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Politiek en Cultuur 

In het decembernummer van 
Politiek en Cultuur is Rinus 
Haks ingegaan op een aantal 
aspecten van de nota van het 
partijbestuur van de PvdA 
over de verhouding PvdA-
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CPN, onder andere op de in 
de nota zogenoemde voor
hoedepretentie van de CPN. 
Hier volgt het tweede deel 
van Rinus Haks' beschouwing 
naar aanleiding van die nota. 

De PvdA-nota 
dee/2 

In het congresbesluit van de PvdA, dat 
geleid heeft tot de PvdA-nota, moest het 
onderzoeksveld zich niet alleen uitstrekken 
tot de CPN als zodanig, maar ook bijvoor
beeld tot het optreden van onze Kamer
fractie. Op zich is daarover in de nota maar 
weinig van terug te vinden, terwijl de op
stelling van de CPN met betrekking tot de 
parlementaire democratie niet in de laatste 
plaats door het optreden, binnen en buiten 
het parlement, van onze Kamerleden ge
stalte is gegeven. 
De emancipatie van de CPN als een bij 
uitstek optredende politieke kracht voor de 
verdediging en uitbreiding van de parle
mentaire democratie, en het groeiende 
besef daarvan bij de andere partijen, vond 
zijn uitdrukking bij het 25-jarig Kamerlid
maatschap van Marcus Bakker. 
Het grote betekenis hechten aan de waarde 
van de parlementaire democratie is. dan 
ook niet het alleenrecht van de PvdA, zoals 
de ervaring heeft aangetoond. Het kan er 
bij deze waarde niet om gaan wie beter in 
een debat is dan een ander. Het is een 
zaak van alle democraten en progressieve 
partijen en hoe wij ons daarin hebben 
gedragen is voor een ieder te beoordelen 
aan de hand van de feiten. Daarbij botsten 
inderdaad wel eens heftig PvdA-opvattin
gen op de onze als het ging om verandering 
van het kiesstelsel. Naar wij menen vol
strekt noodzakelijk! 

Aan de andere kant is het echter niet zo 
dat wij de parlementaire democratie in ons 
land en het functioneren van het parlement 
als volmaakt beschouwen. Wij beschouwen 
parlementaire organen niet als duistere 
instrumenten van de heersende klasse, 
maar zien het als één van de strijdterreinen 
waarop de zeggenschap van mensen tot 
gelding moet komen. Wij erkennen en 
beschermen de democratische structuren 
als een groot goed, verworven in harde 
strijd, en treden op tegen de invloed van 
de grote ondernemingen en ondernemers 
als die kracht in de maatschappij die dat 
wensen in te perken. 
Tegelijkertijd, en mede met het oog daarop 
doen wij als partij altijd een beroep op het 
eigen optreden van de mensen in acties en 
in bewegingen om hun invloed tot gelding 
te brengen binnen de parlementaire struc
turen. 
Dat is in onze ogen democratische strijd en 
dat kan vaak ook heftig toegaan waar 
grenzen verlegd moeten worden. Per slot 
van rekening is de loop van de geschiedenis 
heel vaak zo dat meningen eerst veranderen 
en vorm krijgen buiten de bestaande orga
nen, zich daarna meester maken van poli
tieke partijen en daarna gestalte krijgen in 
wetgeving of besluitvorming in de parle
mentaire organen. Hoe hechter een partij 
verbonden is met de mensen en hoe meer 
invloed daardoor ook op het politieke 
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functioneren wordt uitgeoefend, hoe beter 
zal dan ook de parlementaire democratie 
functioneren. Het is een reëel vraagstuk 
voor progressieve kringen in ons land, als 
we zien dat talrijke mensen, en vooral 
jonge mensen, twijfelen aan de waarde 
van de parlementaire democratie. 
Komt dat door de parlementaire democra
tie? Natuurlijk niet. Het gevoel dat je met je 
kop tegen een muur van onbegrip oploopt 
en dat besloten wordt over je maar zonder 
je, heeft meer te maken met het feit dat de 
parlementaire democratie door sommigen 
tot een karikatuur wordt gemaakt, dat law
and-order-mentaliteit en criminalisering 
door rechts ingang vinden, en dat de de
mocratische meningsvorming aan de 
basis onvoldoende wordt onplooid doordat 
door kapitaalsmachten getrokken grenzen 
van vrije-markt-economie en vrije-onder
nemingsgewijze produktie in acht moeten 
worden genomen. 
Daar, menen wij, moet in progressief Ne
derland over nagedacht worden, dat moet 
een punt in het debat zijn en moet tot een 
nieuwe beoordeling leiden van de grote 
betekenis van buiten-parlementaire acties. 
Massabeweging en meningsvorming aan 
de voet van onze samenleving zal een 
hoeksteen zijn van de democratie in ons 
land en het zal blokkades kunnen meehel
pen doorbreken om een andere besluitvor
ming in ons stelsel van parlementaire 
democratie tot gelding te brengen. In dat 
opzicht kan geconcludeerd worden dat het 
ontplooien van massabeweging en het 
voluit ontwikkelen van de samenwerking 
tussen CPN en PvdA en andere partijen, 
zoals die in het parlement al lang tot een 
normaal verschijnsel is geworden, de 
voorwaarden daartoe zal scheppen. Zo 
plaatsen wij ook onze strijd voor socialis
me. 
Het zal zich naar onze vaste overtuiging 
moeten voltrekken binnen het totale kader 
van het uitbouwen van de parlementaire 
democratie. Het vraagt de democratisering 
van de staatsinstellingen en het scheppen 
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daarin van politieke pluriformiteit met ruim 
baan voor een anti-kapitalistische benade
ring. 

Oost-Europa 

In de PvdA-nota wordt de vraag opgewor
pen of wij een oordeel willen geven over 
de socialistische landen in Oost-Europa en 
wordt gesteld dat, terwijl de CPN benadrukt 
dat socialisme en democratie onverbreke
lijk verbonden zijn, we toch bijvoorbeeld 
de Sowjet-Unie socialistisch blijven noe
men, zij het een socialisme met tekortko
mingen en misvormingen. Het PvdA-be
stuur begrijpt dat niet goed. 
Nu zou je kunnen zeggen dat we verschil
lende malen woordvoerders van de PvdA 
hebben horen spreken over socialistische 
landen als ze de Sowjet-Unie of Oosteuro
pese staten bedoelden. Ook in geschreven 
stukken is het begrip 'socialistische landen' 
meermalen gebezigd. 
Je zou ook de vraag om kunnen keren 
door op te werpen of het PvdA-bestuur 
over West-Europa nu wèl spreekt van 
kapitalistische landen of niet. Het is per 
slot van rekening voorgekomen dat de 
PvdA beweerde dat we hier in ons land 
eigenlijk geen kapitalisme meer kenden, 
maar leefden in een soort mengvorm. 
Maar om met zijn allen nu collectief punai
ses te gaan zitten poetsen en elkaar vervol
gens uit te nodigen daar met blote billen 
op te gaan zitten is een weinig zinvolle 
bezigheid voor een echt zakelijk debat. 
In de Sowjet-Unie en in de Oosteuropese 
landen, om het daartoe te beperken, zijn 
de eigendomsverhoudingen fundamenteel 
veranderd, bestaat er een andere produk
tiewijze dan in het kapitalisme en is er 
daardoor ook een ander economisch en 
politiek systeem. Het is een kwalitatief 
andere maatschappijvorm dan het kapita
lisme. Daarom spreken we van socialisti
sche landen en van kapitalistische landen. 
Maar om op een serieuze wijze in te gaan 



Politiek en Cultuur 

op vraagstukken van socialisme en demo
cratie moeten we vaststellen dat er al vele 
soorten socialisme in de wereld bestaan 
en dat er zich nieuwe varianten aandienen, 
terwijl bovendien socialistische maat
schappijen of concepties die daarvoor 
rijpen in kapitalistische landen ook niet 
onveranderlijk zijn. 
Wat bij alles goed in het oog moet worden 
gehouden is dat de strijd voor socialisme 
nooit los gezien kan worden van de tijd, de 
plaats, de specifieke omstandigheden en 
de voorwaarden waaronder die strijd ge
voerd moet worden. De omstandigheden 
in het Rusland van de Oktoberrevolutie 
waren geheel anders dan bijvoorbeeld die 
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 
in Oosteuropese landen, waar het verslaan 
van Nazi-Duitsland ook de regimes van 
landen als Hongarije, Bulgarije en Roeme
nië, die zich met Hitier verbonden hadden, 
ten val brachten. Daar ontstonden direct 
na de oorlog bondgenootschappen en 
vormen van meerpartijenstelsels die ook 
nationalisaties doorvoerden en de over
gang naar socialistische produktieverhou
dingen tot stand brachten. 
Korte tijd later al, vormden zich de twee 
kampen met de invoering in Westeuropese 
landen van het Marshall-plan met de poli
tieke maatregelen daarbij, als bijvoorbeeld 
verwijdering van communistische minis
ters uit regeringen en terugdringing van 
de invloed van de antifascistische krachten 
afkomstig uit het verzet. 
In de Oosteuropese landen ging er ook het 
strijkijzer overheen, in vormen die als 
stalinistisch gekenschetst worden en waar
bij de zaken naar Sowjet-model werden 
ingericht. In Joegoslavië lagen de kaarten 
weer anders door de voorgeschiedenis 
van een geweldige guerrillastrijd, en Polen 
ontwikkelde zich op de bodem van de 
tegenstellingen binnen de anti-Hitler-coali
tie, met name tussen Engeland en de Sow
jet-Unie. Tsjechoslowakije kende weer een 
andere weg en in de DDR lag het helemaal 
anders. 
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Zo zijn de omstandigheden van Oosteuro
pese staten vergeleken met die van Cuba 
of Vietnam of de Volksrepubliek China 
natuurlijk ook volstrekt verschillend. Hoe
wel er wel zekere algemene conclusies 
mogelijk zijn uit bepaalde ontwikkelingen 
en ervaringen, is het volstrekt onjuist om 
er modellen uit af te leiden. Bovendien ligt 
er een enorm verschil tussen 1917 of de 
eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog 
en de tachtiger jaren van nu. 
Wij discussiëren en werken aan onze ideeën 
over het socialisme, zoals wij denken dat 
nodig, mogelijk en als doelstelling te nemen 
is voor allen die een andere samenleving 
tot stand willen brengen. 
Wij willen een socialistische maatschappij 
die geworteld is in de historie van ons 
land, in die van de arbeidersbeweging in 
zijn pluriforme samenstelling en van andere 
democratische krachten en gaan er daarbij 
van uit nu in een hoog ontwikkeld kapita
listisch land te leven. 
In dat opzicht hebben wij m.b.t. de soci
alistische staat een andere visie dan die 
van de monoliet die DE belangen van het 
gehele volk vertegenwoordigt met één 
partij en één doctrine voor de hele samen
leving. Evenmin kan gesteld worden, gezien 
ervaringen en nieuwe ontwikkelingen, dat 
de democratie per definitie in socialistische 
landen op een hoger peil zou staan dan in 
kapitalistische landen. 

