te annexeren. En de CPN zou er toch van hebben kunnen leren, 

J.n annexaties van de grote acties haar nog nimmer een verkiezingsovcrwin

'Jmg hebben bezorgd. De gang van zaken bij de laatste \'erkiezingen spreekt 

:1clckdclcn; de grote bijdrage van de CPN aan de vredesbeweging en aan de ac

:tc 'Stop de neutronenbom' zijn niét vertaald in verkiezingswinst. Het bewust

nin 'an de ''massa's" blijkt gecompliceerder in elkaar te zitten. Ook de be

nchti!,C\·in\!, in de eigen krant De Waarhe1d, een gigantische prestatic voor zo'n 

kkmc p,mij, de n·el grotere PvdA moet het nog steeds zonder stellen, zou 

1urvan blijk moeten geven. De verslaggeving van massale optredens waar 

'IIémlcre partijen bij betrokken zijn doet soms wat lachwekkend aan. Breed 

nordr uitgcmeten wat een partijfunctionaris van de CPN heeft gezegd of een 

riJndere 1 oorzieter van een actiecomité, en vrijwel niets wordt vermeld van 

11C\\',een door een partijfunctionaris van de PvdA of andere progressieve partij 

<J/dc FNV is gezegd. D,u kàn niet, ook al verdient het grote waardering dat de 

CPN een tegen-openbaarheid creëert door ook de 'gewone' mensen, de werk

cT> aan de 'basis' aan het woord te laten. Ieder zijn plaats, dus de CPN de hare 

en die is die van een kleine zeer actieve linkse partij. 

Cellenbouw en alternatieve organisaties 

De èellenbouw en het voortdurend oprichten van alternatieve organisaties 

,\,Jor de CPN vormen een apart en veel dieper ingrijpend probleem. Het ver

,,hijmd als zodanig heeft een lange, vooral sulinistische traditie. Overtuigd 

1m het eigen gelijk en vooral dat van de Sowjet-Unie heeft de CPN een lange 
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traditie in het scheurmaken achter de rug. Het bekendste voorbeeld uit de der

tiger jaren is de Rode Vakboncis Oppositie, de RVO. Deze organisatie trachtte 
het NVV te dwingen tot een ander beleid, niet door het bewandelen van de de
mocratische weg maar door het doorvoeren buiten de bondsorganen om van 
een eigen politieke koers. 16 En deze traditie is men in de CPN lang trouw ge
bleven. Het voortdurend oprichten van eigen actiecomités is daarvan het he
dendaagse voorbeeld. De potsierlijke stelling dat de CPN daar als partij for
meel geen zeggenschap over heeft doet niets af aan het feit dat het de CPN is die 
tracht via deze organisaties haar opinie door te drukken bij andere organisaties 
van de Nederlandse arbeidersbeweging. 17 Dat doet ongelooflijk veel kwaad en 
bevestigt telkenmale de juistheid van het wantrouwen van veel sociaal-demo
craten, FNV -ers en andere progressieven tegenover de bedoelingen van de 
CPN. Nu wil hier helemaal niet gezegd zijn dat de CPN zich dus maar moet 
neerleggen bij situaties waarin de officiële organisaties van de Nederlandse ar
beidersbeweging steken laten vallen. W cl is hiermee gezegd dat dat dan aan de 
orde gesteld dient te worden in de organisaties zelf en via de kanalen die die or
ganisaties daarvoor hebben gecreëerd. Het betekent ook dat voorzover moge
lijk comités, waarin de CPN een belangrijke invloed heeft, worden gestimu
leerd om deze weg te volgen. En als de tijd nog niet rijp blijkt voor een bepaal
de verandering dan is die tijd niet rijp of dan is die meerderheid er niet. Een der
gelijke instelling vereist zowel het streven naar socialisme als de democratische 
besluitvorming. Elk doordrijven te dien aanzien brengt het socialisme verder 
van huis en doet de democratie geweld aan. 

De positie van intellectuelen 

De positie van intellectuelen in de CPN is een heel bijzondere. Ook daarover 
heeft de historicus Harmsen het een en ander gezegd. 18 Ik wil daar nog het vol
gende over opmerken. Als wordt gekeken naar de wetenschappelijke produk
tie van het daartoe geëquipeerde bureau, het IPSO, dan kan worden vastge
steld dat dat niet zoveel om het lijf heeft. Na de Tweede Wereldoorlog ligt de 
wetenschappelijke produktie nagenoeg stil. Dat klemt des te meer als daarin 
wordt betrokken de grote toeloop van jonge intellectuelen in vooral het begin 
van de jaren zeventig. Geconcludeerd moet worden dat de CPN als partij daar 
vrijwel niets mee heeft gedaan. Ongetwijfeld hebben deze mensen een grote 
bijdrage geleverd aan het partijwerk; ik heb het van zeer nabij meegemaakt en 
het was dikwijls roerend om te zien. Echter in hun hoedanigheid van intellectu

eel werden die jonge partijleden niet aangesproken. Integendeel, men deed zijn 
uiterste best aan deze mensen duidelijk te maken dat ze nog veel, héél veel te le
ren hadden. En die leerschool bestond dan uit het colporteren van De Waar
heid, uit het mee-organiseren van acties, het uitdelen van stencils, het eindeloos 
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collecteren voor alles en nog wat, kortom uit het vcrwerven van het beeld en de 

gelijkenis van een Gestaald Kader. Dit arbeiderisme, ook tot uiting komend in 
het leerstuk van de dictatuur van het proletariaat en uit het schuldeloos zijn v ~m 
Je arbeidersklasse, draait ieder intellectueel denken de nek om. En hebben niet 
diezelfde Marx en Lenin ons laten zien wat het denken van intellectuelen ver~ 
mag in al zijn hoopvolle maar ook afschuwelijkeconsequenties? En heeft ook 
Gramscipiet menig behartigenswaardig woord geschreven over de positie van 
de intellectueel in de socialistische beweging? Zonder intellectuelen geen socia~ 
!isme, geen vcrruiming van het bewustzijn, geen ontplooiing van de individu. 

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de kunstenaar. En niemand in 
deze wereld is onbevlekt ontvangen dus zijn wc allen schuldig, zijn wc allen
zij het in verschillende mate en op vcrschillende gebieden- verantwoordelijk. 
Er is dus niet één juist bewustzijn en het is heden ten dage naar mijn mening ;e~ 
kerniet de arbeidersklasse waarin dat bewustzijn enkel en alleen zou zetelen. 
Nieuwe wegen zullen moeten worden ontdekt en gegaan, naar die nieuwe, so~ 
cialistische, democratische, vredelievende en milieubewuste samenleving. Een 
samenleving die in staat is samen te delen, ook met de volkeren van de zoge~ 
naamde Derde Wereld. Werk dus voor et'n leven lang voor tal van mtcllectu~ 
clcn. Zou de CPN hiár intellectuelen daar niet voor in willen 7etten? 

Groningen, oktober 1981 
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Jean Elk·instein c.a., Amst,·rdam JYSI, blz. 172 c.s. 
3. Cahiers O'Z)Cr de geschiedenis '<-'ûn de Cornmurzistzschc Ptntij Viln ,\'cdcrland, 1 t~H en met ·l. 
4. Cahtcrs voor de politieke en soáalc li"etcnschappcn, 4e j,ur~ang nummc·r 2, Amsterdam I '!SI, 

d.urin Ccr lünnscn 'Hoc schrijven CPN-leden de ge"·hiedcms '.mek c·igen p.lrtijl', blz. 7 
e. \'. 

5. Fen voorbeeld daarvan is 'De CPN en de democratische weg n.ur het mcialismc' van Alben 
Benschop en Klaas Anders, KOMMA, Ie j.urg.ur~, nummer I, Amstcrd.m; IYSO. 

6. Socudismc en Dcrnocrcttzc, p.1rgang 3S, nummer 4, Am:::.terd._lnl 19S 1. 
7. ()ngctwijfcld heeft het conflict over de te \·olgcn \lLltcgie bij de grote '!poorwcgstakîngcn \.111 

1903 een grote rol gespeeld. Het 1\:VV en de SDI' zijn er bij wij;c s·.1n spreken uit voortgeko
men. 

S. 1-fct Staatkuwbg stelsel der Soctûai~Democratzc, Amstenl.1111 1 '!1), hl;. ~. cursief dom de 
schrijver van dit artikel a<~ngchracht. Op her vcrb,md s ,111 dit rapport met onder meer het I'Lm 
\an de Arbeid wordt nader îngcg.1an in Pi1i1 Fonuyn .\ocz~Ja!-ccmu;nUsLhc poliuek in ,\'cder 
/,md /945~1949, Alphen ddn de Rijn IYSI, blz., 4(, c.s·. 

9. 7ie bijvoorbeeld Tcunj,"pcrs en Pim Fortuvn 'St.tat en m.ut<chappij inl\;ednLmd' in lntc>
c•cntic,taat Cri ongcltjkhcid \"Jn P. \"all der Klcy C .. l., Nijmegen In I. hl;. S.lc. \. 

10. Het brh,,licke leerstuk 'der uitnstc nood1.1ak' hield m, datmet «>ci.>li<tcn P·" op rq;cnn"'. 
niveauJou worden ~amen gewerkt door de k<uholîckcn aL.., lwt lTht niet ,1ndcrs meer ;_uu kun
nen. lle SDAP nam toen ongeveer dezelfde po,ite in al., de PC! nu t.o.v. de chri\tcn-demo· 
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eratic in It.tlië. (Jok daar volgt rnen thans de politiek van dL" uit er<., te nood:;,uk die kennelijk 
nug niet ,unwezig wordt geacht. 

11. Het gaat hier om een proces van wederkerigheid. De CPN cc·ordt buiten spel geplaatst, maar 
draagt cLur zelfook in hoge mate toe bij. In dc?e bijdrage i~ geprobeerd de <.,tructuurkenmer
kcn van het proces waat·in dat gebeurt aan te ges-cn. Het is weinig zinvol daarover te moralist· 
ren. Het is van belang voorol nkclijk en nuchter vast te stellen hoe ebt proces is n·rlopen en 
welke -;tructuurclcrncnten d,uraan te onderkennen zijn. Fen dergelijke hesehou wîngswîj7t' 

leert ved over de aardvan de hedendaagse verhouding nn PvdA en CPN en leert ons moge
lijk in de toekomst eenzelfde proces te vermijden. Het niet kennen s·an de .unl van de relatie 
leidt, net als bij mensen, slechts- door traumatisering -tot een eindeloze reeks herhalingen 
van hetzelfde patroon. freud heeft daarover veel wetenswaardi,;s ge?Cgd. 

12. Zie Cer Harmscn en Bob Reinalda \'oor de bc~.,-i;ding 2''m de arbeid, :\ijmegen 1975, blz. 
241 e.v. 

13. De soci.1al-democratie was in deSDAPal sTrschillcnde keren eerder diepg.und met dit pro
bleem geconfronteerd geweest. 

14. Te denken v-alt in dit H'rband <1.1n het samcnwerkingsvcrband van indmtriëlen, w.1pen- en 
V"iiegtuigfabrikanten, oliebaronnen, hoge militairen en hoge politici, die als een soort heksen
kring via de beminnelijke mem Ron.1ld Rcag.m in Washingtongun de touwtjes lijkt te trek
ken. Zelfs Europese staatslieden van het formaat van Helmuth Schmidt of hançois Mittc
r.md, vcrtegenwoordigers van machtige staten, blijken daar nauwelijks invloed op uit te kun
nen odcnen. 

15. Zie Ger Harmsen e.a. in de zogenaamde stalinismebundcl, Amsterd.lm 19R I en zie de meer
genoemde 'Cahiers voor de politieke en sociale wetensch.1ppen'. 

16. Zie Harmsen I Rcin,!lda, blz. 183 e.v. 
17. Het begrip arbeidersbeweging wordt hier ruim bedoeld. Daar s·,,]len onder .ülc organisaties 

die zich vanuit een socialistische optiek bezighouden fllL't de belangenbehartiging v,mloonaf
hankclijkcn. 

18. Zie Hannsen Cahzcrs ... en bijvoorbeeld Rondom D,z,m Gouloozc. Czt het le~·nz vmz kommu
mstcn, tweede geheel her;iene uitgas"C, Nijmegen 1980. 
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Gramsci over intellectuelen - 1 

Gabriel van den Brink 

Nadat tegen het einde ,·an de zestiger jaren de positie van intellLxtuelen --zo

wel w,u hun maatschappelijke verantvmordelijkheid of belangen als wat hun 

kritiek op de heersende wetenschapslxoefening betrof-- tot Cl'l1 van de voor

naamste discussicpunten in de mass,tle verzetsbeweging aan de universiteiten 

geworden was, is het een tijd stil gewu:st rnnd dit onderwerp. Een hele genera

tic studenten en a~mkomende intellectuelen leek zich politiek op (een radicale 

deugel van) de arbeidersbeweging en theoretisch op (enigL' varianten van) het 

marxisme te hebben georiënteerd. Pas tegen het einde v,m de zevTntigcr jaren 

wordt deze orii.;ntatie in bredere kring weer ter discussic gl.'stcld en gaat men 

1.ich afvragen in hocverrl.' de gcorg,miseerde arbeidersbeweging en het marxis

me als globale theone nog de voornaamste coiinlin,ltcn ZIJn voor et'n linkse m

tcllectuele activiteit. Andere politieke praktijken of vormen van theoretische 

kritiek worden invloedrijk, met name die waarv,m l·oucault heeft gesteld dat :Le 

1oor 'specifieke intellectuelen' kenmerkend zijn. 1 

Het nu volgend artikel~ dat een jaar gl.'leden 111 grote lijnen gereed kwam 

-heeft een bescheiden doel. Het wil slechts een gedeelte 111 kaart breng;cn van 

wat door Antonio Cramsci over de intellectuelen en hun reLnie tot de politiek 

is gezegd. Het is daarom goed de beperkingen van een bijdrage als deze aan te 

geven. Ten eerste is zij louter thcoreti-;ch van aard: ziJ concentreert zich op de 

voornaamste uitspraken die door Gramsci inzake de intellectuelen z1jn gedaan 
en gaat niet in op de politieke of histori-,chec context waann deze werden ge

daan. Ten tweede is zij vooral op zoek naar de begrippelijkc instrumenten die 
in de Gevangenisschriften aanweZig zijn, hopende dat de?e geschikt zijn ook 

iets te zeggen over de politiek-culturele situatie waarin wij ons in Nederland 

momentcel bevinden; maar aan de naag hoc Cramsci deze begrippen in zijn 

historische analyses banteert of aan het hanteren v,m deze begrippen in relatie 

tot onze eigen situatie komt een bijdrage als dcz.e nog niet roe. \Vel wil zij een 

uitgangspunt zijn om de discussie aan te ga,m met de uitspraken die door l·ou

cault over het intellectuelenvraagstuk zijn gedaan en met dL' begnppcn die hij 

daarbij gebruikt. 2 Vooralsnog beperk ik mii echter tot de teksten v·~m (;ramsci 

wa,uin ~om nuar meteen van wal te steken~ het hq~np intellectUL'clniet .11-
leen een a<tnzicnlz;kc ultbrcldmg' ondngaat maar ook zen uiteenlopende bete
kcnissen heeft. 

Het is op tenminste drie verschillende \ViJzen dat de term 'intelkctuclcn' 111 de 
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Gevangenisschriften omschreven wordt. Ten eerste gebruikt Gramsci 'intel
lectuelen' om te verwijzen naar een bepaald soort acth•iteiten: activiteiten in het 

gebied van de taal, de cultuur, de ideologie, het weten, etc. Ten tweede vcrwijst 
'intcllectuclcn' ook naar een bijzondere wi;ze ·uan functwnererz met name naar 

activiteit van organiserende en leidinggevende aard (dergelijke activiteit is niet 
tot het gebied van de cultuur beperkt en is evengoed in de economische pro
duktie of op het gebied van de staat vereist). Ten derde wordt met 'intellectu
elen' een speczfieke maatschappelijke groepering of laag beoogd: diegenen die 
als 'bedienden' van de heersende klasse de 'ondergeschikte' functies van he
gemonie of politiek bestuur vervullen of die anderszins beroepshalve tussen 
heersende en ondenvorpen klasse 'bemiddelen'. Verder spreekt Gramsci nog 
van 'traditionele' intellectuelen waarmee eigenlijk een vierde omschrijving van 
de term is geintroduceerd. Eerst moeten deze uiteenlopende definities van in
tellectuele activiteit en de daarmee samenhangende categorieën van intellectu
elen worden uiteengezet voordat de vervlechting ervan binnen Gramsci's stra
tegische problematiek a,m de orde kan worden gesteld. 

Door intellectuele activiteit te omschrijven als een activiteit in het gebied van de 
taal, de cultuur, de ideologie of het weten blijft Gramsci nog in de nabijheid 
\·an het gangbare begrip van de intellectueel. 4 Maar een eerste opmerkelijk feit 
is dat hij dit begrip op alle mensen van toepassing verklaart. Dit berekent dat ic
der mens intellectueel is omdat - zo leest men in de Gevangenisschrzften -
nadenken eigen is aan de mens als Lodamg' of omdat het gebruik van taal als de 

geringste uiting van intellectuele beLighezd1
' kan worden beschouwd. Er is im

mers geen enkele menselijke activiteit waaraan alle intellectuele tussenkomst 

vreemd LOU zijn. 7 Dat geldt in de eerste plaats voor de activiteiten die de men
sen uitoefenen bij hun beroep, waarover opgemerkt wordt: men kan de homo 

j~zber met scheiden van de homo sc<pzens. s Maar in de tweede plaats heeft ieder 
mens buiten Lijn beroep een of andere intellectuele acti1.,·itclt" d.w.z. ieder mens 
is buiten zijn beroepsactiviteit ook 'filosoof, is artzest, is een mens met smaak, 

deelt eerz u•ereldbeschouu'irzg, houdt er beu·uste morele richtlijnen op na. 1
' 

Kortorn: in de mate dat de mensen deelhebben aan of actief zijn in het gebied 
van de cultuur, de taal of de wereldbeschouwing zijn zij intellectuelen. Van
daar dat men zou kunnen zeggen dat alle mensen intellectuelen zijn 11 en dat 
men nooit van nier-intellectuelen kan spreken omdat niet-intellectuelen niet 
bestaan." Aangezien de filosofie als de meest uitgewerkte vorm van een we
reldbeschouwing kan worden beschouwd volgt hier evengoed uit dat alle men
sen 'filosofen' Lzjn 11 of tenminste dat het merendcel van de merzsen filosoof is; 14 

iedereen is immers filosoof omdat in het gehruzk L'tW taal al ecrz bepaalde we
reldbeschouwing nac~r voren komt. 1; 

Dit betekent niet dat er geen vcrschillen zouden bestaan tussen de intellec-
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tuele activiteit van de beroepsfilosofen en die van 'ieder mens'. Gramsci han
teert zelfs een duidelijke hiërarchie wat betreft de mate van coherentie en ho

mogeniteit die de intellectuele activiteit bereikt. Bovenaan staat dan de (be
roepsmatige) filosofie en onderaan religie en folklore; daartussen bevinden zich 

vormen van intellectualiteit zoals het alledaagse denken en het gezond 
verstand. 1

'' Het fundamentele kenmerk van het alledaagse denken is dat het 
(ook voor ieder individu apart) een onsamenhangende, incoherente en incorzse

quente beschou·wmgswijze zs. 17 Op diverse plaatsen wijst Gramsci ons op het 
incoherente karakter van dergelijke vormen 1s die daardoor niet als een intellec

tuele discipline m strikte zin mogen worden beschouwd. 1Y De filosofie vormt 
daarentegen een intellectuele discipline in strikte zin. filosoof zijn betekent 

voor Gramsci: krztzsch staan tegenover de eigen -~·ereldbeschouwing (. .. )deze 
coherent en unitair ?Dillen maken, betekent het niveau willen bereiken van het 
c'Crst ontwikkelde universele denken. !J Hocwel hij dus elk deelhebben aan een 

wereldbeschouwing als intellectuele activiteit opvat, maakt Gramsci een on
derscheid tussen twee houdingen tegenover die wereldbeschouwing, zoals 
blijkt wanneer hij de volgende vragen stelt: ... geven we de voorkeur aan 'dm
ken' waarvan we ons niet kritisch bewust zijn, denken op een orzsmnenhangen
dc en toevallige manier, d.w.z. 'deelhebben' aan een wereldbeschouwing die 
ons op mechanische 'tcijze 'opgelegd' wordt door de omgeving, door één vmz de 

cu·clc sociale groepen waarvan ieder '0'arz ons autom«tisch deel uitmaakt2 (. .. )Of 
gc't'erz we er de voorkeur aan om bewust en kritisch onze eigen wereldbeschou

u:ing uit te werken en dus om, in overeenstemming met wat ons ezgen denken 

ons ingeeft, zelf ons handelingsterrein te kiezen, om actief deel te nemen aan het 
tot standkomen van de ~·ereldgeschiedenis, om onze eigen gids te zijn en niet 
langer de ons van buiten opgelegde persoorzlijkhezd passief en slaafs te 
aanvaarden 221 

Het is duidelijk dat in een dergelijke passage de term 'filosoof' engiszins 
overdrachtelijk wordt gebruikt, dat ze primair verwijst naar de houding die de 
intellectueel in ieder mens tegenover zijn eigen wereldbeschouwing aanneemt 
(kritisch/ onkritisch, actief/passief, bewust/ onbewust, samenhangend/ onsa
menhangend, etc.) en dat ze niet alleen op de categorie van de beroepsfilosofen 

betrekking heeft. Anderzijds definieert Gramsci de beroepsfilosofen uitdruk
kclijk in het verlengde van een dergelijke houding en wijst hij een kwalitatief 
onderscheid tussen hen en 'alle mensen' van de hand: de beroepsfilosoof heeft 
zich slechts gespecialiseerd in intellectuele capaciteiten die aan de mens als zo

danig eigen zijn: eerst moet het beginsel worden vastgesteld dat alle mensen fi
losofen' zzjn, d.~·.z dat er tussen de professzonele of'technische'filosofen en de 
rest varz de mensheid geen verschll bestaat in 'h.0·alitatieve' zin; het verschil is 
slechts 'kwantitatief '0'arz aard(. .. ) Warmeer dit evenwel ~·astgesteld is moet nog 
precies worden nagegaan waarin het verschil bestaat. Het zou daarom niet ;uist 
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n;n om <~an elke gcdachtcn.'<cmp,, elke algemene orzàtt<~tze etc. de titel 'filosofie' 
toe te kermen en zelfs met aan zcdere '7.i·ereldbcschouiê'mg' of 'levensopvatting'. 

Men kun de filosoof een 'gcspecialzsccrd ûr!Jczdcr' nocmen m vcr?,clzjkirzg met 
de orzp,cschoolde arbeuicr, nhzar ook dat is met exüct; ·want m de mdustrze heb

hen c;·c beh,di)C cie ongeschoolde en de gnchoo!de ûrbezdcr uok nog de irzgc
mettr en deze kent de üliik met alfeen praktzsch, mû,zr ook 'thcuretzsch' en bo
vendien hzs/orisch. '.' 

We kunnen dus concluderen d:tt er binnen deze omschrij\ing van intellec

tuele activiteit .1ls activiteit in het gebied van de taal, de cultuur, de wercldbe

schouwmg of het weten, twee categoneën van intclkctualiteit te onderscheiden 

zijn. Ten eerste IS er de nus-;a van 'alle mensen' (want er is geen enkele mense

lijke activiteit w:uraan inrclkctuelc tussenkomst vreemd zou zijn). Ten tweede 

is er de categorie die Cr:1msci elders" de 'gespecialiseerde intellectuelen' heeft 

~cnoemd (wa.1rtoe filosoten en mgenieurs, maar ook gespecialiseerde weten

~chappers of kunstenaar~ behoren). De Ia.usten hebben tot taak om kwalitatief 

nieuwe vonnen van intellcctu.liitcit en op hun eigen terrein enz ho?, er cultureel 
nz'L'Ccm'' te realiserc·n. IYLur hoc,.cer zij op grond van hun gespeci.1lisecrde 

'kwalificatie' van de eerstgenoemde c.ncgone te onderscheiden l'ijn, zij mogen 

daar niet werkelijk van worden losgemaakt.'' 

lk kom nu bij de tweede omschrijving van mtcllectucle acti,·iteit namelijk als 

activiteit die een 'orgamserendc' of 'leidinggevende' werkin~ bezit. Opgemerkt 

moet worden dat dtt soort activiteit niet rot het gebied van de cultuur, de we

reldbeschouwing of het weten is beperkt: ook op het vlak van de economische 

produktie ot op dat v.m de JUtionale staat moet leiding worden gegeven, moet 

worden georganiseerd, moeten gevechten worden gecoördineerd, strategieën 

worden ungnverkt etc. Buc1 Clm:ksm,mn heeft er terecht op gewezen d:lt 

Gramsci de inrcllenuclc functie op een aantal velden (leger, produktie, politic

kc partij en cultuur) primair als leidinggevende functies verstaat."' In feite ko

men WIJ deze tweede <Jmschrijving -- welke 'intcllccruclen' niet definieert op 

grond van activiteiten 111 een bepaald gebied maar op grond van een bepaalde 

wijze van optreden m elk gebied --op meerdere plaatsen in de Gc'é'ûngenis
schn{ten expliciet tegen. Er is geen urgmmc:~tzc zonder irztc!lcctuelcrz, d.czc.z. 
zunda orgcmzs.;.tnn:n c11 Iuders lezen wc ondermeer'' waarbiJ aangetekend 

wordt d.n wc 'organiseren' in een ru11ne zmmoeten verstaan. Waar de politie

ke panq ter ~pr.1ke wordt gebr.1cht zegt Cramsci dat het güat om de leidlngge
·uc//(Lc erz urg<~msüturzsche d.7i.'./.. de oJYvoedcrzdr: crz zrztellectuclc junctie." In 

een meer algemene formulering wordt het onderscheid tussen intellectuelen en 

niet-intellectuelen gelijk gesteld met het onderscheid tussen ref.eerden crz gere
geerden, clztes en hun volgclzngen, lussen lczdcrs en geleiden, tussen de '1-'oorhoe
dc erz de troepenmacht. 2'' Fn in weer een ander fragment wordt de organiseren-

54 



de werking nn leidinggevende elementen met hun centraliserend, disciplinc
rend en bindend venno~en in relatie gebracht. ' 0 Dergelijke formuleringen zijn 

niet identiek maar hun gcmeenschappelijke noemer is dat intellectuele activiteit 
primair als politieke (d.w.z. leidin~gevcnde en or~anisercnde) activiteit omsch

reven wordt. 
Toch zijn ook binnen deze tweede omschrijving meerdere categorieën te 

onderscheiden. Zo zou men- analoog aan de eerste omschrijving- de defi
nitie zeer ruim kunnen nemen en beweren dat 'ieder mens' politicus is. Ieder 
mens vormt immers het knooppunt van talloze betrekkingen en elke activiteit 
die hij onderneemt leidt tot een reorganisatie van die betrekkingen en dus (ten 
dele) van het maatschappelijk geheel. Men kan zeggen, aldus Gramsci, dat ie
dereen zichzelf verandert, zichzelf wijzigt naar de mate waarin hij het geheel 

van relaties verandert en wijzigt waarvan hij het knooppunt is. In deze beteke
IliS is de werkelijke filosoof-politicus en kan hij ook niets anders zijn, d.w.z. een 
,zctlef mens die zijn omgevzng verandert - omgevmg opgevat als het geheel 
1'iln betrckkmgen waarv<tn ieder mem deel uit maakt. 11 

Maar ofschoon 'organiserende' activiteit eveneens eigen is aan ieder mens 
komen ook hier onderscheiden gradaties voor. Zo vertegenwoordigt de onder
nemer al een hogere vorm omdat hij naast zijn technische capaciteiten over spe
cifieke organisatorische en leidinggevende capaciteiten beschikken moet: hzj 

moet mass<t 's mensen weten te organiseren, hij moet voor zijn bedrijf het 'ver
trouwen' van de spaarders en dat van de kopers van zzfn waar weten te orgam
screrz, enz .. .1! 

De hoogste vorm wordt evenwel gevormd door de categorie die Gramsci 
de 'organische intellectuelen' heeft genoemd. Organische intellectuelen zijn in 
het algemeen die elementen die erin slagen de klasse of groep waartoe zij beho
ren tot eenheid te brengen en politiek te (laten) bedrijven. Het zijn bijvoor
beeld diegenen die het belang van de kapitalisten als klasse weten te vertegcn
\YOordigcn, die in staat zijn de politieke eenheid Yan de bourgeoisie te organise
ren en haar hegemonie over andere maatschappelijke klasse of groepen tot 
stand te brengen. Het gaat- om bij het voorbeeld van de ondernemers te blij
\Tn- om een elite van de ondernemers die om de meest gunstige voorwaarden 
te scheppen voor de expansie van de eigen klasse, de capaciteit bezitten (moet) 

om de maatschappzj' in het algemeen organisatorisch te leiden, om heel het inge
li·ikkelde orgamsme van dterzsten, tot en met het staatsapparaat, te organiseren. 
or deze elzte moet op z'n minst de capaáteiten bezitten om haar 'bedienden' 
(gespecialiseerde employés) te kiezen, waaraan deze orgarzzsatorische aaiviteit 
(orgamsatie van de algemene betrekkingen buiten het bedri;[) overgelaten kun
nen worderz 3 .l 

De categorie van 'organische intellectuelen' wordt door Gramsci dus in de 
eerste plaats functioneel bepaald: het is hun taak de maatschappelijke groep 
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waartoe ze bchoren homogcrzztcit (te) vcrschaf]én en haar bewust (te) maken 
L'tm h«ar jltllctie met alleen up ecunomisch maar ook op sociaal en politzek 

gebied. 14 M~ur bovendien wordt deze categorie genetisch bepaald: het is een 
laag die door de nieuwe ma.n~chappclijkc klasse wordt voortgebracht als 'spe

cialisatie' van haar eigen oorspronkelijke activiteit. 15 Iedere ma,ztschappelijke 
groep dze ontstaat urndat zzj een essentiële functie ·uervHlt op het gebied van de 
ecunomzsche produktze schept tegelijkertzjd, op orgtmische 'IDijze, één ofmeer la
gen mtcllectuelen. "'Deze beide bepalingen sluiten elkaar niet uit: het organisch 
functioneren van een intellectuele groep t.o.v. de klasse die zij vertegenwoor
digt of org:miseert wordt slechts versterkt wanneer ze zelf uit die klasse voort
gekomen is, w .mnecr m.a.w. sociale herkomst en politiek functioneren samen
gaan. Dat was ook het geval bij een groep die Gramsci als exemplarisch voor 
een groep organische intellectuelen beschouwt: de partij van de Moderati ten 
tijde van het T taliaansc Risorgimento. r Voor veelleden van deze partij, schrijft 
hij, was er een identiteit van ·vertegenwoordigers en vertegen·woordigden, want 
zij \Varen mtel!ectuelen en politieke organisatoren en tegelijkertijd ook zaken
lieden, riJke bocren of beheerders van landerzjen, ondernemers zn handel en 
industrie. Door deze 1dentiteit vormde de partij van de Moderati een 'concen
tratie' van orga111sche intellectuelen; ze bestond uit intellectuelen die door hun 
org,mzsche relatle met de maatschappelijke groepen waan·an ze de uitdrukkmg 
zcarcn op een natuHrlijke wijze waren 'gecondenseerd' ... YJ De Moderati vorm
den aldus een wcrkelzjk orgttmsche voorhoede ·van de hogere klassen waartoe 
zzj cconmrmch behoorden. +J Met andere woorden: de leden van deze partij wa
ren weliswaar ondernemers, grootgrondbezitters, etc. maar zij functioneerden 
.1ls organische intellectuelen van hun klasse als geheel. 41 

Zolang een klasse haar eigen organische intellectuelen niet tot ontwikke
ling heeft gebracht is ze gedoemd op het niveau vcm de economisch-corporatie
ve belangen en dus op het niveau van de verdeeldheid die haar als onderge
schikte kbsscn typeert te blijven staan. Ook voor de arbeidersklasse geldt dat 
haar eenheid en heerschappij cnkel tot stand kunnen worden gebracht wanneer 
er een categorie van organische intellectuelen van het proletariaat tot ontwikke
ling is gebracht. Hoe moet men zich een dergelijke categorie voorstellen? 
Gramsci denkt in dat verband aan 'intellectuelen van een nieuw type' dat met 
de moderne industrie en de technische opleiding vcrbonden is. Het technische 
cle!llcnt vormt een uitgangspunt, maar de organische intellectuelen van de ar
beidersklasse ontstaan wanneer daaraan het politieke en organiserende clement 
toegevoegd wordt. Over het blad Ordine N uovo wordt opgemerkt dat het dit 
laatste precies probeerde te realiseren. Het <.ceekblad Ordine Nuovo heeft op 
deze bûsis gl.'~·erkt orn hepüûldc 7.'onnerz 7.'cm een rziewLc zntellectualisme tot ont
""·ikkelzng te brengen.( ... ) De nicu~·e intellectueel wordt niet meer gekenmerkt 
dour ~·clhespraakthcid, ~·at een Hztwendzge tijdelijke kracht is waarmee emo-
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ties en passzes bespeeld kunnen worden, maar door het feit dat hij actief aan het 
praktische leven deelneemt - als constructeur, als organisator, als 'permanent 

overredcr' (. .. )van de techniek-arbeid maakt hij de stap naar de techniek-we
tenschap én naar de historisch-humanistische opvattingen zonder welke men 

'specialist' blzjft en geen 'lezder' (specialist en politicus) wordtY Het streven van 
Ordine Nuovo dat in deze passage wordt genoemd wordt elders als de Jimda
mentele functie 41 van de politieke partij beschouwd. 

Nog een enkele opmerking over een derde categorie die op basis van de 
tweede omschrijving van intellectuelen kan worden onderscheiden en die 
Gramsci de 'grote intellectuelen' noemt. Het functioneren van de organische 
intellectuelen van een klasse vindt- men herkent daarin het leninistische ka
rakter van Gramsci's strategische problematiek- zijn zwaartepunt in het ge
bied van de staat. Maar dat betekent niet dat er ook op het vlak van de cultuur, 
de wereldbeschouwing of de wetenschappelijke activiteit geen leidinggevende 
of organiserende elementen aanwezig zouden zijn. Integendeel, deze elemen
ten worden gevormd door datgene wat Gramsci de 'grote intellectuelen' noemt 
m waarvan Croce in zijn ogen het prototype vormt. Waardoor worden derge
lijke grote intellectuelen gekarakteriseerd? Ten eerste zijn zij door de 'kwaliteit' 
of het 'niveau' van hun gespecialiseerde filosofische, culturele of wetenschap
pelijke activiteit in staat om als oriëntatiepunt te fungeren voor de massa van 
'middelmatige' intellectuelen, als leidinggevende of normerende instantie waar 
het de intellectuele standaarden betreft. Zij staan aan de top van een intrinsieke 
intellectuele hiërarchie die Gramsci als volgt beschrijft: op het hoogste niveau 

staan de scheppers van de verschillende wetenschappen, de filosofie, de kunst, 
enz., op het laagste de meest eenvouige 'beheerders' en verbreiders van de reeds 
bestaande traditionele geaccumuleerde intellectuele rijkdom. 44 Maar ten tweede 
slagen de grote intellectuelen er ook in hun 'kwaliteit' en 'niveau' te verbinden 
met de politieke of ideologische oriëntatie van een (heersende) klasse en deze 
op coherente wijze uit te werken of onder woorden te brengen. lnzoverre 
functioneren de grote intellectuelen tevens als organische intellectuelen van die 
klasse maar dan in het gebied van de cultuur. 

Wat de heersende klasse betreft wordt het prototype, zoals gezegd, door 
Bcnedetto Croce gevormd: hij wist in zijn filosofisch werk op organische wijze 
de politiek-culturele oriëntatie van de Italiaanse bourgeoisie aan het begin van 
de eeuw onder woorden te brengen terwijl hij tegelijkertijd grote massa's be
roepsintellectuelen wist te organiseren en te leiden; de beroepsintellectuelen 
werden daardoor gebonden aan de heersende klasse en haar cultuur. Grote in
tellectuelen ontstaan dan wanneer het gespecialiseerde weten met fundamente
le historische passies verbonden wordt. Dat geldt evengoed waar het de over
heerste klassen betreft zoals blijkt wanneer Gramsci expliciet zegt: De intellec
tueel gelooft dat hij een intellectueel (en niet een pure pedant) kan zijn, ook als 
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bij geen enkele hand heeft met het volk, d.7L'.'/. zonder de elementaire passies 
van het volk te voelen, zonder deze te hegnjpen en ze dus te verklaren en te 
rechtvaanlzgen binnen de bepaalde historzsche situatie, ze dialectisch te verbin
den met de '(;)etterz van de geschzedems, met een hogere- '<Dctenschappelijk en 
coherent uitgewerkte- wereldbeschowl.cing, met het 'weten'. 45 

We komen nu bij de derde omschrijving van 'intellectuelen' waarbij de term 
niet zozeer verwijst naar activiteiten in een bepaald gebied (gebied van het we
ten of de cultuur) noch naar een bijzondere wijze van functioneren (activiteiten 
van leidinggevende of organiserende aard), alswel naar bepaalde maatschappe
lijke groepen of lagen: de 'beroepsintellenuelen'. Ook hier zijn echter weer 
meerdere categorieën te onderscheiden. 

Men kan immers wel beweren dat ieder mens in wezen een intellectueel is, 
maar toch niet dat iedereen maatschappelijk de functie van intellectuelen 
vervult. 46 In die zin verwijst het onderscheid russen intellectuelen en niet-intel
lectuelen uitsluitend op de maatschappeli7ke jimctie van de beroeps
mtellectuelen.47 Het is de functie van de beroepsintellectuelen en daarmee hun 
positie in de maatschappelijke vcrhoudingen die maakt dat het gewicht van hun 
specifieke beroepsarbeid doorslaat naar de kant van de intellectuele in plaats 
van de fysieke inspanning." Hoe zouden deze functie en positie kunnen wor
den gedefinieerd? Globaal kan men zeggen dat deze intellectuelen beroepshal
ve een 'bemiddelende' rol vervullen voorzover ze de jimdamentele klassen op 
diverse velden met elkaar in cont<tct hrengen 4

Y De fundamentele klassen wor
den in een kapitalistische maatschappij gevormd door bourgeoisie en proletari
aat. Tussen beide bestaat evenwel geen betrekking van gelijkwaardigheid; het 
proletariaat is onderworpen aan de bourgeoisie. Prccieser is daarom de formu
lering dat de beroepsintellectuelen de 'bedienden' van de heersende klasse zijn, 
d.w.z. degenen die ten behoeve van de heersende klasse de ondergeschikte 
functies uitoefenen van heerschappij en leiding over de onderworpen klasse(n). 
Ook dit type activiteit moet op diverse velden van het maatschappelijk leven 
worden vervuld, zoals uit het slot van de volgende passage blijkt: Onder 'intel
lectuelen' moet men niet ,;lfeen de ma,;tsch,;ppeli]ke lagen verstatm dze men ge
woonlijk mtellectuelen noemt, maar in algemene zm heel die ma,;tschappelzjke 
massa die organiserende functies in brede zin uitoefent: of dat nu is zn het gebied 
van de produktie, in d,;t ·van de cultuur of dat van het politzeke best<ttm. 50 

Deze driedeling geeft meteen gelegenheid een aantal categorieën van be
rocpsintellectuelen te onderscheiden. Een duidelijk voorbeeld van beroepsin
tellectuelen die in de produktie werkzaam zijn wordt door de fabriekstechnici 
gevormd. Zij zijn verbonden met de ontwikkeling van het industriële kapitalis
me, vooral in de stedelijke centra van Noord-Italië, en worden daarom door 
Gramsci ook wel 'stedelijke intellectuelen' genoemd. Hun functie is vooral er-
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op toe te zien dat het produktieplan --- d.u niet door hcn;-elt maar door de 'ge

nerale staf' van de industrie d.w.z. de ondernemers vastgesteld is -- door de 
werkende massa's uitgevoerd wordt en controle uit te oefenen op de clementai

re fasen van het arbeidsproces. ' 1 In die zin brengen z1j de uitvuerende mass~t's 
met de ondernemers 111 contact, ongeveer zoals de onderofficieren in het leger 

bemiddelen tussen legerleiding en nussa van soldaten. 52 Fen belangrijk ken
merk vcm deze stedelijke intellectuelen 1s dat er bij hen (anders dan bij de zoge

naamde traditionele intellectuelen, wa.m)Ver dadelijk meer) een scheiding be

staat tussen beroepsmatige .lctiviteit ( tl'chnische bl'middeling in het produk

tieproces) en een politieke bemiddeling (tussen heersende en onderworpen 

klasse): de fabriekstedmicz oefenen geen politieke functies uit over de uztvoc
rcnde massa, aldus Gramsci en wa.1r dit toch het geval is beschouwt hij dat als 

een al achterhaalde fase." 

Andere voorbeelden van hcroepsmtcllcctuclcn /.ijn de categorieën die een 

'bemiddelende' rol vcrvullen op het vlak \an cultuur of politiek bestuur. In die 
gevallen gaat het om hen die in de maatschappelijke bovenbouw ten behoeve 

van de heersende klasse de ondergeschikte functies van hegemonie en politieke 

heerschappij over de onderworpen klasse(n) uitoefenen. De centrale passage 

waarin dit wordt gesteld luidt als volgt: Men kan voor het moment twee grote 

'nn•eaus' van de bovenbouw onderscheiden: het eerste kan men de 'burgerlz;ke 
maatschappij' (società czvile) noemen, d.w.z. het geheel van doorgaans 'privaat' 

geheten organismen, en het tweede 'politieke ma,ztschappij' of staat (soczetà po
litica o stato ); deze beantwoorden aan de jimctie van 'hegemonie' die de heer

sende groep uitoefent in de hele maatschappij, en aan dze van 'directe heerschap
pi;' of bevel die zich uitdrukt in de staat en irz de 'wettige' regering. Dit zijn nu 
functies varz organisatorische en verbmdende aard. De intellectuelen zi;n de 
'c'erbzndirzgsliederz' van de heersende groep voor de uitoefening van de onder

geschikte functies van de maatschappehjke hegemonie en het politieke gezag, 
d.w.z. 1. 'Uan de 'spontane' consensus die dom de grote massa's van de bcvol
kmg gegcuerz wordt aan de nchting die door de jimdamentcle heersende groep 
ailrz het maatschappelijk leven wordt opgelegd;( ... ) 2. het dwangapparaat van 
de staat dat 'wettclzjjk' de dzsciplinc afdwingt 'Uarz dze groepen die noch aäzef 

noch passief 'instemmen' ... 04 

Zoals het bij de industriële produktie niet aan de fabriekstechnici is om het 

produktieplan op te stellen, zo is het niet aan de intellectuelen die als functiona

ris in de apparaten van de maatschappelijke bovenbouw werkzaam zijn om de 

strategie van de heersende klasse op politiek of cultureel gebied te bepalen; dat 
gebeurt door de organische intellectuelen van de bourgeoisie, door haar poli

tieke leiders en grote intellectuelen. De 'ondergeschikten' en de 'gespecialiseer

de employés' van de heersende klasse hebben tot taak om het beleid van de 

bourgeoisie naar de massa van de bevolking toe te bemiddelen en (zou men 
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naar analogie met de fabriekstechnici kunnen zeggen) op de uitvoering ervan 
toe te zien. Het gaat daarbij om categorieën die een essentiële rol spelen bij
voorbeeld bij de verbreiding van de ideologie van de heersende klasse over heel 
de maatschappij zoals de leraren, journalisten, priesters, onderwijzers, functi
onarissen van politieke partijen of vakbonden, parlementariërs en dergelijke. 
Verder gaat het om functionarissen van de politieke, administratieve, politi
onele, juridische of militaire apparaten die in de politieke maatschappij de on
dergeschikte functies van heerschappij, disciplinering of 'bevel' waarnemen. 
Vanzelfsprekend kan men dergelijke categorieën niet in abstracta scheiden en 
zijn er meerdere beroepen die binnen hun specifieke activiteit een met te ver
waarlozen cultureel aspect bevatten, zoals de artsen, de legerofficieren, de hoge
re ambtenaren55 en die dus zowel in politiek-administratief als in cultureel-ide
ologisch opzicht 'verbindende' elementen tussen heersende en onderworpen 
klassen zijn. 

Nog een drietal qpmerkingen om deze korte behandeling van de beroeps
intellectuelen af te sluiten. Ten eerste: terwijl de organische intellectuelen en de 
grote intellectuelen nog als elites kunnen worden opgevat, vormen de be.roep
sintellectuelen daadwerkelijk een massa. Vooral ten aanzien van de fabriek
stechnici wijst Gramsci erop dat zij in het kader van de industriële ontwikke
ling op massale schaal worden geproduceerd. Ook wijst hij op de gevolgen van 
een dergelijk massale produktie: gemiddeld zijn de stedelijke intellectuelen 
sterk gestandaardiseerd. De massaopleiding heeft deze individuën gestand
aardiseerd, zowel in hun individuele kwalificatie alsook psychologisch. 56 Daar
om kan men bij hen dezelfde verschijnselen waarnemen die zich bij andere ge
standaardiseerde massa's voordoen zoals concurrentie (die ertoe dwingt een be
roepsorganisatie ter eigen verdediging op te bouwen), werkloosheid, schoolse 
overproduktie, emigratie, enz 57 Ook andere categorieën van beroeps
intellectuelen worden echter massaal geproduceerd: In de moderne wereld 
heeft de categorie intellectuelen, zoals hier opgevat, zzch op ongekende wijze 
uitgebreid. Het democratisch-bureaucratisch maatschappelijk systeem heeft in
drukwekkende massa's intellectuelen geschapen. 58 Maar, zo voegt Gramsci er
aan toe, een dergelijke massale produktie was niet zozeer gerechtvaardigd uit 
het oogpunt van de behoeften van de produktie, alswel uit het oogpunt van de 
politieke behoeften van de heersende fundamentele groep. 59 Wordt met dit laat
ste niet vooral op diegenen gedoeld die de 'ondergeschikte functies van maat
schappelijke hegemonie en politiek gezag' uitoefenen? 

Ten tweede: deze massa van beroepsintellectuelen moet als een werkelijke 
'middenlaag' of 'middenklasse' worden opgevat, niet alleen op grond van hun 
'bemiddelende' functie maar ook op grond van hun sociale herkomst. Reeds 
vóór zijn Gevangenisschriften was het Gramsci opgevallen dat het personeel 
van de staat voor het grootste deel ( ... meer dan 3/5 van de staatsbureaucratie ... )"0 
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uit het zuiden van Italië afkomstig is. De zuidelijke intellectueel komt in het al

gemeen voort(. .. ) uit de plattelandsbevolking d.w.z. uit de kleine en middel
grote grondeigenaren .. -'' 1 En elders lezen we: In Italië bijvoorbeeld 'produceert' 
de met-stedelzjke bourgeoisie vooral staatsfunctionanssen en intellectuelen in de 
nije beroepen .. Y De term 'middenklasse' acht Gramsci voor Italië dan ook 
synoniem met de kleine en middelgrote bourgeoisie d.w.z. met die lagen die 
niet behoren tot het volk (die geen arbeiders zijn en geen boer): de intellectuele 
lagen, de vrije beroepen, de functionarissen. 63 Deze positie als middenlaag im
pliceert dat de intellectuelen geen directe relatie met de wereld van de produktie 
bezitten en dat hun verhouding daartoe meer of minder 'bemiddeld' is door het 
gehele weefsel van de maatschappij en door het complex van de bovenbouw
~·ormen waarvan juist de intellectuelen de functionarissen' zzjn. 64 

Een derde opmerking heeft betrekking op de verhouding van het 'techni
sche' en het 'politieke' aspect in de bemiddelende activiteit van de beroepsintel
lectuelen. In de beroepsactiviteit van de fabriekstechnici veronderstelt Grams
ci, zoals gezegd, een scheiding van politieke bemiddeling enerzijds en louter 
technische bemiddeling anderzijds. 65 Een dergelijke scheiding is uitgesloten 
waar het om functionarissen van de staat of van hegemoniale apparaten gaat: bij 
hen valt de 'technische' uitoefening van hun beroep juist samen met het uitoe
fenen van (ondergeschikte) functies van hegemonie of heerschappij. 66 In weer 
andere gevallen is er van mengvormen sprake waarbij men naast een 'technisch' 
aspect ook een politiek of cultureel aspect aan de beroepsactiviteit onderschei
den moet (het voorbeeld van artsen, officieren en hogere ambtenaren werd al 
genoemd). Anderzijds vergere men niet dat de diverse ondergeschikte functies 
van maatschappelijke hegemonie (bijv. in het onderwijs) of van 'bevel' (bijv. in 
de rechtspraak) steeds door specifieke 'technische' of 'specialistische' aspecten 
gekenmerkt zijn. 67 Men ziet dat het belang van de relatie tussen specialisatie en 
machtsuitoefening in de Gevangenisschriften wel wordt aangevoeld, maar het 
vraagstuk wordt niet helder gesteld, laat staan opgelost. 6R 

Tot slot moet nog iets worden gezegd over datgene wat Gramsci de 'traditione
le intellectuelen' heeft genoemd. Met opzet bespreek ik deze categorie als laat
ste, want zij heeft een andere status dan de voorgaande categorieën van intellec
tuelen die elk met specifieke posities of functies binnen een ontwikkelde (bur
gerlijke) hegemonie verbonden zijn. Traditionele intellectuelen noemt Grams
ci echter al die reeds bestaande categorieën van intellectuelen6

" waarmee een 
maatschappelijke groep geconfronteerd wordt wanneer ze haar eigen hege
monie tot ontwikkeling wil brengen. Daarom heeft het begrip 'traditionele in
tellectueel' nauwelijks een vaststaande inhoud. Welke intellectuelen als 
'traditioneel' gelden verandert in de loop van de geschiedenis telkens wanneer 
er een nieuwe progressieve klasse ontstaat die voor haar hegemonie intellectu-
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clcn van een nieuw type prnduceert. Zo werd de vroc~e bour~eoisie met de 

geestelijken geconfronteerd, die tijdens de middeleeuwen de organische intel
lectuelen van het aristocratische ~root~rondbczit waren geweest'0 en die zij 

door de ontwikkeling van haar eigen organische intellectuelen moest overwin
nen. Binnen de ontwikkeling van het kapitalisme doet dit vcrschijnsel zich op
nieuw voor. In een bepaald stadium worden de intellectuelen van de bourge
oisie door advocaten, artsen, notarissen c. d. gevormd maar wanneer de indu
striële bourgeoisie ten tonele verschijnt en nieuwe categorieën van intellectu

elen begint te ontwikkelen (waaronder fabrickstcchnici en andere stedelijke in
tellectuelen) gaan adnKaten, artsen en notarissen behoren tot de traditionele 
intellectuelen. Zo kan Gramsci opmerken: De intellectuelen ~mz het nict-stc

dc!i]kc type zijn merendeels 'tradltzorzele' irztcllcrtuclcn d.w.z. gebonden aan de 

massa's op het platteland en de kleine burgerzj in de steden (vooraf de kleinere 

centra) dze nog met door het kapitalistische svstcenz opgenomen en in beweging 

gebracht zijn 7
; Op hun beurt moeten ook de intellectuelen van de bourgeoisie 

(zowel haar organische intellectuelen als haar diverse categorieën beroepsintd

h·tuelen) weer als traditioneel worden beschouwd in relatie tot het 'nieuwe tv
pe' intellectuelen dat in haar strijd door de arbeidersklasse tot ontwikkeling 
wordt gebracht. 72 

De categorie van traditionele intellectuelen is dus buitengewoon ruim. 
Ten eerste omdat ze relatiEf van karakter is en historisch telkens van inhoud 

verandert: zij omvat alle oude en achterhaalde categorieën d.w.z. de categorie

ën die binnen een gegeven maatschappijformatie naar oude heersende klassen 
of wijzen van produceren verwijz.enn cl. \V. z. naar het geheel van 'reeds be

staande' categorieën die een nieuwe heersende klasse aantreft en die zij zal pro
beren te assimileren. Ten tweede omdat de kwalificatie 'traditioneel' evengoed 
opgaat voor beroepsintellectuelen (zie de notarissen) als voor de grote of de or
ganische intellectuelen; en zelfs op het niveau van de massa kan men onder
scheid rnaken tussen nieuwe en traditionele vormen van intellectualiteit: niet 
voor niets noemt Cramsci het marxisme een 'nicmvc cultuur'. 

Op deze gronden zou men kunnen menen dat het begrip traditionele in
tellectueel theoretisch te vaag is. Toch is het voor historisch onderzoek essen

tieel omdat het primair betrekking heeft op de overgang van de ene produktie
wijze naar de andere en dus op de cn•ergang \an het ene (heersende) intellectu

ele type naar het andere. Gramsci's opmerking dat het centrale vraagstuk 

wordt gevormd door het onderscheid tussen intdlectuelen die organisch met 

de fundamentele maatschappelijke klassen vcrbonden ziin en de intellectuelen 
als traditionele categorie, evenals zijn opmerking dat uit dit onderscheid een 

hele reeks problemen en een mogelijk historzsch onderzoek volgr7' worden hier
door begrijpelijk. Bovendien heeft het begrip 'traditionele intellectueel' ook 
praktisch-politieke betl'kenis omdat de nieuwe imellectuelcn van de arbeiders-



klasse zich daarmee van reeds bestaande typen onderscheiden. 

Er is één kenmerk dat aan de diverse soorten traditionele intellectuelen ge
meenschappelijk is: hun telkens terugkcn:nde illusie dat zij au temoom zi;n crz 

onafhankelijk van de heersende maatschappcli;ke groep. 71 Zij worden altijd 
door een 'korpsgeest' gekarakteriseerd en zijn niet in staat zichzelf op te vatten 
als uitdrukking van een dialectisch proces U'aardoor iedere dominante nwat
;chappeli;ke groep zijn eigen categorie ·uan intellectuelen uitu:erkt. '" Voor het 
Ycstigen van een hegemonie- en zeker van die van de arbeidersklasse- is het 
Yan doorslaggevend belang dat met dit bedrieglijke zelfbeeld van 'autonomie' 
afgerekend wordt. 
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35. Idem, p. 127 
36. Idem, p. 126 
37. Risorgimento is de naam van het eenwordingsproces van Italië als nationale staat; de gematig-

den (Moderati) vorrnden in dit proce'> de leidinggevende politieke partij 
38. A. Cramsci, Sclectiorzs from the l'nson Notebooks, p. 60 
W Idem, p. 60 
40. Idem, p. 60 
41. Zie]. Piott~, La pmséc polztique de Gramsci, p. 32 
42. A. Cramsci, Jfarxzsme als filosofie v.m de praxts, p. 130/131 
43. A. Cramscr, Grondbegnppen r·an de politiek, p. 86 
44. Idem, p. 42 
45. A. Cramsci, M arxisrnc als jîlosufic varz de praxzs, p. 84 
-!6. Idem, p. 1291130 
47. Idem, p. 130 
48. Idem, p. 130 
49. A. Cramsci, Selectums frorn the l'risrm ,".'otcbooks, p. 97 
50. Idem, p. 97 (noot) 
51. A. Cramsci, Marxisme alsfilosofie van de praxis, p. 135 
52. De meufoor van de driedelige opbouw van een leger (generale staf, officieren, ma"'' van sol

daten) hanteert Gramsci meer dan eens o .. l. als beschrijs·ing van de politieke p.>rtij. Zie bij
voorbeeld A. Gramsci, Grondbeginselen van de polttiek, p. 80!81 

53. A. Gramsci, Marxisme als filosofie van de praxis, p. 136 
5-l. A. Crarmci, Grondbegrippen varz de politiek, p.41 142 (curs. door mij) 
55. Geciteerd n.>ar M. Macciochi, l'our Gramsá, p. 124 
56. A. Crarnsci, Ma~xismc als filosofie van de praxis, p. 134 
57. Idem, p. 134 
58. Idem, p. 134 
59. Idem, p. 134 
60. Geciteerd naar M. Macchiochi, !'uur Gramsci, p. 206 
61. Idem, p. 20(, 
62. A. Gr.1msci, Marxisme als filosofie ~·ûn de praxis, p. 132/133 
63. C. Buci-Glucksmann, Gramsci ct l'L't<~t, p. 50 
6-!. A. Grarmci, Grondbegrifpen van de politiek, p. 41 
65. }.t1en kan zich afvragen o Gran1sci een dergelijke scheiding ook aanneernt \'OOr de rnccst ge

avanceerde vormen van kapitalistische produktie zoals die in de VS wa.1rvan hij zegt: [),vn 

v:·onit hegcmomc geboren m de fabriek en vcreist ~ij een zeer gcrmg dantal van beroepsmati
ge tussenschakels van politieke en zdeologische aard. A. Grarnsci, Sclections /ram thc Pri.smi 
Notebooks, p. 285 

66. Zie ook A. Crarnsci, .Marxisme als filosofie van de pr<~xis, p. 135 
67. Zie Gratnsci's opn1crking over de intellectuelen die in het onderwijs werkz.um ;Îjn, Sclcc

tions from the l'nson ,\'otebooks, p. 104 

68. Wel hebben een a.mtal tendensen waarop Crarnsci hier wijst zich vanaf de Tweede Wereld
oorlog in de kapitalistische landen sersterkt doorgezet, met name de mas.salc produktie van 
intellectuelen in de sfeer van de produktie (onder invloed van wat de 'tcchnisch-wetensclup
pelijkc revolutie' heet) evenals in het democratisch-bureaucratisch systeem dat gevormd 
wordt door de moderne staat (waar de politieke bchoeften v·an de heersende klasse aan stabili
teit, controle, disciplinering en normalisering eerder toe- dan afgenomen 1.ijn). Men 1ou dus 
na moeten gaan in hoeverre de opmerkingen die Cramsci over de bcroepsinteilectuelen maakt 
(massale produktie en haar gevolgen, positie als 'middenklasse', verhouding van politiek en 
technische competentie) nog .1ltijd relevantic bezitten en in welk opzicht 1ij met uitspraken 
nn M. Foucau!t in deze te vergelijken zijn. 

69. A. Cramsci, Marxisme als filosofie van de pr.nis, p. 127 
70. Idem, p. 128; zie ook:]. Pintte, L1 perzsée politique de GramsCI, p. 47 
71. A. Cram.sci, M,nxismc ais filosofie van de praxzs, p. 135 
72. J. Piottc, La pçnsée polztiquc de Gramsá, p. 62 
73. Idem, p. 52 
7-!. A. Gram.sci, Grondbegrippen van de politiek, p. 85 
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75. A. Grarnsci, /'vfurásrnc aL filow_flc Z'<Ul de prd.Yts, p. 12X 

76. A. Gramsci, Select/ons from the Prison Notebooks, p. 452; zie ook p. 453 
77. Ontkenning van een dergelijke ,lutonomie betekent natuurlijk niet dat de intdlcctuden en 

hun activiteit slechts ,lfspiegelingen zouden (n1octen) :;ijn v.1n de positie~ \V,tarop de nLut

schappdijke klassen staan. Zowel het culturele als oq;anisercnde karakter van hun activncit 
maakt een relatieve .lutonomie noodzakelijk t.o. v·. de politieke conjunctuur. Het kan zelfs 
noodnkelijk zijn dat de intellectuelen over ga,m tot een scherpe kritiek van de kbS>c in diemt 
waarnn zij staan om zich uitemdclijk op een meer organische en hechte wijn met doe kla"e 
te kunnen v-erbinden. Zie ook J. Piotte, a.w., p . .l7. 
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De zaak Lyssenko (1927-1981) 

Leo Molenaar 

Lcn .1rtikcl over L vssenko. 

De meeste lezers zullen zich afHa,~en: wie Is ebt) Somnu~c,n /.uilen dv 
term 'Lyssenko~~lffairc' \\'(.'!eens tq.;en~ckomcn ZIJ!l.' 

]~!ct gaat hij dc:re 'Lvssenko~atf.tirc' onder l11L'Cr om de reLHie (natuur)\vc~ 

tmschap, matni.1listische di.tkTtick en ccmmlunistischc· partiJ(en). Dat w.ts 

mor mij de aanleiding um me crm te \cTdiL'pcn. Ik h.tLl het \'Ciill<WclL'll d.n liet 

hier om een iumhmcntcle ;aak gm)è,, die nog niets un .•ctualncit had ingeboet. 

Het lezen van het voorwoord v~m Althusser blj een recent bock on:r Ly.sscnko 

bevestigde dat. 2 

Aan bronncnmatcri,ul ontbreekt het inmiddels niet Het mcrk w .tanhgc 

IS dat de voorna.tmste bronnen vanuit ;en vcrschil!t:nde inv.tlshocken geschre

ITil 7.1jn en elkaar op hoofdpunten tegenspreken. TPch ontst:ut h1j het op cl~ 
k~ur betrekken v:m alle gegevens em bu:ld: de stukjes lq.;pu!7cl blijken in ei
bar te passen. M.ur compleet Is de pu;zclno~-: lang niL·t. 

De werkwijze die ik in dit ,ll'tikcl volg is dat steeds wiJdn urkc·ls orn de 

/.~uk~Lvssenko worden getrokken op basis van stecd< meer gegevens. Daarbij 

blijkt deze z.aak zclt het topic van een ijsberg te njn. 

Opkomst en val van T. D. Lysscnko 

Ik 'zaak~Lyssmko' begint in de Sowjet-Unie, omstrccb J'l2i\. I-let Js het be~ 

gmJa.tr v,m het eerste Vijfjarenplan. De zaak loopt leiteliJk nog stced, maar 

1chijnt al te lopen in 1965, wanneer een r.tpport \'all een ondcrzockscomnmsJe 

cm vcrnietigend oordcel uitspreekt O\'Cr bet-·· voor,tlnaourlogse --·· werk v:1n 

Lvsscnko en de stroming die 1.ijn na.1m dr,tagt: het I .ysscnkoi'.mc. 

Lccourt onderscheidt een aantal pcriodeninLlc untwJkkelittg 1~m Lbt Ly:-. 
smkoïsme: 

In de eerste periode ( 1927 ~ '2'!) vcrschqnt Troltm Dcnisov!lSJ Lysscnko 

(1898~1976) op het toneel. Fm biOloog, deel uitmakend van cm traditionu:l

russisclw stroming 111 de Lmdbouwtechmck, die de 111\'liwd \,lJi Lt<·turcn als 

temperatuur en voclnighe1d op de groeitijd van de pbnt bcqudeert. (;een ',tea· 

,Jc.misch' ondnwerp I Fr worden door dl' cxttTll1L' \Ttcskou 1 tc·scii 1kc vnliczcn 

un wintertarwe geleden in de Sowjct-Untc. l.ys<:enJ..o stelt \<l\>r n.ngcnuakt 

za.td van wintertarwe op hge tempnatuur te houden en pa' in de !ent<.' te ;~ui~ 

,·n, d,t.trmcc de vncskou vnsclulkcnLl. [ )ir iclcc wnnit ll~l klcttl,,[uhgc sm,_Ts~ 

( 7 ,, 



sen op zeer grote schaal toegepast en blijkt in sommige delen van het land zeer 
nuttig. Hetzelfde geldt voor enkele gelijksoortige technieken van later datum, 
zoals het 'zomerplanten' van aardappelen. Deze technieken worden bekend 
onder de term 'vernalisatie'. 

Lyssenko en zijn aanhangers wenden zich in tijdschriften tot de belang
stellende boeren op de nieuwe collectieve boerderijen met aanwijzingen om
trent koeling van zaden, thermometergebruik, irrigatievoorschriften, enz. 

De nieuwe technieken worden alom gewaardeerd. De theorieën die Lys
scnko aan zijn technieken verbindt worden door de wetenschappelijke Sowjet
wereld met een glimlach van de hand gewezen. En ook fundamentcel gekriti
seerd (Maksimow). 

In de tweede periode (1929-'35) voltooit Lyssenko de theorie bij zijn techniek, 
de 'gefaseerde ontwikkeling van planten'. Hij neemt volledig afstand van de 
'academische' wetenschap en bouwt verder op resultaten en ideeën van Mit
sjoerin (1855-1935), een pionier-boomkweker die door de Sowjetstaat tot 
symbool van een vruchtbaar Rusland was gemaakt. Hij werkte veel met entin
gen van loot op stam (de vegetatieve- niet-seksuele- kruising) en bracht een 
reeks waardevole kruisingen tot stand, bijvoorbeeld tussen peer en appel, me
loen en pompoen, enz. Mitsjoerin stond zeer sceptisch tegenover de resultaten 
van de biologie. Vooral met de nieuwe erfelijkheidsleer kon hij in zijn werk als 
boomkweker niet uit de voeten. Mitsjoerin sprak zelf over 'het breken van de 
erfelijkheid' en verwees daarmee naar zijn gewaagde kruisingen tussen ver ver
wijderde soorten en het optreden van steeds nieuwe onverwachte levensvor
men. 

Lyssenko ziet Mitsjoerins praktijk als een doorslaggevend argument tégen 
de seksuele opvatting van de erfelijkheid in de gangbare biologie. Hij definieert 
erfelijkheid als' de studie van de oorzaken van en de voorwaarden voor de op
komst en ontwikkeling van de plant in een bepaalde fase; de studie van de wijze 
waarop een plant op de omgeving reageert ... '. 

Zijn idee is dat de erfelijkheid veranderd ('gebroken') kan worden door 
abnormale voorwaarden voor ontwikkeling te scheppen. Hierdoor kunnen 
nieuwe erfelijke eigenschappen worden verkregen. Het veranderen van plan
ten en dieren 'naar wens' zal dan mogelijk zijn. Door bijvoorbeeld gewassen 
bewust aan extreme kou bloot te stellen ontstaan in volgende generatics nieuwe 
gewassen die de felle kou kunnen doorstaan. 

Met deze opvatting van 'erfelijkheid' keert Lysscnko zich radicaal tegen 
de resultaten van 30 jaar biologische wetenschap. Sinds de herontdekking van 
Mendeis 'erwtcnwetten' rond 1900 was een preciezer omschrijving van 'erfe
lijkheid' algemeen geworden. De dragers van de erfelijkheid zijn ontdekt ('ge
nen', later geïdentificeerd als stukjes van materiële structuren, de chromoso-
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men: vandaar 'gen' etica- erfelijkheidsleer). Het is de genetici in de jaren '30 

duidelijk geworden dat doelgerichte erfelijke verandering bij de aanwezige 
stand van de kennis en techniek niet mogelijk is. 

Omdat de Lyssenkoïsten echter zowel de officiële biologische wetenschap 
als de door (elke) wetenschap tot dan toe gebruikte methodes afwijzen, achtten 
zij debatten met wetenschapsmensen zinloos. Wiskundige methoden, statis
tiek, controle-experimenten, enz. worden door Lyssenko van de hand gewe
zen. 

De ideeën en technieken van Lyssenko smelten rond 1935 samen met het 
'dialectisch materialisme'. Door het opgaan van Lyssenko's doctrine in de offi
ciële staatsfilosofie blijkt op den duur elke samenlevingsvorm tussen Lyssen
koïsme en genetica onmogelijk. 

In de derde periode (1935-'48) vindt de strijd plaats om de absolute hegemonie 
van Lyssenko's opvattingen. De filosoof Prezent speelt naast Lyssenko in deze 
iase een belangrijke rol. De genetica en de opvattingen van Mendcl, De Vries, 
Morgan, enz., worden eerst 'verkeerd' genoemd, maar dit gaat in de situatie 
van 1935 al snel qver in 'vals'. Het 'mendelisme-morganisme' wordt afgeschil
derd als een kapitalistische waan tegenover de nieuwe biologische leer van de 
eerste socialistische staat. 

In een artikel van de hand van Lyssenko en Prezent, 'Plantenkweek en de 
theorie van de fasegewijze ontwikkeling van planten', wordt de genetica aange
dien om het volledig falen van haar toepassing in de landbouwpraktijk, maar 
ook om het 'bourgeois-karakter van zijn methodologie'. De genetici zijn pure 
speculanten en deze 'valse' wetenschap moet dan ook onmiddellijk vcrboden 
worden. 

Lyssenko schrijft: 'We ontkennen ... het bestaan van erfclijkheidsdeel
tjes ... ook bij de warmte zijn er geen deeltjes ... ' Inderdaad ontkennen Lyssen
ko en de zijnen niet alleen het bestaan van genen, maar ook dat van atomen, 
moleculen, plantehormoncn(!), enz. Alle theoretisch denken wordt op de hel
ling gezet. Prezent zet de aanval in 1937 door; genetici zijn 'trotskistische sabo
teurs, die zich vergapen aan de meest recente voorstellen van buitenlandse ge
leerden'. Een vreselijke beschuldiginig, geuit juist enkele dagen na Stalins rede
voering in het Centraal Comité over het liquideren van de trotskisten in de par
tij. Dat bleken er honderdduizenden te zijn, inclusief nagenoeg de volledige 
oude bolsjewistische garde. 

In 1936 worden drie joodse genetici, leiders van internationaal vermaarde 
instituten voor genetica- Levit, Max Lcvin en Israël Agol- gearresteerd en 
vermoord. In 1938 worden twee voorzitters van de Academie van Landbouw
wetenschappen gearresteerd en wordt Lyssenko president in hun plaats. Het 
gevecht om de absolute macht vindt zijn voorlopige bekroning in de arrestatie 
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en vnot•rdelmg v.u1 V.l\'ilow, pLmtcnfv,ioloog en gcncticu-; v:m wcreldf.um, 

leider v:m een -,oort 'dcp.1rtnrwnt 1an landbouw' dat met Lcnins uitdrukkelijk 
fi:n n.1 I '1:::.' w:1'> on!'' ik kcld. Va, ilow wordt ,·croonlccld wegen' sahongc 

voor de lipnd m <TCpecrt 1:111 hun~er in een ~nan~cnis \rehabilitatie scptcm

b<.T 1 '!')5 ). I v-,c,crdw v1'>1:' , , lwt uitb.1n1wn \.111 de hourgcoio,wctcnsch:1p uit .11-

k mstituten ... · 

Toch g.Llll .tllc sclwolhocken nog gn\'()tl!l duor met het uiteen:t.cttcn \.111 

de gcn<.'tll'.l en 1\or • .\,·n tn c,tudicboc·ken de n:nncn \',lil !Vlit.c,j,,,Ttn en L\'s">cnko 

met gcnocmLl. Er zipJilt<lmcntt'n, als in 1'J3'J, dat hoge panij-instanties de Ln
scnk oÏ<;ten '.tn t 1-- i ntcl i u·t u.1l i-'mt:' \'lTW 1 jtcn. 

lt' 194S buckcn l.ysscnko ç_,_ nocht:tm de tutale o1crwinnmg. ()p de lw

ruchtc 't\u:~mti.J\/<lttnt~· ":>1• de Ac.1(krnie 1uor 1 andbouwwetenscluppen, 

w;urvatt Stlrnrm~~cn dcqijdc- en ;c]fs nu nog dl' 'open disur'>sic' rocmerL wordt 

de ).',em·tiu tot l'l'Tl \Trhodcn wetLTischap 'crkl.1ard. Up de zittrng ;ijn de k.ur

tcn op voorh,md gc.'>chud. Door' crrcgaand '>t.utsin~~rijpen IS ,·oor het eerst cm 
mcerckrlwid van de Ac-,Hknm: up I.v;,senko\ h,md. Gcnl'tici, die hun wncn
sclup tuct wt!lcn opgeven, q:rliezen partl)lidnuatschap en b,t:m (bv. Kc1poport, 

Sahinm. en/ .. ). Alle hocken worden herschrl'vcn. De hele voorraad ~enerisch 

expcrirncnrecrnutcn:t,1l wordt \'l'rnictigd. ( )vcral portretten, bustes, monu

menten 1.111 ln-;cnko. /\llc pLut.c,cn ,un de <;Lutsruif worden onder Lysscnko

ïstcn verdeeld. } let staatskoor brengt een ode .un Ly-;senko: 'Hij beschermt 

ons voor .untasting door het mcndclisrne-rnorganisme' De genetica gaat on

dergronds. 

Met al'i ~rotl' voorbeeld de nieuwe socialistische bto!ogie v.1n Mitsjoerin

Lyssen ko wordt de kuïc 1 .m de 'twee wetenschappen' (de 'proletarische' en de 

'burgnlijkc' Wt'tcmcl1.1pl vt,l de Commform opgelegd ,nn .tllc communistische 

pc1rtijen. Toch is het jaar 194H het begin van het einde. 

1 )c 1 tcrde pcriodt' loopt v art 194~ tot nü. De Lysscnko die m 194~ hn toppunt 

\'<111 1.1in m:lc·ht hcdt l1lTeikt, heeh zich tegelijk steeds \'l'rder verw1jderd ,-,m de 

l.mdbouv.:prakujk waar,lJn hij ooit ziJn opkomst dankte. Nieuwe praktische 

'>Ucn·ssen blii\cn ~~chcclutt. Lv-.">cnko moer LLlarum naar steeds mcrkw:urdt

gcr tdeei.;n ~nnwn en de crhij behorende Lmdbouw- en \'eetecltrcccptcn wor

den ronduit fant.lsu"·h_ 

De a:mnl op Llt biologie (met medestanders als de bodemdeskundige \XIil

li:lm'>, de n·ltk•;kundq.;c J.qw">htmk.1j:1, enz.) gaat steeds 1·crdcr. In tegenstel

ling tot D,1rwin mcmt L1 sscnko ebt n binnen de soorten geen sprake is van 

'strijd' m:ur v,m wcdcr7.1Jd'l' 'opoHenng' v.m de individuën. Het nut \':lil 

kunstmest (en landbuuwchcmic) bij het bewerken van de grond wordt betwist: 

de structuur v:m de grond 1.ou wel belangrijker ;ijn. De biologe Lcpeshinsk.1ja 

zou met h.nr rnedcwcrkns een rcl'ks on,_"e!ooflijkc veranderingen tot 'itand ge-
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bracht hebben: rogge in tarwe, kool in wortelen, kuikens in konijnen. 
Lyssenko: 'Stalin leert ons ... onmerkbare kwantitatieve veranderingen die 

omslaan in snelle kwalitatieve veranderingen ... Dit stelt Sowjetbiologen m 
stut om de omzetting tot stand te brengen van de ene plant in Je andere.' 

Sommige geleerde aanhangers worden bewuste oplichters. 

Tegdijk rijst de tegenbeweging, die na vcrloop van tijd meer en meer vanuit de 
landbouwwereld wordt ondersteund. Een van de eerste rampzalige mislukkin
gen van Lyssenko's 'opoffering binnen de soort' is het in 1949 gestarte giganti
sclw project voor het in clusters planten van bomen: 'Het grote Stalin-plan tot 
omvorming van de natuur. '4 De bomm, die veel te dicht op elkaar zijn geplant, 
weigeren om zich wederzijds in het belang van de soort op te offeren. In de 
Prawda vcrschijnt het eerste en enige kritische commentaar in 35 jaar Lyssen
ko-aHairc. 

Kritiek en genetica leven op tot ze met enkele schommelingen tussen tole
nmie en vcrbod doorbreken in 1964. Chrocsjtsjow, die Lyssenko door dik en 
dun tegen kritiek heeft verdedigd, wordt op 14 oktober 'unaniem' van zijn post 
ontheven verklaard. Op 13 oktober wordt de geneticus Rapoport benaderd: 
binnen 24 uur moet er een paginagroot artikel klaar zijn over de genetica voor 
een leidinggevend dagblad. 30 jaar lang is elk artikel van dien aard uit alle kran
ten geweerd. Nu- binnen enkele maanden- publiceren alle kranten lovende 
,mikelen over de genetica en een stroom van kritiek over de 'pseudo-weten
schap' van het Lysscnkoïsmc. Een levensverhaal van de genetica Lcbedewa 
wordt door Dudintsew gepopulariseerd onder de titel: 'Nee, de waarheid is 
onaantastbaar'. 

De vermeende resultaten van de Lyssenko-school worden onderzocht. 
Een staatscommissic geeft al in 1965 een vcrnietigend eindoordeel: het is de fa
nniete methode van de Lysscnkoïsten iets te beweren en er vervolgens van al
les bij te verzinnen zolang het er maar goed uitziet ... Analyse blijft geheel ach
terwege. 

Bij de viering van de honderdste vcrjaardag van Mendels erfelijkhcidswct
tcn- in 1965 in het Tsjechische Brno, waar men in allerijl Mendeis monument 
weer op de voeten heeft gezet- is een grote delegatie van Sowjet-genetici aan-
\VCZlg. 

Een studie van de communist en geneticus Zhorcs Mcdvedew, 1 die op een 
voor de partij nog tamelijk flatteuze wijze de afgelopen 50 jaar Sowjetbiologie 
overziet, wordt verboden. Het bock verschijnt in de V crenigde Staten. Medve
dnv wordt na een studiercis de terugkeer naar de Sowjet-Unie ontzegd. 

De zaak- Lysscnko gaat verder. 
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N;1 deze schets dringen zich vele vragen op. Op enkele wil ik in dit ;1rtikel in
gaan: 
I. Welke m;1;1tschappelijke betoren spelen een rol in de confrontatie tussen 

genetica en Lyssenkoïsme? 
2. Hoe k;1n de opkomst van Lyssenko verklaard worden; wa;1rom wordt zijn 

werk al in 1935 gesanctioneerd door delen van het Sowjetst;1;1ts;1ppar;1at? 
3. Hoc moeten wc de opvatting van de 'twee wetenschappen' (uit 1948) plaat

sen tegen de achtergrond van de in de praktische sfeer reeds dalende ster van 
Lyssenko? 

4. Hoc vcrhoudt zich de ideologie van Lyssenko tot Stalins versie van het 'di
alectisch materialisme'? 

5. Welke conclusies zijn er te trekken over de relaties tussen partij, wetenschap 
en dialectisch materialisme - mede op grond van de ervaringen van de 
zaak-Lyssenko? 

Het politieke debat over genetica en Lyssenkoïsme (jaren '30) 

In de jaren '30 wordt in de arbeidersbeweging veel gedebatteerd over de the
orieën van Darwin en Mende!. Van vooraanstaande communistische 
wetenschapsmensen vcrschijnen theoretische werken als 'Erfelijkheid en poli
tiek' van de Brit John Haldane, 'Biologie en marxisme' van de Fransman Mar
cel Prenam of 'Het rassenvraagstuk' van de NederlanderGerrit Kastein. 