In onze opvattingen over de strijd voor 
socialisme in ons land, neemt het meer
partijenstelsel een fundamentele plaats in 
en dat is theoretisch en historisch grondig 
gefundeerd en is dus anders dan de opvat
tingen die daarover lange tijd in het mar
xisme hebben gedomineerd. Er kan niet 
gezegd worden dat de belangen van de 
arbeidersklasse in zijn veelzijdige samen
stelling tot uitdrukking gebracht kunnen 
worden door één politieke partij of één 
ideologie. De politieke en ideologische 
verscheidenheid binnen de arbeidersklasse 
is een vast gegeven en de betekenis van 
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onze partij berust op haar grondslag en 
haar program en niet op het opeisen van 
een monopoliepositie in de arbeidersbe
weging. 
De kracht van onze partij wordt ontleend 
aan haar inzet gericht op opheffing van 
alle uitbuiting en onderdrukking tot en met 
het patriarchaat, op het realiseren van 
brede bondgenootschappen voor totstand
koming van het socialisme, op haar met 
duizend vezels verbonden zijn met de 
sociale en politieke strijd, en in haar ver
mogen alternatieven te ontwikkelen voor 
grote maatschappelijke vraagstukken en 
die te verbinden met socialistische per
spectieven. 
Ons partijprogram waaraan gewerkt wordt 
en dat voortbouwt op de vele discussies 
die al over de 'Democratie-schets' hebben 
plaatsgevonden en aansluit bij de me
ningsvorming die nu over tal van aspecten 
in onze partij plaatsvindt, zal een belangrijke 
nieuwe aanzet betekenen om de strijd in 
ons land hoog op te stoten en de CPN te 
versterken op grond van haar betekenis, 
haar identiteit en haar strijdbare opstellin
gen in alle vraagstukken en alle situaties. 

Partij-democratie 

In de PvdA-nota wordt het een en ander 
gezegd over onze partijstructuur, het de
mocratisch centralisme en de verschillende 
vormen van partijstrijd die wij in het verle
den hebben gekend. Dat onze partij is 
veranderd is voor een ieder duidelijk. Het 
vloeit voort uit onze vaste overtuiging dat 
onze partij ingesteld moet worden op de 
strijd die nu aan de orde is en daarbij stellen 
we ons grote taken. 
Ook volstrekt logisch is dat het beter func
tioneren van de partijdemocratie, het ver
beteren van structuren en het ontwikkelen 
van nieuwe om tot een juiste en contro
leerbare besluitvorming te komen, verbon
den is met onze identiteit en met de doel
stellingen die we nastreven. Dan gaat het 
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om progressieve machts-en meerder
heidsvorming, om samenwerking en onze 
relaties met anderen. 
Het hoeft geen betoog dat de strijd tegen 
kapitalistische maatschappij-verhoudingen, 
het vormen van macht daarvoor en het 
openbreken van wegen naar het socialisme, 
voor communisten ondenkbaar is zonder 
de CPN. Ook anderen in ons land die pro
gressieve politiek voorstaan en ons ervaren, 
beschouwen de CPN als een onmisbare 
partij om vooruit te komen. 
De discussie bij ons in de partij over de 
versterking van de partijdemocratie omvat 
veel gebieden en gaat ook over een begrip 
als 'democratisch centralisme', waarmee 
communisten hun organisatie-opvattingen 
hebben aangeduid. Dan hebben we het in 
onze discussies bijvoorbeeld over de ver
houding democratie en centralisme of 
over debat en uitvoering van besluiten en 
daarbij gaat het er om een juist evenwicht 
tot stand te brengen en onszelf daarbij niet 
te plaatsen als een partij die alleen en 
zelfstandig alle vraagstukken van de mens
heid heeft op te lossen en het socialisme 
heeft in te voeren, noch ons terwille van 
de progressieve samenwerking net zo te 
maken als alle andere partijen zijn. Het 
gaat om de uitbouw van een partij van 
communistische Nederlanders, met een 
politiek partijprogram, met strijdpunten, 
met een verkiezingsprogram en met uit
gangspunten en prioriteiten hoe we de 
zaken willen verwezenlijken in samenwer
king met anderen en met verantwoording 
naar de bevolking toe. Daarbij hebben wij 
als gelijkgezinden organisatie-opvattingen 
die de meningsvorming in de partij garan
deren, die meningsverschillen niet weg 
masseren maar garanderen dat uitgegaan 
wordt van de grote betrokkenheid van 
allen om de politieke lijn van de CPN mee 
vast te stellen en de uitvoering daarvan te 
verzekeren door de partijorganisatie onder 
leiding van het partijbestuur. Dat bepaalt 
immers ook de kracht van de communisten 
en van de CPN in haar totaliteit. 
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In onze partij ontwikkelen wij de menings
vorming en de meningenstrijd uitgaande 
van de verscheidenheid die in onze sa
menleving bestaat en zich ook bij ons in 
de partij he!:lft ontwikkeld. Het is niet mo
gelijk ook maar iets te veranderen in ons 
land als je meningsvorming of meningen
strijd zou uitsluiten. Integendeel. 
De politiek van de partij wordt, vinden wij, 
het beste vastgesteld door deelname van 
een ieder aan de discussie, vanuit zijn 
eigen ervaringen en achtergronden en 
waarbij niet alleen de mooie sprekers en 
vlotte praters aan bod komen maar ook hij 
of zij die misschien minder vlot kan formu
leren. Die gelijkheid behoort ook bij onze 
communistische identiteit. Dat alles is 
nodig om tot een zo goed en doorzichtig 
mogelijke besluitvorming te komen en ons 
gezamenlijk in staat te stellen te handelen. 
Anderzijds, en dat ligt ook voor de hand, is 
er een verschil tussen meningsvorming en 
meningenstrijd, en het hebben van stro
mingen als doelstelling. Op het laatste 
koersen zou een insnoering van de discus
sie betekenen en een blokkering inhouden 
van vrije meningsuiting in de partij. Zij 
veroorzaken verharding waar juist over
eenstemming vereist is. 

Het is een merkwaardige samenloop van 
omstandigheden dat, terwijl de PvdA-nota 
aan ons over zo'n kwestie vragen stelt, 
tegelijkertijd in een beleidsnota van het 
partijbestuur van de PvdA wordt vastge
steld dat er in hun partij andere wegen 
dan tot dusver gegaan moeten worden. Zo 
wordt bijvoorbeeld in die beleidsnota 
vastgesteld dat de arbeiders ook een plaats 
moeten hebben in besturen en afvaardi
gingen (bij de Duitse SPD wordt zelfs al 
gesproken over preferente plaatsen voor 
arbeiders in besturen, colleges en afvaardi
gingen). dat de 'elite' omdat zij in hoofdzaak 
uit de hoger geschoolden gerecruteerd 
wordt, bewust moet proberen de afstand 
tussen haar en de andere partijleden te 
overbruggen. Zo wordt gesignaleerd dat 
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bijna de helft van de partijafdelingen niet 
aan grote zaken toekomt, maar verzanden 
in procedurekwesties en dat de democratie 
in de PvdA van het 'gedelegeerd vertrou
wen' wordt omgezet in het 'georganiseerde 
wantrouwen' en soms in volstrekt ongeor
ganiseerd wantrouwen, hetgeen een deel 
van de partijactiviteit lamlegt. De sterke 
aandacht voor interne zaken overschaduwt 
het optreden in ontwikkelingen in de sa
menleving. Het is een perspectief wat, 
ieder zal dat begrijpen, ons niet lokt, maar 
de discussie over de versterking van de 
partijdemocratie in de CPN gaat daar ook 
niet over. 
Bij ons gaat het er om dat dit moet leiden 
tot politieke vernieuwing en versterking 
van de CPN in grootte, in overtuigings
kracht naar de massa van de bevolking toe 
en organisatorische groei. 
Het gaat om een sterke en strijdvaardige 
CPN. 
Dat is de inzet. 

Partijstrijd 

Hetis-hoe pijnlijk zo'n constatering ook 
kan zijn- duidelijk dat zo een benadering 
van meningsvorming en meningenstrijd 
niet altijd heeft bestaan in onze partij. 
Zo werd, terugblikkend over de periode 
1945 tot het eind van de vijftiger jaren, de 
meningenstrijd in de CPN al snel per defi
nitie verklaard tot partijstrijd, waar het dan 
ook al snel op uitdraaide. Het kon alleen 
maar eindigen met overwinnaar en over
wonnenen en dat leidde tot uitstoting en 
afstoting. In plaats van juist breder uit te 
gaan van meningenstrijd, werden breuken 
veroorzaakt in plaats van ze te voorkomen. 
Daarbij zijn er duidelijke verschillen aan te 
brengen in de partijstrijd van 1945 met de 
daaraan voorafgaande periode van 1943-
1945, en met die van 1955 tot ongeveer 
1959. Alhoewel vertakkingen van 1945 
naar 1955 en later onmiskenbaar zijn. 
Zo kan ongeveer gezegd worden dat de 
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inzet in 1945 ook ging om politieke ver
nieuwing maar de discussie en het debat 
daarover al snel werd afgebogen naar een 
vruchteloze interne strijd in de partij zelf, 
waarover nog buitengewoon veel onhelder 
is. Het heeft, zoals Henk Hoekstra dat noem
de, geleid tot onnatuurlijke breuken met 
mensen en groepen, die eigenlijk bij ons 
horen en die geheeld moeten worden. 
De strijd in de periode 1955 tot 1959 had 
als inzet het vraagstuk van de vakvereni
gingspolitiek en het pogen uit te breken uit 
de kluisters van het isolement waarin de 
CPN gedreven was. Onder de verhoudin
gen van die tijd, van gruwelijke en felle 
koude oorlog, Hongaarse gebeurtenissen, 
destalinisatie en oorlog in het Midden-Oos
ten, groeide die uit tot een verbitterde 
strijd om het voortbestaan van de partij en 
de krant zelf. 
Het woeden van het anticommunisme in 
ons land van 1948 tot de zestiger jaren met 
zijn walgelijk hoogtepunt in de november
dagen van 1956, was tot een soort officiële 
staatsdoctrine in ons land gemaakt. Zij 
heeft tot talrijke verminkingen en ontspo
ringen in de arbeidersbeweging geleid, 
diepe kerven en emoties nagelaten bij 
allen die er bij betrokken waren en diepe 
sporen getrokken in linkse politiek en linkse 
kringen. 
De discreditering van communisten en ze 
te behandelen als 'outcast' in de samenle
ving, tot hun kinderen op school en in 
verenigingen aan toe, de voortdurende 
pogingen van rechts om met uitzonde
ringswetten à la Teulings de CPN uit te 
schakelen en het ijveren van Romme om 
de 'gifkraan' zoals hij De Waarheid karakte
riseerde, dicht te draaien, waren de mars
routes. 
Nu, 25 jaar later, wordt door politici die die 
tijd hebben meegemaakt in een tv-uitzen
ding erkend dat Hongarije een oneigenlijk 
argument was om de communistische 
tegenstanders op het binnenlandse terrein 
(want er werd heftig door communisten 
gestreden voor loon en arbeidsvoorwaar-
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den en vooral voor het handhaven van de 
vrede) te treffen. Er kan gesteld worden 
dat de CPN in deze naoorlogse periode en 
zeker in de tijd van de koude oorlog, noch 
altijd het juiste antwoord had, noch in elke 
omstandigheid juiste keuzes maakte. Dat is 
waar gebleken. 
Natuurlijk kan daarvoor niet alleen de 
extreme toestand op zich worden aange
wezen. Onjuiste opvattingen en gebrek 
aan inzicht in alle ontwikkelingen die in die 
tijd gaande waren, bestonden ook bij ons. 
Daarbij dient echter ook in het oog gehou
den te worden dat in die periode de com
munisten en onze partij het tot hun plicht 
rekenden de strijd voor de vrede te koppe
len aan een heel harde en soms extreme 
verdediging van de Sowjet-Unie. 
De internationale spanningen waren bij
zonder groot en de mensen werden gek 
gemaakt dat elk moment de Russen over 
de grenzen konden spoelen. Het is nauwe
lijks voor te stellen, zo vele jaren later, wat 
voor toestanden dat waren en waarbij toch 
de meeste communisten en ook vele vrien
den van de partij de rug recht hielden. 
Het hielp het hooghouden van de vredes
strijd en dat was een enorme verdienste, 
maar ontegenzeggelijk verzwakte het de 
positie van de CPN in ons land, verhinderde 
het de binnenlandse vraagstukken soms in 
een juist kader te plaatsen, werden inter
nationale gebeurtenissen niet grondig en 
juist geanalyseerd en werden onvoldoende 
antwoorden gevonden voor de vele vraag
stukken die toen een rol speelden. 

Dat alles bijeengenomen heeft ook tot 
misvormingen bij ons geleid en tot discre
ditering van mensen. De toestand was er 
een van allen tegen de vijand, nauwelijks 
ruimte voor discussie en afkering in de 
eigen partij van een ieder die weifelde. 
De partij en De Waarheid kwamen zwaar 
geschonden uit de strijd. 
Maar ze waren er, doordat ze bleven. 
Als nu in de PvdA stelling wordt genomen 
tegen 'De sloop van Joop', zoals dat ge-
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noemd wordt door mensen in de PvdA zelf 
en in de media, en het beantwoord wordt 
met oproepen van Max v.d. Berg, André 
v.d. Louw en anderen in de geest van 'een 
aanval op Joop den Uyl is een aanval op 
de PvdA als zodanig', dan kan ook in de 
PvdA begrepen worden, als ons vragen 
worden gesteld over die periode in onze 
geschiedenis, hoe dat werkt. Onder de 
meest barre en wilde toestanden van de 
koude oorlog, werd iedere aanval op partij
leiders van de CPN- vaak ook in de pers 
doorspekt met antisemitische tendensen
logisch beschouwd als aanvallen op de 
CPN. Ook als dat in de partij zelf plaatsvond. 
Dat was niet alleen verklaarbaar, maar 
gezien de verhoudingen, ook niet onte
recht. 
Dat neemt niet weg dat in die heftige strijd 
van toen, waarbij in het kader van het zijn
of-niet-zijn van de CPN een congres ook 
werd belast met geschiedschrijving, waarin 
weifelingen en afwijkingen van dat moment 
terugverklaard werden als het voortbouwen 
op bepaalde politieke standpunten uit het 
verleden, en met name op die uit de periode 
1943-1945- waarover in 1945 de eerste 
botsing aan de orde was- volstrekt fout 
is geweest. 
Fout was de methode en onjuist een aantal 
beoordelingen. Dat is reeds meerdere 
malen in het openbaar, ook door onze 
kameraden die die tijd hebben meege
maakt, uiteengezet. 

Weten wat te doen 

Het heeft één ding wel duidelijk gemaakt 
voor vandaag en voor de toekomst en 
vandaar ook dat onze partij en onze leiding 
daar naar handelt. Meningsvorming, ook 
als ze emotioneel gevoerd wordt, kan en 
mag niet teruggebracht worden tot partij
strijd en disciplinering. Het toont aan dat 
het inzicht nodig is dat ook conflicten- en 
waar mensen bestaan zijn die er- nooit 
als iets moet worden voorgesteld wat 
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onvermijdelijk tot breuken zou moeten lei
den. 
Voortzetting van de discussie en overtui
ging met argumenten moet plaatsvinden 
en voortgezet worden, ook als er over een 
bepaald vraagstuk zelfs scherpe menings
verschillen bestaan. Het gestalte geven 
aan een nieuwe realistische eenheid in de 
CPN eist van alle communisten dat de 
bittere ervaringen uit ons eigen verleden 
daarbij goed in het oog worden gehouden. 
Geschiedenis kan niet over gedaan wor
den. 
Het is ook volstrekt onmogelijk de hele 
partijgeschiedenis nog eens met zijn allen 
door te marcheren. Nodig is goed te weten 
waar we mee bezig zijn en wat we te doen 
hebben. Dat geldt voor de CPN en dat 
geldt in niet mindere mate voor de PvdA. 

Afsluitend. In het debat tussen PvdA en 
CPN zullen vraagstukken aan de orde kun
nen zijn die met het bekende 'als' benaderd 
worden als het over de afgelopen tijd gaat 
en onze onderlinge betrekkingen betreft. 
Maar op 'als' kun je welluchtkastelen 
bouwen, maar je verandert er weinig mee. 
Wij, en dat is ook elders zo in de progres
sieve beweging, staan op het standpunt 
dat verandering van mening of zienswijze 
geen schande is. 
Niet doen wel. 
En er zal en mag van ons verlangd worden 
als progressieve partijen, als formaties die 
een socialistische samenleving voorstaan 
en onze herkomst hebben in de Neder
landse arbeidersbeweging, dat de ontwik
kelingen die nu in ons land plaatsvinden, 
strijdvaardig, met moed, fantasie en kracht 
tegemoet getreden worden. 

Rinus Haks 
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De CPN en studenten 

De plaats van de studentenorganisaties 
binnen de Nederlandse politieke verhou
dingen is onvergelijkbaar met hun plaats 
aan het einde van de jaren zestig. Als 
georganiseerde beweging spelen studen
ten geen grote rol meer. 
De betekenis van hun organisaties is over
vleugeld door andere bewegingen, zoals 
de krakers, de vrouwenbeweging en de 
milieu-activisten. De studenten die in deze 
bewegingen actief zijn, zijn dat meestal 
niet als zodanig. Zij richten zich er niet in 
de eerste plaats mee op het wetenschap
pelijk onderwijs, ze organiseren zich ook 
niet als studenten met elkaar. Niet alleen 
de studentenbeweging, ook studenten 
zelf verschillen wezenlijk van de 'generatie' 
Maagdenhuisbezetters. 

Als studentenactiviste uit de tweede helft 
van de jaren zeventig, 'toen de nieuwe 
studentenbeweging weer van beweging 
tot organisatie was geworden (om een 
zestiger jaren studentenactivist te citeren1

), 

valt me op dat de aandacht binnen de 
CPN voor de studentenbeweging van nu 
minimaal is. Een belangrijke oorzaak daar
van ligt volgens mij in de vastgelopen 
verhouding tussen CPN en studentenbe
weging aan het eind van de jaren zeventig. 
Aansluitend bij de huidige partijdiscussie 
over de verhouding tussen partij en nieuwe 
sociale bewegingen wil ik in dit stuk het 
optreden van de partij naar studenten en 
de studentenbeweging in de tweede helft 
van de jaren zeventig toe, beschrijven. 

TERUGBLIK OP DE 
JAREN ZEVENTIG 

De PvdA-nota over de verhouding van de 
PvdA met de CPN spreekt, wat de CPN in 
die jaren aangaat, over 'manipulaties in de 
ASVA'. De nota uit ten aanzien van de 
studenten die in deze jaren tot de CPN 
toetraden 'verbazing' dat zij zich 'kritiekloos 
voegden in een stalinistische 
partijstructuur'. 2 In deze termen wil ik de 
verhouding van partij tot studentenbewe
ging in die jaren en het optreden van stu
denten in de partij zelf niet beschrijven. Ik 
kan mijzelf daar tenminste absoluut niet in 
herkennen. Wel ben ik van mening dat er 
door de partij ten aanzien van de studen
tenbeweging in de jaren zeventig fouten 
zijn gemaakt. Deze beschrijving van de 
verhouding tussen partij en studentenbe
weging, hoofdzakelijk gebaseerd op erva
ringen in Amsterdam, draagt hopelijk bij 
aan een verbetering van de huidige politiek 
van de partij ten aanzien van universiteiten 
en studentenbewegingen. Bovendien denk 

ik dat ze betekenis kan hebben voor de 
ideeënontwikkeling in de partij over de 
relatie met andere bewegingen en het 
vraagstuk van de voorhoederol van de par
tij. 

Partij - nieuwe sociale bewegingen 

De discussie in de partij over de nieuwe 
sociale bewegingen (waar de vrouwenbe
weging, de kraakbeweging, de anti-kern
energiebeweging, de milieubeweging, en 
soms ook de vroegere studentenbeweging, 
de soldatenbeweging en de huidige vre
desbeweging mee bedoeld worden) spitst 
zich toe op de rol van de partij in die be
wegingen. Heel algemeen zei Henk Hoek
stra daarover afgelopen zomer dat de CPN 
geen exclusieve voorhoederol ten opzichte 
van andere organisaties en bewegingen 
inneemt. Het socialisme, waar de partij 
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voor strijdt zal volgens deze redenering 
het resultaat zijn van de strijd van al deze 
bewegingen en de al langer bestaande 
organisaties van de arbeidersbeweging sa
men. 
De rol van de CPN ten opzichte van bewe
gingen en organisaties noemde hij 'initi
atiefnemend en verenigend'. 3 

Deze oriëntatie van de partij op een actieve 
en verenigende rol naar verschillende 
bewegingen toe gaat volgens mij er vanuit 
dat er binnen de partij inzicht bestaat in de 
positie, de mogelijkheden en de strijdter
reinen van de verschillende bevolkings
groepen. 
Ze vraagt tevens om een afweging binnen 
de partijpolitiek als gehéél van de verschil
lende deelterreinen van strijd waarmee 
deze bevolkingsgroepen bezig zijn. Zo kan 
een algemener program van maatschap
pijverandering waarin de verschillende 
eisen en perspectieven op een eigen wijze 
worden verwerkt, worden ontwikkeld. 
Het voorbeeld van de studentenbeweging 
laat echter zien, dat de partij haar positie 
ten opzichte van de verschillende bevol
kingsgroepen en terreinen van strijd niet 
altijd consequent afweegt. Er is over een 
aantal jaren gezien sprake van een zekere 
'politieke conjunctuur' in deze. Ik bedoel 
daarmee dat die bewegingen of groepen 
die binnen de politieke verhoudingen een 
machtsfactor vormen en zich daarmee ook 
aan de partij opdringen, binnen de partij 
worden besproken, gevolgd en gesteund. 
De partij bepaalt daarin echter te weinig 
haar eigen houding ten opzichte van die 
bewegingen, terwijl bewegingen die ver
dwenen zijn en de studentenbeweging is 
daar een voorbeeld van, onbesproken 
blijven. Door niet systematisch te praten 
over 'niet-bewegingen', waarbij ik voor 
deze tijd denk aan de studenten, maar ook 
bijvoorbeeld aan werklozen, blijft praten 
over een initiatiefnemende rol van de 
partij een te theoretische discussie die niet 
in gaat op de vraag of de partij wel tot 
initiatief in staat is waar de betrokkenen 
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zelf geen initiatief (meer) nemen. 
In de jaren zeventig waren de opvattingen 
over de verhouding van de partij tot mas
sabewegingen minder onderwerp van 
discussie dan tegenwoordig. De discussie 
over de verhouding tussen partij en stu
dentenbeweging werd veelal gevoerd als 
een vraagstuk dat vergelijkbaar was met 
dat van de verhouding tussen partij en 
vakbond. Terugkijkend op de studentenbe
weging vanuit de hedendaagse opvattin
gen over de noodzaak van de eigen dyna
miek van een beweging en de wederzijdse 
wisselwerking tussen partij en beweging, 
wordt het duidelijk hoe belangrijk het is 
hierover niet te zeer in algemene bewoor
dingen te discussiëren. Voor iedere bewe
ging op zich moet mijns inziens de inzet 
van en de betekenis voor de partij worden 
bepaald. Niet als een eenmalige discussie 
op het moment dat zo'n beweging opkomt, 
maar in voortdurende samenhang met de 
politieke en maatschappelijke ontwikkelin
gen waarin zij optreden. 