Buiten de Sowjet-Unie is de invalshoek voor het debat niet de praktische 
toepassing in landbouw of veeteelt. Het gaat om het positief formuleren van de 
grote (dialectische) synthese in de biologie en het kritiseren van het grove mis
bruik dat de nazistische en racistische ideologie maakt van resultaten van de 
moderne biologische \Yetenschap. 

Een citaat van Marcel Prerunt: 
'Wat marxisten aanvallen is de foutieve fascistische wetenschap, dat is ook 

de bluf van de rasliteratuur, die met een hoofdstuk over de door Mendel vast
gestelde erfelijkheidswetten begint, en die vervolgens voorgeeft uit deze wetten 
al de fascistische gevolgtrekkingen te kunnen afleiden, van de stelling betref
fende de meerderwaardigheid van het uitverkoren ras en de noodzaak om dit 
ras zuiver te bewaren tot aan de stelling van het recht op onderdrukking van de 
minderwaardige rassen.'' 

Er is minstens sprake van drieërlei misbruik van de biologie. 
Dat betreft dan allereerst één van de centrale punten uit Darwins opvattin

gen, nogal ongelukkig aangeduid met 'de strijd om het bestaan'. Darwin vcr
onderstelt dat de natuurlijke selectie van dieren en planten tot stand komt door 
'strijd' tussen en binnen de soorten. Marx en Engels maakten hier al vaak de 
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kanttekening bij dat er behalve strijd ook harmonie aanwezig was, maar- veel 
belangrijker- dat deze wet uit de dieren- en plantenwereld nooit gedachten
loos van toepassing verklaard mocht worden op de mensengemeenschap om
dat die kwalitatief van die van plant en dier verschilt. De beperkte natuurlijke 
hulpbronnen van elke andere dierlijke soort dan de mens maken naast harmon
ie strijd onontkoombaar. Maar de menselijke samenleving doorbreekt die af
hankelijkheid van de natuur, kenmerkt zich door doclbewustheid, vrijheid, 
produktiemiddelen, techniek, vcrdeling in klassen, enz. 

Wel nu, de 'meedogenloze' strijd om het bestaan was door de fascisten tot 
hocksteen van hun ideologie gemaakt: ' ... juist de plotseling in zijn volle bete
kenis begrepen strijd der vcrschillende geaardheden schijnt ons het belangrijks
te. Deze strijd van de verschillende rassenzielen is voor ons thans de spil van de 
wereld- en van de cultuurgeschiedenis.' (Rosenberg.) In de biologische rassen
theorie van de nazi's leidt de 'strijd om het bestaan' tot de conclusie: Oorlog!5 

In de tweede plaats ging het om gevolgtrekkingen uit Mendeis erfelijkheids
leer. Eén conclusie die uit Mendeis wetten getrokken werd is dat in principe de 
erfelijke aanleg ('genotype') van levende organismen van generatie tot generatic 
onveranderd wordt overgedragen. De rassenideologen maakten hiervan dat 
het 'noordse ras' zijn 'rassenziel' inderdaad sinds de reutonische oudheid had 
bewaard en op het huidige Duitse volk had overgedragen: 'De leden van een 
ras brengen steeds weer huns gelijken voort.' (Günther. )5 

Het derde aspect was de 'eugenetica', het verwekken van een gezond (blond, 
blauwogig) ras. Daar kwam de complicatie bij dat deze discussie ook in de 
Sowjet-Unie in de jaren '20 was gevoerd onder (communistische) biologen. 
Vooraanstaande wetenschapsmensen als Koltsow, Serebrowski, Agol, Levit, 
c.a. schreven en dachten over de kweek van een gezond socialistisch Sowjet
volk. Serebrowski stelde een geboortepolitiek voor, waarin onderscheid ge
maakt moest worden tussen seksueel plezier en voortplanting. De voortplan
ting zou volgens sociaal plan en met behulp van kunstmatige inseminatie plaats 
kunnen vinden. Dergelijke discussies werden eind jaren '20 door regeringsin
stanties zoveel mogelijk afgekapt: het ging niet om de verbetering van de maat
schappijlangs de weg van de verandering van de biologische erfelijkheid maar 
langs de weg van de verandering van de maatschappelijke omstandigheden. 
Toch zouden later-in de strijd met Lyssenko- genetici als Levit en Koltsow 
in hun processen voor 'racisten' en 'fascisten' worden uitgemaakt op grond van 
hun vroegere publikaties. 

Minstens drieërlei soorten misbruik en misinterpretatie. Het debat over erfe
lijkheidskwcsties werd hierdoor politiek zwaar geladen. Maar het moést ge-
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voerd worden om de result.ncn \·;m wetenschap .1lgemecn bekend te makmen 
ncvisti . .,ch misbruik te bestnjdcn. Ln publiklllc'> \'.111 Haldanc, kmtand, Kas· 

tcin, Prenant, Levit en vele andncn werd tbarom de \H'ten.,chappclijkc stand 
\',lil z.aken weergegeven en werd scherp onderscheid gcnu,lkt tussen de echtl' 

thcone en de racisti;,chc w;un. Ik wil ,ugumenten \all Gcrrit Kasrein in 'Het 
R.1ssenvraagstuk' -··-een op hoog peil st;unde wcerkggmg van toenmalige én 

huidige rasscwacm --·op het punt van de edchjkheicl in grote lijnen wcergnm. 

Kasrein ge eh een kort overzicht v;m Mendeis ontdekking van' erffactoren' 
111 zijn Luneuze proeven met groene · gele erwten, witte i griJze muizen, en;, 

Bij Mendel ontbreekt nog een duidelijk beeld \',m wat deze 'erfbctoren' nu 

precies zijn. Maar, nadat door de ontwikkeling van de microscoptc het binnen· 

ste \';Ul de cel steeds beter bekend wordt, zijn in de celkern de zgn. 'chromoso· 

men' ontdekt. Morgan ontdekt in zijn fruitvliegproeven dat deze chromoso· 

men de dragers z.ijn van de cr!clijke aanleg ('genotvpc'). Dclcn \',1n de chromo· 
. .,omen, de '!!,enen', komen u\creenmet een bep.uldc 'crff,lLWr', De chrummo· 

men zijn dus de materiële dragers van de door Mendel theoretisch aan)!,cnomcn 
'genen' (materialistischer k;111 het niet!). 

F.r rijst nu minstL·ns l'éi1 grote moeilijkheid bij het combineren nn Dar· 
wms ontwikkelingstheorie ('het \TLuHlcrcn der or)!,amsmen') en Mendeis crfe

lijkheid·deer ('het om·ecmdcrd doorgeven van de genen} Bestaat er een ver

band tussen continuïteit en discontinuïteit, behoud en vcra.ndcring? 

Hier brengt de Nederlander Hugo de V nes, in 1900 0.:·n van de drie hcrontdck· 

kers van Mendeis vergeten erfeliikhcidswetten, de wnthese tot staml. Bij zijn 

experimenten aan de teunisbloem merkt hij dat er onder 7iJn planten plotseling 

nieuwe vormen opgroeien zonder dat hiJ dic met andere planten heeft gekruist. 
Fr moeten dus plotselinge veranderingen 111 de genen, 'mutaties', z.ijn op)!,etrc· 
den. In tegenstelling tot de niet-ertelijke nn,Hics in lwt uiterlijk ('phenotypc') 

van planten en dieren onder invloed \'<111 omge\·ingshc·toren (één aanleg kan 

zich in vcrschillende \·ormen uiten), ga,n het bij 'mutaties' om crlelijkc veran· 
deringen. 

Sinds De Vries ontsr.ut het volgende beeld: de evolutietheorie van Darwin 

en de erfelijkhetdswctten van :V1cndel completeren clk.ur wanneer juist dele

vt'ns\·atbare en-· tocvailig --aan de omgeving a,1ngepaste mutantcn de 'strijd' 

binnen de soort 111 hun voordcel beslechten en de ontwikkeling van de soort 

een stapje doen ver- c.q. opschuiven. DL)Or de omgevin~; te vcranderen kan 

men de eigenschappen van het organisme veranderen, maar /.o'n verandering is 
met ertelijk, Een blijvende, dus erfelijke, verandering lun allccn tot stand ko

men door mtddcl vcm gl·nmtrokcrdc kruisingen en selectie \',ll1 het nai!,eslacht. 

Tenslotte wordt in de jaren '30 door Muller c.a. ontdekt dat het pcrccnta· 

ge mutanten sterk opgevoerd lun wordcn onder invloed van röntgenstralen en 
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'ommigc ,-hcnw,ciw -;tuften: de omgc,-ing heeft dus wel directe invloed, maár 
ongcnd1L 

Tcgenon:r dczl' opvatting v,m erfeliJkheid stond vanouds d1e v.1n Lam,1rck (in 

l~Ol gcfonnulccrd), Die ging er vanuit dat veranderingen in de omgeving bij 

elieren en plamm bep.ukJe erfelijke ver:mderingen teweeg brengen (generaties 

giraffen krijgen ,1\ boomhL1deren etend een steeds !.mgcre nek)- De stelling van 

\oonver,mdering', naar voren gebracht in een tijd dat men de ~chepping voo1 

eens en ,lltljd gegeven chcht, kreeg steun van Darwins evolutieleer, maar Dar

,,-in meende lbt door de omgev1ng veroorzaakte veranderingen (bijv. vcnmn

kingmJ niet erfelijk \Varen. In het begm van de 20e eeu1v vvas de stelling van 

Lunarek grotendeels achterhaald. Uiter:1ard bleef de gedachte van gcstuurde 

1cr,mdering van levende wezens --- Fr,mkenstein! -- np de achtergrond a,m

wczig. De genetiel -- in de j.ncn 'JO op basis van O\'l'nloedig prncfondnvin

dclijk matenaal en theoretische prestatie:-. een ?eer ecrbicdw.1ardige weten

sc-happelijke discipline- bood aan de;c gccbchtc echter geen steun. 

Ik \e;.cr zal opmerken dat deze syntl1esc in de biologie door Kasrein en ande

rcn zdfbcwust n.\,lf vot-cn wordt gebracht. Geen Wtmdcr. Vour m.lrxl<.tc·n die 

het materialisme hoog in het va.mdcl hadden, betekenden deze ontwikkelingen 

een bevestiging van hun filosofie. Eerst de materiële basis van de erffactoren, 

dan de vcrsterking door De Vries van Uarwins matcnahstschc ontwikkelings

theorie en tenslotte de dialectische svnthese nn de elkaar schijnbaar uirsluitcn

dc theorieën v,m Darwin en Mendel door De Vries' 'mutatieleer'. 

De racistische waandenkbeelden worden wetenschappelijk én politiek iel bc

'treden. Er ontstaan werken als het bock voor de arbeidersuniversiteit van 

"vlarccl Prenant,'' 'Marxisme en biologie', dat onder vooraanstaande Wl'tcn

schapsmcnsen veelenthousiasme voor het marxisme losmaakt. 

Ook in de Sowjet-Unicis deic discussic volop aan de gang. Na 1917 is een 

~cncratic van vooraanstaande genetici uit de grond gestampt. I-!un \vcrk krijgt 

in betrekkelijk korte tijd wereldwijde erkenning en S\'mpathic. Muller, marxist 

en bclangrijkste leerling v,1n I'vlorgan, komt enkele jaren op de genetische insti

tuten in de Sowjet-Unie werken. Het wereldcongres van genetici zal in 1937 in 

:Vluskou gehouden worden. 

Zu 1s de situatie in de biologische wetenschap op het moment dat Lyssenko 

;.ijn intrede doet. Lysscnko en de zi,nen wijzen 'theoretisch' denken ,·an de 

lund. Er bestaan geen geheimzinnige deeltjes. 'Genen' zijn een bourgcois-ver

J.inscl: 'alles' in de plant heeft erfelijke cigenscluppcn. Bij geschikte 'opvoe

ding' kunnen naar wens erfelijke veranderingen in de cigcn.,chappen van plant 
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en dier worden aangebracht. 
Op het racistische misbruik van de genetica wordt op een merkwaardige 

wijze gereageerd. Lyssenko c.s. kunnen dit niet theoretisch weerleggen. Wc 
zien nu dat Lyssenko die onderdelen van de biologie 'schrapt' die door de na
zi's worden misbruikt: dat wil zeggen Darwins 'strijd om het bestaan binnen 
de soorten', want dit leidt tot oorlog; Mendeis erfelijkheidswetten, want die 
leiden tot rassewaan. 

De medische genetica en 'eugenetica' worden eveneens tot de rassewaan 
gerekend. Vooraanstaande genetici worden door de Lyssenkoïsten voor 'fas
cist' en 'racist' uitgemaakt. Effectieve scheldwoorden. 

De vereenzelviging van Lyssenko's opvattingen met het 'dialectisch mate
rialisme' vindt vooral op twee punten plaats. In de eerste plaats op het punt van 
de relatie tussen theorie en praktijk (produktie): het Lyssenkoïsme was in de 
jaren '30 produktiever dan de genetische wetenschap. In de tweede plaats gaat 
het om de benadrukking van de wisselwerking tussen organisme en omgeving, 
om directe beïnvloeding. Hieraan wordt 'de voorkeur' gegeven omdat het 
meer perspectief biedt aan landbouw en veeteelt. En 'wisselwerking' is een fat
soenlijke dialectische categorie. 

In 1936 treden de genetici en de Lyssenkoïsten op een conferentie met elkaar in 
discussie. Daar lanceert Muller een frontale aanval op Lyssenko's ideeën. Hij 
keert de argumentatie radicaal om. Het Lyssenkoïsme is juist een logische basis 
voor racisme en fascisme, wànt als training- opvoeding, de omgeving - de 
erfelijkheid verandert, hebben eeuwen van ellende en onderdrukking de min
der gelukkige klassen en rassen ondergeschikt gemaakt aan de welgestelde klas
sen en rassen. Dan staan 'de verdoemden in 's hongers sfeer' hulpeloos tegen
over de aristocratische supermensheid. Een keihard argument, maar nauwe
lijks in de Sowjet-Unie anno 1936. Misschien ook, omdat Lvssenko's stelling 
de Sowjetbevolking na enkele generaties van training een stralende toekomst 
voorspelde? 

Tot slot van dit onderdeel is het goed om te benadrukken dat de resultaten van 
de erfelijkheidsleer wel degelijk een politieke gevolgtrekking toelaten. De uit 
de Sowjet-Unie uitgeweken Dobzhansky brengt dit ongeveer als volgt onder 
woorden: de biologie ondersteunt geen enkele klasse, natie, ras of partij. Haar 
resultaat is hoogstens dit: 'de verschillen in erfelijke eigenschappen van mense
lijke capaciteit zijn tussen individuen in een groep veel groter dan de verschillen 
in gemiddelde erfelijke eigenschappen tussen groepen onderling.'' Het behoud 
van de erfelijke aanleg (genotype)- ook na eeuwen uitbuiting en kolonialisme 
-maakt dat bij gewijzigde maatschappelijke omstandigheden- een volledige 
menselijke ontplooiing het resultaat kan zijA. De politieke boodschap van de 
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~enctica is daarom een fundamenteel democratische: een koud-water-douche 
100r nationalisten, racisten, kolonialisten of seksisten. 

De 'dialectisch materialistische' Lyssenko-versie van de biologie- bekend als 
,1grobiologie- had geen enkele wetenschappelijke achtergrond. Het was een 
ideologische verwerking van een aantal landbouwtechnieken. Ze was niet ge
baseerd op Lamarck, al kwam ze tot soortgelijke stellingen. Het was geen con
structie, gebaseerd op een gezonde spanning tussen 'praktijk' en 'theorie', zo
als door sommigen beweerd; geen 'paradigma' dat zich een tijdlang naast de 
Mendeliaanse genetica kon handhaven. Het was een waan, waarmee elk zinvol 
debat op voorhand geblokkeerd was. Het kon niet dominant worden om eigen 
1erdiensten, maar slechts met behulp van staatsdwang en onderwerping van de 
wetenschap. 

De vraag is: Waarom? 
Het antwoord hierop moet beginnen met inzicht in de situatie in de Sow

Jet-Unie in die jaren, de dreiging van fascistische overrompeling (zie Lyssen
ko's vcrweer hiertegen), en vooral de wanhopige strijd om het verhogen van de 
,1rbeidsproduktiviteit in de landbouw. 

Wetenschap en ideologie in de Sowjetlandbouw 

huwenlang is de landbouw een traditioneel bedrijf geweest, dat van generatie 
op generatic wordt overgedragen. De industriële revolutie brengt het ontstaan 
1·an grote steden mee. Grote bevolkingsgroei stelt geheel nieuwe eisen aan de 
traditionele landbouw, dwingt tot inschakeling van de wetenschap. Liebigs 
ontdekking van de betekenis van chemische stoffen voor de plantengroei, de 
latere ontdekking van de speciale rol van het element stikstof enz. brengen met 
zich mee dat de landbouw aan het eind van de vorige eeuw een toepassingsge
bied wordt van de scheikunde en een afzetgebied voor de chemische industrie. 

De erfelijkheidsleer is in de eerste decennia van deze eeuw een grote the
oretische doorbraak in de biologie, maar nog lang geen praktische. Er bestaan 
grote wrwachtingen omtrent het praktische nut van de genetica, maar het zal 
een lange weg blijken van Mendeis wetten naar gerichte toepassing in de land
bom';praktijk. 

In de Sowjet-Unie is de situatie in de jaren '20 zeer bijzonder. 
In de eerste plaats bestaan er in het uitgestrekte land zeer extreme klimato

logische omstandigheden die de landbouw voor specifieke vraagstukken stel
len. Serieus wordt al vanouds de vraag opgeworpen of er voor de unieke Russi
lchc omstandigheden geen specifiek Russische landbouwwetenschap nodig is. 8 

Lnsenko is een loot aan die stam, niet de stam zelf. 
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In de tweede plaats is er L'Cn enorme kloof ont'itaan lll';scn de landhouw

wetenschap en de praktiJk. Russische bodemspecialistcn, botanici en later ge

netici genieten intcrn.ltionale faam. Daartegenover staat een middelceu\\''e 

bndbouwpraktijk, die 1.0 weinig selectief is dat er volgens het volksgeloot na 
het :raa1en van tarwe rogge of haver geoogst k.m worden. Ook daarin is Lvs

~enko niét 'origineel'. 

Dez.c .1bnonnalc toestand was tot stand gekomen door het vcrlichte tsaris

me, dat het bnd wilde moderniseren zonder de sociale structuur a:~n te pakken. 

l.andbouwexpenmenteerstations stonden te midden van de verpauperde reali

teit. Tijdens de revolutie van 1917 tumen de bocren deze station<; in be/.it en 

verdeelden de landerijen. 

Na de revolutie staan de bolsjewieken voor een bijna onmogelijke opgave. 

7ij gun uit van de noodzaak \'.ln onderzoek en wetenschap voor de opbouw 

van de socialistische sta.H. Ook Jow,lrsky moet wegeven: de bolsicwieken 

schrijven in de eerste 10 jaar de wetenschapsmensen absoluut de wet niet voor. 

Het optreden van Lcnin speelt een belangrijke rol. Hij stelt stccch: hóc afwij

kend en afwijzend het politieke standpunt van de:tc mcmen ook mag /.IJn, zon

der hun rnedcwerkmg is de opbouw v~m het socialisme niet mogelijk. l )c door 

het tsarisme gc"·hondcn wetensch,lppclijkc autunomic wordt hn,reld, (land

bouw )instituten wurdcn opllleuw opgericht, experimenteerstations h cropend, 

de kwekerij van Mitsjoerin \Vordt overgenomen, enz. 

Vooraanstaande wetenschapsmensen als Vavilow, Tubikow e. ~1. ,·oei en 

zich aJngesprokcn door de uitdaging aan de wetenschap die de nieuwe Sowjet

maatschappij stelt. In 1922 wordt naar het voorbeeld van de Verenigde St:~tl'n 

l'en soort Departement van Landbouw opgericht, waaronder tal van resear

chinstituten 1·allcn. De door de wetenschappelijke \vcreld aangewezen Vavi

low staat aan het hoofd. Marcel l'rcnant schrijft hierover: 

'In onze landen worden nieuw gekweckte planten gc/.ocht en bestudeerd 

op particulier en beperkt initiatief. De Sowjetregering daarentegen heeft tah·ij

ke door Vavilow geleide expedities uitgezonden om in de hele wereld 1 .uiëtci

tcn en soorten kweekbare planten te zoeken. Men heeft er in enkele jarenmeer 

dan I 00.000 \'erzamcld. dat \Yil zeggen veel meer dan men tevoren ooit gekend 

had. Deze verzameling, die nog steeds verrijkt m door de specialisten van de 
hele wereld bewonderd wordt, wordt m het "Instituut voor pLmtenkundc" 

best udccrd .... "I 

Fr is een hartstodltelijk streven na:~r het zo snelmogelijk tot stand bren

gen van een wetenschappelijk bedreven landbouw. Het idtaal van Vavilm is: 

'de geplande en rationele benutting v.m de plantenbronnen v.m de hek aarde, 

het met behulp van de nieuwe genetica tot sund brengen van "organische \'Or

men naar bl.'!in-cn"; de biologische synrhc~e net /O 'n IT.llircit m,lkcn als de che

mische .. 
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De verwachtingen ;ijn hoog gespannen. Veel te hoog. Revolutionaire lei
ders btL'll neb soms verleiden rot uitspr;lken als 'het in en kek j.1ren voorhijstre

l'l'n van de Westeuropese Lmdbomv'. Fr is geloof en hoop in het onmogelijke. 
De nieuwe regering en de wctcnsclupsmensen zijn de mertuiging toegedaan 

ebt de meest progressieve \YCtensch.1p nodig is om het meest progressieve bnd

blluwwstcem van de wereld te scheppen. 

Maar intm.,cn wordt de kloof tussen landbouwwctcnsclup en landbouw

pr.1ktijk steeds wijder. Mensen .ds Tulaikow wijzen erop dat de door de insti

tuten vcrbetenk nden niet produktiever zijn als er veel onkruid is en wcimg of 

~een gt'reedschap of nlCst. De bndbouwcconoom Doiarcnko is al in de jMcn 

'20 bang voor een terug•dag, een teleurgestelde reactie op het uitblijven v.m re

'ultaten. 

En inderdaad, ook \'OOr de landbouwwetenschap keert in 1929 het tij. De 

regering besluit tot collenivJsatic van de Lmdnuw diL\ met f.>;Cbruikn1.1king van 

Jilc middelen, aan de honen wordt opgelegd. De opsund van de rijkere hoL'

rcn - ~ de k()(·lakkcn - wordt in hl<)(:'d gesmoord. De b<,]..,jewiki 1ip1 ervan 

nvcrtuigd d.u de landbouw in de nieuwe LolketinT hondcrijt·n de achterlijk

heid v.1n de Rmsische boer in korte tijd 1 :d opheffen. Is her maatschappelijk 

';ijn' niet de gromhlag voor het rn.ut'ichappelijk 'hewu..,rzijn') Door gmnt

lchcepse rcorg.1nisatic van de landbouw, door inschakeling van nicu wc tech

nieken en door uwpassing van de landbouwwetenschap op grote schaal móet 

l'en snelle vooruitgang in produktie en mentaliteit mogelijk zijn. De overtrok

ken \'Crwachtingcn worden bekritiseerd door landbomvcconornen als Chai

.mow en Doiaren ko, die daarmee tot de eerste arresLmten in het wetenschap

pclijk kamp gaan behoren. 

Tcr;elidcr tijd verandert de houding van p.1nij en regering ten opzichte van de 

positie van de wetenschap. Het oHiuëlc keerpunt is Stalms rede\ oenng uit 

1929 on:r 'Het agr.1rischc vr.1agstuk 1ll de Sowjet-Unie'. Daarin hrmgt hij het 

IT.lagstuk \·an de verdere onnvikkeling van de theorie (wetenschap) in verband 

met de uk en \·oor de opbouw v.m het socialisme:' ... mtussen is het noodzake

lijk, d,n het theot-cti.,dlc \vcrk niet ,1l!een met het pr.1ktischc werk gelijke trc·d 

houdt, ma.1r eLn het dit voorbij snt'lt en onze praktici 111 hun strijd voor de 

u1crwinning van het socialio;me 'can u·c~pcns i.'om-zLet. Het IS bekend dat de thc

uric, leurmeer ZIJ u:erkclijk een theonc IS, aan de praktiet nieuwe oriëntatie, hel

der perspectief, zekerheid bi i hl·t \\·erken geloof in de overwinning van onze 

z.uk schenkt. Dit ,1lles moet wel \an geweldige betekenis zijn voor de ;;1ak v.m 

onze socialistische opbuu w ... ' 

Het compromis \ ,m !.en in wordt vni.ncn. \V etenschap komt onder con

trole v.m de partij. Van de WL'tL·m .. lup mogL·n I'L'sulull'n 1crLmgd worJen -

n.ur wem. \Vil een \\t.:tenschap een <,:·crkclitkc wctemchap zip1, d.m moet /e 



vooruitlopen op de praktijk en daaraan dienstbaar zijn. Dienstbaar aan de Rus
sische landbouw. 

Op een bijeenkomst in 1929 voor landbouweconomen benadrukt Stalin 
dat alleen de praktische resultaten de toetssteen zijn voor wetenschappelijke 
waarheid. En die praktische resultaten zijn alarmerend: in plaats van vooruit
gang spectaculaire achteruitgang: rampjaar na rampjaar, sabotage, enz. Een 
ommekeer vindt plaats in de relaties tussen regering (partij) en landbouwwe
tenschap. Het Vijfjarenplan (1928-'33) wordt door de Sowjetindustrie ruim
schoots voorbijgestreefd met behulp van fysica, chemie, werktuigkunde, wis
kunde, enz. Maar dit lukt niet in de landbouw, hoewel de gedwongen collecti
visatie toch de beste voorwaarden voor drastische vooruitgang biedt. Waarom 
lukt het niet? Aan de koelakken kan het niet liggen: die zijn letterlijk in de aard
bodem verdwenen. Velen geven als antwoord: onze landbouwwetenschap 
deugt niet! 

Dle wetenschap loopt niet vóór op de Russzsche landbou""' (zoals men in de 
jaren '20 stelt), maar ze loopt hopeloos achter. De landbouwpraktijk is revoluti
onair veranderd en heeft ook een revolutie in de landbomv""·etenschap nodig. 
Men vraagt zich af: waartoe dienen die 1300 researchinstituten met hun 2600C 
specialisten? Er komt géén discussic over de afweging die een arm onderont
wikkeld land moet maken tussen bevordering van de landbomvtechniekcn 
enerzijds en bevordering van de wetenschap anderzijds. Bescheiden doelen 
worden niet gesteld in de Sowjet-Unie van de jaren '30. Het is alles of niets. Of 
Vavilows departement met de grootste collectie variëteiten van de wereld is een 
goede zaak of het is een verspilling van geld aan bourgeoiswetenschap. En de 
vereisten waaraan de wetenschap moet voldoen stijgen met de maand: binnen 2 

jaar moet alle zaad vcrvangen zijn door gewaarmerkte zaden, de aardappel
oogst moet onmiddellijk verbeterd worden, enz. 'De modernisering \·an een 
achtergebleven land lijkt irrationeel enthousiasme en volharding nodig te heb
ben, die erg moeilijk uit te meten zijn in nuttige en bescheiden doses .. .' 12 

Het móet mogelijk zijn. Stalin stelt in '33: 'als er een hartstochtelijke wil 
is, kan elk doel bereikt worden, elk obstakel overwonnen ... ' 

In deze historische situatie doet de beweging van bocr(in)geleerden zijn intre
de; in 1929 al23.000 boer(in) sterk. Deel uitmakend van de collectivisatie- en 
mechanisatiecampagne pionieren zij met nieuwe technieken, het gebruik van 
meetapparatuur, beïnvloeding van factoren als koude, warmte, licht, vochtig
heid en droogte, enz. Tal van recepten voor stimulantia doen de ronde in de ei
gen tijdschriften. Er komt kritiek uit de wetenschappelijke wereld: échte voor
uitgang betekent verbeterd zaad, kunstmest, diversificatie van oogsten; géén 
lapmiddelen! 

Maar het antwoord van de landbouwfun.ctionarissen is: de boeren kunnen 
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gelijk hebben, risico's móeten genomen worden om- toc'è·alstrcj}crs te vinden, 
'laten wc allemaalexperimenteren en kijken wie de beste oogsten ha.1lt ... '. 

Eén zo'n boer-geleerde rnét academische opleiding is T. D. Lvssenko. 
Zijn toevalstreffers betekenen een gedeeltelijke opheffing van het afschuwelijke 

vcrlies aan wintertarwe en een nieuw begin van de aardappelkweek in sommige 
delen van de Sowjet-Unie. Waar de wetenschap faalt, slaagt Lysscnko. En de 
publiciteit rond de successen~ buiten proportics opgeblazen, maar goed om 
de moed crin te houden~ speelt een grote rol bij de mythevorming. 

1\iu beginnen een aantal afzonderlijke lijnen naar elkaar toe te lopen. Als de 
pr.lktijk beslissend is, maatstaf vour de waarheid, dan is de genetica op dit punt 
m het nadeel ten opzichte van Lyssenko's agrobiologie. Dan1s de genetica ken
nelijk ongeschikt voor Russische omstandigheden en moeten Lyssenko's re
lultaten als uitgangspunt voor een nieuwe biologie worden genomen. 

Lyssenko helpt gretig, sluit zich aan bij Statin en kritiseert de genetici: 
'Om een bepaald resultaat te krijgen, moet je precies dat resultaat willen; en .1ls 
)C het niet wilt, krijg je het niet ... ' En niemand kan ontkennen dat Lyssenko en 
de zijnen de oog~ten aan wintertarwe en aardappelen hadden ~·lllcn vergroten, 
m dat ook hadden klaargespeeld. 

Er begint nu een meedogenloze aanval van de agrobiologcn op de genetici. 
Het gaat ook om een stuk klassenstrijd, of minstens 'geledingenstrijd', in de 
zin dat \Tel 'oude' wetenschapsbeoefenaren (met hun traditie van voor 1917) 
tcgenmTr een in en ná de revolutie ontstaan kader van het bmibouwapparaat 
komen te qaan. De eersten komen uit de beter gesitueerde milieus onder het 
tsanstisch regime, de laatsten komen vooral uit boerengezinnen. En de kritiek 
1.111 de batsten beperkt zich niet tot het verwijt van de ivoren toren. Nee, nu 
1neckt zich ook de sinds tientallen jaren wijder geworden kloof tussen weten
schap en praktijk. De Lyssenkoïsten eisen de hele biologische wetenschap \Oor 
1ich op. Zij brandmerken de genetici als saboteurs, trotskisten, racisten, fascis
ten, buitenlandse agenten. De terreur maait een aantalleidende genetici weg. 
Toch verdv>ijnt de genetica officieel pas in 1948 van Moedertje Ruslands aarde. 

De genetici zitten in de verdomhoek, omdat zij pas in J94H op hun allereerste 
direct praktische resultaten kunnen wijzen, de 'polyploïdie'; het teweegbren ~ 
gen van grotere aantallen chromosomen in de celkern wat tot betere sourten 
maïs leidt. Hoewel Vavilow en de zijnen hier op het niveau van wereldpioniers 
m de jaren '30 mee bezig zijn wordt hun werk in de kiem gesmoord. De geneti
ca is in de jaren '30 vooral een theoretische discipline, die van succes naar succes 
snelt, maar tot in de jaren '50 weinig aan de praktijk van de Russische land
bouw kan bijdragen. 

Er is volgens Lecourt sprake van een 'cri<>is van de toepasbaarheid' van de 
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genetica tw,sen 1920 en 1950. Met de ontwikkeling van de molecuulhiologie, 
de biochemie en/"', wordt 111 195.1 de chemi,che structuur van de chromoso

men (DNA) ontrafeld en wordt langzamerhand gerichte heinvloeiding van er
felijke cigcnscluppcn nwgclijk. Dit dankzij volstrekt thcorctzsch, aanvankelijk 

'toepassingsvrij', onderwek. De vele spectaculaire mogelijkheden van nu ope
nen een geheel nieuv. gcneticadcbat, juist v·oor wat betreft de voor- en nadelen 

van haar prakti,che toepassing. De Russische genetica zat 30 jaar in een prak
tisch gat dat zij- met welke hartstochtelijke wil dan ook- niet in enkele ja

ren kon upvulien. En JUist op het moment dat /.c operationeel kon gaan wor

den werd ;r.e ven olgd en later officiec.:l n:~rboden. 

Toch z.uu het volkomen onjuist Zijn om de overwinning van het Lyssenkoïsmc 

toe te schrijven aan de krachtvan die beweging zdf. Want behalve de beweeg

redenen v,m de Lysscnkoïstische beweging zijn n de o7.·crwcgcndc motieven 

\ an delen van het Sowjctstaatsappar,ut om een nieuwe ideologie te scheppen. 

In de slogans van die tijd komt vaak naar voren dat de nieuwe landbouw ook 

een nieuwe wetenschap 'nodig had': 'de oude landbouwwetenschap onder het 

kapitalisme \V" as niet in staat om aan de vercisten van de kolchozen tegemoet te 

konwn ... een nieuwe theorie is nodig op basis van de geschriften van Lenm en 
Stal in ... enz.' 

Lccoun suggereert dan ook een verband tussen deze cis en de rol die de 

staat toest~lat aan het Lyssenkoïsme. De z.,uk-Lyssenko gaat daarmee ver uit 

boven de persoon Lysscnko. Het resultaat van de strijd sta,lt dan al vast buiten 

Lyssenko om door de eisen van een bepaalde politieke lijn. D<C ;unpak van het 

bocrenvraagstuk leidt tot het ontstaan van een nieuwe geleding van technici 

1uast de gewone boeren die de belichaming zijn van twee van Stalins leuzen: 
'de techniek beslist alles' en 'de kaders beslissen alles'. 

Het Lyssenkoïsrne v·ervult een belangrijke ideologische en organisatori

sche rol onder de boeren-technici. In de eerstepbats baseert het zich op Mit

o.;jocnn, dus op de eeuwenlange praktijk van Rus,ische bocren en kwekers. Het 

duet vcrder een naticm,ul appèl op hun volledige in?et. Fr ontstaat zo een bc
'''egyzg onder de strijdbare boeren, die wc het best met die van de Stachanovic
rcn in de industrie kunnen vcrgelijken (arbeiders als Staebanov die eenzogmot 

mogelijke prestatic leveren door langer en intemievcr te werken). Fr ontstaat 

ook een direct vcrband tussen de eigen extr.l inzet van bonderduizenden en de 

m-ijd voor de opbouw van het socialisme. Er \inLlt, kortom, ook een directe 

v erbtnding plaats v·an de bocrenbeweging met de opvattingen van Stalin, 

waardoor l1et ideologisch cement tot stand komt voor de samenbundeling van 

de bocren achter de doeleinden van de Sowjctsta,lt. 
Her Lv.'>'>L'nkoï~w1L' v:m 11.1 1935 is al Lmg niet meer de uitdrukking v·an de 

gedachten v.1n Lyssenko, maar is de specifieke landbouwYorm van een staat'-
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Ideologie. Daarom mislukt elke beschouwing van clc ';,uk--l 1 S'i<'nkn' ,]H. d,· 

persoonlijke ei~en.1anligheden van I vs'ienko nl SL1lm cCIItra.ll '-lilt. I ),1\ ~~,·idt 

111 nog sterkere mate voor de gebcunem>,en in en na 1 ':!-HL 

Tot slot nog een tweetal opmerkingen over ao;pcnt:n v.m d1t oi·,dcnln:l· 

I. Een eerste, bij mijn weten nog onopgemerkt, aspect h,·trctt de n-btic 

tussen de wcrkwij;.e 1·an Lvssenko ,·n die nn dl' (gcm·tJ>chc) wv1cnsclup. Uil

eindelijk i.s de methode van l.vssl'nko en de zijnen \ ooral 'trd-,md error': pro

beer, en kijk of het lukt. De pLtktijk corngecn wel. llil'r l<'g<'I•O\lT <>r.ut d,· 
llctcnscluppeliJkc methode met ;ijn eisen ;un npninientcn, rcr·n >duc,·cr

burhcid van resultaten, ;ijn kwantiutien· lwn;tdnin~~· hvpothc.,,·. en thcoric

lunmng, vnificaticnlethodcs en;; Uit,·mdclijk legt m elk /Il i1 omplo<liend 

,·,tkgebicd de 'naÏe\'l' ervaringsmcthode' het af tegen d,· 11 l'lCil\Lh.tppeliikl' nw 

thodc. 

Fé·n v,m de nJdelig>tl' gevolgen 1-111 de L\,;.cnLl-k\\c"'tiL' \1',\s un~~J"\\Iii

feld het 20 ja.1r achtemp raken van de Sowjet Ullle in ondn;o,_·k en op],,dmf:. 

In cm overkoepelende \'Jkdi,clpline, e<;<;entiecl voor Lk moclcmr: Lmdbnuw-
1\Ttcnschappen. De economische gevolgen dJJrv.m Llll'n :rt< h ;l,\\1 wel I ik' in , 1 i
lèr' uitdrukken. 

In l'en vcrgelijkende studie JUJr de sugn.ltlc , .111 d, c•r'-',l'li\< iJ,· ,·h,·tmc m 
Engeland en I-'rankrijk én de ontwikkeling ervan in Uuir;,Lmd bleek e(·n 1 .111 de 

()Or;aken v.m de spectaculaire voorsprong \';lil de Duit'L' chemtsche tndu-;1 rie 

te liggen in de volle ontplooiing \;m wctcmch.lp~w!ijk ondn;,,à d1c elders 

ll'crd gcdwarsbonmd. 11 \X' ij lormulcerd,·n toen de algentene c••tKimi"' 1·.;n dit 

onderzoek, waarvan er één mijns mzicns letterlijk v;1n tocpa:-stn!: 1s o!' de ;;uk

Lnscnko: 

'De meeste hedendaagse praktische ven\'<ll'\Tnhnlcn l'lll <lll<il'!1Lb.1,1r 

!onder het zuÎ\"l'r en toq;cp.1st wetl'nsch.tppclijk ondcT/O<'k Lht tT.l.\1' 1, 'nnf '' 

~cg.un en op basi> wa.trvan /'e tot stand njn hekunh'tl. \'\'·,,Jt,\\,Llr lwe:t d,· /UI· 

ICrl' 'trial-and-l'rror', het niet door \\'Ctcmchappclijk m;i,·ln 'prohc 

rm', he langrijke ontdekkingen opgt·lcvcrd, maar een ;1;111pak 1 .lli pukri,,:Jw 

problemen op basis van een \\'Ctcnschappelijk in;ichr in d,· f.ictoren die er c't'ti 

rol in spelen is op den duur .l.m?ienlijk Huchtbaardcr. · 
Dc1.c conclusie i-. in O\cr,·emtc:mmtng met de uitcmdviiJkc <irHlrb:,uk 1 .m 

lk gcnctic.len de L1ndbouwwetcnschap in de So11 jet-Unie' lil ,Je. Luc:n 'hG. 'Ie 
ll'crpt ook een helder licht op de disnissic russc·n de bndbuuwlunctiun.tric,•,cn 

en de wetenschapsmensen. De el'rStl'n i' ochten lnnq,,,htt.'li)k !l.t.lr toe'\ .lis' rc!

tcrs, en ze huddcn gel!;/.:. Fr k<m moeilijk gew.lciH worden <'•[' de· pr.dzti,citc 

toepassingen 1·an de genetica in de jaren '50 .. '\Lur uitcmlklqk w.1s 1 1 ·;•,enl\U\ 

weg nn de ton ,llstrctfers -- zonder gelijk oplopend wc·tc'n"'·lnppcliik 11 ,.'Ik · 

cm doodlopende weg. 



2. In de hier geschetste ontwikkelingen nemen Stalin en de Lysscnkoïsten 
een cxtrcctn standpunt in tegenover de vooruitgang van de wetenschap. Men 

gaat uit van de stelling dat er bij een 'wil' altijd een 'weg' móet zijn. 
Dit 'voluntarisme' is de communistische bev. cginr:; niet \Teemd. Het j, 

sterk vcrbonden met veel bevrijdingsbewegingen. Toch is het niet in 0\-erccn
stemming met een materialistisch uitgangspunt. 12 

Er is ook de idee dat de inhoud van wetenschappelijke \'Ooruitgang be
paald wordt door de maatschappelijke bchoeften van het moment. In \·akjar
gon is dit een 'cxternalistisch' standpunt. Het is ook onhoudbaar, alth,lns in de 
extreme vorm die het in de hier beschreven gebeurtenissen aanneemt. 

Voluntarisme en externalisme blijken twee kanten van dezelfde medaille te 
zijn. 11 

De twee wetenschappen (1948) 

In augustus 1948 vindt in Moskou de zitring plaats van de Academie van Land
bouwwetenschappen. Voorzitter Lyssenko dient zijn door StaJin doorgeno
men rapport in 'Over de toestand in de biologische wetenschap'. Hij zet de 
nieuwe biologie uiteen, die het mogelijk maakt door tussenkomst van de mens, 
elk dier en elke plant in de richting te dwingen die door de mens wordt ge
wenst. Hij kritiseert behalve de genetica ook,Darwins 'strijd binnen de soor
ten'. Het gebrek aan wetenschappelijke argumenten en de overdoed a,m poli
tieke en ideologische experimenten zijn beide opvallend: 

'Het Morganisme behoort tot het arsenaal van het hedendaags imperialis
me, als middel om een wetenschappelijke basis te krijgen voor zijn reactionaire 
politiek', ' ... de genetica vindt de theorie van de ontwikkeling onaantrekkelijk, 
want- betrokken op sociale verschijnselen- betekent zij de val van de bour
geoisie', ' . .,wapen in Hitiers handen voor zijn monsterachtige rassentheorie
ën', enz. enz. 

Er is een aantal genetici dat zelfkritiek uitoefent en ondergronds verder 
gaat. Er zijn er ook, zoals de partizanenleider Rapoport, die stellen: 'de \ eran
dcringen van dieren en planten kan niet louter door onze wil bereikt worden', 
en die politieke leiders als Zjdanow en Molotow toebijten: 'Waarom denkt u 
eigenlijk dat u meer van genetica afweet dan ik?'. Ra poport wordt uit zijn insti
tuut en de partij verwijderd om veellater gerehabiliteerd te worden. 

Het doodvonnis wordt nu over de genetica uitgesproken. Een hele gene
ratic zal tussen 1948 en 1964 in de studiebocken de naam Mendel niet aantref
fen. Gezien de razendsnelle ontwikkeling van de genetica in de jaren '50, het 
wereldschokkende succes van de ontrafeling van de genetische code, de om
vang van de toepassingen in medicijnen (prenatale gezondheidszorg, kanker
onderzoek, enz.), fysiologiE, landbouw, enz. kan men zich de verbijstering in 
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de hele wetenschappelijke wereld levendig voorstellen. 

\bar op de augustus;itting van de Academie gaat men nog verder. Men onder
Icbeidt twee biologische wetenschappen: een proletarische (Lyssenko's agro
btologie) en een reactionair kapitalistische (de genetica). En men spreekt uit dat 
ck strijd tussen deze twee wetenschappen een algemeen en universeel karakter 
unneemt; ze bestaat ook in de natuurwetenschappen. Het gaat erom naar het 
1oorbeeld van de biologie ook in de chemie, fysica, wiskunde, enz. de reacti
,m,ure basis te ontmaskeren en door een nieuwe proletarische grondslag te vcr
qngen. 

De zitting vindt plaats in een uiterst gcspannen internationale situatie. De 
\"crcnigde Staten hebben de koude oorlog ontketend. In 1947 wordt de politie
ke lijn nn de 'twee wegen' door Zjdanow uiteengezet. Er is een weg van duis
ternis: het VS-imperialisme. En er is een weg van licht en vrede: die van de 
Sowjet-Unie. Een derde weg is er niet. De Sowjet-Unie heeft de neiging om al
les wat uit de V ercnigde Staten en het westen komt te vcrwerpen en alles uit ei
sen bnd tot in de hemel te prijzen. Net als in de jaren '30. 

De situatie is rijp voor de ideologie van de 'twee wetenschappen'. 
\lnh cdnv' vcronderstelt dat Lysscnko van het internationale klimaat profi
teert om de totale overwinning te bchalen met Stalin als zijn voornaamste 
steun. Er is echter \veinig reden om in deze Raspoetin-rol van Lyssenko te ge
loven. De stelling van Lecourt- hocwel niet volledig -lijkt mij waarschijn
lijker. Lccourt zoekt de voornaamste verklaring in de interne situatie in de 
Sowjet-U nic, waar volgens de officiële organen in 1948 een hevige klassenstrijd 
woedt (12 jaar nadat in 1936 klassen officieel zijn opgeheven!). ln ieder geval 
blijkt in de jaren '50 dat er minstens een zeer hevige strijd tussen fracties om de 
lt.utsmacht woedt. Wc hoeven de namen van Beria, Molotow, Kaganovitsj 

e.a. maar in de herinnering te roepen. 
Lecoun ziet de 'twee wetenschappen' als een verplichte staatsideologie, 

opgelegd aan een potentieel oppositionele laag: die van de nieuwe kaders in 
bmibouw en industrie. Er is nu een harde waarschuwing: àf je behoort tot het 
ene, àf tot het andere kamp. Een derde kamp is er niet. De oppositie kan uit
eindelijk :1an het 'einde van de ideologie' terechtkomen: bij de processen en de 
concentratiekampen. 

Lecourts zienswijze houdt in dat Lyssenko niet zozeer de actieve, hande
iende figuur is, maar een gewillig werktuig van machten die ver boven hem 
sr.un: 'zoals wc gezien hebben d::~t het "dialectisch materialisme" zich van bui

ten ,zf van Lysscnko's ideeën meester nuakte (1935/'36 ), zo zien we nu van 

lmzten af de staat tussenbeide komen om er de ideologie van de 'twee wcten
lchappcn' op te drukken ... er is geen drijfveer binnen Lyssenko's theorie of 
praktijk die wijst naar de universele gevolgtrekkingen van "1948" ... ' 
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TIe;,./ <l'IIW'!J ;c 'crkban u ok hoe dczl' idcolog1L' 11.1 getLllll' 7 .1kcn geruis
Jun' }qp \'l'l 

J-LJL' het ook /lj: .1llcs wij,t er up dat de ideologie \".1!1 de 'tWCL' wetcn
_,cJuppen o11tspn111 a,m bq,,uJdc scut<>moticven en een ;eer bepaalde functie 

heelt i11 het gL·hccl \,\1; de vcrhoudingen binnen de ScmJet-UnJe, 
!11 :lui;W.tl!s '4x wPrdt deze :deologie al-; 'theorie"\ i,1 de Corninfurrn -de 

"P' ol,:cr v.m de 111 194.1 upgchen~n ( :omintern - ,un .1Ik communJsti<>chc 

p;Hl!JC<J Ln -·- ruar oud centr.distisL·h gcbruik- ;cmdcr enige dil
cus"l' ''en! van, !kc· comn;unisr, w.1ar Pok ter wereld, en b<>UW\ .1kker of hio-

l()gl'. \ dt ;c ;] "'"ric· met k r,1cht tt' <crspt-ciden. l- c'n ,omplicJtic d.urbi1 

1s, ;LH m.uxistische wetenschapsmensen in die paniien merhet 

algcnlt'<'IJ v.Ll o\:·rt 1ip1 \,1!1 de w;1,1rheid van de genetica. Een \erderc 

,·otllplic.uil' 11 dJt ck .mdn,- p.lrliJc'n de werkelijke ac:lnergrond van c!e bn~stic 

umg.ut :\'lvn ht.Tit de indruk d.lt het cLht om een ml'li\\C \\"eten-;,happclijke 

pt-c<>t.1l!c ,~~ut Vand:1.11 de 1·nw.1rring en het scct.lri-;,-hc dc:h.1L 

l cc' n 1: t -. .-k·' 't <Ttt 1 ,,-dncti,:; beeld \',ll1 de dicussic in de I' CF 14 ~-1 de uurlog 

<>ri(;ntn,·n '-:L'l'l ;rnclkcruvkn ,·n wetenschapsmensen zich op de communisti

'chc paniwn, in h-.mknjk ;owcl ,1ls in NcderbmL l-Iet vcrnt tegen het fascl)

mc, de \trttd tcgcr; de dreiging v·,tn een mCU\\T atoomoorlog, de stnjd voor een 

hetere llL\:îts< h.tPplJ en LT!l cernlik rol voor de wctcn.1chJp da.1rin; het spreekt 

;eer vl'lcn .1:11"1. (lp 2) l'll 26 .lllgmru-: J 94S is er een wncldcungrcs in \Vrucb11· 
!BtcsL1u): 'fntc'lkctucicn ,·n de vrede'. Lr wordt heslutcn LLt "het grootst mo

\~clqkc speLtrum 1.111 ltttclkL"tliL'Icn HT/,\meld moet worden in ,·en front voor 
de vcrdcd1gm,_: ,.,m de gLT'lcllike ericnis v,m de volkeren', Up dezelfde 26e .tu

\',lllt\ls hrnkt 1n h.mkri1k na.1r a,mlciding nn de '7,uk-Ln~cnko' één van de 
~~motsrc· ctt sch;1lklijk,te rdc,,Jol;isc·hc gcn~chten uit, dat Cimligt met het ic;olc

lllt:Jl!--. 11·, dr· ,-,,n'<'l\lit!ltcn. i',,,1mcns de !'Cl· :,chrijftJcan Clumpenoix in Les 

1 ,('rtrt'\ l"L111CJI\CS: 

' ,de twee \Ji.mdtgc m onv'cr/.ocnliJkc concepten, die up l'IL1ar botsten in 

het "'hJtnh.ur ;'.c";p,·culi"·ndc en hcpcrktL' gebied v.1n dc biolugie, of juistcr de 

gvnc:t1c.1. Jii,n,ic;clfdv dtc elkaar in de hele modcrnc wt'rcld, in de \\Ttcnschap, 

fi]"c,otie, <"c'wto:nw, ~)()litiek tcgcno\cr zich vinden: de op\ atnng, die maakt 

d.1t 11•<'11\CII •.·lk.nr iillr< •CJL'n op het c;]agq·Jd en die de rijkdommen Y,\11 de ,urde 

en de menselijke intelli;!,l'lltie stenliseert én de opvatting die .1llc wereldburger' 

wil veTen i>'< n. I lee I )!,rul go egel: de dcb,ltten hetekenen de nederlaag v-.m de 
1deci·n dtl' in ntclljkhcidsk\\ estic's V<J{lr en n.1 Hitier de h,tsis \Urmden Yoor ,1lle 
r,\L·istisclw ,!octnnc,, 

l·.cn bittne <>trl]d surr, lkgin september worden in 'C(_)mb.n' 7 Lhgen ach

tnt'L'n de clc-getJS gckruisL 
\Lwr"'' I ).JIJt:l:1s: 'l)c lVloskou-dcb.mcn brengen 0111 tc:rug na.u· de rijd 



,,,n c;,,t;lci. Fn deunnee naar dezelfde methode \',ln intimidatie, dezelfde argu

menten om theorieën en individui;n te belasteren, dcz.elfde ccnzijdi~heid, het

;eifde absuluttsme ... ' Jacques Monod, de latere geneticus van wereldfaam: 

'Het socialistisch dmkcn in de Sowjet-Unie is in dodelijk verval ~er.ukt. .. er 1s 

geen ontkomen ,1an deze conclmie, hoe pijnlijk ze ook is voor een ieder die al 

L1ngc tijd zijn hoop heeft gevestigd op de opbouw van het socialisme in 1.\us

Lmd ... ' Clurles Dumas (socialist): 'Het is een terugkeer naar de middclccu

'' en: de wetcnsclup moet ondergeschikt zijn aan de doctrine van een politieke 

tdcologie.' 

Velen ,,.,1chten op de reactie van M,1rccl Prenant, partizanen leider, lid v,m 

het Centraal C:omitc van de PCF, bioloog. Hij probeert te ven.ocnen: Laat de 

prc1ktijk spreken, maar natuurlijk zal blijken dat alles bmnen de genetica ver

klurd kan wordm ... Hij wordt terz.ijde geschoven, moet zw1jgen en de partij 

1crLncn. Fen derde kamp is er niet! 

De PCr·· scherpt nog aan: 'de biologie van I ,y sscnko is de grootste prestatic \',111 

dit nieuwe wetenschappelijk tijdperk: de kritiek op de klassicke genetiel is de 

eerste schok' an een ,urdbeving door het hele wctcnscluppelijkc gebmnv.' Dc
'-lnti stl:'lt dat de wetenschap een produktiekracht is en de produktiekrachten 

i,Ktor zijn in de ontwikkeling van de klassenstrijd. Fn dus elke wctmschap een 

uak van kbsscnstrijd; juist ook in zijn inhoud, zijn begrippen en thcoricè;n" 

Louis /\r,1~on rond de discussic voorlopig uiterst sectarisch af, de tcgcn

mndcr-; bebc·helijk makcml. Zelf komt hij niet Yerdcr cLm een ~eloof.;;bclijdc

nis: 

'Zonder zich voor één van beiden uit te spreken, mag een leek toch wel 

1 ,lststellcn dat de eerste richting een vcrklaring van onmacht inhoudt ten op
;ichtc van het Ieranderen van de ontwikkeling van de soorten door de mens, 

en dat de tweede richting (Lyssenko) uitzicht biedt op het vcrmogen van de 

mens dl:' ont\\ ikkl'ling van de soorten te wijzigen en de crfcltjkheid te richtm. 

Voor iemand die het dialectisch materialisme niet kent, die geen marxist is, zijn 

n minder beletselen om de eerste theorie te kzczen dan voor een marxist, die 

;ich op elk gebied, niet .1llcen in de biologie, niet beperkt tot de vcrklaring v,m 

de wereld m,1,1r zich h,ur verandering ten doel stelt. .. 'h 

Lcn ieder die intens meeleeft met de huidige strijd tegen (kcrn)bewapening bn 

;ich voorstellen hoc ontwrichtend dit hatelijke debat doorwerkt in de samen

llcrking tmsen progressieve mensen. 

De rr,msc gebeurtenissen doorlezend, komt steeds éen re.tctie ncur bu

Ien: dat nooit men' Uiteinddijk waren ook de !;ranse communisten niet op de 

hoogte van het grote spel waarin zij een figurantenrol speelden. Ook al speel

den ze die met n·nc. 
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In Nederland is ook een heftig debat gevoerd. De weergave hiervan in de the
ot-ctische organen v.m de CPN is zeet· beperkt. Er wordt in 1 'H9 \vclgetdd één 

pagim in Politiek en Cultuur gevuld door Ger Harrmen die optreedt naar het 
voorbeeld van Aragon (en daar latet· publiekelijk vele malen spijt over uit

spreekt). Er wordt meer discussie beloofd. Maar het blijft bij wat .mikeltjcs van 
of over Mitsjocrin, Lyssenko, Lepeshinskaja en Oparin. ln 1966 wordt een 

o.;tuk geplaatst waarin de Bulgaar Polikarow afstand neemt v~m Lvsscnko. 16 

Eén belangrijk getuigenis van het Nederlandse debat sta.H in 'De Vrije Ka
theder', het oud-verzetsblad van intellectuelen en kunstenaars, d.n de in de 

oorlog gcsloten coalitie overeind probeert te houden. In december 1948 vcr
schijnt in het blad een artikel van de bioloog A. F. Willcbrands jr., waarin deze 

op overtuigende \vijze een reeks van argumenten op een rij zet en de onont

koombare conclusie trekt: 'De genoemde grote verdiensten, die Lvssenko on

getwijfeld heeft, kunnen zijn tekortkomingen niet wegnemen. De hoop moet 

dan ook worden uitgesproken dat deze tekortkomingen in de Sowjct-Cnic 

spoedig meer algemeen zullen worden ingezien.' Verrassend is dat \\'illebrands 

het \verk en de opvattingen van Lyssenko kent en die vanuit de genetiL·a kJn 

waarderen en kritiseren. In her volgende nummer staat het communistische 

.1nrwoord van Gcr I-farmsen, die met beh1dp van het artikel v:m Aragon de staf 

over Willebrands breekt. Er worden louter politieke en ideologische argumen

ten gebruikt. Tegenover een wetenschappelijk b,eroog ook hier een geloofsbe

lijdenis. De redactie belooft 'beantwoording', die bij mijn weren nooit plaats

gevonden heeft. 

Fen van de bekende marxistische naruurwetenschapsmensen van eigen 

bodem, Dirk Struik, raakt in de Verentgele Staten in debat en hij probeert- .1ls 

Marcel Prenam-eerst te verzoenen. i? De Brit John Haldane, eveneens kop

sruk \·an de internatiotulc communistische beweging, wijst Lyssenko's opvat

tingen resoluut van de hand. 11 In het algemeen kiezen marxistische weten

schapsmensen na enige aarzeling voor hun wetenschappelijke overtuiging. D.n 

gaat in een reeks van gevallen gepaard met royementen en dus met breuken 

binnen links. De schade is aanzienlijk. De communisten, die door de poliriek 

van de V erenigdc Staten te vuur en te zwaard worden bestreden, isoleren zich 

de>or hun eigen optreden \·an de natuurlijke bondgenoten. 

Men moer zich mijns inziens dan ook de vraag stellen in hocverre de ideologie 

van de 'twee wetenschappen' werkelijk in hoofdzaak voor binnenlands ge

bruik was (stelling I.ecourt). In ieder geval heeft het buitenlands gebruik een 

reeks van ernstige gevolgen, die op zijn minst wel te voorzien waren. Eén v,m 

die gevolgen is dar er, naast de imperialistische onderschikking van de staten in 
West- Europa aan de V crenigde Staten, opnieuw een ideologische onderschik

king plaatsvindt van de communistische partijen aan die van de Sowjet-Unie. 
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\let grote kracht wordt in het naoorlogse Europa, waar grote communistische 
partijen met geheel nieuwe ervaringen en ideeën de nationale strijd tegen het 

imisrne hadden gevoerd, de hegemonie van de communistische partij van de 
Sowjet- Unie hersteld. 

De nak-L vssenko speelt hierin een belangrijke rol, evenals de 'twee we
tenschappen' -leuze. 

De leus op zichzelf is niet nieuw. In de arbeidersbeweging wordt al heellang 
mcr 't"'·ec soorten wetenschap' gesproken, waarmee gedoeld wordt op de 'zo

gcmamdc' geesteswetenschappen en de echte natuurwetenschappen. 19 Hoe 
.nnvechtbaar die benadering op zichzelf al is, het gaat hier bovendien om iets 

heel anders. Het zou goed zijn om met Marx over die ene wetenschap te praten 
die tot taak heeft 'de zichtbare louter schijnende beweging terug te brengen op 
de eigenlijke werkelijke beweging' of volgens Einstein 'de waarneembare ver

lc·hijnsden door middel van systematisch denken zo diepgaand te vcrenigen als 
mogelijk is'. •: 

\\' erk dat valt onder de omschrijving van Marx - 'het ging er in de 
.... (economie) niet meer om of deze of gene stelling juist was maar of die stel
ling \OOr het kapitaal nuttig of schadelijk was, geschikt of hinderlijk, toege
IDan of niet. In plaats van het belangeloze onderzoek kwam het betaalde ge

zwets, in plaats van het onpartijdig wetenschappelijk onderzoek het slechte ge
weten ... ', enz. - hoeft niet met de term 'wetenschappelijk' getooid te 
worden. 21 

~vlerk trouwens op hoe Marx hier- als Engels en Lenin- langs de neus 
weg constateert dat wetenschappelijk onderzoek naar zijn inhoud per definitie 

onpartijdig is! Met marxisme had het idee van de 'twee wetenschappen' weinig 
te maken. Dat bleek al eerder het geval: het gold voor Lyssenko's opvattingen 
owr genetica, voor Stalins opvattingen over de relatie tussen theorie en prak
tijk, enz. 

Het is nuttig om nu de Sowjetversic van het dialectisch materialisme eens 
onder de loep te nemen. 

Stalins 'dialectisch materialisme' en de zaak-Lyssenko 

Een Yan Lccourts centrale stellingen luidt dat Lysscnko's agrobiologie be
lchouwd moet worden als een poging om Stalins 'dialectisch materialisme' toe 
te passen op de landbouwwetenschap. 

En inderdaad vormen de ideeën van Stalin in 'Historisch en dialectisch 
materialisme' (hoofdstuk van de Geschiedenis van de CPSU), 22 Stalins opvat

ting owr de vcrhouding van theorie en praktijk, Lyssenko's agrobiologie en de 
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ideologie van de 'twee wetenschappen' een logisch sluitend systeem. Waar Sta
Jin :t.ich weer baseen op bcp<laldc interpretaties qn Marx, Engels en Lenin 

werpt dit een aantal fundamentele vragen op, waaraan ik in het kader van dit 
artikel alleen maar kan tippen. 

Achu:reenvolgens wil ik hier ingaan op een vijftal fundamentele trekken van 
Stalins 'dialectisch materialisme': de vcrhouding van de dialectiek tot de na

tuur, de dominante rol van de produktiekrachten in de opbomv van het socia
lisme, de toepassing van de dialc·ctiek op de landbou,vwctenschap, de relatie 

tussen theorie en praktijk en de algemene relatie tussen dialectisch materialisme 
en wetenschap. Het zal blijken dat in Stalins 'dialectisch materialisme' de klas
sieke marxistische theorie geweld wordt aangedaan. Stalins 'dialectisch materi

alisme' is niet dialectisch en niet materialistisch. 

1. Dialectiek en natuur. 

Marx en Engels ontleenden aan Hegel een aantal dialectische denkwetten 
die zij materialistisch formuleerden en gebruikten. Marx schreef Het Kapitaal 

als een levend bewijs van de vruchtbaarheid van een bewust gehanteerde mate

rialistische dialectiek in een wetenschap: de politieke economie. Vanaf die tijd 
ontbrandt de discussie over de plaats van de 'dialectische wetten' ten opzichte 

van de stof waarop zij zich betrekken. Zijn het dogma's, a-priori's, waar de na

tuur per definitie aan voldoet? Of gaat het om een bepaalde manier om vraag
stukken te lijf te gaan, tiaarbij uitdrukkelijk vooropgezette constructies uitslui

tend? 
Engels voert in de 'Anti-Dühring' een polemiek rond dit onderwerp. 

Dühring verwijt Marx in Het Kapitaal vooropgezette constructies, dialectisch 
verdraaide kronkelwegen, filosofische vooroordelen, dialectische wonderen 
voor de gelovigen. Engels toont aan dat J'v1arx bewust de dialectiek hanteert en 
wetmatigheden benoemt, ma.:tr pas nadrlt het wetenschappelijk feitenmateriaal 
zelf overtuigend en logisch sluitend is gepresenteerd.'' 

De dialectiek is geen gcloofsbèlijdenis: ze komt naar voren uit de studie 
van de verschijnselen zélf en kan die studie nooit vervangen. En hoewel er ze
ker dubbelzinnigheden te constateren zijn, kan men wellicht stellen dat voor
<unstaande marxistische publicisten de dialectiek in hoofdzaak zó hebben op

gevat. 
Bij Stalin wordt dit volledig op de kop gezet. Voor hem gaat het om een 

aantal ijzeren wetten, waarnaar heebl, maatschappij en wetenschap zich te 
richten hebben. De wetten van de dialectiek zijn a-priori, 'oordelen', gebie

den .... 
We doen dan een merkwaardige ontdekking. Als de wereld door wetten 

wordt beheerst, eens en voor altijd, komen we dicht in de buurt van een 'doel-
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~ericht' wereldbeeld, een 'geloof': een vorm van 'objectief idealisme' (volgens 
het jargon). Het ligt dan voor Je hand dat Stalins 'materiJhsme' een vorm van 

idealisme i,. De omkering (Stalin) v.m de omkering (Marx) van Hegels idealis
tische dialectiek laat ook geen andere conclusie toe. Is deze omkenng tot stand 

iicbracht, dan ontstaat de volgende situatie: dcz.e of gene dialectische wet oor
deelt d.1t een proces Z<l verloopt. Als wc m de prJktijk een proces voorhanden 

hebben, zàl het zu en niet anders verlopen. Ik heb weinig publikaties uit de ja

ren '30 of '40 gelezen waarin deze omkering ook bewust werd toegegeven. 
!vtur ik heb er toch é·én gevonden, een erg consequent stuk v.m de Zweed 

Zenmtröm over 'De filosofie van St.:tlin'. '4 

Daarin stelt hij het volgende: 
'In het werk van Statin is geen spourmeer over van de bekende Hegclse 

drieslag, die het ontwikkelingsproces vcrdeelt in these, Jntithese en synthese. 
i\larx had gedeeltelijk de terminologie v,m Hegel overgenomen; voor hem be
heersten echter de wetten van de dialectiek met de natuur en de maatschappij, 

maar hzj leidde de dz.1Lcctische 'iiXttcn afuzt de stud/(: 0'ärt de natuur en de maat
'ch,lppij. Toen het dialectisch proces zich baseerde op de natuur en de maat

'chappij (bedoeld wordt: de Sowjet-Unie. LM) had het een andere formulering 

nodig dan die van Hcgel. Stalin omwikkelde de dialectische methode met /.ijn 

wezenlijke inhoud.' 

Het staat hier zéér scherp en juist geformuleerd. Sr.1lin dr.uit Marx' dialec

tiek om. Hij gaat uit van dialectische wetten, die de natuur en de maatschappij 

a-priori beheersen. Een filosofische revisie, die een idealistisch stelsel tot resul

taat heeft. 

2. De .11lcsoverheersende rol van de produktiekLtchten 
Het pat hict om een centraal begrip in Stalms denkeiL Daarbij sluit hij di

rect aan op Marx' 'Voorwoord' bij 'Een kritiek op de politieke economie'." 

Eén van de plaatsen vva.1r Marx zijn materialistische geschiedbeschouwing 
omschrijft. Daarin staan twee beroemde passages die de leidraad vJn Stalins 

opv.1ttingen worden en daarom nadere beschouwing verdienen. 
H.et zijn de volgende: 'Op een bepaalde trap v.m hun ontwikkeling komen 

de materiële produktiekr.1chten van de nuatschappij in tegenspraak met de 

voorhanden prlllluktieverhoudingen ... er begint dan een tijdperk van socialis · 

tische revoluties. Met de verandering van de economische grondslag ondergaat 

de gehele reusachtige bovenbouw een in mindere of meerdere mate snel ingrij

pende verandering ... ' en ' ... vandaJr dat de mensheid zich altijd slechts taken 

stelt, die hij (zij) kan oplossen, want bij een nadere beschouwing zalmen steeds 

ontdekken dat zo'n taak alleen daar ontstaat waar de materiële voorwaarden 

voor het oplossen ervan reeds aanwezig zijn of althans bezig zijn te ontstJan'. 

Het is zeker mogelijk de laatste passage 'voluntaristisch' op te vatten, dus 
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in de zin dat 'een hartstochtelijke wil elk obstakel overwinnen kan'. De passage 
van Marx doet erg algemeen aan en is ontleend aan Hegels dialectische begrip

penpaar 'Schranke' en 'sollen'. Hegcl stelt: als iets zijn móet (soli), Is het en is 
het tegelijk nîet. Mèt het onderscheiden van de 'grens' (Schranke) waarvoor je 

staat, is die grens al overschreden. 26 Toch blijft het een erg 'filosofische' passa
ge, die zich leent voor misverstand. 

De eerste passage is nog belangrijker. Lecourt wijst erop dat, terwijl in het 
'Communistisch Manifest' de klassenstrijd als de motor van de menselijke ge
schiedenis verschijnt, de tekst in Marx' 'Voorwoord' de 'produktickrachten' 
als uitgangspunt kiest. Nu maken ook de mensen en hun bekwaamheden náást 
de produktiemiddelen deel uit van het begrip 'produktickrachtcn'. StaJin be
grijpt deze passage echter zó dat de produktiekrachten de motor zijn van de 
maatschappelijke ontwikkeling, én dat het binnen die produktiekrachten weer 
de produktiewerk tuigen, de arbeidsmiddelen zijn die het meest revolutionaire 
element vormen: 'de tweede bijzonderheid van de produktie bestaat hierin, dat 

haar veranderingen en ontwikkeling steeds beginnen met de veranderingen en 
de ontwikkeling van de produktiekrachten, m de eerste plaats met de verande
ringen en de ontwikkeling van de produktiewerktuigen. De produktiekrachten 
zijn dus het beweeglijkste en meest revolutionaire clement van de produktie. 
Eerst wijzigen en ontwikkelen zich de produktiekrachten van de maatschappij 
en daarna, afhankelijk van deze wijzigingen en in overeenstemming hiermee 
wijzigen zich de produktieverhoudingen van de mensen ... '22 Dit heeft als 

logisch gevolg dat de ontwikkeling van de techniek, de arbeidsmiddelen (en de 
ermee verbonden wetenschap) de absolute hoofdrol moeten spelen in de op
bouw van het socialisme. (Deze opvatting kan ook niet losgemaakt worden 
van de situatie in de Sowjet-Unie in de jaren '20/'30.) 

Een keur van citaten zou gekozen kunnen worden om aan te geven dat 
Stalin de verandering van maatschappelijke denkbeelden pas zag ontstaan ná 

verandering van de economische basis van de maatschappij. Het lijkt een vi
cieuze cirkel, want de hamvraag is dan op welke wijze veranderingen in de eco
nomische basis ooit een socialistisch karakter kunnen krijgen ... Bij de collecti
visatie van de landbouw was dit geen vraagstuk: die werd met dwang inge
voerd. 

Stalins mechanische gedachtengang - waarin 'wisselwerking' plaats 
moest maken voor 'éénrichtingsverkeer'- heeft wereldwijde gevolgen gehad. 
Zijn filosofisch gefundeerde verabsolutering van het ontwikkelen van de pro
duktiekrachten, de techniek, de economie, in de opbouw van het socialisme 
gaf het communisme een 'economistisch' gezicht. Het is de gedachtengang die 
ook nu nog tegen bijvoorbeeld de feministische beweging in stelling wordt ge
bracht: eerst samen het socialisme bevechten en daarna kan vrouwenbevrijding 
plaatsvinden. Het is een grote verdienste van de feministische theorie dat zij het 
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'economistisch' karakter van dit standpunt heeft onderkend en fundamenteel 
weerlegd. 

3. Toepassing van het 'dialectisch materialisme': agrobiologie. 
Het boekje van StaJin begint met de volgende zinnen: 'Het dialectisch ma

terialisme is de wereldbeschouwing van de marxistisch-leninistische partij ... 
het historisch materialisme is de uitbreiding van de stellingen van het dialec
tisch materialisme tot de studie van het maatschappelijk leven, de toepassing 
van de stellingen van het dialectisch materialisme op de levensverschijnselen 
nn de maatschappij, op de studie van de maatschappij en de studie van de ge
schiedenis van de maa~schappij. '22 

Van de door Stalin geformuleerde ijzeren wetten van het 'dialectisch mate
rialisme' blijken de centrale stellingen van Lyssenko inderdaad een eenvoudig 
.1fgeleide te zijn. En dat hoeft geen verbazing te wekken, omdat dát juist het 
werk was van de gewezen geneticus en nieuwe partijfilosoof Prezent in 1935/ 
'36. 

StaJin formuleert de wet van de universele wisselwerking zo: 
'Daarom meent de dialectische methode dat men geen enkel verschijnsel 

in de natuur kan begrijpen als men het geïsoleerd, buiten het verband met de 
omringende 11erschijrzselerz neemt; want elk willekeurig vcrschijnsel op elk wil
lekeurig gebied van de natuur kan tot zinloosheid worden gemaakt als men het 
beschouwt buiten het vcrband met de omringende voorwaarden .. .'22 Daarmee 
is het duidelijk dat Lyssenko in zijn definitie van 'erfelijkheid' de wisselwer

king met de omgeving en de omringende voorwaarden een hoofdrollaat spe
len. Isolatie van de erfelijkheid in 'genen' is dan zinloos. 

En als de dialectische methode 'eist dat de verschijnselen ... vanuit het ge
zichtspunt van hun beweging, hun verandering, hun ontwikkeling, hun ont
staan en vergaan worden beschouwd ... ', 22 dan is een bezwaar van Lyssenko te
gen zowel Mendel als De Vries dat er bijna 'nooit wat verandert'. En als ten
slotte- want in details hoef ik niet te treden- de dialectische methode 'oor
deelt dat men het ontwikkelingsproces ... moet opvatten als een voortschrij
dende beweging, als een beweging in opwaartse lijn ... van het lagere naar het 
hogere ... ', 22 dan kan mçn zich mèt Lyssenko voorstellen dat individuën binnen 
de soort zich wederzijds opofferen tot heil van die soort. Maar dan onder
scheidt dit zich ook niet meer van religieuze biologische theorieën! Het 'dialec
tisch materialisme' ontpopt zich hier al heel openlijk als een in feite op geloof 
gebaseerd stelsel. 

Het was dus niet zo dat Lyssenko een loopje nam met de partijfilosofie, maar 
de parrijfilosofie vcrhief Lyssenko's technische praktijken op haar 'filosofisch' 
\'OCtstuk. 
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4. De relatie tussen theorie en praktijk. 
Stalins stellingname van 1929 lucld een fumbmcntclc wijziging 111 van de 

vroegere marxisti~.cl1è opvattingen. Vanaf dat moment moest een theorie 
macht geven aan prakrici, en was omgekt:erd de macht van de praktijk de po

tentiële kern van een theorie. Dat betekent concreet in het geval van Lyssenko, 

dat een effectieve techniek voorzien wordt van <:en onsamenhangende idcolo

gte. Hóe slecht gefundeerd Ollk; :;.e wordt begroet als 'wetenschap'. 

Het gaat dus om de opvatting dat praktische inzichten en resultaten \·an

zelf tot theoretische kennis leiden. Een filosofische richting, het pragmatisme, 

voegt hieraan nog roe: maatstaf voor de juistheid van een theorie is ot h1j in de 

prakrijk tot resultaten leidt. 'Wat werkt is waar'. De praktijk is dus zowel het 

uitgangspunt voor de theorie als haar uiteindelijke rechtvaardiging. 

Deze opvatting blijkt in de zaak-Lvssenko een grote rol te spelen. Het be

tekent meer algemeen dat de (politieke) ideologie zich zal laten leiden door er

varingen van het moment, door de praktijk, zonder theoretische bas1s. Dit is 

de achtergrond van de vele onverklaarbare koerswijzigingen zonder discussie, 

de plotselinge bijstelling v:tn opvattingen aan een (nieuwe l praktijk, waar Sta

lins politieke lijn zo sterk in was. 

In de Lysscnko-k west ie stuiten we op de omstandigheid dat in 1948 com

munistische partijen plotseling de ideeën van de jaren '30 moeten afzweren. 

Zonder enige theoretische terugblik, zonder venverking, zonder debat of kri

tiek, zonder svnthesc. En die gang van zaken \Vas eerder regel dan uitzondc

nng. 

Als wc dit vcrgelijken met de uiteenzetting van Lcnin ovn het beoordelen v:tn 

fouten in de (politieke) theorie, is de omwenteling opvallend: 

'De houding van een politieke p:trti) tegenover haar fouten is één van de 

belangrijkste en nkerste aanwijzingen voor het serieuze karakter van de partij. 

Een fout openlijk erkennen, de nouaken ervan blootleggen, de situatie die 

haar vcrwekt heeft analyseren en de middelen om de fout te herstellen aamheb
tig overwegen, dat is her kenmerk qn een serieuze partij ... enz."" 

Lenins opvatting over het grote belang van de 'fout' in de politieke theori<: 

doet denken aan de discussic over de betekenis van falsificatie in de weten

schapstheorie. Stalinhoudt zich hier in het geheel nitt Jan, opent de weg naar 

blind prakticisme en de politieke lijn 'van het moment', hL't opportunisme. 

5. Dialectisch materialisme en wetenschap. 

De relatie tussen Stalins 'dialectisch materialisme' en de wetenschap ligt in 

het voorgaande besloten. Ik wil er heel kort m·er zijn. 

Als de wetten v,m de di:~lectiek dè wetten Zijn van de natuur, dan is elke 

wetenschap een toepassing van deze wetten op een specifiek terrein. Dan moe-
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ten alle wetenschappen de 'zeef' van het 'dialectisch m<lterialisme' kunnen pas
scren die eventuele oneffenheden gladstnjkt en fouten corrigeert. 

Als een bepaalde wetenschap (de genetica) zich hardnekkig verzet tegen 
zo'n schifting, d.m moet die wetenschap op basi' van de dialectische wetten op

nieuw worden opgebouwd. De nieuwe 'wetenschappelijke' begrippen en wet
matigheden kunnen met emge behendigheid eenvoudig worden .1fgeieid uit het 
filosofische categorici.;nsysteem van het 'dialectisch materialisme'. Het 'dialec

tisch materialisme' is in deze opntting 'wetenschap der wetenschappen'. 
Als nu de communistische partij draagster is van het 'dialectisch materi

.tlisme' en zij tevens 'het standpunt van de arbeidersklasse' vertegenwoordigt, 
dan leidt dit onverbiddelijk tot de ideologie van de 'twee wetenschappen': de 

'proletarische' (uitgezeefde) en de 'reactionaire' (op de zeef achtergebleven). 

Het 'dialectisch materialisme' is dan een gcsloten systeem dat immuun is 

voor elke kritiek v.m binnen of van buiten. En dat is het werkelijk geweest; 

tientallen jaren. 

Het is niet de bedoeling om in het bestek van dit artikel de positieve formule

ring van de materialistische dialectiek tegenover zijn ontaarding te plaatsen. 

Misschien één citaat van Marx dat een plaatsbep.1ling geeft van deze vorm van 
'dialectiek': 

'In haar mystieke vorm werd de dialectiek een Duitse (ik wil toevoegen: 

Russische, -L.M.) mode, omdat ;.ij het bestaande scheen te verheerlijken. In 

luar rationele gedaante is de dialectiek ... een ergernis en een gruwel, omdat zij 

met het positieve begrip van het bestaande tegelijk bet hcgrip van de negatie, 

van de noodzakelijke ondergang ervan omvat, iedere ontstane vorm be

schouwt in zijn ontwikkeling en dus ook naar zijn vergankelijkheid, ztch door 
niets laat overbluffen, en naar haar aard kritisch en rcvolution.1ir is ... 'èl 

Enkele slotopmerkingen 

De nak-Lyssenko is met dit <trtikcl niet uitgeput belundeld. Fr zijn zeer veel 

k.mtcn die meer aandacht vcreisen of een betere behandeling. Een aantal ge

volgtrekkingen heb ik hiervóór al gemaakt. Het ging inderdaad óók over de 

vcrhouding tussen communistische partij, materiali,rische dialectiek en (na

tuur)wetenschap. 