Studenten en de CPN 

Vanaf het begin van de jaren zeventig 
werden veel studenten lid van de CPN. 
Communisten gingen een belangrijke rol 
spelen in de studentenvakbonden en stu
denten gingen, in Amsterdam althans een 
vrij grote rol spelen in afdelingen en op 
districtsniveau. Binnen de CPN had daar
vóór met name ten tijde van Parijs '68 en 
de Maagdenhuisbezetting een jaar later, in 
Amsterdam veel discussie over de studen
tenbeweging plaats gevonden. 
De partij beschouwde de studentenbewe
ging als progressieve beweging en steunde 
de studenten tijdens en na de Maagden
huisbezettng. Ook in de discussie die de 
studenten daarna, rond 1972, voerden 
over de beste organisatievormen en de te 
voeren politiek op-de universiteiten, vorm
de de partij zich een mening. Zowel de 
politiek van de partij ten opzichte van de 
studentenbeweging als de toetreding van 
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veel studenten tot de partij wezen er op 
dat de partij, wat genoemd werd 'aanslui
ting' had gevonden bij de nieuwe studen
tenbeweging. Hoe dit precies in zijn werk 
is gegaan, welke discussies binnen de 
partij over studenten werden gevoerd en 
op welke wijze de toenmalige studentenac
tivisten tot de partij aangetrokken werden, 
is onderwerp voor een studie op zich en 
blijft buiten beschouwing. 
Te constateren valt dat de CPN deze aan
sluiting bij de studenten in de loop van de 
jaren zeventig steeds meer begon te mis
sen. 
Dat hangt aan de ene kant samen met de 
politieke verzwakking van de studentenbe
weging. De doorbraak in de politieke en 
culturele verhoudingen op en buiten de 
universiteiten aan het begin van de jaren 
zeventig had de studentenbeweging een 
groot elan gegeven. De studentenorgani
saties zagen in de jaren daarna hun politieke 
betekenis steeds meer teruggedrongen tot 
uitsluitend het terrein van de universiteiten 
en de wetenschap. Op dat gebied kregen 
ze bovendien te maken met een onafge
broken bombardement van collegeld-, 
cursusgeld-, studentenstop-, formatiestop-, 
cursusduur- en andere wetten en maatre
gelen. De politieke positie van de studen
tenbeweging veranderde dan ook, evenals 
de achtergronden van de nieuwe lichtingen 
studenten. 
Binnen de CPN werd daarmee de discussie 
over de studentenbeweging, die in het 
verlengde van bovengeschetste ontwikke
ling steeds meer ging over strijd op de 
universiteiten, er één, die alleen door de 
betrokkenen gevoerd werd. 
Studenten discussieerden op districtsni
veau over studenten politiek, en studenten 
die in afdelingen of elders in de partij actief 
waren hielden zich er veelal mee bezig in 
partijdiscussies. Het was voor hen, evenals 
voor niet-studenten niet zo duidelijk waar
over in de partij ten aanzien van de stu
dentenbeweging gepraat zou moeten wor
den. 
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Doordat discussies over de studentenbe
weging en de verhoudingen op de univer
siteit op die manier in kleine kring werden 
gevoerd binnen de partij kwam de storm 
binnen de ASVA in de jaren '78-'79 over de 
verhouding met de CPN voor de partij 'vrij' 
onverwachts. Aanleiding voor het politieke 
conflict, ook tussen partijgenoten-studen
ten onderling, was het feit dat de voorzitster 
van de ASVA in het districtsbestuur van 
Amsterdam van de CPN was gekozen. De 
achtergrond daarvan ging volgens mij 
echter veel verder dan alleen dit voorval. 
Toen, maar nu nog steeds, zijn de oorzaken 
en gevolgen van deze ruzie tussen CPN en 
studenten, die al dan niet partijlid waren, 
bediscussieerd in de partij. Veel studenten 
hielden op met partijwerk in afdelingen, 
terwijl ook de huidige studentengeneratie 
partijgenoten nauwelijks te bewegen is tot 
discussie binnen de CPN over de studen
tenbeweging en het wetenschappelijk 
onderwijs en tot discussie op de universiteit 
over de CPN. 'Intellectuelen zijn nu eenmaal 
crisisgevoelig' werd op een ledenvergade
ring geantwoord op een opmerking over 
deze politieke impasse in de verhouding 
tussen de partij en studenten. 
Het antwoord gaf aan dat de problemen 
die studenten mijns inziens vrij algemeen 
kregen met hun functioneren in de partij 
niet als partij probleem, maar als hun eigen 
problemen werden beschouwd. 
De redenering over crisisgevoeligheid van 
studenten, dat ze weg lopen als het eco
nomisch of politiek niet meezit, bevestigde 
zichzelf noodzakelijkerwijs. Deze verzorgde 
immers een legitimatie om niet in te gaan 
op hetgeen door studenten aan de orde 
werd gesteld en belemmerde een discussie 
over de vraag wat 'intellectuelen' voor de 
partij kunnen betekenen en welke politiek 
de partij daarin voert. Een vraag die tien 
jaar daarvoor wel werd gesteld, die echter 
steeds gesteld moet worden omdat er nu 
eenmaal niet één statisch antwoord op te 
geven valt. 
Vandaar dat ik hier in wil gaan op de vraag 
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hoe in de tweede helft van de jaren zeventig 
precies met de studentenbeweging werd 
omgegaan in de partij. en welke rol stu
denten zelf speelden binnen de partij. 
Daarvoor is het nodig kort in te gaan op de 
achtergronden van de studentenactivisten 
in die jaren. 

Studentenbeweging na het Maagdenhuis 

Zoals gezegd verschillen de zestigerjaren
studenten op veel punten van hedendaagse 
studenten. Hun achtergrond verschilt 
(schoolopleiding, milieu, politieke ervaring, 
jeugd) evenals de mogelijkheden waarbin
nen gestudeerd wordt, de vooruitzichten 
voor na de studie en richting van de strijd 
die de actieven onder hen voeren. Als 
gevolg van deze veranderingen op en 
buiten de universiteit heeft de studenten
beweging zich permanent moeten vernieu
wen. Inhoudelijke, programmatische ver
nieuwing, maar ook nieuwe organisatie
vormen. 
De organisatie is immers uitdrukking van 
een te voeren beleid, geen doel op zich. 
Deze noodzakelijke permanente vernieu
wing is typerend voor de studentenbewe
ging. Ik denk dat in geen andere sector de 
achtergrond en de situatie van de betrok
kenen zo ingrijpend verschilt van die van 
voorgaande en volgende lichtingen. Tege
lijkertijd wordt van de studentenbeweging 
een grote continuïteit geëist van krachts
antplooiing en van aandacht voor een 
scala van beleidsterreinen. 
De organisatorische en politieke zwakte 
van de tegenwoordige studentenorganisa
ties duidt er op dat studenten er niet goed 
in geslaagd zijn om de continuïteit en de 
noodzakelijke veranderingen in de bewe
ging vorm te geven. Dat komt door de 
veranderingen op de universiteit, de stu
diedwang, het beleid van de achtereenvol
gende regeringen en de politieke verhou
dingen waarbinnen studenten als zodanig 
niet meer een grote initiërende rol hebben. 

11 
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Het komt volgens mij gedeeltelijk echter 
ook door de manier van werken die de 
studentenbeweging kenmerkte. 
In het verlengde van de invloed die de 
studentenbeweging van het eind van de 
jaren zestig had, kenden studenten in de 
studentenvakbonden zichzelf in de jaren 
zeventig een vrij alomvattende pretentie 
toe. Er werd een politiek beleid ontwikkeld 
op allerlei gebieden, ook buiten de univer
siteit, en vanuit de studentenvakbonden 
werden verschillende malen initiatieven 
genomen voor brede coalities ter gelegen
heid van politieke activiteiten en demon
straties. In de loop van de jaren zeventig 
nam de betekenis van de studentenbewe
ging in deze buiten-universitaire verhou
dingen af, maar bleef men wel met deze 
algemenere politieke pretentie in het hoofd 
zitten. 
Tegelijkertijd was de studentenbeweging 
uit haar aard een vrij 'onervaren' beweging, 
bestaande uit activisten die meestal in de 
eerste jaren van hun studie zaten. Ze namen 
vaak een vrij onduidelijke positie in ten 
opzichte van hun eigen politieke motivatie 
in acties, omdat het doel mijlen verder 
weg lag dan de acties zelf. De (belangen-) 
strijd die werd gevoerd stond immers 
telkens mede in het perspectief van het 
bewustmaken van medestudenten voor de 
politieke strijd. 
Als uitvloeisel van deze onervarenheid, 
maar in intellectuele kringen een algemener 
voorkomend verschijnsel, bestond er bin
nen de studentenbeweging een vrij intole
rant discussieklimaat Vaak werd gediscus
sieerd op basis van het eigen gelijk, en ook 
als mensen dingen anders wilden gaan 
doen of anders zagen werd dat vaak zo 
absoluut gesteld tegenover hoe het ging 
dat het op stellingendiscussies uitliep. Na 
zo'n stellingendiscussie taaiden telkens 
heel wat mensen uit de studentenbeweging 
af, terwijl datgene wat werd ingebracht na 
verloop van tijd toch werd overgenomen. 
De ideeën drongen zo uiteindelijk wel 
door, maar de mensen waren dan al afge-
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knapt. Dit maakte de discussies binnen de 
studentenbeweging weinig open, belem
merde velen om sowieso in de studenten
beweging actief te zijn. Het remde, samen 
met een vast zitten aan het beeld van de 
studentenbeweging van het Maagdenhuis, 
een noodzakelijke vernieuwing in beleid en 
organisatievormen. 

CPN en studentenwerk 

Terugkijkend op de opstelling van de partij 
tegenover de studentenbeweging in de 
jaren zeventig kan geconstateerd worden 
dat niet uit werd gegaan van de noodzake
lijke permanente vernieuwing binnen de 
studentenbeweging zelf. Ze werd voorna
melijk benaderd als drager van de bewe
ging van het eind van de jaren zestig, met 
alle verwachtingen over haar politieke 
betekenis van dien. (Ook nu nog wordt de 
studentenbeweging in partijdiscussies 
vaak ver-eenzelvigd met de Maagdenhuis
bezetting en wat daar allemaal mee werd 
losgemaakt, en niet met het 'studenten
werk' in de tweede helft van de jaren ze
ventig, of met de helaas niet gelukte colle
gegeldboycot van 1981. Terwijl ook in 
discussies over feminisme en de partij de 
studentenbeweging van het einde der 
zestiger jaren soms op duikt als belangrijke 
factor ... )4 

Het ontbreken van een eigen beoordeling 
van de partij over de veranderende politieke 
betekenis van de studentenbeweging 
hangt er mee samen dat de studentenpoli
tiek vrijwel uitsluitend werd bediscussieerd 
door de opeenvolgende lichtingen actieve 
studentenactivisten die ook partijlid waren 
geworden. Zij waren georganiseerd in een 
kerngroep, waarin van alle studierichtingen 
met een aantal partijgenoten een verte
genwoordiger zat. Daarnaast werden er 
incidenteel vergaderingen belegd voor de 
hele partijgroep studenten. De kerngroep 
was een soort 'kaderoverleg', geen verte
genwoordigend orgaan van de partijleden 
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op de universiteit of van studenten in de 
partij. 
De vergaderingen beperkten zich daarom 
tot het 'volgen' van de georganiseerde 
studentenbewegingen en tot het verzorgen, 
in verkiezingstijd en bij manifestaties, van 
partijpropaganda op de universiteit. 
Een probleem dat voortvloeide uit deze 
eenzijdige samenstelling van de kerngroep 
was dat het voor de actieve studentenvak
bonders niet altijd makkelijk was om stu
dentenwerk en partijwerk te combineren. 
De problemen daarmee werden meestal 
terzijde geschoven omdat het in theorie 
geen probleem mocht zijn om als vak
bandsactivist óók partijwerk te doen. Waar 
het kader van de studentenvakbond echter 
voor een belangrijk deel uit communisten 
bestond was het politieke belang om op 
die wijze openlijk voor de partij op te treden 
maar zeer betrekkelijk. Doordat uitsluitend 
met partijgenoten-studentenactivisten 
werd gepraat slaagde de kerngroep er niet 
in een bevredigend optreden van de partij 
op de universiteit te realiseren. 
Een tweede probleem ten aanzien van de 
kerngroep hangt hier mee samen, namelijk 
dat niet over de activiteiten van studenten 
als zodanig werd gepraat, maar uitsluitend 
over één aspect: de georganiseerde stu
denten in studentenvakbonden. Daarmee 
werd het contact tussen partij en studenten 
gereduceerd tot die studenten die binnen 
dfe organisaties bezig waren met politieke 
machtsvorming op de universiteit en te
genover de regering. De studentenbewe
ging werd daarmee gereduceerd tot een 
uitsluitend 'politieke' beweging en de strijd 
binnen de wetenschap werd als zodanig 
niet erkend. Dit laatste punt raakte de partij 
echter wel. Soms rechtstreeks, zoals de 
discussies binnen de sociale wetenschap
pen over de socialistische landen en het 
stalinisme, of bij geschiedenis over de 
geschiedschrijving van de arbeidersbewe
ging in Nederland, of bij technische studies 
over de kernenergie. Maar ook als dergelij
ke debatten niet zulke duidelijke politieke 
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gevolgen hadden zouden ze toch onderdeel 
van een strijd in de wetenschap moeten 
zijn waar de progressieve beweging wat 
mee te winnen heeft. 
Waar deze debatten in de kerngroep of de 
partijgroepverandering aan de orde kwa
men werden ze niet verwelkomd. Vaak 
werden ze afgewezen zonder beoordeling 
waar ze vandaan kwamen en wat de partij 
er mee zou kunnen doen. 
Tegelijkertijd werd gesteld dat het niet de 
taak van de CPN was om zich met ontwik
kelingen binnen de wetenschap te bemoei
en. Dat zou een ongewenste verbinding 
tussen wetenschap en politiek opleveren. 
Omdat studenten, ook binnen de studen
tenvakbonden, echter wel bij deze debatten 
binnen de wetenschap betrokken waren en 
zich er ook mee tot de partij richtten, kregen 
studentenvergaderingen binnen de partij 
soms het karakter van wat nu wel 'horizon
tale' structuren worden genoemd. Er werd 
niet meer uitsluitend gediscussieerd over 
studentenwerk op de universiteit en de 
studentenbeweging, maar ook over allerlei 
aspecten van de partijpolitiek. In de relatie 
tussen de kerngroep, die zich hoofdzakelijk 
richtte op de studentenvakbonden, en de 
partijgroep studenten ontstond hierdoor 
een spanning: de kerngroep werd steeds 
meer geacht 'leiding te geven' aan de 
discussie onder partijgenoten-studenten 
over de partijpolitiek, waar de politiek op 
de universiteit vaak alleen maar met de 
haren bij was gesleept. De kerngroep ging 
dan ook steeds moeizamer functioneren 
en bestaat tegenwoordig helemaal niet 
meer. 

Leiding geven 

Ik denk dat het niet alleen fout is geweest 
dat de kerngroep zich niet bezig hield met 
de activiteiten van studenten in bredere zin 
dan alleen de studentenvakbonden zodat 
de ideeënontwikkeling over de betekenis 
van studenten in de partij niet werd voort-
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gezet. Ook de opstelling vanuit de kern
groep naar de georganiseerde studenten
beweging toe valt te critiseren, ervan uit
gaande dat het essentieel is voor een be
weging als de studentenbeweging dat zij 
een eigen dynamiek heeft. Dat wil zeggen 
dat de betrokkenen, waaronder CPN-leden, 
aangeven in welke richting ze zich moet 
ontwikkelen. Binnen de studentenvakbon
den heeft de kerngroep (ongewild) een 
zekere rem betekend voor die eigen ont
wikkeling. Hetgeen daar werd besproken 
als een goede strategie voor de studenten
vakbond werd vervolgens niet ingebracht 
als inbreng van communisten in de stu
dentenvakbond, maar algemeen, als 'het 
beste' voor de studentenvakbond. De 
kerngroep discussieerde 'in het belang' 
van de studentenvakbond en ging daarbij 
impliciet uit van op-en-top voorhoedecon
cept Immers, terwijl de studentenbewe
ging een beleid ontwikkelde vergaderden 
communisten apart over wat het beste zou 
zijn en probeerden dat vervolgens door te 
zetten in de studentenbeweging als zijnde 
algemeen belang van die beweging. 
In sommige gevallen moest dat bot of 
slinks gebeuren, meestal ging het in goede 
vrede omdat binnen de studentenvakbond 
zelf vrij grote overeenstemming bestond 
over de te voeren politieke lijn. In alle 
gevallen was de opstelling van de CPN ten 
opzichte van de studentenbeweging en 
daarmee het optreden van communisten 
in de studentenvakbond echter ondoor
zichtig. Om de kerngroep hing wat ge
heimzinnigheid, en mijns inziens werden 
daar keuzes gedaan in politieke discussies 
binnen de studentenvakbond die er niet 
thuis hoorden. Het is immers inconsequent 
om, anders dan in de jaren vijftig en zestig, 
toen er een aparte communistische stu
dentenorganisatie bestond (Perikles gehe
ten), te kiezen voor een eenheidsorganisatie 
van alle studenten, en vervolgens als CPN
studenten je ongevraagd aan het hoofd 
van die eenheidsorganisatie te stellen. 
Alsof je als communisten een grotere 
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verantwoordelijkheid voor een beweging 
draagt dan de anderen die er deel van uit
maken. 
Deze kwestie van verantwoordelijkheid is 
momenteel onderwerp van discussie, ook 
als het gaat in termen als 'initiatiefnemende 
en verenigende rol van de partij'. Het ver
antwoordelijk zijn, overzicht houden, verder 
kijken dan alleen het dichtbij-liggende doel 
van een actie, mensen organiseren, leiding 
geven in politieke strijd, is een belangrijke 
achtergrond die de partij haar leden biedt. 
Ik vind het een instelling die goede en 
foute kanten heeft. Goed, waar inderdaad 
heel wat van de grond kan worden gekre
gen, macht kan worden georganiseerd, 
doorgezet kan worden. Fout echter, waar 
daarmee over anderen heen kan worden 
gewalst om der wille van die machtsvor
ming en het handje wordt gelicht met de 
democratie in een beweging. Met name 
vanuit de vrouwenbeweging wordt deze 
manier van optreden aangevallen, in de 
studentenbeweging werd het ook een 
steeds groter wrijfpunt in politieke discus
sies. Het conflict hierover kwam des te 
scherper te liggen omdat de geschetste 
opvatting binnen de CPN dat de studen
tenbeweging vooral een politieke beweging 
was, gericht op machtvorming op de uni
versiteit en tegen de regeringspolitiek, 
binnen de vakbonden zelf steeds meer 
werd losgelaten maar in de partij werd 
vastgehouden. 
In het verlengde van de nogal liberale 
opvatting van de partij over wetenschap 
werd de strijd 'in de wetenschap' waar 
actieve studenten en wetenschappelijke 
medewerkers zich ook op richtten, niet als 
een zelfstandige strijd opgevat. Discussies 
over een te voeren vakbondsbeleid over 
'studie-inhoud' werden dan ook steeds 
geplaatst in het licht van politieke machts
vorming. Daarmee miste de partij aanslui
ting bij een ontwikkeling in een aantal 
studierichtingen op de universiteit en rem
de discussies binnen de studentenvakbon
den hierover. 
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Misschien is het niet helemaal juist om in 
dit verband te spreken over 'de' partij, 
waar deze standpunten werden ingenomen 
door (ex-)studenten die vaak erg actief 
waren op de universiteit. Toch meen ik dat 
het hier wel gaat om 'de' partij, omdat het 
beperken van discussies over studenten en 
wetenschap tot alleen de betrokkenen, en 
het tegelijkertijd achterwege blijven van 
een discussie in de partij over de mogelijk
heden en positie van 'intellectuelen' voor 
de partij, kwesties waren van de partij als 
geheel. 
Nu de enge oriëntatie van de CPN uit de 
jaren zeventig op de georganiseerde stu
dentenbeweging is veranderd en boven
dien studenten en wetenschappers worden 
betrokken bij scholing, IPSO en andere 
activiteiten waar intellectuelen iets kunnen 
betekenen vanuit hun specifieke achter
grond, blijkt het ook een kwestie van de 
partij als geheel te kunnen zijn. 
Strikt geredeneerd vanuit de CPN zou ik 
dan ook voor het spaak lopen van de ver
houding CPN-ASVA in 1978 naar aanleiding 
van de verkiezing van de ASVA-voorzitster 
in het districtsbestuur van de CPN de vol
gende redenen willen noemen: de eenzij
dige oriëntatie vanuit de CPN op de stu
dentenvakbonden, het in die oriëntatie 
onvoldoende uitgaan van de noodzaak van 
een eigen dynamiek binnen de studenten
beweging (waar de studentenvakbonden 
als zodanig altijd maar een deel van ge
weest zijn) en tenslotte het niet doorzetten 
van de discussie aan het eind van de jaren 
zestig over de betekenis van intellectuelen 
voor de partij als geheel. Er zijn meer fac
toren aan te geven voor de botsing met de 
studenten, vanuit algemenere ontwikkelin
gen in de CPN na het 26ste congres, en 
ook vanuit de studentenvakbonden zelf. 
Het voert echter te ver hier verder op in te 
gaan.'· 

Studenten in de CPN 

Veel studenten die in de loop van de jaren 
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zeventig lid werden van de partij besteed
den een vrij groot deel van hun tijd aan 
politiek en organisatorisch werk in afde
lingsbesturen of op andere plaatsen. Hun 
studie schoof daarbij (net als bij heel wat 
studentenactivisten uit die jaren) naar het 
tweede of derde plan: studeren als haast
klus tussen de druktes door. 
Hun aandeel in het draaiende houden van 
het partijapparaat werd daardoor vrij groot, 
vooral omdat zij zich overdag veel makke
lijker vrij konden maken dan mensen met 
een baan. Studenten verwaarloosden 
daardoor hun studie, gingen een belangrij
ke rol spelen in de partijorganisatie zonder 
te bedenken wat de studie betekende en 
hoe belangrijk het was om ook je afstuderen 
veilig te stellen. Een keuze voor de studie, 
als een beroep werd gedaan op politieke 
inzet, was vaak moeilijk te maken. 
Enerzijds omdat het gevoel 'gepriviligieerd' 
te zijn ook aan communistische studenten 
niet vreemd is, terwijl anderzijds een zeker 
wantrouwen over het vrijblijvende karakter 
van een keuze van intellectuelen voor de 
CPN voelbaar was. Kiezen voor de studie 
had in die sfeer iets van het je onttrekken 
aan politieke verantwoordelijkheid. 
Het is volgens mij fout geweest dat stu
denten op die basis een zo grote rol gingen 
spelen in de partijorganisatie. Vooral dege
nen die in de studentenvakbonden actief 
waren geweest hadden veelal een andere 
sociale achtergrond, andere vergaderge
woontes, andere dagelijkse werkzaamhe
den. De verschillen werden niet besproken, 
terwijl ze onmiskenbaar een rol speelden 
in de verhoudingen in met name afdelin
gen. Er zal heel wat gescholden zijn op 
'die' studenten, terwijl het voor studenten 
zelf ook een onbevredigende situatie was. 
Juist vanwege deze ervaringen in de partij 
als geheel pleit ik er voor om in brede 
kring de geschiedenis van de partij met 
betrekking tot stw:ienten te bediscussiëren. 
Een kritische verwerking van deze ervarin
gen kan leiden tot een duidelijker opstelling 
van de partij ten opzichte van de 
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Welke rechtsorde 
is nou de onze? 