In Stalins gedachtenwereld is die reLttic simpel: de partij is draagster van 

het 'dialectisch materialisme' dat 'wetenschap der wetenschappen' is. Eéndi

mensionaal noemde Marcuse het: rechtlijnig dus. Dat is vcrleden tijd. Maar 

wat is er voor in de plaats gekomen? Ik wil·- niet alleen op basis van het voor
,ügaandc natuurlijk- enkele kanttekeningen maken bij de onderlinge relaties. 
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1. Over wetenschap en materialistische dialectiek. 
Uit het voorafgaande blijkt dat alles 'dialectisch materialisme' was. Of het 

nu ging om de opvattingen van Darwin, Mende!, De Vries, Stalin, Lyssenko: 
er was altijd wel een bepaald tijdstip waarop dit etiket op een opvatting geplakt 

werd (en er later afgehaald). En juist omdat dit etiket overal op stond, hield het 
niets meer in. 

De mystiek van deze 'dialectiek', die het bestaande verheerlijkte en altijd 
achteraf gelijk had, heeft zeer velen definitief doen breken met deze wijze van 
denken. De Franse geneticus Monod schreef in een voorwoord bij een Franse 
vertaling van het boek van Medvedew over Lysscnko dat het 'dialectisch mate
rialisme' een soort animisme was, een bespotting voor de wetenschapY 

Ik weet dat dit een zeer gangbare opvatting is, onder wetenschapsmensen, 
onder socialisten, ook onder communisten. Toch laat de zaak Lyssenko op 
zich nauwelijks zo'n algemene conclusie toe. Als het gaat om Stalins 'dialec
tisch materialisme' gaat het om een het bestaande verheerlijkende mystiek en 
niet om de materialistische dialectiek die de grondleggers van socialisme en 
communisme hanteerden. Wèl zou men zich tot doel kunnen stellen na te gaan 
hóe het mogelijk was dat de oorspronkelijke dialectiek van Marx uiteindelijk 
tot mystiek ontaardde. Want er was bij Stalin niet alleen sprake van een breuk 
met vroegere opvattingen, maar ook van continuïteit. Ik heb dat in dit artikel 
ook met opzet benadrukt. Mijn eigen positie is dat ik de materialistische dialec
tiek (met meer nadruk op de denkwijze dan op de wereldbeschouwing, al ben 
ik zelf een uitgesproken materialist) in zo'n debat zou verdedigen. 

Over de relatie tenslotte van materialistische dialectiek en wetenschap; het 
is zeker nuttig om nieuwe resultaten van wetenschap achteraf marxistisch te in
terpreteren en te propageren (zie de boeken van Prenant, Kastein), maar het is 
creatiever wanneer de dialectiek bewust als methode van denken wordt ge
bruikt bij de verwerking van ervaringen, het doen van veronderstellingen, het 
formuleren van algemene verbanden en ook bij het ontwikkelen van een poli
tieke theorie en het verwerken van de 'fouten' van het verleden. 

2. Over partij en materialistische dialectiek. 
In de Lyssenko-kwestie kwam de communistische partij naar voren als 

draagster van het 'dialectisch materialisme'. De partij kan echter niet de 'draag
ster' van de materialistische dialectiek zijn. Om minstens twee redenen. In de 
eerste plaats omdat materialisme en dialectiek 'van iedereen' zijn, deel uitma
ken van onze culturele erfenis, niet exclusief voor communisten zijn. In de 
tweede plaats omdat van communisten niet verwacht kan worden dat zij dra
gers van een bepaalde denkwijze zijn. Communisten vcrenigen zich niet op een 
expliciet gemaakte wereldbeschouwing, maar op basis van een politiek pro
gramma en de overeenkomstige praktijk. Aan de ene kant is het draagvlak van 
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de materialistische dialectiek breder, aan de andere kant (veel) smaller. 
Mijn idee is dat de partij veel meer 'werk' van de materialistische dialectiek 

moet maken in het kader van het debat en de problematisering van vraagstuk
ken. Dat zou een grote vooruitgang zijn ten opzichte van de huidige situ~nic 

waarin georganiseerde aandacht voor dit onderwerp hoogstens als 'particulier 
initiatief' betaat. Wellicht is er sprake van een onvcrwerkt trauma ten aanzien 
van het vroegere 'dialectisch materialisme' -niet alleen in de zaak-Lyssenko. 
Daarom is discussie over dit onderwerp voorwaarde \'oor een kritische her
waardering en een eventuele wederopstanding van de materialistische dialec
tiek. 

3. Over partij en wetenschap. 
In de zaak-Lyssenko treden communistische partijen op als orakel van de 

\\'Ctenschapsbeoefening. Dit idee gaat terug op de term 'wetenschappelijk so 
cialisme', waarmee Marx en Engels zich in hun overmoed afgrensden van het 
'utopisch' socialisme. Met de term kan men inderdaad aangeven dat het nieuwe 
socialisme zich probeert te baseren op de resultaten van wetenschappelijk on
derzoek (Het Kapitaal, enz.). Maar de gelijkstelling die de term lijkt te implice
ren tussen 'socialisme' (socialistische partij, enz.) én 'wetenschap' is zelfbe
drog. Een communistische partij is niet in de eerste plaats 'wetenschappelijk', 
al zal zij haar werk op wetenschappelijke argumenten proberen te stoelen. 

Er is nu in de CPN wel het besef dat wetenschappelijk werk in haar in
houd per definitie geen instrument van partijpolitiek, onpartijdig, is. Dat mag 
van de weeromstuit niet resulteren in de idee van de 'autonome' wetenschap. 
Want het tempo en de mate van ontwikkeling van de wetenschap, enz., vcrei
sen een wetenschapsbeleid en een maatschappelijk debat over prioriteiten. 
Voor een communistische partij gaat het niet om onthouding, maar om deelna
me aan dit debat met een eigen bijdrage en een eigen wetenschappelijk insti
tuut. Ook is er de noodzaak tot het voeren van de theoretische strijd (term \an 
Engels). Zo is de genetica op dit mom<:nt opnieuw een politiek strijdtoneel. Fn 
niet alleen om bet DNA-debat. Maar ook omdat uiterst rechtse groepcringen 
in landen als Engeland en Frankrijk optreden met nieuwe rassentheorieën, die 
opnieuw stellingen van de genetica misbruiken. Het is zeker 1.0 d~n de partij de 
rol heeft om in zulke debatten op basis van wetenschappelijke n:sultaten <:en 
politieke stellingname te ontwikkelen en te propageren. 2'

1 
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Wetenschap en technologiel 
Eénrichtingsverkeer of vrije keuzen uit 
alterna tieven 

Ru di van der V el de 

Een beschouwing 0\'Cr de relatie tussen wetenschap en technologie enerzijds 
en sociale processen anderzijds is niet goed mogelijk zonder de beslissings

structuren daarbij te betrekken. Evenmin is dat het geval met de vraag of de 

ontwikkeling van wetenschap en technologie een tendens vertoont om de be
staande maatschappelijke orde te bevestigen dan wel om deze te veranderen. 

Men zou kunnen stellen dat elke samenleving volkomen Hij is om elk we

tenschappelijk of technologisch ontwikkelingsmodel te kiezen, en dat een keu
ze uitsluitend afhangt van de wetenschappelijk-technologische begintoestand. 

Wetenschap en technologie hebben immanente ontwikkelingswetten, 
maar deze wetmatigheden kunnen slechts werkelijkheid worden onder door de 
mens geschapen voorwaarden. Zulke voorwaarden bevatten keuzen uit alter
natieve mogelijkheden, richtingen en tempi van ontwikkeling. En de beslissin

gen die worden genomen, de keuzen die gemaakt worden, zijn meestal geba
seerd op bepaalde belangen. 

Op dit moment is er geen enkele 'beschaafde' maatschappij, waar de alge
mene en bijzondere trends en doelstellingen van de wetenschappelijke en tech

nologische ontwikkeling worden gebaseerd op expliciete en democratische be
slissingen over de bchoeften van de mensen. Hier wordt niet bedoeld het resul

taat maar het doel van de produktie van kennis en technologieën. ln de moder
ne consumptiemaatschappij zijn doelstelling en effect van plaats verwisseld. 
Massaconsumptie als resultaat van massaproduktie wordt voorgesteld als de 
doelstelling ervan. 

Het opwerpen van de gedachte over expliciete en democratische beslissin
gen over de produktie van kennis, vooronderstelt dat er redenen zijn om iets 
expliciet te maken en dat er redenen zijn om ergens over te beslissen. Het expli
ciet maken, anders dan om louter formele redenen, heeft alleen zin als er vcr

schillende mogelijkheden bestaan of gecreëerd kunnen worden, waaruit keu

zen kunnen worden gemaakt. 
Democratische beslissingen uitlokken hedt alleen zin als er iets te beslis

sen valt en vooral als het onderwerp meer of minder vermaatschappelijkt is. 
Het gaat dan om de vraag of de produktie \ an kennis politiseerbaar is en om 
een zeer beknopt onderzoek naar de condities \Vaaronder de produktie van 
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kennis in een hoog ontwikkeld- en in vele opzichten overontwikkeld-land 
.1ls Nederland t;edepolitiseerd is. 

Hoe waar is 'waar'? 

Spreken over de razendsnelle ontwikkeling van wetenschap en technologie ge
durende de laatste anderhalve eeuw is een gemeenplaats. Maar anders ligt het 

met de vraag of de ontwikkeling zoals die heeft plaatsgevonden de enige moge

lijke is geweest, of dat in hetzelfde tempo een geheel ander patroon van weten

schappelijke en technologishce ontwikkelingen had kunnen plaatsvinden? Uit 
deze vraagstelling vallen direct al enkele andere vragen af te leiden. 

Waarom plegen wij wetenschap en technologie te beschouwen als objec

tieve processen? 

Wat brengt ons ertoe om wetenschap als 'Zcaar te beschouwen? 
Welke redenen hebben wij om te denken dat de ontwikkeling van weten

schap en technologie vooruitgang is? 
Menen wij dat de ontwikkeling van wetenschap en technologie noodzake

lijk is, of erger nog, orruermzjdelijk? 
Het is redelijk om een antwoord op dit soort vragen te voorzien van een 

summiere toelichting over de epistemologische opvatting van waaruit gedacht 

wordt. 

Het vertrekpunt is de behoefte om een materialistische wereldbeschou

wing te hebben, maar tegelijkertijd de onderkenning dat het vanuit een filoso

fisch gezichtspunt weliswaar mogelijk kan zijn om het bestaan van een objec

tieve werkelijkheid te postuleren, maar dat dit vanuit een wetenschappelijk ge

zichtspunt weinig zinvol is. Wetenschap kan niet claimen om 'waar' te zijn in 
de betekenis van één en slechts één 'waarheid, noch in de absolute normatieve 

betekenis van 'juist of onjuist'. Wetenschap kan alleen 'waar' zijn in de eigen 
'context of justification'. Dat wil zeggen dat 'waar' of 'onwaar' een oordeel is 

van degenen die tot oordelen bevoegd zijn. Deze lieden- en dat zijn in onze 

wereld de wetenschappers - stellen zelf de regels op waarlangs zij tot zulke 
uordelen komen. Zij moeten het ook nog eens zijn over zulke regels. Conven

ties komen tot stand uit afspraken over dit soort regels. 

De verhouding tussen empirie en theorie is zeer gecompliceerd. Het is niet 

zonder meer gerechtvaardigd om te stellen dat een theorie 'waar' is omdat deze 

bevestigd wordt door waarnemingen. Eén reden hiervoor is, dat- zolang de 

waarnemingen zèlf niet ter discussie staan- elke nieuwe theorie dezelfde 'fei

ten' moet verklaren als de voorgaande theorie. Een andere reden is, dat het 
nogal eens voorkomt dat een waarnemingsresultaat deze status verliest, hetzij 
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door een vcrbeterde waarncmingstcchniek, hetzij door een andere interpreta
tie. 

Een bekend voorbeeld betreft de beweging \·an de hemellichamen. Nadat 
het wcrddbccld van Ptolemeus met de aarde in het centrum werd verlaten ten 

gunste van het model van Copernicus met de zon in het centrum (overigens al 
door Aristarchos op meetkundige gronden ontdekt), is het vanuit een later 

standpunt lood om oud ijzer welk soort wereldbeeld men adopteert, als men er 

maar bij zegt w Jarom. Het wiskundig raffinement en de fysische vindingrijk
heid zijn tegenwoordig groot genoeg om elke waarneming in elke theorie te 

frutselen. Een reden waarom veel wetenschappers hun voorkeur uitspreken 

voor een bepaalde theorie, of een bepaald model, is dan dat deze een 'elegante' 

beschrijving levert van het relevante complex aan waargenomen verschijnselen. 

Telkens weer blijkt de vraag of er een 'objectieve werkelijkheid' bestaat, 

zeer ingewikkeld om te beantwoorden. En als zo'n realiteit al bestaat, wordt 

deze dan beschreven door een theorie of door waarnemingen, of door beide? 

En is het eigenlijk wel mogelijk om waarnemingen te doen en te beschrijven 

zonder een of ander eraan ten grondslag liggend complex van vooronderstellin

gen, één of ander paradigma? Kortom, zo er al iets bestaat als 'waarheid', dan 

kan er niet één waarheid zijn, maar bestaan er alternatieve, concurrerende 

waarheidsaanspraken. Vanuit deze beschouwingswijze is het begrip 'vooruit

gang' zeer betrekkelijk en niet vanzelfsprekend als het gaat om de ontwikkelin

gen in wetenschap en technologie. Wie spreekt over 'vooruitgang' moet defi

niëren wat daaronder valt te verstaan en welke criteria worden aangelegd. 

Vanuit een semamisch gezichtspunt bevat het begrip 'vooruitgang' ethi
sche en normerende componenten, die gerelateerd ziJn aan goed en beter, wat 

\Veer begrippen zijn uit de mensenwereld. Het begrip vooruitgang verbergt een 
subtiele overgang van de wereld der subjeniviteiten naar de wereld der objecti
viteiten. Er schuilt een scherpe analogie in de hantering van de vooruitgangs
idee in de wetenschappelijke context en in de maatschappelijke context. De 

toekenning van het predikaat 'vooruitgang' aan zowel de ontwikkeling van de 

wetenschap en de technologie, als aan de maatschappij is in wezen een ideologi
sche incisie. Be\Yust of onbewust wordt een subjectief waardeoordeel vervan
gen door een als objectief benoemd verschijnsel. Stel dat we het erover eens zijn 

dat hier inderda.1d sprake is van een ideologische tussenkomst, is er dan wat te

gen ideologie' 

Het technocratisch argument 

Helaas claimen ideologieën tè vaak em mate van 'waarheid' die zo absoluut is, 
dat er weinig ruimte overblijft voor alternatieve concurrerende waarheidsop

v,lttingcn. Als er één, unieke, ideologie verbonden is met een m.lchtssysteem, 
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dan vervult deze ideologie de functie van legitimatie van de macht. 
Een echte democratie wordt onder meer gekarakteriseerd door de afwe-

zigheid van formele, heersende ideologieën, of zogenaamde staatsideologieën. 
Het huidige kapitalisme, evenals het huidige patriarchaat, hebben geen officiële 

heersende ideologie. Beide systemen met hun specifieke vormen van uitbuiting 
en onderdrukking moeten zich voortdurend legitimeren door de pretentie om 
problemen op te lossen en te vooP.ien in de bchoeften van de bevolking. 

Een soort ideologie die in feite bruikbaar is in dit legitimatieproces is de 
'technocratie'. Met technoeratic wordt hier kortheidshalve bedoeld de bewe
ring dat alle maatschappelijke en individuele problemen opgelost kunnen wor
den door gebruik te maken van 'wetenschappelijke' methoden. 

Deze opvatting is wijd verbreid. Vooral in kringen van 'decision-makcrs', 
waaronder uiteraard politici, ondernemers, ambtenaren, noem maar op. Her 
technocratische argument kan gegeneraliseerd worden tot de opvatting dat 
\'OOr elk probleem één en slechts één oplossing bestaat; dat deze oplossing ob
Jectief is en langs rationele weg gevonden zal worden. De 'beslisser' die met een 
probleem geconfronteerd wordt heeft de taak om de oplossing zo snel moge
lijk te vinden en het ligt voor de hand dat het technocratische argument de be
slisser ertoe brengt om zich te laten bijstaan door deskundigen, d.w.z. degenen 
die de professionele hoedanigheid hebben de unieke oplossing op tafel te bren
gen. 

Een vergaande consequentie van bet technocratische argument is dat de
mocratische beslissingsprocedures overbodig en 1.elfs hinderlijk worden. Al
ternatieve oplossingen voor het probleem kunnen tenslotte niet bestaan en 
zonder deskundigen kan de unieke oplossing niet ontdekt worden. De demo
cratische functie wordt éérst gereduceerd tot 'ja of nee' zeggen tegen de unieke 
oplossing. In tweede instantie verliest het 'nee' zeggen aan betekenis, omdat er 
ongelijkwaardige overwegingen aan ten grondslag liggen. Tenslotte kan er al
leen en overweldigend 'ja' worden gezegd. De meest pregnante voorbeelden 
van dit model zijn de bewapeningswedloop en de toepassing van kernenergie 
voor het energieprobleem. Maar er zijn andere voorbeelden, bijvoorbeeld de 
tuepassing van het medische model voor talrijke sociale problemen en het ge
bruik van planologie om lokale samenlevingen volledig te ordenen. 

Ook het planningsmodel berust vaak impliciet op het technocratische ar
gument. Een voorbeeld hiervan is de planningsstructuur in de rijksbijdragere
geling voor sociaal-cultureel werk, die zonder veel moeite kan ontaarden in een 
beheersinstrument in handen van de overheid, wat /.al uitdraaien op bureau
cratie aan de top en tergende frustraties aan de basis. 

Het technocratische argument vindt in het algemeen een goede voedings
bodem in het ideologisch monolitisme, dat ook uitgaat van de grondgedachte 
dat er slechts één 'waarheid' kan bestaan, die ofwel in het arsenaal waarheden 
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voorhanden is, ofwel met een recht-toe-recht-aan procedure door de monopo
liehouder Ycm het \var-e' voor de dag wordt gebaald. 

Denkblokken en machtsblokken 

Wetenschaps- en technologiekritick, bijvoorbeeld van feministische zijde of 
uit de encrg1ebeweging, heeft zichtbaar gemaakt dat de 'vooruitgang' van we
temchap en technologie niet neutraal is in de belangenconflicten en machtsre
laties tussen mensen. Ten opzichte van mondiale problemen ontwikkelen we
tenschap en technologie zich in bepaalde opzichten als 'achteruitgang'. De ver
nietiging van het milieu is niet zomaar een lastig bijprodukt van de industriële 
produktie dat met een beetje vindingrijkheid wel opgelost wordt. 

De kwestie is dat de produktie als zodanig volstrekt on beheersbaar is, ter
wijl de grens tot w~ur de mens en zijn omgeving de gevolgen zonder veel scha
de kunnen absorberen, reeds lang gepasseerd is. 

Vernietiging v.1n nog 'hogere' orde, door de tomeloze kernbewapening, 
vcrtoont hetzelfde beeld. De mens beschikt niet meer over de middelen om de 
escalatie beheersbaar te maken. En toch zal dat moeten. Het 'antwoord' dat 
wetenschelp en technologie in handen zijn van de heersenc!c klasse en uitslui
tend worden c~angewend om klassebelangen te dienen, is weinig bevredigend 
en heeft weinig mobilisatiekracht. En wie zal in deze tijd dit antwoord in deze 
Yorm nog geven? De kapiralist als gifmenger. Jazeker, maar wie wil erop wach
ten tot de kapitalist uiteindelijk ook zichzelf vergiftigd heeft? 

Het 'bipolaire' denken is een uitvloeisel v;m het rnonolitische denken. Er 
is één w.urheid, dus één leugen. Er is er één goed, dus één kwaad. Er zijn twee 
elkaar tlitsluitende denkblokken en aldus zijn er twee elkaar uitsluitende 
machtsblokken. Schept de mens zich een wereld die niet kan z.onder super
machten? \V e zullen het roch zonder moeten proberen. 

Eén oplossing van het machtsprobleem is om de tegenstelling te transcen
deren, naar een ander, 'hoger', niveau te heffen. Zoals twee ruziezoekers naar 
de rechter lopen in pLuts van elkander de hersens inslaan. Dat moet op mondi
aalnin:,lu ook kunnen. 

Een andere oplossing is te trachten om niet te denken in termen van eigen 
gelijk en andernuns ongelijk, maar in termen van alternatieve mogelijkheden. 

Deze weg is niet vanzelfsprekend, maar moet aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Eén nn de voorwaarden is dat de betrokken partijen zich bedienen 
van gemeenschappelijke conventies. Dat wil zeggen dat men afspraken maakt 
langs \Velke procedures en met welke middelen oplossingen voor problemen 
worden geaccepteerd. Een andere voorwaarde is dat alternatieve mogelijkhe
den beschikbaar komen en direct toegankelijk zijn. 
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Tegenkennis 

Wetenschap en technologie drukken zich niet alleen uit in toepasbare, produk
ticve resultaten, maar ook in methodes; procedures die aan wetenschappelijke 
criteria voldoen. Tegen wetenschappelijke methodes is weinig in te brengen 
(behalve in het methodologie-debat) en zijn ook toepasbaar in politieke en 
maatschappelijke vcrschillen en tegenstellingen. De kwestie is, dat er met be
hulp van wetenschappelijke methoden alternatieve oplossingen van problemen 
beschikbaar komen. Tegen-wetenschap en tegen-technologie kunnen ontstaan 
door het gebruik van dezelfde of analoge methodes, maar door uit te gaan van 
verschillende referentiekaders. De ruimte voor het ontwikkelen van 'tegenken
nis' zou opgeëist moeten worden in de vcrschillende maatschappelijke secto
ren, zoals het onderwijs, het welzijnswerk, op de bedrijven en vooral in pu
blieke organen waar politieke besluitvorming plaatsvindt. 

Juist in de opvocdingssituatie op scholen zou het nodig zijn het monoli
tisch kennisbeeld te doorbreken. Het aanleren van positieve kennis, maar 
evengoed van morele waarden, berust in het algemeen op het model waarin 
kennisprodukten uniek en juist zijn. Hier moet direct aan toegevoegd dat een 
van de aspecten van het vernieuwingsproces in het onderwijs bestaat uit het in
troduceren van pluraliteit als wezenlijk gegeven in onze cultuur. ln een demo
cratische samenleving moet de voortdurende confrontatie van alternatieve, 
concurrerende probleemformuleringen en oplossingsmoelellen dan ook de 

normale praktijk zijn. 

Ontwikkeling van wetenschap en technologie is afhankelijk van een maat
schappijmodel waarin: 
- de groei van kennis een maatschappelijk doel is; 
- vrijheid en pluraliteit bestaan voor het sociaal-wctenschappelijk proces van 

kennisverwerving. 
Zoals de huidige werkelijkheid laat zien, zijn deze voorwaarden tot op zekere 
hoogte contradictoir. Beide voorwaarden zijn noodzakelijk, maar nog niet 
voldoende. Wc kunnen daarom een derde voorwaarde toevoegen: 
- vrije concurrentieverhoudingen in het produktieproces (aangenomen dat 

'vooruitgang' van technologie aanleiding geeft tot lagere produktiekosten). 
De tweede voorwaarde kan nu als volgt geherformuleerd worden: 
- vrije concurrentievcrhoudingen op het gebied van ideologie en politiek. 

In totalitaire maatschappijen is de tweede voorwaarde niet vervuld. Handha
ving van de eerste voorwaarde kan leiden tot een bepaalde 'boom' in één speci
fieke richting en vervolgens tot een strategie van herhaling van de succesformu-
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Ie. In een periode van economische groei zal dit leiden tot steeds méér van het
zelfde. 

Dit proces kan zich ook voordoen in een maatschappij waar doelstellingen 
van dit type op een puur formeel-democratische wijze worden vastgesteld. Dat 

wil zeggen, dat een stabiele, onveranderlijke meerderheid zich gedraagt als een 
autoritaire administratie. Daarom zou aan beide voorwaarden voldaan kunnen 

worden in een permanente, democratische discussie tussen 'vertegenwoordi

gers' van de samenleving en wetenschappers over de doelstellingen en midde
len van de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie. 

Schildpad en misfit 

In een kapitalistisch en patriarchaalland als Nederland is aan de eerste voor
waarde niet voldaan, maar wèl aan de tweede en derde (in een beperkte en rela
tieve zin). 

Bijgevolg is de groei en ontwikkeling van wetenschap en technologie, 
evenals van warenproduktie, een chaotisch proces, dat wordt 'bestuurd' door 
beslissingen op micro-niveau (concern-directies en concern-laboratoria; uni
versitaire instituten). Hierop is tenminste één overweldigende uitzondering en 
dit betreft de bewapeningswedloop, die berust op globale politieke strategic~n 
en grootschalige beslissingen op nationaal en internationaal niveau. 

Terzijde wordt hier nog opgemerkt dat pogingen worden gedaan om op 
regeringsniveau een nationale wetenschaps- en technologiepolitiek tot stand te 

brengen. Deze beoogt enerzijds de traditionele vrijheid van onderwijs en on
derzoek te beperken en bepaalde, gewenste richtingen op te dringen en ander

zijds verbindingen te bevorderen met de door de concerns gedefinieerde belan
gen op dit gebied. 

V cel socialistische landen, evenals vele ontwikkelingslanden, hebben als voor

naamste doelstelling van bun globale politiek gekozen: de ontwikkelde kapita
listische landen inhalen, in termen v:m industriële produktie. Dit houdt iets in 
dat niet de bedoeling is: het kapitalistische produktiemodel adopteren, maar 
dan zonder kapitalisme. Tc vrezen valt dat dit een dramatische contradictie is. 

Het is waarschijnlijk niet mogelijk om een macroscopisch chaotisch proces in 
te halen door middel van een centralistisch planningsproccs. Dat lijkt op de be

kende paradox van Achilles en de schildpad, die ons vertelt hoc de befaamde 
atleet er niet in slaagt het reptiel in te halen. In dit betoog is de schildpad welis
waar een grillig voortbewegend monster, maar zeker geen misfit! 

In de westerse kapitalistische landen bestaat er in het algemeen geen sa
menhangend, doelgericht en centraal gepland procc' van wetenschappelijk
technologische ontwikkeling. Integendeel. Verondersteld mag worden dat één 
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van de mogelijke oorzaken van de huidige economische crisis in de kapitalisti
sche wereld door de wetenschappelijk-technologische ontwikkeling wordt 

voortgebracht. Fen achterblijven van de sociale structuren bij de door de tech
nologie voortgebrachte veranderingen in de produktie (niet in de betekenis van 
een 'klassieke' overproduktic) en omgekeerd, een wetenschap-technologie
ontwikkeling die achterblijft bij de werkdijke bchoeften van de samenleving en 
acl1terblijft bij de technologie-kritiek. 

Dit is niet een louter kapitalisme-probleem, maar een probleem van een 
zeer snel veranderende maatschappij. In kapitalistische en patriarchale maat

schappijen zullen evenwel als oplossingen voor de economische problemen bij 
voorkeur die worden gekozen, die de bestaande produktie- en machtsstructu
rcn in stand houden en beschermen. Dat betekent onder meer pogingen tot 
herstel van de kapitalistische accumulatie en pogingen om traditionele vcrhou
dingen te doen terugkeren in de sfeer van de produktie, de reproduktie en het 
openbare leven. De Reagan-doctrine is daarvan een onthutsend en exempla
risch voorbeeld. In dezelfde Reagan-doctrine kunnen we overigens waarne
men dat de doelstelling om 'het westen in te halen' een zichzelf bevestigende re
latie oplevert. Want de heer Reagan heeft zich heilig voorgenomen om vóór te 
blijven. En er is weinig reden om te twijfelen aan het Amerikaanse vcrmogen 
om te innoveren en te accumuleren. Wat de prijs daarvan ook mag zijn. 

Wetenschap en vijandbeeld 

Het is geen simpele opgave om te opereren met alternatieve oplossingsmodel
len, omdat ook over de probleemstelling vaak geen eenstemmigheid bestaat. 
De energiebeweging heeft ons wat dit betreft veel te leren. Niet alleen dat er 'tc
gen-wetenschappelijke' modellen zijn gepresenteerd in de kernenergicdiscus
sie, maar ook zijn en worden er alternatieve technologieën ontwikkeld om het 
vraagstuk van de openbare energievoorziening mede op te lossen. 

In het politiek-economische vlak wordt er een alternatief aangedragen 
voor het bestaande energiemonopolie van de multinationals, in de vorm van 
een democratische energiepolitiek. De 'brede maatschappelijke discussie' 
(BMD) kan een bij uitstek democratisch medium worden om de publieke opi
nie te mobiliseren, mits iedereen zich aan democratische spelregels houdt. Fen 
van die spelregels is dat de instanties die bevoegd zijn om uiteindelijke beslis
singen te nemen, zich terughoudend opstellen en géén definitieve stellingen be
trekken alvorens de 'BMD' tot bepaalde conclusies heeft geleid. Van groot be
lang voor een 'BMD' is dat alle informatiekanalen open gaan en dat de concern
geheimen op energie-strategisch gebied worden gebroken. 

De massabeweging tegen kernwapens in ons land heeft ons ook veel te 
zeggen als het gaat om een andere wijze van denken en politiek handelen en om 
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het vinden van alternatieve oplossingen voor het vrcdesvraagstuk. Wc staan 
opnieuw aan het begin van het zoeken naar antwoorden op de vraag: welke 

maatschappelijke betrekkingen tussen mensen leiden tot oorlog respectievelijk 
tot vrede? Het denken in traditionele, monolitische ideologieën heeft uiteinde
lijk geleid tot een antihumaan vijandbeeld met bijpassende wetenschappelijk
technologische wapenontwikkelingen en militair-politieke escalatiestrategieën. 
De mogelijkheden om (stabiele) resultaten te boeken met de vredesbeweging 
hangen mede af van de beschikbaarheid van alternatieve oplossingen voor de 
sociale, politieke, economische en morele problemen die ontstaan bij het vcr
werpen van de kernbewapening. Het is niet voldoende om 'nee' te zeggen tc
gen kernwapens, of om te 'geloven' in ontwapening, maar het is nodig om te 
weten dat het kan en hoc het gedaan moet worden. Dit vereist opnieuw dat er 
een ander soort kennis, vredcskcnrzzs, nodig is. 

Vredesstrijd kan succesvol zijn als de loyaliteit aan het gemeenschappelijk 
actiedoel groter is dan de loyaliteit aan de eigen 'context' (de eigen partij, kerk, 
regering, land, enz.). De geloofwaardigheid van het vredesvcrlangen van lan
den hangt niet zozeer af van uitspraken van officiële autoriteiten, maar van de 
doeleinden en het actieve optreden van massabewegingen. De publieke opinie 
kan tenslotte alleen tot uitdrukking worden gebracht door het publiek zelf. 

Consumptiedwang 

Het technocratische argument heeft aanzienlijk bijgedragen tot de bewape
ningswedloop. De wetenschappelijk-technologische ontwikkeling levert een 
fysieke oplossing voor elk maatschappelijk probleem. Het aanbod schept de 
vraag! Heeft Vredeling de F-16 uitgevonden? Nodig gehad? Besteld? Welnee! 
De beschikbaarheid bewijst de onmisbaarheid. De consumptiedwang is een 
bijna biologische eigenschap geworden. 

Ons tijdperk toont een mens die duizendvoudige overkill produceert, er 
trots op is dat hij/zij meester is over de natuur, 2 maar zich er of niet van bewust 
is of tracht te vcrbergen dat wij niet over de instrumenten beschikken om de 
overkill-processen te controleren en te besturen. Als de Hcgclsc dialectiek over 
'mogelijkheid en noodzakelijkheid', zoals deze is toegepast door Marx op het 
onderwerp geschiedenis, 'waar' is, dan zijn wij op morele gronden vcrplicht al
ternatieven te ontdekken om te verhinderen dat de potentiële overkill onver
mijdelijk overgaat in actuele overkill. Het mogelijke mag niet omslaan in het 
noodzakelijke. 

Democratie geeft op zich geen garanties dat de mens greep krijgt op de 
wetenschappelijke, technologische, sociale, economische en politieke krach
ten, maar schept wel voorwaarden daarvoor. De gelijkheid der staatsburgers 
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en de vrijheid van geweten schept de burgerplicht van de individuele verant~ 

woordclijkheid. 
Hier ligt een andere richting die de mensheid kan inslaan: niet de moge~ 

lijkheden die er op zijn weg liggen benutten, maar deze juist verwerpen. Niet 
het produktief maken als heersende norm van handelen, maar het behoeden 

v~n de immense krachten die onder ons bereik zijn gekomen. 

Noten 

I. Bijg.1and ,mike!" geschreven .1ls 'paper' voor de jaarlijkse 'Round Tab!.:' te Cavtat, Joegosb
s·i~. die ik 11.1mens het II'SO bijwoonde. Het conferentiethema luide: 'Socialisme, wetenschap, 
technologie en ontwikkclingsstratq.~ic'. Voor de 'Round Table' worden à titre personnel vo
gels van diverse pluimage geïnviteerd m een socialistische v·oiière. Dat wil zeggen, vertegen
W\)ordigcr~ \·,u1 r.;ociali~tischc, sociaal-democrati-;che, communistische en bevrijdingsbewegin
gen. Uit Nederland waren ook twee vertegenwoordigers van de PvdA ,1anwezig. 

l)c Joegoslavische organis,uorcn verdienen een pluin1 voor deze unieke mogelijkheid 01n 

1o'n i;L'mê·lcerd guelschap bij eikaar te zicn L'n dnrin een sfeer te scheppen van openheid, 
nimdscluppelijkheid en verbondenheid, waarin bij enkele onderwerpen échte discussies 
plaatsvinden zowel in de officiële zittingen, als tijdens de informele ontmoetingen. Een echte 
confrontatie ontstond rond kernenergie voor elektriciteitscentrales. l)e tegenstelling ontwik
kelde zich in Oost-\Vest en C\Joord-Zuid, ofwel de deelnemers uit de ontwikkelde bpitalisti
sche Lmden (rn. u. v. de !'CF-v-ertegenwoordigers die stelden dat alle problemen met kernener
giecentales reeds waren opgelost door h.ube ( 1) deskundigen en dat tegenstanders irrationeel 
en n1et re.1listisch waren) tegenowr de socialistische en de ontwikkelingslanden. Het begeerde 
speelgoed past in het vooruitgang*eloof. de inhaal-strategie en de nation.<le zelfstandigheid 
die men veronderstelt ermee te dienen. Bijna alle gebruikte argumenten zijn ev-en dienstig voor 
de prolifer.nie van kernw.1pen.s, een onderwerp dat helaas niet uit de verf kwam. Vcrder dan 
plichtm.nige formules over de kernbewapening kwam men in het algemeen niet. Massabewe
ging komt in dit soci:~listische gezelschap al helernaai niet voor. Het volk is er als toeschouwer 
s ,m het wereldtoneel wa,1r de politiek zijn kunsten vertoont. Soms wordt het aangeroepen als 
getuige à dècharge v·an de spreker die het woord voert. Ondanks alle v·erschillen in omstandig
heden, visies en opvattingen, ervaar je toch iets van gemeenschappelijkheid. Het absurde so
ci.llisrne s·crcnigt, als iedereen de kans krijgt het z.clf in te kleuren. Het palet dat in Cavtat ont
">LUt is Jè n1oeitc waard. 

Vooral uit de (m·er)ontwikkelde kapitalistische landen en Joegoslavië bleek belangstelling voor 
l\cderLmd: onze vredesbeweging, de zich vcrnieuwende CPN, het feminisme (binnen en bui
ten de partij) en de acties tegen de kernenergiecentrales. De meest diepgaande belangstelling 
kwam nn mensen uit de Bondsrepubliek. Nu, na de enorme demonstratic in Bonn, is dat ze
ker met verbazingwekkend. Wèl een reden om serieus m te gaan op de kennelijke wens om 
contacten te onderhouden rnet bY. de kring rund 'l)as Argument'. 

Het is mijn stellige indruk dat de ontwikkeling van zowelmassabewegingen in Nederland 
als de visies en standpunten van 'links' een platform bieden voor uitstraling en dialoor; met ge
lijkgezinden over de grenzen, dat door het rrso benut zou moeten worden. 

Omd,n mijn bijdr.1gc o<mpronkclijk is geschreven voor een buitenlands publiek, heb ik de 
tekst hier en daar .ungep.1st. Uiterurd bli1ft de strekking geheel int.1ct. 

' Veel dcelncmcr.s uit de soci.lli.stisch-patriarch:tle landen zijn verzot op de idee dat de mens 
'master of n<nure' i.~. l)czc slog.1n \verd nogal eens ten gehore t?;Cbracht. Uitzondering hierop 
\Ormdc Joegn"lb\'Ji.\ n1ct kriti~chc geluiden. 

:V1ilojko Drulov-ic zei in de openinr;srede te Cavt,ll: 
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'The criticisr11 of producrivist orientation is nor onlv a criticism of c1pitalism but ,1lso of thc 
tcchnobun:.1UCLltic undcn;tanding of -;oci.1li~m.' 

'Controlcwcr technology today has, toa brgc t'Xtcnt, bccome onc of rhe b,tsic vchiClcs ior do
mination, borh for the balance of power within "sin?;le society as wel! as in international fra
mcwork\.' 

'Thc question is quitc JUstifiablc raised: How is Man to continue to liv·e, which direction 
should he take) Should he continue alon~ the road th,u has hrou~ht him this far. a road of ido
latry of technology, profit and viólence wrcaked against nature as wel] as against hirnselfl' 
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Doorwerking van de 
Rotterdamse havenstaking 
Antwoord op een bespreking 

Harry Homma 

Het is cm bekende debatteertruc om de mening en bedoelingen van een ander 
te vervalsen, om ze dan vervolgens triomtantelijk te bestrijden. Succes verze
kcnl. De aangevallene komt bij verweer al snel als zwak over, want wat kan 
hij/zij anders doen dan te zeggen dat zijn I haar mening en bedoelingen vervalst 
1.ijn? Het gebruik van dergelijke debatteertrucs is daarom een weinig verheven 
m,mier van met elkaar omgaan. 

Je wordt dan ook onaangenaan verrast, als je ziet hoe Tony Hak in zijn 
bespreking van het boekje 'Doorbraak aan de Maas', over de Rotterdamse ha

venstaking in 1979 (geplaatst in Komma, 2c jaargang, nummer 1 ), zich van ge
noemde truc bedient. 

Zijn bespreking valt bijzonder negatief uit voor het door Bram Hoeksema 
en c1ndergetekende geschreven boekje. Nou, dat vind ik best. Iedereen heeft 
recht op zijn of haar mening en moet die ook maar naar voren brengen. Maar 
dat moet wel gefundeerd gebeuren. Het gaat niet aan de inhoud van zo'n boek
je te verdraaien, te proberen feitelijke gebeurtenissen die crin zijn weergegeven 
tot beweringen te willen terugbrengen zonder daarvoor bewijzen te leveren. 
Dat is geen manier van zorgvuldig met elkaar omgaan, maar krijgt het karakter 
van lasterlijke aantijgingen. 

De eerste neiging die ik bij lezing van dit artikel kreeg was eerlijk gezegd: 
,Kh, laat maar zitten. Wat heeft het nog voor zin op zoiets te reageren twee ;aar 
nadat de havenstaking is geweest? Ik heb besloten het toch maar wel te doen. 
Enerzijds omdat ik niet de indruk willaten ontstaan dat Hak gelijk zou heb
ben. Anderzijds omdat hij eigenlijk over onze rug heen een aantal aspecten in 
discussic brengt die het sociaal-economisch beleid van de CPN raken en omdat 
hij daarbij naar mijn mening wezenlijk de plank misslaat als het gaat om de 
naag wat nu werkelijk de belangrijkste uitkomsten van de staking zijn ge
weest. 

Tony Hak wil 'dit boekje niet allereerst beoordelen op de juistheid van de 
weergegeven feiten', schrijft hij. 'Ik zal mij beperken tot een beoordeling van 
de politieke inhoud ervan: welke problemen worden op welke wijze gesteld, 
en welke (noodzakelijk te bespreken) problematieken wordenniet behandeld?' 

111 



Zo'n kolder heb ik niet vaak gezien. 'Doorbraak aan de Maas' is geen dis
sertatie of een politieke brochure, die zich heeft voorgenomen 'problemen' op 

een bepaalde wijze te stellen. Het boekje pretendeert niet meer of minder te 
zijn dan een verslag van de havenstaking, en dat zo waarheidsgetrouw moge

lijk. Méér kon het boekje ook niet zijn, want het is vrij kort na de staking bin
nen één week vervaardigd. 

Er kleven dus uiteraard tekorten aan het boekje. Het zou heel nuttig ge
weest zijn als er meer studie vcrricht wordt naar de havenstaking. Welke facto
ren droegen er allemaal toe bij de vlam in de pan te laten slaan? Waardoor kon 
de staking zo lang worden volgehouden? Hoc is haar felle karakter te verkla
ren? Hoc konden de stakers de eenheid bewaren? Welke ontwikkelingen 
speelden zich af in de vakbeweging? Wat heeft de staking teweeggebracht? 

Een mooie kluif voor wetenschappers. Een werkgroep van de Amster
damse Universiteit heeft met de brochure 'Werken in de Rotterdamse haven' 
een aardige bijdrage geleverd. Ook in het evaluatierapport van de Vervoers
bonden fNV is geprobeerd een aantal achtergronden in kaart te brengen. Ge
noeg is het niet. 

In elk geval lag er voor een wetenschapsman als Tony Hak een mooie 
kans, maar hij grijpt 'm niet. Nee, hij beperkt zich ertoe 'Doorbraak' te vcrwij
ten iets niet te zijn wat het ook niet beoogde te zijn. Wat heeft hij daarmee 
voor? 

Hak begint te zeggen dat hij het boekje niet wil beoordelen op de weerge
geven feiten. Slechts enkele regels verder blijkt dat lulkoek te zijn. Bijna zijn 
hele artikel bestaat namelijk uit een veroordeling (en dat is ook een beoorde
ling) van de weergegeven feiten. 

Het begint al met de positie van het actiecomité Rotterdamse havenarbei
ders. In 'Doorbraak' wordt dit comité de spil van de actie genoemd en de initi
atiefnemer van de staking- degene die in wezen maandenlang bezig is geweest 
met voorbereidingen. Deze constatering van Bram Hoeksema en mij is niet 
omdat we zo graag door een CPN-bril naar de gebeurtenissen wilden kijken, 
maar doodgewoon omdat dit de feitelijke situatie was. 

Tony Hak is het er niet mee eens. Van mij mag hij. Hij mag ook proberen 
het water niet naar de zee te laten stromen. Alles is mogelijk op deze wereld, 
vooral als je droomt. 

Het gaat dus om een feit, zoals het ook een feit is dat er bij het uitbreken 
van de staking allerlei groepcringen opdoken, waarvan niemand vóór dat mo
ment taal of teken had vernomen. Daar is overigens niets geks aan. Altijd bij 
grote acties duiken er uit het niets groeperingen op en dat kunnen dan best nog 
groeperingen zijn met een bepaalde aanhang en ook met de beste bedoelingen. 

Maar iedereen die wel eens bij een staking betrokken is geweest, die weet 
dat het de kracht van de staking niet bepaald versterkt, dat het tot verwarring 
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leidt, als die groeperingen tegenstrijdige parolen gaan uitgeven en elklar in de 
haren vliegen. Nog dreigender wordt het, .lis v:muit deze plotseling opererende 

groepen wilde beschuldigingen worden geuit in de richting van de mensen die 
het initiatief hebben genomen. 

Juist de eerste dagen van zo'n staking zijn van cruciaal belang. Als op de 
eerste dag van de staking de havenarbeiders worden opgeroepen maar niet te 
luisteren naar Flip Schu!ts- terwijl die optrad als voorzitter van het actiecomi
té- omdat hij erop uit zou z1jn de staking in het honderd te laten lopen, dan 
noem ik dat schadelijk en het /.aaien van verwarring. Fn geloof me, Tony Hak, 
ik heb er zelf bij gestaan toen uitlatingen in deze zin gebezigd werden door Jim 
Stavinga en mensen om hem heen. 

Het neemt niet weg, dat ik het als positief waardeer dat ook Stavinga en 
zijn medestanders kennelijk het onvruchtbare van de/'.e weg hebben ingezien. 
De vorming van het gezamenlijk actiecomité was de uitdrukking van de blijk
b,Ltr bij allen levende mening dat je het beter mét elkaar kon doen dan tegen el

kaar in. 
Daarvoor is ook door communisten nogal wat weggeslikt. \v'ant het is na

tuurlijk niet niks om met mensen te gaan samemverken die je vlak daarvoor 
nog als een soort \"Crrader hebben afgeschilderd. Ik \·ind dit bnvunderenswa:Jr
dig en het eerlijk gezegd dan ook vcrschrikkelijk upfair van andere communis
ten, die zo lekker van buitenaf en achteraf commentaar op de gebeurtenissen 
kunnen leveren, hun partijgenoten zo laatdunkend te behandelen als Tony 
Hak doet. 

Een tweede punt waar Hak volgens mij over de schred gaat betreft zijn 
kritiek op de weergave van de solidariteitsacties. In 'Doorbraak aan de Maas' 
wordt vastgesteld dat de CPN een belangrijke rol in de solidariteitsacties :,peel
de. Tony Hak vindt dat wc dat niet hadden mogen zeggen. Het is tekenend 
voor het 'perspectief' van waaruit het boek geschreven is, meent hij. 

Wat moeten wc dan doen? De feiten verdraaien) Of moet ik eruit af leiden 
dat Tony Hak liever had gezien dat de CPN niet zoveel aan solichriteit had ge
da~m? In dat geval ben ik het zeer oneens met hem. 

Fen andere kritiek van Hak is dat wij de ontwikkelingen binnen de vakbe
weging terug hebben gebracht tot een soort top-basisschenu. D~ur begrijp ik 
nu werkelijk gecn hout van. 

Goede journalisten, en dat proberen \Vete zijn, werken niet met schema's. 
Zij proberen alle van belang zijnde feiten en ontwikkelingen in kaart te brengen 
(met de nadruk op de nieuwe feiten en ontwikkeling) en zo de lezer dl· moge
lijkheid te vcrschaffen zelf een oorded te vellen. Dat hebben wij du:. ook tr.Kh
ten te doen ten opzichte van de onnvikkelingçn in de Vervoersbonden. Het 
nieuwe- en dat hebben wij ook uitvoerig bcsL·hrevcn ....... w .ts dar de complete 
havcngroep, inclusief de onbezoldigde bestuurders, Zich tegen het bestuur 
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keerden en zich voor steun aan de stakers uitspraken. Dit was een uniek feit, 
waarvan de consequenties niet genneg beseft kunnen worden. l)e/.e ontwikke-

ling heeft z'n nawerking gehad en heeft het nog. Wij hadden geen mogelijkheid 
om daaraan in 'Doorbraak' aandacht te besteden, simpelweg omdat dit zich 
nog niet of nauwelijks aftekende op dat moment. 

Tony Hak verwijt ons 'een zekere blindheid voor wat werkelijk belangrij
ke ontwikkelingen waren'. Om zulk soort uitlatingen moet ik hartelijk lachen. 

We hebben duidelijk aangegeven welke resultaten de staking voor de ha
venarbeiders zelf heeft opgeleverd. Belangrijke loons\·erbeteringcn, tegemoet
komingen op het terrein van arbeidstijdverkorting en de vervroegde uittreding 
en tenslotte uitkeringen-ineens. In deze tijd van voortdurende crisis waarin van 
alle kanten wordt geschreeuwd dat je geen eisen mag stellen, omdat er niks te 
halen zou zijn, is dit van groot belang. Dáárvoor werd de strijd ook in de eerste 
plaats aangebonden. Zowel in De Waarheid als in het boekje is het steeds voor
op gesteleL 

Maar daarbij bleef het niet. De havenstaking was een hoogtepunt in de be
weging tegen Bestek 'R 1. Door haar successen droeg de havenstaking ertoe bij, 
dat er in de hele vakbeweging anders aangekeken ging worden tegen het mati
gingsbeleid. 

Wc hebben de ontwikkelingen in de Vervoersbonden aangegeven die het 
begin vormden van grote veranderingen later. We hebben aangegeven cht in de 
PvdA een groep ontstond die zich keerde tegen het ook in die kring aanbeden 
matigingsbeleid en tegen het standpunt van de Kamerfractie, die zich volledig 
conformeerde aan het bestuur van de Vervoersbonden. We hebben aangegeven 
welke houding PSP en PPR aannamen. Wc beschreven hoe de solidariteit ge
stalte kreeg. 

En wat blijken wc nu te zijn vergeten' Fen in de ogen van Hak 'politiek 
zeer belangrijke ontwikkeling: de oprichting van een solidaritcitscomité vanuit 
de Rotterdamse buurtorganisaties, dat op grote schaal solidariteit heeft georga
niseerd'. 

Hoe is het toch mogelijk dat we deze 'politiek zeer belangrijke ontwikke
ling' over het hoofd konden zien? Gelukkig heeft Hak het antwoord al bij de 
hand: 'Het initiatief ervoor is niet genomen door de CPN, en de enige politieke 
groepering die zelfstandig naast het solidariteitscomité in de Rotterdamse 
buurten voor de stakers optrad was de CPN, met concurrerende steunlijsten.' 

Wat hebben sommige mensen toch een rare opvatting over journcllistick, 
en met name over communistische journalistiek. Kennelijk zijn wij niet tot 
zelfstandig oordelen in staat, maar moeten we ons bewegen binnen van boven
af vastgcstelde kaders. Dat is de suggestie die Tony Hak wekt. W cl, het ligt 
veel simpeler. 

Wij hebben van de solidariteit in De Waarheid vcrslag gedaan zoveel al-; 
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nuar kon. Daarbij baseerden wc ons op mededelingen van het gezamenlijk ac
tiecomité en op meldingen van mensen zelf die geld inz.cuncldcn. Lr heeft ons 

ooit één keer zo'n melding bereikt van het door Tony Hak genoemde comité· 
en die heeft dan ook in onze krant gestaan. 

Het gezamenlijk actiecomité maakte vrijwel geen melding van dit solidari
tcitscomité en ik heb geconsuteerd \Vat tbarvan de reden was. Het 'solidari

tcitscomité' was namelijk niet erg scheutig met het afdragen aan de stakers van 

de ingezamelde gelden. Slecht~ één keer is een bedrag afgedragen en wel nadat 
de penningmeester van het gez.1mcnlijk actiecomité de duimschroeven had 

aangcdr,laid bij het solidariteitscomité. Zoals uit het fituncieel vcrsbg is geble-· 
kcn, dar na de havenstaking is gepubliceerd door het gezamenlijk actiecomité, 
moeten er nu nog steeds solidarireitsgelden worden afgedragen. 

Dit zijn voor ons de criteria geweest bij publikaties 0\'er het solidariteits
comité <én niets anders. 

Haks uitspraak dar de CPN 'de enige poli;ieke groepering' was 'die zelf

standig naast het solidariteitscornité in de Rottrrdamse buurten voor de stakers 
optrad' en wel 'met concurrerende steunlijsren' vind ik trouwens nogal sugges

tief en getuigen van kwade wil. De CPN was überhaupt zo on ge\ en de enige 

politieke groepering die geld inzamelde voor de stakers, op enkele zeer kleine: 
partijen na. En ze deed dit niet met 'concurrerende steunlijsten', maar met de 

door de penningmeester van bet gczamcnlijk actiecomitc uitgegeven steunlijs
ten. Al het geld dat op die lijsten is opgehaald, is dan ook a~m de penningmees

ter overhandigd. Het solidaritcitscomité weigerde met deze lijsten te werken 
en had eigen lijsten in omloop. Wie was hier nu concurrerend? 

Was het solidariteirscomité nu werkelijk een zo belangrijke politieke ont

wikkeling? Ach, ik wilzaken ook nier minder voorstellen dan ze zijn, maar dat 
niemand nog ooit van het comité heeft gehoord na de staking, lijkt me toch 

veelzeggend. 
Er z"ijn nog \·cel voorbeelden re geven van de onjuiste en van vooringe

nomenheid getuigende stellingen die Tony Hak in zijn artikel poneert. Binnen 

het bestek van dit artikel is er niet genoeg ruimte om dat nog ccns allemaal uit te 
'Pitten. Het zal ieder duidelijk zijn dat ik van z'n bockbespreking geen hoge 

pet op heb. 
Zoals gez"egd, ik had ,·an een wetenschapper anders verwacht. Omdat 

Hak in zijn professic faalt, voel ik mij ertoe aangezet nog maar eens een aantal 
Dntwikkelingcn aan te stippen, die naar mijn mening werkelijk van belang zijn 
en die in elk geval \'Oor een deel hun wortels vinden 111 de havenstaking. 

Daar is in de eerste plaats dat de havenstaking liet zien dat besta,mde me

ningsverschillen in de arbeidersbeweging geen sta-m-de-weg hocven te zijn bij 
de strijd tegen de kapitalistische crisis. Het is mogelijk wegen te vinden om tot 
gc;"amenlijke actie re komen en successen re boeken. 
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Door op te treden met een door de mensen zelf gekozen actiekiding, die 
zich baseert op de democratische besluitvorming vJn de mensen om wie het 

gaat, door in zo'n actieleiding respect te tonen voor elkaars standpunten en me
ningsverschillen niet tot breukpunten te maken, was het mogelijk alle krachten 
-van zowel georganiseerden als ongeorganiseerden -voor de concrete dot
I en in te zetten. 

Juist deze les, die illustreert waartoe coalitiepolitiek op basis van eenheid 
van actie in staar is, vond z'n neerslag in de resolutie over de sociaal-economi
sche strijd van het 27ste congres van de CPN. Fn in die richting is vcrder ge
\Verkt. 

Dan is er de toestand binnen de vakbeweging. Het staat buiten kijf dat er 
een grondige verandering binnen de vakbeweging is gekomen, mede als gevolg 
van de havenstaking. Wat dat aangaat is op de aanduiding doorbraak niets af te 
dingen. 

Zoals wij in het boekje vermeldden, bleek al tijdens de staking dat het ma
tigingsbeleid niet te handh,wen was. Waren het tot dan vooral leden van de 
vakbonden geweest die zich lieten horen als het ging stelling te nemen tegen het 
beleid van toegeven en terugdeinzen, de havenstaking verrijkte het beeld. Dîe 
bestuurders, zowel aan de top als op middenniveau, die hun twijfels hadden 
over de zin van het gevoerde beleid, maar die twijfels niet dorsten uit te spre
ken, voelden zich gesterkt in hun ahvijzing en traden ook als zodanig naar bui
ten. 

De FNV-top kon niet om de uitwerking van de havenstaking heen en or
ganiseerde massale acties in februari en maart 1980 tegen het ingrijpen van de 
regering-Van Agt in de lonen. We weten dat deze acties uiteindelijk vooral bk
ken te dienen om stoom af te blazen. Hetgeen onderstreept dat minstens een 
deel van de vakbewegingstop ze niet van harte organiseerde, ma,1r als een soort 
tegemoetkoming aan de leden zag. 

Dat laat tegelijkertijd zien dat er binnen de FNV wel degelijk nog veel 
krachten zijn die aan achterhaalde standpunten en methoden willen vasthou
den. Maar ook dat hun opstelling sterk afhankelijk is van wat er aan de basis ge
beurt. Daarom kunnen de werknemers ook niet gaan zitten wachten op wat er 
'van boven' komt, maar is het ook om die reden nodig dat ze hun eigen strijd

leidingen vormen. 
In vcrscheidene bonden zijn evenwel wel degelijk diepgaande vcranderin

gen te constateren, ook in de besturen. 
Zo is er de tegenwoordige opstelling van de Voedingsbond, die zich tot 

een soort woordvoerder en concentratiepuilt heeft gemaakt van alle groepen in 
de vakbeweging- ook in andere bonden- die een actieve en op wezenlijke 
veranderingen gerichte houding van de vakbeweging willen bewerkstelligen. 

Er is de Dienstenbond waar het bondsbestuur het niet voor elkaar kreeg 
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de mening te negeren van de leden en v,1n veel bestuurders, dat opgetreden 

moet worden voor bchoud van de koopkracht. Terwijl andere bonden zoals 
ABVA/KABO zich al eerder op dit standpunt hadden gesteld. Ook in de In

dustriebond doen zich veranderingen voor waarbij het Rotterdamse district 
koploper is. Dat zich in deze stad de havenstaking afspeelde is er niet vreemd 

aan. 

In de Vervoersbonden zelf is men zich eveneens gaan afkeren van het ma

tigingsbeleid en is er meer aandacht gekomen voor het 'eigene' van de diverse 

bedrijfstakken. 

Samenbangend met deze ontwikkelingen is ook het vraagstuk van de de

mocratie binnen de vakbe\veging ter discussie gekomen. Het gaat niet meer op 

van bovenaf de beleidslijnen uit te stippelen, al worden er uiteraard nog wel 

1 cel pogingen in die richting ged.un. 

Binnen de Vervoersbonden gist het volop. Wat de uitkomst zal zijn van de 

conflicten en discussies is moeilijk te voorspellen. feit is dat de bestuurders die 

uit de havenstaking de les hebben geleerd dat er meer naar de leden geluisterd 

rnoet worden, sterkere posities hebben ingenomen. Anderen daarentegen, die 

fervente aanhangers zijn van de matigingslijn en deze lijn kost w,u kost willen 

doorzetten, zagen hun positie verzwakt. Het is niet voor niets dat bondsvoor
zitter Scbroi.;r de pijp aan Maarten heeft gegeven. 

Ook binnen linkse politieke partijen 1·oltrokkcn en voltrekken zich be

langrijke veranderingen. Nam de PSP aanvankelijk een ambivalente houding in 

ten opzichte van de havenstakers en hun eisen en keurde de PPR de staking 

zelis af, beide partijen zijn nu ook van mening dat de koopkracht niet mag 

worden opgeofferd aan de kapitalistische crisis. 

Binnen de PvdA zijn groepen opgestaan die zich uitspreken voor altcrna
rien:'n \'Oor het huidige sociaal-economische beleid en het belang van koop

krachthandhaving onderschrijven. 

Deze ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt binnen de linkse be

weging tot een dialoog te komen over dergelijke alternatieven, uiteraard uit

gaand van de voorliggende sociaal-economische situatie. Daarbij komm ver

schillen van mening naar boven, maar er wordt tenminste gepraat en gezamen

lijk naar puntl'n van overeenstemming gezocht. De meest spectaculaire voor

beelden van die dialoog zijn de zogeheten Dril'bergcn-congrcssen en de gl'

sprckken over de mogelijkheden voor progressieve meerdcrheidsvorming. 

Natuurlijk, je moet oppassen voor overdrijving. Binnen de vakbeweging 

en ook binnen de linkse partijen zijn voldoende krachten aanwezig die in deze 

ontwikkeling geen fiducie hebben en ze bet liefst zouden afkappen en laten vcr

zanden. Van ieder die pogingen wil doen om wél tot samenwerking en tot een 

alternatief beleid te komen, vergt het v-cel inzet, bereidheid om met elkaar te 

blijven praten, respect voor elkaars opvattingen te hebben, de positie van de 

117 



,mder te onderkennen. 
Niemand hcdt hn recht ontwikkelingen te monopoliseren, noch het 

recht de indruk te willen wekken dit :dies alleen in gang gezet te hebben. D.lt 
geldt ook voor dc CPN, w.lt niet weg neemt dat de communisten hun aanded 

in opbouwende zm vervullen. En dat ligt naar mijn mening in één lijn met dc 
opstelling en de houding van de cnmnnmistcn lil voorbereiding v.mcn tijdms 
de havenstJ.king, dienlor zm·elcn een bron \".111 inspiratie i, geworden. 
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Enkele feiten 
over de royementsvoorstellen in het Rotterdamse district van de CPN 

I. Op 29-4-1981 schrijven Tony Hak, Licsbeth lmmink, Jan Mulder en Ar
mand van Puyvdde in De Groene Amsterdammer een artikel onder de kop: 

'De CP i\' 7.-mz de toekomst: geen worhoede alsjeblieft'. 

2. Op 11 juni spreekt de afdeling Ommoord-Alexanderpoldn ' ... het onaan
Vilardbaar uit o·vcr het mede door Jan ivftdder geschreven artikel in De Groe

ne Viln 2') april. De ledcrr'i/ergadcring beschouwt deze publikatie als tegen de 

partz; gericht en besluit tot royement v«n}an Mulder'. Op 13 juni krijgt Mulder 
van zijn ,1fddingssecrctaris het bericht dat hij in afwachting van de behandeling 
van zijn royement door het districtbestuur ~dat het volgens de statuten van 
de CPN moet goedkeuren~ geschorst wordr van 'deelname «an partz;~<ctivi
tcitcn en het bzji;,mncn van vcrgaderingen etc.' 

Gezien Mulders deelname aan de voorbercidingsgroep voor de landelijke w
rncrcursus van de CPN blijkt deze ,cl10rsing zich niet uit te strekken tot het 
landdijk panijniveau. 

Opgemerkt dient te worden dat de royementprocedure statutair onreglemcn
Llir was, omdat zij niet van tevoren was geagendeerd. 

3. Eveneens op 13 juni wordt in de afdeling Schiedam een agenda vcrspreid 
voor een ledenvergadering op 18 juni. Eerste agendapunt: royement van Ar

mand van Puyvclde. 

4. In reactie op deze gebeurtenissen stelt een initiatiefgroep van 25 Rotterdam
sc CPN-leden een vcrklaring op aan het districtsbestuur, waarin zij haar ver

ontrusting uitspreekt over royementsvoorstellen gedaan op grond van politie
kc meningsverschillen in een partij die openheid, pluriformiteit en Yerdraag
/.aamheid tot h,ur beginselen rekent, en waarin zij het districtsbestuur verzoe

ken 'om eventuele door afdelingen migesproken voordrachten tol royementen 
naar «,mlciding van genoemde p~<blikatic in De Groene Amsterdammer niette 
bckr<~chttgcn '. 

5. Op 24 juni publiceert De Groene- buiten medeweten van genoemde initi
atiefgroep ~ een artikel over de Rottcrdam;e roycmentsperikclen onder de 
kop: 'I cts 7.-'rolzjkcr mag 'lè'el'. In dit artikel worden de belangrijkste feiten weer

gegeven en tevens vcrmeld dat het landelijk bestuur van de CPN zich waar
schijnlijk tegen de royementen zal keren. 

119 



6. Op 25 JUni publiceert /)c W'éi<irhczd een anikei onder de kop 'Hoogkamp 

(C'P.V) I0'Ccrsprcekt p11hlik<~tle 'De Groene'. Niettemin blijkt uit de uitspraken 

van Hoogkamp dat het bericht in De Groene in overeenstemming met de feiten 

is. Hoogkamp keert zich tegen royementen als een manier om politieke me

ningsverschillen op te lossen, ma:1r zegt verder: 

' ... ·uolop te kunnen bcgrzjpen 1Ltt het hn.;.·uste Groene-artikel (van 29-5 A.K.) 

~·cel ;urtz;gcnotnz in het ~·erkcerdc kcelgt~t is geschoten, temeer omdat het vlak 
c'oor de ~·crkzc;;ingen c•crschccn.' 

De reehet ie van De \'{/,z<irhczd meldt in hetzelfde artikel: 

' .. . d,zt een hrzc/ werd orlt'è'cmgen van een a,mtal Rotterdamse partijgenoten 'tc

gen royementen', doch deze bmfhebbcn <i'ZJ niet a/gedrukt omdat rz,zvrac~g ons 

len·dc dat geen royementen zzjn doorgcc·oerd, ?odat de brief geen betrekking 
!J<zd op de feiten'. 

7. De initiatiefgroep reageert op dit bericht in De Wc~arhezd met een ingezon

den stuk \Oor de rubriek 'Ik Iic het L.o'. Daarin staat ondermeer: 'Het partijbe

stuur Ltûl naür onL.c mening ten onrechte 11'" om het feit dat er royerncrztsc·oor

ste!!cn zijn te /Jcschoztz~·en en te behandelen als een probleem dat zets dtádclijk 

m,tûkt uc•cr opë·,zttingcn die nog u.'ijd vcrbreid ;ijn in onu partij. Ojrt.hlttingen 

die stnjdig 7ljn met de openheid 01 L'erdrd«gza,zrnheid die in onze partzj aan het 

groeien zzjn. Die opuattmgcn moetcri niet I0'onlen 'è'erdonkeremamzd crz gcbc:~

g,tte!!isccrd. Zij rnoetcn dii.zrcntegcn openlijk ter discussic worden gesteld, met 

name zn De \'{/,zarhcid. 

Ook u.··m<it in het bcrzcht 111 De W'a,zrhcid 'è"Url 25 junz niet duzdc!i;k 'I0'at up dit 

moment de tocstc~mi met betrekking tot de ·voorgenomen royementen is. Hoog
A"amp ?egt dat het royement d,a door de afdeling Ommoord-Alcxanderpolder 

IS uitgesproken, niet in u0·ereenstemmmg is met de in de statuten ·Doorgeschre

i.'Cil ?org~·uldighcid. Bulten de constatering dat doe opmerkzrzg I0'e! ergformeel 

is, '"··i!!en u·ij gr<..~dg z"·,zstste!!cn dc~t de betrokken pc~rti;gerzoot tot op heden door 

zzjn c~filcling fezte!l;k ,ds gcschorst lld z;:·ord bch,mde!d. ( . .) Feitclzjk moet het 

door de djilcling rntgespmkcn royement dus nog I0'orcien tcruggedra,lid. In 

Schicd.lm IS I0'C!isti'ûûY geen sprclkc c'<ill een /eitclijk royement of schorsing. 
J1aûr ~·cl 1s het zo, dat sc!mjc·cr ~·,m het ,uitkcl irz De Gmcne nu al gedurende' 

t7.è.'Cc lcdol~·crgculcringcn in de beklc~,zgdenbank heeft gezeten. Hzj is c:~,msprc<

kc!i;k gesteld voor zo ongeveer alle gebreken v,m clc afdeling in de afgelopen ja

ren. Dit soort diswsszc /.<Il K,ncl Hoogk<.~rnp toch niet bedoelen l0'ûrzneer lnj 7ich 
(met ons) voorst,mder ~·erkf<"zrt Vûll dzscussie m plaats van mycmcnt '. Het in~ 

gc;:ondcn stuk van de initiatiefgroep wordt niet geplaatst in De Waarheid. 
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R. Op S juli biedt de initiatiefgroep het partijbestuur en het Rotterdamse dis
trictbestuur de hierboven genoemde verklaring aan voorzien van de handteke
ningen van 130 Rotterdamse partijgenoten. 

Vanuit de landelijke partijleiding wordt ondertussen hard gewerkt aan een op
lossing van de royementsproblemen. Uitgangspunt daarbij is dat het niet om 
het blussen van een schoorsteen brandje gaat, omdat de wezenlijke oorzaak 
van de problemen gezocht moet worden in een onvoldoende ontwikkeling van 
de politieke discussie in de afdelingen van het betreffende partijdistrict. 

9. In Schiedam wordt het voorstel tot royement van Armand van Puyveldc in 
de loop van juli van de ·agenda afgevm:rd. En na drie vcrgaderingen neemt het 
districts bestuur van Rotterdam het volgende besluit: 'In haar vergadering ·uan 
22 september f.l. heeft het distriasbestuur vanuit ""'erschillende over<Degingcn in 
meerderheid besloten om het voorstel tot royement van jan M uldcr ·van de a{ 
deling Ommoord-Alexandcrpoldcr niet te bekrachtigen'. 

10. In augustus ontving de redactie van 'Komma' een Verklaring van de CPN
h;wcngroep en het CPN-comité 'Solidair met de havenstakers' in Rotterdam. 
In september informeerde de 'Komma'redactie bij de ondertekenaars van de 
vcrklaring of zij deze nog steeds wilden publiceren. Toen dat het geval bleek te 
zijn besloot de redactie de verklaring met een kort weerwoord van Tony Hak 

te plaatsen. 
Uitgangspunt daarbij was dat het hoopvol maar soms ook moeizame proces 

van partijvernieuwing in de CPN gebaat is bij zo t>erlijk mogelijke informatie 
over gebeurtenissen zoals die in Rotterdam. 

Voor de redactie: 
Arnold Koper 
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Havenstaking 1979, een 
doorbraak aan de Maas 

Havengroep CPN 
en CPN vrouwen uit het Comité Vrouwen 
Solidair met Havenarbeiders 

Al simh langere tijd zijn er een aantal publikatics vcrschenen over de standpun

ten en het optreden van CPN-ers tijdens de staking in de Rotterdamse haven in 

1979. Het gaat hierbij o.a. om 'De CPN van de toekomst; geen voorhoede als

jeblieft', van T. Hak, L. lmmink, J. Mulder en A. vJn Pupclde in De Grocne 

van 29 april 1981; 'Havenstaking, .Ktiecomités, coalitiepolitick' van T. Hak in 

Komma, jaargang 2, nummer I; het eerste concept voor dit stuk 'Komma over 

Homma' van T. l-Iak, september 1980 en een tevens door T. Hak onderschre

ven discussicstuk voor de conferentie van het CPN -district Rotterdam van 30 

en 31 januari en I februari 1981, waarin gezegd wordt dat havenarbeiders, die 

zij getroffen hebben, anticommunistisch en racistisch zijn. 

Vanuit onze directe betrokkenheid bij het gebeuren van 1979 in de Rotter

damse haven, hebben wij de behoefte op deze publikaties te re.1gercn. In dae 

reactie \villen we niet in alle details treden, maar ons beperken tot enkele 

hooidzaken, die naar onze mening ook de kern van de zaak zijn. 

1. De havenstaking was een doorbraak, waarin de CPN een \ooraanstaande 

rol vervulde. 

Op 22 september richtte het parrijbestuur van de CPN zich, na een diep

gaande beraadslaging over de havcnst,lking, middels een nunifest tot de Ne

derlandse bevolking. Onze partij was hiertoe in staat, omdat ze als enige poli
tieke p.lrtij in ons land in al h.ur ve~e], vcrbonden was met de stakers. De toen

malige regeringspartijen CDA en VVD keerden zich tegen de staking en PvdA, 

PSP, PPR en D'66 keerden ?ich ohvel tegen de staking of kenmerkten zich 

door verdeeldheid en desoriëntatie. Alleen de SP stelde zich op achter de slc

pcrsstaking, maar ,bar komen wc in dit stuk nog op terug. 

lllustratid zijn de feiten. Leden van de PvdA vcrklaarden zich solidair, 

terwijl de Rotterdamse PvdA-burgemeester Van der Louw de ME tegen de 

stakers inzette. De PSP betuigde haar solidaritL·it p.1s 111dat de staking beëin

digd was. 

In het manifest van het partijbestuur werd de havenstaking een doorbraak 

genoemd, en t(Tccht! Door de havenarbeiders en sleepbootbemanningen zijn 

122 



in 1979 resultaten geboekt. Allereerst voor zichzelf en hun gezinnen, door een 
betere C;\0. Maar bovendien voor de gehele NcdcrLmdsc arbcidersbnvcg;ing. 

Niet langer kan worden volgehouden dat de nul- of de minlijn in de loon
politiek unvcrmijdclijk is. 

De redenering van de ondernemers en anderen, dat meer winst meer \Vcrk 
zuu oplcn:ren, is als bedrog ontmaskerd. 

- De beklemming van het 'gecoördineerde .1rbeidsvoorwaardenbeleid' in de 

vakbeweging is feitelijk doorbroken. 
De sociale uitkeringsgerechtigden, die in de afgelopen jaren door de ,tchter

cenvolgendc regcringen het mes op de keel is gezet, hebben, doordat hun 

uitkering afhangt van de hoogte van de lonen, voordcel gehad bij de resulta

ten van de staking. 

Pogingen om het stakingsrecht via de justitie te betwisten, zijn in het belang 

van de hele arbeidersbeweging afgeslagen. 

De uitkomst van de havenstaking \verkt nu nog cbgelijks door, in het bijzon
der in de discussie in de vakbeweging en politieke partijen. In het bijzonder 

blijkt dat wel uit de nu nog voortwoekerende bestuurscrisis in de Vervoers

bonden FNV. 

Door de havenarbeiders en sleepbootbemanningen is in 1979 een gevoeli

ge tik uitgedeeld aan de kapitalisten en betekende een geweldige impuls voor de 

strijd van de hele Nederlandse arbeidersbeweging. Bestaande aarzelingen in de 

arbeidersbeweging- mede als gevolg van het optreden van rechtse vakbonds

bestuurders onder invloed van leidende kringen in de PvdA- worden in toe

nemende mate teruggedrongen. De strijdnardigheid neemt zowel in de vakbe

weging als daar buiten steeds verder toe. 
Dit is noodzakelijk en een kwestie van levensbelang ,1ls wc zien welke a

sociale politiek de regering en de ondernemers voor de komende tijd in petto 

hebben. Fen politiek die neerkomt op een regelrechte ver,1rming \',H1 de bevol

king. Het stelt de absolute noodzaak aan de orde, opnieuw, ook in de Rotter

cbmse haven, in actie te komen tegen deze politiek. 

In november 1978 namen communistische havenarbeiders en sleepboot
mensen het initiatief om samen met hun collega's een actiecomité in de Kottcr

damse haven te vormen. Dit initiatief, wat na rijp beraad in de havengroep en 

met de leidingen van de partij genomen werd, was overigens niet nieuw, omdat 

in de afgelopen tientallen jaren de communisten in de Rotterdamse haven 

steeds het initiatief namen om samen met hun collega's op te komen voor hun 
belangen. Tot dit comité traden arbeiders toe met uiteenlopende politieke 

overtuiging. Het is dit actiecomité gC\veest, dat in de periode vanaf haar op
richting, als enige in de Rotterd::unse haven opriep tot daadwerkelijke actie en 

daarvoor ook de initiaticven nam. 
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Dit actiecomité bouwde gedurende bijna een jaar lang een venmmvens-
positie op onder de havenarbeiders en sleepbootbemanningen: 

door volstrekt rechtvaardige eisen te stellen, gestuddop de besluiten van de 
ledenvergaderingen van de vakbeweging. Hierdoor ontstond de situatie dat 
het actiecomité optrad als vertolker van de besluiten van de ledenvergade
ringen, terwijl de vakbondsleiding dit pertinent weigerde; 
door consequent op te treden voor de eenheid van de arbeiders in de actie; 
doordat het een uit de arbeiders zelf gevormde actieleiding was, die al op 
Goede Vrijdag 1979 de demonstratie van havenarbeiders organiseerde door 
de Maastunnel naar het kantoor van de SVZ. 
Als communistische havenwerkers traden wc op in dit comité, wat tijdens 

de staking ten behoeve van de eenheid tot een nog breder samengesteld comité 
werd omgevormd, voor het nemen van initiatieven en voor het vcrenigen van 
alle werkers in de haven. Bovendien werd bij de sleepdiensten ook een breed 
samengesteld actiecomité gevormd, om leiding te geven aan de staking. 

Optreden voor initiatieven en eenheid was ook de rol van communistische 
vrouwen in het organiseren van zelfstandzge activiteiten Vqn het vrouwencomi
té, waaronder de bezetting van het hoofdkantoor van de havenondernemers 
(SVZ) op 12 april 1979, de bezetting van het hoofdkantoor van Smit-lnter
nationale tijdens de slepersstaking en de organisatie van het verstrekken van 
voedselbonnen tjdens de staking. Niet in opdracht, maar in U'uerleg met de ac
tieleiding! 

Gedurende de staking zijn we opgetreden voor grootst mogelijke eenheid, 
in de actieleidingen, in de vakbeweging en voor de betrokkenheid van de sta
kers bij de actie. Op de dagelijkse stakersvergaderingen op het Afrikaander
plein en aan de Willemskadc werd door de actieleidingen elke dag verantwoor
ding afgelegd. Wanneer verdergaande besluiten genomen moesten worden, 
werden de stakers bijeengehaald, zoals in het feijenoord Stadion en de slepers 
in het Trefcentrum. 

Wij zijn opgetreden voor de bescherming van de vakbeweging, tegen het 
verleggen van de hoofdaanval van de ondernemers naar de vakbondsleiding en 
tegen de confrontatie tusen demonstrerende havenwerkers en sleepbootbe
manningen en de met knuppels gewapende ME-agenten. 

Het is deze initiatiefnemende en verenigende rol van communisten, op ge
lijkwaardige basis samen met hun collega's, die in eerder genoemde publikatics 
in discrediet gebracht wordt. En dat op een moment dat opnieuw communis
ten, samen met hun collega's, op de bedrijven het initiatief zullen moeten ne
men om de a-sociale politiek van de regering en ondernemers te keren. 

De ervaringen van 1979 zullen daarbij van grote betekenis zijn. We stellen 
wel vast dat T. Hak hierin optreedt als 'stoorzender'! 
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2. De geweldige betekenis van de solidariteit tijdens de staking. 

Een van de dragers van de havenstaking was de geweldige kracht van de 
solidariteit, die /.eer brede lagen van de Nederlandse bevolking omvatte en tot 

uitdrukking kwam in de vakbeweging, in bedrijven en buurten, aan de univer
siteiten en scholen en in de kerken. Dit uitte zich in een stroom van solidari

teitsboodschappen en leverde tegelijkertijd het formidabele bedrag van circa 
een half miljoen gulden op. Met deze solidariteit werd de wil tot uitdrukking 

gebracht van zeer grote groepen van de Nederlandse arbeidersbeweging, om te 
breken met de sociaal-economische politiek van Van Agt en een nieuwe rich

ting in te slaan. 
Door individuele communisten, CPN-afdelingen en districten werd een 

grootscheepse activiteit ontwikkeld om samen met anderen geld in te zamelen 
voor het door de actieleidingen \"an de havenarbeiders en slepers zelf beheerde 
solidariteitsfonds, waarover al bij aanvang van de acties door de actieleidingen 
eensgezinde besluiten genomen werden, waardoor het mogelijk was al onmid
dellijk 5000 steunlijsten het bnd in te sturen. Bij het organiseren van de solida
ritcitscampagnc in het hele land is De Waarheid van enorme betekenis geweest. 