In de schets voor een hoofdstuk over 'de 
CPN en de democratie' die is opgesteld ter 
voorbereiding van een nieuw partijpro
gram, luidt de openingszin aldus: 'De strijd 
voor de socialistische omvorming van de 
maatschappij in Nederland is onverbrekelijk 
verbonden met de strijd voor de verdedi
ging, uitbreiding en vernieuwing van de 
democratie. In de visie van de CPN zijn 
socialisme en democratie onafscheidelijk.' 
In deze zin ligt besloten- hetgeen in de 
rest van de tekst herhaaldelijk wordt be
vestigd- dat de democratie in ons land, 
zoals die er nu is, van buitengewone waar
de is. Democratie is een waarde in 
zichzelf.' 

Tegelijkertijd moeten we constateren dat 
er in ons land (en waar niet?) nog veel 
ongelijkheid, uitbuiting en zelfs onderdruk
king bestaat. Hoe rijmen we dat? Bestaat 
er uitbuiting en onderdrukking ondanks, of 
juist dankzij de democratie? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, 
moeten we eerst verduidelijken wat we 
onder democratie verstaan. Vaak wordt 
rechtsstaat in één adem genoemd met 
democratie. Formeel betekent rechtsstaat, 
dat de staat (de overheid) is gebaseerd op 
-en handelt volgens- de wet (meer 
specifiek de grondwet). Dit beginsel beoogt 
alle burgers gelijk te maken volgens de 
wet en tegelijk zekerheid te verschaffen 
over de handelwijze van de overheid. In 
andere woorden, de overheid mag in een 
rechtsstaat niet met willekeur handelen. In 
deze opvatting is de wet boven de overheid 
geplaatst. 
Democratie betekent formeel volksmacht, 
volksheerschappij. De macht in de staat 
wordt uitgeoefend door het gehele volk. 

In een 'democratische rechtsstaat' worden 
dus de wetten, die het handelen van de 
overheid bepalen, gemaakt door het volk. 
Uiteraard der zaak geldt de wet ook voor 
alle burgers afzonderlijk. Wat heel belang
rijk is, is dat een 'democratische rechtsstaat' 
zà opgevat geheel legitiem (wettig) is en in 
beginsel niets uitsluit! In onze grondwet is 
elke uitbuiting en onderdrukking, die berust 
op ongelijkheid in wezen niet-legitiem. 
Daardoor is de wet als het ware 'blind' 
voor de maatschappelijke structuren die 
ongelijkheid voortbrengen, zoals het kapi
talisme en het patriarchaat. De wet 'kijkt' 
niet naar de oorzaak van ongelijkheid, 
maar 'ziet' scherp het gevolg, dat is de 
concrete vorm die de ongelijkheid 
aanneemt.2 

Hier ligt de kern van de congruentie (over
eenkomstigheid) tussen de heersende 
rechtsorde (de wijze waarop de samenle
ving naar het recht geordend is) en het 
rechtsbewustzijn (wat de mensen als 
rechtvaardig en juist ervaren). 

Spelregels 

De grondwet bevestigt het kapitalisme 
niet; heeft er zelfs nooit van gehoord. 
Aanwijzingen dat er iets bestaat als kapita
listische produktieverhoudingen, of patri
archale onderdrukkingsverhoudingen, zal 
men in de grondwet vergeefs zoeken. Het 
kapitalisme en het patriarchaat worden 
echter niet uitgesloten door de grondwet, 
maar het socialisme evenmin. 
In een rechtsstaat die statisch is, waar alle 
maatschappelijke en persoonlijke relaties 
en activiteiten zijn ingevroren in gevestigde 
rechtsbetrekkingen, die berusten op alge
meen aanvaarde normen en de burgers 
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voldoening schenken, zou men op dit punt 
aangeland, deze beschouwing kunnen af
sluiten. 
Echter, in een samenleving die zeer dyna
misch is, waar de maatschappelijke ont
wikkeling steeds nieuwe maatschappelijke 
problemen voortbrengt en waar nog 
machtsrelaties bestaan die scherpe onge
lijkheidsrelaties in stand houden en repro
duceren, moeten we ons nader verdiepen 
in de werking van de mechanismes die 
ongelijkheid kunnen veranderen. 

Een tweede kernvraagstuk is dan: hoe kan 
de democratische rechtsstaat veranderd 
worden en tegelijk een democratische 
rechtsstaat blijven ?3 

Het antwoord op deze vraag heeft zich 
eigenlijk pas in deze periode geconsoli
deerd. We zouden kunnen zeggen, dat de 
klassieke scheiding der machten (in een 
wetgevende, een rechterlijke en een uit
voerende macht) in onze tijd wordt herbe
vestigd, indien de conserverende werking 
van de uitvoerende macht en de statische 
functie van de wet en de rechterlijke macht, 
wordt gecompenseerd- of eigenlijk wordt 
'overgecompenseerd'- door de dynamiek 
van de wetgevende macht. En dat is het 
domein van de politieke krachten. 
De democratie heeft zelf de krachten gede
finieerd en het strijdterrein gekozen, waar 
de democratische rechtsstaat veranderd 
wordt en tegelijk behouden blijft. 
Van wezenlijke betekenis hierin is het 
noodzakelijke bestaan van legale opposities 
die zowel binnen als buiten de parlemen
taire organen opereren. 
De middelen die de opposities hanteren 
maken deel uit van de 'spelregels', evenals 
trouwens de middelen die de uitvoerende 
macht hanteert, en het totaal aan zgn. 
procedures die tot beslissingen voeren. De 
meerderheidsregel is zo'n procedure-spel
regel. 
De spelregels kunnen wel veranderen, 
maar zulke veranderingen zullen getoetst 
worden aan de grondideeën van de demo-
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cratische rechtsstaat. 
Ook de grondgedachten kunnen verande
ren, maar daarover zal altijd een soort 
consensus (algemene overeenstemming) 
nodig zijn. 
Dit verklaart waarom er mensen zenuwach
tig worden als er een nieuw actiemiddel 
wordt bedacht, zoals bezetting of blokkade, 
dat nog niet officieel in het arsenaal van 
'spelregels' is opgenomen. Wordt niet, als 
er een hindernis wordt opgeworpen op de 
toegangsweg naar een kerncentrale, de bijl 
aan de wortel van de rechtsstaat gelegd? 
Er zijn natuurlijk ook mensen die van nature 
tegen elke verandering zijn en bij alles aan 
de rem gaan hangen. En er zijn allicht 
mensen die er belang bij hebben dat er 
niets verandert, of dat er zaken veranderen 
in niet-democratische zin. Versterking van 
autoritair gezag, de 'law and order' menta
liteit. 
Als we de democratische rechtsstaat ver
gelijken met een lichaam, dan vormen de 
wetten het skelet, de procedures de 
bloedsomloop en de politieke krachten de 
organen. Een lichaam kan allerlei ziekte
verschijnselen vertonen en een treffende 
diagnose kan aanmerkelijk bijdragen tot 
een voorspoedige genezing. 4 

Structureel geweld 

Een van de hoofdspelregels is het afzien 
van geweld. Fysiek geweld, wel te verstaan. 
Daarvoor kunnen drie redenen worden 
aangevoerd. De oudste reden hiervoor is, 
dat in een rechtsstaat in beginsel alle ge
schillen worden geregeld door de wet 
(met méér of minder beleidsruimte toege
past door de rechter, het openbaar bestuur, 
bevoegde gezagen, enz.). De staat mono
poliseert het geweld en de geweldsmidde
len. 
Een andere rederr is, dat geweld snel esca
leert naar onderdrukking en uitschakeling 
van meestal oppositionele krachten. 
Tenslotte is er de opvatting, dat alle maat-
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schappelijke conflicten met politieke mid
delen moeten worden opgelost. Politieke 
middelen zijn onder meer, demonstratie, 
overleg, compromis, enz. 
Deze opvatting is zeer belangrijk omdat 
hiermee het inzetten van fysieke gewelds
middelen door de monopoliehouder, de 
overheid, onmogelijk wordt gemaakt. 5 En 
dus ook het dreigen ermee. Het werken 
met twee scenario's (één vreedzaam en 
één met geweld), zoals de burgemeester 
van Amsterdam heeft gedaan, bij de ont
ruiming van gekraakte panden, verliest 
dan zijn betekenis. Het stelt hogere eisen 
aan de autoriteiten, maar eveneens aan de 
actievoerders. 
Hier wordt nadrukkelijk steeds gesproken 
over fysiek geweld, ter onderscheiding van 
structureel geweld.6 Dit is 'geweld' in de 
vorm van onderdrukking en uitbuiting, dat 
direct verbonden is aan maatschappelijke 
structuren, wat tot uitdrukking komt in 
wetten, gezagsverhoudingen en rolpatro
nen, zoals patriarchale onderdrukking van 
de vrouw door de man, of kapitalistische 
uitbuiting in de onderneming, of autoritaire 
gezagsverhoudingen in de relatie bestuur
werkers- gebruikers in welzijnsland. 
Het structureel geweld berust op machts
verschillen, die verschillende oorzaken 
kunnen hebben. 
Het is niet zo dat alle machtsverschillen 
(die een afhankelijkheidsrelatie tussen 
mensen teweegbrengen) één oorzaak 
hebben, of zijn te reduceren tot een grond
oorzaak, of tot één hoofdtegenstelling in 
de maatschappij. 

De staat als strijdtoneel 

Men kan stellen dat de Nederlandse demo
cratie tot stand is gekomen in een historisch 
proces dat begint met de staatkundige 
onafhankelijkheid die verworven is in de 
strijd tegen de Spaanse overheersing. Dat 
historische proces is niet voltooid. De 
wording van de democratie is een strijd 
om de idealen van de Franse revolutie 
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'vrijheid, gelijkheid en broederschap'7 tot 
gelding te brengen. Maatschappelijke 
veranderingen van ingrijpende aard, zoals 
de overgang naar het kapitalisme, brengen 
nieuwe betrekkingen teweeg, zowel tussen 
de burgers onderling als tussen de burgers 
en de staat. 
In tijden van internationale spanningen, 
sterke invloeden van buitenaf en oorlogs
dreiging, verkrampen de democratische 
verhoudingen en dreigen te worden ver
drongen door autoritaire en dictatoriale 
verhoudingen. 
Ook onder omstandigheden van diepgaan
de maatschappelijke veranderingen en 
crises van economische en politieke aard, 
dreigt de democratie ondergeschikt te 
raken aan de oplaaiende belangenstrijd. 
Een vraag die elke democraat bezighoudt, 
zeker in tijden van spanning, is of de de
mocratie stand houdt. Democratie als 
staatsvorm is er natuurlijk niet alleen voor 
de zondag, als de zon schijnt en iedereen 
vrij is. 
Democratie moet er juist zijn en blijven als 
er diepgaande maatschappelijke bewegin
gen en veranderingen plaats vinden. Daar 
gaat het om. Maar dit is geen trivialiteit 
(vanzelfsprekendheid). Nauw verbonden 
aan deze probleemstelling is de vraag of 
de kracht die bij zulke maatschappelijke 
processen betrokken zijn hun machtsposi
ties beheersbaar houden, of het staatsap
paraat met zijn machtsmiddelen (leger en 
politie) buiten het conflict blijft en of alle 
betrokkenen bereid en in staat zijn hun 
fysieke macht te sublimeren in democrati
sche macht. (Hieronder valt ook te verstaan 
het op indirecte wijze uitoefenen van fysieke 
macht, door bijvoorbeeld sabotage of 
obstructie, met ernstige gevolgen voor de 
mensen.) 
Deze probleemstelling is voor iedereen die 
maatschappelijke veranderingen nastreeft 
levensgroot aanwezig. Als men tot de 
slotsom komt dat de risico's voor de de
mocratie altijd te groot zijn, dan leidt dat 
steevast tot politieke immobiliteit en soms 
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tot conservatisme. 
Niet zelden wordt dan de redenering in 
omgekeerde volgorde toegepast, om elke 
discussie over maatschappelijke verande
ringen uit de weg te gaan of tegen te hou
den. 
Maar revolutionaire democraten hebben 
de plicht om de sociale, politieke en staat
kundige instrumenten te verwerven die 
noodzakelijk zijn om de democratie, als 
doel op zichzelf, in stand te houden en 
tegelijk de democratie, als middel voor 
maatschappelijke verandering, te kunnen 
benutten. 
Dit heeft tot consequentie dat alle maat
schappelijke krachten vóór, tijdens en nà 
maatschappelijke veranderingen, hun rol 
blijven spelen. Dit houdt weer in dat vormen 
van consensus noodzakelijk zijn om diep
gaande maatschappelijke veranderingen 
tot stand te brengen, waar compromissen 
en faseringen bestanddelen van zijn. 
Deze procedure definieert de staat tot 
strijdtoneel; een permanent, democratisch 
strijdtoneel, waar de acteurs in wisselende 
samenstelling, met wisselend succes hun 
krachten inzetten. 
De achter ons liggende periode heeft laten 
zien dat dit niet hoeft te leiden tot maat
schappelijke onveranderlijkheid en onver
schilligheid en evenmin tot versterking van 
de bestaande dominanties. 
De vraag is juist, of democratische krachten 
die strijden tegen uitbuiting en onderdruk
king erin zullen slagen om greep te krijgen 
op die maatschappelijke factoren die uit
buiting en onderdrukking teweegbrengen. 
Het belangrijkste zou zijn om stuurinstru
menten te verwerven die de voornaamste 
maatschappelijke processen van de pro
duktie, de consumptie en de reproduktie 
toegankelijk maken voor democratische 
procedures en beslissingen op alle rele
vante niveau's.8 

Macht en recht 

Zoals socialisme nodig is om de vervreem-
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ding van de mens van het produkt van zijn 
arbeid op te heffen, zo is democratie nood
zakelijk om de vervreemding van de mens 
van de beslissingsmacht over zijn 'belan
gen' op te lossen. Het één mag het ander 
niet vervangen. 
De bevolking 'valt uiteen' in klassen, maat
schappelijke groepen, seksen, individuen, 
categorieën nam belangen, naar leeftijd, 
naar geloof en wereldbeschouwing, naar 
politieke richting, naar burgerlijke staat, 
enz. enz. enz. 
In een samenleving die zo pluriform is 
naar belangen- en dan willen wij 'belan
gen' hier zeer breed opvatten- is de 
verdeling van macht even belangrijk als de 
wijze waarop de macht wordt uitgeoefend 
en even belangrijk als de wijze waarop de 
macht wordt gecontroleerd. 
Macht moet zo dicht mogelijk worden 
gelegd bij de mensen die voor hun belan
gen van die macht afhankelijk zijn. 
Dit betekent de uitoefening van directe 
democratie, autonomie, decentralisatie en 
zelfbestuur. Directe democratie zal beperkt 
blijven tot een betrekkelijk kleine schaal. 
Daarna zal directe democratie overgaan in 
vormen van representatieve democratie. 
De democratie moet streven naar verdeling 
van macht en verkleining van machtsver
schillen. Machtsverschillen tussen indivi
duen en groepen mogen nimmer zo groot 
zijn dat deze overgaan in uitbuiting of 
onderdrukking. Onze partij is uiterst attent 
op elke poging om aan de democratie te 
morrelen en heeft de verdediging van de 
democratie hoog in het vaandel staan. Dan 
gaat het daarbij niet alleen om aanvallen 
van rechts op democratische rechten en 
vrijheden en gaat het ook niet alleen om 
een zeer kritische en in het algemeen af
wijzende reactie op bijvoorbeeld de 'staat
kundige vernieuwing' die D'66 indertijd zo 
krachtig voorstond, maar dan gaat het 
tevens om onze eigen opvattingen en ons 
politiek handelen met betrekking tot de de
mocratie. 
Onze denkbeelden over democratie en 
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staat zijn nog altijd sterk beïnvloed door 
een wel erg letterlijke interpretatie van de 
strofe in de 'internationale' waarin gerept 
wordt van 'de staat verdrukt, de wet is 
logen'.9 

In onze kring wordt meer gedacht in termen 
van macht dan van recht. Toch is het een 
ervaring dat in ons land het recht in staat 
is om macht binnen de perken te houden. 
Mits, en dit is een essentiële voorwaarde, 
de politieke krachten aanwezig zijn en 
effectief zijn, om zulke rechtsverhoudingen 
tot stand te brengen. Zodra ze er zijn, wer
ken rechtsverhoudingen depolitiserend ten 
opzichte van machtsverhoudingen. 
Dit proces wordt ook wel 'pacificatie' ge
noemd. Het stichten van vrede tussen 
elkaar bestrijdende groepen door middel 
van rechtscheppende wetgeving. 
Een historisch voorbeeld is de pacificatie 
van de schoolstrijd door de onderwijswet
ten van 1920, die gelijkberechtiging van 
openbaar en bijzonder onderwijs tot stand 
bracht en tot vandaag de dag als billijk 
wordt ervaren. 
Als noodzakelijke fase op weg naar een 
socialistisch Nederland, tal een pacifice
rende wetgeving de bestaande overmacht 
van het grootkapitaal zowel in de samenle
ving als geheel, als in de afzonderlijke 
onderneming, moeten vereffenen. 
Maar ook voor ons geldt, dat macht wordt 
begrensd en beperkt door recht. Als wij 
dat niet accepteren,_ dan blijft een terecht 
wantrouwen bestaan ten aanzien van onze 
bedoelingen en ons handelen, omdat de 
'anderen' zullen verwachten dat wij het 
recht opzij zetten als onze macht daartoe 
in staat is. En met 'anderen' bedoel ik niet 
zozeer de klassetegenstander, maar ge
woon al die democratisch denkende en 
handelende mensen en stromingen in dit 
land. 
Nogmaals moet hier benadrukt worden, 
dat de procedures die er zijn om bijvoor
beeld wetten te veranderen even belangrijk 
zijn -vanuit een democratische optiek
als de wetten zelf. De spelregels opzij zetten, 
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al is het maar voor eventjes, is bedreigend 
voor de democratie als geheel. En dan 
doet het er niet toe van welke kant getracht 
wordt te rommelen met de spelregels. 

Pools graan 

Als we dit nu toepassen op bijvoorbeeld 
een (loco) burgemeester die door een 
gerechtelijk vonnis de opdracht krijgt een 
gekraakt pand te laten ontruimen. Tenslotte 
een welbekende geschiedenis. 
Als de wet geldt voor iedereen, dan toch 
zeker voor een burgemeester of een wet
houder. Het laatste woord in de vorige zin 
drukt dat al aardig uit. 
De burgemeester kan een rechterlijke 
uitspraak niet negeren. Als hij of zij dat wel 
kan, kan iedereen het. Tenslotte bestaat er 
rechtsgelijkheid. De burgemeester kan wel 
zeggen: de uitvoering van het vonnis 
brengt zodanige bezwaren met zich mee 
(bijvoorbeeld m.b.t. de openbare orde) 
waarvoor ik óók veranwoordelijk ben, dat 
ik een afweging moet maken naar tijd, 
plaats en omstandigheden. Maar de bur
gemeester kan niet zeggen: ik ben het 
politiek niet met het vonnis eens, want ik 
sta achter de krakers, dus geef ik er geen 
uitvoering aan. Dit is in strijd met de rechts
staat. In dat geval moet de burgemeester 
aftreden. Dan is duidelijk dat hier voor de 
betreffende functionaris een principiële 
grens is bereikt die hij of zij niet wenst te 
overschrijden. 
Een andere kwestie is, en niet minder 
belangrijk, dat in dit voorbeeld, de rechter 
eigenlijk gedwongen wordt om in deze 
schijnbaar civiele zaak een uitspraak te 
doen met een politiek tintje, in ieder geval 
met vaak ernstige politieke gevolgen. In 
het algemeen gesproken kan de rechter 
hier weinig aan doen. Een progressief 
denkende rechter zal de smalle marges die 
meestal ter beschikking staan anders be
nutten dan een conservatief persoon, maar 
de grondfout zit bij de wetgever (regering 
en parlement). De wetgever moet de rechter 
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behoeden voor politieke uitspraken. De 
rechter mag- gewild of ongewild- niet 
op de stoel van het bestuur gaan zitten. 
Ook dat behoort bij de rechtsstaat. En zo 
belanden we bij het derde en eigenlijk 
belangrijkste aspect aan het kraakfeno
meen. Dat is dat de wet niet deugt. De wet 
is logen! 
Een maatschappelijk kwaad, dat rijkelijk 
voorkomt bij kapitaal- en huizenbezitters, 
is dat van speculatie. Speculatie zit de 
Nederlandse bourgeois in het erfelijk ma
teriaal gebakken, want al in de zestiende 
eeuw werd gespeculeerd met soms nog 
niet eens ingezaaide (Poolse!) 
graanoogsten. 10 Daardoor liepen de prijzen 
vaak zo hoog op dat het brood voor gewone 
mensen onbetaalbaar werd en het volk 
massaal honger leed, terwijl in de pakhui
zen (vallen inmiddels onder Monumenten
zorg) het graan lag te rotten. De huidige 
burgemeester van Amsterdam mag er aan 
herinnerd worden, dat zijn edelachtbare 
voorgangers toentertijd de graanvoorraden 
vorderden en in beslag namen omdat zij 
voedseloproer vreesden. 11 Dus ook hier
toen de Nederlandse rechtsstaat in de 
kinderschoenen stond- woog de burge
meester het recht van de eigenaar af tegen 
de openbare orde. En de eigenaar verloor 
(overigens niet altijd). 
De excellente heer Schimmelpenninck, die 
als Raadpensionaris algemeen erkende 
verdiensten op zijn naam heeft staan, kreeg 
ook verdiensten op zijn naam door zijn 
speculaties met maagdelijke gronden in de 
Verenigde Staten. 12 Ja, ja, deze cowboy 
avant la lettre, wist dat het leven goed was 
op het platteland, vooral als er op gebouwd 
gaat worden. Hoe komen speculanten toch 
aan zo'n perfect reukorgaan, dat zij winst 
snuiven op duizenden kilometers afstand? 
Zij moeten helderziend en helderruikend 
zijn. 