Midden in het ontwikkelen van die solidariteitsactiviteiten werd in Rot
terdam, geheel buiten de actieleidingen om, een 'solidariteitscomité' opgericht, 
met een eigen fonds, concurrerende steunlijsten en een vrouwencomité, terwijl 

dat al maanden bestond. 
Ook de SP stichtte een eigen oncontrolecrbar fonds en bijbehorende 

steunlijsten. De SP ging zelfs zover om uit partijpropagandistisch oogpunt 

voedselpakketten aan de slepers te verstrekken in het partijkantoor. 
Doel w,1s dit alles te gebruiken als scheurmaker in de actie, waartoe overi

gens herhaaldelijk pogingen ondernomen zijn. Dat dit niet gelukt is, is vooral 
te danken aan de sterke eensgezindheid van de havenarbeiders en slccpbootbc

manningen, die lieten zich niet scheuren! 
Op het 27ste congres van de CPN zijn een aantal conclusies getrokken en 

besluiten genomen over de sociaal-economische strijd, waaraan de ervaringen 

in 1979 in de Rotterdamse haven mede ten grondslag lagen. 
Dat was de betekenis van actiecomités, als in de strijd ontwikkelde samen

werkingsorganen v~!n georganiseerden en ongeorganiseerden en van allen 
die zich willen vcrenigen voor concrete doelen. Voor de democratie in de 
actie en voor de verdediging van de rechten en de positie van de ë'ilkl?cwe

gzng. 
- De betekenis van zelfstandige actie van vrouwen, waardoor zij samen met 

de mannen streden voor loon, werk en betere arbeidsvoorwaarden. Voor 
de ondernemers was het nu onmogelijk de vrouwen tot stakingsbrekers te 

maken. 
De avcrij die de gevoerde matigingspolitiek opliep door de actie en het feit 
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dat de sociale strijd zich meer en meer niet alleen beperkt tot een protest, 

maar dat er tegelijkertijd ideeën worden ontwikkeld\ oor ,1lternatiewn om 

de crisis te bestrijden. 

Wij onderschrijven deze conclusies en besluiten. Het biedt een uitstekende 

grondslag voor het voortzetten van de strijd die zo broodnodig i>, gezien de ge
nomen maatregelen en de nieuwste plannen \·an regering en ondernemers. 

Wij zullen daar als communisten in ieder geval initiatieven voor nemen en 
ons daarbij niet laten 'storen' door activiteiten van T. Hak c.s., waarvan \\·ij 

stellen dat z.ij en hun activiteiten, door ons ervaren als p,1nij\·ijandig optreden, 

en dus daarom niet in onze partij, de CPN, thuishoren! Want zo wordt de dis

cussic in de partij over vcrschillende opvattingen misbruikt, om ,1cti\·ireitt:n tc

gen de congresbesluiten te rechtvaardigen. 
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V oor een discussie met een 
minimum aan fatsoen 

Tony Hak 
Liesbeth lmmink 
Jan Mulder 
Armand van Pu yvelde 

In een .1rtikel in 'De Groene Amsterdammer' v.m29 april1981 ('De CPN-van
de-toekomst: geen voorhoede alsjeblieft') hebben wij een aantal ideeën uiteen
~czet over de volgens ons noodzakelijke veranderingen in de CPN. Dat artikel 
kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Integendeel, het was een weergave van 
de opv~utingen die wij in een jarenlange meningenstrijd in het Rotterdamse 
CPN -district hadden gevormd. (Ook elders \vordt deze meningenstrijd ge
\ oerd, m,ur onze ervanngen beperken zich tot het Rotterdamse district.) De 
di.<.cussie in de Rotterdamse partij was in een stroomversnelling geraakt door 
een a.mtal gebeurtenissen in en rond de Rotterdamse havenstaking van 1979. 

Al tijdens de staking ontstonden meningsverschillen binnen het CPN-dis
u·ict O\er de wij1.e waarop de solidariteit zou moeten \Vorden georganiseerd en 
m·er de wijze waarop moest worden samengewerkt met anderen (zowel 'link
\en' :ds 'rechtsen'). De CPN-havengroep, die tijdens en na de stakmg vrijwel 
lllCt te onderscheiden was van de CPN-districtsleiding, trachtte deze menings
\U,chillen op te lossen door haar visie als officiële partij-opvatting aan de leden 
en de .1fdclingen in het district op te leggen. Deze visie kwam erop neer dat 
,]echts de door de leden van de CPN-havengroep genomen initiaticven ge
'tcund mochten worden en andere moesten worden geboycot. Er kon (indien 
omcrmijdelijk) wel met 'linksen' worden samengewerkt, maar alleen op zo'n 
11·ij7e dat 'zij aan onze borst zouden worden doodgedrukt'. De visie van de ha
\cngrocp districtsleiding gold niet alleen voor partij-activiteiten, nu,1r ook 
\OOr Kti\·iteitcn van CPN-leden in ander verband, zoals in buurtgroepen die 
'olidariteits,Ktics met de staking organiseerden. Vanaf het begin is de kritiek op 
doe wijze \',111 partz;-optreden door de havengroep voorgesteld als optreden 
tegen de st,lkmg. Deze verwarring is tot groteske proporties opgeblazen: later 
i, de kritiek op het p.mij-optreden tijdens de havenstaking zelfs .1fgeschilderd 
als een st,mdpunt tegen elke panij-activiteit en tegen elke actie van werknemers 
te~cn m,ltlgmg. 

Het hier gepubliceerde ,lrtikcl van de havengroep v,m het CPN -district 
Rmtndam is een volgende stap in de door deze groep georganiseerde escalatie. 
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Het procédé is klassiek. Aan het begin van het artikel worden \·i er publikaties 
t;enoemd (wa.1rvan overigens maar twee gepubliceerd zijn; de andere twee ge· 

noemde 'publikaties' zijn interne stukken van een CPN-afdeling en \an dr.: 
Komma-redatie). Maar nergens in het artikel wordt nog op deze publikaties te

ruggekomen. Nergens wordt een korte inhoudsopgave van de publiLnies ge
geven, of iets eruit geciteerd. Zo wordt de indruk gewekt dat via het artikel op 
die publikaties wordt ingegaan, terwijl dat niet het geval is. De bedoeling daar
van is dat de lezer zelf de inhoud van de aangevallen publikaties reconstrueert 
als ami-havenstaking-publikaties en anti-CPN-publikaties. Op deze manier 
wordt ook een zakelijk antwoord vermeden op de in die publikaties opgewor
pen vragen. 

Verder bestaat het artikel van de havengroep \'Oornamclijk uit citaten en 
samenvattingen van partijverklaringen, zoals uitspraken van het partijbestuur 
en van het congres. Blijkbaar veronderstellen de schrijvers dat hun standpun
ten daarmee juister of overtuigender worden. In ieder gc\·al wordt daarmee de 
indruk gewekt dat de critici zich niet alleen tegen bepaalde op\attingen van de 
CPN richten, maar ook tegen de CPN-politiek als geheel. 

De conclusie is voor de havengroep overmijddijk: deze 'stoor anders' ho
ten niet in de CPN thuis. Het standpunt van dc havengroep in de in enkele 
Rotterdamse afdelingen aangezwengelde discussic over de noodzaak om ons te 
royeren is daarmee duidelijk. Wij zijn echter niet van plan om de CPN, welke 
ook onze partij is, te verlaten. Wij blijven ons inzetten voor een democratische, 
pluriforme en niet-seetarische CPN, waarin plaats is voor ieder progressief 
mens die bereid is partijgenoten met een minimum aan fatsoen te bejegenen. 
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Abortuspolitiek en 
bevolkingsvraagstukken 

Jules de Leeuwe 

Terecht zet F. de Boer zich in KOMMA, jaargang 2, no. 1 tegen een aantal for
muleringen en opvattingen onder communisten in de jaren vijftig af. Zeker 
voor Nederland zou het bijvoorbeeld anno 1957 al mogelijk en wenselijk zijn 
geweest om als communi~t de visie 'baas in eigen buik' in enigerlei vorm uit te 
dragen. Dit \verd toen in het algemeen van communi,tische zijde nagelaten: 
een symptoom van een eenzijdige aanpak van vrouwenbevrijdingsstrijd onder 
im loed van mannelijk-seksistische in gesteldheid. Vergelijk 'Klassenstrijd en 
Houwenbevrijding' in KOMMA, jaargang 2, no. 2. 

In het boek van Schindel en Rot en in enige door mij daaraan toegevoegde 
passages staan sommige foutieve oordelen met betrekking tot abortus. De be
langen en gevoelens van direct betrokkenen, met name vrouwen, worden in 
die uitspraken verwaarloosd. Er wordt in dat boek een misplaatst vormelijke 
nadruk gelegd op de tegenstelling' echtpaar vcrsus niet-echtpaar'. Ook volgde 
ik het- overigens nog heden ten dage in woordenboeken gehandhaafde- af 
te wijzen gebruik om 'abortus (arre) provocatus' te vertalen met 'opzettelijk 
\·erwekte miskraam', daarbij in verengende zin 'abortus' nemende in zijn bete
kcnis van 'ontijdige bevalling oftewel miskraam', maar maatschappelijk en mo
reel gezien is de huidige abortus provocatus in zijn algemeenheid noch ontijdig 
noch een bevalling, wel een zwangerschapsonderbreking door vruchtafdrij
vmg. 

De fout in het boek is niet dat rekening wordt gchoudeu met de mogelijk
heid dat enigerlei gcmeenschap in het objectief te constateren belang van zijn 
leden zou stellen, dat onbepcrkuecht op zwangerschapsonderbreking is af te 
wijzen. De richtlijn 'baas in eigen buik' ts evenzeer als een richtlijn 'niet zo 
maar baas in eigen buik' wensdijk of verwerpelijk naar gelang van historische 
omstandigheden. De fout in 'Liefde, seksualiteit en huwelijk' is, dat anno 1957 
de lijn 'baas in eigen buik' voor de ontwikkelde wereld niet wordt voorgestaan 
en dat voor diezelfde wereld de lijn 'niet zo maar baas in eigen buik' op ontoe
reikende gronden wordt verdedigd. De fout in het boek is verder dat vervol
gens rzzet wordt ingegaan op methoden en gronden die een gemeenschap toe
passelijk acht bij een eventueel betwisten van een algemeen recht op zwanger
:,chapsonderbreking. 

Een bevolking kan zowel politiek-economisch als cultureel in een impasse 
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dreigen te raken door bijvoorbeeld snelle vergrijzing of door absolute daling 
van het bevolkingstaL Nu is het best mogelijk dat zo iets fijgje de Boer geen 

kopeke kan verdommen, maar de bevolking in bvestie ziet dat misschien an
ders. Alsdan zal de betrokken gemeenschap, ook zonder in strijd te raken met 

geldende of opkomende mensenrechten, bijv. die van de 20stc eeuw in onze 

wereld, een bevolkingspolitiek kunnen voeren waarbij enerzijds het beginsel 

'baas in eigen buik' moreel gerelativeerd wordt en tevens het krijgen van kinde

ren aantrekkelijk wordt gemaakt. On;.e feministen beklagen zich erover dat 
alsdan een beroep op de baarmoeder van de vrouwen wordt gedaan. Nog

maals: wordt zo iets op een avcrechtse manier, zeg: met allerlei dwangmidde

len doorgedrukt en dan liefst nog over de hoofden en buiken van de vrouwen 

heen, dan blijkt feministische kritiek terecht en feministisch vcrzet broodno

dig. \Vorden zulke avcrechtse methoden in en door die gcmeenschap daarente .. 

gen rzict gebruikt, dan is de verabsolutering van de kreet 'baas in eigen buik' in 

gevallen als dit even dogmatisch als seksistische aanpak onder invloed van man

nen en even rampzalig. Want waarom zou een beroep op de longen van mijn
werkers of op de vingers van typisten, waar de nood dringt, w~l mogen maar 

nu juist een beroep op het vermogen van mannen en vrouwen om menselijk le

ven te produceren nooit en te nimmer? In gevallen als de hier bedoelde mag de 

gcmeenschap erop aandringen om bij uitzondering li.'èf maar in het algemeen 

rzict te aborteren. 

Hiermee ben ik toe aan F. de Boers uiteenzettingen over het volgens haar 

door communisten en communistische partijen gelegde verband tussen ge

boortcnregcling en bevolkingspolitiek. 
Op deze punten heeft F de Boer zich eenzijdig laten inpraten en het ont

breekt haar aan kennis v:J.n /.aken ten J.anzicn van bevolkingsk wcsties. Ten eer
ste hebben communistische opvattingen, ook die van de CPN, aangaande het 

sociaal en politiek-economisch effect van geboortenregeling nooit ingehouden, 
dat zwangcrschapsverhoeding en -onderbreking verwerpelijk zouden zijn. Tc

recht werd en wordt in casu in navolging van Lenin het bestaan en gebruik van 

voorbehoedmiddelen beschouwd ars een overwinning van de mens op de na

tuur o.a. ten gunste van vrouwen die nu de gelegenheid hebben tot het spatië

ren van eigen bevallingen en ook ter wille van het seksuele leven. Eén bewijs 

hiervan: juist in de jaren vijftig werd in de Sowjet-Unie het boek 'Verloskunde 

en gynecologie, een leerbock \·oor vnplcegkundigcn' door A. Kaplan gebruikt 

en onder andere in Moskou in het Engels vertaald (door David A. Myshne) en 

uitgegeven in die taal door de Sowjetuitgeverij voor Vreemde Talen. Ik heb dat 
geïllustreerde werk in mijn bezit. In een tijd dat men aan Nederlandse universi

teiten met voorlichting over voorbehoedmiddelen of met seksuele begeleiding 

als stüdie-ondcrwerp voor aankomende artsen en leerlingverpleegkundigen 

nauwelijks één voet aan de grond kreeg, beschikten overeenkomstige studeren-
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den in de Sowjet- Unicover dit leerbock met omstandige geïllustreerde instruc
tics over het gebruik van een hele reeks voorbehoedmiddelen met het doel dat 

vrouwen die de klinieken bezoekm, door de verpleegkundigen stelselmatig 
vooq:;elicht zouden worden met clls één van de voorw,urden, dat voorbehoed
middelen 'de seksuele gewa.1nvordingen niet doen verminderen', want, aldus 
dat bock, dan schieten ze te kon. (Blz. 33.) 

Dat in diezelfde Sowjet-Unie, door aanwijsbare historische oorzaken, te
gelijkertijd antiseks-dragonders rondliepen en -lopen, is een andere zaak, die 
nu niet aan de orde is. 

Vcrvolgens meldt Fijgje deB.: 'De NVSH kan geen genade vinden in de 
ogen van Jules de Leeuwe' (blz. 72 van haar verhaal) en 'Verder waren veel 
communisten in die tijd- strikt privé -lid van de NVSH' (blz. 74 ). Het eer
ste is uit de lucht gegrepen en het tweede een halve of kwart 'waarheid'. Name
lijk: ieder die in of buiten de NVSH van de ontwikkelingen met betrekking tot 
die vereniging voldoende op de hoogte is, weet dat CPN-ers-NVSH-leden 
(Fijgje laat maar even weg dat ik sinds de late jaren veertig in alle openlijkheid 
lid ben van die vereniging) nimmer de NVSH, nimmer een aantal beginselen 
van seksuele hervorming (zoals strijd voor de rechten van homoseksuelen) en 
nimmer de vermaarde praktische hulpverlening van de NVSH hebben afgewe
zen maar zijn opgekomen voor een NVSH die het neo-malthusianisme zou 
gaan vcrwerpen en wat dit laatste betreft ben ik de NVSH op de nek gespron
gen (soms wel eens ontactisch ook). De communisten en anderen in de NVSH 
hebben enige tientallen jaren nodig gehad voor hun desbetreffende 
overtuigingscampagne, ze zijn daarmee geslaagd en zitten ook nu niet stil. 

Wat hun lidmaatschap van de NVSH in de jaren veertig en nadien betreft: 
de communisten traden in de NVSH uiteraard niet namens de partij of de par
tijleiding op en zij poogden al evenmin de NVSH ondergeschikt te maken aan 
de CPN, maar een niet te vcrwaarlozen aantal CPN -ers stelde zich tegelijker
tijd in de NVSH van meet af onbewimpeld op als communisten. Mede in aan
sluiting daarmee is de CPN de eerste parrij geweest die in het Nederlandse par
lcment-juist weer in de jaren vijftig- van de regering geëist heeft, dat de 
toen nog nodige koninklijke goedkeuring op de statuten van de NVSH (en 
trouwens ook op die van het COC) zou worden verleend. 

Ik ga er zonder meer van uit, dat Fijgje de Boer in haar berichtgeving sub
jectief te goeder trouw is. Ik neem het echter hoog op, dat in een vanwege het 
IPSO- een CPN-instituut- uitgegeven blad feitelijke onjuistheden zoals in 
het artikel van fijgje de Boer zonder op z'n minst een aanvullende voetnoot 
kunnen verschijnen: het \vijst op geringe waakzaamheid resp. tekorten aan 
kennis of inzicht bij de leiding. 

In dit artikel zal ik de mijns inziens door F de Boer ten onrechte gehoon
de marxistische en leninistische bestrijding van Malthus en zijn hedendaagse 
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geesteskinderen niet verder bespreken. Wel moet ik nogmaals op een nauwe
lijks toelaatbare onvolledigheid attent maken. Ze had zich hier uiteraard niet 

dienen te beperken tot louter verwijzingen naar en ten dele vcrdraaide citaten 
uit artikelen van 1953 en 1957 en had 'Politiek en Cultuur' van januari;febru.ari 

1973 niet mogen verwaarlozen, te minder daar zij mede schrijft O\'Cr de jaren 
zeventig. In het zoëven genoemde nummer van P&C kan ze het artikel 'De zo
geheten grenzen van de groei' vinden. 

Het artikel van F. de B. verwerpt op de oude feministische en mijns in
ziens onhoudbare argumenten de marxistischeklassenanalyse (o.a. blz. 77 van 
haar verhaal). Daarop benik-overigens niet naar aanleiding van haar bijdra
ge- ingegaan in 'Klassenstrijd en vrouwenbevrijding', juist mede in verband 
met de strijd voor vrije abortus. (Zie KOMMA jaargang 2, no. 2.). 
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'Die ethische meneren, 
die gaan ons niks dikteren' 

Reactie op Jules de Leeuwe 
Fijgje de Boer 

Uit de reacric van Jules de Leeuwe op mijn stuk (Komma, 2c jaargang, nr. 3) 
blijkt dat hij een onmiskenbare andere v1sie heeft op her verband tussen ge
boortenregeling en bevolkingspolitiek. In zijn reactie verdedigt hij 'niet zo
m<ur b,us in eigen buik' al naar gelang de historische omstandigheden, als ik 
het beknopt nug samenvatten. 
Deze op\·,ming, die wanneer ik het juist opvat, voortvloeit uit de marxistisch
leninistische stellingname van De Leeuwe, wordt nu door mij in mijn stuk be
streden. In deze reactie zal ik vooral op dit aspect uit de reactie van De Leeuwe 
op mijn stuk ingaan en ik zal mijn visie daarover kort uiteenzetten. In eerste in
stantie ga ik è'chter meer in het algemeen in op de strijd van vrouwen voor vrije 
,1bortm, daarna kom ik terug op de zienswijze van De Leeuwe. 
'B,us in eigen buik' werd voor het eerst gehoord aan het einde van de zestiger 
j,uen. Deze leu;.e kreeg in de jaren zeventig steeds meer inhoud. In de bewe
ging rondom abortus werd dit 'de vrouw beslist'. Dit zeltbeslissmgsn:cht van 
de Houw of de zelfbeschikking over haar lichaam en lijf betreft niet alleen de 
vrijheid nn keuze inzake abortus (voor zover er van vrijheid van keuze ge
sproken kan worden), maar ook de zelfstandige keu;.e voor voorbehoedmid
dden, sterilisatie, dat wil zeggen datgene dat te maken heeft met het reproduk
tie\·e (in de zin van mogelijkheid tot voortbrengen van menselijk leven) vcrmo
gen v ,m de nouw. Daarnaast leidde de leuze 'baas in eigen buik' tot 'baas over 
m'n eigen lijf'. De acties van vrouwen tegen verkrachting, tegen seksueel ge
weld zijn een uitdrukking van de idee dat een vrouwenlijf het bezit is van een 
HOU\\" en niet ter beschikking staat van (w)clke willekeurige man dan ook. 
De strijd nn vrouwen om zelf te willen beslissen is zeker niet uit de lucht ko
men v,1llen. De achtergronden ervan hangen samen met de algehele opleving 
van de strijd v,m vrouwen, de strijd voor dit zelfbeschikkingsrecht is in vergc
lijking met de eerste feministische golf een nieuw aspect in de vrouwenstrijd. 
Deze strijd voor zelfbeschikking is in mijn ogen niet te verklaren vanuit een 
marxistisch-leninistische visie. Daarvoor moet men op zoek gaan naar andere 
wrkLu·ingsgrondcn. 
Vanuit de vrouwenbeweging, maar zij niet alleen, wordt steeds meer kritiek 
geb crd op de bemoeienis met het 'persoonlijke' leven vanuit diverse 'dcskun-
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dige instanties', zoals die er zijn, te weten artsen, pastoors, gyneacologen, 
cchtt-;cnotcn, psychologen etcctera. Zij weten wat goed voor je is, zij zijn het 

die aan vrouwen 'de wet' voorschrijven. Deze bemoeienis met o.a. 'het voort
brengen van memelijk lcvl'n' is niet een verschijnsel van de laatste jaren, maar 

het is een systematische politiek v,m de laatste eeuwen geweest. Tegen deze po

litiek komen steeds meer vrouwen in verzet. Wanneer vrouwen het recht in ei

gen handen nemen tegenon-r de heren die het 'weten', dan is dat een rechtvaar

dige strijd en de leuze van zeitbcschikking de meest geëigende leuze die in die 

strijd gesteld kan worden. 

Maar nu komt het vingertje van De Leeuwe achter in de klas omhoog. 

Stel dat, zegt hij dan, een bevolking door ál die vrouwen die geen kinderen wil

len, politiek-economisch zowel ~lis cultureel in een impasse dreigt te raken 

door bijvoorbeeld snellt vergrijzing of door absolute daling van het bevol

kingsaantal. 

Tegenover den stellingname kan ook een ander betoog geplaatst worden. Stel 

dat er optimale omstandigheden zijn waaronder vrouwen kinderen kunnen ba

ren, zodat dat niet ten koste gaat van een maatschappelijke loopbaan of een an

der levensdoel dat een vrouw haar gesteld beeft. Iedere vrouw zou dan zoveel 

kinderen kunnen krijgen als zij maar wenst. Doorgeredeneerd zou de aarde 

dan hdemaal overbevolkt geraken. Zonder dat \VC nu kunnen sprtken van op

timale omstandigbeden waaronder vrouwen mi bun kinderen baren, neemt de 

wereldbevolking nog dagelijks toe. \Vannecr De Leeuwe het heeft over 'een 

bevolking sterft uit' is mijn \Taag op welke ben1lking doelt De Leeuwe? Het 

klinkt mij erg nationalistisch in de oren, in de zin van 'ons volk moet groot blij

ven' en daar zitten hele rare trekje<; aan. 

Uit de reactie van De Leeuwe klinkt weer dat paternalistische toontje door dat 

gedurende de afgelopen j.1ren in divcrse toonzettingen rondom de behandeling 

van de abortuswetten gehoord is. Marxisten-leninisten zijn dan geneigd zoiets 

als bevolkingspolitiek min of meer direct op abortus te betrekken. Dit getuigt 

weer van een inmenging en bezorgdheid, nu in de vorm van politici, die het 

land moeten besturen en greep willen houden op 'de' ontwikkelingen. Ont

wikkelingen, waarbij 'algemene' belangtn n1or ga.m boven bdangen van vrou

wen. Er worden wetten opgelegd die voorbijgaan aan het zelfbtschikkings

recbt van de vrouw. 

Het zal dus uit deze reactie duidelijk zijn dat ik de visie van De Leeuwe betref

fende 'niet altijd b.us in eigen buik' afwijs. In mijn ogen worden beslissingen 

\",1!1 vrouwen dan wter ondergeschikt gem,ukt ~un andere belissingcn. Mijn vi

sic, een feministische visie, blijkt duidelijk tegenover dt marxistisch-leninisti

sche visie van De Leeuwe te staan. In deze laatste visie kan 'de gcmetnschap' 

(wie dat dan ook zijn moge) wel belissen over de buik van de vrouw. 
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Hieruit blijkt mijns inziens ook dat het h:mteren van een marxistisch-kninisti~ 
schc visie op zoiets als bevolkingspolitiek duidelijk tot andere oplossingen leidt 
d.m het werken vanuit een feministische visie. Fn nu kom ik terug bij de inzet 
van mijn stuk. Dat was- zoals ik het zelf schred- het 1.oekcn naar achter
gronden van de huidige steun van de CPN aan de abortusstrijd. Dat in mijn 
stuk tekortkomingen 1.ijn aan te geven, bijvoorbeeld in de volledigheid ervan, 
wil ik erkennen. Dat doet mijns inziens niets af aan de inzet van het stuk, nl. 
aan te geven dat het interpretatiekader van vvaaruit de CPN de abortusstrijd 
ondersteunt daar waar die gebaseerd is op een marxistisch-leninistische visie, 
vrij opportunistisch is. De ondersteuning vanuit die visie kan tot andere conse~ 
quenties en stellingnames leiden dan een steun v.muit een icminisrische visie. 
Het betekent mijns inziens voor de CPN een erkenning van het tekortschieten 
van die marxistisch-leninistische visie vooral als het gaat om het kenschetsen 
van huidige politieke bnvegingen. Maar dat is weer een heel ander debat. 
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Een boek over de gevolgen van de automati
sering voor de werknemers 
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Aan de abonnees 

Met het verschijnen van dit nummer van KOMMA is de tweede jaargang-
1981 --voltooid. 

In de loop van deze jaargang hebben we een zekere stijging van het aantal 
abonnees kunnen waarnemen. Ook echter uit financieel oogpunt is het drin
geml noodzakelijk het aantal vaste lezers drastisch uit te breiden. 

Binnenkort zullen door de uitgever en de redactieraad initiatieven \\·orden 
genomen voor een intensieve abonneewervingscampagne. 

Onze vaste leurs roepen we echter reeds nu, vanaf deze plaats op in hun 
omgeving en kennissenkring de werving ter hand te nemen. 

Uitgaande van het welslagen van de op korte termijn met het eerste num
mer van de derde jaargang te starten campagne, hebben we besloten de abonne

mentsprijs te handhaven op het bedrag van 1981, f 46,-. 
De losse nummerprijs blijft eveneens gehandhaafd op f 13,50 (plus f 2,10 

verzendkosten). De abonnees ontvangen binnenkort een stortings-acceptgiro
kurt. 

Wij verzoeken hen, om administratieve reden, slechts gebruik te maken 

van die kaart voor het voldoen van hun abonnementsgeld. 

De uitge\er 
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Redactioneel 

In dit vierde nummer van de tweede jaargang worden enkele nieuwe thema's 
.ungesneden en lopende discussies voortgezet. 

Over het onderwerp 'coaliticpolitick' zijn al vcrschillende artikelen in 
Komma verschenen, bijvoorbeeld van Gijs Schreuders in het derde nummn 
van de eerste jaargang en van Harry van den Berg in het derde nummer van de 
tweede jaargang. In een vertaalde bijdrage gaan Laclau en Mouffe in dit num
mer in op een van de axioma's van de marxistische politieke theorie: de voor
hoederol, dan wel de leidende, vcrenigende rol van de arbeidersklasse. Zij stcl
le!l deze, op economische gronden afgeleide, en als vanzelfsprekend .tanvaardc 
rol ter discussie. Het artikel werd vertaald en van een inleiding voorzien door 
de Komma-lezerskring Rotterdam, en is daarmee een voorbeeld van de actiew 
band tussen Komma en zijn lezers, zoals die door de redactie wordt nage
streefd. 

Ries Maaswinkel en Herman Me1jer zetten een debat voort dat al binnen 
het kader van het feminisme aan de orde is gesteld, namelijk dat over de seksu
de vcrhoudingen en de plaats van de 'seksuele kwestie' in een socialisti-;chc 
strategie. In 'Jantje, stilzitten' gaan zij in op de vraag hoc 'heteroseksuele nor-
maliteit' functioneert in de burgerlijke maatschappij en hoc de opvoeding/dis
ciplinering tot normale heteroseksueel samenhangt met de kapitalistische pro
duktiewijze. 

In 'Er is geen waarheid tussen onze lippen' bespreekt Mieke Krijger het 
werk van de Franse feministe Lu cc I rigaray, waarvan recent enkele opstellen in 
het Nederlands zijn vertaald, vcrschenen bij de 'Vrouwcndrukkerij Virginia' 
en in het Tc Elfder Ure-nummer over seksualiteit. In dit nummer vcrder het 
tweede deel van Gabriël van den Brinks analyse van Grarnsci\ theorie van 'de 
intellectueel'. Het eerste deel daarvan vcrscheen in her derde nummer van de 
t\\·eede jaargang. 

Meindcrt Fennema en Peter de Jong vergelijken de klassieke impcri.11i
'mcthcoricën met enkele recente studies en constateren tbt er >prakc is van een 
hernieuwde belangstelling voor de 'produkticsfcer'. Zij besteden vooral ~1an 

thcht aan het werk van de Franse econoom Wladimir Andrdf. In het komende 
nummer zal een reactie van Andreff verschijnen. 

In 'Een historisch document' gaan Susan Legi:'ne, Joop Morric;n en Joop 
Scheerman in op de PvdA-nota over de vcrhuding tussen PvdA en CPN. Zij 
bekritiseren vooral de manier waarop in de nota met de geschiedenis v;m die 

\Crhouding wordt omgesprongen. In dit nummer tenslotte bespreekt Cerard 



Maas Kerst Huismans studie over de Ban-de-bom bewehing en haalt dcurbii 
vele eigen herinneringen op. 

Met dit nummer is de tweede jaargang voltooid. De redactie hoopt dat er 
bij het maken van de derde jaargang sprake zal zijn van een groeiende stroom 

van bijdragen en reacties van lezers. Het staat de redactie voor ogen in het ko
mende jaar aan de volgende vier thema's met name aandacht te besteden. In de 
eerste plaats aan het cluster van onderwerpen rond de begrippen ontspamzing 

blokvorminglinternationale communistische beweging. In de tï.é'fcdc plaats aan 
het thema coalitievorminglvcrhoudmg partzj-bewcgingcrzl puz·tzjdcmocratze. In 
de derde plaats aan het thema racisme!scxismc!fascismc. Het belang van deze 
thema's behoeft nauwelijks te worden toegelicht. Voor een deel zijn debatten 
over deze onderwerpen al in de eerste twee jaargangen gestart. Fen è'ierdc the
ma waaraan de redactie aandacht zou willen besteden, een 'nieuw' thema, is dat 
rond de begrippen industriepolitiek/industriële hcn·ormmgitcclmologzc/ con

sumptie. Fen uitwerking en eventuele bijstelling van deze zwaartepunten z.1l 
uiteraard nog plaats moeten vinden in de redactieraad. 
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Coalitiepolitiek en hegemonie 
Inleiding bij 'Het begrip hegemonie in de politieke 

. ' strategie 

Tony Hak, Jan Mulder 

De tekst 'The concept of hegemony 111 politica! strategy' van Ernesto Laclau en 
Ch.1nral Mouffe is een soort uitgewerkte inhoudsopgave van een bock dat bin
nenkort gepubliceerd zal worden bij de uitgeverij 'New Left Books'. Een iets 
kortere v-ersie van deze tekst is gepubliceerd in Marxism Today (januari 1981) 
onder de titel 'Socialist strategy, where next ?'. In dit artikel werken Laclau en 
?vloufk denkbeelden uit, die zij al in eerdere publikaties hebben gepresenteerd. 

Erncsto L1chu is een Argentijnse vluchtding die nu ruim tien jaar in Europa 
verblijft. Hij is op dit moment werkzaam op de universiteit van Esscx (Enge
Lmd). Ladau is bekend geworden door verschillende artikelen over de analyse 
van natiLmale en volksbewegingen, met name in Zuid-Amerika. 1 Daarin stelde 
hij dat bij vv crkelijk brede volksbewegingen andere tegenstellingen dominant 
zijn dan klassentegenstellingen. In volksbewegingen worden volgens Laclau 
nationale doelen geformuleerd tegenover het heersende machtsblok. Een na
tionale revolutie is alleen denkbaar wanneer een 'populistische breuk' tot stand 
is gebracht, d.w.z. wanneer alle belangrijke bewegingen onder het volk wor
den verenigd in een volksblok tegenover het heersende blok. Klassebelangen 
kunnen weliswaar een belangrijke plaats innemen in het geheel van eisen, die 
door de volksbeweging naar voren worden gebracht, maar dominant zijn ze 
niet. Deze opvatting van Laclau is niet los te zien van zijn ervaringen met het 
Peronisme. 'Het Peronisme heeft m Argentinië grote invloed uitgeoefend op 
marxistische intellectuelen. Het heeft hen gevoelig gemaakt voor een veld dat 
voor een groot deel aan de traditionele marxistische theorie ontsnapt. Voor mij 
is de vra,lg belangrijk geworden hoe binnen een op het marxisme gebaseerde 
klassenanakse een soort nationaal- en volksperspectief tot uitdrukking ge
bracht kan worden. '2 

Chantal ::v1ouffc studeerde filosofie in Leuven en werkte enige jaren in Colum
bia. Nu doceert zij politieke filosofie aan de City University van Londen. 
Mouffe redigeerde een bunde! essays over Gramsci. 3 Deze Italiaanse marxist is 
wor haar de eerste marxistische theoreticus die zich losmaakte van het eco
nomisch determinisme. ln een artikel voor de Communist University of 
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Lo!lllon in 19804 bekritiseert zij het economisch determinisme (in laatste in
<>tantie) in de ideologie-theorie .van Althusscr vanuit Gramsci's hcgernonie-be-

hnp 

Ltclau en Mouffe bestrijden dus beiden het klassedeterminisme dat in het mar
xisrnë dominant is. Zij proberen nu vanuit Gramsci vcrder te denken over een 
politieke strategie die de nieuwe sociale bewegingen tot hun eigen autonome 
recht laat korncn. Zij gaan daarbij uit van Gramsci's stelling dat het nationale 
volksaspect niet zomaar aan een klasse toebehoort, maar dat integendeel \·er
schillende klassen hegemoniale projecten kunnen ontwikkelen waarin het na
tionaal-volkse kan worden uitgedrukt. 5 

Gramsn stelde dat de arbeidersklasse de leidende rol in zo'n hegemonie 
zou moeten hebben. Laclau en Mouffe bestrijden deze theoretische priviligc
ring van de arbeidersklasse. Zij stellen dat juist de ervaringen van de nationale 
volksbewegingen in de derde wereld (met name in Latijns-Amerika) laten zien 
d;lt andere klassen dan de arbeidersklasse een dergelijke hegemoniale rol kun
nen vervullen. Volgens Laclau en Mouffe kunnen ook andere bewegingen dan 
klassen(··hewegingen) een hegemoniale rol hebben. De vrou\\·cnbeweging of 
een democratJseringsbeweging (of andere bewegingen) zouden zo'n rol, afhan
kelijk van de specifieke historisch gegroeide politieke verhoudingen, kunnen 
hebben. Zo komen zij tot een principiële breuk tussen 'bondgenotcnpolitiek' 
enerzijds en 'hegemoniale politiek' anderzijds. Bondgenotenpolitiek stelt de 
arbeidersklasse centraal; om haar heen groepeert zij de bondgenoten. Een he
gemonia,ll project veronderstelt 'onderhandelingen' tussen autonome bewe
gingen, die al dan niet met klasseposities zijn verbonden; de politieke machts
verhoudingen (de aantrekkingskracht en invloed van de bewegingen) bepalen 
waar (tijdelijk) het 'centrum' in het nationaal-volkse front ligt. In deze opvat
ting 1s geen plaats voor een van nature gegeven subject van het soci;1lisme (de 
arbeidersklasse), maar slechts voor een pluralisme van in coalitie gebrachte 
'i\l bjecten. 

In hun uitwerking van deze hegemonie-opvatting gaan Laclau en Mouffe 
'Gramsci voorbij'. Zij verwerken daarbij denkbeelden uit de Franse filosofie 
van de zestiger en zeventiger jaren, waarvan Foucault in Nederland de bekend
ste vertegenwoordiger is. Laclau en Mouffe baseren zich echter minder op 
['oucaulr dan op sommige taal- en teksttheoretici zoals Bem·eniste, Faye en 
f krrida. Aan hen ontleent Laclau de stelling dat de maatschappij en de geschie
denis een 'onemdige tekst' vormen." Vertogen en ideologieën zijn voor hem 
geen uitdrukking van 'onderliggende' structuren: onderbouw, economische 
basis, produktievcrhoudingen of ldassebelangcn. Omgekeerd kunnen deze 
verhoudingen en belangen eerder begrepen worden als een effect \·an vertogen, 
structuren van (oneindige processen van) betekenisgeving. Of met de woorden 
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\'an Augé: 7 'De grote lijnen van de economische, sociale of politieke organisatie 
zijn op dezelfde wijze het object van voorstellingen als de religieuze organisa

tie: preciezer gezegd, organisatie en voorstelling komen altijd als één geheel 
voor. Een organisatie bestaat niet voordat ze wordt gerepresenteerd; er bestaat 

bovendien geen reden om te denken dat één organisatie een ander zou repre
senteren, en dat de waarheid van één niveau C .. ) gesitueerd zou Lijn op een an
der niveau.' 

Laclau en Mouffe ontlenen een aantal belangrijke begrippen aan deze Franse 
taal- en teksttheorie, zoals: 'vertoog' (discours), 'articulatie' (produceren van 
een betekenis in een proces van spreken of schrijven) en 'subject' (drager van 
een gearticuleerde betekenis; vertegenwoordiger van in articulatie geformu
leerde belangenen/of eisen), 

De implicaties van deze omkering van de gangbare veronderstellingen van 
her historisch materialisme zijn veelomvattend. Omdat hier geen plaats is om 
deze uiteen te zetten willen wij daarop in een volgend nummer van Komma te
rugkomen. 

De Komma-lezerskring Rotterdam 

Bijgaande tekst is vertaald door de werkgroep 'Coalitiepolitiek' van de Kom
ma-lezerskring Rotterdam. De lezerskring is opgericht na het vcrschijnen van 
de redactieverklaring in het eerste nummer van Komma,' Daarin wordt gesteld 
dat een discussie over theoretische vraagstukken met betrekking tot de com
munistische politiek mogelijk moet zijn buiten de besluitvorrnings- en organi
satiestructuren van de CPN. Communistische praktijk (of enger geformu
leerd: CPN-politiek) en wetenschappelijke discussie en theorievorming moe
ten relatief onafhankelijk ten opzichte van elkaar zijn. 

Vanaf het begin heeft in de lezerskring, uitgaande van deze redactiever kla
ring, niet de beperkte doelstelling van het lezen van het tijdschrift Komma cen
traal gestaan. Eerder is deze redactieverklaring als uitgangspunt genomen voor 
een eigen studie- en discussieprogramma over communistische theorie en 
praktijk Met name worden vraagstukken rond partijorganisatie en coalitiepo
litiek daarbij centraal gesteld. Zo is in de lezerskring ook uitvoerig gediscussie
erd naar aanleiding van het artikel 'De CPN-van-de-toekomst: geen voorhoe
de alsjeblieft',~ dat werd geschreven door enkele leden van de lezerskring, 

De werkgroep 'Coalitiepolitiek' van de lezerskring heeft besloten de hiernavol
gende vertaling van de tekst van Laclau en Mouffe te verzorgen, omdat daarin 
denkbeelden worden gepresenteerd die kunnen helpen de last van nu nog heer-
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scnde cconomistische en arbeideristische opvattingl"n van communistische po
litiek af te schudden. 

Aan de vcrtaling is meegewerkt door C:arla Huppclschotcn, Jannckc van Jcn;

ren, Francis Pennings, Nel Rotmans, Leen van Vliet, Frea van Vugt en Han 
van de Weck. 

Noten 

I. Zie hierYoor: Ernesto Laclau -- Polittcs <~nd ldco!ogv in tf.1ni.'t Iïi('())'V, New !.dt Book.,, 
London, i 977. (Verso editie 1979). 

2. Cita.tt van l.acl.1u tn een inter- icw 111 het tijdSI:!mlt \\ mdmg. rn.JC.rt I 'IS I, p. l.H. 
:l. Ch,mt,ll Mouffc (cd.) -- Crdri!SCI ,;nd :if,1nist Kmttlcdge and Kq;Jn P.l\!1, I.ondon, 

1979. Een tweetal anihelen uit doe bundei zi1n in !ter NcderbnJs gt·publicecrd in Fe U/der 
Ure (28). 

4. Chantal Jv1ouffe-- !--Iegcmony and thL' Întcgr.1l ',Lnc in Cr.1m~..:i, in: Sih·cr Linmr,s, Lnvn'nn· 
and Wishart, London, 1981 (p. 167-187). 
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Het begrip hegemor1ie in de 
politieKe strategie 

Ernesto Laclau en Chantal Mouffc 

Op dit moment vindt de socialistische politieke strijd plaats op een terrein dat 

diepg;und is omgevormd door het ontsta;m van nieuwe tegenstellingen, waar
mee het tnditionelc vcrtoog van het marxisme -- in het centrum waarvan de 

klassenstrijd en de analyse van de ec:onomische tegenstellingen staan --heel 
moeilijk kan omgaan. In welke mate moet het begrip klassenstrijd gewijzigd 
worden, om recht te doen aan nieuwe politieke subjecten-- vrouwen, natio
nale, raciale en seksuele minderheden, anti-atoom- en anti-institutionele bewe
gingen, enz. -met een duidelijk anti-kapitalistisch karakter, maar waarvan de 
identiteit niet wordt gevormd door specifieke 'klassebelangcn'? Hoe kan men 
blijven spreken van een tweedeling tussen basis- en bovenbouw, ttTWJjl de re
organisatie van het kapitalisme, in het tijdperk van de multinationale onderne
mingen, steeds meer afhankelijk is van vormm van politieke articulatie die de 

veronderstelde bewegingswetten van wat traditioneel beschouwd wordt als 
zijnde de 'onderbouw' aantasten? Hoe kan men het kader van de parlementaire 

strijd en individuele vrijheden als 'bourgeois' blijven aanmerken, terwijl steeds 

duidelijker is dat de handhavmg en mogelijke uitbreiding daarvan tegenwoor
dig athankelijk zijn van de interventic van de arbeidersbeweging en de strijd 

van de volksmassa's. 
Dit is het type problemen waarvoor socialistische kaders in de hoogont

wikkelde kapitalistische landen ;.-ich geplaatst zien. Oude zekerheden (de be
roemde 'loop der geschiedenis') worden sterk in twijfel getrokken en politieke 

onzekerheid gaat gepaard met een groeiende theoretische verlegenheid. Daar
om spreekt men meer en meer van een 'crisis van het marxisme'. 

Er dient evenwel op gewezen te worden dat deze identiteitscrisis van de 

socialistische beweging niet het resultaat is van een vcrsterking van de burgerlij
ke overheersing. Integendeel, het kapitalisme maakt zijn diepste crisis van de 

laatste 40 jaar door, zijn vormen van politieke representatie en legitimatie wor·
den ondermijnd, en angst en twijfel over de toekomst heersen zeker zo veel in 

de heersende klasse als onder her volk. 
Om de ernst VJn de huidige malaise in te zien behoeft mcn alleen maar de 

huidige situatie te vergelijken met het arrogante venrouwen van het emd van de 
jaren '50 in 'het einde van de ideologie' en in het onbegrensde integratievermo

gen van het nco-kapitalisme. Toch gaat, zoals we al hebben gezegd, deze crisis 
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van de heersende lagen niet vergezeld van een toenemende kracht van de poli
tieke massabewegingen. Het is alsof de bestaansvorm van die bewegingen be-

paald werd door hun oppositionele functie binnen een bepaalde kapitalistische 
orde, en dat zij de ontbinding daarvan niet zouden kunnen overleven. Er is dus 

een reeks van politieke, ideologische en theoretische ohste~kcls die de socialisti
sche krachten uit de weg moeten ruimen, willen zij een oplossing vinden voor 
de huidige crisis, die gebaseerd is op een uitbreiding van de democratie en be
slissingsmacht van de bevolking over politiek en economie in plaats van op een 
vcrsterking van de autoritaire mechanismen van de staat. 

Probleemstelling 

Wij willen met dit artikel een bijdrage leveren aan dit proces van reflectie, door 
het belangrijkste theoretische obstakel te analyseren, waannee het marxisme 
geconfronteerd wordt in haar poging de huidige crisis het hoofd te bieden: het 
obstakel dat voortvloeit uit de opvatting volgens welke er 'ontwikkelingswet
ten' in de geschiedenis zouden bestaan, die werkzaam zijn in een vooraf be
paalde richting en die e1 priori de komst van het socialisme garanderen. In deze 
gedachtengang wordt politieke strijd niet opgevat als bepalend voor de maat
schappelijke orde maar louter als de 'bovenbouw' van een omermijdelijk eco
nomisch proces. Tegenover deze opvatting staan echter teksten, die dateren uit 
het beginstadium van het marxisme, waarin de nadruk wordt gelegd op het pri
maat van het politieke. Bij Marx zelf vinden we sommige teksten, waarin de 
klassenstrijd- in haar concrete historische specificiteit- wordt voorgesteld 
als de motor van de geschiedenis en als een wezenlijk actief en scheppend ele
ment, terwijl zij in andere teksten wordt voorgesteld als de passieve uiting van 
een onderliggend structureel proces: de ontwikkeling van de produktiekrach
ten en de tegenstellingen die daarmee verbonden zijn. Vanaf dat moment is de 
hele geschiedenis van het marxisme gekenmerkt door de aanwezigheid van de
ze twee tegenstrijdige vertogen. 
Wij willen de volgende stellingen naar voren brengen: 
1. Het marxisme van de Tweede Internationale systematiseert een samenhan

gende reeks begrippen zoals 'noodzakelijke kapitalistische ontwikkelings
wetten', het onderscheid tussen basis en bovenbouw, de 'wetenschappelijk
heid' van het marxisme enz., die het ondergeschikte karakter van het poli
tieke impliceren en die de beslissende obstakels hebben gevormd die ten 
grondslag liggen aan de historische nederlagen van de arbeidersklasse en het 
socialisme in Europa. 

2. Het proces dat aanvangt met het leninisme slaat een bres in deze traditie en 
leidt tot de bevestiging van het primaat van het politieke. De gevolgen van 
deze breuk zullen echter nogal beperkt blijven vanwege het voortbestaan 
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Yan de oude vormen van het economistisch vertoog. 
3. In het werk van Gramsci, waarin het begrip hegemonie wordt uitgewerkt, 

begint de (tot dan toe verborgen) ontbindende werking van de leninistische 
kritiek op het economisme volledig aan het licht te treden. 

4. Het ontstaan van nieuwe tegenstellingen in het ontwikkelde kapitalisme 
vereist dat de socialistische krachten het begrip hegemonie zelfs verder ont
wikkelen dan in de formulering van Gramsci het geval is, teneinde alle the
oretische en politieke implicaties te kunnen realiseren. 
Dit moet ons leiden tot de realisering van een 'Copernicaanse revolutie' in 
de marxistische theorie. 

De Tweede Internationale 

In de Tweede Internationale wordt voor het eerst in Europa het marxisme ge
systematiseerd als een partijdoctrine. Dit betekent in de eerste plaats dat het 
marxistisch vertoog werd geconfronteerd met een reeks problemen, waarmee 
:Vlarx en Engels zich nog niet hadden bezig gehouden, maar waarover partijen 
- die zich bezig hielden met parlementaire actie, de organisatie van de vak
bondsstrijd en die in iedere nationale kwestie hun positie moesten bepalen
wel verplicht waren een samenhangende doctrine te hebben. 

Er is altijd sprake van een zeker fase-verschil tussen enerzijds het terrein 
Yan theorievorming en politieke actie waarin een opkomende sociale kracht 
opereert, en anderzijds het bredere terrein dat het politieke leven van een land 
vormt. Deze kloof wordt steeds kleiner naar mate de nieuwe kracht een ver
scheidenheid van sectoren, belangen en tegenstellingen begint te articuleren en 
een hecht historisch blok vestigt dat zich als hegemoniaal alternatief aan het 
volk presenteert. Juist door zo'n politiek opbouwproces wordt een sociale 
kracht een staat. 

Maar de Tweede Internationale reageerde anders op deze eis. Naar haar 
opvatting was het niet noodzakelijk om langs politieke weg een complex sub
ject te vormen dat een veelheid van antagonismen zou articuleren. Immers, de 
innerlijke logica van het proces van kapitaalsaccumulatie zou leiden tot een 
proletarisering van de middenklassen en boerenstand; dus was het niet nodig 
om de belangen van deze bevolkingsgroepen te articuleren t.o.v. de arbeiders. 
Dat zou uiteindelijk vast en zeker noodlottig zijn geweest, aangezien het zou 
zijn ingegaan tegen de noodzakelijke loop der geschiedenis die deze groeperin
gen tot verdwijnen veroordeelde. Op deze manier werd een karakteristieke di
alectiek tot stand gebracht tussen het isolement van de arbeidersklasse en haar 
centrale rol: door zich in zichzelf op te sluiten en door haar eigen specifieke be
langen te verdedigen, zou zij uiteindelijk de totale uitgebuite massa vertegen
woordigen. Politieke en ideologische strijd werd zodoende gereduceerd tot 
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een ondergeschikt moment waarin een onderliggend noodzakelijk proces be
vestigd werd. 

Deze economistische 'stadium-logica' zou Rosa Luxemburg ertoe bren
gen zich tegen het Poolse nationalisme te verzetten. Dezelfde logica zou 

Kautsky er toe brengen om in zijn polemiek met Vollmar met betrekking tot 
de agrarische kwestie vol te houden, dat de sociaal-democraten niet alle uitge
buitenen moesten verdedigen maar alleen de arbeidersklasse en dat zij de ande
re lagen van de bevolking slechts moesten ondersteunen naarmate hun belan
gen zouden samenvallen met die van het proletariaat. Dezelfde Kautsky zou in 
zijn polemiek met Otto Baucr beweren dat het proletariaat voor het socialisme 
is, omdat zij waarneemt dat de geschiedenis in die richting gaat. 

Politieke implicaties 

Een dergelijk theoretisch perspectief is niet onverenigbaar - inregendeel -
met een breed scala van door de omstandigheden gerechtvaardigde concessies 
aan de klassevijand. 'Tactische soepelheid' lag als voortdurende aanbeveling op 
Kautsky's lippen . .Juist omdat geen enkel 'feit' de onverbiddelijke loop der ge
schiedenis kan tarten, kunnen we de feiten trotseren. Deze houding creëert
merkwaardigerwijs - twee soorten werkelijkheid. De eerste is die van de 
noodzakelijke t:volutie-wetten, die in een onbuigzame vorm wordt getheoreti
seerd en die de verborgen betekenis van de geschiedenis voor stelt. De tweede, 
de werkelijkheid der feiten is- vanwege de afwezigheid van iedere theoreti
sche vorm die het mogelijk maakt een analyse van de conjunctuur voorop te 
stellen- niets meer dan een optelsom van empirische omstandighedcn. 

Het specifieke van de boerenstand bijvoorbeeld kan rustig worden ont
kend, aangezien het een laag betreft die is voorbestemd te verdwijnen in de 
loop van de kapitalistische ontwikkeling; het sluiten van enige compromissen 
met de gevestigde macht is acceptabel, aangezien de geschiedenis hoe dan ook 
vooruitschrzjdt in de richting van de ontbinding van deze macht; en de nauw
keurige strategische vormen van de overgang naar het socialisme kunnen wor
den verwaarloosd, aangezien de marxistische wetenschap ons de zckerhezd ver
schaft van deze overgang. Omdat wc weten wat er morgen zal gebeuren, kun
nen wc het ons veroorloven pragmatisch te zijn met betrekking tot het heden. 

Op deze manier is er een steeds diepere kloof tot stand gekomen tussen de 
lapmiddelen van de alledaagse politieke praktijk en het Grote Weten van de 
wetten der geschiedenis. De verlammende consequenties van deze kloof traden 
niet alleen helder aan het licht in de politieke ineenstorting van 1914, maar ook 
en meer in het bijzonder in de sociaal-democratische regeringen van tussen de 
heide wereldoorlogen. Het ontbrak hen aan enige nationale politiek gericht op 
de brede massa van de bevolking; gereduceerd tot politieke pressiegroepen van 
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de arbeidersbeweging zouden de sociaal-democratische partijen - naar de 
macht gestuwd door de naoorlogse crisis--- gccn enkel hegemoniaal project 

initiëren dat de omvorming van de krachtsverhoudingen in de maatschappij 
beoogde; zij zouden niet slagen in het vestigen van een nieuw hecht historisch 

blok; zij /.ouden :ti eh beperken tot het passief beheren van de burgerlijke orde. 
Laten wc opmerken dat de positie van Bernsrein en van de revisionisten 

echt niet de oorz;uk vormde van deze deterministische zienswijze. In feite ont
wikkelde het revisionisme zich als de kt:erzijdc van een reeds bestaande medail
le. Inderdaad baseerde het revisionisme haar politiek eveneens op een voor
spelling met betrekking tot de algemene beweging van de moclerne maatschap
pij, maar in omgekeerde zin: de verzwakking van de econ,)mische crisis in het 
ontwikkelde kapitalisme. Het denkbeeld van 'de kleine stapjes', van een staps
gewijze toename van hervormingen voortschrijdend in één bepaalde richting 
vooronderstelt, evenals het determinisme van Kautsky, dat men a priori kennis 
heeft van de geschiedenis. In beide gevallen is er geen ruimte voor het begrip 
conjunctuur: dat wil zeggen, een specifieke articulatie van antagonismen, waar
in ten bepaalde krachtsverhouding in de maatschappij wordt uitgedrukt en 
vanwaar verschillende richtingen ingeslagen kunnen worden. Deze twee gc
dachtengangen waren niet alleen essentialistisch vanuit het gezichtspunt van 
hun analyse van de historische ontwikkeling, zij waren het ook vanuit het ge

l.ichtspunt van het sub;cct, dat zij vcrantwoordelijk stelden voor de overgang 
naar het socialisme. Het subject werd immers in geen van beide gevallen opge
vat als het resultaat van een politiek vormingsproces: Kautsky stelde het prole
tariaat voor als een vóór-politiek, noodzakelijk, subject voortgebracht door de 
economische ontwikkeling van het kapitalisme. Bernsrein stelde het subject 
voor als 'moreel bewustzijn', als een hoger principe dat door de socialistische 
politieke strijd zou kunnen worden uitgedrukt, maar daardoor niet werd tot 
stand gebracht. 

Dit zijn de hoofdkenmerken van de eerste theoretische en politieke syste
matisering van het marxisme. De geschiedenis kent een noodzakelijke bewe
ging die onafhankelijk is van de menselijke wil en die werkt als een natuurlijk 
proces, haar geheimen openbarend aan de vorsende blik van de marxistische 
'wetenschappers'. Deze laatsten zijn de sleutelbewaarders van een absolute 
kennis die hen in staat stelt de 'objectieve betekenis' van wat plaatsvindt te be
grijpen, terwijl de ideeën van andere mensen slechts de bovenbouwverschijnse
len zijn van de onderliggende oorzakelijkheid die hen voortbrengt. Politieke 
strijd is zelf slechts een bovenbouw-feit, aangezien zij de werkelijkheid niet 
vormgeeft, maar eenvoudig de uitdrukking is van een proces dat voor eeuwig 
in de geschiedenis besloten ligt. Vandaar het denken in stadia, dat met een der
gelijke opvatting nauw verbonden is: iedere fundamentele verandering hangt af 
van het ontwikkelingsniveau van de produktiekrachten en het IS pure volunta-
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ristische overmoed om te pretenderen op deze ontwikkeling vooruit te kunnen 
lopen. 

De leninistische doorbraak 

Het leninisme vertegenwoordigt een kritisch moment in de ontbinding van het 
economistische model en in de overgang naar een nieuwe opvatting van het 
marxisme dat is gebaseerd op het primaat van het politieke. Lenin vat de revo
lutionaire breuk niet langer op als een noodzakelijk en vooraf bepaald punt in 
de ontknoping van één enkele tegenstelling, maar als een speczfieke, kritische 
conjunctuur, beslissend bepaald door een verschuiving in de krachtsverhou
ding tussen de klassen. 

De achtergrond van deze gedachtengang is de opvatting van het wereld
omspannende kapitalisme als een imperialistische keten, waan·an de zwakste 
schakels - namelijk die waarin een revolutionaire breuk mogelijk is - niet 
noodzakelijkerwijs samenvallen met die waarin de tegenstelling tussen pro
duktiekrachten en produktieverhoudingen het hoogste stadium heeft bereikt. 
Op deze wijze wordt dus het universele en noodzakelijke karakter van de door 
het economisme voorgeschreven stadia ernstig ter discussic gesteld. De we
reldomspannende dimensie van de imperialistische keten houdt in feite in, dat 
de crises die daarin plaatsvinden, verschuivingen tot stand brengen in de 
krachtsverhouding tussen klassen in die nationaal-economische en politieke 
structuren, die- gedacht vanuit de theorie van de stadia- nog niet rijp zou
den zijn voor de revolutie. Aldus is de logische samenhang tussen de niveaus 
van economische ontwikkeling en de revolutionaire oplossing van crises door
broken. 

Enige consequenties 

Er kunnen meerdere fundamentele conclusies uit dit nieuwe analytische ge
zichtspunt worden getrokken: 
1. Indien de krachtsverhouding tussen klassen niet de noodzakelijke uitkomst 

is van de relatie tussen de produktiekrachten en produktieverhoudingen en 
als het bovendien niet de resultante is van één enkele tegenstelling maar van 
de overdeterminatie van effecten die voortvloeien uit de invoeging van een 
land in het kapitalistische wereldsysteem, dan moet de conclusie zijn dat er 
geen onderliggende principes zijn die a priori bepalen dat de tegenstelling 
danwel in deze of gene richting zal worden opgelost. De uitkomst daarvan 
zal wezenlijk afhangen van politieke strijd. Dit betekent dus de bevestiging 
van het primaat van het politieke in de analyse van iedere conjunctuur. 
Daarin onderscheiden Lenins analyses zich radicaal van die van de mensje-
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wiki, die zich slechts beperkten tot het trekken van de politieke consequen
ties van een cconomistischc 'stadium-rhcorie', opgevat als iets noodzake-

lijks. 
' Indien de revolutionaire uitkomst van een conjunctuur niet louter de conse

quentie in de bovenbouw is van een onderliggend economisch proces, dan 
kan het politieke subject, het werktuig van deze uitkomst niet langer wor
den begrepen als het eenvoudige produkt van een logica van de onderbouw. 
Daarom wordt er een kloof, een afstand gecreëerd tussen 'voorhoede' en 
'klasse', waarmee het bestaan van deze twee onverenigbare politieke logica's 
wordt versluierd. De keten der noodzakelijkheid is verbroken. Niet voor 
niets zal Gramsci de Russische revolutie voorstellen als een 'revolutie tegen 
Das Kapital'. 

3. Kon de Tweede Internationale het zich veroorloven tolerant en achteloos te 
zijn tegenover de feiten, omdat ze deze zag als een toevalligheid in het licht 
van de onverbiddelijke wetten der geschiedenis, het omgekeerde is het geval 
bij het leninisme: juist omdat er geen noodzakelijke wet bestaat die zich vol
trekt achter de omstandigheden van het gegeven moment, zijn deze om
standigheden het enige waarop wc kunnen rekenen om geschiedenis te ma
ken. Aan de wereld van het concrete wordt aldus een nieuwe politieke dra
matiek verleend, of in de woorden van Lenin: 'de waarheid is altijd con
creet'. 

4. Als de uitwerking van de crisis op de zwakste schakel de mogelijkheid van 
een revolutionaire oplossing van de crisis biedt, dan zal het de taak van de 
voorhoede zijn om een verscheidenheid aan krachten in het volk te articule
ren rondom een verenigd leiderschap: dat wil zeggen, zij zal een wezenlijk 
hegemoniale rol moeten vervullen. Zo verschijnt het concept van de hegem
onie bij Lenin, mogelijk gemaakt door de breuk met de economistische pro
blematiek. 

5. Tenslotte neemt Lenin de nieuwe maatschappelijke tegenstellingen die door 
de ontwikkeling van het kapitalisme worden voortgebracht helder waar, 
namelijk als tegenstellingen die niet langer eenvoudig kunnen worden ge
rangschikt onder het begrip 'klassebelangen'. Het kapitalisme produceert in 
haar ontwikkeling veel bredere tegenstellingen dan welke benoemd kunnen 
worden op het niveau van het produktieproces hetgeen een nieuwe vorm 
van politiek bedrijven vereist. Het epicentrum van deze transformaties ligt 
ongetwijfeld bij de wereldoorlog en de krachtige beroering die deze ver
wekte - de reusachtige verplaatsingen van mensen naar de fronten, hon
gersnood, vernietiging, aanvoerproblemen, enz. Maar zelfs nog voordat de 
oorlog verklaard was, had de veelheid van conflictterreinen de bourge
oispolitici genoodzaakt zich een nieuwe vorm van massapolitiek eigen te 
maken, een massapolitiek die Lenin zal aanduiden met de term 'Lloyd-Ge-
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orgisme'. En het is dit nieuwe massak,lrakter van de politieke strijd, dat so
cialistische politici op hun beun vcrpliclntc om zich eveneens een volks- en 

democratisch k.1rakter eigen te maken, hetgeen \·olsrrckt onverenigbaar was 
met het strikte 'klassisme' van Kautskv o± Plechanow. 

De Comintern en de erfenis van het leninisme 

De leninistische opvatting is niettemin doordrongen van een fundamentele 
dubbelzinnigheid: aan de ene kant maakt u een dcfinitie\e breuk mogelijk met 
de politieke logica van het klassieke economisme; aan de ,mderc kant is ze niet 
in staat om de ontbindende werking, die de aanname van het primaat v,m het 
politieke op de structuur van het thcoretisLhl· en politieke vcrtoog van het mar
XJsrne zelf moet uitoefenen, tot het einde te doordenken. Daarom zou het lcm
nisme geen radicale transformatie van het marx1sme bewerkstelligen: het :wu 
beperkt blijvc11 tot een theone van de revolutie en niet de status van een theorie 
van de maatschappiJ verwerven. De oorzaak voor dez,~ beperking moet ge
zocht worden in het feit dat Lénins opv.uting de analyse van LTll n:'0·olutwnmre 

con junctuur betreft, dat wil zeggen een conjunctuur die nier alieen gekenmerkt 
wordt door de verscherping van tegenstellingen maar ook door de ineenstor
ting van gevestigde instituties en door de ontwrichting van de krachtsverhou
dingen. Het gaat dus om de onderbreking van een 'nurrna.1l' proces, dat de 
revolutionaire voorhoede in staat stelt om in de gesdw:dcnis te 'infiltreren'. 
Het is dus een eclectische opvatting die poogt twee tegenstrijdige logica's met 
elkaar te verbinden. We zullen vanuit dit perspectief enige begrippen uit dele
ninistische traditie analyseren. 
1. ongelijke en gecombineerde ontzDikkclzng: 

Met deze uitdrukking wordt de essentialistische logica van het denken in 
stadia ter discussic gesteld, maar in plaats van de elementen die aan die sudia 
worden toegeschreven op te vatten als zijnde veremgd door vormen van po
litieke articulatie en dus bevrijd van iedere betekenis m het kader van de 'sta
dium-theorie', vat de leninistische visie de situatie in haar geheel nog steeds 
op als een combinatie -- zij het een schjnbaar tegenstrijdige en ongelijk
soortige combinatie- van stadia. 

2. de '0'oorhoede-partz;: 

!h 

De partij is niet langer de passieve vertegenwoordiging van L'Cn klasse, maar 
haar voorhoede. We zien dus een zekere politieke zelfstandigheid tegenover 
een economische determinatie te voorschijn komen. Deze zelfstandigheid 
echter wordt opgevat als het resultaat van een structurele kloof tussen de 
'Klassl:-an-sich' en de 'Klasse-für-sich': de partij IS het werktuig van de ob
;cctlcve belangen van de klasse. Dit schept de mogelijkheld van een welhaast 
oneindig proces van in-de-plaats-stellen, d,n één van de fundamentele ob-



stakels ;.al gaan vormen voor de pogingen van het nurxismc om de werkcli j
kc aard v.m politieke en ideologische strijd te vcutcn. 

3. klc1ssc-bmulgenootschap: 
Dit is de vorm waarin het leninisme hegemonie opvat. A."!usscsubjccten met 

duidelijk omschreven belangen zullen zich vcrenigen onder de po!Ztiekc lei
ding van de arbeidersklasse om de gezamenlijke vijand tegenmet te treden. 
Wat blijft er dus over van deze "massa's", van dit reusachtige veld van de
mocratische tegenstellingen die met in klassetermen zijn te bepalen, waar

naar het leninistische vcrtoog van de jaren 1910 aanhouddijk wrwqst' Zij 
zijn in dit theoretische~ schenu niet dtnkbaar. 

Een permanent dualisme 

De g"volgen van dez.e beperkingen voor de politieke lijn van de Comintern 
zouden diepgaand zijn: ziJ ?.ouden haar plaatsen in een permanent dualisme 

tussen de politieke logica van het leninisme en de econornistisch,: logica v::m het 
kautskyisme. Het primaat van het politieke zou beperkt blijven tot nises in de 

conjunctuur, tenvijl het cconomisme zou blijven domineren in periode, van 
stabiliteit. De Comintern leefde in de verwachting dat er een mcuwc revolutio

naire conjunctuur in Fumpa zou aanbreken, waarin zij in staat gesteld zou 

worden haar leninistische politiek toe te passen. Maar met betrekking tot peri
odes van 'relatieve stabilisering' h.1d z1j geen andere politiek dan die van het 

scheppen van de best mogelijke voorwaarden voor het 1;eval een nieuwe breuk 

in de geschiedenis zou aanbreken. 
Het probleem zou gecompliceerder worden met de opkomst van het fas

cisme en de opdeling van de Europese politieke ruimte in twee kampen, die 
niet overeenkwamen met de traditionele khsscnantagonismen. De van de ene 
naar de andere kant zwenkende politiek van de Comintcrn toont duidelijk aan 
dat het leninisme slecht voorbereid was om aan een dergelijke situatie het 
hoofd te bieden. Voorafgaande aan haar zcvc:nde congres, waar de politieke lijn 
van het Volksfront werd vastgesteld, ging de Comintcrn van een eerste karak

terisering van het fascisme als een uitdrukking van het agrarische karakter van 
Italië over op de lijn van het sociaal--fascisme, waarin de sociaal-demonatie en 

het fascisme werden voorgesteld al, gelijk waardige en uinvi~selbare vormen 
\'an de dictatuur van de bourgeoisie. Om die politiek te bcgri,ip,'n moet men re

kening houden met de theoretische vertogen en daarbiJ passende cnnccpties die 
haar mogelijk maakten: aangu.ien Iedere inspanning nn de leninistische p.trtiJ 
gericht moest ziJn op het vei\\ crYcn \ .u1 de macht m .:en revolutionaire cnn
junctuur en aangu.icn het gruot>tc ,,bqakel hierbij de mvlocd van dt: sociaal 

democratie op de arbeidersklasse \Y.ls, kwam men' .uv elfsprekenel erop uit dat 
de leninistische voorhocdemi -- 111 een 'eb-p..:riodt' ---· werd upgcvat als de 
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rJOod?~aak om een rekening met de sociaal-democratie te vereffenen. 
Met het rapport van Di1nitrov aan het zevende congres van de Comintern 

zou de nieuwe Volksfrontpolitiek geïntroduceerd worden en zou de rol van de 
communistische partijen worden bevestigd als een rol waarin op hegemoniale 
wijze een breed terrein van democratische bewegingen wordt gearticuleerd. 
Daarbij ging het er om dat politieke winst werd geboekt op terreinen die tevo
ren niet toegankelijk waren gemaakt door een theoretisch herformuleringspro
ces. Dat verklaart dat in de latere geschiedenis van de communistische bewe
ging een tegenstelling zou groeien tussen het theoretische kader van de marxis
tisch-leninistische orthodoxie- met al haar economisr.ische en reductionisti
sche bagage- en de democratische taken, die door de meuwe strategie gesteld 
werden. Dit stelde de Comintern voor het volgende dilemma, dat zij niet zou 
kunnen oplossen: parlementaire stelsels en /.ogenaamde formele vrijheden wa
ren ofwel niet meer dan louter bovenbouwvormen van de burgerlijke over
heersing waardoor de verdediging ervan door socialistische krachten alleen ge
rechtvaardigd kon worden op tactische of conjuncturele gronden; Ofwel het 
socialisme zou deze zaken permanent actief moeten verdedigen maar dan zou 
het daarbij niet louter gaan om uz'tdrukkzrzgen van klasseheerschappij. Demo
bilisatie van brede lagen van de bevolking in de antifascistische strijd en de tot
standkoming van Volksfronten stelden hetzelfde probleem: ofwel de deelname 
van communistische krachten betekende een tactische ondersteuning van het 
meer progressieve deel van de bourgeoisie, ofwel er moest geaccepteerd wor
den dat de democratie wijdvcrbreide strijdtradities en de symbolen waarin zij 
zich uitkristalliseerden, niet noodzakelijk klassegebonden waren, en dat zij het 
politieke strijdterrein vormden waarop de communistische partijen in staat 
zouden zijn hen te articuleren op een wijze die blijvend gericht zou zijn op so
cialistische doeleinden. Deze laatste mogelijkheid vereiste echter dat een veel 
radicalere breuk met een economistische en reductionistische opvatting van het 
marxisme werd gedacht dan die door Lenin was gerealiseerd. Het vergde in fei
te de mogelijkheid om politieke subjecten op te kunnen vatten als verschillend 
van en veel breder dan klassen en als gevormd in een veelheid van democrati
sche tegenstellingen, waarvan de socialistische krachten zich rekenschap moes
ten geven en die zij moesten kunnen articuleren. Dat vereiste dus een opvatting 
van hegemonie, die niet werd beperkt tot een klassebondgenootschap waarvan 
iedere groep deel zou uitmaken met bchoud van de reeds te'L·orcn tor stand ge
komen identiteit en specifieke belangen, maar die haar daarentegen zou opvat
ten als een produktieproces van nationale en democratische politieke subjec
ten. 
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Gramsci, Togliatti en het eurocommunisme 

Gramsci zou deze nieuwe opvatting van hegemonie uitwerken en daarbij alle 
in het leninisme besloten mogelijkheden ontwikkelen. In feite wordt bij 

Gramsci hegemonie niet langer opgevat als louter politiek leiderschap dat uit
geoefend wordt over reeds gevormde subjecten, maar als het politieke, intellec
tuele en morele leiderschap waarin nieuwe politieke subjecten worden geo<'

eerd. Deze subjecten drukken een collectieve nationale wil uit die het resultaat 
is van articulatie van een reeks democratische massa-eisen door de arbeiders
klasse. Deze articulatie komt overeen met tegenstellingen die niet strikt 
klassegebonden zijn. Zo'n opvatting werpt een nieuw licht op de eenheid van 
de totale maatschappelijke werkelijkheid en breekt definitief met de problema
tiek van het economisme, volgens welke deze eenheid de resultante was van 
'noodzakelijke invloeden' van de onderbouw op de politieke en ideologische 
bovenbouwvormen. Geschiedenis en maatschappij vormen voor Gramsci niet 
langer de ruimte waarin een abstracte logica conjuncturele en politieke specifi
citeit terugbrengt tot een louter empirisch en toevallig moment. Want de maat
schappij bezit geen andere eenheid dan die wordt geleverd door politieke arti
culaties, die op vcrschillende niveaus voortkomen uit de verhouding tussen 
maatschappelijke antagonistische krachten. Deze radicale weigering om het 
concrete terug te brengen tot een moment van een abstracte logica en de ge
schiedenis om te vormen tot de metafysica van de produktiewijze, van de prak
tische rede of van de homo ecorzomzcus, dat wordt door Gramsci aangeduid met 
absoluut historicisme. Gramsci vertegenwoordigt dus tegcli;kertijd een contin
uïteit van en een breuk met het leninisme. Die continuïteit is daarin gelegen dat 
hij aansluit bij Lenins belangrijkste intuïtie, namelijk die, dat de geschiedenis 
niet voortschrijdt volgens em simpele logica en dat iedere articulatie en breuk 
afhankelijk is van een polltirke intcTventie van het revolutionaire subject. Maar 
er is ook een breuk, omdat hij het primaat van het politieke niet alleen voorbe
houdt aan revolutionaire periodes maar deze transformeert tot de vorm van ar
ticulatie überhaupt in iedere maatschappelijke situatie, met mbegrip van peri
odes van stabiliteit. 

Stellingenoorlog 

Deze nieuwe problematiek, die gestalte begint te krijgen in het werk van 
Gramsci, houdt een aantal zeer belangrijke transformatics in voor de marxisti
sche theorie. Ten eerste wordt het onmogelijk om het onderscheid tussen on
derbouw en bovenbouw te handhaven. Dit wordt vervangen door een nieuw 
begrip, namelijk het 'historisch blok', door Gramsci gepresenteerd als de sa
mensmelting van deze twee elementen tot een organische eenheid. Het orga-
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nisch karakter van deze eenheid hangt af van de articulatiepraktijken van een 
fundamentele maatschappelijke kracht, die /,elf gevormd wordt op èen veld dat 

afgebakend wordt door antagonismen. 
De tweede consequentie is dat het terrein van het politieke aaniienlijk 

wordt Yergroot. Wanneer het politieke het gehele domein van maatschappelij
ke verhoudingen bezet- verhoudingen waarvan de fundamentele articulaties 

afhankelijk zijn van de krachtsverhouding die bestaat tussen antagonistische 

maatschappelijke subjecten, en die niet worden voorgeschreven door een 
noodzakelijke structurele causaliteit die voorafgaat aan de strijd zelf - dan 

moet de conclusie zijn dat het terrein van het politieke de maatschappij in haar 

geheel omvat. Deze opvatting ligt ten grondslag aan de gramsciaanse notie in
tegrale staat, een begrip dat dus de politieke articulatie van het maatschappelijk 

geheel uitdrukt. Dat brengt ons tot de notie stelhngcnoorlog, een sleutelbegrip 

in de socialistische strategie volgens Gramsci, dat ons in staat stelt tot wat een 

multidimensionale oyuattmg van politieke radicalisering genoemd kan wor

den. 
Een opvatting als deze gaat in tegen de traditionele marxistische visie -

met inbegrip van de leninistische- die ééndimensionaal was, dat wil zeggen, 

het beschouwde het politieke proces en de revolutionaire strijd als rond één 

punt draaiend: het grijpen van de macht. Macht werd opgevat als een substan

tieel iets, met een oorsprong en een bepaalde localisatie binnen de maatschap

pelijke verhoudingen- in het uiterste geval in een gebouw: Het Winterpaleis. 

Het gramsciaanse begrip stellingenoorlog houdt een breuk in met een der

gelijke opvatting, een breuk die haar theoretische grondslag vindt in de notie 

integrale staat. Want als de articulatie van het maatschappelijk geheel politieke 

articulaties zijn, dan bestaat er geen niveau in de maatschappij waar macht en 
vormen van vcrzet niet worden uitgeoefend. En aangezien deze articulaties niet 

voortkomen uit één enkele en noodzakelijke bron, kan er geen absolute en we

zenlijke localisatie van macht zijn, maar eerder een veelheid aan dimensies en 

strijdvormen, waarvan de eenheid - of de scheiding - constant opnieuw 

wordt vastgelegd. Het bereiken van het socialisme vindt dus niet plaats op één 

vast moment gekenmerkt door een radicale breuk die zou bestaan uit het grij

pen van de macht. Zij moet het resultaat zijn van een reeks partiële breuken 

waarin het geheel van krachtsverhoudingen, dat in een maatschappij bestaat, 

getransformeerd zal worden. Wat men traditioneel het grijpen van de macht 

noemt, dat wil zeggen de controle over de staatsapparaten, is in feite slechts één 

--zij het een van de belangrijkste- breuken in dit transformatieproces. Het i' 
dus verkeerd de strategie van de stellingenoorlog zó voor te stellen als zou het 

een reformistische of sociaal-democratische stellingname inhouden, tegenge

steld a.m een andere die dan revolutionair zou zijn, Het verdedigen van een de

mocratisch socialisme heeft dan ook niets te maken met een noodzakelijke 
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'vreedzame weg' of een langzame opeenstapding van hervormingen. W cl ver
wijst het naar een nieuwe opvatting van de radicalisering en de politisering van 

maatschappelijke strijd, een opvatting die het terrein van confrontatie en strijd 
uitbreidt tot de gehele 'burgerlijke maatschappij'. 

Togliatti 

Deze radicaal anti-economistische opvatting van de maatschappij en van de 
overgang naar het socialisme, gebaseerd op het denken van Gramsci, vindt 
men ook bij Togliatti. Hij was de eerste die deze opvatting politiek tot uitdruk
king bracht in de strategie die de politiek van de Italiaanse communistische par
tij vanaf het vcrzet zou bepalen. De werkelijke betekenis van de denkbeelden 
van Togliatti over 'progressieve democratie', 'nationale taken van de arbeiders
klasse' en een 'nieuwe partij'~ opgevat als een massapartij en niet meer alleen 
als een leninistische politieke voorhoede~ kan slechts begrepen worden door 
ze in verband te brengen met de gramsciaanse begrippen hegemonie, historisch 
blok en stellingenoorlog. Het is daarom absoluut onjuist om, zoals sommigen 
doen, Gramsci tegenover T ogliatti te stellen. De doelstelling van Togliatti ~ 
van de Italiaanse arbeidersklasse de hegemoniale kracht te maken van een breed 
volksverbond, door in een geheel van politieke strijd een hele reeks democrati
sche eisen te articuleren ten opzichte van de eisen van de arbeidersklasse~ was 
geheel en al gramsciaans en paste precies in de theoretische problematiek van 
het 'absoluut historicisme' zoals dat door Gramsci is uitgewerkt. Het is deze 
zelfde lijn die het 'historisch compromis' van Berlinguer bepaalt. De successen, 
vergissingen of beperkingen van deze politiek moeten daarom beoordeeld 
worden op hun juistheid in het kader van de huidige stand van de stellingen
oorlog in Italië en Europa, en niet als abstracte keuzes zoals 'de vreedzame 
weg' versus 'het grijpen van de macht'. 

Het gebruik van de term 'eurocommunisme' om de politiek van bepaalde 
Europese communistische partiJen aan te duiden, kan de laatste tijd bij sommi
gen geleid hebben tot de overtuiging dat deze partijen in de zeventiger jaren een 
gemeenschapelijke breuk zouden hebben gerealiseerd ten opzichte van één en
kele politieke lijn die daarvóór hun handelen zou hebben overheerst. Op deze 
manier verstuitert men de diepgaande continuïteit die vanaf Togliatti tot nu toe 
in de lijn van de PCI aanwezig is geweest. Hoewel op een gegeven moment een 
reeks van convergerende tendenties waarneembaar was in de politiek van de 
PCI, PCF en PCE ~voornamelijk draaiend rond de articulatie tussen socialis
me en democratie~ zou het onjuist zijn het eurocommunisme voor te stellen 
als een nieuwe strategie die deze drie partijen gemeen zouden hebben. Dat de 
PCF en de PCE het belang van democratische massastrijd ontdekt hebben (en 
wat de PCF betreft lijkt dit even zo snel weer vergeten) mag ons niet doen ver-
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geten dat dit sedert het verzet de kern van de strategie van de PCT is geweest. 
Aan de andere kant is er een uitermate groot verschil in de theoretische grond

slag bij deze twee politieke strategieën (die van de PCI en die van de PCF). Ter
wijl de Italiaanse lijn, die afkomstig is van Gramsci, werkelijk uitgaat van het 
primaat van het politieke en daarmee een economistische opvatting van de 
maatschappij betwist, is dat zeker niet het geval bij de PCf. Haar strategie, ge
baseerd op de theorie van het staatsmonopolie-kapitalisme, berust op een in
strumentele gedachtengang die de staat opvat als her werktuig van de monopo
lies, en die het bondgenootschap met 'tussenliggende lagen' baseert op een zui
ver economistische rechtvaardiging: als her resultaat van veranderingen die zijn 
ontstaan door de ontwikkeling van de kapitalistische produktiewijze vallen 
hun economische belangen samen met die van de arbeiders. 

Naar een nieuwe opvatting van hegemonie 

Als de uitdrukking eurocommunisme al zin zou hebben, dan is het om de er
kenning aan te duiden van de noodzaak voor de communistische partijen in de 
hoogontwikkelde kapitalistische landen om een politieke strategie te ontwik
kelen, die aangepast is aan de diepgaande transformaties die deze kapitalistische 
maatschappijen vanaf de dertiger jaren hebben ondergaan als gevolg van de 
groeiende staatsinterventie, die samengaat met de uitvoering van een keynesi
aanse economische politiek. Deze erkenning vond op verschillende tijdstippen 
plaats en in onderscheiden theoretische perspectieven. T ogliatti was de eerste 
die hieruit alle politieke consequenties trok. Zijn begrip 'progressieve demo
cratie' werd ontwikkeld in antwoord op een door het kapitalisme ingevoerd 
nieuw type staat en nieuw politiek en maatschappelijk model, gekenmerkt 
door de ontwikkeling van de massaproduktie en door het groeiende maat
schappelijke gewicht van de arbeidersklasse. De directe aanwezigheid van de 
massa's in de staat bracht de politieke strijd binnen de staat zelf. Daarom kan 
het doel niet meer zijn de staat te vernietigen door haar van buitenaf aan te val
len, maar men moet binnen de staat zelf strijden om daar het evenwicht in de 
krachtsverhouding voorgoed ten gunste van de volksmassa's te doen door
slaan. Zo'n strategie bleek in hoofdzaak succesvol tot het eind van de zestiger 
jaren. Vanaf 1968 echter traden abrupt nieuwe tegenstellingen aan het licht die 
waren ontkiemd binnen deze nieuwe vorm van kapitalistische omwikkeling, 
hetgeen duidelijk de grenzen aangaf van een hegemonie-opvatting die beperkt 
bleef tot het articuleren van de eisen van de traditionele maatschappelijke sub
jecten. Inderdaad vertoonden deze antagonismen, die in de late zestiger jaren 
op het toneel vcrschenen en die zich in de daaropvolgende tien jaar zouden ver
veelvoudigen en een eigen dynamiek zouden verwerven, nieuwe en bijzondere 
kenmerken. Deze nieuwe politieke subjecten: vrouwen, studenten, jongeren, 
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raciale, seksuele en regionale minderheden, vinden evenals de verschillende an
ti-institutionele en ecologische strijdbewegingen, hun identiteit niet op het ni
veau van de produktievcrhoudingen (dat zou op zichzelf niet nieuw zijn: 
Gramsci enT ogliatti hadden het belang van andere dan 'klassen 'tegenstellingen 
al begrepen), maar vooral omschrijven z.ij hun doelen radicaal anders. Hun vij
and wordt niet omschreven als uitbuiter, maar als iemand die een zekere macht 
uitoefent. Deze macht wordt niet afgeleid van een bepaalde positie die zij in
neemt in de produktieverhoudingen, maar is het gevolg van de maatschappelij
ke organisatievorm die kenmerkend is voor de huidige maatschappij. Deze 
nuatschappij is zeker kapitalistisch, maar dat is niet het enige kenmerk. Zij is 
ook seksistisch, patriarchaal, evenals racistisch. 

Technocratisering en bureaucratie 

Voorzover het kapitalisme een produktiewijze is, kan ze niet worden terugge
bracht tot een structuur bepaald door produktieverhoudingen die ten grond
slag liggen aan de klassentegenstellingen. Zij omvat ook een zekere vorm van 
omwikkeling van de produktiekrachten: 'industrialisme'. Dit leidt tot een pro
ces van toenemende technocratisering en bureaucratisering dat uitwerkingen 
heeft die betrekking hebben op alle niveaus van de maatschappij. Daar moet 
men de oorsprong zoeken van het merendeel van de nieuwe antagonismen. In 
vergelijking met de traditionele strijd van de arbeidersklasse voor democratise
ring van het bestaande maatschappelijke systeem, blijken de strijd en eisen van 
deze nieuwe subjecten veel radicaler, want zij trekken het model van de indu
striële ontwikkeling zelf, het geheel van waarden dat daarmee vcrbonden is en 
welk machtssysteem dan ook, in twijfel. Het is belangrijk op te merken dat de
ze nieuwe vormen van strijd ook tot uitdrukking komen binnen de arbeiders
klasse en dat een nieuw type arbeider in wording is- het produkt van opge
deeld en geheel ongeschoold werk, en niet meer in staat een identiteit te ontle
nen aan het werk- die in niets meer lijkt op het klassieke beeld van de proleta
riër. De eisen van deze nieuwe arbeiders, dikwijls tot uiting komend in wilde 
stakingen buiten de vakhondsstructuur om, gaan boven de gewone onderhan
delingen over lonen en arbeidstijden uit, en trachten de arbeidsorganisatie zelf 
aan te vallen. Geconfronteerd met deze nieuwe vormen van strijd raakte de 
strategie van Gramsci en Togliatti ontredderd; zij was niet in staat die te articu
leren. Vandaar de groeiende vijandigheid die tussen de PCI en de nieuwe be
wegingen is ontstaan. Toch vinden we bij Gramsci de theoretische elementen 
die nodig zijn om deze nieuwe situatie onder ogen te zien en om alle mogelijk
heden ervan te benutten. De multidimensionale opvatting van politieke radica
lisering die besloten ligt in het begrip van de integrale staat en die de strategie 
van de stellingenoorlog duidelijk maakt, stelt ons inderdaad in staat om de spe-
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cificiteit en het bebng v.lll deze nieuwe tegenstellingen, die samenhangen met 
andet·e vormen van overheersing dan die v.1n economi,chc uitbuiting, te begrij-

pen. Zonder de hegemon1e-opv.ming van Cramsci geweld te doen kan men 
haar uitbreiden, zodat de eisen van de nieuwe maatschappelijke bewegingen 

daarin opgenomen kunnen worden. Maar als eenrnaal het begrip hegemonie op 
deze manier geherformuleerd is, dan doet zich een reeks problemen voor die 
ons ongetwijfeld zullen vcrplichten om voorbij bepaalde formulenngen van 

Gramsci te gaan. 

Gramsci voorbij 

De twee punten w,urovcr de discussic moet gaan betreffen de ?wodzakchjke 
hegemoniale functie Yan de arbeidersklasse en de rol van de partij als werktuig 

waarmee deze centrale plaat> \'cm de c1rbcidersldasse gcn:aliscerd wordt. Want 
.1ls het zeker is dat de :Jrbt:iderskbsse een beslisst~nde kr.Kht vormt, zonder 

welke geen socialisme in Europa mogelijk is, dan kan haar voorhoederol niet 
opgevar worden als een ontologi:;ch privilege dat J prion door de ecLmomische 

structuur gewaarborgd wordt. Deze rol is eerder afhankelijk van de vraag of zij 
in staat ts een politiek ontwerp re ontwikkelen dat door de andere democrati
sche subjecten herkend kan worden als fundamenteel voor de realisering van 

hun eigen eisen. De centralepbats van de arbeidersklasse in een hegemoniaal 
ontwerp kan dus slechts het resultaat /ijn van haar inspanningen om deze 

plaats in te nemen; het is niet ,-anzelfsprekend dat de andere groepen verplicht 

zouden ZtJI1 haar te erkennen en a pnori te aanvaarden. Voorzover het de rol 
nn de partij betreft is het voornaamste probleem het gevaar van reductie van 

de specificiteit van dr maatschappelijke bewegingen, dat besloten ligt in iedere 
opntting die in de partij het voertuig van de hegemonie ziet. 

W cliswaar is het ongetwijfeld noodzakelijk om een eenheid te vormen van 
het geheel van democratische en anti-kapitalistische eisen. maar dan kan men in 

geen geval zo te werk gaan dat men van bovenaf een verenigend principe oplegt 
dat de verschillen weg\vcrkt en op een autoritaire rnanier het maatschappelijke 
veld homogeniseert. Het gaat er zeker niet om te beweren dat de organisatie
vorm 'partij' verouderd is en de 'politieke' strijd in traditionele vorm achter

haald, maar wel om te aannarden dat deze slechts één van de terreinen van po
litieke strijd in ruimere ;~_in-- zoals we hierboven hebben gedcfimeerd- uit
maken. Ze moeten bestaan naast en handelen in samenspel met een veelheid 

van autonome maatschappelijke bewegingen die beslissend zijn voor het tot 
stand brengen van een radicaal anti-kapitalisrisd1e collectieve wil. 
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De autonomie van de maatschappelijke bewegingen 

Hoc kunnen de verschillende eisen die de nieuwe tegenstellingen tot uitdruk
king brengen, gearticuleerd worden zonder dat hun specificiteit vcrzwakt 
wordt en onder behoud van hun autonomie? Dit is ongetwijfeld het funda
mentele probleem dat moet worden opgelost door een nieuwe hegemonie-op
vatting uit te werken die de hedendaagse socialistische strategie vereist. Dat is 
een ernstig probleem waarvan de oplossing niet gemakkelijk is, zoals de erva
ring van de groep PDUP-Manifesto in Italië bewijst die, hocwel ze een veel 
opener houding ten aanzien van nieuwe bewegingen heeft dan de PCI, er niet 
in is geslaagd een werkelijk bondgenootschap met hen te vormen. De analyse 
van de moeilijkheden die zich voordeden in haar betrekkingen met het feminis
me is bij uitstek instructief. Nadat zij de man/vrouw-tegenstelling ruim spel 
hadden gegeven binnen de structuur van de partij, door de traditionele onder
schikking van vrouwenproblemen te verwerpen- een onderschikking die tot 
uiting kwam in het bestaan van een vrouwencommissie- zouden de feminis
tes snel de grenzen ervaren die de partijstructuur zelf oplegde bij het uitvoeren 
van een nieuwe politieke praktijk waardoor zij zich geïnstrumentaliseerd voel
den. Zij verlieten de partij om zich uitsluitend te wijden aan de vrouwenbewe
ging. Het lijkt er dus op dat wij gelijk hebben, wanneer wij de nadruk leggen 
op het gevaar te denken dat hegemonie moet worden gerealiseerd door een par
tij. Maar welke andere organisatievormen stellen ons in staat deze articulatie te 

realiseren? Deze vraag heeft het debat onder de socialistische feministes in En
geland overheerst sinds de publikatie van 'Beyond the fragments'. Vele femi
nistes zijn zich bewust van de noodzaak een verenigd front te vormen tegen de 
conservatieve regering, maar ze zijn niet bereid om hun specifieke eisen te zien 
verdwijnen of toe te laten dat zij op de laatste plaats komen tijdens een bondge
nootschap met de socialistische krachten. Zij dringen er terecht op aan dat een
heid opgebouwd en niet maar zonder meer aangenomen moet worden en dat 
dit opbouwproces een diepgaande transformatie inhoudt van de wijze waarop 
de linkse krachten georganiseerd zijn en functioneren, in het bijzonder wat hun 
opvatting van het socialisme betreft. Het is inderdaad niet eenvoud:gweg een 
kwestie van het toevoegen van vrouweneisen aan de reeds bestaande lijst van als 
socialistisch beschouwde eisen; de articulatie tussen socialisme en feminisme 
houdt noodzakelijk een radicale transformatie in van de manier waarop het so
cialisme gewoonlijk beschouwd wordt, dat wil zeggen als socialisatie van de 
produktiemiddclen. En dat betekent vervolgens een verandering in d~: volgor
de van prioriteiten voor zover die nu als fundamenteel beschouwd worden. 
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Het primaat van het politieke in de economie 

Een dergelijke argumentatie geldt ook voor wat betreft de articulatie van de 
specifieke eisen van andere maatschappelijke bewegingen. Want als de traditi

onele opvatting van het socialisme niets te bieden heeft aan vrouwen die strij
den tegen een seksistische en patriarchale maatschappij, dan mist zij tevens de 
aantrekkingskracht voor diegenen die het 'produktivistische' en autoritaire 
model, dat eigen is aan de industriële maatschappijen waarin wij leven, verwer
pen. Dat model wordt echter in zijn algemeenheid niet in twijfel getrokken 
door de socialistische krachten, die voor het merendeel socialisme blijven op
vatten als de culminatie van de ontwikkeling van de kapitalistische produktie
krachten. Nu is het niet voldoende om kritiek te leveren op de idee dat het ont
wikkelen van de tegenstellingen binnen het kapitalisme noodzakelijkerwijs 
leidt tot socialisme; het is ook noodzakelijk af te stappen van de opvatting vol
gens welke de ontwikkeling van de produktiekrachten onder het kapitalisme 
de voorwaarden schept, die het vestigen (in politieke strijd) van een socialisti
sche maatschappij mogelijk maken. Het wordt inderdaad steeds duidelijker dat 
de ontwikkeling van de produktiekrachten op basis van kapitalistische rationa
liteit veeleer tot vernietiging van de natuurlijke bronnen leidt en misschien zelfs 
van de beschaving. Daarom moeten we het laatste bastion van het economisme 
omver halen en het primaat van het politieke zelfs binnen de economie stellen. 
In plaats van dat de economie een homogeen terrein vormt, beheerst door een 
simpele logica van winstmaximalisatie, wordt de economie in werkelijkheid 
gevormd door een complexe krachtsverhouding tussen verschillende maat
schappelijke factoren. De produktiekrachten zelf zijn onderworpen aan de ra
tionaliteit die hen door de heersende klasse wordt opgelegd. Dit betekent dat 
de economie evenals alle andere maatschappelijke sectoren het terrein van poli
tieke strijd is en dat haar 'bewegingswetten' niet afhangen van een simpele logi
ca maar van de in een maatschappij bestaande hegemoniale articulatie. Wan
neer men- met recht- stelt dat de conflicten die voortkomen uit het mate
riële reproduktieproces van de maatschappij een beslissende rol spelen in het 
veld van maatschappelijke antagonismen, dan is het belangrijk om deze over
wegingen in het achterhoofd te hebben, vanwege de gevolgen die iedere crisis 
op dit niveau bewerkstelligt in het geheel van het maatschappelijk leven. 

Een nieuwe opvatting van democratie 

De kritiek op de industriële ontwikkelingswijze onder het schild van de kapita
listische rationaliteit die de meerderheid van de nieuwe bewegingen gemeen 
hebben, voegt dus een clement van grote waarde toe aan de kritiek op de struc
tuur van de kapitalistische produktieverhoudingen die het gepriviligeerde ter-
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rein is van de arbcidersstrijd. De anti-kapitalistische strijd kan alleen maar ver
sterkt worden door deze nieuwe terreinen van strijd eraan toe te voegen. Deze 

eenheid die gevormd moet worden, moet opgebouwd worden vanaf de basis, 
de maatschappelijke bewegingen zelf. Zij moet bestaan uit een breed stelsel van 
bondgenootschappen, die voortdurend worden geherdefinieerd en heronder
handeld. Maar zij kan niet werkelijk hecht worden als er geen ideologisch refe
rentiekader uitgewerkt wordt; een 'organische' ideologie, die het cement kan 
vormen voor de nieuwe collectieve wil. 

We hebben al aangegeven hoc een nieuwe opvatting van socialisme een 
fundamenteel element daarvan zou moeten zijn. Maar de toetssteen van deze 
opvatting moet ongetwijfeld geleverd worden door een radicaal nieuwe opvat
ting van democratie. Inderdaad is de omschrijving die ons op dit moment ter 
beschikking staat volstrekt inadequaat om recht te doen aan de omvang die de 
strijd voor de omverwerping van alle overheersingsverhoudingen en voor het 
tot stand brengen van werkelijke gelijkheid en deelname aan alle niveaus van de 
maatschappij moet aannemen. Zelfs in overwegingen als die van Pietro Ingrao, 
die toch behoren tot de verst ontwikkelde in het begrijpen van het democratise
ringsproces van de maatschappij, treffen wij ernstige beperkingen aan. Want 
het is niet voldoende de liberale opvatting van democratie die gebonden is aan 
deelname in het parlement te overstijgen door er eenvoudig een veelvormig
heid van basisdemocratie aan toe te voegen, waardoor burgers deel zouden 
hebben aan het beheer van de staat en arbeiders aan het beheer van de onderne
mingen. Buiten deze traditionele subjecten is het belangrijk het bestaan van an
dere maatschappelijke subjecten en van hun politieke karakter te erkennen: 
vrouwen en verschillende minderheidsgroepen hebben ook recht op gelijkheid 
en zelfbepaling. En de erkenning van pluralisme mag niet beperkt worden tot 
pluralisme van partijen, maar moet ook pluralisme van subjecten insluiten. 
Slechts wanneer op deze wijze nagedacht wordt over democratie en over insti
tutionele waarborgen voor dit nieuwe pluralisme, dan zal een opvatting van 
hegemonie kunnen worden gegrondvest die de autonomie en de specifieke dy
namiek van elk van haar samenstellers respecteert. Zo'n opvatting zal conflic
ten niet uitschakelen; maar het is hoog tijd dat de schadelijke en autoritaire so
cialistische maatschappij-opvatting - als een totaal homogene maatschappij 
waarin alle antagonismcn verdwenen zullen zijn - opzij gezet wordt en dat 
het socialisme wordt opgevat als een maatschappij waarin met antagonismen 
op een werkelijk democratische wijze wordt omgegaan. 

Daarmee zijn we aan de kern van de copernicaanserevolutie gekomen die 
wij aan het begin hebben genoemd. Zij bestaat erin het proces van het breken 
met het economisme, dat geïnitieerd werd door Lenin, en ontwikkeld door 
Gramsci en T ogliatti, tot het einde te volvoeren en definitief te breken met de 
essentialistische metafysica van de 'loop der geschiedenis' en met de vormen 
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van wetenschappelijkheid die zich opwerpt als 'de absolute waarheid' van een 
historisch proces, wc1arin zij pretendeert de noodzakelijke loop te kunnen 

voorspellen. 
Wc moeten de ma.ltschappij opvatten als een complex veld, geheel en al 

doortrokken door politieke strijd waarin de veelvuldigheid van subjecten er
kend en aanvaard moet worden, teneinde ooit eens te komen tot de tot stand

brenging van een waarlijk vrije en zelfbcheerde maatschappij. 
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'Jantje, stilzitten!' 
van onbeperkt verlangen tot pikcentratie 

Ries Maaswinkel 
Herman Meijer 

'Als uitvloeisel van deze demonstratie (nl. op 14 dcc. 1980 tegen fascis
me, racisme en antisemitisme) is de discussie over de verhouding tussen 
fascisme, seksisme en de angst voor homoseksualiteit in brede kring op 
gang gekomen.' (Uit: CPN en homobevrijdingsstrijd, bijdrage aan het 
CPN -verkiezingsprogramma 1981.) 

De vraag 

Flikkers die lid zijn van de CPN zien zichzelf en de partij als geheel gesteld 
voor een aantal politiek-theoretische vragen. \Vanneer een communistische 
partij immers de verandering van de kapitalistische produktiewijze ten doel 
heeft, dan moet duidelijk worden wat wel en niet noodzakelijk tot die produk
tiewijze behoort. 

De maatschappijformatie waarbinnen we ons bewegen, kent ons als een 
minderheidsgroep, aangeduid als 'homoseksueel'. Nu zijn 'homoseksueel' en 
'homoseksualiteit' tamelijk lege begrippen. Wat zeg je met de termen immers 
meer dan dat iemand iets seksueels doet of zou willen doen met iemand van het 
eigen geslacht? Toch wordt het begrip 'homoseksueel' gebruikt. De reden 
daarvoor is dat het een maatschappelijke betekenis heeft, er wel of niet in be
grepen te worden. Het begrip mag dan hol zijn, er wordt wel een scheidslijn 
mee aangegeven. Het grenst af. Een minderheid wordt afgegrensd van een 
meerderheid die pas dan 'heteroseksueel' heet. 

leder normaal mens moet toegeven zich niet eerder als heteroseksueel te 
hebben benoemd, dan dat hij geconfronteerd werd met mensen die homosek
sueel heetten te zijn (en daar niet bij dacht te horen). Aan de andere kant van de 
streep: iedere flikker en pot weet dat zij maatschappelijk als zodanig niet be
st~ut, totd,lt zij ervoor uitkomt. De normaliteit zwijgt dood of tracht zich te 
beschermen door ~ren zen te trekken en zo 'anzelfsprekend te blijven. 

Wij moeten erachter komen hoe nu de heteroseksuele normaliteitmelkaar 
1it, hoe ze functioneert binnen een kapitalistische produktiewijn' en of ze 
daarmee noodzakelijk is gegeven. 
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'Ideologie' 

Deze vragen komen op in verschillende bewegingen en naar aanleiding van 
verschillende ervaringen. 

Vrouwenbeweging, flikkerbeweging en antifascisme-comités zien zich 
gesteld voor het probleem hoe ze zich in één beweging een maatschappij moc·
tcn denken die tegelijkertijd kapitalistisch, patriarchaal en heteroseksueel is. 
De daarmee parallellopende strategiekwestie is, hoc arbeidersbeweging, vrou
wenbcweging en homobeweging zich tot elkaar verhouden. 

Wc zien er hier van af om de stand van de discussie in dezen te beschrijn~n. 
Voor het verduidelijken van onze vraagstelling nemen we ons uitgangs

punt in de twee bijdragen aan het CPN-verkiezingsprogramma 1981 over resp. 
vrouwen- en homobevrijding. 

In het homoprogramma kunnen we ongeveer de volgende omschrij\·ing 
van de normaliteit vinden: 

een algemeen maatschappelijk aanvaard model om het leven in te richten; 
een model dat op alle niveaus van de samenleving een dwzngend karakter 
heeft; 
onderdrukkende wa,uden en normen waartegen de homobeweging zich 
verzet. 

In het vrouwenprogramma wordt gesteld, dat vrouwen die haar recht op 
een eigen seksualiteit trachten te realiseren, botsen op een systeem en een zde
ologie. 'De heersende norm van dit systeem is de heteroseksuele man, en de ei
sen die het aan de seksualiteit van vrouwen stelt, zijn daarvan afgeleid.' Hetero
seksualiteit is een dwingende norm voor seksbcleving. 

Gcmeenschappelijk aan de twee programma's is dat er sprake is van 
dwang en onderdrukking. Dwang tot heteroseksueel = normaal = genor
meerd gedrag. Onderdrukking van wie niet aan die norm voldoen. 

Er zijn waarden en normen, een model, kortom er is een heteroseksuele 
'ideologie'. 

Laat dat zo zijn, maar dan wordt de vraag interessant waarin de materiali
teit van deze ideologie bestaat. 1 Seksualiteit is een lichamelijke zaak, een zaak 
van lijf en hoofd. De materialiteit van seksuele 'ideeën' is dan ook in de eerste 
plaats daar te zoeken. De koude rillingen die een normale vent bij het zien \an 
twee vrijende flikkers over zijn rug voelt lopen, hebben met ideologie in de tra
ditionele zin weinig van doen. 

Jantje, stilzitten! 

Het lichaam is geen neutrale grootheid. Het is een maatschappelijk ding en dat 
niet minder in een maatschappij die het meer privatiseert, zoals de burgerlijke, 
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maar eerder meer. Want deze pnvatisning I'> maatschappelijk functioneel en 
dus ook- daarop gaan wc dadelijk in· kbssc- en sckscspecifick. Uiteraard 

geldt dat ook voor de openbaarheid van lichamen: de discussie in de vrouwen
bnvcging over pornografie en prostitutie brengt wat dat betreft veel aan het 
licht. 

De sociale machine die het lichaam functionaliseert nocmen we tucht. De 
lichamen bereiken hun gestalte onder tucht. Tot zover in abstracta. 

Zondagmiddag. \X'e nemen de tram en komen ongewild achter een gezin 
te zitten. Vader en moeder zitten zwij~;end naast elkaar. Het zoom.Je tegenover 
hen is een levendig ventje. Zijn iijf ;r.Ït vol bcwegmg. Hij wipt van links naar 
rechts op zijn stoel. '] antje, stilzitten!', herhaalt zijn moeder. Vader kijkt nors 
uit het raam. 

Wat gebeurt hier? 
Het kleinste staatsapparaat brengt een lichaam onder tucht. Het s\·steem 

j, hier: de stem van de moeder controleert het lijf van de zoon. Dat is betrekke
lijk wcvallig, het had ook de vader kunnen zijn. Zoals iedereen weet is zijn 
nict-,Ktiviteit (nors naar buiten kijken) geheel voorwaardelijk en enkel uit
drukking van zijn gezag. De moeder heeft het ongeluk het gezag-in-eerste-in
sLmtie te zijn. ?vlaar het is niet het 'rolgedrag' dat ons nu interesseert, maár de 
aard \·an het svsteem: moederstem-jongenslijf. Dit systeem loopt over het 
hoofd van de jongen, precieser, over zijn gehoor. Het kan ook directer, een 
mep tuchtigt het lijf direct. Maar het geldt bij uitstek als een teken van bescha
ving niet te slaan. Vooruitlopend kunnen we wel het vermoeden uitspreken dat 
dit zoontje eerder tot hoofd- dan tot handarbeider wordt opgevoed. 

Het hoofd van de jongen wordt aangesproken op zijn functie van com
mandocentrale over het lijf. Dat is een ingrijpmde functionalisering. Waarom 
zou het hoofd niet de bewegingen van het lijf volgen? Waarom moet het zich 
vijandig tegenover het lijf gaan verhouden? Het zou zelf ook lijf willen zijn, 
wiegend op een lenige hals, een warme mond om mee te zuigen, een neus om 
mee langs een andere te wrijven, oorlelletjes die zich teder laten bijten. Maar 
daarop wordt het niet aangesproken. Het hoofd heeft er moeite mee en lijdt er
onder. Het \Vordt een ander hoofd. De verhouding van doen en denken ver
schuiÎt. 

Deze verschuiving geschiedt niet willekeurig. Daarom bekijken we de in
houd van het bevel 'stilzitten' wat nader. Wc doen dit voor het gemak op drie 
niveaus, laten we zeggen het economische, het politieke en her ideologische. 

a. 'economisch' 
Stilzitten is een eis die de werkplek het lijf oplegt. Meer algemeen gesteld is 

de gecontroleerde beweging voorwaarde voor produktiviteit. De arbeids
kracht kan niet de willekeurige opwellingen van het lijf volgen. Zelfs pissen is 
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vaak aan pauzes gebonden. Laat staan dat de arbeider 'sociaal aannardbaar' is 
die z.ijn plek verlaat om ineens wild te gaan dansen of zijn collega te knuff cl en. 

Zo beschouwd anticipeert onze voorbeeldmoeder op hct arbeidsleven van haar 
zoontje door zijn lijf naar uitwendige dwe1ng -- die ook innerlijke dwang 

wordt- te modelleren: opvoeding tot arbezdskracht. 

b. 'politiek' 
Het bevel 'stilzitten' is naar de vorm een proef op gehoorzaamheid. Dus 

herhaalt de moeder. Hoc vaker ze herhaald heeft, des te meer kan ze appelleren 
aan de herinnering van het zoontje: uiteindelijk zal hij het zelf moeten kunnen, 

'uit zijn hoofd'. Dat is wat een goed staatsburger uitmaakt: hij weet zelf hoc het 

hoort én hij weet te gehoorzamen. Ook naar de inhoud IS het bevel een poging 

tot onderschikking: stilzitten is een voorkeurshouding voor onderdanen. Be

wegen doe je als het gevraagd wordt en voor doelen die je worden gesteld. Zo 

beschouwd anticipeert onze voorbeeldmoeder op het staatsburgerschap van 

haar zoontje: op-voeding tot onderdaan. 

c. 'zdeologzsch' 
Stilzitten is 'ordelijk'. Wiebelen is ongepasL Alle beweeglijkheid, voorzo

ver niet op een doel gericht of onder regie gesteld, is vcrdacht. Dit besef wordt 

in het zoontje geplam. Als ziJn lijf voldoende getuchtigd is, zullen zijn ogen 

geen gewriemel meer kunnen verdragen. Zin voor netheid zal hem eigen 7.ijn. 

Zo beschouwd anticipeert onze voorbeeldmoeder op de volwassenheid van 

haar zoontje als van iemand die onderscheidt tussen wat hoort en niet hoort: 

op-voeding tot cultuurdrager. 

Wc verlaten de tram (het zoontje kijkt ons na, zijn ogen lachen gelukkig nog 
ondeugend). 

Natuurlijk had ons voorbeeld er anders kunnen uitzien. Maar niet totaal 

anders. 

Er is verschil in lichamen wat betreft de verhouding lijf-hoofd, wat betreft 

de zwaarte van de tucht over het geheel, wat betreft de spontaniteit, expressivi

teit, verwerking van opwellingen, ontvankelijkheid voor indrukken, enzo

voort. Maar onder de druk van de burgerlijke normaliteit is er evenzeer over

eenkomst- zolang wc ons althans beperken tot degenen die niet nagewezen, 

door de politie geregistreerd of in tehuizen opgesloten worden. Deze burgerlij

kc normaliteit is in hoge mate sekse-specifiek, in wat mindere mate klasse-spe

cifiek. Beide verbijzonderingen van de lichamelijkheid gelden in het algemeen 

als opvoedingsdoelen -- de naar sekse en (gewenste) klasse gedifferentieerde 

regulering van het gedrag. 

Het scherpst komt de manipulatie van de lichamelijkheid tot uiting in de 

32 



cre:ttie van 'het seksuele'. 

Toen onze Mop een mopje was ... 

Scksu:tlitcit is een produkt. Het ngenschijnlijk meest natuurlijke l~egcven ter 
wereld blijkt bij nadere bcscll(luwing- bijvoorbt'eld vcm het ontstun van het 

woord zelf, è van vergelijkende ethnologJschc' of van olltwJkkclings

psychologische' onder:roekingen --~een produkt dat de kenmerken dra;-~gt \",lil 

de \ erhoudingen waanmeier het wordt geproduceerd. 
Ue burgerlijke normaliteit kent seksualiteit als een c1p,1rte IC\ cnssleer: een 

uit het geheel van menselijke bctrekkmgen, aanrakingen, ovndrachts\"lmnen 

en handelingen losgemaakt gebied van speciale betrekkingen, ,LlllLlkingen, 

O\"Crdrachtwormen en h,mdclingen. De afgrenzing van dit gebied \vordt srreng 

bcwcukt en met de afgren?ing ook de mrichting v,m hu !~c'b>ed zelf. I )c »pcCJ· 
ficke produktievcrhouding waarin dc;r,e sc·hciding wurdt bcwnksteil!t;d is het 

gczm. De mate wcurin dit is 'overleeid', dat wil 7cggcn ma,nschappclijk over
bodig geworden, is afhankelijk van de m,ltc wJann ?.ijn produkt, de oedipale 

persoonlijkheid-~- de persoon d1e het geL'm m /ljn 'hoofd' drae1gt- -- vcralge

meend is. We laten hier speculatics over de voonschnjding \',lil dit proces ach

terwege, zo goed als een historische beschouwing\ ,m z.ijn unrsuan. Uns mtc

rcsseert vooreerst de aard van het produktieproces zelf. 

De grondstof in het produkticproc:es IS de p,m-erutischc lLIIgcling. Het 

graaiende, sabbelende, plassende, poepende, 1U1gendc wt:Lcn bevindt 1ich 111 

wat Freud het polvmorf-pcrverse stadium noemt (de term 'pen·crs' moet h1er 
neutraal worden opgevat, uiteraard). Het zoekt wat prettig is. Het wil haar: 

;ijn lijfje met huid, mond en haar koppelen aan wat warm, zacht en Wiegend IS, 

wat lekker smaakt of aangen,um trilt. Het zoekt stromen m gang te zenen, 

stromen van melk, van \varmte, van pis, Hetloekt onmiddellijke bc\Tediging. 

Het zoekt genot. 

'Het zoekt zijn moeder', zegt de code. J~.n cLur bepnt de mperking van 

het alzijdig verlangen. Daar botsen 'vraag' en 'aanbod'. inderdaad, m de dage

lijkse praktijk van het gezin en dus ook in de dagelijkse thenne \ an de psvchi 

atric en de psvchologic, is de moeder het enige ,unbod. Up ha,1r cunccntrercn 

zich de eisen van socialisatie van her kind, op haar moet en Zc1l het kind zijn 

ganse verlangen concentreren. Van geen \ader, bn)l:T ut 1.us (Lut :,ta~n oom uf 

nicht) wordt gevraagd zi,·h te ontkleden en het wunn m er de naakte buid te la
ten kruipen. Fn de moeder, dit wetende, pmducecrt melk en opvoeding be1dc, 

binnen vcrhoudingen d1c h,ur tot L"Cntrum maken van vcrlangen l'll contltct. 

En daar bcgmt ook de sckscscheiding. \Vant wat de zll!gelmg zd! JJJl't 

?.iet, ziet 1.ij wel: dat het kind een pic>mcltjl' bcdt of N !FT (ja, \\' ,n niet, dan 

heeft 't toch iets ander:,?). ln haar ogen, die de o~~en ziin \'an de hele ornnm;en-



de \VCreld, lîgt er al een jongen of een meisje. En voor alle duidelijkheid ligt 'hij' 
in het lichtblauw en 'zij' in het rosc. 

Dat onder regie van dit maatschappelijk oog het lijf van het kind een naar 
gcslacht gcdiffercntiecnle tucht ondergaat, is een inmiddels bij onderzoek v.1st~ 
gesteld feit.; 

Het kind met een vrouwelijk lichaam krijgt- zeker op den duur-- zach~ 

tere kleertjes aan met meer ruusjes en toefjes en met zachtere kleuren dan het 
kind met een nnnnclijk lichaam. Het kind met een vrouwelijk lichaam wordt, 
/() niet méér in de aanvang, dan toch over een langere periode, geknuffeld en 
vertroeteld, dan een kind met een mannelijk lichaam. Van het laatste \Yordt 
eerder geëist dat het zich zelfstandig beweegt, dat het buiten een schoot kan en 
dat zijn lich~um bepaalde prestatics levert. Met het eerste wordt minder ge
stoeid, het wordt minder in de lucht geworpen en bij de beentjes rondgeslin
genl. 

Dat tn dit alles de regiebemoeienissen van de vader zwaar wegen, behoeft geen 
betoog. De gedachte 'wat er van het kind moet worden' bcheerst vaders in het 
algemeen nog sterker dan moeders. En op het niveau van de vaders liggen ook 
de bemoetenisscn van de 'wetenschap'. Fen heel kras \'Oorbecld van zo'n be
moeienis 1.ijn bepaalde therapeutische programma's die in de VS worden ont
wikkeld voor de correctie van meisjesachtig gedrag bij jongens:" 

'Batcs c.a. (1975) startten met een individucel programma, gericht op de 
jongen in het gezin. Na enkele maanden ging men echter over op groepspro
gramma's, afzonderlijk voor jongens en voor gezinnen. In de jongensgroep 
werkte men vooral aan de ontwikkeling van sociale vaardigheid en aan het ont
wikkelen van "mannelijke interessen en vermogens". In de oudergroep werden 
vaardigheden aangeleerd, waardoor ouders in staat \Varen tot "appropriatc 
reinforcement at home". De aanvankelijke poging om vaders te engageren in 
gcmeenschappelijke activiteiten met hun zoons (bowling, filmbczoek) misluk
ten. ( ... ) Zuger (1978), die wat minder dcconditionercnd en wat meer obser
verend te werk ging, deed dezelfde ervaring op als Batcs c.a., namelijk dat va
ders die zich erop toelegden om hun meisjesachtige zoon te leren voetballen 
sterk teleurgesteld werden in hun bedoelingen. De z.oontjes sloten zich nog 
meer af.' In hetzelfde artikel vernemen wc bij monde van voornoemde Zuger 
mereen onderzocksgroep: 'Van de 16 jongens hebben er 4 een zelfdodingspo
ging gedaan, waarvan er één met de dood eindigde.' Het bestaan alleen al van 
dergelijke programma's is een aanwijzing voor de ziekelijke interesse die deze 
maatschappij in seksc-identiteit heeft. 

Dat zulke progr,limna's wel bestaan voor de correctie van 'meisjesachtig' 
gedrag bij jongetjes en niet omgekeerd, is een aanwijzing voor iets anders: het 
kind met het mannelijk lichaam wordt opgevoed als deel van de dominante 



sekse. Bij hem komt het er meer op aan dan bij haar; lht rs één. En bovendien 
moet hij als deel van de dominante scb,e het g,edrat, vcnoncn cLu dc/.c domi-

nantie bevestigt; dat is twee. Deze aan het gcslacht gebonden asymmetrie in de 
opvoeding, is essentieel voor de seksc-identiteit èn voor de scksu.llitcit die' ~c

produccerd worden. Dit maakt het on:rigcns ook ons onmogelijk in wat volgt 
af te ;.ien van het gcslacht van het wcn~rujc. VoorzonT wc de m.mncliikc· lip1 

mlgcn komt dat daaruit voort dat ons insziens heteroseksualiteit vooral een 
mannenzaak is en daaruit dat zij ons als flikkers het meest (bc)trcit. 
Keren we terug naar het vceh·ormig verlangen van de zuigeling m betrekking 
tot de moeder. In het produktieproces: zuigeling met mannelijk lichaam -
jongen- man gebeuren 111 ieder geval twee dingen: a. beperking \'an het ver
langen door beperking van zijn object; b. seksualisering van het verlangen. 

a. De gangbare opvoedings- en ontwikkelingspsychulogisclre boekjl's 
stellen zodanige eisen aan de moeder (of 'die ene op wie het jonge kind is aan
gewezen') van aanwezigheid, zorg, leiding, warmte, lichamelijk en verbaal 
contact, aandacht, beschutting, enzovoort, dat iedereen moet vaststellen dat 
zo'n moeder niet kan bestaan (of dat de feitelijke moeder dus altlid '>chuldig IS, 

want tekortschiet). Dit gebeurt vanuit de geheel onbewe,."en voorondcrstdlmg 
dat het kind, zeker in zijn eerste levens ja( a)r( en), &én persoon lllKl ig heelt aan 
wie het zich hecht. 

Vanuit deze vooronderstelling-~ die dus ook feitelijke praktijk op nussa
le schaal is- stevent men regelrecht af op de tweede, die met de eerste direct 
vcrbonden is, nl. de nood""akelijke uitweg uit de hechting. tt' weten het oedipa
le cont1ict. Dat het kind, en zeker het jongetje, niet 'bij de moeder' kan blijven, 
is de rotsvaste overtuiging niet alleen van de moeder en zeker de vader. maar 
het is de cis van socialisatie tout court, die deze onthechtmg dw ingcnd 
voorschrijft. Daarmee wordt het oedipale conflict (het zoontje bq-;cen ZIJn 

moeder/de vader zit dit begeren in de weg/de vader moet worden opgeruimd) 
èn theoretisch èn praktisch zwaar overbelast: hoc komt het jongetje los van de 
moeder, hoe kan het verantwoord vadermoord plegen, hoc leen het andere 
objecten begeren; om die vragen gaat de kwestie cirkelen van zqn wordmg tot 
maatschappelijk individu. Dat betekent omgekeerd dat elke ontwikkelings
stoornis of afwijkend gedrag of andere abnormaliteit meer of minder kramp-· 
achtig tot dit conflict en zijn specifieke oplossing wordt lrerleid. De oedipale 
driehoek- papa, mama & ik- is de matrix van de socialisatie geworden. 

Het oedipale denken staat gelukkig aan hevige knt1ck bloot, niet tonallig 
van de zijde van (lesbische) feministen en flikkers. Bij de cerstm is uncraanl d,· 
belangrijkste steen des aanstoots de plaats van de vrouw, al-, moeder <~n .11, 
meisje in de driehoek; resp. de overbelasting en de gebrekkige vcrkbrings
grond. Bij de laatsten~ is de steen des aanstoot.> de alnjdi~e pretenuc~ \'an de 
driehoek, die bijvoorbeeld het homoseksueel vcrlangen .1b ondcrbcwustc' pro-



duktickracht miskent. In beide gevallen komt de kritiek erop neer dat de re
ductie op 'papa, mama & ik' slechts geldigheid heeft- en dan nog een betrek-

kelijke - in een maatschappij waarin het patriarchale kerngezin praktisch en 
ideologisch overheersend is, en dat een ocdipaliserende behandeling dus een 

herstel van dit kerngezin inhoudt en een verlenging van zijn regime. 
Wij gaan nog even van de feitelijkheid van het gezin uit- op de vraag wat 

de voortgaande desintegratie van dit staatsapparaat inhoudt kunnen we hier 
niet ingaan.~ Onze zuigeling met het mannelijke lichaam verkeert intiem mt't 
z.ijn moeder en hem is het intieme vcrkeer met anderen ontzegd- ook met an
dere dingen; dingen die 'vies' zijn, gevaarlijk of 'voor iets anders bedoeld'. Zijn 
verlangen wordt gestuurd door de beperking van zijn object. En dat object 
wordt ook steeds meer 'functioneel': zuigen aan de borst is afgelopen wanneer 
het niet meer om voeding gaat. Bij het opgroeien, de onthechting, wordt niet 
alleen het eerste grote object - de moeder- aan het jongetje ontnomen en 
leert het zich andere objecten kiezen, maar ook verandert de aard van de vcr
houding tot deze objecten. De mate van lichamelijke intimiteit- de ervaring 
van huid op huid- neemt af. Zij wordt steeds meer herinnering en uitsluitend 
vcrbonden met de moeder. Voor dat eerste niveau van intieme lijfelijkbeid 
komt niets van dien aard in de plaats tot aan de leeftijd dat 'het' mag (en dan kan 
hij niet meer, maar daarover straks). 

W cl begint de functionalisering van het lichaam, ten eerste door aanra
kingsverboden -bevoelen van aarsgat en uitwerpselen, met je piemeltje spt>
len, dingen in dt> mond nt>men, van anderen idem - en ten tweede door het 
aanleren van allerhand vaardigheden, die wel ontwikkeld worden - op de 
juiste tijd en plaats poepen en plassen. praten met de mond en eten op de juiste 
wijze inbrengen, handen en voeten leren gebruiken 'waarvoor ze bedoeld zijn' 
enzovoort. Zo treedt langzamerhand een verschuiving op van 'lust' naar 'nut' 
en krijgen alle organen en zones van het lichaam een maatschappelijk wenselij·· 
kc plaats en functie. Het vcrlangen wordt ontlijfelijkt of tot heimwee naar de 
moederlijke warmte. In de schaamstreek vindt het een laatste, met veel geheim
zinnigheid omgeven, toevluchtsoord. 

b. Bij alles wat het lijf afleert, wordt het hoofd een aantal dingen wijzer. 
'Ik denk aan al die gekkigheid, die volwassenen tussen het kind en de ervaring 
van zijn seksualiteit plaatsen: het afbreken van bepaalde gesprekken wanneer 
het kind binnenkomt, opvallend genoeg om juist 7.ijn belangstelling te wekken 
voor wat blijkbaar niet voor zijn oren bestemd is, het fluisteren, de veelzeggen
de blikken, het ontwijkende antwoord wanneer het kind vraagt, de leugens die 
uiq?,edacht worden, de onzekerheid waarmee men zich in alle bochten wringt, 
het krampachtig verbergen van de genitaliën voor de ogen van de kleintjes, de 
ontsteltenis, het roodworden wanneer een kind naar de betekenis van een vcr
boden woord vraagt, de paniek wanneer het iets van de straat heeft opgepikt, 



het hystensche 'waar heb je dat vandaan??', de straffen die er worden uitge
deeld als de kinderen bij bet onderzoeken van elkaars lichamen de dark conti-

nents betreden hebben- dat alles leidt er bij het jongetje, voor wie uit het an
dcn: )!,t:slacht een verschrikkelijk geheim gemaakt wordt, door de installering 

van het 'mysterie vrouw' dus, juist NIET toe dat zijn driftwensen zich van de 
vrouw verre houden. 

Deze zogenaamde opvoeding tot kuisheid is integendeel in eerste instantie 
opvoeding tot opgestuwde geilheid, de installatie van een ongestild verlangen 
van blijvende duur. Het jongetje wordt geseksualiseerd. Zijn verlangen wordt 
op de vrouw gericht, moet zich juist op de vrouw richten. Alle voorstellingen, 
verwachtingen, wensen, plannen van de opgroeiende jongen moeten zich sa
mentrekken, concentreren, fixeren op de veroveringen van dit ene object: de 
vrouw, en dit object vrouw wordt gecodeerd met een vrouw uit het gezin. Dat 
is 11iet per se de moeder; in dit proces is het de zuster die een grote betekenis 
schijnt te krijgen. Het beeld van het naakte lichaam van de zuster, ooit eens een 
ogenblik gezien, grift zich in zijn geheugen gelijk het vrouwenlichaam dat Me
phisto toont aan zijn gretige leerling. De opgroeiende jongen wordt erop ge
traind, en tijdens zijn puberteit wordt hij er bijkans waanzinnig van, om zijn 
hele existentie te voegen 111 een fictief voordat/nadat-schema. 'Als ik eerst maar 
een keer een vrouw heb gehad, de vrouw, dan ... ' En onder dit 'dan' valt alles: 
dan zal de schuld verdwijnen, de angsten, de onzekerheden, de minderwaar
digheidsgevoelens, dan begint het leven, ik zal sterk zijn, ik zalmijn vader kun
nen overwinnen of verlaten, mijn capaciteiten zullen zich ontplooien. ZIJ zal 
mij toebchoren en ik zal haar beschermen ... '. Aldus Klaus Theweleit, JJ die de
ze beschrijving overigens heel nauwkeurig bepaalt: tot de tweefrontenlaag 
(klein burgerdom; overigens in meerdere zulke lagen op te delen) in het twin
tigste-eeuwse Duitsland tot ongeveer 1955. Misschien is het een extreem voor
beeld maar wij nemen aan, ook op grond van eigen ervaringen, dat het algeme
ne trekken heeft. 

Thcwelcit spreekt in dit verband van een incestgebod, dat het alzijdig vcr
langen kanaliseert: 'De wenskreet echter luidde, zoals wiJ zagen, eerder: het is 
niet de moeder, het was nooit de moeder, het was zelfs niet slechts een vrouw, 
wat ik wenste; ik wilde de wereld ervaren, haar produceren, haar bevolken met 
mijn krcaturen, elke mogelijke verbinding proberen, elk oord betreden en 
weer verlaten. En dan moet dat wat de analyticus als 'inccstwcns' definieert, op 
de een of andere manier van buiten, vanuit de maatschappij in de persoon wor
den geïnstalleerd. En hoc wordt deze wens geïnstalleerd? Ik geloof door een 
indirekt voorschrift, door de fixering van de wens op het 'mysterie vrouw' (in 
dit geval voornamelijk via de zuster), een voorschrift, dat dan de naam incest
gebod verdient.' 

En dan schrijft hij- en daarop komen we in een van de volgende bladzij-
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den, waar her gaat ovtT her verband tussen kapitalisme en heteroseksualiteit, 
terug: 'Eerst door de maatschappelijke installatie van het indirekte incestgebod 

krijgt het incest\ erbod zijn fatale werking. Deze is zuiver maatschappelijk. 
Zijn cconomtschc functies heeft het incesttaboe in het kapitalisme allang verlo

ren. Unclner en zoon ,·an een groot ondernemer kunnen rustig met elkaar 
trouwen, dat remt de monopolievonning geen moment. Het incesttaboe in het 
kapitJlisme is kunstmatig opnieuw geproduceerd, een instrument ter verzeke
ring van de heerschappij; het dient de constructie van een uiterst effectieve dou
ble-bind: 11 met wrlokkingen en beloften wordt de jongen op het beeld van de 
vruuw geworpen--- 'dat is het, wat jij wilt'- terwijl beiden (moeder en zus
ter) buiren hcn:·ik worden gehouden en de vrouwen die ze zouden kunnen 'ver
vangen' worden gestuurd in de richting van een consequente niet-vervulling 
,·,m de wensen, hij de jongen gewekt.' En dan ook in dit opzicht een aan het ge
slacht gebonden asvmmetrie in de opvoeding: 'Vooral het jonge meisje (de zus
ter) wordt in haar opvoeding niet geseksualiseerd, niet, zoals een gangbare the
se wiL op cennun afgericht. J-Lur wordt geen heerlijk geheimzinnig verschrik
kclijk beeld \'<ll1 de seksualiteit van de man voorgeschilderd, nee, het huwelijk 
is bet w.1arvan zij haar vcrlossing leert te verwachten, wel te verstaan niet van 
her huwelijksbed, maar \'Jn de huwelijkshuishouding.' 

De seksualisering van het verlangen bij de man en de beperking van dit 
vcrlangen tot 'de \rouw' laten zich tezamen lezen als 'heteroseksualiteit'. Sek
sualisenng betekent in de praktijk vooral genitalisering; zij komt langs de nega
tieve weg tot stand, door de 'ont-erotisering' van de overige organen. Zelfs de 
mannenmond ontsn,1pt hier niet aan. Zij maakt mannen tot onhandige min
naars. De installatie van het 'object vrouw' in de gcseksualiseerde mannenziel, 
bl) gelijktijdige afwezigheid van erotische belevenissen met vrouwen, is de in
\tallatic van een tekort bij voorbaar in de verhouding der geslachten en dus een 
bron van potentiële vrouwenhaat. 

In het systeem heterosebualiteit is het conflict tussen 'vraag' (het op een 
,lbstract/concrcet object toegestuurd mannelijk verlangen) en 'aanbod' (het 
niet op een dergelijk verlangen voorbereide vrouwen met haar potenties en ver
wachtingen) ingebouwd; het is een systeem van 'schaarste'. Deze schaarste 
wreekt zich in de dagelijkse wraakoefeningen op vrouwen. 

Het systeem rammelt 

Wanneer de dril! perfect zou tunetioneren was het niet mogelijk om te ontdek
ken dat 'mannen' en 'vrouwen' geen natuurlijke gegevens zijn. Het systeem 
r.1mmelt echter aan alle kanten. Er bestaan eenvoudigweg mensen bij wie de af
ncbting in meerdere of mindere mate is mislukt. Mensen die zich 'pervers' ge
dragen, pervers, gezien vanuit de normaliteit. Wie echter heteroseksualiteit als 



een dwangsysteem heeft leren zien, zal niet van pervcrten spreken, maar eerder 
van 'ontsnappclingen': 

- heren die in parken niet alleen hun hond uitlaten, maar zich in het donker 
door spannende vreemdelingen laten betasten; 

- jongens die zich tegen mannenlijven aanvlijen, rug tegen buik, zich laten 
neuken en zachtjes laten strelen; 

- kerels die in het zwembad elkaars pik omvatten en zacht of stevig massse
ren; 

- of die elkaar opwindend natplassen of met poep insmeren; 
- mannen die het opwindend vinden te worden vastgebonden of straf te krij-

gen of zelf te straffen, of beide; 
- enzovoort, enzovoort. 

Het is nietszeggend om al deze 'afwijkingen' te vatten onder de categorie 
'homoseksualiteit'. Er is niet één homoseksualiteit, maar er is een veelheid van 
seksualiteiten; zoveel lijven, zoveel zinnen. 

In deze feitelijke veelheid werkt het dominante systeem heteroseksualiteit 
als een ordeningsprincipe dat zichzelf als normaal definieert door de construc
tie van zijn afwijkingen en dat zoveel mogelijk lichamen binnen zijn grenzen 
trekt. Maar niet alleen de ontsnappende lijven vertonen zo'n veelheid. Ook de 
normaliteit is niet waterdicht. Ontelbare echte mannen doen het wel eens met 
een vent of dromen van een jongen. Het ene pantser is meer bestand tegen ver
boden prikkels dan het andere. En dan hebben we het nog enkel over mannen
lijven, die in plaats van dragers te zijn van heteroseksuele verhoudingen, zich 
niet gedragen zoals het behoort. 

Wanneer vrouwen de gehoorzaamheid opzeggen is het eind echt zoek. El
ke vrouw die zichzelf niet meer laat reduceren tot een kut en haar lijf herovert, 
is in conflict met de heteroseksualiteit, of ze nu wel of niet met andere vrouwen 
vrijt. Vrouwen die niet langer seksobject willen zijn doen het bolwerk barsten. 
Niet voor niets zijn feministes in de ogen van bedreigde mannen' allemaalles
bische wijven, die eens een goeie beurt moeten hebben'. 

Het heteroseksuele systeem is slechts sterk doordat het de meeste hoofden 
onteigend heeft. Veellijven zijn door hun hoofd echter niet of nauwelijks on
der controle te houden. En veel hoofden willen dit ook niet meer. En dit laatste 
treedt zeker op in de uitstraling van vrouwen- en flikkerbeweging. 

Het werk gaat voor het meisje 

De ons meest prikkelende vraag is of heteroseksualiteit en kapitalisme noodza
kclijk zijn verbonden. De vraag is, als ze al te beantwoorden valt, onder ver
schillende gezichtspunten te beantwoorden. Wij denken aan: a. de verdeling 
van de arbeidersklasse, b. de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen en c. 
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de disciplinering van de arbeidskracht. 
I-In ecrstL" gezKhtspunt is uns te uitwendig. Uiteraard is het denkbaar om het 

tegen elk~ur uitspelen nn he's en ho's ~ b de vcrdeling in binnen- en buiten
bn,lsc arhcidet·s vanuit lll"t ,-erdeel-cn-hecrsprincipc voor te stellen. Maar deze 

beschouw mg voert dan direct tot de vraag naar de 'innerlijke verdeeldheid' van 
de betmkk,·n personen ;_cl! waarop een dergelijke uitwendige verdeling k,m 

bouwen, resp. die ze kan (re)produceren. Het tweede gezichtspunt is zeker zo 
Huchth,lar -- en uvcrigem ook voor her eerste \t:rhcldercnd, maar wordt van
uit de vrouwenbeweging al volop aan de orde gesteld. Het is niet aan ons dit te 

hcrh.1len. \\ie kiezen voor het derde, omdat dit het meest in de lijnligt van wat 
door de flikkerbcwegmg in k'-Yl'stie \Yordt gesteld: de tucht op het mannenlijf, 
de vcrhouding v.1n lust en llL!t, van wensproduktie en stoffelijke produktie, van 

vrolijkheid tn agressie. 
Arbetder~ worden nier geboren, maar gemaakt. De arbeidersklasse is een 

histon;,ch pwdukr dat ontst,un rs en steeds weer ontstaat door de discipline
nng van landloze boeren, bcroorde buitenlanders. zwervers, bedelaars, failliete 
middenstander., en, niet te vergeten, hun kinderen en kindskinderen. Die disci
plinering be,taat in de gewenning aan het ritme van de arberd en de gewenning 
aan ondergcschiktherd. Het vcrmogen tot leveren van .1rbeid ~arbeidskracht 
---- is vrucht van lering. De instituten waJ.rin dat vcrmogen wordt bijgebracht 

variëren nn de vroegburgerlijke werk- en tuchthuizen, de weeshuizen, de ge

zmnen en de scholen tot de arbeidstherapie in de psychiatrische inrichting en 
de fabriekL'n en kantoren zelve. Het verband tussen heteroseksualiteit en disci

plinering van de .ubcichkr,d1t willen wc als een stelling formuleren: 
I. Ue disciplinning van de arbcidskr,icht leven de arbeider (mJ een besef van 

tijd (a) en van plaats (b); 
2. Deze twee worden bewaakt door de regulering van zijn wcnsproduktie; 
3. I )eze regulering bestaat daarin den zijn veriangen naar een object toe is geka

naliseerd: de vrouw; 
4. Deze i, dus noodzakelijk afwe?.ig in die tijd en op die plaats waar hij pro

duktief moet ziJn. 

1. Dat je niet op elk tijdstip (a) en op elke pbats (b) kan poepen of plassen 
i~ iets wat het jonge kind leert. Algemeen wordt aangenomen dat in de fase van 
de ;indeliikheidstr.1ining het tijdsbesef ontstaat en de zin voor orde. Dat derge
lijke-- ;n a.mlcg prettige ~-lleztghcden aan tijd en plaats gebonden zijn wordt 

op ;,chool nog extra onderstreept: 'Juf, mag ik ... )' Belasting en ontlasting wor

den over de tijd ge~preid in een regelmatige orde. Of het nu voornamelijk om 
sprerkracht of voornamelijk om denkvermogen gaat, arbeid wordt geleverd in 

een cligcrneten tijdsspanne en op een bepaalde plaats. Hoc hoger ontwikkeld de 
produknew1jzc, des te strenger het besef van tijd en plaats. Tijd is geld en geld 
is ... ? En evenzo gcldr: de werkvloer is geen dansvloer, 12 het kantoor rs geen 
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bordeel, de bntoorstoel is geen bed, de school is geen speelplaats (maar heeft 
tr wel een) en God zit in de hemel. 

2. Zo'n verdeling over tijd en plaats houdt niemand spontaan uit. Maar 
welk welopgevoed mens is nog sponta,m? Spontane, on gereguleerde wenspro

duktie kennen we enkel in de vorm van uitbarstingen en uitzonderingen, die 
deze maatschapij met kracht poogt te vernietigen of te reterritorialiseren: het 
ualdelirium van de schizofreen, de verfspuitende kunstenaar, het uitzinnige 
nichtcnbal, het onaangepaste kind, de patiëntencollectieven, de spontane .lr
beidersopstanden, de Commune van Parijs, de krakerscollectieven en het ten
tenkamp nn Dodewaard. Het gedrilde lichaam (lijf en hoofd) van de normale 
mens heeft een gereguleerde wensproduktie. Het heeft geleerd te wensen wat 
wenselijk is. Het produceert onderscheid in werktijd en vrije tijd, maar ook in 
handdingen en fanLlsieën, produktieve arbeid en dagdromen tegelijkertijd 
(hier is overigens de hoofdarbeider in het nadeel t.o.v. de handarbeider, hij kan 
minder dagdromen). Het kan ontlading en ontlasting opschorten. Het kan zijn 
wensen over de arbeidsduur heentillen. Het kan dus arbeid leveren. 

In het extreme geval van de typische intellectueellaat het zich zelfs geheel 
tot 'hoofd' reduceren (de intellectueel beeldt dit uit door met een gigantische 
haardos aan schedel, bovenlip en kin zijn hoofd de maximale omvang te ge
ven). 

3. Dat het lichaam dit bn, komt daardoor dat het een uitweg geboden 
krijgt, dat zijn verlangensstromen een kanaal geboden wordt, waar andere ka
nalen zijn afgesloten. Dat kanaal is de vrouw. 

DE vrouw ... dat is een concrete abstractie. Het is niet de vrouw van de 
vrachtwagenchauffeur die zijn cabine heeft volgehangen met ontelbare pin-up
girls, teveel om tegelijk te bez.itten, in haar veelheid abstract en toch concreet 
object van zijn vcrlangen en in zekere zin massale stand-in voor de eigen 
vrouw, die een monogame cultuur hem heeft aangewezen, en die altijd zowel 
meer als minder zal zijn dan de tallozen van zijn verbeelding. 

Het is de secretarese van de directeur, die door alle ondergeschikten ge
zien wordt, met wie hij pronkt en die voor hen verboden is. Het is de vrouw 
van celluloid, die als een prisma tussen de bruisende bergstromen van de Andes 
en de mentolsigaret ~wordt geschoven. Het is heel die krankzinnige stroom van 
borsten, billen, benen als wegwijzers, golvende haren en vloeiende ruggen, die 
dag en nacht over de man komt, zijn fixatie bevestigt, zijn fantasie ketent en al 
zijn verlangen codeert met 'vrouw'. Dit is het offensief van een maatschappij 
die haar leden wel consumptie biedt, maar weinig echte lust, die vrouwen gij
zelt om mannen klein te houden en de grote genietingen reserveert voor hen die 
hoog gezeten zijn. 

4. Waar mannen werken, vergaderen, beslissingen nemen, is de vrouw af
wezig. Dat wil zeggen, daar wordt haar vcrleiding uitgeschakeld. De vriendin 
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is afwezig. Degene met wie een lustvolle versmelting mogelijk zou zijn, is af
wezig. Wel aanwezig is de vrouw in de toespelingen, de knipogen, het einde

loos gepraat over neuken, in de eeuwige dubbelzinnigheid van de mannenge
zelschappen. Een enkele lijfelijk aanwezige vrouw houdt de fantasie gaande, 
zonder deze te overprikkelen. Maar eerst en vooral is ze daar afwezig waar om 
werkdrift wordt gevraagd. Daar wordt ook de lust in dienst genomen. Het is 
een feit vol betekenis dat zoveel mannen seksuele fantasieën hebben op het rit
me van de machine waaraan ze werken. Zo houden ze het werk uit. Ze zijn li
chamelijk verstoord als de machine hapert; hun wensmachine kan de koppe
ling met de produktiemachine niet missen. De vraag 'Vindt u bevrediging in 
uw werk?' krijgt hier een pregnante beantwoording. En thuis wacht moeder
de-vrouw ... 

De voor heteroseksuele verhoudingen karakteristieke 'mannen-onder-elkaar'
sfeer heeft dus niets te maken met flikkerij, maar alles met het verbod op flikke
rij. Het homoseksuele verlangen, dat er uiteraard wel is, mag alleen getransfor
meerd tot uiting komen in de gedaante van vriendschap, kameraadschap en 
collegialiteit. Alle onderlinge aanrakingen zijn functioneel (de handdruk bij 
kennismaking) of kortstondig en hard (de schouderklop, de stomp in de zij) en 
niet langdurig en zacht. Het pantser mag niet smelten. 

Wanneer deze stelling opgaat, dan is in de kapitalistische produktiewijze de 
verdinglijking van de vrouw essentieel; dan is de 'vrouw als lustobject' een on
misbaar instituut, dat de wensproduktie binnen de perken houdt; dan is in de 
verhouding van mannen en vrouwen een structureel tekort, waarin de vrouw 
permanent wordt overvraagd; dan zijn gewelddadige ~itbarstingen van man
nen tegen vrouwen, mishandeling en verkrachting met dit systeem gegeven; 
dan is de homofobie de zekere keerzijde van de prestatiedwang en behoort de 
homohaat tot de zelfbescherming van het systeem. En wie zal zomaar zeggen, 
dat dit anders is? 

Zie de mannen vallen ... 

Als u op de tv liever kijkt naar hoe twee mannen elkaars neus plat en hun oren 
aan rafels slaan dan naar hoe twee mannen elkaar knuffelen, dan hoeft u niet 
naar de psychiater. Ligt het omgekeerd, dan wordt dit u wellicht aangeraden. 

Wij bevinden ons niet op neutraal terrein, willen we maar zeggen. Dus 
kan het zijn dat onze kritiek totalitaire trekken vertoont. Je schopt tenslotte 
prettiger tegen een blok hout dan tegen een dot watten. Maar als w1j, in alle be
knoptheid, vaststellen dat 'het systeem rammelt', dan doen we dat in de vrolij
ke zekerheid dat de bijl aan de wortel van de boom ligt. Dat het kapitalisme 

42 



zijn eigen doodgravers voortbrengt, betekent in ons geval: een maatschappij 
die de 'homoseksualiteit' uitvindt om de heteroseksualiteit binnen veilige gren-

zen te koesteren, brengt op een goede dag homoseksuelen voort die haar een 
uitdagend 'Nou èn ?' in het gezicht slingeren. En daarop is ze niet berekend. 

Daarin ligt een opvallende parallel van de flikkerbeweging met de opstand 
der vrouwen. Want deze is dodelijk voor het concept van 'de vrouw', dat enkel 
een dictaat van een bepaald soort mannelijkheid is. Misschien lijkt het lichtzin
nig, als we uitgerekend in een tijd van werkloosheid en gevecht om banen, kna
gen aan de disciplinering van de arbeidskracht. Maar omgekeerd moet ons van 
het hart dat de werkloosheid ook daarom zo'n ramp is, dat mensen met een on
der de tucht van de arbeid besneden wens-produktie bij verlies van hun baan 
eens te meer- niet enkel financieel- met lege handen staan. 

Houden wij een pleidooi voor decadentie? Ja Jozef, tegenover jouw socia
lisme wel. 'Verhoging van de produktie = opbouw van het socialisme', onder 
deze leuze zijn al tevelen en is al teveel geslachtofferd. Wij weten- voorbeeld 
DDR- dat het mogelijk is een socialisme op te bouwen, met behoud, onder 
hoge morele druk zelfs met versterking, van de arbeidzaamheid, van veel 'nut' 
tegenover weinig 'lust', van het gezin als hoeksteen (zij het tegen de prijs van 
een enorm echtscheidingspercentage), van de meest truttige heteronormaliteit, 
kortom van een disciplinering van de arbeidskracht, die zo mogelijk erger is 
dan onder kapitalistische verhoudingen, daar ze ten dienste van 'de gemeen
schap' en niet van het Kapitaal - waarop men tenminste kan schelden -
wordt afgedwongen. 

Zo'n socialisme, daaraan werken wij niet mee. 

Noten: 

1. Dat wil niet zeggen dat het onderzoek nn ideologie in de traditionele betekenis geen zin zou 
hebben. Wij hebben zelf met veel plezier meegewerkt aan een studie naar het verband tussen 
anti-abortushetze en homohaat bij rechtse christenen, op het niveau van hun opvattingen. 
Zie het boekje "Fallus en Foetus', een uitgave van Christenen voor het Socialisme, Zeist, 
1981. 

2. O.a. Michel Foucault, Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir. (Parijs, 1976). Ver-
taald in het Duits en Engels. 

3. Als vermeld bij Margaret Mead, Male arui female. 
4. Margaret S. Mahler, Symbiose und !ndá·iduation. (Stuttgart, 1972). 
5. Zie bijv. Nancy Chodorow, Waarom vrouwen moederen (Amsterdam, 1980), uitg. Sara. 
6. Ontleend aan een anikei van Frits Wafelhakker 'Sissy-boys en tomgirls' 111 Homologie, 3e 

irg. nr. 5. Dit artikel is overigens geweigerd voor de bundel 'Problemen rondom homoseksu
aliteit in de huisartsenpraktijk', waarschijnlijk ook vanwege opmerkingen als: 'Men zou de 
gedachte aan korrektie tot 'normaal jongensachtig gedrag' echter helemaal moeten laten 
schieten.' Het 'probleem' moet wel een probleem blijven. 

7. Bijv. N. Chodorow (zie noot 5.) en Monique Witring 'Straight denken', een discussie tussen 
Franse en Amerikaanse lesbiennes. Uit het Fram vertaald door Willem van der Meiden. In: 
Feminismescholing Christenen voor het Socialisme, Deel liL 

8. Gilles Deleuze/Felix Guattari, l'Anti-Oedipe, (Parijs, 1972); een massieve aanval op het oe-
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dipale denken. Begrippen als wensmachines, wensprodukties e.d. en inZlchten m J,· struc 
tuur \ J.n het ondcrbcwu<,tc ontlenen wij .un hen. 

9. Slechts 45'\;, van alle volwassen Nederlanders leeft in een officieel gezinsv-crbmd. Ook vom 
ons is een vraag wat dit feit betekent. Ontegenzeggelijk leeft een groot deel v-an de rest wd rn 
gczïn..,,Khtigc fonn.Hid. ?'v1insten'i zo intcrcss,l!H j.., de tendens tot grdci ',lil hd ,unLll woon
groepen. 

10. Klam Theweleit, Märmcrphantaszen, dl. I, het hoofdstuk 'lm.estgebot'; ven.dd duur !lick 
Boer, in: fen1inisn1escholing Chri~tenen \Oor het Socialisn1e, Deel lil. 

11 Letterlijk 'dubbele binding'. Het moeten gehoornmen aan twee innnliik rehmstrijdige ge
boden. Bijv. 'Je moet' je wat vrijer·' opstellen'. 

12. En ook geen zanglokaaL 
Persoonlijke herinnering van Herman: Toen ik in 1971 als student op de v eq>.1kkings.1fdclin~ 
\'Jn een bhriek in Voorburg werkrc en keih,lrd ~tond te zingen Yonden daar \\·èrkendc \TOU

wen dit wel grappig. De cheffin niet. Ze wrzocht me er mee op te houden 'omdat het zo'n 
herrie was'. Tcn1iddcn van het oorverdovend lawaai \<ln de \·ulm._Khine\ (kt<.bng, kcdáng; 
'puitbu.ssen en -tle<Sen) was dit uiteraard cm kulorgument. Vrolijkheid .1\o zud.Uli,; is da.11 
V"trcbcht. 



Er is ~een waarheid tussen 
onze lippen 
n.a.v. Luce Irigaray 

Mieke Krijger 

De 30 maart staking, de vrouwenoverleggen binnen vakbonden, politieke par
rijen. in de Tweede Kamer en op de universiteiten, de toetreding van de Vrou
"'·cnbc,nd tot de Federatieraad van de FNV onder de leuze 'Mannen, wij zijn 
~een moekes meer', tonen de kracht van de vrouwe:-,oevrijdingsbewegingcn 
un. Tegelijk met deze ontwikkeling worden er nieuwe vragen gesteld en ko
men er rzzcu~-c problemen aan de orde, die voortvloeien uit het feit dat vrou
wen strikt genomen niet tot een klasse behoren. Ter discussie werd gesteld dat 
nom\·en 'gereduceerd' dreig(d)en te worden tot een klasse door haar strijd als 
een .1igeleide van de klassmstrijd op te vatten, wat zelfs zover ging dat gepoogd 
\H'rd nouwen in de klassenstrijd in te lijven. Historisch onderzoek bracht aan 
het licht dat politieke partijen en vakbonden zich geconstitueerd hadden op ba
sis van het terugdringen van vrouwen in de privesfeer, door haar reductie tot 
moeder. Voor zover vrouwen uit de privesfeer ontsnapten, werd het moeilijk 
om haar sociale status te benoemen. Wij bleken geen termen te hebben om de 
nouw en haar sociale status, onafhankelijk van hetgeen zich geconstitueerd 
had te benoemen en wij dreigden vaak terug te vallen op termen als b. \'. klasse. 
Da.1rmede werd duidelijk dat ook de taal door en door bepaald werd door de 
0\·erheersing \'all mannen. Kortom, dat het maatschappelijke en het culturele 
de kenmerken dragen van een rnannenoverheersing. 

!'v1et veel kracht en op een veelheid van terreinen werden vrouwen actief 
om 0\·er haar uitbuiting te spreken. Hiermee moeten wij volgens Luce Irigaray 
niet ophouden. Maar spreken over de uitbuiting van de vrouw en deze uitbui
ting daarmee pogen zichtbaar te maken, is volgens haar niet genoeg. Door ons 
te beperken tot dit spreken dreigen wij te blijven hangen in een plaats die de 
nouw door deze maatschappij en deze cultuur toegewezen is. In haar onlangs 
in het Nederlands gepubliceerde teksten 1 stelt zij zich de vraag hoe veranderin
~en in de patriarchale orde tot stand gebracht kunnen worden die een eind ma
ken .un de uitbuiting van de vrouw, hoc veranderingen tot stand gebracht kun
nen worden die de structuur van die orde zelf aantasten. Zij stelt zich daarom 
de YLng hoe het 'vrouwelijke' in het politieke, het maatschappelijke en culture
le gearticuleerd, tot uitdrukking gebracht kan worden. Bij de beantwoording 



van die vraag waarschuwt zij ons voortdurend voor het gevaar, dar wij weer 
opnieuw gevangen genomen dreigen te worden in die orde, door onze onder~ 

werping aan de daarin ingeschreven keuzes. Een van de ingeschreven keuzes j, 
b.v.: moeten wij ons huiten deze orde plaatsen of moeten wij een plaats binnen 

die orde proberen te verwerven met het gevaar een gelijke te worden van de 
man. Om onder een andere voorwaarde een toetreding tot de patriarchale orde 
mogelijk te maken, werkt Luce Irigaray op een veelzijdige en gecompliceerde 
wijze aan teksten. Volgens haar gaat het erom te luisteren naar vertogen, L• naar 
de wijze waarop de uitbuiting van de vrouw daarin verschijnt. Tot nu toe werd 
vanuit vrouwenbevrijdingsbewegingen vaak de vraag gesteld wat van de geves~ 
tigde theorieën, zoals het marxisme en de psychoanalyse die door mannen ont~ 
wikkeld en gemonopoliseerd zijn, geschikt is om de sociale status van de 
vrouw te analyseren. Ofwel kunnen deze theorieën zodanig aangepast \Vorden 
dat zij bruikbaar worden om de sociale status van de vrou,; re analneren' De~ 
ze vragen, die gesteld werden vanaf het moment dat vrouwen een sociale statm 
begonnen re bevechten en re verkrijgen, zijn volgens Luce Irigarav nog steeds 
samenzweringen met de patriarchale orde. Om als vrouw een sociale statm te 
kunnen verwerven is het volgens Lucc Irigaray noodzakelijk om aan de s;·m~ 
bolische orde (theorieën, vertogen) te werken. Dit om te kijken hoc de uirbui~ 
ting van de vrouw daarin verschijnt. Het gaat er haars inziens om de uirslui~ 
tingsmeehanismen van de symbolische orde zelf te ondermijnen, te \ ernieri~ 
gen, opdat de vrouw zich niet als een gelijke aan de man daarin hodr te neste~ 
!en. Hoe de uitsluiting van de vrouw uit de patriarchale orde, die zij toch 
voedt, geregeld wordt, wordt veelal verbonden met de vraag hoe klassenstrijd 
en vrouwenbevrijdingsstrijd met elkaar vcrweven zijn. 

Hierover stelt Luce Irigaray dat wij het dilemma, '"klassenstrijd' of 'strijd der 
geslachten'", niet moeten aanvaarden, omdat "dat weer het vrouwenvraagstuk 
tot een mannelijke machtsopvatting beoogt te herleiden". 2 Deze wijze van pro~ 
blccmstelling impliceert immers een keuze van het ene of het andere, wat een 
hiërarchische onderschikking van het ene aan het andere betekent. De vraag 
hoe 'klassenstrijd' en 'vrouwcnbevrijdingsstrijd' met elkaar vcrweven zijn, is 
een vraagstelling die uiteindelijk neerkomt op het dilemma van een keuze, 
waardoor men binnen de fallocratischc macht (heerschappij van de phallus) 
blijft. Men gaat dan immers uit van een dichotomie, van tevenover elkaar stel~ 
!en, het andere aan het ene onderschikken volgens patronen die (nog) thuis ho~ 
ren bij een logica, die eigen is aan de fallocratischc macht. 1 Het "kan er niet om 
gaan, dat een vrouwelijke macht de mannelijke vervangt", want dat beoogt 
slechts een omkering van het bezit van de macht, die de structuur ervan bc~ 
waart. Het zou een onderwerpen aan de fallocratische orde zijn. "Het zou een 
fallische 'machtsgreep' zijn", waarbinnen geen plaats zou zijn voor het 



\rouwdijke'. 4Met andere woorden: binnen deze orde is geen plaats voor het 
"vrouwelijke", is een 'vrouwelijke' politiek onmogelijk. Anderzijds stelt Luce 

lrigaray dat het naief is om te "geloven 'dat vrouw-zijn voldoende zou zijn om 
1.ich buiten de bllische macht te bevinden". 5 

Luce Irigaray richt zich in haar teksten op het spel van de machten en 
krachtsverhoudingen dat eigen is aan het dichotomische denken. Dit denken 
beheerst het \YI es ten sinds de Griekse oudheid. Zij stelt vragen aan het spel van 
de machten en krachtsverhoudingen die de dichtomie, ook die van 'binnen' en 
'buiten', in stand houdt. Het gaat er volgens haar om deze dichotomie, die in
herent is aan een bepaald type eigendomsverhouding, te ondermijnen, te ver
metlgen. 

Het symbolische 

De wijze waarop Luce lrigaray vragen stelt is zeker niet gewoon. Het lezen van 
haar teksten zal voor velen in uitleg en werkingsterrein moeilijkheden, conflic
ten en weerstanden oproepen. Uit het feit dat zij na de publikatie van het boek 
Spéculurn ontslagen werd uit de tot voor kort bestaande groep Franse psycho
analitici om Lacan ~de 'École freudienne de Paris' -en dat haar onderwijs
opdracht op het 'Département de Psychoanalyse' van de universiteit van Vin
ccnnes, opgezegd werd, 6 blijkt dat de politieke implicaties van haar teksten 
groot ZIJn. 

\V at Lu cc Irigaray in haar teksten doet is theorieën 'interpreterend herle
zen'. Zij stelt zich de vraag, wat maakt de samenhang van de theorieën moge
lijk en wat houden zij verborgen. Zij zoekt naar de mogelijkheidsvoorwaarden 
van de vcrschillende theorieën, die al dan niet een expliciete waarheid over de 
vrouw bevatten. Daarom ondervraagt zij de theorieën naar de wijze waarop de 
uitsluiting van de vrouw uit de symbolische orde geregeld wordt. Daarmee 
creëert zij tegelijkertijd de voorwaarden voor het vcrgroten van het strijdter
rein van vrouwen. Door de 'interpreterende herlezing' van theorieën poogt zij 
"de gangbare orde te ondergraven en te ondermijnen"./ Ze wil "de plaats van 
de uitbuiting van de vrouw door het vertoog ontdekken, zonder zich door dat 
vertoog te laten reduceren". Met verschillende middelen en langs vcrschillende 

'wegen' probeert zij de "figuren van het filosofische vertoog( ... ) weer 'open te 
breken', weer te voorschijn te halen, om ze wat ze aan het vrouwelijke schuldig 
zijn te laten 'teruggeven' 0 "'Vandaar dat zij stelt: "Juist vanwege de aard van dit 
vcrtoog ~dat wezenlijk politiek is~ heeft elk werk van/in de filosofische taal 
implicaties die, ook al zijn ze indirekt, niettemin politiek bepaald zijn. "Y Men 
moet "het filosofische vcrtoog zelfs ondervragen en VERSTOREN voor zover 
het over alle andere heerst, het vertoog van alle andere vormt." Dat is "geen 
eenvoudige opgave ... \YI ant hoe kan men zich toegang verschaffen tot een der-
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gelijke samenhangende wstematiek ?" 1
: 

Mogelijkheidsvoorwaarden van een vrouwelijke politiek 

De vragen die Luce Irigaray stelt worden geenszins losgekoppeld van de poli
tieke en materiële strijd. Zij wijst herhaaldelijk op de verworvenheden van de 

vrouwcnbevrijdingsbewegingcn, de liberalisatie van de contraceptie, abortus, 
en ook op de noodzaak om een sociale status te verwerven die erkenning af

dwingt, etc ... Dankzij deze verworvenheden kan men de Ha:tg IU,1r de suci:dc 
status van de vrouw anders stellen, omdat ziJ los van een lomere functievan re
produktie en moederschap gezien kan worden. Maar zij stelt dar men in dit op
zicht niet kan spreken van een vrouwelijke politiek, ma,Jr alleen van enkele nn 

haar mogelijkheidsvoorwaardcn. Door nu al te spreken van een vrouweliJke 
poliriek loopt men het gevaar opgenomen te worden in de 'mannelijke macht'. 
Zij zoekt naar de mogelijkheidsvoorwaarden om 'buitcn' die macht te treden. 

Eén van de voorwaarden is zich een periode ver te houden van het 'traditionele 

politieke striJdterrem', om in een oord-onder-clkaar te leren "verlangens te 
formuleren buiten de dzrckte druk en onderdrukking". 11 Dit IS nodig om zich 

los te maken van een maatschappij die vroll\ven gebruikt en uitgcsloten heelt, 
door haar onderwerping aan de man. Het vrouwelijke gcslacht werd door het 

mannelijke bepaald door haar seksualiteit te reduceren tot de moedcrfunctie. 
Omdat het maatschappelijke en culturele zich op basis van deze onderwerping 

van de vrouw geconstitueerd heeft, heeft het de eigenschappen en kenmerken 

van overheersing/onderschikking. Men kan gerust stellen dat het op basis van 
één geslacht bepaald werd, op basis van de indifferentie van de gt'~lacbten, bijv. 
de in die orde ingeschreven dichotomie bewust/onbewust. Een bepaalde 'spe
cificiteit' van de vrouw werd verdrongen-gecensureerd tot dat war als het on
bewuste wordt aangeduid, om deze in de verdringing van het bewuste (van de 

geschiedenis, het maatschappelijke, het culturele, etc.) vast te houden. Door 
het laatste is het onbewuste tegelijkertijd een eigenschap van de logica van het 
bewuste, het vertoog. De vrouw kon de differentie, het vcrschil van haar ge

slacht voor een deel in deze toegewezen plaats, \·an ondergeschikte, articule
ren. Hierdoor werd het mogelijk reserves uit haar te putten 1' en bleef de vrouw 
de voedster van de fallocratische macht, terwijl zij tegelijkertijd de mzskcnde in
frastructuur ervan was, i.c. zij werd uitgcsloten van deelname aan dat maat

schappelijke en culturele. Zolang de logica van het venoog berust op de indiffe

rentie van de geslachten, op de onderwerping van het ,mderc aan het ene ge
slacht, kan men niet weten wat 'mannelijk' is, noch weten wat 'vrouwelijk' is. 

Maar men kan niettemin constateren dat het mannen zijn die dit heerschappij
model historisch bepaald hebbenY Hierdoor zijn "de wetenschap, dc filoso
fie, de psychoanalyse en de politiek over het algemeen suuo-culturcle produk-
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ten van mannengroepen: de lichamen van vrouwen, het geslacht van vrouwen 
vcrzekert haar produktie" en "zonder dat zou deze maatschappelijke orde in 

elkaar storten". 14 

Het zich 'losmaken' van deze orde, door in een oord-onder-elkaar te leren 

verlangens te formuleren, stelt op zich al het algemeen functioneren van de 
maatschappij en de wijze waarop men haar interpreteert, ter discussie. Maar 

het gevaar blijft dat men in dit oord blijft hangen in een verschil dat in het eco

nomische, sociale en culturele is ingeschreven, dat wil zeggen in het onbewuste 
1 .m deze orde, wat de plaats van onz.e uitbuiting is. Het is ook noodzakelijk 

om in die orde te interveniercn, om dat wat ze aan het vrouwelijke verschul

digd is 'ten1g te eisen' en ook om het vrouwelijke dat verborgen moest blijven 

te laten 'verschijnen'. 

Lu cc lrigaray erkent de noodzaak van een interventic in die orde om "de 

overgang naar een andere cultuur, een andere maatschappij mogelijk te ma

ken", want "het is niet voldoende slechts onder vrouwen te ziJn om deze ver

andering te voltrekken". Het is volgens h.ur dan ook noodzakelijk om een ei

gen taal te ontwikkelen, om het verlang•:n te verwoorden. Het is beslist niet 7.0 

dat "wat vrouwen over haar geslachtelijkheid zeggen,( ... ) onbegrijpelijk moet 
blijven", zoals Anjes Manschot meent. 1

' Want "als wc niet een taal voor ons li

chaam vinden, zal het te weinig gebaren hebben om onze ge<;chicdenis te verge

zellen". Ons vcrlangen zou zonder een eigen taal "verborgen en hjdend" ge

houden worden. 1" Het zou het spel van de machten en krachtsverhoudingen 

die eigen zijn aan het dichotomische denken in stand houden. W:mneer wij de 

structuur van de patriarchale macht niet vernietigen zou diens vermogen om 
hetgeen aan vrouwelijkheid ontwikkeld en uitgevonden is, weer te absorberen, 

door het in de verdrukking vast te houden, onaangetast blijven. Het vrouwelij
kc zou weer hernomen kunnen worden binnen een logica, die her in de ver

dringing, in de censuur, in de miskenning vasthoudt. Algemener: het gaat er
om het vermogen van de patriarchale orde om de verschillende produkties van 

de geschiedenis in zich op te nemen, wat diens HFERSERSPOSITIF uit

maakt, zelf te verstoren, te ondermijnen en te vernietigen. 17 Maar, opdat vrou

wen gehoord zouden kunnen worden, is er een radicale evolutie in de manier 

Yan denken en in de organisatie van het politieke noodzakelijk. Dat kan na

tuurlijk niet 'eensklaps'. Te denken onmidde!li;k van en over het vrouwelijke te 

kunnen spreken, zou neerkomen op de eis te mogen spreken als (mannelijk) 

'subject', dat wil zeggen "een verhouding tot een intelligibclc (mannelijke logi

ca) te postuleren, die de indifferentie van de geslachten in stand houdt" ~~Daar

op is de waarheid van elke wetenschap en elk vertoog gebaseerd. Ook in de taal 

zijn wij slechts gebrek en verkommering (emotioneel, onordelijk, gebrek, ge
mis etc.). "Om ons te benoemen, hebben ze ons de gebreken, de touten gela

ten. Hun negatie(f)(ven). Wanneer wij doorgaan in dezelfde taal re spreken. 
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gaan wij dezelfde geschiedenis reproduceren. ( ... )Laten wij onze lippen weer 
,;ebruiken om te proberen te spreken en niet hun altcrn.Hieven, opposities, 

keuzen herhalen. In hun economie waar voor ons geen plaats is." 1Y Hun eco
nomie, w.1ar het andere het beeld is van het ene, waar het andere dient voor de 

zclf-\>Wrspicgeling van het mannelijke 'subject', moeten wij opniem>· doorlo
pen om een 'vrouwelijke' plaats terug te vinden. Dit is volgens Lucc Irigara\· 

noodzakelijk, opdat wij niet als hun gelijke in het symbolische gaan spreken. 
Vandaar dat zij theorieën opnieuw doorloopt, terwijl zij ze probeert te betrek
ken op het 'vrouwelijke' geslacht, om elk figuur tot haar C)]ltstaan ook het 
TASTBARE terug te brengen. Niet als het vcrdrongene en gecensureerde nn 
het ene luistert zij naar het andere, maar met een ander oor. Zonder daarmee te 
pretenderen onmiddellijk zelf in een buiten te zijn. In een en dezelfde bewe
ging poogt /.ij zowel het 'mannelijke' imaginaire te doorlopen, alsook dat los te 
nuken waaruit het zijn RESERVES put, om een plaats voor het 'nouwelijke' 
terug te vinden. 

Werkwijze 

Ifet venoog laten teruggeven wat het .1an het vrouwelijke verschuldigd is kan 
nooit onmiddellijk. De vrouw is binnen het vertoog niet onmiddellijk aamvc
ng. Fr is een lange omweg noodzakelijk via de analyse nn de di\use onder
drukkingssystemen, die op haar inwerken. De 'interpreterende herlezing' van 
I .uce Irigaray is eenPSYCHOANALYTISCHE werkwijze. Het gaat erom te 
luisteren naar de verdringingsmechanismen, naar de structurering van de taal, 
die haar voorstelling( en) ondersteunt; het gaat erom op te sporen "hoc demon

tage van het systeem gestructureerd is en hoe de spiegeleconomie", waarin het 
andere in een hierarchische onderschikking, steeds het beeld is \·an het ene", in 
elkaar zit. "20 

De 'interpreterende herlezing' van Luce Irigaray is nooit het omnzdde!li;k 
'in het spel' brengen van het 'vrouwelijke' tcgeno""·cr de wijze waarop de vrouw 
in de mannelijke economie, als spiegel van zijn beeld, gerepresenteerd wordt 
(zcds Frits van Wellijkt te geloven; zie verder ongewenste theoretische inter
\'entie, pag. 7). In de mannelijke economie wordt de vrouw in een door een 
mannelijk 'subject' bepaald vertoog als negatief, een omgekeerde reproduktie 
van het subject bepaald. In mannelijke voorstelingen zijn wij- oneindig op 
een afstand van onszelf- ingepakt in hun verlangens. In de teksten v:1n Lucc 
I rigaray gaat het om de wijze waarop de differentie van de vromv gearticuleerd 
kan worden, met in het vertoog, dat haar gevangen houdt en wil nemen, haar 
vcrwijdering van zichzelf. De \Touw die steeds 'elders' is, omdat zij niet alleen 
in de functie van het mimen (nadoen, (re)produceren) ,·an zijn drogbeelden op
g.ut, poogt zij los te maken van het vertoog. "Het gaat om de zekerheid \·an het 
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bestaan, a.m dae kant 1·an alle schijn, alk verkleding, alle hc·nocming." Dour 
deze voorstellingen, die ons dckn, "duur ondoordringb.uc wanden v.lll uns-

ldf en van andere vrouwen gesdwiden ''houden,\ an 'ms .1l te wikh·len, wd;ij 
ll'ts v,m het "vrouwelijke laten zien"." 

Een ongewenste theoretische interventie 

hits nn \Vel poogt in ""i)ll artikel 'De fcminisning ~~m de scksu,diteil','' op 

een wel zeer merk w~urdige wijze .nn te geven d.1t een theorie u ver de scksu.11i 

tcit gcschczdcn 1an de veranderingen in de seksuele pr:1ktijkcn gl'lil'll k,m wor· 

clèn. Hij stelt cLH hij met ""ijn artikel "geen theorie v.m de wnkclijke vcrandc 

ringen" wil ontwikkelen, want "ik heb gepoogd ver.111dcringslijlhcn in het 

DENKE"\! Oè'LT seksualiteit te rekonstrueren. Daarmee is nog niets gezegd 

nnr de 1·eranderingcn in seksm·le praktijken en hun rna.nschappelijkc lwtckc

nis." \':muit deze optiek poogt hij "het bebng van dl' fr.1nsc d Iscus:-.Ic' o\ er sck · 

1ualiteit duidelijk te maken". Zijns in1iens tracht Luce lrig.lL1\' "de psvchu.ma

lnische theorie van de vrouwelijkheid" te ontwikkelen. D,lt wil;cggcn tc.~cn

oca de mannelijke 'icopische lusteconomie (vuorrang v.m de blih) pL1.1tst ;ij de 

\TOU\1-clijke economie van de stromen. "Om een positieve mhoud te gnTn ~1an 

de \Touwelijke seksualiteit los van de mannelijke pararnl'ters, g.ut ;ÎJ ren,t; 11.1.11 

het \10RFOLOGISCHF beeld van het vrouwelijke geshelmdeeL" 1'11] 

eindigt zijn ,-crh:Jal !l'è'Cr Luce frigar.1y dan ,Jok met de VO<JP;pclbar,· (Dora: ik 

11·ist dat u dat ging zeggen.) conclusie: "Door 1.0 terug te vallen op her n,nuur

lijke, biologische vcrschil tussen de scksen vcrvalt 1.c tot e:-.senti.11isrnc en natu

ralisme." En "Het is onduidelijk hoc bij haar ooir het cUHocrotiscbe lustcircuit 

kan \\'orden doorbroken. En daar gaat juist f-reuds theorie 1an de IJbido ont

\\"ikkeling owr." 

Frits nn \'x;' cl eindigt met andere woorden met een teruggrijpen op T"n:ud, 

die het ',mto-erotische lustcircuit' doorbroken zou hebben. Wat hij mijns in· 

ziens doet is ,1an het 'auto-erotische lustcircuit' de noodz~uk van een doorbre-

ken, 1olgcns het model van Frcud dan wel, opleggen. Volgens dit model is het 

mannelijke gcslacht in staat het kleine meisje, dat in rrcuds ogen een kkirw 

iongen is, een 'normale' vrouw te laten worden, dat wil :t"cgt;en, in te laten tre

den in de maskeraden van de (zijn) vrouwelijkheid. 

Het artikel van Fr·its van W cl is mijns in1.icm dan ook een vcrh.mdclmg 

m·er hetgeen HIJ ziet als de THEORIE\ an Lu cc I rigarav, door ha.11 tckqen te 

reduceren tut de psvchoanalvsc. I-lierdoor duet hij geen reel !I. "aan ck 1 cr:-,chil

lcn in opvattingen". Laten wc cc:n poging ondernemen te' k:jken 11.\,\1 1.ijn 

manipulatie om Lucc lrigar~w in een ,-cnoog hinncn tv lulcn d,n c~-.p!icict uit

ga.u \",1!1 een scheiding tussen de tbccnie O\lT lk -.c·k:-.ualitcit lol de :-,cl"uck 
praktijken. Hij reduceert de werkwijle v,m Lucc lrig.na\ tut een \'('l tuog on·r 
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de vrouw. Het betekent haar stijl tot het ob je ct van een stand punt rnaken en 
daarmede tot in:r,et van en voor een theoretische machinerie. Deze manipul.uic 
komt erop neer haar motieven als zodanig geïsoleerd of tot uitspraken geredu
ceerd, tot inzet te maken van zijn vertoog. Door haar motie,·en los te slaan, te 
scheiden van haar inzet, wordt zij in een vertoog binnengehaald \ an de verdub
belende dichotomie, waarbij het andere aan het ene ondergeschikt gemaakt 
wordt. Het betekent wederom een scheiding, cesuur van imelligibeJiscnsibel. 
uitspraken/motieven, theorie/praktijk etc., waarbij haar werkwijze, haar stijl 
tot de eersten gereduceerd worden. Door de dichotomie te reconstrueren, 
wordt zij slechts gezien vanuit de vraag "in hocverre de psycho<malyse ( ... )een 
bijdrage kan leveren aan een materialistische theorie van het sub;ect ". Dit is dan 
wel een subject dat volstrekt gescheiden is van 'de veranderingen in de seksuele 
praktijken en hun maatschappelijke betekenis'. 

Naar aanleiding van een discussic tussen verschillende \TOU\Yen in het 
'Tijdschrift voor vrouwenstudies'2' vr:ugt Frits van Wel zich (teleurgestelcH 
af: "Is dit nu het machtsvertoon van het vrouwelijke vertoog dat een beetje à la 
lrigaray over het mannelijke heenlopt, het ironiseert, belachelijk maakt?( ... ), 
als ZIJ spreken over MIJN spreken over seksualiteit." En bovendien zijn arti
kel na "amper beraad" bestempelen 'als een ongewenste theoretische interven
tie'. 

Merkwaardig. Wat mij bij zijn beschuldigingen opvalt is dat hij de nou
wen verwijt over 'het mannelijke' en zzjn spreken over seksualiteit heen te lo

pen. Tegelijkertijd stelt hij zelf, in zijn poging veranderingslijnen in het DEN
KEN over seksualiteit te reconstrueren, nog niets gezegd te hebben over de 
veranderingen in seksuele praktijken. Hoezo? Wie loopt waar over het manne

lijke heen? Of heeft hij dan toch over het mannelijke en in het bijzonder over 
zijn seksualiteit gesproken? Wil hij in zijn tekst, gescheiden, los van de seksuele 
praktijken dan toch spreken over mannelijkheid? Is zijn belang bij het introdu
ceren van Luce Irigaray ingegeven door dit motief? Is het niet zo dat Luce Iri
garay over het 'mannelijke' heenloopt omdat zij weigert het 'vrouwelijke' nog 
langer te refereren aan het mannelijke model? Deze vrouw die weigert het 
mannelijke model vanuit de onderdrukking te voeden is, omdat zij daaraan 
traebt te ontsnappen, kastrerend, i.c. zij loopt over het 'mannelijke' heen. 

De mannelijke seksualiteit blijkt zich in Frits van Wel's model te ontpop
pen als een seksualiteit die de lichamen van vrouwen nodig heeft, voor zijn 
zelf-weerspiegeling. Het doorbreken van het 'auto-erotische lustcircuit' blijkt 
zijn grootste zorg te zijn. \'Vat zijn zorg is, hem teleurstelt, is de weigering \'an 
vrouwen de voedsterfunctie van de fallische macht te hebben, zich te laten refe
reren naar dephallus als enige betekenaar. Vcrtrekkend vanuit de plaats die de 
phallocratische macht de vnmw toegewezen heeft, nL die van 'ongewenste 
vreemdeling' probeert Luce Irigaray het 'vrouwelijke' los te rnaken als een mo-
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gclijkheidsvoorw:urde om er iets van te laten 'verschijnen'. 
Het \"(:rwijt van Frits van Wel, dat wij hem als een ongewenste vreemde

ling heschomven, wordt mijns inziens gevoedt door het verlangen zijn inbreu
ken te kunnen praktiseren. Zijn artikel gaat immers over 'de feminisering van 

de seksualiteit', wat uiteinddijk neerkomt op de feminisering van de (zijn) 
macht. Zijn angst dat het 'autocratische lustcircuit' niet doorbroken wordt, 
hccit meer te maken met zijn angst, dan met de teksten van Luce Irigaray. Zij 
1vaarschuwt ons er voortdurend voor van het oord-onder-elkaar geen nieuwe 
kerker, geen nieuw klooster, vrijwillig voor onszelf opgebouwd, te maken. 
Het zou neerkomen op een amputatie van de kracht die vrouwen traditioneel 
toebehoort. Een bevestigen van het verschil, een vergroten van het verschil, 
7Îet zij als enige mogelijkheid van venndering van de maatschappelijke vcr
houdingen tussen man en vrouw. 

Dus wees gerust. Alvorens op Freud in te gaan. 

Er is geen waarheid tussen onze lippen 

De "vrouw laat zich niet onderwerpen aan een nieuwe waarheid", want "je 
kunt er niet op vooruitlopen, het voorzien het programmeren. Het geheel valt 
niet te plannen. Niet te beheersen", omdat "wij, om elkaar terug te vinden, 
veel van ons af te "LG·ikkclcn hebben. Zoveel voorstellingen en schi;n verwijderen 
ons van elkaar. Zij hebben ons zo lang ingepakt in hun verlangens. "24 Iets van 
en over de vrouw willen zeggen, zou vooruitlopen "op een bepaald historisch 

proces en de interpretatie en de beweging ervan tegenhouden. We kunnen niet 
nu al thema's en inhouden aan het vrouwelijke" ( ... )toe te schrijven."' Waar 
het om gaat is de destructie van de structuur van de macht; haar nog niet werk
zame implicaties moeten worden ontvouwd, als mogelijkheidsvoorwaarde om 
iets van het vrouwelijke te laten verschijnen. De werkwijze van Lucc Irigaray 
verzet zich tegen de interpretatie van een poging een 'nieuw' filosofisch uit
gangspunt van de veelheid, de pluriformiteit van de vrouwelijke seksualiteit 
etc. tegenover dat van het ene te plaatsen. Deze onmiddellijkheid zou immers 
de structuur van de macht onaangetast laten, het zou de mannelijke macht door 
een vrouwelijke vervangen, wat een omkering van het bezit van de macht be
oogt. Waar het Luce Irigaray om gaat is de werking van de theorie te ondermij
nen "een spaak in wiel van de theoretische machinerie", van de dichotomische 
oppositie, "elf te steken", 21

' want deze is eigen aan een bepaald type eigendoms
\'erhouding. 

Freud 

De tekst 'Herlezing van de psychoanalytische theorie', die over Freud gaat, is 
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:1ls het w.m: een uittreksel, d,H bepa:1ld wordt door de H:ug: hoc \Yordt/is het 
,·rouwclijkc in de ps; cho,mcllyti-,che thn>rie ge(rc)pn:sentcerd. Aan de h,md 

van hct)-';Cl'll l.uce Irig.1rav 1·cr,preid in de andere vert.lalde teksten zegt, door 
h.nr ,,·,:rk ,,jj7è' e11 met name dour Spéculum, wordt duidelijk wat zij bedoelt. 

Zij :,telt her 1olgendc. 

l·rcud hc-,chn:ef de seksualiteit nooit .mders dan in ,·crbouding tut het 

nunndijkc gc-,bdn. Freud poneerde en beschreef de hccT<>erspositic van het 

'nunnclijkc', ''hij p<mcerde dat het 'mannelijke' het seksuele model is, dat elke 

\'lH>ro;tclling v,m het \Trlangen zich er onvermijdelijk .un meet en zich eraan 

llndcrwcrpt." \v':n Freud doet is het bcschrijVL'n vcm t'en feitclijjke tot'stand. 

Het probleem i, d.n hij de hJst<>rische bepaaldheid van de duur hem behandel

de gegevens ni,~t ondervraagt. "Hij vcr;.int de vrouwelijke seksualiteit niet, de 

nunnclijkc overigens ook niet. Hij geeft vcrslag als 'wetenschapsman'. Hij 

.unLLlrt hetgeen ;'ich .un hem presenteert .1ls NORM." Hierdoor werkt zijn 

tekst in zekere zin als steun voor de 'sociale orde'." 

I har hctgL·cn zich aan hem presenteert Llc wet is die de toetreding tot de 

'hogere èultu ur' regelt, i, hl't bijna \ amclfsprckcnd ebt zijn theorie zich bij de 

'\crhdfing' \'Jn de .1rhctdersklasse \eralgemenisccrd heeft. Deze veralgemeni

sering impliceerde dat de burgerlijke gezinsverhoudingen aan al het andere (,lf

heidcr.'>rnilicus, 'minderheidsgroeperingen', etc.) opgelegd werden, door het 

h1jvoorbeeld binnen deze termen te analyseren. In dit proces heeft, onder an

dere \olgcm L Wilsnn, het marxisme met de psychoanalyse een huwelijk 

aangegaan wat betreft het terugdringen van de vrouw in de privcsfeer. In Ne

derland heeft dit zelfs 10 rigide plaatsgevonden dat in ons bewustzijn nog nau

welijks het gcge\en .1anwo.ig is dat arbcidersmilicus, rond 1900 en daarvoor, 

geen goim\crhoudingen kenden. Vandaar dar het belangrijk is de psychoana

h·sc in de wi)Zl' weurop de nouw \'Crdrongen, weggecensureerd wordt, te on

dnvragen. 

\Vclnu, in h-clJ(ls presentatie v,m de 'nnnnelijke seksualiteit' wordt de 

'vrouwelijke seksualiteit' in haar wordingsproces, in verhouding tot het man

nelijke- model bcpa.1ld. De vrouwelijke seksualiteit bestaat, in tegenstelling tot 

de mannelijke seksualiteit, nog niet. Het wordingsproces van de vrouw komt 

neer op haar onderwerping a.m hetgeen in het door mannen bepaalde vcrtoog 

.un 'vrouwelijkheid' gedefinieerd is. De 1rouw bestaat niet, het kleine meisje 

hesLl<H niet, want, zo -:telt l;rcud, "we moeten erkennen het kleine meisje is een 

kleine m.m ''. 2' Frcuds onvermogen um de vrouwelijke seksualiteit en haar or

:~.111cn te 1.icn, te representeren in de t.1.1l, brengt hem, en later ook Lacan, ertoe 

dezen ecm oudig .1ls niet besLund te vcrklarcrL Het Houwelijke geslacht werd 

sledm, :ds een afspiegeling, een negatief nn het mannelijke geslacht beschrc

l·cn. De clitoris is een\ erminktc, \Trschrompeldc penis, de clitoris als zodanig 

bestaat niet. De menigvuldigheid, de heterogeniteit nn de libidoverhouding 
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Yan het kleine meisje met de moeder werd slechts gezien binnen de dichotomie 
mannelijk/vrouwelijk, actief/passief etc. Hierbij werd het laatste steeds be

paald door het eerste, d.w.z. als functie v:m het a-priorie van het 'mannelijke 
geslacht', wc1nt dat was er al, terwijl het 'vrouwelijk' nog moest worden. Dit 

impliceert dat de seksuele ontwikkeling van de vrouw nooit betrekking heeft 
op het nouwelijke geslacht zelf, maar verdrongen, gecensureerd werd door 
het te refereren aan het 'mannelijke geslacht'. 

Hoe wordt nu het kleine meisje dat in de ogen van freud in werkelijkheid 
een kleine jongen is, weliswaar in verkommerde toestand, een 'normale' 
nouw) Het kleine meisje moet een vrouw worden, die bovendien normaal 
moet zijn. Het vrouw-vvorden bestaat hoofdzakelijk uit het erkennen van h,1ar 
eigen seksuele minderwaardigheid, die van haar moeder en die van alle andere 
1rouwcn. Zij moet hen zelf ht<terz om een man (de plaatsvcrvanger van de va
der) te begeren. De kleine jongen zal altijd zijn moeder blijven begeren. En 
eenmaal volwassen geworden wordt zijn vrouw dat, door hem een (penis )kind 
te baren. Hoc is, zo vraagt Luce lrigaray zich af, dan een verhouding tussen de 
gcslachten mogelijk? Immers: 

"De vader begeren impliceert, de moeder haten. De vertegenwoordiger van 
het 'tegenovergestelde' gcslacht begeren, betekent in ieder geval voor het 
kleine meisje, de vertegenwoordiger van het eigen gcslacht en ( ... )de reprc
sentt<tie van het eigen geslacht afwijzen. Er is dus geen bezetting van de ver
houding TUSSEN de geslachten mogelijk? Wanneer men van het ene 
houdt en het begeert, vcrloochent en verafschuwt men noodzakelijk het 
andere ?" 2Y 

Een man begeren, komt binnen dit vertoog dus neer op het afzien van de eigen 
seksualiteit en de mogelijkheid deze in de taal te representeren. De vrouw dient 
in deze 'normale vrouwelijkheid' altijd passieve doelen na te streven, terwijl de 
man actief is: "Vrouwen kunnen een grote activiteit naar vcrschillende richtin
gen ontplooien, mannen kunnen niet met baarsgelijke samenleven, wanneer ze 
niet een grote mate van passieve voegzaamheid ontwikkelen. "10 Dat wil zeggen 
dat haar activiteit ondergeschikt gemaakt moet worden aan passieve doelendie 
complementair aan de mannelijke activiteit zijn, als mogelijkheidsvoorwaardc 
voor de heerserspositie van de PHALLUS. De man zal zijn hele leven lang zijn 
eerste liefdesobjcct, de moeder, blijven begeren. De toegewezen plaats van de 
vrouw is dan het moederbeeld van de man te mimen, te (rc)produceren. Hierin 
wordt een zekere neiging tot activiteit toegestaan. Vanuit de verdrongen be
geerte van de man naar "de oorspronkelijke symbiotische moederband" wordt 
"aan het andere de mogelijkheid ontnomen om zich (veelzijdig) anders dan in 
relatie tot deze verdrongen begeerte van de man te zeggen, anders dan 'quoad 
ma trem', anders dan versteend in het moederen van alle mannen. "11 
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Intreden 111 de 'normale vrouwelijkheid' betekent dus het erkennen Yan Je 
eigen minderw<1ardighcid en tegelijkertijd de erkenning nn de gepriviligeerdc 

positie van het 'mannelijke' geslacht. Voor de vrouw betekent het dat zij haar 
oorsprong, haar moeder verlaat, zelfs haat, om binnen te treden in het genealo
gisclle vcrlangen van de man en zijn imtituties. Want slechts de man is' cultuur
drager' uH zijn vermogen te sublimeren (d.w.z. verdringen, censureren v<m de 
vrouwelijke seksualiteit) gegeven. Voor de vrouw betekent het binnentreden in 
de maskeraden v:m Je vrouwelijkheid niets anders Jan toegeëigend te worden 
door Je man. Het betekent de roeëigcning van de oorsprong door de man, hij 
als cultuurdrager, subject van de geschiedenis. 

Waarom, zo vraagt Luce Irigaray zich af, "zou de vrouw haar eigen moe
der moeten verlaten, haar 'haten', haar huis achter zich moeten laten, haar ta
m!lie verlaten, <1fzien v<m de naam van luar moeder en vader om binnen te gaan 
in genealogische verLmgens van de man?"'' De "waardering \·an alleen het 
rnannclijke geslacht, het rijk van de fallus, zijn betekenislogica en ?ijn represcn
tatiesysteem, het zijn evenzovele manieren om het geslacht \ <m Je vrouw van 
luarzclf te verwijderen en de vrouw van haar 'zelf-beroering' te bero\·en. "1·' 

Dit vcrkLurt waarom vrouwen BINNFN deze betckcni:.logicl, dit (re)prc:.cn
tatiesysteem, geen verlanF;en zouden ht:bben. De verdringing, de eensurering 
van de vrouwelijke seksualiteit is de mogelijheidsvoorw<urde \·an deze orde. 
riet verklaard ook waarom de psychoanalyse niet wil beschrijven wat de nou
welijkheid 1s, want daarmee zou zij haar horigheid aan de 'sociale orde' zelf on
dergraven. Zolang de "p~ychoanalysc haar horigzijn aan een bepaald tYpe ei
gendomsvonn, aan een bepaald type vertoog( ... ) niet interpreteert, zolang kan 
zij zich niet de vr<ug mar de vrouwelijke seksu<1liteit stellen. Deze( ... ) vereist 
de interpretatie van het culturele erfgoed en van de algemene economie die on
der dit veld liggen. ".\4 Het opschorten van het stellen van deze vragen heeft tot 
gevolg "dat de psychoanalyse van een vrouw neerkomt op haar aanpassing aan 
een mannelijke maatschappij".' 1 

Conclusie 

De werkw1jze van Luce lrigaL1}' heeft in de voorgaande tekst het belangrijkste 
accent gekregen. Dit omdat deze mijns mziens bijdraagt aan het omwikkelen 
van een strategie die voorwaarden creëert voor het ontwikkelen van praktijken 
en begrippen, die Je sociale status van de vrouw mogelijk en analvseerbaar 
maakt. Dit accent werd ook gelegd, omdat de tot nu toe in Nederland gepubli
ceerde teksten naar aanleiding van Lu cc Irigaray, weinig aandacht besteden aan 
het spel van de machten en krachtsverhoudingen, die Je dichotomie eigen aan 
een bepaald type eigendomsverhouding, in stand houdt. De tekst 'Op de rand 
van de divan' van Anjes Manschot Vincenot/Rina van der Haegen legt mijns 
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inziens tè veel de nadruk op de structuur van de dichotomie, waarbij dit spel 
nogal verwaarloosd blijft. Het lijkt in deze tekst dat Luce lrigaray slechts 'op 

de rand' van deze orde blijkt omdat er zich aan onttrekken voldoende zou zijn. 
Luce Irigaray gaat mijns inziens verder. Door 'aan de rand' te blijven zou de 

vrouw immers verborgen en lijdend blijven, zij zou blijven hangen in een door 
het maatschappelijke voorgeschreven verschil. Om de phallocratische macht te 
1crstoren, te ondermijnen is het ook noodzakelijk om crin te intervenieren. 

Het bevechten en vcrkrijgen van een sociale status, die erkenning af
dwingt, (met andere woorden niet een sociale status zonder meer) kan nooit 
het werk van enkele vrouwen zijn. Wanneer slechts enkele vrouwen een sociale 
status verworven hebben zal de mogelijkheid om het''vrouwelijke' dat verbor
gen moest blijven, te laten 'verschijnen' beperkt blijven. Het gevaar bestaat dan 
immers d,1t ze geisolcerci van zichzelf en van andere vrouwen, zouden afglijden 
nnr de poging erkenning van de man te krijgen door als zijn gelijke te werken. 
Helaas komt het voor dat vrouwen in die positie een nieuwe waarheid over de 
nouw willen en denken te kunnen ontwikkelen, die dan aan anderen voor
geschreven wordt. Vandaar dat het werken aan de symbolische orde nooit los 
hezicn kan worden van het stellen van politieke en materiële eisen, die een eind 
maken aan de verdringing van vrouwen in de 'privesfeer'. Het gaat er ook om 
het maatschappelijk functioneren van de dichotomie, zoals bijvoorbeeld prive/ 
nuatschappelijke, te vernietigen, te verstoren. 

Het 'terugeisen' van hetgeen deze orde aan het vrouwelijke verschuldigd 
is, werd door Joke Smit in de politieke en materiële strijd, vlak voor haar dood, 
1erwoord: "Het vrouwensekretariaat moet het eigendom van de vrouwen 
11 orden en niet van de hoge heren van de vakbeweging ( ... ) het moet in dienst 
1 an de nouwen in de vakbeweging komen." Ook stelt zij dat de contributie 
die \TOuwen betalen gebruikt moet worden om de situatie van vrouwen te 
1eranderen. 10 Deze eisen berusten mijns inziens op het inzicht dat in de patriar
chalè maatschappij "alle vormen van produktieve arbeid die er erkend, gewaar
deerd en beloond worden" mannenaangelegenheden zijn. 17 

Dat alle onbetaalde arbeid van vrouwen, zonder welke deze maatschappelijke 
mde in elkaar zou storten, niet 'eensklaps' betaald wordt, dat daar veel weer
ltanden tegen bestaan, heeft de vrouwenbeweging aangetoond. Om voorwaar
den te creëren dat die arbeid wel betaald kan gaan worden moet iets 'open' ge
broken worden. Karin Adelmund stelt dat er e~n 'beeldenstorm' noodzakelijk 
is. Om te voorkomen dat de Vrouwenbond gevangen genomen wordt in een 
10rm van dienstbaarheid aan de federatie waarschuwt zij de vrouwen. Het ge
l aJr bestaat dat de toetreding zou kunnen betekenen dat de vrouwen hun huis
nouwenbestaan gaan inwisselen, inruilen voor secretaressewerk. Dit zou 
principieel niets veranderen aan de dienstbaarheid van de vrouw aan de bond. 
Om hieraan te ontkomen en te kunnen werken aan het maatschappelijk zicht-
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baar en bespreekbaar maken van de privesituatie is dan ook een 'beeldenstorm' 
noodzakelijk. Dit betekent niet, zoals de Vrouwenkrant suggereert, dat de 

'beeldenstorm' op de voorgrond komt te staan, maar dat deze één van de nood
zakelijke voorwaarden is, opdat de vakbond, de federatie "het arbeidsbeleid 
voor vrouwen konkreet aan" gaat pakken. 1s 

Bij het stellen van eisen in de politieke en materiële strijd alsook bij het 
werken aan de symbolische orde, zijn de teksten van Luce Irigaray mijns in
ziens zeer belangrijk, omdat zij ons waarschuwt voor het gevaar weer opnieuw 
gevangen genomen te worden in de phallocratische macht. Wil de vrouw ver
schijnen, wil de vrouw zichtbaar gemaakt worden dan moeten wij niet de in die 
orde ingeschreven keuzes, opposities herhalen. De vraagstukken van de vrou
wenbevrijdingsbewegingen zijn complex, vooral omdat "vrouwen natuurlijk 
niet kunnen afzien van de gelijkheid wat betreft de sociale rechten". Het gaat 
om de vraag "Hoc kan de dubbele 'cis' van gelijkheid en differentie gearticu
leerd worden?" Het 'vrouwelijke' kan zeker niet in het politieke, het maat
schappelijke en culturele gearticuleerd worden "via het aanvaarden van het di
lemma: 'klassenstrijd' of 'strijd der geslachten'". Dat beoogt immers "het 
vrouwenvraagstuk tot een mannelijke machtsopvatting" te herleiden. 1" 

December 1981 

Noten 

I. I Als onze lippen elkaar spreken, tot pag. 22. Macht van het vertooeç, onderschikking' an 
het vrouwelijke, 22-39 1981. Uitgave Vrouwendrukkerij Virginia. 
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IJ. De een beweegt niet zonder de ander, tot pag. 20 Herlezing van de psychoarJJlitische the· 
orie, 21-5119Hl. Idem. 
III. De vrouwenmarkt, tot pag. 29. Waren onder elkaar, 29-36 'Mechanica' van het vloeien
de, 37-49. 1981. Idem. 
Vragen in: Te Flfder ure 27 (TEU), jaargang 25, nr. 1, nov. 1980, pag. 120-132. Dit geslacht 
dat niet (één) is, idem, pag. 132-141. 
De teksten van Luce Irigaray zijn voor zover ik het kan overzien, afgezien van kleine zct!out
jes, mooi verzorgd en vertaald. Voor de beoordeling van een 'vertaalbaarheid' van haar tek
sten naar het Nederlandse cultuurgebied, voel ik mij niet bckw.um en zou dat dus liever Hn 
anderen willen overlaten. Wat ik echter niet begrijp is het ontbreken van een verantwoording 
van de vertaalsters. De tcbten van Luce Irigaray verschenen immers afwijkend ,.,111 de ,·ol
gorde in 'Ce sexe qui n'en pas wz '. (Les editions de min uit, 1977.) Bekend is dat Lucc Irigara\
de volgorde van de teksten belangrijk vindt. Op de binnenflap van 'Das Gcseh/echt das mcht 
ems i st' (Merve Verlag Berlin ~ (MVB), nr. H2, 1979), staat: 'lvlit seiner 'eróftentlichung fol
gen wir einen Wunsch der Autorin. Der Band entsprichr der inzwischen ersebienen fränz(),j. 
schen Ausgabe.' Het boekje verving dus, op uitdrukkelijk wens van Luce lrigarav·, de tek
sten die onder de titel '\\/aren, Körpcr, Sprachc. ·en 'Unbe~·usztcs, Frauen, Psrcho,mal\st · 
(MVB, resp. nr. 62 1976 en nr. 66 1977) beschreven. Beide laatsten vcrschenen 'óór 'Cc sexe 
qui n'en est p:1s un.' 
Naar aanleiding van Luce lrigaray werden de volgende teksten in Nederland gepubliceerd: 
Anjes Manschot-Vincenot, De differentie der geslachten, In: Fcrnznismc, .filosutic, c a;.unc
ling rond rnetzs. Verslag weekend conferentie, oktober 1979. lntern.uiona!e school n1or wijs
begeerte, Leusden, pag. 93-119. Anjes Manschor-Vincenor/Rina v-an der Haegen. Op de 



rmd v.ln de drnn, een aanloop tot twee geschriften van Luce Irigaray. Tf.U, pag. 109-120. 
Cri-., \',lll der I -loek, V~Hl L.1st tot Lu'it of v.1n Droon1 tot lllusic, over vrouwen en seksualiteit, 
Lu-c·cr, nr. 2, juni 1981, pag. 64-71. Yrouwenkrant, Liplezen in het donker, Vrouwenkram 
okt.·nov·. nr. 77, 1981. pag. 11-13. Vrouwenkrant, L.uce Irigarav: de vrouw als lustbron, 
ulnn, p.1g. 13-17. Cris v.1n ~._kr} loek, ingezonden brief als reactie op de bovengcnocn1de arti
kelen in de Vrouwenkrant meen reactie nn de schrijfsters daarop, Vrouwenkrant, nr. 78 
nm dcc 1981, p.lg. 28. 
Fen \Trtoog is een gcsy~tenutisccrd vcrhaal over de werkelijkheid, Yolgens welke de wcrke
lijkhml ook benaderd en bekekend wordt. Het vcrhaal is volgens regels, die bepaald worden 
door de wil tot waarheid, georganiseerd. Er werd en wordt gezag aan waarheid toegekend, 
waardoor deze een zekere druk en een soort dwingende macht kan ga.m uitoefenen. De uit
oefening van macht verloopt via uits1uitingsmechanismen. Het onbekende, hetgeen via een 
.mderc r.Hionaliteit geordend is wordt gestigmatiseerd, om het vervolgens te kunnen vervol
gen. Een in Nederland bekende verzetsvorm hiertegen is het gebruik van de geuzennaam. 

1 I, ;\lacht van het vertoog ... , pag. 35,36. 
3. l, idem, 36. 
4. TEU, Vragen, 127. 
5. !, Î\l.lcln .. , 35. 
6. TLU, Op de rand. 110. 
"/FL,idem,pa".IIC. 
'· I. :.lacht ... , 30. 
9. !, rdem, 35. 

IJ. l, rdem, 29, 31. 
11. TF U, v r.1gen, 125. 
12. TUi, idem, 122,123. 
13. TLL'. VTagen, 126. 
14. l.uce lri.;ar.w, Ein andercs ge.V"ch1echtliches Kiirper, ein anderes lmaginärcs, /v!VB, nr. 62, 

pag. 1 B. 
15. M\'B nr. 62, idem p. 20 Anies Manschot-Vincenot, De differentie der geslachten, pag. 114. 

A nies baseert dit standpunt bijvoorbeeld op het volgende aangehaalde citaat van l.uce lriga
ray: ·,,ls we ons uitsprekenielkaar toespreken, zoals mannen sinds eeuwen doen en zoals we 
geleerd hebben om het te doen, zullen we onszelf verliezen. Nog eens verliezen.' (Zie ook de 
wrsie van!, pag. 11, tweede alinea. Het gaat om dezelfde tekst.) Wat Luce lrigaray mijns in
liens in de?e tekst zegt is dat wij niet moeten doorgaan elkaar in dezelfde taal, als die van de 
p.uriarchale orde te spreken. Daarmede is niets en dan ook niets gezegd over het onbegrijpe
lijk moeten blijven van wat vrouwen over haar geslachtelijkheid zeggen. Het verlaten van de 
patriarchale taal is de inzet van het .mike! 'Als onze lippen elkaar spreken'. 

16. l, Als ... , 17. 
17. l, :Vlacht ... , 29. 
18.l,:.Llcht ... ,31 
19. I, Als ... resp. 11 en 13. 
2:'. I, \L1cht. .. , 30. 
21. I. Als ... , 19, 20. 
11 \'.m Wel, De feminisering van de seksualiteit, TE U, resp. pag. 7, 47, 27, 29. 
23.1. I ril s '.111 \\'el, De feminisering v .1n de V"eksu.lliteit: een fallucin.uie; TVS, jrg 2 nr 3, p. 432. 
23. Discussie naar aanleiding van Te Elfder Ure 27 over seksualiteit. Bewerkt door Marijke 

Geurtsen en Annemiek Hugeboom. Tzjdschrzji voor vrouwenstudies (TVS), 1981, jaargang 
2. nr. 2, pag. 188-213. 

24. !, Als ... , 16 en 20. 
2S. TEL', \'ragen, 123. 
26. !. :.Llcht ... , 33. 

I. \Llcht ... , 26, 28 en Spéculum, Spiegel des arzdcrcn Gcschlechts, Luce lrig;aray (Suhrkamp 
\~crlag, 198CJ, pag. 21. 

2S. ll. Herlezing ... , 23 en Spéculum, 47. Het gaat om een door Luxe lrigaray geciteerde uit
spraak nn Freud. De fantasie dat vrouwen gekastreerd zijn is één van de vormen om het 
VTouwelijkc geslacht te v·erhullen. Blijkbaar is een geweldsfantasie in onze cultuur (geweld dat 
reeds toegepast werd op de nouw) geloofwaardiger, acceptabeler dan het vrouwelijke ge
si.Kln ;elf. 
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29. Spéculum, 47. Deze onmogelijkheid van de maatschappelijke verhoudingen tmsen de ge
slachten, uit zich in een aantal ongerijrndheden. Bijvoorbeeld: doordat Je man în ZIJn \·rou-..\ 

steeds zijn moeder ziet, wordt hij in feite de broer van zijn eigen kinderen' I, ~lacht ... , 27 
30. Spéculum, 18. 

30. Spcculurn, 19, Het gaat on1 een door Lucc lrig.1ray geciteerde uitspraak van Freud. 
31. TEU, Op de rand ... , 113. 
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Gramsci over intellectuelen - 2 

Gabriël van den Brink 

Tot nu toe is de behandeling van het intellectuelenbegrip bij Gramsci voorna
melijk analytisch geweest: ik heb een overzicht gegeven van de diverse beteke
nissen van de term 'intellectueel' die in de Gevangenisschriften te onderschei
den zijn en van een aantal categorieën van intellectuele activiteit die daarmee 
l'erbonden zijn. (Het resultaat van een en ander werd schematisch samengevat 
aan het slot van deel I.) De vraag is nu welke positieve samenhang er tussen de
ze categorieën bestaat en volgens welke problematiek er een hiërarchie onder 
hen kan worden aangebracht. 7

R Men stuit daarbij onmiddellijk op de moeilijk
heid dat Gramsci's denken niet door één homogene problematiek wordt be
heerst. Ook waar het om de intellectuelen gaat hebben we met (tenminste) 
twee elkaar deels uitsluitende problematieken te maken, waarvan ik de eerste 
een 'hegeliaanse' en de tweede een 'strategische' noemen zal. 

Hegeliaanse problematiek 

De aanwezigheid van een hegeliaanse problematiek in het denken van Gramsci 
wordt algemeen erkend; Gramsci zelf verwijst trouwens expliciet naar de hege
liaan Groce, juist waar het gaat om de betekenis van het culturele en intellectu
ele moment in de geschiedenis. 7R' De vraag is alleen welke uitwerkingen een 
dergelijke problematiek heeft? 

Wel nu, een van de voornaamste uitwerkingen ervan wordt gevormd door 
de tendens om de uiteenlopende typen van intellectuele activiteit, waarvan de 
onderscheidingen in het voorgaande uiteen zijn gezet, opnieuw met elkaar te 
identificeren. Zo worden in meerdere passages uit de Gevangenisschriften acti
l'iteiten in het gebied van de taal, de cultuur, de wereldbeschouwing of het we
ten op één lijn gesteld met activiteiten van politieke en organiserende aard. Het 
is niet nodig het belang in twijfel te trekken van' taal, ideologie of cultuur voor 
alle praktische en collectieve activiteit. 79 De vraag is alleen of activiteiten van 
organiserende en leidinggevende aard primair als talige of ideologische activi
teit moeten worden beschouwd, zoals in het hegeliaanse denken gebeurt? 
Scherper geformuleerd luidt de vraag: heeft Gramsci het tot stand komen van 
een nieuwe klasse-eenheid of van de klasseheerschappij niet al te zeer via het 
moment van de cultuur of- algemener- via activiteiten in het veld van de 
maatschappelijke bovenbouw gedacht? Dat deze 'beschuldiging' niet uit de 
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lucht gegrepen is blijkt o.a. uit de befaamde passage over de 'krachtsYerhou
dingen' waarin de ontwikkeling van onderworpen tot heersende klasse uiteen
gezet wordt. De 'meest uitgesproken politieke fase' wordt dan het moment ge
noemd waarop de klasse in kwestie de overgang voltt·ekt van (economische 
structuur naar de complexe sfeer van de bovenbouw. We lezen dan: Het zs de 
fase waarin de eerder gezaaide ideologieën tot 'partijen' worden dze met elk,un 
worden geconfronteerd en elkaar bestrijden, totdat één partij of een combzrzutn 
van partijen het pleit wint en de overhand krijgt. Deze verbreidt zich o;:_·cr het 
gehele maatschappelijke vlak; niet alleen verenigt zzj de economzsche en politie
ke doeleinden, maar zzj veroorzaakt ook eenheid van intellectuele en morele 
aard .. se Ook op vele andere plaatsen keert de opmerkelijke zegs\vijze terug dat 
het levensbeschouwingen, ideologieën of filosofieën zijn die de gestalte \-an 
praktisch handelen aannemen. Rt Door deze uiteindelijk aan Hegel ontleende 
thematiek wordt het onderscheid tussen de eerste en de tweede omschrij\-ing 
van intellectuele activiteit (als culturele resp. organiserende activiteit) tenden
ticel onzichtbaar gemaakt. s2 

Op andere plaatsen manifesteert zich een tendens om het onderscheid tus
sen de tweede en derde omschrijving onzichtbaar te maken en optreden \·an 
politieke of leidinggevende aard te laten samenvallen met 'opvoedende' of\ tT

beterende' activiteit. Ook daarin doet zich de hegeliaanse traditie en vooral 
Groces concept van het 'etisch-politieke' sterk gelden. Het moment van de 
machtsvorming en dat van de 'bewustmakende' of' opvoedende' activiteit wor
den identiek geacht, waarbij het tweede bij voorkeur als 'ontwikkeling' of 'op
heffing' van het gewone volk wordt verstaan. Ter illustratie verwijs ik naar de 
passage waarin Gramsci de superioriteit van het marxisme ten opzichte van het 
katholicisme bespreekt en dan zegt: de filosofie van de praxis streeft er niet naar 
de 'eenvoudigen' in hun primitieve filosofie van het gezonde vcrstand te hou
den, maar hen daarentegen tot een hogere levensbeschouwing te brengen. Als 
de filosofie van de praxis het contact tussen intellectuelen en eewuoudigen als cis 
stelt, is dit niet om grenzen te stellen aan de wetenschappelzjke acti~·iteit en een 
eenheid te handhaven op het lage niveau van de massa's, maar juzst orn een in
tellectueel en moreel blok op te bouwen dat een intellectuele 'Uooruitgang van 
de massa en niet alleen van enkele groepen intellectuelen politiek mogclzjk 
maaktY Ook de gedachte dat er een identiteit is tussen intellectuele vooruit
gang en de verovering van een klasseheerschappij wordt op diverse plaatsen 
door Gramsci verwoord.x4 

Dit zijn echter niet de enige gevolgen die de hegeliaansc problematiek in 
deze heeft. Zij leidt bovendien tot de neiging van Gramsci om de filosofie als 
het ideaal-type van intellectualiteit überhaupt te zien. De filosofie onderscheidt 
zich immers van de religie en het alledaagse denkm doordat ze een 'kritische' 
en 'coherente' beschouwingswijze is? Als filosoof is men in staat 'zelf' het eigen 
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h.mdclingsterrein te kiezen om 'actief' deel te nemen aan het tot stand komen 
1·an de 'wereldgeschiedenis'." Opnieuw de hegdiaanse thematiek waarin het 

\ubject' van de burgerlijke ideologie-- een subject dat juist op grond van zijn 
'bewustzijn' en 'autonomie' in staat heet te zijn geschiedenis te 'maken'- in de 

filosoof zijn superieure gestalte vindt. Ook bij Gramsci wordt de filosoof als 
intellectueel-bij-uitstek beschouwd."' Het is in hem dat de cirkel van alle intel
lectuele voortreffelijkheden gesloten wordt en haar hoogste punt bereikt. Op
I'Ocdende activiteit, produktie van inzichten, leidinggevende capaciteit, berniel
Jelende functies, coördinatie van diverse wetenschappelijke of culturele disci
plines, kritiek van het alledaagse denken en coherente' uitwerking van de eigen 
ideologie: dat alles komt samen in de hoofdarbeid van de filosofie, die daarmee 
.1lle momenten van de geschiedenis met inbegrip van de politieke strijd omvat. 
Het resultaat is een twijfelachtige 'identiteit' van filosofie, geschiedenis en poli
tiek die in de Gevangenisschrijien meer dan eens verdedigd wordt. 87 

Theoretisch vcrhelderend kan de hegeliaanse problematiek inzake het in
tcllectuelenvraagstuk dus nauwelijks worden genoemd. Toch kan men het niet 
behandelen als een toevallig of gemakkelijk elimineerbaar aspect in het denken 
1 .m Gramsci; daarvoor is de coherentie van diens eigen denken weer te groot. 
Bovendien mag men niet uit het oog verliezen wat de 'rationele kern' van het 
hcgelianisme bij Gramsci is. Zijn werk beweegt zich voortdurend in de span
ning tussen een 'gepassioneerd' engagement met de onderworpen lagen van het 
1·olk tot en met de meest achtergebleven delen aan de rand van Italië (waaruit 
hij zelf afkomstig was) aan de ene kant en de positie van een moderne en kriti
sche voorhoede van intellectuelen aan de andere kant, die- juist om haar the
oretische en culturele onafhankelijkheid van de heersende cultuur te bewijzen 
-permanent met datzelfde volk en zijn levenswijzen moet breken. Het hege
lianisme is bij Gramsci onder andere het voertuig van een fundamenteel verlan
gen om met de revolutie aan beide posities recht te doen. Op basis van de hege
liaanse traditie immers kan worden gedacht dat er een 'identiteit' is van revolu
tie en filosofie, 88 dat er een noodzakelijke 'bemiddeling' tussen volk en elite is, 
dat er een hervorming mogelijk is waarbij de filosoof of intellectueel in ieder 
mens 'tot ontwikkeling wordt gebracht', dat er een 'wezenlijke' eenheid is van 
bewustzijn en macht, enz. Wat ons hier echter \n de eerste plaats interesseert 
zijn de strikt theoretische uitwerkingen die de hegeliaanse problematiek voor 
het vraagstuk van de intellectuelen heeft. Welnu, doordat de specificiteit van 
heterogene intellectuele taken wordt 'opgeheven' en de filosofie als een ideaal
t\·pe \',111 intellectuele activiteit wordt gezien, ontstaat er schi;nbaar een the
oretische eenheid, waardoor belangrijke resultaten van Gramsci's onderzoek 
in gevaar worden gebracht resp. onzichtbaar worden gemaakt. Tot die resulta
ten behoort ten eerste het inzicht dat er diverse en onherleidbare categorieën 
1 an intellectuele activiteit bestaan. Ten tweede het inzicht dat alle intellectuelen 
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slechts functioneren in en door de krachtsverhoudingen van de klassenstrijd en 
dat hun 'autonomie' niet meer dan een illusie van traditionele intellectuelen is. 

Strategische problematiek 

Een andere en meer vruchtbare samenhang tussen de diverse uitspraken 
die door Gramsci over de intellectuelen zijn gedaan tekent zich af wanneer 
men uitgaat van zijn 'strategische' problematiek. C:cntraal hierin staat de 
hegemonie van de arbeidersklasse waarvan ik de drie belangrijkste elcmcn~ 
ten in herinnering wil roepen. Ten eerste vcrwijst de 'hegemonie van de ar~ 
beiderskhsse' naar een vorm van klasseheerschappiJ wa,1rbij de arbeiders~ 

klasse een bondgenootschap aan is gegaan met andere maatschappelijke lagen 
(zoals bocren en middenlagen)H9 en zij ook bereid is om op het economisch cor~ 
poratieve vlak offers voor haar bondgenoten te brengen; deze moeten immers 
daadwerkelijk belang hebben bij de heerschappij van de arbeidersklasse zodat 
deze heerschappij van haar kant een brede maatschappelijke basis heeft. Ten 
tweede veronderstelt de 'hegemonie van de arbeidersklasse' een cultureel front: 
de arbeidersklasse moet haar eigen wereldbeschouwing volledig tot ontwikke
ling hebben gebracht en over de gehele maatschappij hebben verbreid zodat die 
daadwerkelijk een 'heersende' ideologie geworden is en een brede maatschap
pelijke 'consensus' met de politiek van de arbeidersklasse ontstaat waardoor 
het gebruik van geweld tot een minimum kan worden beperkt. 9c Ten derde 
wordt deze hegemonie veroverd in een lang en gecompliceerd gevecht met de 
bourgeoisie - stellingenoorlog - die van haar staat en van haar burgerlijke 
maatschappij een uitgebreid netwerk van looegraven en fortifikaties heeft ge
maakt waardoor ze in staat is krachtig weerstand te bicden aan offensieven van 
het proletariaat of crisisverschijnselen van onmiddellijke aard te doorstaan.'11 

De eenheid van deze drie elementen culmineert in Gramsci's theorie van de po
litieke partij. 92 Ik meen dat eerst uitgaande van deze strategische problematiek 
een antwoord kan worden gevonden op de vraag waarom Gramsci tussen de 
diverse genoemde categorieën van intellectuele arbeid onderscheidt evenals op 
de vraag welke positieve samenhang hij tussen hen ziet. 

Over de strategische betekenis van de 'organische intellectuelen', wier 
fundamentele taak het is de arbeidersklasse tot eenheid te brengen en auto
noom te maken in relatie tot de burgerlijke hegemonie, is in het voorgaande al 
voldoende gezegd. Ik volsta daarom met de conclusie die Gramsci in deze 
trekt: zolang de arbeidersklasse er niet in slaagt haar eigen organische intellec
tuelen tot ontwikkeling te brengen, bezit zij niet de capaciteit om leiding te ge
ven aan heel het maatschappelijk proces en macht over andere klassen of groe
pen uit te oefenen. 

Toch is de rol van de organische intellectuelen daarmee niet uitgeput: zij 
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zijn ook voor de coalitie met andere klassen van belang. Opdat het bondge
nootschap onder leiding van de arbeidersklasse namelijk duurzaam en stabiel 

blijft is het noodzakelijk dat de leidinggevende elementen van die klassen en la
gen hecht aan de organische intellectuelen van de arbeidersklasse worden ver

bonden en daarmee een 'ideologisch blok' vormen. Daarmee wordt ook de ca
tegorie van de 'traditionele intellectuelen' ten tonele gevoerd. Gramsci wijst er 
op dat een groep die naar heerschappij streeft zal trachten om de traditionele 

mtcllectuelen te assimileren en 'ideologisch' voor zzch te winnen en hij vervolgt 
dan: deze assimllcaie en ·uerovermg zal des te sneller en efficienter c•er.Zopen als 

de gegeven groep tegelijkertijd ook hüar organische intellectuelen tot ontwikke

ling weet te brengen."' 

Het interessantste voorbeeld van een dergelijk proces wordt- ook hier 
-door de partij van de Moderati tijdens het Risorgimento gevormd. Door 
hun 'organische condensatie', aldus Cramsci oefenden de Moderati 'spontaan' 

een krachtzge aantrekkingskracht uit op heel de massa van intellectuelen op elk 

niveau. 94 Een dergelijk proces kan zelfs zover gaan dat niet alleen de 
beroepsintellectuelen of de traditionele intellectuelen, maar ook de organische 
intellectuelen van andere maatschappelijke klassen aan dit> van de heersende 
worden onderworpen: de zntel!ectuelerz van een klasse die historzsch (en in con

u-eto) progressuf is, oefenen onder de gegeven omstandigheden een dergelzjke 

,wrztrekkingskracht uit dat zz; er uiteirzdelzjk in slagen de zrztellectuelen van de 

.mderc maatschappeli;kc groepen aan zzch te onderwcrpen. 95 Zo ontstaat datge
ne wat Gramsci een 'ideologisch blok' noemt: een groepering van diverse cate
gorieën van intellectuden rondom en onder leiding van de organische intellec
tuelen van een bepaalde klasse, een 'blok' dat in het veld nn de intellectuelen 
het bondgenootschap van de maatschappelijke klassen vertegenwoordigt. 9h 

Het strategisch belang van twee andere categorieën intellectuelen ('grote 
intellectuelen' en 'gespecialiseerde intellectuelen') gaat niet in de eerste plaats 
op het bondgenootschap van de arbeidersklasse met andere klassen terug, als
wel op de noodzaak een cultureel front te openen. Dit front eist dat er cultu
reel, theoretisch en wereldbeschouwelijk kwalitatief nieuwe ontwikkelingen 
worden ingezet, waardoor het de arbeidersklasse mogelijk wordt gemaakt zich 
te bevrijden uit de hegemonie van de burgerlijke cultuurmeen begin te maken 
met de opbouw van een t>igen cultuur. Gramsci wijst er uitdrukkelijk op dat de 
strijd op wt>tenschappelijk of ideologisch terrein (d.w.z. in her gebied van de 
'hogere cultuur') niet volgms dezelfde logiel vcrloopt als de politieke of mili
taire strijd. In het laatste geval kan het tactisch juist zijn om door tt' stoten op 
plaatsen waar de weerstand het geringste is, zodat men in staat is zich in een la
ter stadium op de sterkste punten van de tegenstander tt' concentreren en deze 
met een maximum aan kracht aan te vallen. Maar in de strijd op tht>orctisch of 
cultureel vlak zijn het juist de punten van de grootste weerstand die het eerst 
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overwonnen moeten worden. In deze strijd is het veel beter om zich alleen op 
de grote intellectuelen van de tegenpartij te beroepen en om de minder belang

rijke, de herkauwers van slogans, buiten beschouwing te latm ( ... ) Op het ide
ologische front ( ... ) is de overwinning op de hulptroepen ert op de volgelingen 

nauwelijks 'Uan belang: op dat front moeten de meest prominente tegenstanders 
bestreden worden.'"'' Vanzelfsprekend betekent dit niet dat de 'lagere' intellec
tuelen onbelangrijk zouden zijn: Het is waar dat een historzsch tijdperk en een 
gegeven maatschappij eerder vertegenwoordigd worden door de middenmoot 
van mtellectuelcn en dus door de middelmatigen, maar de heersende ideologie, 
de ideologie van de massa moet onderscheiden worden van de wetenschappcli;
kc 7.eerken, van de grote filosofische synthesen die er de kem van 7.Jormcrz. Het 
zijn deze grotefilosofische synthesen die duidelijk overwonnen moeten worden, 

wat negatief kan gebeuren door er de ongeldigheid 'Uarz ,lan te tonen, of posztzef 
door er filosofische synthesen tegenover te stellen dze belangnjker en betekcms
vollcr zijn.'il Wat de arbeidersklasse aangaat betekent dit eerst en vooral dat het 
marxisme tot ontwikkeling moet worden gebracht als een 'niemve cultuur' diè 
.1an alle bestaande wereldbeschouwingen superieur kan wordcn geacht- een 
opgave die zonder de inzct van 'gespecialiseerde intellectuelen' en 'grote intel
lectuelen' niet wordt volbracht. 

De opening van een 'cultureel front' impliceert echtt:r ook een omYattende 
pedagogische activiteitn waardoor de eigen cultuur of ideologie van de arbei
dersklasse over heel de maatschappij wordt verbreid zodat zij tot 'heersende' 
ideologie wordt die daadwerkelijk het denken en handelen Yan andere klassen 
beheerst. Het is duidelijk dat dit niet uitsluitend voor de hegemonie Yan de ar
beidersklasse geldt. Elke vcrhouding van 'hegemonie' zs noodzakelzjk een pe
dagogische verhouding zegt Gramsci dan ook. 99 Daarbij komt het natuurlijk 
vooral op de massa van beroepsintellectuelen aan d.w.z. op al die intellectuelen 
met een 'opvoedende' of 'bemiddelende' taak: naar hen toe moet een actiew 
politiek van organisatie en assimilatie worden gevoerd. Het voorbeeld wordt in 
deze opnieuw door de Moderati gegeven die er in slaagden de intellectuelen uit 
het onderwijs onder controle te krijgen en voor zich in te schakelen. Gramsci 
leidt daar het belang van een 'onderwijsprogramma' uit af en van een 'oor
spronkelijke pedagogie' die de belangstelling heeft 'GWZ die fractie van zntc!lec

tuelcn die het meest talrzjk is en homogeen, nameli;k de ondcrléïJZCrs tot en met 
de univcrsitazrc professoren en die hen op het technische \lak Yan hun beroeps
uitoefening een eigen activiteit verschaft. 100 Hoewel de strategische betckem; 
van massale pedagogische activiteit niet uitsluitend voor de hegemonie van de 
arbeidersklasse geldt, zij geldt daarvoor wel in hogere mate. \\'aar Gramsci de 
voorwaarden noemt voor iedere culturele beweging die het alledaagse denken 
en de oude wereldbeschouwingen in het algemeen tracht te vervangen, en dan 
wijst op de noodzaak om onophoudeli;k alle krachten zn (te) zetten orrz steeds 
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bredere lagen ~·an de !?cvolkirzg intellectueel een hogn· peil te doen /Jercikcrz, 
mn de vormeloze massa vorm te geven d.cc.L. bi7 (te! drugen a,m het ontsta,m 

c·arz intellectuele elites van een nieuw type die dzrcc1 uit de n~tzss,z voortko11zuz 
en tegelijkertijd het contact met dze massa behouden, heeft hij <'ngetwijfcld de 
strijd om de hegemonie van de arbeidersklasse op het oog. 1 ~ 1 D~\arom wordt 
het marxisme in de Gcvangenisschnftcrz ook op een dubhele wijze Oll1scbrc

l'en. Enerzijds vormt het een rzzeu~·e, onafhurzkclzjkc en ungzn,•lc 

i.è'crcldbeschouwirzg 1
J
2 waarmee alle voorgaande wereldbeschouwingen 111 

principe overwonnen zijn. Anderzijds kenmerkt het marxisme /ich dounbt 

het voor het eerst de intellectuele vooruitgung ~·an de massa en met ,tl/een ·uan 

enkele groepen intellectuelen politiek mogelijk nw,1kt. 1 ~' Hoc probkmatisch 

deze dubbele veldslag aan het cultureel front ook moge ziJn, 1ë
4 liJ is nllod7ake

lijk mor de intellectuele en morele hervorming van heel het nuatschappelijk k 

1en die met de hegemonie van de arbeidersklasse gegeven is. 

De politieke partij 

.\1ct dit alles is nog niet méér gezegd dan dat de onderscheiden cat<'gorivën van 

intellectuelen een specifieke bz1drage leveren aan het verov<:rcn van ck 
nzomc of- wat precieser is- aan het uitoefenen van de hegcmome w,umeer 

die eenmaal tot stand is gebracht. tJi> De vraag 1s daarom op welke wÎJIC hun (>fl· 

derlinge \'erbinding moet worden gedacht, ook wanneer de staatsm.wht nog 

niet wroverd is' Het is hier dat de politieke partij ten tonele verschijnt. 
Zowel de \·erbinding van intellectuelen en volk als het vcrband dat tussen 

diverse groepen intellectuelen zelf lx·sraat is nooit noodzt~kclijk van ,lard: het 
moet in een politiek-historisch gevecht tot stand worden gebracht, WJt bete

kent dat het bij een ongunstig verloop van de krachrsn:rhoudingcn gc!Jccl met 

tot stand wordt gebracht. Zonder het onderscheid tussen intellectuele acrivitci 

ten van culturele of politieke, pedagogische of technische ,tard uit het oog u: 

1erliczen is Gramsci daarom-- vooral bij zijn historisch onderzoek-- steeds 

~cïntcrcsseerd in het nct7.i.'erk vmz reëel bestt~urzde verbindingen zoals dat gedu

rende een bepaalde periode en ten behoeve van een bepaalde klasseheerschappij 

heeit gefunctioneerd. Wat hij in k.un probeen te brengen ?ijn de wcrkdijkc 

1erknopingen en \erdichtingen (niet toevallig spreekt hij in verlnnd met de 

.\1oderati \·an 'condensatie' en 'concentratie') van uiteenlopende intelb.:tuelc 

activiteit, die bij processen als het ltaliaame Risurgim<:nto ot 111 de periode van 
de Franse\' erlichting ?.o'n doorslaggevende rol hcbbm gcspcdd. I ),ll wrkb~m 

nok waarom hij zoveel belang hecht ,1an de ucnchil!cnde ,,_..;p.c·n waarop mttl

lectuelcn ~·,meen bepaald type hun politieke rol in een aamallancll'n hebb,·n ge· 

'peeld (Engeland, Frankrijk, Duitsland, Amerik1, Rusbnd, enL~liOPrt). 1 



Deze benadering geldt evengoed waar het om de hegemoniale strategie van de 
arbeidersklasse gaat. 

We komen zo bij het derde element van deze strategie dat nog niet aan de 
orde was: de stellingenoorlog. Daarbij spreekt het vanzelf dat de arbeidersklas

se haar hegemonie niet vanuit een historisch nulpunt tot ontwikkeling zou 
kunnen brengen. Ook kan zij zich er niet toe beperken de strategieën waarmee 
in een eerder stadium de bourgeoisie succes heeft gehad slechts na te bootsen. 
De arbeidersklaseis gedwongen haar eigen vormen van hegemonie te ontwik
kelen onder dominantie van en in strijd met de burgerlijke hegemonie. Dat 
heeft belangrijke strategische gevolgen. Zo kan de strategie waarmee de Russi
sche revolutionairen in 1917 een overwining konden behalen in West-Europa 
niet worden gebruikt: hier hoeft men niet te proberen met één snelle beweging 
de staatsmacht te veroveren (bewegingsoorlog). Met een dergelijke tactiek zou 
men slechts een 'buitenste schans' in handen hebben gekregen, terwijl de hech
te keten van 'fortificaties en kazematten', waaruit de burgerlijke maatschappij 
bestaat, een geweldige weerstand ontwikkelen zou; 10s feitehik zou de macht 
van de bourgeoisie allerminst gt'broken zijn. In West-Europa ziet de arbeiders
klasse zich geconfronteerd met een stelsel van 'loopgraven' en 'pennanentc 
fortificaties' 109 waardoor de burgerlijke hegemonie in stand gehouden wordt en 
een overgang tot de stellingenoorlog onvermijdelijk wordt. Dat betekent dat de 
hegemoniale strategie van de arbeidersklasse niet alleen op een breed, maar ook 
op een duurzaam stelsel van bondgenootschappen moet zijn gebaseerd, zoals 
ook haar culturele front niet alleen allesomvattend maar ook permanent dient 
te zijn. Deze duurzaamheid is noodzakelijk om weerstand te kunnen bieden 
aan de onafgebroken 'belegering' vanuit de heersende klasse om ('als de situatie 
gunstig is') tot tegenoffensieven over te gaan of om (als de situatie ongunstig is 
zoals tijdens het fascisme) een effectieve verdediging van de verworven strijd
posities mogelijk te maken. Het essentiële element in iedere situatie, zegt 
Gramsci daarom, wordt gevormd door de permanent georganiseerde en lang 
van tevoren voorbereide krachten die naar voren kunnen worden geschoven als 
de situatie gunstig is( ... ) De essentiële taak is daarom er systematisch en gedul
dig op toe te zien dat deze krachten zich vormen, zich ontwikkelen, homogeen, 
compact en zelfbewust worden. 11 c 

Dat brengt ons bij de communistische partij die \·olgens Gramsci een cen
trale en absoluut onmisbare rol in de hegemoniale strategie van de arbeiders
klasse speelt. Haar belang is tweeledig. Ten eerste vormt de communistische 
partij de plaats waar de diverse vormen van intellectuele activiteit, zoals de lei
dinggevende en de gespecialiseerde, de 'scheppende' en de 'bemiddelende', de 
theoretische en de culturele, de opvoedende en de organiserende activiteit, el
kaar doorkruisen en op elkaar worden afgestemd. Ten tweede vormt zij de 
ruimte waarbinnen al deze krachten permanent zijn georganiseerd om--- als de 

68 



situatie gunstig is~ naar voren te worden geschoven. Wanneer de communis
tische partij een dergelijke organische 'condensatie' of 'concentratie' vormt van 

.1l die onderscheiden intellectuele activiteiten die voor het welslagen van een hc
~emonialc strategie van de arbeidersklasse zijn vereist, dan kan ze inderaad een 
'collectieve intellectueel' worden genoemd. De term 'collectieve intellectueel' 
is nn Togliatti afkomstig, maar het lijdt geen twijfel dat deze benaming geheel 
in het vcrlengde van Gramsci's partijopvatting ligt. Dat blijkt uit de vcrschil
lende taken die deze aan de communistische partij op het vlak van de intellectu
denpolitiek toegeschreven heeft, waarvan ik de voornaamste kort wil vermel
den. 

De fundamentele functie van elke politieke partij is om haar leden te ont

u·lkkclcn en om te vormen tot geschoolde politieke intellectuelen, leiders en or
ganzsatoren van alle activiteiten en functies die inherent zijn aan de organische 

orztE·ikkeling van een integrale d.w.z. burgerlijke en politieke maatschappij. 111 

ln dat opzicht onderscheidt de communistische partij zich nog niet. Gramsci 
concludeert daarom ook: Dat alle leden van een politieke partij als intellectu
elcrz beschouwd moeten worden, lijkt misschien een lachwekkende en karikatu
r,de bewering; toch, als men er over nadenkt, zs niets meer juist( ... ) het gaat om 
de leuiinggcverzde en organisatorische d.w.z. de opvoedende en intellectuele 
functie. 112 Er is echter wel iets anders wat de communistische partij van de ove
rige politieke partijen onderscheidt. Terwijl de bourgeoisie de mogelijkheid 
bezat om bijvoorbeeld op het terrein van de produktietechniek haar eigen or
ganische intellectuelen tot ontwikkeling te brengen, kunnen de organische in
tellectuelen van de arbeidersklasse uitsluitend tot stand worden gebracht op het 
politieke en filosofische terrein waarop haar politieke partij zich beweegt. 113 De 
communistische partij moet dus als onmisbaar voor de hegemoniale strategie 
van de arbeidersklasse worden beschouwd. Een tweede functie is van deze eer
ste afgeleid. Een partij, aldus Gramsci, vormt de verbinding tussen de organi
sche intellectuelen 'Varz een bepaalde groep (de heersende) en de traditionele m
tellectuelen ( ... )een intellectueel die lid wordt varz de politieke partij van een be
paalde maatschappelijke groep gaat op in de organische intellectuelen van die 
groep zelf erz verbindt zich nauw met de groep. 114 De harde kern van het 'ide
ologische blok' wordt dus door de politieke partij gevormd. Ook deze tweede 
functie komt aan de politieke partijen van meerdere klassen toe, maar de com
munistische partij meer dan enig andere omdat zonder haar van organische in
tellectuelen van het proletariaat geen sprake kan zijn en van een ideologisch 
blok onder leiding daarvan dus zeker niet. Deze twee functies maken van de 
communistische partij een conditio sine qua non om het eerste element te reali
seren dat tot een hegemoniale strategie van de arbeidersklasse behoort (een 
duurzaam bondgenootschap met andere klassen onder leiding van het proleta
riaat). 
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:\har ook het ,Jis tweede genoemde cicment van deze strategie (permanen
te en allcvmJvattcndc strijd op het cultureel front) betreft de communistische 

pan ij. Cramsci wijst hiJvoorhedd op de !Jesllsserzde betekenis dze zn de moder
ne ?<-crcld de po!ztickc p<~rtz;cn (hebben) in de uitwerking en vcrbreiding van 
;Ccre!dhcschouii'lngen (. .. ). Dac~rom kan men %eggen dat de partijen werken 
<~an de schepping <Jan de zlitcgr<~lc en allesomvattende nieuwe intellectualitezt. 111 

l'vbg ook den hctekcnis toekomen a.m alle politieke partijen in moderne zin, 

opmeuw bl1jkt 11L't de communistische p.1rrij re zijn (door Cramsci 'moderne 

Vorst' genoemd) waarvoor dat het sterbte geld. t'en bclangrzjk deel ·van de 

nzudcmc I 'on/ mol'l genebt LIJn op het problr.:cm ·;;,meen zntc!lectuclc en more

le hervorming d.'iD.z. het 'l'ra,zgstuk Vûrz de godsdienst of van de ·wereldbc

schouwmg I· .. ! De moderne Vorst moet ~·el de verkondiger erz orgünisator van 

een mteilectuclc en morele hervormmg zzjn; dit betekeilt het terrein effenen 

é.'Oor een 1)crdcre onr?i·ikÁ"e/zl?u ·van de nationale co!lectie~·e wil1/an het volk in . c 

de nchting vt~n een hogere en orm:attcnde ·vorm v<~n moderne beschaving. 11
'' 

Het 1s daarbij van belang dat de culturele activiteit van de partij niet simpelweg 
],ij haar politieke 'opgeteld' wordt: zij dient de belichaming te zijn van een in

temievc \ erbinding tus>en her politieke en culturele front, waardoor de we

reldbeschouwing die de arbeidersklasse inzet tegen de burgerlijke hegemonie 

•,>p een toual :mdere wrjzc dan deze gaat functioneren: De moderne Vorst 

werpt zn :;,z}rz om~·1kkellng het gehele systeem ·uan de intellectuele en morele 

"'erhoudingcn m;n·er rmzdat :;,zjn ont<.àkkcling nu ;uist betekent dat elke han

de!mg opgcvût wordt als nuttzg ofschadelijk, als goed ofkwaad, enkel in relatie 

tot de moderne Vorst zelf, en vt~nuit de ·uraûg of zzi zzj'n macht vergroot of 

IC,i"CJI'6..'Crkt. 11 

Ook Cram-,ci denkt de communistische partij dus als een uiterste concen

tratic v,m uiteenlopende intellectuele activiteit. Zij is de plaats waar de organi
sche mtcllcctuclen van de arlwidcrskbssc worden geproduceerd en traditionele 

mtcllect uclen worden geassimileerd, waar bet marxisme als superieure wereld

hc>c:houwing tot ontwikkeling wordt gebracht en aan de intellectuele vooruit

gang \ an de massa wordt gewerkt, waar alle leidinggevende activiteit die in de 

hegemoniale strategie van de arbeidersklasse is vcreist permanent wordt geor

ganiseerd; ZIJ is hu c1genlijke zenuwcentrum dat dt band van intellectuelen en 

Yolk, v:lll bewustzijn en macht, van filosofie en politiek, van vooruitgang en 

striJd garandeert. 

Conclusie 

Uit het voorgaande kunnen enige voorlopige conclusies worden getrokken. 
Ten eerste dat ren homogeen intellectuelenbegrip in de Gevangenlsschrzften 
ontbreekt. Alleen al het fc>it dat de term 'intellectuelen' in uiteenlopende rich-
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tingen omschreven wordt maakt het moeilijk een gemeenschappelijke noemer 
te vinden waarop de diverse categorieën van intellectuelen die Grarnsci onder

scheidt verenigbaar zouden zijn. Wat in zijn teksten functioneert is een veel
heid van speczjzekc intellectuele activiteiten die niet tot één homogeen of 'oor
spronkelijk' intellectuelenbegrip te herleiden zijn. Interpretaties van de Ge
vangenisschriftcn die tot een dergelijk theoretisch eenduidig of oorspronkelijk 
intellectuelenbegrip bij Gramsci pogen te komen lopen steeds gevaar apologe
tisch te worden in die zin dat zij één categorie van intellectuele activiteit als de 
meest fundamentele beschouwen en de overige in het licht daarvan zien. Het 
intellectuelenbegrip dat Gramsci hanteert moet echter als 'opengebroken' wor
den opgevat. Een tweede conclusie luidt dat de positieve samenhang van deze 
diverse categorieën van intellectualiteit historisch-politiek van aard is. I lH Hun 
eenheid wordt immers gevormd door de wijze waarop een klasse erin slaagt di
verse categoriën intellectuelen in te schakelen (of uit te schakelen) met het oog 
op haar project van een hegemoniale strategie. 119 Wat de arbeidersklasse betreft 
neemt deze eenheid de concrete vorm aan van een communistische partij, die 
de uiteenlopende intellectuele taken bij het veroveren van de hegemonie reali
seert, unificeert en permanent organiseert en die in zoverre als collectieve intel
lectueel kan worden beschouwd. 

Deze benadering van het intellectuelenvraagstuk heeft meerdere voorde
len. In het voorafgaande is al gewezen op de instrumentele waarde van Grams
ci's 'opengebroken' en 'gepolitiseerde' intellectuelenbegrip. Het stelt hem in 
staat de concrete netwerken van intellectuele activiteit te analyseren waarmee in 
het verleden hegemonieën tot stand werden gebracht. (Vergelijk bijvoorbeeld 
de wijze waarop hij het Risorgimento analyseert.) Het stelt hem ook in staat de 
politiek-culturele krachtlijnen en verknopingen in kaart te brengen die voor de 
actuele strijd om de hegemonie doorslaggevend zijn. In zoverre is Gramsci's 
intellectuelenbegrip een 'interpretatieve categorie' waarmee een concrete ana
lyse van een concrete situatie kan worden gemaakt. 120 Tegelijkertijd heeft zijn 
intellectuelenbegrip echter belangrijke polemische waarde omdat het radicaal 
met het zelfbeeld van de burgerlijke intellectuelen breekt. Zo bestrijdt Gramsci 
bijvoorbeeld de idee dat intellectuelen primair actief zouden zijn in het gebied 
van de cultuur (de taal, de wetenschap, de kunst, etc.) en laat hij zien dat er 
evengoed in het vlak van de economische produktie evenals in het vlak van de 
staat of politieke maatschappij van intellectuele functies sprake is. Verder laat 
hij zien dat intellectuelen zich niet enkel bezighouden met 'scheppende' of 'kri
tische' activiteit; organiserende of leidinggevende activiteit evenals functies van 
'ondergeschikte' of 'bemiddelende' aard waardoor de werkende bevolking met 
de heersende klasse in contact wordt gebracht, moeten evenzeer als intellectu
ele activiteit worden beschouwd. Voorts wordt gebroken met de burgerlijke 
voorstelling dat intellectuelen altijd een elite zouden vormen; ook de intellectu-
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den vormen een massa (juist in toenemende mate) en in zekere zin kan zelfs 'ie
der mens' als intellectueel worden beschouwd. Tot slot weerlegt Gramsci de 

idee van een 'autonome positie' die de burgerlijke intellectuelen zichzelf graag 
toeschrijven; of het nu gaat om organische intellectuelen of om beroepsintcl

lectuclen, om gespecialiseerde of om traditionele mtellectuelen, om intellectu
elen die werkzaam zijn in de filosofie of in de fabriek: voor hen allen geldt dat 
zij slechts kunnen functioneren in en door de krachtsverhoudingen van de 
klassenstrijd. 121 Deze polemische waarde van Gramsci's intellectuelenbegrip 
richt zich overigens niet enkel tegen het burgerlijke denken maar evengoed tc
gen het marxisme van de Ille Internaiomie dat juist inzake de intellectuelen 
veel aan het burgerlijk denken verplicht is. 

Dit alles hoeft ons niet blind te maken voor de problematische kanten van 
Gramsci's benadering van het intellectuelenvraagstuk In twee opzichten im
mers wordt de vruchtbaarheid van zijn aanpak in gevaar gebracht. Ten eerste 
wordt het onderscheid tussen meerdere en specifieke vormen van intellectuele 
activiteit evenals het historisch-politieke karakter van hun samenhang ten dele 
onzichtbaar gemaakt onder invloed van een hegcliaanse problematiek waarin 
tussen filosofie en geschiedenis, denken en handelen, revolutie en cultuur een 
principiële identiteit bestaat. Ten tweede wordt, voorzover Gramsci erin slaagt 
onderscheidingen tussen meerdere en specifieke vormen van intellectuele acti
viteit vast te houden, het vraagstuk van hun eenheid eerder verschoven dan 
werkelijk opgelost. Het vraagstuk verschuift immers naar dat van de histori
sche en politieke eenheid van de communistische partij. Het probleem daarbij 
is dat Gramsci een tamelijk 'totalitaire' opvatting van deze eenheid heeft. 122 Dat 
de partij als collectieve intellectueel tot taak heeft om diverse vormen van intel
lectuele strijd tot eenheid te brengen en af te stemmen op de krachtsverhoudin
gen aan het politiek-culturele front als geheel is één ding- de wijze waarop die 
eenheid wordt gerealiseerd is een andere zaak. Men kan moeilijk ontkennen 
dat Gramsci de partij als het 'totaliserende' moment heeft opgevat waarin de 
verschillen tussen diverse soorten van intellectuele strijd 'opgeheven' zijn. Het 
politieke vraagstuk van de 'coördinatie' van anderssoortige strategieën en ge
vechten wordt via een dergelijke 'totalisatie' grotendeels onzichtbaar gemaakt 
- en ook dat zou als een verre uitwerking van de hegeliaanse problematiek 
kunnen worden gezien. 

Deze moeilijkheden zouden wellicht vermeden of opgelost kunnen wor
den wanneer men zijn uitgangspunt neemt in Gramsci's strategische problema
tiek en zou pogen van daaruit alle passages die aan het intellectuelenvraagstuk 
zijn gewijd te herlezen, met mbegrip van die fragmenten die uitdrukkelijk in 
een hegeliaans idioom zijn gesteld. Een van de voornaamste kwesties wordt in 
dat geval door de communistische partij gevormd en door haar functie in het 
kader van een hegemoniale strategie. Wat deze functie betreft bevat het Com-
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munistisch Mamfcst een belangrijke passage waarin het specifieke van de com
munistische politiek als volgt wordt gedefinieerd: De communisten onderschei
den zich van de overige proletarische parti;en slechts doordat zij enerzijds in de 
'Uerschillende nationale klassengevechten van de proletariërs de gemeenschap
pelijke van de nationaliteit onafhankelijke belangen van het gehele proletariaat 
naar voren brengen en tot hun recht laten komen en anderzijds doordat zij op 
de verschillende trappen die de strijd tussen proletariaat en bourgeoisie door
loopt, steeds het belang van de beweging als geheel vertegenwoordigen. 123 Wat 
in deze formulering voorop wordt gesteld is het vraagstuk van de coördinatie 
van diverse fronten en diverse etappes uit de klassenstrijd, waarbij datgene wat 
in een complex gevecht met de bourgeoisie 'de partij van de arbeidersklasse' is 
niet altijd en niet noodzakelijk samenvalt met het feitelijke apparaat van deze of 
gene politieke organisatie. Vasthouden aan een dergelijke opvatting van com
munistische politiek heeft ook gevolgen voor de wijze waarop men het intellec
tuelenvraagstuk stelt. De taak van de 'collectieve intellectueel' is immers niet 
om binnen de veilige grenzen van de eigen groep of organisatie uiteenlopende 
intellectuele activiteit te 'totaliseren' (en daarmee van hun verschil te ontdoen). 
Waar het om zou moeten gaan is dat de wezenlijk verschillende politiek-cultu
rele gevechten die zich reeds afspelen buiten de eigen organisatie of groep wor
den gecoördineerd. 

In feite vormt dit momenteel een aanzienlijk probleem omdat er heel wat 
intellectuelen zijn die behoren tot de communistische partij zonder in hun ei
gen veld te functioneren als communist (in de zin van het Communistisch 
Manifest) terwijl er evengoed intellectuelen zijn die daadwerkelijk op commu
nistische wijze functioneren zonder evenwel te behoren tot het apparaat van 
deze of gene partij. 124 Dit probleem klemt temeer nu steeds meer intellectuelen 
zich lijken te vinden in Foucaults omschrijving van de 'specifieke intellectueel' 
die zijn theoretische, technische, culturele of politieke competentie inzet op 
fronten van lokale en tijdelijke aard zonder zich nog de vraag te kunnen (of te 
willen) stellen naar een globale coördinatie in de strijd tegen de burgerlijke he
gemonie. Dat manifesteert zich in de talrijke verzetsbewegingen die de afgelo
pen tien jaar zijn ontstaan (doorgaans buiten de politieke partijen en hun appa
raten om) zoals de milieubeweging, vrouwenbeweging, beweging tegen de 
kernenergie, tegen het militarisme, etc. De wijze waarop de 'collectieve intel
lectueel' traditioneel werd georganiseerd lijkt door de historische ontwikkeling 
ter discussie te worden gesteld - als zij er al niet door is achterhaald. 

Noten 

n. Er zij nogmaals op gewezen dat de diverse intellectuele 'categorieën' waarvan hier sprake is 
wrwijzen naar functies of activiteiten van ongelijksoortige aard en dus niet sociologisch 
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moeten worden verstaan: de vraag welke sociale groepen de dragers van dergelijke iuncties 
of .lctivitciten ;.;ijn blijft daarbij '5terk op de Jchtcrgrond. 

78a Over Groce merkt Gram se i op: Hi; hnft de aandacht gevestigd op het belang è'an culturele 
gegevens en van het denken in de ontwikkeling van de geschiedenis, op de functie ·van de 
grote intdlectuelen in h~t organische leven Vütz de rnadtsdJûppi; en va-r1 de SVIû!, A. Cram~ci, 
Marxisme als filosofie ~·an de praxis, p. ll S. 

79. Het politieke belang van de cultuur is een telkens terugkerend thema in Cramsci's werk. Zo 
merkt hij onder rnecr op: Een historzschc handeling kan alleen door een 'collecticvl..'' rncns 
worden volbracht en dat c·eronderstelt het rea!zscren cuan cm 'cu!turccl-ma,<t.schappc!ijkc' 
eenheid( ... ) op bt~sis van eenzelfde gemeensch,,ppelzjke wereldbeschowzáng. Een geprivile
gieerde plaats wordt daarbij ingenomen door de taal: Taal betekent tegeii;kcrttjd cultuur en 
filosofie (al is het maar op het nh·eau ·van gezond verstand) en da<~rom zs het feit c•an 'de laai' 
in werke!tjkheid een veelheid aan feiten die min afmeer geu;ördineerd en tot een org,Irlisch 
geheel gemaakt zz;n. Selcctions, p. 349. 

80. A. Gramsci, Marxisme alsfilosofie vttrz de praxis, p. 169. 
81. Idem, p. 26. 
82. Meer dan eens laat Gramvei zicb ertoe verleiden een identiteit te poneren bijv. tmsen mach

tdoosbeid in politieke zin en afhankelijkheid in intellectuele zin. Zie o.a. A. Gramsci, Mar
xisme als filosofie van de praxzs, p. 24/25 of Grondbegrippen ~wz de politiek, p. 35. 

83. Idem, p. 37. 
84. Zo strelt Gramsci n.a.v. de Ru;sische Revolutie politiek-praktische vooruitgang en intelle

tuele vooruitgang op éénlijn (zie Grondbegrippen van de pollllek, p. 38). Overigens vormt 
de maatstaf voor een intellectuele vooruitgang bij Cramsci mijns inziens een probleem. Het 
verheffen van de massa van eenvoudigen tot een 'hoger cultureel niveau' lijkt mij niet geheel 
van moralisme vrij zolang voor dit 'hogere' geen andere maatstaf aangegeven wordt dan het 
'niveau' dat de gespecialiseerde intellectuelen inmiddels hebben bereikt. (:Zie p. 39, a.w.) 

85. A. Gratmci, Marxzsme als fi'losofi'e van de praxis, p. 22. 
86. De intellectuele en morele hervorming van het marxisme is er o.a. op gericht de filosoof die 

'in wezen' bij ieder mens al a.mwezig is tot ontplooiing te brengen, d.w.z. 'bewust' te ma
ken en te ontwikkelen. 

87. Zie onder andere Marxisme als filosofie van de praxis, p. 24, 47 en 119/!20. Dat deze ge
dachte niet een toevallig of gemakkelijk te verwijderen 'element' van Gramsci's denken is 
blijkt wel uit zijn bewering dat de stap naar de identiteit van filosofie en politiek een eerste 
stap op weg naar het marxisme is. 

88. Vergelijk de functie die de hegcliaanse dialectiek bij Lukacs vervult. 
89. De massa van beroepsintellectuelen maakt zelf een aanzienlijk deel van deze 'middenlagen' 

uit en vormt alleen om die reden al een belangrijke bondgenoot voor de arbeidersklasse. 
90. De ontdekking van het cultureel front brengt Gramsci met de Russische Revolutie in ver

band; hij schrijft bijvoorbeeld dat het marxisme in zijn 'meest recente ontwikkelingsfase' 
gericht is up het 'produktief maken' ~·an het culturele element, c.'an de culturele activiteit, 
'van een cultureel front dat noodzakeli;k is rzt~ast het louter economische en het louter politie
ke front; Grondbegrippen ·van de politzek, p. 31. 

91. Idem, p. 25 en 28. 
92. De stelling dat er bij Grarnsci sprake is van een coherente strategische problematiek wordt 

bestreden door P. Anderson, The Antinomiesof Antonio Gramsci, New Leji Review 100. 
93. A. Gramsci, Marxisme als filosofie ~wz de praxzs, p. !31. 
94. A. Gramsci, Selectwns from the Prison ]\'otebooks, p. 60. 
95. Idem, p. 60. 
96. Een dergelijk blok formeert zich spontaan in historische perioden waarin de gegeven maat

schappelijke groep daadwerkelijk progressief is maar zodra de heenende maatschappelzjke 
groep zijn functie uitgeput heeft nezgt het ideologisch blok ertoe uiteen te vallen; dan kan het 
'spontane' worden vcrvangen door 'dwang' ... A. Gramsci, Selections from the Przson Note
books, p. 60/61. 

96a A. Gramsci, Marxisme als filosofie van de praxis, p. %. 
97. Idem, p. 96/97. 
98. Een nieuwe cuituur komt met alleen tot stmzd d.m.cz). individuele 'originele' ontdekkingen, 

maar ook en voorul door de kritische verbreiding ~·an reeds ontdekte waarheden, A. Gram.s
ci a.w. p. 23. 
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99. A. Cram..,ci, Gtoruibegrippen van de pohtick, p. 44. 
100. A. Grarnsci, ,)"elcctiort) jrorn the Prisorz ,Votcbooks, p. 103/104. 

IC I. A. Cr,tmsci, Milrxzsrnc ilfs filosofie varz de prm:is, p. 37. 
I 02. Idem, p. 72; ?ie ook p. 112. 
I O.J. A. Cramsci, Grondbegrippen van de pulltiek, p. 37. 
104. Cramsci stelt vast dat het marxisme zich voor een tweevoudige opgave zag geplaatst. Ten 

eer~ te n1oct het de rnudernc ideolugici;n in hun rnecst gcrt.1jjineerde uitingen bcstnjden um zo 
een ezgen groep orz,zjlhlnkelzjke intellectuelen te kunnen ·vormen. Ten tweede moet het de 
!)olksrnas';a \wier cultuur nog nziddelcewzos wr.1s, op kunnen 7.-'oedtn. 
I )c laatste op,;avc was fundamentcel en heeft zowel kwalitatief als kwantitatief alle krachten 
gevergd. Het resultaat was dat er een vorm van cultuur ontstond die weliswaar een iets hoger 
peil bereikte· dûn het gemiddelde culturele peil Vûn de volksmassa's (en dût peil mzs bijzonder 
lûag) maar die volkomen ongeschikt was om de ideologieën van de ontwikkelde klassen te 
bcstnJden en dût tcrcu.·i;l de nieuv:•e filosofie nu juist ontstaan was om het hoogste cultuurgoed 
Vûrz die ti7d, de Duitse klassieke filosofie achter zich te Ltten. Marxisme als filosife van de pra
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Oude en nieuwe theorieën over 
het imperialisme 

Meindert Fennema 
Peter de Jong 

Inleiding 

De theorie van het imperialisme heeft aan het begin van deze eeuw een hoogte
punt gekend. De verovering van gebiedsdelen door de grote mogendheden, 
waarbij de concurrentie van de kapitaalexporterende banken en de zware indu
strie zich voortdurend ontwikkelde tot concurrentie tussen staten, was voor de 
toenmalige maatschappijcritici aanleiding zich te verdiepen in de vraag of deze 
concurrentie tussen staten niet tot oorlog zou kunnen leiden. Voor marxisten, 
zoals Boecharin, Hilferding, Kautsky, Lcnin en Luxemburg, ging het er bo
vendien om de gevolgen van dit imperialisme voor de revolutiekansen van de 
arbeidersbeweging te onderzoeken. Wat begonnen was als een kritiek op kol
oniale misstanden, op internationale speculatiepraktijken en het ermee verbon
den oorlogsgevaar (de Engelsman Hobson had al in 1902 hiertegen een scherpe 
polemiek gelanceerd) werd dus voor de genoemde theoretici van de arbeiders
beweging de basis voor de studie van het imperialisme als ontwikkelingsstadi
um van het kapitalisme, als crisis-stadium om precies te zijn. 

Toen de belangstelling voor de imperialismetheorieën in de tweede helft 
van de jaren zestig herleefde, speelden - bij alle verschillen - vcrgelijkbare 
ontwikkelingen een rol. De Amerikaanse interventieoorlog in Indo-China 
deed de vraag rijzen naar de samenhang met het na de oorlog gegroeide Ameri
kaanse economische imperium, en op basis van de kritiek op de Amerikaanse 
oorlogsmisdaden, ontspon zich opnieuw een debat over het imperialisme. 

Vergeleken met de manier waarop het imperialisme door de klassieke au
teurs werd onderzocht, valt meer nadruk op een economische analyse. Met na
me in Frankrijk is een school tot ontwikkeling gekomen die bij voorkeur 
spreekt over 'internationalisatie van het kapitaal' en zich vcrdiept in de econo
mische vormen van het moderne imperialisme zonder dat de nationale rivalitei
ten tussen staten, die voor Lenin een hoofdkenmerk vormden, nog een rol 
schijnen te spelen. Aan de andere kant hebben verschillende moderne auteurs 
punten naar voren gebracht, die het mogelijk maken bepaalde zwakke kanten 
van de klassieke marxistische imperialismetheorieën te boven te komen. Dit 
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betreft in het bij:?onder de .undacht voor het produktieproccs, die in de 'klas
sieken' ontbreekt. 

In het onderstaande willen wij de klassicke imperialismetheorieën kort de 
revue laten passeren, waarbij het laatstgenoemde punt, hun verwaarlozing van 
het arbeidsproces in de produktievcrhoudingen, moet blijken. Vervolgens zul
len wc enkele meer recente theorieën, die hieraan wel aandacht besteden, noe
men en tenslotte stilstaan bij een belangrijk boek in de Franse discussie, nl. dat 
van Wladimir Andreff, Profits et structures du capita/isme mondial (Winsten en 
structuren van het wereldkapitalisme, Calmann-Levy, 1976 ). 

Andreffs' boek werd tot nu toe niet in het Nederlands vertaald. Het matc
riaal dat erin wordt gepresenteerd, alsook de theoretische fundering voor het 
onderzoek dat ervoor is verricht, kunnen echter betrekkelijk kort worden sa
mengevat. Zijn boek berust op een nieuwe interpretatie van de samenhang van 
produktie en circulatie, zoals door Marx gcanaliseerd. Daarom zullen wc eerst 
een samenvatting geven van wat Marx over deze begrippen zegt. 

Produktie en circulatie bij Marx 

De verhouding tussen de produktie en circulatie in het kapitalisme is door 
Marx onder meer tot uitdrukking gebracht in de opbouw van zijn hoofdwerk 
Das Kapital. De opeenvolgende delen hiervan zijn getiteld: 

I. Het produktieproces van kapitaal; 
II. Het circulatieproces van kapitaal; 
III. Het totaalproces van de kapitalistische produktie. 

Deze structuur geeft de methode aan die Marx bij zijn analyse gevolgd heeft, in 
de woorden van Rosdolsky, 'de stapsgewijze reconstructie van het concrete uit 
de eenvoudigste abstracte bepalingen ervan ( ... )'. De eenvoudigste abstracte 
bepaling van de betrekkingen binnen de kapitalistische produktiewijze is, als 
afgeleide van de tegenspraak tussen privé en maatschappelijk, die tussen kapi
taal en arbeid. Hieruit worden de basis-klassentegenstellingen in het produk
tieproces verklaard. De tweede, al meer concrete bepaling, is de tegenspraak 
tussen produktie en consumptie. Zij is meer concreet omdat zij aangeeft dat het 
produktieproces opgesplitst is in vele afzonderlijke produktieprocessen, die in 
het circulatieproces met elkaar in vcrbinding staan en waardoor de basis-klas
sentegenstelling geconcretiseerd wordt in de fractionering van bourgeoisie en 
arbeidersklasse. De twee tegenspraken die op deze wijze worden onderschei
den (vgl. Van der Pijl 1978, hfd. I) dienen in hun onderlinge samenhang te 
worden gezien als stapsgewijze benaderingen van een complexe, samengcstel
de totaliteit. Vandaar dat in deel III van Das Kapital de reeds geanalyseerde te
genstellingen arbeid/kapitaal (deel I) en produktie/consumptie (deel II) weer 
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terugkomen. De behandeling van de tendentiële daling van de winstvoet kan 
hier als voorbeeld dienen. Deze tendentiëlc daling is uitdrukking van de tegen

spraak tussen arbeid en kapitaal zoals die zich uitdrukt in de organische samen
stelling van het kapitaal, maar tegelijkertijd ook van de tegenstelling tussen ver

schillende kapitalen die zich uitdrukt in een gemiddelde winstvoet op maat
schappelijk niveau. Deze tendentiële daling van de winstvoet leidt op zijn beurt 
via de tegenwerkende tendenties tot een verdere vermaatschappelijking van het 
kapitaal, d.w.z. een verscherping van de tegenstelling privé/maatschappelijk 
(zie Das Kapital, deel III, Marx-Engels-Werke (hierna: MEW) deel 25, 221 
e.v.). 

Een ander voorbeeld. Op het niveau van de circulatie onderscheidt Marx 
produktief kapitaal, warenkapitaal en geldkapitaal, naar de vorm waarin het 
kapitaal zich voordoet in de kringloop van kapitaal (deel II, MEW 24, 31-123). 
Marx geeft deze kringloop schematisch zo weer: 

G-W ... P ... W'-G'. G-W ... P ... W'-G'. G-W ... P ... etc. 
Op het niveau nn het totaalproces van de kapitalistische produktie on

dersfheidt Marx het industnecl kapitaal, het handelskapitaal en het bankkapi
taal als kapitaalfracties (deel III, MEW 25, 278). Hier vindt de vorm waarin het 
kapitaal zich voordoet zijn neerslag in de organisatie van kapitaal in de concur
rentieverhoudmgen. 

De klassieke imperialisme-theoretici 

In de theorievorming na Marx wordt bij de analyse van het totaalproces van de 
kapitalistische produktie het accent steeds meer verlegd naar de circulatie van 
kapitaal, waarbij vaak niet meer gelet wordt op het belang van het onderscheid 
naar verschillende abstractieniveau's. Hilferding's Finanzkapital - door 
Kautsky het vierde deel van Das Kapital genoemd-- markeert het begin van 
deze ontwikkeling. Zijn boek bevat een analyse van de nieuwe vormen van ka
pitaalverschaffing die in Duitsland geleid hadden tot een verstrengeling van 
banken en industrie. 'Een steeds toenemend deel van het kapitaal in de indu
strie', aldus Hilferding, 'behoort niet meer aan de industriëlen die het gebrui
ken. Zij krijgen slechts de beschikking over het kapitaal via de bank, die de ei
genaars vertegenwoordigt. Anderzijds is de bank gedwongen een steeds groter 
deel van zijn middelen in de industrie vast te leggen. Hij wordt daardoor steeds 
meer industrieel kapitalist. Ik noem het bankkap i taal, dus kapitaal in geldvorm 
dat op deze manier industrieel kapitaal wordt, het financierskapitaaL' (Hilfer
ding, -1910- 1968, 309, cursivering van ons.) 

Belangrijk is ons inziens de kritiek die Lenin naar voren brengt: 'Deze de
finitie (van Hilferding, MF en PdJ) is onvolledig, in zoverre zij één van de be
langrijkste aspecten van de zaak buiten beschouwing laat, namelijk het dermate 
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toenemen van de concentratic van produktie en kapitaal, dat deze concentratie 
tot het monopolie leidt en geleid heeft.' (Lenin -1917- 1971, 59.) In de definitie 
die Lcnin hier tegenover stelt zijn de drie abstractieniveaus duidelijk te onder
scheiden: 'Concentratie van de produktie, het daaruit ontstaan van monopo
lies, het samensmelten of vcrgroeien van de banken met de industrie- zied:1ar 
de wordingsgeschiedenis van het financierskapitaal en de inhoud van dit be
grip.' (Lenin -1917- 1971, 59.) 

Maar toch concentreert ook Lcnin zich in zijn analyse van het imperialis
me op de verhoudingen tussen de kapitalisten onderling, dat wil zeggen op de 
concurrentieverhoudingen. Wel is waar kiest hij in zijn definitie als uitgangs
punt 'de concentratic in de produktie', de veranderingen in het produktiepro
ces zijn bij Lcnin nauwelijks onderwerp van onderzoek. Dit blijkt onder meer 
uit de definitie die Lenin geeft van het imperialisme: '1. Een concentratic van 
produktie en kapitaal, die een zo hoge trap van ontwikkeling heeft bereikt, dat 
zij monopolies voortbrengt, welke een beslissende rol in het economisch leven 
spelen; 2. een vcrsmelting van bank- en industrieel kapitaal en het op grondslag 
van dit' financierskapitaal' ontstaan van een financiersoligarchie; 3. de kapitaal
export krijgt, in tegenstelling met de warcnexport, een bijzonder grote beteke
nis; 4. er vormen zich internationale monopolistische verbonden van kapitalis
ten, die de wereld onder elkaar verdelen, en 5. de territoriale verdeling van de 
wereld tussen de grote kapitalistische mogendheden is voltooid.' (Lenin -1917-
1971, 109.) 

Uitgangspunt vormt de concentratie in produktie, maar de analyse is ver
der gericht op de invloed die dit heeft op de verhoudingen tussen de kapitalis
ten onderling, zowel op economisch (strijd tussen internationale monopolisti
sche verbonden) als op politiek terrein (verdeling van de wereld tussen grote 
kapitalistische mogendheden). Deze nadruk op de strijd tussen de kapitalisten 
onderling was gezien de omstandigheden waarin Lenin zijn opstel schreef vol
komen terecht. Ten onrechte is dit opstel echter verabsoluteerd tot de imperi
alismctheorie. 

Ook Boecharin ( -1918-, 1972) kiest in zijn studie over imperialisme en 
wereldeconomie als uitgangspunt voor zijn analyse de ontwikkelingen in de 
produktie. Volgens hem is de buitengewoon snelle groei van de wereldecon
omie (rond de eeuwwisseling) te danken aan de snelle ontwikkeling van de pro
duktiekrachten van het wereldkapitalisme. Boecharin bekijkt nu de gevolgen 
van de fabelachtige groei van de produktie volgens het reproduktieschema van 
Marx, (waarbij we nu het kapitaal in warenvorm zoals het in de produktie op
gaat, hebben gespecificeerd in arbeidskracht -A- en produktiemiddelen -Pm-), 
nl. Pm 

G- W <A ... P ... W'-G' 

Dit schema laat drie momenten zien: de afzetmarkt (W' -G'), de markten voor 
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grondstoffen en arbeidskracht (Pm, A) en het produktieproces (P ... W'). 
Voor een goed begrip van het imperialisme moet men, volgens Boecharin, 

deze momenten in hun samenhang analyseren. Elk moment belicht een apart 
facet van de hoge onn'\ikkcling van de produktiekrachten in de metropolen. 

De strijd om de afzetmarkten in de onderontwikkelde landen wordt niet alleen 
gevoerd om de stagnatie op de thuismarkt te overwinnen, maar ook om hogere 
winsten te behalen op markten waar de concurrerende produkten onder primi
tievere omstandigheden zijn voortgebracht. De wereldwijde beweging van ka
pitaal wordt veroorzaakt doordat het kapitaal in het moederland niet winstge
vend genoeg kan worden geïnvesteerd; tevens wordt het gebruik om protectie 
door middel van tariefmuren te omzeilen. De strijd om de grondstoffen moet 
gezien worden tegen de achtergrond van de groei van de produktieve krachten 
in de industrie. Deze laatste komen steeds meer in een wanverhouding te staan 
ten opzichte van de produktie van grondstoffen en de landbouw. Door het na
tuurlijk monopolie van de grond leidt de door de industrialisering sterk gcste
gen vraag tot een voortdurende stijging van de prijzen van de grondstoffen. 
(Recent onderzoek heeft uitgewezen dat deze stelling van Boecharin onhoud
baaris-zie Rowthorn, 1976, 74.) De tegenstelling tussen agrarische en indu
striële produktie krijgt ook een geografische uitdrukking. 

De tendentiële daling van de winstvoet dwingt de kapitalist tot intensiver
ing van de arbeid en tot het goedkoper maken van de arbeidskracht door im
port van voedingsmiddelen uit koloniale gebieden of het aanwenden van de 
daar aanwezige arbeidskracht voor kapitalistische produktie. In tegenstelling 
tot Lenin meent Boecharin dat de kapitalistische concurrentie op economisch 
en politiek niveau gaat samenvallen en de vorm aanneemt van een concurrentie 
tussen nationaal georganiseerde staatskapita!ist!Schc trust.1. De concurrentie op 
nationaal niveau is dan verdwenen. Deze opvatting is -naar wij elders hebben 
aangetoond -empirisch onhoudbaar (Fennema en De Jong, 1978, zie ook 
Fennema, 1982). 

Rosa Luxemburg gaat in de nadruk op de circulatie nog een stap verder. 
Zij concentreert zich in de analyse op het zogenaamde realisatieprobleem (Lu
xemburg, -1913-, 1966). Omdat Luxemburg de problemen van het kapitalisme 
in termen van de afzetmarkt ziet, kiest zij de reproduktieschema's van Marx als 
uitgangspunt voor haar onderzoek naar het imperialisme. Hierbij maakt zij een 
aparte afdeling voor de goudproduktie die Marx als onderafdeling van afdeling 
I (produktie van produktiemiddelen) zag. Luxemburgs redenering is als volgt: 
Marx behandelt in zijn reproduktieschema's een speciale situatie; onder meer 
realistische aannames wordt in het kapitalisme een overschot aan goederen ge
produceerd, dat niet kan worden geabsorbeerd binnen het systeem. 1 Het 
voortbestaan van het kapitalisme vereist een 'derde' markt waar kapitalistisch 
geproduceerde goederen verkocht kunnen worden aan kopers buiten het sys-
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teem. Luxemburg stelt dat het kapitalisme niet kan voortbestaan zonder deze 
'derde' markt; het imperialisme is de politieke uitdrukkinf; van deze economi

sche wetmatigheid. 
De vraag die noch Hilferding, noch Lcnin, noch Boecharin, noch Luxcm

burg zich stellen is of de geconstateerde veranderingen in de concurrentiever
houdingen wellicht samenhangen met ontwzkkclingen m het produktie-proces. 
Zij zien de kapitalistische 'oplossingen' voor de crisis van het systeem in de eer
ste plaats op het niveau van de circulatie en de vermaatschappelijking: mono
polievorming, fusie van bank- en industrickapitaal, vcrstrengeling van staat en 
monopolies en de strijd om de verdeling van de wereld, met als uiterste (politie
ke) consequentie: oorlog. Vandaar hun nadruk op de concurrentieverhoudin
gen en de cesuur die zij aanbrengen tussen concurrentiekapitalisme en mono
poliekapitalismc. 

De produktie herontdekt 

De eenzijdige nadruk op de analyse van concurrentieverhoudingen zet zich in 
de loop van de twintigste eeuw versterkt door in de marxistische theorievor
ming. Dit geldt met name voor de theorie van het staatsmonopolistisch kapita
lisme zoals die in de Oosteuropese landen ontwikkeld wordt. Deze theorie 
richt zich op de analyse van kapitaalsgroepen en hun financiële vervlechting en 
voorts op het 'samensmelten' van staat en monopolies. Wat dat laatste betreft is 
er een duidelijke invloed van de theorie van Boecharin over de' staatskapitalis
tische trust'. 

In het werk van Sweezy, The theory of capitalist devc!opment, is dezelfde 
tendens te bespeuren. Het meest extreem is hij echter te vinden in Barans en 
Sweezy's Monopoly Capita!; op een aantal essentiële punten wijken zij nauwe
lijks af van de analyses van Schumpeter. Zij benadrukken dat de theorie van 
Marx slechts opgaat voor het concurrentie kapitalisme en ontwerpen zelf een 
nieuwe theorie over het monopoliekapitalisme waarbij zij het begrip monopo
lie zuiver in markttermen definiëren (Baran en Sweezy, -1966-, 1968, 20). De 
tegenstellingen in het kapitalisme doen zich dan nog uitsluitend voor als plan
nings- en verdelingsproblemen, waarbij vooral het 'irrationele' van het kapita
lisme benadrukt wordt. 

De uitbuiting die in het produktieproces plaatsvindt verdwijnt uit het ge
zichtsveld. 

De laatste jaren is er een reactie op deze ontwikkelingen ontstaan die zich uit in 
een grotere belangstelling voor de ontwikkelingen in het produktieproces en in 
pogingen om het produktieproces als uitgangspunt van analyse te nemen. Een 
voorloper op dit gebied is de Hongaar Jánossy, die in 1966 een studie publi-
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ceerde over de ontwikkelingen in de kwalificatiestructuur van de werkende be
volking in West-Duitsland, Japan en de Sowjet-Unie. Volgens Jánossy bepaalt 

de kwalificaticstructuur, gegeven de produktieverhoudingen, de ontwikkeling 
van de produktiekrachten. Het bock wordt in 1969 in het Duits vertaald onder 

de titel 'Das Ende der Wirtschaftswunder' en krijgt een zekere invloed op de 
marxistische theorievorming over het onderwijs. In de kritiek op J ánossy 
wordt hem verweten ten onrechte uit te gaan van de vooronderstelling dat het 
kwalificatieniveau toeneemt (ook al spreektjánossy slechts van veranderingen 
in de kwalificatiestructuur). Met verwijzing naar het onderzoek van Kern en 
Schumann (I 970) wordt gesteld dat de ontwikkeling van de produktiekrachten 
geen vcrhoging van het algemene kwalificatieniveau met zich meegebracht 
hebben, maar eerder een polarisatie tussen een kleine groep hooggek walificeer
de specialisten en de relatieve stagnatie van de kwalificaties van de massa der in
dustriearbeiders (zie Bacthge, 1972). 

Een belangrijke bijdrage aan het opnieuw onder de aandacht brengen van 
'het primaat van de produktie' levert Mandel met zijn Spätkapitallsmus (1972), 
waarin hij wijst op het belang van het arbeidsreserveleger en het dilemma w,ur
in het kapitaal zich momenteel geplaatst ziet: 'diepte'-investeringen vergroten 
de organische samenstelling, met als resultaat een dalende winstvoet; 'breedte'
investeringen putten het arbeidsreserveleger uit, met hetzelfde resultaat. 2 

In 1973 worden in Duitsland een aantal~ eveneens reeds eerder geschre
ven ~ opstellen van Sohn-Rethel uitgegeven onder de titel 'Ökonomie und 
Klassenstruktur des deutschen Faschismus', waarin een relatie wordt gelegd tus
sen accumulatiewijze en politieke koers van verschillende kapitaalsgroepen. 
Zijn stelling luidt dat het Duitse fascisme zijn economische basis vindt in de te
rugval op de absolute meerwaardeproduktie in die bedrijfstakken waar pro
duktieomstandigheden een vergroting van de relatieve meerwaardeproduktie 
niet toestaan. In Amerika verschijnt in 1974 een studie van Braverman, 'Labor 
and Monopoly Capita!. The Degradation of Workin the Twcntieth Century'. 
Hij bestrijdt de opvatting dat de industriële ontwikkeling in Amerika geleid 
heeft tot verhoging van de kwalificatie van de arbeidskracht. Zijn stelling is dat 
de industriële ontwikkeling het verschil tussen hooggekwalificeerde en laagge· 
kwalificeerde arbeid groter heeft gemaakt; een stelling die ook al door Kern en 
Schumann ontwikkeld was. In Nederland past Van der Pijl de aan het begin 
van dit artikel beschreven methode toe in zijn studie over het ontstaan van de 
EGKS en de EEG ('Een Amerikaans plan voor Europa', SUA 1978). 

De hernieuwde aandacht voor het 'produkticproces' richt zich op twee 
aspecten. Sohn-Rethel en Van der Pijl bétogen dat verschillen in het produktie
proces gevolgen hebben voor de wijze van accumulatie, die zich uitdrukken in 
verschillende strategieën op het economische, alswel op het politieke niveau. 
Jánossy en Bravcrman onderzoeken de relatie tussen produktieproces en kwa-
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lificatie van de arbeidskracht. Hun analvse van de kwalific.nicstructuur kan .1ls 
uitgangspunt dienen voor een klasseanalyse. 

Ook in Frankrijk is er een hernieuwde belangstelling voor de 'pmdukties
feer', die elders uitsluitend via het werk van Christian Palloix en Michel Aglict

ta bekendheid gekregen heeft. Voor de imperialismetheorie IS het hoek van 
Andreff echter belangrijker. 

De theorie van Andreff 

Andreff periodiseert de geschiedenis van het kapitalisme m dnc fasen. Deze in
deling geschiedt op basis van het begrip accumulatiewiJze; in elke fase komt 
een nieuwe accumulatiewijze op en wordt dominant ten opzichte van de reeds 
aanwezige accumulatiewijze(n). De accumulatiewijzen ;rijn gebaseerd op de 
verschillende vormen van meerwaarwaardeproduktie. Marx maakt het onder
scheid naar t~bsolute en relutic·ve meerwaardcproduktie. 

'Historisch gezien (maar niet noodzakelijkerwijs chronologisch) leidt de 
noodzaak tot mcerwaardeëxtractie eerst tot verhoging van de .1bsolutc meer
waarde doordat de ondernemer zonder het produktieproces te vernieuwen, 
dus op basis van de onder voorkapitalistische produktievcrhoudingen ontstane 
produktietechnieken, de arbeidsdag tracht te vcrlengen en de waarde van de ar
beidskracht tracht te verlagen. De vcrhoging van de absolute meerwaardL· is 
echter begrensd: fysiek doordat de dag slechts 24 uur telt en de waarde van de 
arbeidskracht niet onder het biologisch minimum gedrukt kan worden, sociaal 
door de strijd van de arbeiders voor hoger loon en vcrkorting van de .lrheids
dag.' Om deze begrenzing te overschrijden is het nodig de arbeidsproduktivi
teit op te voeren. Marx omschrijft dit zo: 'Onder verhoging van de produktievc 
kracht van de arbeid vcrstaan we hier in het algemeen een verandering in het ar
beidsproces, waardoor de maatschappelijk nood/.akdijke voor de produktie 
van een waar wordt verkort, waardoor een kleinere hocveelheid arbeid het ver
mogen ontwikkelt, een grotere hocveelheid gebruikswaarde te produceren.' 
(MEW 23, 333.) 

Dit is nu de vorming van de relatieve meerwaarde die een voortdurende 
rcvolutionering van het produktieproces impliceert. Volgens Andrcft market:rt 
dit proces, historisch gezien, de overgang van de fase van de extensieve accu
mulatie, naar de periode waarin de irztcnswvc accumulatie dominant wordt. 
Ruwweg komt de periode 1600-1750 overeen met de eerste fase. De tweede fa
se eindigt bij Andreff rond 1875. Dan is de intensieve accumulatiewiJze znvcr 
ontwikkeld, dat de beperkingen die hieraan inherent zijn, de VLH>rw,lardcn 
vormen voor een nieuwe accumulatiewijze. 

Net zoals de intensieve accumulatiewijze het antwoord moest geven op de 
beperkingen die het kapitalistische systeem in de vorige fase ondervond (de 



schaarste aan arbeidskracht), moet deze nieuwe accumulatiewijze de beperkin
gen voor de intensieve accumulatie opheffen. Omdat het karakter van deze be-

perkingen ook aangeeft in welke richting de oplossing moet gaan, geven we 
hier enkele kenmerken van de tweede fase van het kapitalisme. In de periode 

van de intensieve accumulatie wordt de relatieve meerwaardeproduktie welis
waar dominant, maar blijft de absolute meerwaardeproduktie bestaan. De 
voortdurende technische innovatie, die opgelegd wordt aan delen van de eco
nomie, leidt tot een stijging van de gemiddelde organische samenstelling van 
het kapitaal en daling van de winstvoet. Wanneer deze daling zich doorzet, 
ontstaat er een relatieve overaccumulatie, die zich op verschillende manieren 
Uit: 

A. Er ontstaat braakliggend kapitaal bij toenemende werkloosheid. 
B. Er ontstaat een polarisatie binnen de arbeidersklasse. Een klein deel van de 
arbeiders krijgt een hogere kwalificatie, terwijl daartegenover een door de
kwalificatie en werkloosheid verpauperde massa ontstaat. 
C. Er treedt een polarisatie op tussen de zich industrieel ontwikkelde metro
polen en de zich onderontwikkelende periferie1 die eenzijdig gericht wordt op 
voedingsmiddelen en grondstoffenproduktie. 

Tot zover volgt Andreff Boecharin's analyse van de verscherping van de 
tegenstellingen binnen de kapitalistische wereldeconomie. Andreff's these is 
nu~ en hierin wijkt hij af van zowel Lenin als Boecharin ~dat in de periode 
1875-1914 de basis gelegd wordt voor een nieuwe accumulatiewijze, die inten
sieve accumulatie en extensieve accumulatie combineert. Deze noemt hij pro
gressieve accumulatiewijze. 

Op basis van deze nieuwe accumulatiewijze worden nieuwe industrietak
ken gesticht. Het braakliggende kapitaal wordt aangewend in gebieden met 
grote werkloosheid. De produktieomstandigheden worden bepaald door 
structurele ontwaarding van het kapitaal door middel van versnelde invoering 
van nieuwe produktietechnieken die niet systematisch 'arbeidbesparend' zijn, 
maar ook 'kapitaalbesparend'. Twee aspecten van deze accumulatie zijn van 
uitzonderlijk belang: 
1. De reeds door Boecharin geschetste geografische arbeidsdeling dwingt de 

nieuwe industrietakken tot internationalisatie van de produktie. Verbete
ring van transport en communicatie maakt deze ontwikkeling mogelijk. 

2. Door de snelle ontwaarding van het kapitaal wordt de omloopsnelheid van 
belang voor de winstvoet. Een belangrijke mogelijkheid om de omloopsnel
heid op te voeren is de technische en financiële integratie van de verschillen
de produktieprocessen. 

De progressieve accumulatie wordt dus gekenmerkt door internationalisatie 
van de produktie en financiële en technische integratie. Met de opkomst van de 
progressieve accumulatie verdwijnen de twee er aan voorafgaande accumula-

84 



tiewijzen niet, zodat in een ontwikkelde kapitalistische economie drie accumu
latiewijzen naast elkaar bestaan. De economie valt zo uiteen in drie grote on

derafdelingen, waarbinnen de verschillende ondernemingen onder economisch 
gelijksoortige omstandigheden produceren. 

De tweede belangrijke stelling 'Varz Andreffis dat deze indeling naar accu
mulatievooru•aarden correspondeert met een indeling van de economie naar so
ciale bestemming van de produkt en. De klassieke indeling van de maatschappe
lijke produktie in 2 afdelingen: directe consumptiegoederen en produktiemid
delen is volgens Andreff tvperend voor de tweede fase van het kapitalisme. Met 
de polarisatie in de kwalificatiestructuur van de arbeidersklasse en door de ver
snelde invoering van nieuwe produktietechnieken, wordt het reproduktiepro
ces van de arbeidskracht veranderd; er ontstaat behoefte aan duurzame con
sumptiegoederen. 

De sociale bestemming van de duurzame consumptiegoederen is de re
produktie van de gekwalificeerde arbeidskracht die op basis van de intensieve 
accumulatie reeds enorm is toegenomen. De individuele en collectieve con
sumptie van 'luxe' goederen beperkt zich niet meer als in de tijd van Marx tot 
de klasse der kapitalisten, maar wordt onderdeel van het consumptiepakket 
van een deel van de arbeidersklasse. Hieraan verbindt Andreff de verscherpte 
strijd om de afzet: de ontwikkeling van agressieve verkoopmethoden, reclame, 
afbetalingsregelingen, consumptief crediet, etc. 

Consumptiepatronen kunnen dus niet los gezien worden van de accumu
latiewijze. Deze duurzame consumptiegoederen zijn vaak aanpassingen van 
eerst in het produktieproces toegepaste produktiemiddelcn. Daarom noemt 
Andreff dit goederen met een dubbele sociale bestemming. De industrietakken 
gekenmerkt door de progressieve accumulatiewijze, zijn tegelijk de industrie
takken die deze goederen met dubbele sociale bestemming produceren. In de 
huidige fase van het kapitalisme bestaan dus drie accumulatiewijzen naast el
kaar, waarbij de derde, progressieve accumulatiewijze dominant is. 

Het grootste deel van zijn boek besteedt Andreff aan een analyse van de 
economische structuur in de huidige fase van het kapitalisme. Centraal ken
merk is het ontstaan van drie sectoren: 
Sector A (bij Marx afdeling II), waarin consumptiemiddelen worden geprodu
ceerd. Het kapitaal in deze sector neemt wat betreft organische samenstelling 
en omloopsnelheid een tussenpositie in. 
Sector B (bij Marx afdeling I), waarin produktiemiddelen worden voortge
bracht. Deze sector kenmerkt zich door een hoge organische samenstelling van 
het kapitaal en een lage omloopsnelheid. 
Sector C, waarin produkten voortgebracht worden met een dubbele sociale 
bestemming: produktiemiddelen zowel als duurzame consumptiegoederen. In 
deze nieuwe, dominante sector is de organische samenstelling van het kapitaal 
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relatief laag en de omloopsnelheid relatief hoog. Andreff laat nu zien dat er per 
":cror a•mtllonbarc vcrschillen zijn up het gebied van ondcrzoeks- en ontwik-

kclings- (R&D)-uitgaven (p. 128), de uitgaven voor reclame (p. 142) en de con
<.cntrcuicgr.ud (p. !hl). 

De ditfaentiáing van de winstvoet is een hoeksteen van Andreffs theorie. 
De rcdenenng luidt .tls volgt: 

Fik kapitaal doorloopt drie fasen: 
l. het bijeenbrengen van kapitaal voor de produktie (financiering); 
2. het produktieproces; 

3. het omzetten van waren in geld (afzet). 

De concurrentie tussen kapitalen doet zich voor in elk van de drie fasen. 
Tn de eerste fase kan een geprivilegieerdepositie op de kapitaalmarkt via bank

reLnin een concurrenticnmrsprong betekenen. In de tweede fase is een gea
vancende produktiemethode (technisch monopolie) een concurrentievoor
deel. T n fase drie bepaalt de m.trktpositie de concurrentiepositie. Voordelen die 
in ct'n fase ontsuan, kunnen in andere fasen tentet gedaan worden. De uit
komst van deze concurrentie op drie niveau 's bepaalt de winstvoet van elk ka

pioal. 
Andrdt ontkent nu een a priori gegeven egalisatie van de winstvoet zoals 

die door Marx wordt \·erondersteld. De egalisatie van de winstvoet bestaat 
sleL-hts in een twccsectorcn-economte, waarin een grote mate van complemen

tariteit de in het produktieproces ontstane differentiatie (van de meerwaarde

voet, MF en PdJ) teniet doet. In een driesectoren-economie wordt de in het 

produktieproces ontstane voorsprong in andere fasen niet geëgaliseerd. 
Uitgangspunt voor Andrcff is dat de voorsprong op het niveau van het 

produktieproces van doorslaggevend belang is voor de winstvoet van elk kapi
taal. Andrcff besteedt nauwelijks aandacht aan de financiering van onderne
mingen cn de daarmee vcrbonden problemen. 4 De omstandigheden op de (af
zet)m<lrktcn worden door Andreff niet gelijk geacht voor elke sector (de be
drijven in sector B vormen bijvoorbeeld vaker kartels zoals het olie- en staal
kartel), nuar toch hebben deze vcrschillen volgens Andreff minder invloed op 

de rentabiliteit van het gehele kapitaal dan de omstandigheden in de produktie. 
Het aantonen van de differentiatie van de winstvoet per sector heeft grote 

theoretische betekenis. Vandaar dat een groot deel van Andreffs onderzoek ge

richt ts op het aantonen daarvan. 

Het onderzoek van 'winsten en structuren .. .' 

Het grootste deel van het empirisch werk van Andreff is gericht op het aanto
nen v.m a) een indeling van de multinationale ondernemingen in drie sectoren 
en b) een differentiatie van de gemiddelde winstvoet per sector. 



De opzet van het onderzoek is nu als volgt: bedrijven worden naar sector 
ingedeeld op basis van de sociale bestemming van de produkten' en deze inde

ling wordt gecontroleerd voor de winstvoet (r), winstmarge (m), kapitaalsin
tcnsiteit (k) en omloopsnelheid (z), gemiddeld per sector.'' Voor zijn onder

/>oek selecteert Andreff alleen industriële multinationals. Omdat hij zich niet 
wil beperken tot de allergrootste, selecteert hij 183 Amerikaanse en 190 niet
Amerikaansebedrijven uit de lijsten van 1300 grootste bedrijven ter wereld van 
het Amerikaanse blad Fortune. Slechts die bedrijven komen in aanmerking die 
in tenminste drie boeken als multinational worden aangemerkt. Amerikaanse 
en niet-Amerikaanse bedrijven worden apart behandeld: ten eerste omdat het 
Amerikaanse kapitaal een veel hogere graad van ontwikkeling heeft en ten 
tweede omdat VS-bedrijven vergelijkbaar zijn qua valutakoers en representatie 
van de gegevens (wel of niet geconsolideerd bijvoorbeeld). Op grond van de 
gegevens van fortune worden de volgende maten geconstrueerd: 

k = activa 
aantal werknemers 

omzet 
z = balanstotaal 

winst 
rn= omzet 

wmst 
r -

activa 

een ruwe maat voor de organische samenstelling per 
bedrijf 

een maat voor de omloopsnelheid per bedrijf 

een maat voor de winstmarge per bedrijf 

een maat voor de door ieder bedrijf gerealiseerde 

winstvoet 

k en z geven produktieomstandigheden weer, m geeft marktomstandigheden 

weer, terwijl r een uitdrukking vormt van produktie- èn marktomstandighe
den. 

In tabel! zijn de belangrijkste empirische resultaten samengevat. Over de 
periode 1963-1972 zijn de cijfers stabiel. Als voorspeld differentiëren de pro
duktieomstandigheden (k en z) meer dan de marktomstandigheden (m). De 
winstvoet is voor de Amerikaanse bedrijven in sector C inderdaad het hoogst. 
Voor de niet-Amerikaanse bedrijven is dit niet het geval, hier vindt men de 
hoogste winstvoet in sector A. In het algemeen kan gesteld worden dat sector 
A zich niet duidelijk van sector C onderscheidt. 

De vraag rijst of de multinationals die Andreff in sector A plaatst, niet eer
der in sector C thuishoren. Op theoretische gronden is dat te verdedigen. Im
mers, de scheiding tusen consumptiemiddelen en duurzame consumptiegoede
ren is niet altijd scherp te trekken. Juist de internationale bedrijven die door 
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Andreff in sector A geplaatst zijn, behoren qua produktieomstandigheden tot 

sector C. 

Tabeli: Structurele kcnrnerkcn Vcli1 het internationale kapiual ( 1963 1972). 

scctor k z m 

VS C(n 103) !9,9 1.35 6,5 8,2 
B (n 58) 50,9 0,'10 6,7 5,6 
A(n 22) 26,4 1,83 4,7 7, I 

lllCt- C(n HO) 16,8 1,0') 4,0 4,1 
VS B(n 84) 36,8 0,80 3,6 2,6 

A (n 14) 17,2 1,26 4,-- 4,6 

Voor 1973 en 1974 gaat de scctoralisatie niet meer op: de omloopsnelheid in 
sector B stijgt en met de omloopsnelheid de winstvoet. Dit schrijft Andreff toe 
aan een 'crisis in de verhoudingen tussen de verschillende accumulatiewijzen'. 
Opvallend is bovendien datdek in 1973 en 1974 in alle sectoren sterk stijgt. Dit 
is weergegeven in tabel 2. 

Tabcl2: Ver.l!1dcringen in de structurele kenmerken van het internationale kapit,Jal over de i aren 
1973, 1974. 

jaren sector A-US sector A- non-US 
k z m k z m r 

196J-19n 26,4 I ,83 4,7 7,1 17,2 1,26 4,8 4,6 
1973 34,5 1,68 4,5 6,5 28,9 1,40 4,3 4,8 
1974 38,8 1,77 4,2 6,5 31,3 1,45 3,4 3,8 

sectorB-US sector B- non-US 
k z m r k z m r 

1963-1972 50,9 0,90 6,7 5,6 36,8 0,80 3,6 2,6 
1973 74, I 1,01 6,4 6,0 74,2 0,89 3,2 2,6 
1974 89,0 1,18 6,8 7,5 94.9 1,00 2,7 2,7 

sectorC- US sector C- non-US 
k z m k z m 

1963-1972 19,9 1.35 6,5 8,2 16,8 1,09 4,0 4,1 
1973 27,2 I ,31 6,3 7,6 31,6 1,07 4,1 4,3 
1974 30.2 1,35 5,6 6,9 37,0 1,09 3,2 3,2 

Bron: Andre}}: 1976, 220. 

Kritiek op het theoretische gedeelte van 'winsten en structuren ... ' 

De theorie van Andreff berust op twee stellingen: A. Aan het eind van de 19de 
eeuw ontstaat een nieuwe accumulatiewijze die 'logisch' voortvloeit uit de te-
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genspraken van de voorgaande accumulatiewijze; B. Deze nieuwe accumula
tiewijze drukt zich uit in een 3de sector die dominant is ten opzichte van de 

twee andere sectoren. 
A. De door Andn:ff geconstrueerde progressieve accumulatiewijze is een 

combinatie van de twee voorgaande extensieve en intensieve accumulaticwij
zen. De vraag rijst echter in hocverre Andrcff hier terecht spreekt van een me u
we accumulatiewij ze. In zijn manuscript-hoofdstuk, de Resultate, geeft Marx 
aan hoe intensieve en extensieve accumulatie noodzakdijk samengaan: 

'Als men elk van de meerwaardevormen, absolute en relatieve, apart be
schouwt, gaat die van de absolute meerwaarde altijd vooraf aan die van de rela
tieve meerwaarde. Maar met deze twee vormen van meerwaarde corresponde
ren twee afzonderlijke vormen van onderschikking van de arbeid aan het kapi
taal oftewel twee afzonderlijke vormen van kapitalistische produktie, waarvan 
de eerste altzjd de weg naar de tweede vrzj"maakt, hoewel deze laatste, de meest 
ontwikkelde van de twee, op haar beurt weer, de basis kan vormen voor de in
voering van de eerste in nieuwe produktietakken.' (Marx -1933- 1969, 201; 
cursivering van ons.) 

Het nzeuwe in de progressieve accumulatiewijze kan dan alleen nog maar 
betrekking hebben op het feit dat intensieve en extensieve accumulatie gecom
bineerd worden in dezelfde bedrijven die Andreff vervolgens in een nieuwe 
sector (C) indeelt. Een dergelijke indeling is echter bij uitstek gebaseerd op in
stitutionele ontwikkelingen (het bedrijf), die Andreff in zijn analyse juist niet 
wil betrekken. Het blijft derhalve onduidelijk waarom Andreff in een structu
rele analyse van het wereldkapitalisme niet zou kunnen volstaan met een reeds 
door Boecharin gemaakt onderscheid tussen extensieve en intensieve groei van 
de wereldeconomie. 

B. De onduidelijkheden die optreden bij het definiëren van een nieuwe 
accumulatiewijze vindt men ook in de definiëring van de sectoren. In de eerste 
plaats is niet duidelijk waarom een nieuwe accumulatiewijze ook een nieuwe 
sector creëert, immers de accumulatiewijze is gebaseerd op de vorm van meer
waardeproduktie terwijl het sectorbegrip in eerste instantie gebaseerd is op de 
sociale bestemming van de produkten. 
In de tweede plaats is het niet aangetoond dat in de drie periodes die Andreff 
onderscheidt (de eerste periode van 1600 tot 1750; de tweede van 1750 tot 
1870/1890; de derde vanaf eind 19de eeuw tot aan 1973) ook werkelijk geken
merkt worden door een dominantie van respectievelijk sector A, sector B en 
sector C. Enerzijds moet men constateren dat bijvoorbeeld de landbouw (bij 
Andreff sector A) zowel hier als in de tropen produkten levert, die zowel als 
consumptiemiddelen gebruikt werden als grondstof voor de verwerkende in
dustrie (strokarton, sojabonen), terwijl ook de bouw (sector B) van oudsher 
produkten 'met dubbele bestemming' heeft geleverd: voor de bouw van een 
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flat maakt het qua produktieomstandigheden niet uit of deze als kantoor ge
bruikt gaat worden of voor huisvesting van loontrekkers. Anderzijds is het de 

vraag of het historisch juist is dat de industriële revolutie gedragen werd door 
bedrijven uit sector B (produktiemiddelenindustrie), terwijl tussen 1880 en 

1914 bedrijven uit sector C gaan domineren. Onder de 52 grootste industriële 
bedrijven in Engeland in 1905 zijn 17 brouwerijen, één distilleerderij en één ta
baksonderneming, 10 textielbedrijven en twee voedingsmiddelenproducenten; 
31 bedrijven behoren dus tot sector A. Slechts 4 (chemische) bedrijven op de 
lijst behoren tot sector C. (Payne, 1967, 539-540.) De periodisering van An
dreff is dus op zijn minst onnauwkeurig. 

In de derde plaats blijft de koppeling tussen produktieomstandigheden en 
reproduktieniveau -die ons inziens de kern vormen van de sectorindeling
een zwakke schakel in het betoog. Er treden inderdaad verschuivingen op in 
het consumptiepakket van de loontrekkers doordat 'luxe goederen' in massa
produktie worden genomen. Terecht verbindt Andreff dit met ontwikkelingen 
in de produktieomstandigheden. Maar het is niet alleen in sector C waar de 
produktieomstandigheden vcranderen en er is evenmin een liniair vcrband tus
sen veranderingen in produktieomstandigheden (bijv. intensificatie van de ar
beid) en veranderingen in het reproduktieniveau. De verbindende schakel die 
Andrcff buiten beschouwing laat zijn de klassenverhoudingen als uitdrukking 
van de klassenstrijd. 

De door Andreff geschetste ontwikkeling was ook Lenin en Boecharin 
niet ontgaan. Lenin zegt hierover: 'Er vindt een geweldige vooruitgang in de 
vermaatschappelijking van de produktie plaats. In het bijzonder wordt ook het 
proces van de technische uitvindingen en verbeteringen vermaatschappelijkt.' 
(Lenin, -1917-, 1971, 33.) En Boecharin schrijft: 'De rationalisatie van het pro
duktieproces heeft de vorm aangenomen van zeer nauwe samenwerking tussen 
abstracte kennis en praktische activiteit. In grote fabrieken worden speciale la
boratoria ingericht; een speciale beroepsgroep van 'uitvinders' (zie Edison) 
wordt tot ontwikkeling gebracht; ter ontwikkeling van bijzondere onder
zoeksgebieden worden honderden wetenschappelijke instituten opgericht.' 
(Boecharin -1918-, 1972, 29.) 

Lenin en Boecharin vatten deze industriële ontwikkelingen echter op als 
uitingen van het algemene proces van vermaatschappeli;king van de produktie 
en niet als een nieuwe accumulatiewijze. Het veranderende consumptiepa
troon van een gekwalificeerde 'bovenlaag' tegenover de verpaupering van de 
proletarische 'onderlaag' werd door Lenin wel benadrukt, maar uitsluitend 
verklaard vanuit de monopoliewinsten en de politieke noodzaak voor de impe
rialistische bourgeoisie een deel van de arbeidersklasse 'om te kopen'. Boecha
rin geeft dezelfde verklaring, maar wijst bovendien op de relatie tussen het ont
staan van een arbeidersaristocratie en de invoering van nieuwe produktietech-
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nieken. Zo wijst hij bijvoorbeeld op de nieuwe fabriek van 'de welbekende 
Amerikaanse pacifist (en overigens wapenleverancier) ford. De arbeiders wor

den zorgvuldig geselecteerd voor de fabriek. Ze ontvangen hogere lonen, ze 
krijgen diverse premies en winstdeling onder de voorwaarde dat ze aan de fa
briek vcrbonden blijven'. (Boecharin -1918-, 1972, 162.) Ook door Boecharin 
wordt echter op de verhoging van de reproduktiekosten van de zo aangewende 
<lrbeidskracht, die verhoging van het loon noodzakelijk maakt, niet ingegaan. 
Bij Andreff is de verandering van het reproduktieniveau van (een deel van) de 
arbeidersklasse juist een centraal argument. Waar Lenin de ontwikkelingen in 
produktieomstandigheden buiren beschouwing laat en de veranderingen in het 
consumptiepakket van een deel van de arbeiders uitsluitend verklaart in politie
ke termen (het omkopen van de arbeidersaristocratie), leidt de verklaring van 
Andreff op zichzelf genomen tot een economistische verklaring uitsluitend 
vanuit de produktieomstandigheden. Het politieke niveau wordt in de analyse 
van Andreff volledig buiten beschouwing gelaten. 

Kritiek op het onderzoek 

Nu pretendeert Andreff niet politieke conclusies te kunnen trekken uit zijn 
sectoranalyse, maar wel suggereert hij het bestaan van een 'wercldkapitalisme' 
waarin dezelfde structuren zich in de verschillende landen bij voortduring ('en 
permanence') reproduceren (p. 17). Wat Andreff echter aannemelijk maakt is 
het bestaan van die structuren op wereldniveau, maar niet het feit dat deze zich 
in de verschillende landen op dezelfde wijze voordoen. Wij hebben daarom de 
bedrijven uit het bestand van Andreff onderverdeeld naar nationaliteit (zie ta
bel3). Er blijkt nu dat de sectorstructuur zich inderdaad in de verschillende lan
den op dezelfde wijze manifesteert, maar tevens dat er tussen de verschillende 
landen een aanzienlijke differentiatie van de winstvoet bestaat. Sector C heeft 
in elk land de hoogste winstvoet, maar in Engeland heeft de sector A, met de 
laagste winstvoet, toch nog altijd een hogere winstvoet dan de sector C in Ja
pan, de Bondsrepubliek en Frankrijk. 

Hier blijkt dus dat nationale verschillen grote invloed op de winstvoet 
hebben. Het bestaan van verschillende nationale staten blijkt een belangrijker 
factor voor de differentiatie van de winstvoet yan het internationale kapitaal 
dan de indeling in sectoren. Impliciet wordt dit door Andreff ook erkend door 
de scheiding die hij aanbrengt tussen Amerikaanse en niet-Amerikaanse bedrij
ven. Immers, een dergelijk onderscheid is vanuit zijn structurele analyse niet te 
rechtvaardigen. Deze conclusie onderstreept de waarde van de juist op een ana
lyse van de politieke structuren gerichte theorieën van Lenin, Boecharin en die 
van de staatsmonopolistisch-kapitalismetheorie. 
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Tabel3: De bedrijven uit het bestand van Andreff, gesplitst naar nationaliteit, 1963-1974. 

Sector k z !11 

JAPAN C(n 18) 31,6 0,99 3,7 3,6 
B(n 20) 71,6 0,70 2,H 1,9 
A(n 1) 49,0 0,84 3,9 3,3 

Gemiddeld 52,5 0,84 3,2 2,7 

GROOT BRIIT ANNIË C(n 26) 13,1 1,12 4,8 5, I 
B(n 12) 35,6 0,86 5,8 4,4 
A(n 10) 16,0 I ,35 4,5 4,3 

Gemiddeld 19,3 1,10 5,0 4,7 

BONDSREPUBLIEK C(n 13) 17,7 1,29 2,5 3,3 
B(n 20) 26,1 1,12 1,7 1,8 
A(n 0) 

Gemiddeld 22,8 1,20 2,0 2,4 

FRANKRIJK C(n 7) 17,4 1,20 2,0 2,3 
B(n 9) 71,3 0,80 3, I 1,9 
A(n 1) 22,9 1,40 2,0 2,9 

Gemiddeld 46,3 1,00 2,6 2,1 

VERENIGDE STATEN C(n 103) 21,4 1,40 6,4 8,0 
B(n 58) 56,0 0,90 6,7 5,8 
A(n 22) 28,1 1,80 4,6 7,0 

Gemiddeld 33,2 1,3 6,3 7,1 

Uit tabel 3 blijkt bovendien dat in Engeland de winstvoet in sector B hoger is 
dan die in sector A en ook ten opzichte van C relatief hoog is. Een voor de 
hand liggende verklaring hiervoor is het feit dat sector B in Engeland voor een 
deel bestaat uit genationaliseerde industrieën, die in het bestand van Amireff 
niet zijn opgenomen. Juist deze genationaliseerde bedrijven hebben een lagere 
winstvoet dan de niet-genationaliseerde bedrijven. 

Een andere verklaringsgrond kan zijn het verschil in internationalisatie 
tussen de bedrijven in sector A en die in sector B. De 'zware' industrie laat zich 
minder gemakkelijk verplaatsen dan de 'lichte' industrie. Volgens sommige au
teurs nu zijn de produktievoorwaarden in Engeland beduidend ongunstiger 
dan elders, hetgeen nog door de politiek van de successievelijke Britse regerin
gen gestimuleerd is. Het is misschien goed hier een Britse econoom aan het 
woord te laten: 'Paradoxaal genoeg moet de zwakte van de Britse staat niet ver
klaard worden uit de simpele neergang van het Britse kapitalisme als zodanig, 
maar juist uit de kracht van de cosmopolitische activiteiten van het Britse kapi
taal, dat ertoe bijgedragen heeft de zuiver nationale economie verder te onder
mijnen. Het Britse grote kapitaal heeft altijd een belangrijk internationaal 
aspect gehad en de omstandigheden van de naoorlogse wereld hebben eerder 
tot een versterking dan tot een verandering van dit patroon geleid.' (Rowthorn, 
1971, 46.) 

Een centraal punt in de bewijsvoering van Andreff is de differentiatie van 
de winstvoet tussen de sectoren. Deze differentiatie impliceert een structurele 
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blokk:1de nn meerw:1ardetransfer die in lijnrechte tegenspr:1ak is met de the
orie van Marx. Immers, bij Marx leidt de concurrentie via een meerwaarde-

transfer tot een compensatie van de vcrschillen in meerwaarde die ontstaan op 
basis van verschillen in organische samenstelling van het kapitaal, zodat elk ka

pitalist een winst krijgt die in vcrhouding staat tot het door hem voorgeschoten 
kapitaal. Slechts een tendentiëlc opheffing van de concurrentie zou in dit model 
kunnen leiden tot differentiatie van de winstvoet (MEW, 25, 164-181). 

Andrcff beroept zich uitdrukkelijk niet op de concurrentieverhoudingen 
om de differentiatie van de winstvoet te verklaren. Maar zijn argumentatie, 
volgens welke een kapitalistische economie met twee sectoren wél een egalisa
tie van de winstvoet zou kennen, vanwege de complementariteit, terwijl een 
driesectoren-economie deze egalisatie zou moeten ontberen is weinig overtui
gend. Immers, Marx gebruikt in zijn argumentatie nergens de indeling in afde
lingen uit deel II van het kapitaal. In het model van Andreff is er sprake van 
egalisatie van de winstmarge, die bij verschil in omloopsnelheid leidt tot diffe
rentiatie van de winstvoet (p. 239). Waarom er sprake is van egalisatie van de 
winstmarge is onduidelijk. 

De vraag rijst nu waarom het empirisch onderzoek van Andreff inderdaad 
de differentiatie tussen de sectoren oplevert. Bij dit resultaat dienen twee kant
tekeningen gemaakt te worden. In de eerste plaats differentieert de winstvoet in 
C alleen ten opzichte van B (en dan slechts tot 1973) en in de tweede plaats is 
deze differentiatie niet op significantie getoetst. Wij hebben deze toetsing niet 
uitgevoerd. Wel is door ons een significantietoets uitgevoerd op een eigen be
stand, bestaande uit 13 MNO's uit 12 landen. De differentiatie van de winst
voet tussen sector B en sector C bleek significant te zijn over het hele bestand. 
Per land was de differentiatie van de winstvoet echter niet significant. 

Het is dus niet onmogelijk dat de door Andreff geconstateerde differenti
atie van de winstvoet tussen sector B en sector C in laatste instantie berust op 
een differentiatie van de winstvoet per land. In dat geval zouden institutionele 
factoren dus een doorslaggevende ml kunnen spelen. Dit zou ook een verkla
ring bieden voor de door Andreff geconstateerde afwijking die de jaren 1973 en 
197 4 te zien geven, waarbij de winstvoet van sector B stijgt en die van de secto
ren A en C dalen (zie pag. 219/220). 

Deze veranderingen worden door Andreff omschreven als een 'crisis in de 
verhoudingen tussen de accumulatiewij zen', maar hij brengt ze niet in verband 
met de 'oliecrisis' die de winsten van de oliemaatschappijen (sector B) sterk 
doet stijgen en tegelijkertijd een crisis veroorzaakt in de energie-intensieve sec
tor C. Vooral de produkten die in het gebruik energie-intensief zijn, zoals 
auto's, werden door de oliecrisis getroffen. Deze oliecrisis was echter bij uit
stek het resultaat van ontwikkelingen in de concurrentieverhoudingen in de 
olieindustrie (de zeven zusters vcrsus de 'onafhankelijken') enerzijds, en de 
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concurrentievcrhoudingen tussen nationale kapitalen (VS versus Europa en Ja
pan) anderzijds. Daarnaast was ook de positie van de olieproducerende landen 

in het geding. Of deze 'institutionele' factoren samenhangen met verhoudin
gen tussen vcrschillende accumulatiewijzen is een vraag die door Andreff niet 
gesteld wordt, laat staan beantwoord. 

Conclusie 

De studie van Andreff is een reactie op die stromingen in de marxistische the
orie die hun analyse eenzijdig richten op de circulatiesfeer en daarbij slechts de 
institutionele verhoudingen bestuderen. Andreff maakt een structurele analyse 
van het accumulatieproces op wereldschaal. Daarbij knoopt hij aan bij de the
orie van Marx over de verschillende accumulatiewijzen. Om een aantal recente 
ontwikkelingen te verklaren herziet hij deze theorie door een nieuwe accumu
latiewijze te introduceren. Dit betekent een 1mpliciete kritiek op de bestaande 
imperialismetheorieën, inclusief die van Lenin. De kritiek is echter economis
tisch waar het de klassenverhoudingen buiten beschouwing laat. Als alterna
tieve theorie moet de analyse van Andreff daarom worden afgewezen. De au
teur geeft echter nergens blijk van deze pretentie: hij geeft zelf te kennen dat 
zijn structurele analyse aangevuld dient te worden met een analyse van institu
tionele en politieke verhoudingen (p. 262). 

Zo opgevat is de studie van Andreff een waardevolle bijdrage aan de mar
xistische theorievorming zoals die met name de laatste jaren zich ontwikkeld 
heeft. Zijn theorie heeft vooralsnog een sterk speculatief karakter. Bruikbaar
heid zal moeten worden aangetoond door een analyse van de veranderingen in 
de klassenverhoudingen die het gevolg zijn van een door hem geconstrueerde 
nieuwe accumulatiewijze. Blijft die achterwege, dan is het gevaar dat Andreffs 
theorie eerder een bijdrage is aan de staatsmonopolistische planning dan aan 
een socialistische omwenteling, niet denkbeeldig. 

Noten 

I. Luxemburg gaat uit van een situatie waarin de organische samenstelling van het kapitaal niet 
gelijk voor alle sectoren is. Met name vcronderstelt zij een hogere organische samenstelling in 
de sector die produktiemiddelen produceert. 

2. Interessant is hier de kritiek van Rowthorn op de stelling van Mandel dat de organische samen
stelling van het kapitaal na de Tweede Wereldoorlog gestegen is. Ervan uitgaande dat het aan
deel van het vaste kapitaal een indicatie is voor de organische samenstelling toont hij op basis 
van statistisch materiaal aan dat er sinds 1922 sprake is van een daling van het aandeel van het 
vaste kapitaal, een stelling die ook al door Gillman verdedigd is. Ook al is de fysieke hoeveel
heid vast kapitaal per arbeider toegenomen, door de stijging van de arbeidsproduktiviteit is de 
wnrde ervan relatief afgenomen. De geconstateerde daling van de winstvoet vanaf !96S vcr
klaart Rowrhorn vanuit de toename van de staatsuitgaven, de verbetering van de ruilvoet voor 
grondstoffen (o.a. door de energiecrisis) en de groeiende macht van de arbeidcrskla"e in 
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West-Europa en Amerika (Rowthorn, 1976). Zowd Je analyse van Mandel als die van Rowt
horn zijn echter 'm,H.-rn-.ccononlisch'. Zij gaJ.n niet in op de vcrschillende vormen die het accu
mulatieproces in verschillende industrietakken kan aannemen en de gevolgen die dat kan heb
ben. 

3. De begrippen menopolen en periferie zijn geografische begrippen 1nct een economische in
houd die verwijzen naar een ongelijke ontwikkeling op basis van verschillende, maar comple
mentaire accumuLuiewijzcn. Deze begrippen zijn niet bedoeld als politieke categorieën en 
drukken dus geen vcrhoudingen tussen (rijke en annc) landen uit. 

4. In een recent artikel onder~oekt Andreff in hocverre Amerikaanse industriële bedrijven die tot 
één groep gerekend worden (bijvoorbeeld Rockcleller, Morgan, etc.) een hogere winstvoet 
hebben dan de bedrijven die 'onafhankelijk' zijn. Het omgekeerde blijkt het geval te zijn. Be
drijven die tot een groep behoren hebben een lagere winstvoet. Wellicht wordt in deze gevallen 
een deel van de winst overgeheveld naar de iinanciële instellingen. Meer onderzoek is hier no
dig. 

5. f)e indeling n.1ar sector op basi~ Yan Je sociale he~ temming Yan c\e produkten is het minst ovcr
tui).\cnd; voor een nauwkeurige indeling zoueen gedetailleerde input-output analyse beschik
baar n1octen zijn. 

6. Een sector bev.n naast multinationale ook nationale bedrijven. De in het onderzoek berekende 
).;Cmiddclden zijn dus strikt gt:nomen geen sectorgemiddeldcn. 
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Acties voor de vrede in de . . 
Jaren zestig 
Bespreking van Kerst Huisman 'Ban de bom, de 
beweging tegen kernwapens 1960-1969' 

Gerard Maas 

De vredesdemonstratie die z.aterdag 21 november j.l. door Amsterdam trok, 
was de grootste manifestatie voor de vrede welke ooit in Nederland is gchou· 
den. Niet alleen de massale deelname, maar ook de gmtc ver,chc1denhcid van 
politieke en religeuzc inzichten van de deelnemers was een opmerkelijke zaak. 
De vrees voor een kernoorlog overheerste de verschillende maatschappelijke 
inzichten en wereldbeschouwingen. 

Deze machtige vredesbetoging heeft een voorgeschiedenis die waard is om na· 
der bekeken te worden. Een poging daartoe is gedaan in een studie die dezer 
dagen is vcrschenen onder de titel 'Ban de bom, de hewegmg tegen kem~·apcrzs 

1960-1969', geschreven door Kerst Huisman. De auteur was lid van de PSP en 
zijn boek is een enigszins bewerkte versie van een scriptie geschreven in 1977 
voor zijn studie MO-geschiedenis. 

In de inleiding van het boek vcrmeldt de auteur dat de 'b,m-de-bom-actie' 
haar organisatorische belichaming vond in het Comité voor de vrede 1961. Hij 
betrekt bij de ontwikkeling van het anti-kernwapenprotest ook activiteiten van 
de communistische vredesbeweging, waarmee hij de Nederlandse Vredesraad 
(NVR) bedoelt. Kerst Huisman vindt echter dat de communistische vredesbe
weging een onderwerp op zich vormt, 'dat best een aparte studie waard zou 
zijn'. Het is jammer dat Kerst Huisman hiervan beeft afgeZien. Zijn interessan
te studie blijft daardoor beperkt tot een deel van de vredesactiviteiten 111 Neder
land. Overigens laat hij het versebil van uitgangspunten tussen de pacifistische 
ban-de-bom-beweging en de communistische opvattingen over het vredes
vraagstuk duidelijk z1en. Kerst Huisman ,chrijft o.a. dat de ANVA (Algemene 
Nederlandse Vredesactie) in 1950 samenwerking met de Nederlandse Vre,Jc,. 
raad van de hand wees, 'omdat het een mantelorganisatie ·van de ComirzjiJrm 
was, niet elke oorlog t~fwees erz in de irzternatzont~!e tegenstellingen partz; kom 
'Uoor de Sowjet-Unie'. Daartegenover geeft Kerst Huisman een citaat uit een 
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artikel in Politiek en Cultuur van maart 1957 van Ni co Luirink, waarin staat te 
lezen dat de strijd voor de vrede 'alleen met succes gevoerd kan worden wan-

neer het actieve en onder leiding van de arbeidersklasse staande verzet van de 
volksmassa's in de imperialistische landen wordt gecombineerd met het actieve, 
morele en zonodig militaire optreden van het socialistische wereldkamp, van de 
georganiseerde en bewapende arbeidersmacht, tegen iedere imperialistische 
oorlogsprovocatie'. Op grond hiervan stelt Kerst Huisman vast dat de Neder
landse Vredesraad, 'ondanks zijn grote activiteiten tegen de opslag van kern
wapens in Nederland( ... ) niet als een soort van vroege ban-de-bom-beweging 
kan worden gezien'. 

Op de vraag wat onder pacifisme verstaan moet worden gaat de auteur 
ook in. Hij laat de pacifist Rudolf de Jong aan het woord, die in 'De Nieuwe 
Stem' schrijft dat er sprake is van een fundamenteel verschil tussen Gandhi's 
geweldloosheid en het radicaal-pacifisme in het Westen. Het eerste noemt De 
Jong actief pacifisme en het tweede passief. Volgens De Jong is het wezensken
merk van het passieve pacifisme dat het geen antwoord weet te geven op het 
'wat dan', als de bewapening als strijdmiddel tegen geweld wordt afgewezen. 
In dit verband heeft De Jong ook de rol van het pacifisme in de Tweede We
reldoorlog besproken. 'De bezetter liet de pacifisten ongemoeid. Zij vormden 
geen bedreiging voor de heerschappij van het Nazi-geweld.' 

Deze aanhalingen uit het boek van Kerst Huisman geven wel aan dat de 
schrijver een diepgaande studie heeft gemaakt van de ban-de-bom-beweging. 
In de zestiger jaren (en daarover gaat het boek hoofdzakelijk) kunnen de vrede
sactiviteiten van de pacifisten in de PSP mijns inziens niet los gezien worden 
van die van de communisten, de CPN. Ik voel mij (als voormalig secretaris van 
de NVR in de zestiger jaren) geroepen om een aanvulling te schrijven bij de stu
die van Kerst Huisman. Ik heb daarbij niet de pretentie een diepgaand onder
zoek te plegen. ik houd het voorlopig bij dit artikel. 

Om te beginnen moet ik er toch nog eens op wijzen dat de ban-de-bom-bewe
ging niet de eerste actiegroep was die in ons land tegen de kernbewapening op
trad. In de jaren 1949-1950 en daarna werd een grootscheepse actie gevoerd 
voor verbod van de atoombom. Dit gebeurde naar aanleiding van de Oproep 
van Stockholm om tegen de atoombom in beweging te komen. Deze oproep 
was ook de aanleiding voor de oprichting van de Nederlandse Vredesraad. In 
de eerste jaren had deze Nederlandse Vredesraad (NVR) een brede samenstel
ling. Behalve communisten speelden ook (meestal) partijloze personen van 
naam een actieve rol in deze NVR. Laatstgenoemden werden al gauw (de kou
de oorlog woedde reeds in alle hevigheid) gedoodverfd als 'fellow-travellers' 
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van de communisten. Dit leidde voor deze mensen dikwijls tot onverkwikke
lijke situaties. Toch hadden verscheidene personen lak aan deze benaming en 
streden zij met de communisten naar eer en geweten tegen de verschrikkelijke 
dreiging van een atoomoorlog, die sinds Hirosjima en Nagasaki boven het 
hoofd van de mensheid hing. 

In het begin van de vijftiger jaren ontwikkelde de Nederlandse Vredesraad 
grote activiteiten tegen de kernbewapening en voor politieke ontspanning in de 
wereld. Het symbool van deze activiteiten was de door Picasso geschilderde 
witte vredesduif. Van belang was ook de actie tegen de EDG (Europese Defen
sie Gemeenschap). Grondslag van dat verdrag was de herbewapenig van West
Duitsland. Dit verdrag kwam er niet door omdat het door het Franse parle
ment werd verworpen. Maar daarvoor in de plaats kwam korte tijd later een 
nieuw verdrag, de WEU (West EuropeseUnie) dat toch de herbewapening van 
West-Duitsland regelde. Kerst Huisman vermeldt deze acties slechts vluchtig 
in zijn boek. Hij tekent daarbij wel aan dat de Nederlandse Vredesraad 'voor
namelijk communisten onder zijn leden telde'. En dat is niet onjuist, want als 
gevolg van de koude oorlog versmalde de basis van de NVR voortdurend. 

Verder stelt hij vast dat in de rijen van de pacifisten in die jaren een zekere 
moedeloosheid heerste. 'De vredesbewegingen komen nooit veel verder dan 
discussies', verzuchtte Niek Verkruisen Azn. in december 1953 in Vredesactie. 
In deze situatie kwam verandering toen in 1957 de PSP werd opgericht. Deze 
partij verenigde mensen uit pacifistisch georiënteerde verenigingen en groepen, 
zoals uit de ANVA, Derde Weg, anti-militaristen, anarchisten, enz. Voorals
nog beperkten de Nederlandse pacifisten zich tot het zenden van protestbrie
ven en het organiseren van protestvergaderingen. In de zestiger jaren kwamen 
er meer activiteiten op het gebied van vredesacties. In december 1960 werd een 
pacifistische demonstratie gehouden bij de NAVO-basis bij Leeuwarden. In 
1961 ontstond het 'Comité voor de vrede 1961 '. Vertegenwoordigers van tien 
pacifistische organisaties en groepen, met als spil de PSP, maakten deel uit van 
het comité. De eerste door het comité georganiseerde Paasmars werd datzelfde 
jaar gehouden. 

Het is een uitgemaakte zaak dat deze ontwikkelingdeN ederlandse V redesraad 
niet onberoerd liet. Er was een versterking van de vredesactie mogelijk. W dis
waar zat een gemeenschappelijk optreden van beide fronten er niet direct in. 
Beide vredeskampen stonden zelfs met diep wantrouwen tegenover elkaar. De 
PSP-leuze 'Socialisme zonder atoombom', lag de communisten zwaar op de 
maag. De Nederlandse Vredesraad ging zijn eigen gang. Op 15 mei 1960 orga
niseerde zij nog een nationale manifestatie in de oude-RAl te Amsterdam. In 
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de oproep hiervoor werd gepleit voor een topconferentie van de grote drie 
(SU, USA en Engeland). Als sprekers traden op ds. J. ] . Buskes, prof. dr. M. 

G. J. Minnaert, prof. dr. A. J. Raskeren pater M. Hensen. Ondanks deze bre
de samenstelling wezen de organisaties Kerk en Vrede en de OCV (Onafhan

kelijke Contactcommissie Vredeswerk) deelname aan deze manifcstatie af. 
Waarom? Dat werd niet zo uitgesproken. Maar het was in die tijd een feit dat 
de NVR in vele kringen gewantrouwd werd. Men noemde het een 'communis
tische mantelorganisatie'. En dus ... 

Ofschoon in deze periode (eind vijftiger en begin zestiger jaren) sprake 
was van een zekere ontspanning tussen Oost en West, waren de gevolgen van 
de koude oorlog nog zeer wel voelbaar. De Hongarije-dagen (1956) lieten die
pe sporen na. 

Het ontstaan van het Comité voor de vrede 1961 en het ondersteunen 
daarvan door de PSP werd door de NVR aanvankelijk met argwaan bezien. 
Ómgckeerd werd door eerstgenoemde organisatie geen enkele handreiking 
naar de NVR gedaan. Integendeel. De grondslag van het Comité voor de vrede 
1961 luidde: 'Tegen alle atoomwapens, waar ook ter wereld'. Met dit 'waar 
ook ter wereld' meende het Comité zich voldoende te hebben afgeschermd te
gen de NVR. Het Comité ging ervan uit dat de NVR t.a.v. de kernbewapening 
en de strijd daartegen een uitzondering maakte voor de Sowjet-Unie. En dus 
het 'waar ook ter wereld' ~iet zou accepteren. Het Comité stond op het stand
punt dat kernbewapening zowel in het Oosten als in het Westen onacceptabel 
was. De NVR ging daarentegen van de opvatting uit dat de Sowjet-Unie de 
wereld niet bedreigde. We komen op dit meningsverschil verderop terug. 

::-::-::-

Het was nog eind 1960 dat de NVR een protest indiende bij de Staten-Generaal 
tegen de opslag van de Amerikaanse Honest-John-raketten en tevens van 
atoomkoppen in Nederland. En in diezelfde tijd begon ook de jeugd zich weer 
te roeren in de strijd voor de vrede. De NVR ondersteunde de actie tegen de 
opslag van atoomkoppen in Nederland waartoe het ANJV het initiatief nam en 
die leidde tot de eerste anti-atoombom fietstocht naar Volkei en andere plaat
sen. Dat werd een groot succes. 

Intussen ging de bewapeningswedloop door, ondanks een zekere ont
spanning. Er was eenheid in de kampen van de NAVO en het Warschaupact. 
Er was verdeeldheid in het kamp van de vrcdeskrachtcn. Terwijl er toch aanra
kingsvlakken waren. In oktober 1962 verscheen het rapport van de Generale 
Synode van de Nederlands Hervormde Kerk: 'Het vraagstuk van de kernwa
penen '. Hierin keerde de Synode zich radicaal tegen de kernwapens. 26 januari 
1963 werd een betoging gehouden in het Brabantse dorpje Budel naar aanlci-
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ding van het besluit van de regering daar een legerplaats te vestigen voor het 
Westduitse leger. Het initiatief voor deze betoging ging uit van de oud-verzets

strijders Jan Brasser en Nico Wijnen. De NVR ondersteunde deze manifesta
tie. De schrijfster Marga Minco en de oud-vcrzetstrijder]. B. Charles legden 

bloemen op het ereveld van Budel. De brede samenstelling van deze betoging, 
waaraan ook uit kringen van de PvdA werd deelgenomen, inspireerde de NV R 
om nieuwe stappen te ondernemen voor de vredesactie. 

In de communistische beweging in Nederland kwam het in die tijd tot een 
andere houding tegenover de Sowjet-Unie. Het was de ontwikkeling naar een 
autonome politiek, die zich eigenlijk reeds sinds 1956 had ingezet. In dat jaar 
verklaarde de CPN geen verantwoording te kunnen nemen voor de staatspoli
tiek van de Sowjet-Unie. 

··- ::-

Bij de pacifistisch georiënteerde vredesbeweging was er na de eerste Paasmar
sen een zekere inzinking. De tijd was rijp om een poging te ondernemen de 
vredesacties te verbreden. Het was de NVR die daartoe het initiatief nam. Wij 
richtten ons toen tot personen uit het Pugwash-comité (Pugwash is een plaatsje 
in Canada waar geleerden uit Oost en West vanaf de vijftiger jaren bijeen waren 
gekomen om de gevaren van een kernoorlog te bespreken). Het bleek dat we 
van die zijde konden rekenen op medewerking om de impasse tussen de vre
deskrachten in Nederland te doorbreken. Verscheidene bilaterale gesprekken 
werden daarover gehouden. Uiteindelijk vond in de loop van 1963 in het Qua
ker-centrum te Amsterdam een bespreking plaats tussen leden van het Comité 
voor de vrede 1961 en van de Nederlandse Vredesraad onder auspiciën, eerst 
van een lid van de Pugwash-groep (prof. dr. H.A. Tolhoek) en daarna van een 
bekend lid van de PvdA (Laurens ten Care). 

In deze besprekingen moest veel wantrouwen overwonnen worden. Het 
klimaat van de koude oorlog was alleszins voelbaar. Ik herinner mij nog hoe 
stroef het gesprek op gang kwam. Meerdere keren werd de vertegenwoordi
ging van de NVR voor de voeten geworpen dat men twijfelde aan de zuivere 
bedoelingen van de NVR. Het was duidelijk dat men communisten als onbe
trouwbare partners bezag. Het was daarom zeker aan de NVR te danken dat 
de besprekingen niet werden afgebroken. 

Het Comité voor de vrede 1961 legde, zoals te verwachten was, de verte
genwoordigers van de NVR een principe-verklaring voor die onderschreven 
moest worden aleer van enige samenwerking sprake kon zijn. Deze verklaring 
luidde: 'het voeren van actie tegen het vervaardigen, in voorraad houden, be
proeven, verspreiden en gebruiken van kernwapens, waar ook ter wereld en 
voor welk doel ook.' De kern van deze verklaring zat hem natuurlijk in de 
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woorden 'waar ook ter wereld'. Het Comité 1961 ging er duidelijk vanuit dat 
de NVR deze verklaring niet zou kunnen onderschrijven. Ik kan mij ook nog 
goed herinneren hoe men verbaasd en paniekerig reageerde toen de vertegen
woordigers van de NVR verklaarden dat zij geen bezwaar tegen de verklaring 
hadden en dus ook het 'waar ook ter wereld' accepteerden. Dit was hunner
zijds geen kwestie van tactiek. Voor de communisten in de NVR kon dit 'waar 
ook ter wereld' geen blokkade zijn om tot vereniging van de vredeskrachten te 
komen. Actie voor de vrede moest op basis van een autonome politiek gevoerd 
worden. De NVR ging ervan uit dat een éénzijdige ontmanteling van de bewa
pening en dus ook van bewapening met kernwapens niet geconcretiseerd zou 
worden. Ontmanteling of vermindering van kernwapens kon alleen door on
derhandelingen tussen Oost en West bereikt worden. De vredesbeweging 
moest vooral actief zijn op het punt van deze onderhandelingen. Dit was altijd 
het uitgangspunt van de NVR geweest. Zo was, in kort bestek, ongeveer het 
standpunt van de NVR. 

Op 6 februari 1964 werden het Comité voor de vrede 1961 en de Neder
landse V redesraad het eens om een gezamenlijkje Paasmars te houden. Volgens 
Kerst Huisman waren er in 1963 op de Paasmars, georganiseerd door het Co
mité 1961 in totaal2000 demonstranten op de been. In 1964 waren er op 5 april 
5000 demonstranten, die onder leiding van beide vredesbewegingen door Am
sterdam trokken. De vredesactie had zich dus aanzienlijk versterkt. 

Overigens werd het allesbehalve pais en vrede tussen beide vredesorganisaties. 
Aan het organiseren van de gezamenlijke Paasmarsen zaten heel wat haken en 
ogen vast die opgelost moesten worden. Tot in de kleinste bijzonderheden 
moesten spijkerharde afspraken worden gemaakt. Zoals wie er zouden spreken 
op de slotmeeting, wie aan de kop van de stoet zouden lopen, welke leuzen 
meegevoerd mochten worden en nog veel meer gedetailleerde afspraken. De 
PSP en de CPN bleven elkaar verketteren. Meerdere keren kon men in die tijd 
in De Waarheid lezen dat de restanten van de PSP opgeruimd zouden worden. 
Wat hen echter samenbond was het feit dat de vredesactie juist door het geza
menlijk optreden aanzienlijk verbreed kon worden. Zo kon ook de deelname 
aan de V olkelfietstoch t (de vierde in successie in dat jaar) verbreed worden. 
Aan deze vredestocht namen in mei 1964 zes jeugdorganisaties deel. 

Vanuit de NAVO werd in 1964 het plan voorde MLF (Multi Lateral For
ce) gelanceerd. Dat wil zeggen, een gezamenlijke kernmacht van de NAVO. 
Hierdoor zou West-Duitsland een vinger aan de atoomtrekker kunnen krij
gen. In veel grotere kring dan PSP en CPN waren mensen over deze ontwikke
ling verontrust. Op initiatief van de NVR kwamen personen van verscheidene 
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politieke denkrichtingen bijeen om over deze MLF te beraadslagen. In decem
ber 1964 werd een comité ad-hoc gevormd dat bestond uit personen uit de 
PvdA, PSP, CPN, uit katholieke kringen en persoonlijkheden die z.g. politiek 
dakloos waren. Een zo breed opgezet comité had nog niet eerder bestaan. Dit 
comité deed een oproep om op 9 januari 1965 in Amsterdam tegen de MLF te 
demonstreren. Dit werd de grootste anti-kernwapenbetoging welke tot dan 
toe in ons land was gehouden. Volgens officiële schattingen deden zo'n 10.000 
mensen aan de betoging mee. Het was ook voor het eerst dat de media veel aan
dacht aan een dergelijke manifestatie besteedden. De gezamenlijke Paasmars 
van het Comité en de NVR, die daarop op 25 april 1965 werd gehouden, was 
vergeleken met de betoging van 9 januari beduidend kleiner. Dat was op zich
zelf een bewijs dat de vredesactie aanzienlijk verbreed moest worden. Een po
ging daartoe deed het comitè ad-hoc tegen de MLF. 

De opzet van deNAVO om tot een MLF te komen bleek geen lang leven 
beschoren. In de plaats van een MLF kwamen er discussies in NAVO-kringen 
op gang om te komen tot een Europese politieke unie en een Europese kern
macht. Ook hieraan waren gevaren van een Westduitse kernbewapening ver
bonden. Genoemd comité ad-hoc verlegde zijn activiteiten om tot actie op te 
roepen tegen de verspreiding van kernwapens. 

Het was inmiddels begin 1966 geworden toen dit comité in Krasnapolsky 
een persconferentie hield over het vraagstuk van de verspreiding van kernwa
pens. Mensen van het polemologisch instituut in Groningen en anderen stel
den voor een documentaire brochure samen te stellen waarin gewezen zou 
worden op het gevaar van de spreiding van kernwapens. Deze brochure ver
scheen ook enige tijd later. Tevens werd op de persconferentie aangekondigd 
dat een conferentie zou worden gehouden. Deze conferentie vond plaats op 2 
april1966 in Utrecht. Behalve sprekers van het comité ad-hoc waren daar ook 
woordvoerders van de Kamerfracties van de PvdA, CPN en PSP. De confe
rentie was overigens matig bezocht en het zag er niet naar uit dat verdergaande 
acties hieruit zouden voortvloeien. De Amerikaanse oorlogsvoering in Viet
nam verkreeg steeds meer aandacht, vooral onder de jongeren. De Paasmars op 
16 april1966 stond dan ook in hoofdzaak in het teken van de strijd voor zelfbe
schikking van het Vietnamese volk. Het was ook de laatste Paasmars van beide 
organisaties. 

Op 29 oktober 1965 werd in de Koopmansbeurs in Amsterdam de eerste Viet
nam-teach-in gehouden, georganiseerd door de ASV A. Deze teaeh-in was een 
soort forumbijeenkomst in Amerikaanse stijl. Tal van sprekers waren uitgeno
digd, van algemene deskundigen tot sprekers van politieke partijen. De teach-
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in duurde van acht uur 's avonds tot de volgende morgen vijf uur. De belang
stelling, vooral van studenten, was overweldigend. Er was een verscheidenheid 
van meningen over de Amerikaanse agressie in Vietnam te beluisteren. Spre
kers die de Amerikaanse interventie min of meer ondersteunden waren nog in 
de meerderheid. Het was immers een strijd tegen het communisme. Er waren 
echter ook sprekers die eisten dat de Amerikanen uit Vietnam moesten ver
dwijnen. Ook in de zaal waren de meningen verdeeld. Ik kan mij nog herinne
ren dat ik als vertegenwoordiger van de CPN pas om drie uur 's nachts het 
woord kreeg. Toen ik uitriep dat de Amerikanen uit Vietnam weg moesten 
kreeg ik applaus, maar ook boe-geroep te horen. Een duidelijke aanwijzing dat 
de geesten over de oorlog in Vietnam nog verdeeld waren. 

De rechtse partijen stonden vierkant achter de Amerikaanse interventie in 
Vietnam. En ook de PvdA-leiding stond op het standpunt dat de Amerikanen 
het recht hadden in dat land in te grijpen. Bij de PSP was er een zekere verwar
ring. Zo werd o.a. door Bram van der Lek de mening verkondigd dat welis
waar de Amerikanen uit Vietnam moesten verdwijnen, maar dat de Vietname
zen er beter aan zouden doen Amerikaanse bases in hun land toe te laten. De 
CPN onderschatte aanvankelijk de betekenis van het conflict in Vietnam. Voor 
haar lag het hoofdgevaar in de herbewapening van West-Duitsland. Maar op 
de teaeh-in was het standpunt van de CPN volstrekt duidelijk: de Amerikanen 
moesten uit Vietnam. 

De PvdA-leiding kwam pas in de loop van de volgende jaren op haar oor
spronkelijk standpunt terug. Dat gebeurde na toenemende protesten uit de 
partij tegen de ondersteuning van de Amerikaanse politiek. Nog in oktober 
1965 eiste het dagelijks bestuur van de PvdA van Noord-Vietnam 'geen verde
re militaire steun, bijstand of materiaal aan het Nationaal Bevrijdingsfront 
meer te leveren'. Tegen deze verklaring rees veel verzet. Dit leidde ertoe dat op 
2 mei 1966 het dagelijks bestuur van de PvdA een brief naar de Amerikaanse 
ambassadeur stuurde waarin geëist werd aan de oorlog in Vietnam een einde te 
maken. Met deze stellingname was de kwestie Vietnam niet opgeklaard in de 
PvdA. Rechts georiënteerde partijleden kwamen in het geweer met een artikel 
in 'Socialisme en Democratie'waarin o.a. gesteld werd: 'Een Amerikaanse ne
derlaag of vernedering is niet tolerabel, omdat het de positie van onze enige 
krachtbron in de vrije wereld ernstig zou aantasten.' De toenmalige secretaris 
buitenland van de PvdA, P. Dankert, antwoordde daarop, ook in 'Socialisme 
en Democratie', dat het partijbestuur de Amerikaanse politiek in Vietnam on
dersteunde. Verder schreef hij, dat de verklaring van het dagelijks bestuur was 
uitgegeven omdat 'Vietnam de kapstok blijkt te zijn, waaraan de pacifistische 
en communistische infiltratie in de PvdA wordt opgehangen'. 

Veel verwarring dus. Echter, op 1 oktober 1966 organiseerde een jonge
rencomité in Amsterdam een grote demonstratie tegen de oorlog in Vietnam, 
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waaraan door ruim twintig jongerenorganisaties en verenigingen (ook PvdA
jongeren) werd deelgenomen. Het waren de jongeren die de eenheid van de 

vredeskrachten tegen de verschrikkelijke Amerikaanse oorlog in Vietnam 
smeedden. Vietnam was in de vredesacties het allesbeheersende vraagstuk ge

worden. Naarmate de Amerikaanse oorlogvoering heviger werd groeide ook 
het verzet. Demonstraties werden steeds omvangrijker. Ik wil daarbij nog op
merken dat het beslist niet zo was, zoals Kerst Huisman in zijn boek schrijft, 
dat 'de CPN geen greep kon krijgen op deze acties'. De partij en de NVR on
dersteunden de activiteiten van de jongeren met alles wat in hun vermogen lag. 
Uiteindelijk groeiden de vredesactiviteiten tegen de oorlog in Vietnam uit tot 
de grote Vietnam-demonstratie in Utrecht in 1972. 

Wat de Nederlandse Vredesraad betreft kan nog vermeld worden dat zij zich in 
1968 distantieerde van de W ereldvredesraad, waarmee zij vanaf de oprichting 
(1949) verbonden was. Het was het jaar van de interventie van de legers van het 
Warschaupact in T sjechoslowakije. De CPN protesteerde in een verklaring te
gen deze inval. Zij noemde dit optreden in strijd met de socialistische beginse
len. Met genoemde verklaring toonde de CPN aan dat een autonome politiek 
haar ernstig was. 

Ook werd in 1968 door de NVR kritiek geleverd op de mening van de 
Wereldvredesraad over het non-proliferatieverdrag dat tussen de Sowjet-Unie 
en de Verenigde Staten was gesloten. De NVR oordeelde dat dit verdrag illu
sies verwekte die niet gebaseerd waren op de werkelijke situatie in de wereld 
betreffende de spreiding van kernwapens. 

Het jaar daarop besloot de NVR zich te ontbinden opdat de vredesacties 
zich op basis van een nieuw platform zouden kunnen ontwikkelen. Hetgeen 
later ook gebeurd is. 
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'Een historisch document'1 

Aantekeningen bij de PvdA-nota over de 
verhouding van de PvdA tot de CPN 

Susan Legêne 
Joop Morriën 
Joop Scheerman 

De PvdA-nota over de verhouding tussen PvdA en CPN, die in september 
1981 door het partijbestuur werd uitgebracht, 2 heeft in en buiten de CPN ver
schillende reacties opgeroepen. Van CPN-zijde is over het algemeen vrij posi
tief gereageerd, omdat het stuk beschouwd wordt als een stap in de discussie 
over progressieve machtsvorming in Nederland. 3 Ook wij staan positief tegen
over de politieke strekking van de nota. We willen in dit stuk daar echter niet in 
de eerste plaats op ingaan. Het gaat ons hier met name om de manier waarop de 
nota schrijft over de geschiedenis van de verhouding tussen PvdA en CPN. We 
sluiten wat dat betreft aan bij de volgende stellingname in de nota: 'De geschie
denis van de relatie tussen sociaal-democratie en communisme zit vol met pijn
lijke ervaringen, die diepe wonden geslagen hebben. Daarbij mag men niet blij
ven stilstaan. Maar die ervaringen kunnen evenmin genegeerd worden door 
degenen, die een betere relatie nastreven. '4 

Wij zullen in dit stuk geen volledig historisch 'antwoord' op de nota for
muleren of als 'onafhankelijke deskundigen' ons licht laten schijnen over de 
historische notie die uit de nota spreekt. Dat zou immers kunnen lijken op het 
vervangen van het politieke debat door discussie over de geschiedenis. Onze 
bedoeling is echter wel om te laten zien hoe de geschiedschrijving en de partij
politiek ons inziens op een zorgvuldiger wijze op elkaar betrokken kunnen 
worden dan in de nota gebeurt. 

Bij lezing van de nota werden we vooral getroffen door de verwevenheid 
van de historische en actuele politieke argumentatie. V oor die verwevenheid is 
door de opstellers bewust gekozen, omdat 'de historische erfenis van de relatie 
tussen SDAP/PvdA en CPN,( ... ) buitengewoon traumatisch is. Dat verleden is 
door lang niet iedereen kritisch en bewust verwerkt. Het is verkeerd om in de 
ban van het verleden te leven en opgelopen wonden te koesteren. Het is even 
verkeerd om het verleden te negeren. Slechts een opnieuw doordenken ervan 
kan ons een stap vooruit helpen. Inzicht in de geschiedenis maakt ons duidelijk 
waarom de relatie met de CPN zoveel moeilijker ligt dan die met D'66, PSP en 
PPR, die natuurlijk evengoed konkurrenten van de PvdA zijn'. 5 
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De nota maakt duidelijk om welke 'trauma's' het bij de PvdA gaat ten aan
zien van de CPN. We betwijfelen echter of de wijze waarop die geschiedenis 
erbij wordt gehaald, kan bijdragen tot een werkelijke verwerking ervan. Het 
lijkt ons toe dat de huidige politieke verhouding van de PvdA met de CPN te
veel het uitgangspunt vormde voor de keuze uit de historische ervaringen. 
Daardoor is de geschiedenis die aan de orde komt uitsluitend legitimerend voor 
de door de PvdA gestelde politieke kwesties, in plaats van de kritische en ver
diepende functie die zij voor het debat daarover kan hebben. 

We treffen in de nota, kortom, een instrumenteel gebruik van de geschie
denis aan waar we het niet mee eens zijn, omdat het in een aantal opzichten tot 
vertekening van het historisch beeld heeft geleid. Deze vertekening hangt sa
men met het uitgangspunt in de nota dat men zich beperkt heeft tot 'de the
ma's, die sociaal-democratie en communisme vanouds scherp verdeeld 
houden'. 6 Hierdoor komen geen voorbeelden van gemeenschappelijke stand
puntbepaling en gezamenlijk optreden in het verleden aan de orde. We vragen 
ons af of zo'n beperking terecht is, of deze ervaringen soms geen rol spelen in 
de huidige verhoudingen. Bovendien moeten we constateren dat de beperking 
tot wat verdeeld houdt, zo deze al terecht is, niet wordt waargemaakt. Er 
wordt immers alleen over de CPN geschreven, een historisch beeld van de 
PvdA ontbreekt. Het woord 'vanouds' geeft in dit verband aan, dat de tegen
stellingen tussen sociaal-democratie en communisme gezien worden als uitslui
tend structurele, vaststaande principiële tegenstellingen, niet als historische te
genstellingen die zich in verschillende tijden en op verschillende onderwerpen 
verschillend hebben aangediend. Door dit ontbreken van een historisch beeld 
van beide stromingen en hun onderlinge verhoudingen komen een aantal be
langrijke episodes uit de geschiedenis van CPN en PvdA niet aan de orde. De 
kwestie Indonesië bijvoorbeeld, of het verzet in de Tweede Wereldoorlog zijn 
voor de zelfopvatting van de huidige CPN wezenlijk. Het weglaten ervan be
tekent het ontkennen van een deel van de tradities van de CPN, hetgeen ons in
ziens belemmerend werkt voor een werkelijke coalitiepolitiek 

De nota is een politiek stuk. Hij gaat niet in de eerste plaats over de ge
schiedenis. Onze kritiek op de manier waarop geschiedenis aan de orde komt, 
gaat er niet om dat hij uitputtend had moeten zijn over de relatie tussen de ver
schillende stromingen in de arbeidersbeweging vanaf de tweede helft van de ne
gentiende eeuw. We kritiseren echter het feit dat met grepen uit het heden en 
het verleden een betoog wordt opgebouwd met politieke vragen aan de huidige 
CPN, zonder dat vragen aan het verleden worden gesteld. Daardoor wordt 
een volledig, afgerond beeld over de geschiedenis van de CPN gesuggereerd 
dat ons inziens iets overrompelends heeft en daardoor weinig bij kan dragen 
aan discussie over de politieke vragen aan de huidige CPN. 

We pleiten met dit stuk dan ook voor een bepaalde scheiding tussen het 
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historische en het politieke debat. Beslist geen scheiding in personen: 'historici' 
over het verleden, 'politici' over het heden, maar wel een scheiding in benade

ring, die daardoor tevens eigen vraagstellingen op kan roepen. Hieronder wil
len we deze kritiek uitwerken, door allereerst de bezwaren tegen het gesloten 
historische beeld in de nota te bekritiseren. Vervolgens zullen we met voor
beelden uit het verzet, Indonesië en de koude oorlog laten zien dat geschiede
nis niet in een gesloten politiek betoog kan worden ingebed, maar dat juist het 
vragen stellen aan het verleden een functie kan hebben als achtergrond bij poli
tieke debatten. 

Historisch beeld 

Door alle opmerkingen in de nota over de geschiedenis van de CPN chronolo
gisch achter elkaar te zetten, kregen we een globaal beeld van de visie van het 
PvdA-bestuur daarop. De nota schetst de volgende periodisering van de ge
schiedenis van de CPN: 1909- afsplitsing SDP van de SDAP, vervolgens tot 
1921 profilering en ontwikkeling tot gebolsjewiseerde partij, 1929-1934 fel an
ti-sociaal-democratische koers, negatief over parlementaire democratie, 1935-
1939 verandering op die twee gebieden, 1940-1945 belangrijke rol in het verzet, 
vlak na de oorlog grote aanhang, daarna koude oorlog, na 1958langzame dooi, 
na 1963 wijzigingverhouding met Sowjet-Unie, na 1970 aansluiting bij nieuwe 
sociale groepen, na 1976 zekere vernieuwing. 

Inhoudelijk wordt vooral de periode uitgewerkt die het PvdA -bestuur be
schouwt als de 'bolsjewisering' van de partij (1919-1921) en wordt uitgebreid 
ingegaan op de ontwikkelingen van de laatste tien à twaalf jaar. Daaruit blijkt 
welke thema's 'vanouds' sociaal-democratie en communisme verdeeld zouden 
houden. Het betreft het marxisme-leninisme, de vakbondspolitiek, de verhou
ding met de Sowjet-Unie en de opvattingen over parlementaire democratie. 
Op deze gebieden vraagt de nota om een duidelijke stellingname van de CPN 
nu, in het licht van de geschiedenis. Ter illustratie van het permanente karakter 
van de tegenstellingen worden voorbeelden uit de geschiedenis gegeven van 
cellenbouw, tweekampen-theorie, royementen en halfslachtige houding te
genover parlementaire democratie. De CPN wordt daarbij beschreven als een 
partij die homogeen was qua samenstelling en die zelf van mening was te be
schikken over de enig juiste maatschappijvisie. De nota constateert dat beide 
kenmerken van de partij sinds het einde van de jaren zestig aan het wankelen 
zijn geraakt, hetgeen samenhangt met de aansluiting bij nieuwe sociale groe
pen, de verminderde- emotionele- band met de Sowjet-Unie, de toegeno
men maatschappelijke acceptatie van communisten en het - in samenhang 
hiermee- onder druk staan van de organisatievormen van de partij. 

De nadruk in de nota op de ontwikkeling van de partij in de periode 1919-
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1921 hangt samen met de opvatting dat in die jaren de partij zich ontwikkelde 
tot de beginselpartij die ze daarna was. De nota omschrijft die partij als volgt: 
het democratisch-centralisme werd ingevoerd, democratie in de partij werd 
onmogelijk door de afschaffing van het recht op tendens- en fractievorming, 
het werd gangbaar om onderscheid te maken tussen top en basis in de sociaal
democratie en daar in te stoken, en er ontwikkelde zich een politiek van cellen
bouw en mantelorganisaties. Met de aansluiting bij de Comintern werd de 
CPN aldus een totalitaire partij, met de sociaal democratie als voornaamste te
genstander en met een permanente verering van de Sowjet-Unie. 7 Deze karak
teristieken van de partij worden vervolgens uitgewerkt voor de opvattingen 
over parlementaire democratie in het begin van de jaren dertig en over de Sow
jet-Unie in de koude oorlog. Tevens wordt het functioneren van de partijde
mocratie met verschillende voorbeelden uit het verleden aangevallen. 

Theoretische keuzes 

We hebben een aantal bezwaren tegen dit historische beeld. Een daarvan is dat 
de bosjewisering van de partij ons inziens te vroeg wordt gedateerd. Zij kreeg 
pas aan het einde van de jaren twintig zijn beslag. Deze vroege datering maakt 
duidelijk dat in de PvdA-nota uit wordt gegaan van een opvatting dat theoreti
sche keuzes min of meer zelfstandige keuzes zijn, die een partij bepalen. De 
keuze voor aansluiting bij de Comintern betekende dat theoretisch wel een 
keuze werd gemaakt voor het 'marxisme-leninisme'. In de praktijk betekende 
dat echter niet dat de partij ook meteen een 'marxistisch-leninistische' partij 
wérd. Dat was een groeiproces dat ruim elf jaar (tot 1930) in beslag nam en me
de de basis vormde voor veel strubbelingen in de CPN. Deze ontwikkeling 
wordt in de nota niet beschreven, het feit van de aansluiting bij de Comintern 
op zich wordt bepalend geacht voor het karakter van de CPN. Wij zijn van 
mening dat de verschillende invloeden en ontwikkelingen in dit groeiproces 
bestudeerd moeten worden om het karakter van de partij te kunnen bepalen. 
De geschiedenis voor 1919 moet dan bij zo'n analyse worden betrokken. Want 
een goed begrip van de verhouding tussen sociaal-democratie en communisme 
is niet mogelijk door, als in de nota gebeurt, de 'keuze' tussen Lenin en Luxem
burg centraal te stellen. De scheiding die zich vanaf het begin van de eeuw bin
nen de sociaal-democratie begon af te tekenen moet zeker bij die ontwikkeling 
worden betrokken. Daarbij kan men zich, zonder overigens de ideologische en 
theoretische tegenstellingen die rond 1909 uitkristaliseerden te ontkennen, wel 
afvragen of de termen waarin deze tegenstellingen worden benoemd ('ortho
dox marxisme', zoals de nota stelt, of 'reformisme', zoals in CPN-kringen ge
bruikelijk is) wel zo bruikbaar zijn. Deze tegenstellingen waren immers, voor 
de afsplitsing van de SDP, maar ook daarna, zowel ideologisch als op het per-
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soonlijk vlak gecompliceerder dan deze termen suggereren. In de plaats van het 
beschrijven van ontstaan en werking van het marxisme-leninisme aan de hand 
van uitsluitend theoretische stellingnames pleiten we dus voor een benadering 
waarin het marxisme-leninisme wordt beschouwd als een strategie van het re
volutionair socialisme in Nederland met een langere traditie. Bij die traditie 
sloot de communistische partij aan en gaf er op een specifieke manier uitdruk
king aan. Hetgeen mede gebeurde in een wisselwerking met de SDAP. 

Statisch beeld 

Een tweede bezwaar hangt nauw met het voorgaande samen, namelijk dat de 
nota een statisch beeld schetst. Er 'gebeurt' niks binnen de geschiedenis. Na 
1921 is ze hoofdzakelijk een nadere illustratie van de doorwerking van de be
ginselen en uitgangspunten van de CPN in haar politieke optreden. Met de 
CPN zelf gebeurt tot ongeveer 1970 niks meer, ook gebeurt er weinig in dit ge
schiedsbeeld met de sociaal-democratie. Haar uitgangspunten worden vaag be
noemd, haar optreden wordt niet geanalyseerd, of het moet zijn in veront
schuldigende zin en in verhouding tot onjuist optreden van de CPN. Dit laat
ste gebeurt met name in de beschrijving van de koude oorlog, een tijd dat de 
PvdA opperste trouw betoonde aan de NAVO en het heersende bestel, de ge
leide loonpolitiek steunde en de vakbeweging daarmee lamlegde, en ook op an
dere gebieden haar parlementarisme zeer ver doorvoerde. Haar houding tegen
over de CPN wordt op geen manier in verband gebracht met deze politieke 
oriëntatie in die jaren, uitsluitend verklaard als reactie op het optreden van de 
CPN. Door zowel de ontwikkelingen in de CPN/SDP als in de PvdA/SDAP 
niet te beschrijven ontstaat ook een statisch beeld van de invloeden en betrek
kingen, samenwerking en verwijdering tussen de PvdA en de CPN in verschil
lende periodes. Het beeld van twee stromingen overheerst, en de nota be
schrijft er één van, het communisme. 

Onvolledig beeld 

Ook het derde bezwaar tegen dit historische beeld hangt samen met het eerste, 
namelijk dat we van mening zijn dat het behalve statisch ook een onvolledig 
beeld is. Als wordt gekozen voor het behandelen van thema's die 'vanouds' de 
beide stromingen verdeeld houden, dan volstaat het ons inziens niet om je te 
beperken tot de parlementaire democratie, de vakhondspolitiek (met name de 
opstelling ten aanzien van het NVV), de partijorganisatie en de verhouding tot 
de Sowjet-Unie. 

Er zijn tal van onderwerpen uit de geschiedenis waarin de communisten 
en sociaal-democraten in een (min of meer) gespannen verhouding tot elkaar 
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stonden en die niet uitsluitend terug te voeren zijn op de vier structurele tegen
stellingen die de PvdA-nota noemt maar die wel onderdeel uitmaken van de er
varingen in de huidige partijen. Zo gaat de nota niet in op de standpuntontwik
keling en het optreden inzake het Nederlandse kolonialisme, een kwestie die 
politiek en theoretisch voortdurend speelt. De opstelling tegenover de vakbe
weging wordt in de nota alleen behandeld voorzover het zou gaan om cellen
bouw in het NVV in de jaren dertig en het naoorlogse communistenverbod. 
De opstelling tegenover het NAS, tegenover ongeorganiseerden, tegenover 
werklozen, tegenover de naoorlogse EVC of tegenover het gelijkgeschakelde 
NVV wordt niet behandeld. Bovendien blijft de inzet van de vakhondspolitiek 
(opstelling tegenover de crisis, of de wederopbouw, of de geleide loonpolitiek) 
onbesproken. Ook ontbreekt een beoordeling van het anti-fascistische verzet 
en het anti-racisme van de CPN als een zelfstandig politiek gegeven in de 
CPN-geschiedenis. De nota brengt alleen het anti-racisme ter sprake in ver
band met de sociaal-economische politiek, en 'prijst' de CPN om haar conse
quente anti-racistische houding. De plaats waar dit ter sprake komt wekt de in
druk dat het op het laatste moment als element aan het historisch beeld van de 
CPN is toegevoegd, wat samenhangt met het feit dat aan het verzet geen aan
dacht wordt besteed. Bovendien suggereert de uitsluitende koppeling van anti
racisme aan economische strijd (waar het ons inziens zeker ook aan de orde is), 
een vrij economistische benadering van deze kwestie door de CPN, terwijl uit 
de geschiedenis en de actuele partijpolitiek blijkt dat zowel het anti-fascisme als 
het anti-racisme tot zelfstandige uitgangspunten van de politiek van de CPN 
gerekend kunnen worden. Ook voor de verschillende vormen van anti-oor
logs- of vredesstrijd in de loop van deze eeuw valt het op dat ze in de nota niet 
ter sprake worden gebracht, hoewel ze als een terugkerend element in de ge
schiedenis van de CPN zijn te beschouwen. 

Deze opsomming van ons inziens belangrijke politieke kwesties is wel
licht niet volledig. Dat ze in de nota niet ter sprake worden gebracht hangt er 
mee samen, dat het geen kwesties zijn die rechtstreeks betrekking hebben op 
de beginselen waarmee de gebolsjewiseerde CPN (CPH) zich in de jaren dertig 
profileerde ten opzichte van de SDAP. Anti-kolonialisme, anti-fascisme, anti
racisme, vredesstrijd zijn echter evengoed tot de uitgangspunten van de partij
politiek gaan horen als datgene wat in de nota als typisch voor de CPN (of voor 
een communistische partij) wordt beschouwd. Het zijn vraagstukken die on
derdeel zijn van de 'historische erfenis' waar de nota over spreekt. Het ontbre
ken ervan in de nota vormt een illustratie van het feit dat de verwerking van de 
geschiedenis een zeer abstracte aangelegenheid gaat worden als de discussie 
gaat over selectief gekozen beginselen van de CPN die bovendien niet steeds 
betrokken worden op de praktijk van de organisatie. 
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Beginselen 

Onze kritiek op het statische beeld in de nota en op de nadruk die wordt gelegd 
op theoretische uitgangspunten en beginselen betekent niet dat we het bestaan 
van structurele tegenstellingen en de werking van beginselen willen bagatellise
ren. Het is juist, dat ze in de geschiedenis steeds een rol speelden en de reactie 
op gebeurtenissen en de verhouding tussen communisme en sociaal-democra
tie mede bepaalden. We hebben er echter moeite mee om de geschiedenis van 
(de relatie van) de twee stromingen geheel te beschrijven vanuit hun eigen be
ginselen en uitgangspunten, geheel ook vanuit de zelfopvatting van beide par
tijen. De gebeurtenissen zelf maken immers mede uit hoe wordt opgetreden en 
welke invulling aan bepaalde begrippen wordt gegeven. Door de geschiedenis 
van een partij of beweging te schrijven in de termen van de deelnemers zelf on
staat een weinig kritisch beeld. Zo hoef je nog niet altijd een voorhoede te zijn, 
al vat je jezelf theoretisch zo op; hoef je de parlementaire democratie nog niet 
onder alle omstandigheden te verdedigen, al baseer je daar je strategie op. His
torisch onderzoek betekent dan ook het beschrijven van de beginselen en uit
gangspunten van partijen, maar óók het onderzoeken van wat daarmee ge
beurt, of ze worden waargemaakt, hoe ze beïnvloed worden door de omstan
digheden, in hoeverre ze het optreden ook werkelijk bepalen. 

In de nota gebeurt dat niet, worden beginselen en uitgangspunten als vaste 
gegevens genomen en niet in relatie gebracht tot de politiek. Daardoor komt 
zo'n grote nadruk te liggen op de aansluiting bij de Comintern, de profilering 
van de CPN en kan in de nota ook aan de CPN worden gevraagd bepaalde 
principiële keuzes uit het verleden 'af te zweren'. 8 Hetgeen ons inziens bepaald 
niet hetzelfde is als het verwerken van de geschiedenis. 

Ons pleidooi voor een historische benadering van de verhouding PvdA en 
CPN betekent niet dat wij door een benadrukking van de historische ontwik
kelingen alles willen relativeren. De huidige politieke verschillen bestaan, de 
verschillende uitgangspunten eveneens, en beide hebben mede een historische 
achtergrond. In dat kader zijn we het eens met de PvdA-nota, dat over kwes
ties uit het verleden ook nu een oordeel gevormd moet worden en dat je niet 
zomaar een houding moet aannemen van 'dat was vroeger nu eenmaal en daar 
verander je niks aan'. Binnen de CPN zelf wordt de bestudering van de ge
schiedenis nu een aantal jaren serieus ter hand genomen, 9 hetgeen bij zal moe
ten dragen aan een verdieping van de kennis binnen de partij over dat verleden 
en aan het actuele politieke debat. Deze aandacht voor de geschiedenis be
schouwen wij als een bijdrage aan de politieke vernieuwing in de partij. Zoals 
we in die geschiedschrijving de geschiedenis als uitgangspunt nemen en niet de 
huidige politieke koers van de partij, bepleiten we dat ook voor de discussie 
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over de geschiedenis van de verhouding sociaal-democratie en communisme. 
Voor enkele thema's die in de PvdA-nota ten aanzien hiervan voorkomen (of 
juist niet voorkomen) willen we deze benaderingswijze iets verder uitwerken. 
Geen complete historische betogen, maar het aanstippen van aspecten die be
trokken zouden kunnen worden bij de discussie over in de nota benoemde 
structurele tegenstellingen tussen sociaal-democratie en communisme. Achter
eenvolgens zal deze uitwerking geschieden ten aanzien van de opvatting over 
democratie en partijvorming in de Tweede Wereldoorlog, de Oost-West-ver
houdingen in de koude oorlog en de kwestie Indonesië. 

Tweede Wereldoorlog 

Twee maal brengt de nota de Tweede Wereldoorlog ter sprake en twee maal 
wordt deze niet genoemd op een plaats waar dat ons inziens zeker nodig was 
geweest. Aan de orde komt hij in een passage waarin wordt gesteld dat de CPN 
de sociaal-democratie meestal als voornaamste tegenstander zag. Een uitzon
dering daarin was de periode '35-'39, 'de jaren van de Tweede Wereldoorlog 
toen de CPN een belangrijke rol speelde in het verzet, en de jaren vlak na de 
Tweede Wereldoorlog'. 10 En verderop wordt, in het kader van de behandeling 
van de partijdemocratie, vermeld dat 'bijna de hele leiding van de illegale CPN 
uit de bezettingstijd in de vijftiger jaren geëxkommuniseerd' werd en dat daar
toe onder andere het boekje 'de CPN in de oorlog' werd geschreven. 11 

Ten onrechte wordt de oorlog niet genoemd bij de behandeling van de op
vattingen van de CPN over parlementaire democratie en 'burgerlijke' vrijhe
den. Betoogd wordt daar dat de CPN, met zekere verschillen per periode, de 
parlementaire democratie altijd op z'n best als meest wenselijke staatsvorm on
der kapitalistische verhoudingen heeft beschouwd. Het ontwerp-hoofdstuk 
voor het nieuwe beginselprogram zou in dezen dan ook een 'zeer belangwek
kende wending' betekenen. 12 Eveneens ten onrechte wordt niet verwezen naar 
de oorlog in de passage waarin de CPN als 'betrouwbaar bondgenoot' wordt 
verwelkomd in de strijd tegen valse demagogie en racistische vooroordelen je
gens ethnische minderheden. 13 Deze politiek van de CPN wordt op die plek 
geheel geplaatst in het kader van de sociaal-economische strijd en de vakbond
spolitiek, nfet gekoppeld aan de strijd tegen het fascisme en antisemitisme. 

De opmerkingen over de rol van de CPN in het verzet en over 1958 doen 
ons inziens geen recht aan de geschiedenis van de partij in de Tweede Wereld
oorlog, zowel niet ten aanzien van de verschillende illegale leidingen, als niet 
wat het daadwerkelijke verzet aangaat. Er wordt niets vermeld over de speci
fieke omstandigheden van het anti-fascistische verzet, over de verhouding van 
de communisten tot sociaal-democraten en tot anderen in die jaren, en over de 
ideeënontwikkeling binnen de CPN, die de opvatting over parlementaire de-
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mocratie zeer wezenlijk raakte. Ook laat de nota een analyse van de sociaal-de
mocratie en haar verhouding tot de communisten achterwege. Deze lacune in 
het historisch beeld is moeilijk te rijmen met de stellingname in de nota dat 
CPN en SOAP/PvdA juist op het punt van de democratie altijd het felst tegen
over elkaar hebben gestaan. 14 Juist in de oorlogsperiode vond immers een ont
wikkeling plaats in het denken van communisten èn sociaal-democraten over 
parlementaire democratie en de relatie met de strijd voor he.t socialisme. 

De illegale CPN kwam gedurende de Duitse bezetting onafgebroken op 
voor nationale onafhankelijkheid en herstel van de grondwet. Tegelijkertijd 
vond in die jaren een ontwikkeling plaats in standpunten ten aanzien van socia
lisme en democratie die de strategie van de partij wezenlijk beïnvloedde en on
der meer leidde tot het plaatsen van kanttekeningen bij het voorhoedeconcept. 
Uit werd gegaan van de noodzaak van parlementaire democratie en grotere 
eenheid tussen communisten en sociaal-democraten, ook in partijverband. De
ze opvattingen zijn in de CPN na de bevrijding fel bediscussieerd geweest, lei
dende personen zijn er op aangevallen, waarbij genoemde brochure 'De CPN 
in de oorlog' een dieptepunt was. Dat neemt niet weg dat het denken over de
mocratie en socialisme in de oorlog niet een zaak van de leidingen alleen is ge
weest, maar onderdeel uit maakte van de motieven van communisten om in het 
verzet te strijden tegen het fascisme. Discussie over de oorlog en het verzet zou 
ons inziens vanuit dat uitgangspunt plaats moeten vinden, niet voortdurend 
geplaatst moeten worden in het licht van latere partijstrijd in de CPN. Temeer, 
daar de standpuntontwikkeling binnen de illegale partij zelf, en de reactie erop 
van de kant van met name de sociaal-democratie, problemen raakt waar beide 
partijen, ook in hun onderlinge verhouding, nog steeds mee bezig zijn. 

Het standpunt dat in de illegale CPN tot ontwikkeling kwam kan op deze 
plaats slechts toegelicht worden met twee citaten uit de illegale De Waarheid. 
De krant van 15 september 1944 schreef voor het socialisme te zijn, daarin ech
ter niet de Sowjet-Unie te willen nastreven. In West-Europa zouden nieuwe 
vormen van overgang naar het socialisme ontstaan. Het artikel vervolgt dan: 
"Een van de voornaamse oorzaken daarvan is de nieuwe en groote beteekenis 
die de democratie in het tegenwoordige stadium der wereldontwikkeling heeft 
gekregen. Tegenover de steeds sterker wordende monopolievorming van het 
kapitaal en het daarmee gepaard gaande streven naar een 'sterk staatsgezag' ver
krijgt de democratie een toenemende revolutionaire voorwaartsstuwende 
kracht en wordt het socialisme de maatschappijvorm van de breedste ontplooi
ing van deze democratie. Juist onder deze verhoudingen wordt de samenwer
king met anderen, die om met 'Het Parool' te spreken, 'een radicale vernieu
wing der democratie nastreven' mogelijk ter verwezenlijking van doelstellin
gen die objectief den weg naar het socialisme vrijmaken." Voorwaarde voor 
zo'n samenwerking, aldus het artikel, zou zijn de onderlinge verdraagzaam-
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heid en waardering. 'Opgaan der partijen in een algemene democratische 
volksbeweging is daartoe niet noodig. De vraag is zelfs of dit wel zoo nuttig 

zou zijn. Het zou tot verwatering, zeker tot achterstelling der principiële 
standpunten kunnen leiden en daarmee een eenheid voorspiegelen, waar deze 

in werkelijkheid niet bestaat. Anders zou het zijn wanneer de beide partijen 
van de arbeidersklasse zich konden vereenigen tot een socialistische partij ... 
voor zulk een partijeenheid geven wij onze beste krachten en wij laten niet af, 
de sociaaldemocraten toe te roepen, met dezelfde ernst als wij het vraagstuk der 
partijvorming na den oorlog vanuit dit standpunt onder het oog te zien. ' 15 En 
in een rechtstreekse reactie op E. Vermeer (Fuut), schreef de krant korte tijd la
ter: 'Tal van struikelblokken op de weg naar de eenheid zijn door de oorlog op
geruimd. Is de betekenis van de Sowjet-Unie bv. door de overwinning van de 
democratie en het socialisme niet veel duidelijker geworden, dan het voordien 
schijnen kon? Is de betekenis van de democratie voor de verwezenlijking van 
het socialisme niet veel belangrijker gebleken? Wij noemen hiermede slechts 
twee punten omtrent wier waardering onze opvattingen 'mijlenver' uiteenlie
pen. In dit verband moet ongetwijfeld ook de opheffing van de Communisti
sche Internationale worden genoemd als een bijdrage, die de eenheid tussen U 
en ons bevorderen kan. ' 16 

De opvattingen van de partij over socialisme en democratie maakten aldus 
een verandering door onder invloed van het verzet, van de samenwerking daar
in en van de discussies over het naoorlogse staatsbestel. De deelname van veel 
sociaal-democraten aan groepen van de illegale Waarheid stimuleerde daarbij 
de ideeën over een grotere eenheid na de bevrijding, zo mogelijk óók in 
partijverband. 17 

De SDAP had als organisatie geen antwoord op de bezetting en functio
neerde al snel niet meer als partij, aanverwante organisaties als NVV en V ARA 
lieten zich gelijkschakelen. 18 Er gingen wel veel sociaal-democraten in de illega
liteit en werkten in verzetsgroepen en rond illegale bladen. Verschillende soci
aal-democratische politici deden ook in illegale brochures van zich horen. Ze 
ontvouwden daarin onder meer plannen voor het naoorlogse politieke bestel in 
Nederland. Met alle verschillen die in de brochures aan zijn te wijzen (Evert 
Vermeer keerde zich bijvoorbeeld sterk tegen de ideeën van Wim Thomassen) 
vallen een aantal zaken op. Ten eerste dat er vaak wordt gepleit voor verminde
ring van het aantal politieke partijen en het vormen van 'sterk' staatsgezag en 
corporatisme. Bovendien wordt de CPN niet geaccepteerd. Afwijzing gebeurt 
óf onder verwijzing naar de vooroorlogse politieke verhoudingen, óf wordt ge
plaatst in het verlengde van een pleidooi tegen beginselpartijen en voor politie
ke partijen. 19 

In het partijarchief van de CPN bevindt zich een 'Memorandum' aan de 
illegale leiding, geschreven in de zomer van 1943, gescpreven door een Parool-
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redacteur die stelt met de CPN te sympathiseren. Schrijver vraagt in het me
morandum aan de leiding van de partij om hem niet te hard te vallen over de 
toon van het artikel dat hij in Het Parool schreef over de opheffing van de 
Comintern, omdat hij daartoe verplicht was geworden. Doel van zijn stuk was 
om tenminste een begin te maken 'om de communisten in het politieke leven 
van Nederland te "legaliseren". En dat is tot op de dag van vandaag ... in Ne
derland nog steeds een hachelijke onderneming. '20 En verderop gaf hij de vol
gende beschrijving van bovengenoemde standpunten van sociaal-democraten: 
"De brochure van Spectator (Vorrink- schr.) over de positie van de S.D.A.P. 
na de oorlog, waarbij eenige opmerkingen ten beste gegeven worden over Par
tij en vakbeweging, en over de politieke constellatie na de wapenstilstand, doet 
het ergste vrezen voor de ontwikkeling van de grootste arbeiderspartij in ons 
land. Een verdere oriëntering naar rechts, een veelvuldiger gebruik van begrip
pen Oranje en Christelijk, politieke onmondigheidsverklaring voor de vakbe
weging e.d .... Deze brochure vindt in S.D.A.P-kringen zijn tegenhanger in 
een publicatie van een zeer bekende A.J.C.-leider, die- na ruggespraak met 
vakverenigingskringen- een 'nieuwe koers' projecteerde, waarbij hij accoord 
gaat met een verandering van 'arbeiderspartij' in 'volkspartij', echter met een 
dusdanig vooruitstrevend program dat ook 'links van de partij geen ruimte zal 
blijven voor iets anders dan een secte'. "21 

Met deze citaten uit CPN- en SDAP-kring willen we aangeven dat het be
langrijk is om zowel het optreden van sociaal-democraten en communisten in 
het daadwerkelijke anti-fascistische verzet, als de opvattingen die zich in die 
strijd ontwikkelden, te bestuderen. Het feit dat sociaal-democratische politici 
de opvattingen van communisten en van de politieke strijd die zij voerden ne
geerden of bestreden, raakte ook een belangrijk deel van de eigen aanhang van 
de vooroorlogse SDAP. Dat blijkt uit de daadwerkelijke samenwerking in het 
verzet en uit de aanvankelijk grote steun voor de eenheidsvakbeweging en De 
Waarheid aan het einde van de oorlog. De communisten stuitten op tegenwer
king van de kant van leidende figuren in de sociaal-democratie. We delen de 
beoordelingvanJan Rogier in deze, als hij spreektvan een 'onverbloemd vijan
dige houding die in het kamp van de doorbraak ten opzichte van de kommu
nisten werd aangenomen' en stelt: 'Zowel het streven van kommunisten in en 
kort na de oorlog naar een eenheidsvakbeweging... als een werkelijk linkse 
partijkoncentratie zijn moedwillig gesaboteerd door de Unie-erfgenamen en 
de rechtse socialisten. '22 Niet dat na de bevrijding de vooroorlogse verdeeld
heid weer in oude vorm opdook, daarvoor hadden de bezettingsjaren en de 
ontwikkelingen binnen het verzet een te grote betekenis. De verwikkelingen 
op het gebied van partijorganisatie en partijpolitiek van CPN en PvdA vlak na 
de oorlog hadden echter ons inziens in de nota niet ongenoemd mogen blijven. 
Het lijkt bovendien een enghartige politieke analyse om ten aanzien van de 

116 



CPN in het verzet alleen op te merken dat het een periode was dat de CPN de 
sociaal-democratie niet als voornaamste tegenstander zag. Dat is namelijk een 
behoorlijk understatement voor de beschrijving van een periode waarin com
munisten met anderen, onder wie sociaal-democraten, hun leven op het spel 
zetten voor de strijd tegen het fascisme als voornaamste tegenstander. 

De oorlog speelt nog steeds in het leven van mensen, ze speelt ook in de 
CPN als partij nog steeds een rol. Als we praten over de huidige verhoudingen 
van CPN en PvdA kan daaraan niet voorbij worden gegaan. Persoonlijk, poli
tiek en theoretisch speelt hij daarvoor in positieve en negatieve zin te sterk door 
in de huidige opvattingen en verhoudingen. 

Oost-West 

Eén van de vraagstukken die in de nota ter sprake worden gebracht, is dat van 
de 'Koude oorlog en grondrechten' en van de 'Ontspanning en mensenrech
ten'. Het bestrijkt een breed terrein en betreft ook het, vooral in de huidige 
tijd, levensbeslissende vraagstuk van oorlog en vrede, van de Oost-West-be
trekkingen, waarin voor de opstelling van ons land, ook in het verleden, de po
sitie van de PvdA en CPN van groot gewicht geweest is. In de nota wordt op
gemerkt: 'Uiteraard maakte de koude oorlog ... het voor kommunisten wel erg 
moeilijk en soms onmogelijk om in allerlei maatschappelijke verbanden open
lijk voor hun politieke overtuiging en partijbinding uit te komen. Afzichtelijke 
trekken van kommunisme én sommige vormen van anti-kommunisme ver
sterkten elkaar wederzijds. '23 En: 'Zeker in de Koude Oorlogsperiode hebben 
de sociaal-demokraten onvoldoende oog gehad voor de grote verschillen tus
sen hun principieel anti-kommunisme en rechtse behoudzucht. '24 Deze ver
ontschuldigende, en toch ook wat vergoeilijkende toon wekt de indruk alsof er 
sprake zou zijn geweest van een vergissing of een incident van de kant van de 
PvdA. Zo eenvoudig ligt dat ons inziens echter ook weer niet. De PvdA heeft 
immers meer dan een decennium lang een politieke koers aangehangen die, zo
als de nota het noemt, door de 'rechtse behoudzuchtigen' werd aangegeven. 

De afloop van de Tweede Wereldoorlog had hoop en verwachting ver
wekt op een ontspannen internationaal klimaat. Toen de westelijke geallieer
den niet bereid bleken tot verwijdering van of controle op alle Duitse bedrijven 
die voor militaire doeleinden konden worden gebruikt en de demilitarisatie van 
het verslagen Duitsland ontliepen, kwam de eerste knauw. De Verenigde Sta
ten wierpen zich op als de leidende, controlerende kracht in de wereld. In 1949 
was de CPN, en daar mag best nog wel eens aan herinnerd worden, de enige 
partij die in het parlement tegen de vorming van deNAVO stemde. De PvdA 
maakte de verdragsorganisatie, die vóór het Warschaupact tot stand kwam, tot 
kernstuk van haar politiek en heeft daardoor haar medewerking verleend aan 
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een instrument dat in hoge mate verantwoordelijkheid draagt voor momenten 
van verscherping van de toestand in de koude oorlog. 

Er was en is ten aanzien van de CPN zeker ook aanleiding standpunten in 
historisch perspectief nader te onderzoeken en dat proces is gaande. Maar er is 
geen reden voor eenzijdige verwijten. De CPN heeft zich bijvoorbeeld al in 
een vroeg stadium ingespannen voor een politiek gericht op het voorkomen 
van een atoomoorlog en haar volle gewicht achter de 'Oproep van Stockholm' 
voor het verbod van de atoombom geplaatst (1949-1950). En kan men er de 
ogen voor sluiten dat de huidige maniakale secretaris-generaal van de NAVO, 
Luns, in 1952 zijn politieke loopbaan als minister van Buitenlandse Zaken in 
een kabinet-Drees is begonnen en vervolgens, met of zonder PvdA in de rege
ring, op die post meer dan negentieneneenhalf jaar bleef gehandhaafd. In hoe
verre verschillen de uitlatingen van Luns nu met die van Luns uit de vroegere 
PvdA-regeercoalities? Dat men in de PvdA thans ook Luns kritiseert wijst er
op dat zich daar bepaalde veranderingen hebben voltrokken. Het zou zeker 
van groot belang zijn het Luns-beeld van de internationale situatie en de Sow
jet-Unie en de negatieve invloed, die het jarenlang op de PvdA heeft gehad, po
litiek diepgaand te analyseren. Het kostte de PvdA grote moeite zich daaraan te 
ontworstelen. Een eerste, nog aarzelende, scheiding van dit tijdperk zou men 
het rapport 'In dienst van de vrede' kunnen noemen (1962 ). Daar was natuur
lijk al een proces aan vooraf gegaan; één van de conclusies in het rapport luid
de: 'Het atoomtijdperk maakt een realistische, maar positieve benadering van 
de gedachte der vreedzame coexistentie onontkoombaar. Een begin kan wor
den gemaakt door een verruiming van de contacten tussen de communistische 
en de niet-communistische landen op het gebied van wetenschap en cultuur, 
van toerisme en sport, van contacten tussen de kerken, van uitbreiding van het 
handelsverkeer, enz. '25 De commissie die het rapport had opgesteld onder
streepte nog de noodzaak van een band met de NAVO en sprak over Sowjet
expansiedrift, maar een minderheid in de partij deed dat niet meer en merkte 
op: 'Ondanks de vele, sedert jaren herhaalde waarschuwingen, bleven wij ge
loven dat de Russische uitdaging van militaire aard was. Door deze fatale ver
gissing heeft het Westen het antwoord grotendeels in de militaire sfeer 
gezocht.'26 Op een PvdA -congres in januari 1963 manifesteerde deze minder
heid zich openlijk, maar kon geen meerderheid worden. De CPN reageerde 
kritisch positief op deze ingezette veranderingen in de PvdA. Ze vonden plaats 
in een periode dat zij zichzelf opnieuw op haar verhouding tot de Communis
tische Partij van de Sowjet-Unie en de Sowjet-Unie als staat bezon (1963-
1964). De CPN baseert deze betrekkingen nu op de autonomie, op de eigen 
zeggenschap en verantwoordelijkheid in nationale en internationale vraagstuk
ken. Zij meent dat Nederland een positieve, zelfstandige rol kan spelen in het 
belang van de ontspanning. 
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De ideologie van de twee blokken heeft zichzelf overleefd. De nota geeft 
aan dat die idee ook in de PvdA opgeld doet. 27 Het optreden van minister Van 
der Stoel voor toetreding van Spanje tot de NAVO (december 1981) is daar 
echter bepaald niet een getuigenis van. Spanje als NAVO-lid betekent de ver
sterking van een militair blok, juist in een tijd dat in Oost en West stemmen op
gaan dat militaire blokken niet dienen te worden uitgebreid, maar stap voor 
stap moeten worden afgebouwd. 

In de CPN hebben de discussies over de gebeurtenissen in Polen, meer 
nog dan ten aanzien van Tsjechoslowakije in 1968 gebeurde, ook de strategie 
van de partij ten aanzien van de socialistische landen in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog weer aan de orde gesteld. De categorische afwijzing door de 
CPN van de militaire machtsgreep en het wijzen op gebreken van het eenpar
tijstelsel raakt immers de verhouding van de partij met de Oosteuropese landen 
in het algemeen. De opvattingen en ervaringen uit de koude oorlog en de peri
ode van ontspanning daarna spelen in de partij nog steeds een rol, zodat een be
oordeling van de in die tijd gevoerde strategie ons inziens van belang is voor de 
huidige politiek. Om echter op de nota terug te komen: door het optreden van 
de CPN in de koude oorlog niet in een breder politiek verband te plaatsen en 
het optreden van de PvdA alleen te benoemen als reactie op het optreden van 
de CPN, wordt de koude oorlog een soort van voorbije, nare periode, in plaats 
van een tijd waarin vanuit samenhangende politieke visies door beide partijen 
werd opgetreden. Juist de politiek van beide partijen moet onderzocht worden, 
waarbij niet voorbij mag worden gegaan aan momenten van gemeenschappe
lijk optreden van communisten, sociaal-democraten en anderen op concrete 
politieke punten. 

Indonesië 

Opmerkelijk is dat in de gehele nota het woord Indonesië niet voorkomt. Er 
wordt geen enkele poging gewaagd tot een analyse van de politiek van de 
SDAP/PvdA en de CPN inzake het koloniale vraagstuk. Er heeft van de kant 
van de sociaal-democratie nooit echt historisch onderzoek plaatsgehad naar 
haar positie tegenover het Nederlandse imperialisme en de koloniale uitbuiting 
van het Indonesische volk. Pas onlangs verscheen voor het eerst een rapport 
van de werkgroep Indonesië van de Evert Vermeerstichting waarin werd opge
merkt: 'Voor de Tweede Wereldoorlog was binnen de SDAP de belangstelling 
voor Nederlands-Indië en de Indische vraagstukken niet in grote mate aanwe
zig. De zaken werden overgelaten aan koloniale specialisten. De onafhanke
lijkheid van Indonesië werd op termijn gezien. '28 De houding van de SDAP 
stond daarmee in scherp contrast tot die van de vooroorlogse CPN. De com
munistische partij verleende de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging 
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daadwerkelijke solidariteit en steun en bestreed het Nederlandse imperialisme 
met als richtsnoer de thans nog algemeen bekende leuze: Indonesië, los van 

Holland NU. 29 

Dat in de nota niet wordt gerept over Indonesië, hangt ons inziens zeker 
samen met het feit dat de PvdA (als regeringspartner van de KVP én als partij) 
medeverantwoordelijkheid draagt voor twee koloniale oorlogen tegen de In
donesische Republiek, die op 17 augustus 1945 was uitgeroepen. Het was deze 
Indonesië-politiek van de PvdA, die een zware wissel trok op de verhouding 
tussen PvdA en CPN. 

Er ontstond hierdoor op het Indonesië-vraagstuk een breuk in de arbei
dersbeweging en de oorzaak daarvoor lag zeker niet bij de CPN. Nog op 2 fe
bruari 1946 vond in de Markthallen in Amsterdam een gemeenschappelijke 
manifestatie plaats van SDAP, CPN, NVV en EVC. Er werd tot uitdrukking 
gebracht dat het Indonesië-vraagstuk vreedzaam tot een oplossing moest wor
den gebracht. Het was de korte tijd later opgerichtte PvdA, die haar beloftes 
niet gestand deed en na haar instemming met de uitzending van Nederlandse 
troepen naar Indonesië van kwaad tot erger verviel. In persoonlijke herinnerin
gen van PvdA-leiders uit die tijd wordt soms zelfs nu nog een poging tot recht
vaardiging gedaan, terwijl enkele anderen achteraf de PvdA-politiek als onjuist 
kwalificeren. 30 In het rapport van de E vert Vermeerstichting wordt over die 
periode onder meer opgemerkt: 'De PvdA had haar aanhang en de vakbewe
ging kunnen mobiliseren tegen de regering. De dekolonisatie zou wellicht ver
sneld zijn. De gevolgen voor Nederland zouden echter niet zijn te overzien. 
Het eensgezinde werken aan het herstel zou afgebroken zijn. Politieke radika
lisering van de arbeidersklasse zou het gevolg kunnen zijn. Toenadering tussen 
kommunisten en sociaal-demokraten kon de volgende fase zijn, met tot verder 
gevolg opnieuw een buitenspelpositie voor de PvdA. Zulke ontwikkelingen 
werden volstrekt ongewenst geacht. Daarom gaven ook nationale overwegin
gen de doorslag bij de positiebepaling van de PvdA.'31 Zou het echter niet juist 
een nationaal belang zijn geweest indien de arbeidersbeweging- socialisten en 
communisten- eensgezind tegen de koloniale oorlog opgetreden was en ook 
in vraagstukken van opbouw en herstel eensgezind haar gewicht in de schaal 
had kunnen werpen? De CPN stelde een 'Nationaal Welvaartsplan' opY En 
zij was actief tegen de troepenzendingen (haar aandeel in de algemene staking 
in Amsterdam en omstreken op 24 september 1946), zij verzette zich door het 
organiseren van demonstraties en door haar optreden in het parlement tegen de 
koloniale oorlogen en belemmerde daardoor de regeringen-Bed enDrees in 
een ongebreidelde oorlogsvoering tegen het Indonesische volk, dat zich het 
recht op een eigen staat bevocht. 

Rondom het vraagstuk Nieuw-Guinea, als nasleep van het Indonesiëcon
flict, dreigde de PvdA zich, door de steun aan de politiek van Luns, aanvanke-

120 



lijk mee te laten slepen in een derde koloniale oorlog tegen Indonesië (1960-
1962). Pas in een laat stadium veranderde zij van standpunt, waarop van de 
kant van de CPN bij herhaling was aangedrongen. Onder andere speelde een 
demonstratie in Amsterdam van socialisten en communisten (14 april1962) een 
rol bij het afwenden van een militair conflict. Het vraagstuk van internationale 
solidariteit en nationaal beleid keerde in de verhouding tussen PvdA en CPN 
overigens wel terug. Het blijft ons inziens schrijnend dat ook in de bestrijding 
van de agressie in Vietnam de Partij van de Arbeid zich pas laat aan de kant van 
de protestbeweging schaarde. Nog op 18 januari 1965 omschreef het PvdA
parlementslid Ruygers in een motie aan de Tweede Kamer als 'uiteindelijke po
litieke doelstelling' van de Verenigde Staten in Vietnam: een dam opwerpen te
gen het opdringen van Communistisch China in Azië en hij meende dat zij 
daarin 'recht hebben op begrip en steun van hun bondgenoten in de NAVO'. 
De CPN-fractie, die al eerder tegen de Amerikaanse oorlog in Vietnam was 
opgetreden, wees dat toen fel af en verklaarde dat de Verenigde Staten absoluut 
en definitief verloren stonden. Tijdens een aftvergetelijk Vietnam-weekend in 
het Amsterdamse Bos (29 en 30 april1972) kon de PvdA niet meer verstek laten 
gaan: de toenmalige PvdA-voorzitter André van der Louw sprak op één podi
um met CPN-voorzitter Henk Hoekstra. De CPN zag dit als een belangrijke 
gebeurtenis, die een nieuwe impuls aan de Vietnambeweging kon geven. Maar 
het was teleurstellend dat de regering-Den Uyl daarna een afwachtende hou~ 
ding bleek in te nemen tegenover de Voorlopige Revolutionaire Regering in 
Zuid-Vietnam en minister Van der Stoel geruime tijd velerlei voorwendsels be
dacht om erkenning steeds maar op te schuiven. 

Zo ontstond op het gebied van de internationale solidariteit in de geschie
denis verschillende malen een breukpunt in het politiek optreden van CPN en 
PvdA. Gezien het belang van deze standpunten en gebeurtenissen voor de bei
de partijen en hun onderlinge verhouding, had de nota hier ons inziens niet aan 
voorbij mogen gaan. 

Slot 

'Zelfs in hun meest verwerpelijke en verderfelijke stalinistische fase waren de 
Westeuropese CP's niet alleen een verlengstuk van Moskou's buitenlandse po
litiek, maar mede uitdrukking van authentiek arbeidersprotest tegen kapitalis
tische machtsverhoudingen. m 

Als je de PvdA-nota leest blijft het toch meestal volstrekt onduidelijk 
waarom mensen CPN-lid waren, wat ze met hun communisme voorhadden. 
De PvdA gaat er in de nota, blijkens bovenstaand citaat, dat ze daar toch ook 
hun eigen redenen voor gehad zullen hebben en niet hun partijboekje uit Mos
kou kregen opgestuurd. Er wordt echter nauwelijks geprobeerd dat te verkla-
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ren door de motieven van mensen te achterhalen. Progressieve machtsvorming 
gaat echter om mensen en niet zomaar om programma's die op elkaar worden 
afgestemd. Historisch onderzoek mag ook hieraan niet voorbij gaan. 

Hopelijk zijn we ~r met deze aantekeningen bij de historische notie uit de 
PvdA-nota in geslaagd het gesloten historische beeld dat er uit spreekt, enigs
zins open te breken. 

December 1981 

Noten 

I. Elli Izeboud gebruikte deze typering voor de nota in de Haagse Post van 17-1 0'81. 
In de voorbereiding van dit stuk vond een discussie plaats over de nota in de IPSO-geschiede
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artikel van Pim Fortuijn in Komma 2/3 niet in dit stuk betrekken. 

2. Verhouding PvdA-CPN: een tussenbalans. Partijbestuur PvdA, 14-9-'81. 
3. Zie onder andere de dagbladen van S en 6 oktober, vlak na de presentatie van de nota en de 

stukken uit CPN-kringen, die zijn gebundeld door de afdeling propaganda en informatie van 
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4. Nota, p. la, le kolom. 
S. Nota, p. 16a, le kolom. 
6. Nota, p. la, 2e kolom. 
7. Nota, p. 3a, 4e kolom. 
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uitgebreid daarbij zijn de Cahiers over de geschiedenis van de CPN, waar zes nummers van 
verschenen zijn. 

10. Nota, p. 3a, 4e kolom. 
11. Nota, p. Sa, 3e kolom. 
12. Nota, p. 6a, 3e kolom. 
13. Nota, p. 12a, 1e kolom. 
14. Nota, p. Sa, 1e kolom. 
lS. 'Samenwerking ook na de bevrijding', De Waarheid, 1S-9-'44. 
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17. 'De Waarheid in de Tweede Wereldoorlog', Hansje Galesloot, Susan Legêne in: Cahiers 
over de geschiedenis van de CPN, S, Amsterdam 1980. Zie ook de facsimilé-uitgave van de 
illegale Waarheid (noot 16). 

18. Zie voor het NVV onder andere: Ger Harmsen en Leo Noordegraaf, Het ontstaan van de 
eenheidsvakcentrale. Te Elfder Ure, nr. 14, p. 791-8S2. Nijmegen, 1973. Voorde VARA: G. 
P. Bakker, Het hellend vlak. Radio-omroep in nazi-greep. Alphen a/d Rijn, 1981. 

19. Bedoeld worden hier de volgende brochures: Spectator, Over de toekomstige positie der par
tij in verband met het jongste verleden (nov. '41); Nieuwe Koers. Enkele aantekeningen over 
Na-oorlogse perspektieven (Thomassen, maart' 43); Om Neerlands Toekomst (SDAP-bij
drage van H. Vos-herfst 1943); De kaarten op tafel (uitgave Ons Volk, Utrecht, okt. '43); 
De vormgeving van het socialisme en de jongeren (Thomassen, mei '44); Vormgeving van het 
socialisme, E. Fuut (nov. '44). Verder verschenen stukken hierover in onder meer Het Parool 
en Je Maintiendrai. 

20. De betreffende artikelen in Het Parool zijn: 'Communistische partij op den tweesprong' en 
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'Ontbinding Comintern', beide verschenen in Het Parool30-7-'43. Het citaat in de tekst is 
afkomstig uit het stuk in het partijarchief dat slechts is getiteld 'Memorandum'. 

21. Partijarchief CPN, Memorandum p. 6. 
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146 en 148. Nijmegen, 1980. 
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Uitgave Partij van de Arbeid, 1962, blz. 31. 
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stichting voor internationale solidariteit. 1980, p. 12. 
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Bestellingen door storting van f 26,10 (incl. porto) op 
~pllllll postgiro 2252298 t.n.v. Stichting IPSO - postbus 10192 

1001 EO Amsterdam, o.v.v. de titel. 
De IPSO uitgaven zijn tevens verkrijgbaar in de boekhan
del. 
192 pagina's- prijs f 24,- (plus f 2,10 verzendkosten) 
ISBN 90 70444 20 8 
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