Machtig instrument 

Er bestaat in Nederland geen algemeen 
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rechtsbeginsel tegen speculatie. Dat is een 
ernstige tekortkoming. En hier ligt een 
mooie taak voor progressieve parlements
leden en bewindslieden. Het is een voor
beeld waarom een progressieve meerder
heid in het parlement zo nodig is. 
De huidige leegstandswet is het tegendeel 
van een effectieve anti-speculatiewet. Een 
rechtse kamermeerderheid heeft ervoor 
gekozen (helaas met steun van de PvdA) 
om een onduidelijke en voor de rechtsstaat 
ongewenste situatie te bestendigen. Dat is, 
dat speculatie tot recht 'verheven' is, terwijl 
toch ieder duidelijk moet zijn dat een 
maatscloiappelijk onrecht (en wie zal specu
latie als gevolg van woningnood anders 
noemen?) nimmer aanvaard zal worden 
door de bevolking. 
De ellendige situatie zal voortduren
zolang deze wet niet verdwijnt- dat rech
ters gedwongen worden tot uitspraken die 
burgemeesters dwingen tot ontruimingen 
van panden die, omdat zij leegstonden, 
krakers dwingen om ze te bezetten. 

* * * 

Het instrument bij uitstek om algemeen 
maatschappelijke geschillen en tegenstel
lingen te regelen is de democratische 
rechtsstaat. 
Als de regering meent- met steun van 
het parlement- dat een wet, de loonwet, 
moet ingrijpen in de loonontwikkeling, dan 
zégt onze partij dat dit een inbreuk is op 
het recht van de vakbonden om in vrije 
onderhandelingen met de ondernemers te 
komen tot loonafspraken. Dit is zeker juist. 
Maar het is één kant van de medaille. Een 
andere kant is, dat in Nederland kennelijk 
het klimaat rijp is voor een 'statelijk' ingrij
pen, een tussenkomst van de staat in het 
verkeer tussen werkgevers en werknemers, 
met een expliciet beroep op de algemene 
economische situatie, gericht op de werk
gelegenheid. Tegen de legitimiteit hiervan 
zijn weinig principiële bezwaren gekomen. 
De vraag is nu wie dit middel mag gebrui-
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ken. Tot dusver is het gebruikt door rechts. 
Maar als links nu eens de kuns zou krijgen 
om zo'n machtig instrument te hanteren? 
Dan gaat alles er ineens anders uitzien. 
Dan worden niet de lonen, maar de winsten 
aan banden gelegd en de hoge tot zeer 
hoge inkomens, en niet te vergeten de 
speculanten. En dan de prijJ'en. De minister 
van economische zaken heeft al bevoegd
heden om de prijzen beheersbaar te ma
ken. 
Het opvallende van de ontwikkeling van de 
rechtsstaat in de laatste twintig jaar is dat 
binnen een kapitalistische economische 
ordening een instrumentarium ter beschik
king is gekomen dat steunt op democrati
sche procedures en beslissingen, dat wor
telt in het rechtsbewustzijn van de bevol
king en dat in staat is om een overgang 
naar een socialistische mautschappij te 
bevorderen. Dus niet door brute machts
uitoefening, maar door democratisch ge
stuurde progressieve rechtstoepassing en 
bestuu rpraktijk. 
De kwestie waar alles om draait is evenwel: 
is progressief Nederland in staat om een 
maatschappelijk alternatief te ontwikkelen 
dat aantrekkelijk is voor de mensen, dat 
redelijke oplossingen biedt voor de huidige 
problemen en enige zekerheid biedt voor 
de naaste toekomst. 
Als dat zo is, als wij erin slagen om een 
bijdrage te leveren aan een alternatief dat 
verenigt in plaats van verdeelt, dan zal er 
in ons land een sfeer ontstaan waarin 
voldoende consensus mogelijk is om de 
progressieve krachten het machtige instru
mentarium toe te vertrouwen dat nodig is 
voor diepgaande maatschappelijke veran
deringen. 

Ongehoorzaamheid 

Richten we nog even de blik op de dage
lijkse bestuurspraktijk, zoals in de gemeen
ten. 
Procedures die leiden tot democratische 
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beslissingen, gelden bij uitstek voor de 
overheid en de gekozen organen. Juist zij 
kunnen daar niet onderuit. 
Dit laat onverlet de democratische rechten 
tot parlementaire- en buitenparlementaire 
oppositie. 
Juist de burger heeft het recht verworven 
om het oneens te zijn met zijn overheid en 
daartoe alle wettige middelen te hanteren. 
Zij vormen daartoe bijvoorbeeld een actie
comité. Burgerlijke ongehoorzaamheid is 
een wezenskenmerk van elke buitenparle
mentaire oppositie ook al is de vorm waarin 
deze tot uitdrukking komt volkomen legaal. 
Ooit was elke vorm, bijvoorbeeld een 
straatdemonstratie, onwettig en toonde de 
demonstrant zich ongehoorzaam: 'de 
straat is van ons allen'! 
Maar hier ligt ook een belangrijk verschil 
met de overheid. Deze is géén actiegroep. 
De overheid- en vooral de uitvoerende 
macht- kent statutair geen burgerlijke 
ongehoorzaamheid. Een bestuurder, ook 
een communistische gemeentebestuurder 
is gehouden de wet te gehoorzamen. Dat 
is de regel. 13 Het niet volgen van deze 
regel behoort dan een uitzondering te zijn, 
daar, waar de betrokkene in geweten, of 
vanuit een politiek- of levensbeschouwelijk 
beginsel, niet kán gehoorzamen. Aftreden 
is dan een logische, duidelijke en demo
cratische consequentie. 
Als wij een wet onjuist vinden, kan niet de 
lijn zijn zo'n wet te negeren (dat lukt op 
den duur toch niet). maar moet de inzet 
zijn om deze wet langs de weg van parle
mentaire- en buitenparlementaire strijd te 
wijzigen. Ook zij die actie voeren, aanspraak 
maken op solidariteit en de steun wensen 
van de CPN, hebben er recht op te weten 
waar voor onze partij de grenzen liggen. 
Dat geldt voor het vraagstuk van geweld, 
maar geldt evenzeer voor de verantwoor
delijkheid van communistische bestuurders 
die bevoegdheden hebben om beslissingen 
te nemen die over de grenzen van een 
communistische politiek heengaan. 
Het wekken van onterechte verwachtingen 
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is desastreus voor de actie, voor de partij 
en voor de betrokken bestuurders. Het 
ergste is wellicht dat het vertrouwen in de 
integriteit van links een geweldige deuk 
krijgt. Als dit gebeurd is, kan alleen een 
principiële en openhartige discussie over 
de grondslagen waarop wij beslissingen 
nemen het vertrouwen tot stand brengen 
dat recht en rechtvaardigheid bij ons be
langrijker zijn dan macht en 
'rechthaberei' .14 

Een ander voorbeeld waarop bovenstaande 
beschouwing kan worden toegepast, be
treft de problematiek van de gemeentefi
nanciën. Als breuk in een ontwikkeling van 
tientallen jaren zullen de gemeenten minder 
geld van het Rijk ontvangen dan het voor
afgaande jaar. Als de nieuwe regering 
hierin geen verandering brengt, is de reali
teit dat het gemeentebestuur voor de nood
zaak wordt gesteld een begroting voor te 
bereiden en vast te stellen die sluit, hetzij 
door het aanbrengen van bezuinigingen 
resp. drastische belasting- en tariefsverho
gingen, hetzij door een lening te sluiten 
om een tekort te dekken (deze laatste mo
gelijkheid is bepaald geen sinecure), of 
een gat laat zien dat acuut door de regering 
moet worden gedekt. Deze laatste moge
lijkheid vereist een grote politieke krachts
inspanning, waarvoor de steun van de 
hele raad en de bevolking nodig is. 
De realiteit zal zijn dat de meeste gemeenten 
-tegen hun zin- een begroting voorbe
reiden met méér of minder ernstige bezui
nigingen. 
Het college van B. en W. dat de begroting 
moet voorbereiden weet zich, in deze 
nieuwe situatie, nog niet gesteund door de 
raad en zit in een ingewikkeld politiek 
parket. Het is heel wel mogelijk dat de raad 
straks zal zeggen dat het college geen 
goede begroting heeft ingediend, en een 
deel van de bezuinigingsfrustraties op B. 
en W. afwentelt. 
Een CPN-lid van B. en W. neemt geen 
andere positie in dan de collega's. Of het 
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moet zijn dat zijn I haar partij ter plaatse, 
zonder meer elke bezuiniging, alsmede 
bestuurlijk-politieke verantwoordelijkheid 
daarvoor, afwijst. In dat geval moet de 
college-samenwerking worden verbroken, 
omdat het volstrekt irreëel en ongeloof
waardig is om tegen een gehele begroting 
te stemmen, maar deze wel als dagelijks 
bestuur uit te voeren. Dat gaat niet. 
Als de partij zo'n afwijzend standpunt bij 
voorbaat niet inneemt, dan kan de betrok
ken wethouder ook niet over alles de 
goedkeuring van de fractie en van het 
afdelings-of districtsbestuur inwinnen. Dat 
werkt ook niet. 
Omgekeerd kan de gemeente niet zitten 
wachten tot de CPN (of welke andere partij 
ook) een standpunt heeft geformuleerd en 
de bevolking zich in volle omvang realiseert 
wat er aan de hand is en in actie komt 
tegen de voorgenomen bezuinigingen. De 
bestuurlijke machine draait door. 
Als de partij in deze situatie aan het bestuur 
van de gemeente- en in het bijzonder 
aan het college van B. en W.- wil (blijven) 
deelnemen, dan moet de betrokken CPN
wethouder en de fractie voldoende politieke 
ruimte krijgen om de politieke lijn van de 
partij uit te werken en toe te passen, uit
gaande van de feitelijke situatie, van de 
politieke realiteiten op dat moment en op 
die plaats. 
Het ligt voor de hand dat van onze kant zal 
worden gekoerst op een zo breed mogelijk 
draagvlak voor een protest van de raad 
over de gedwongen bezuinigingen en over 
acties van B. en W. om van de regering 
méér geld binnen te halen. Zo'n lijn opent 
ook mogelijkheden voor 'ongehoorzaam
heid' van B. en W. (uiteraard met volle 
steun van de raad). Bijvoorbeeld: 'wij 
voeren de leegstandswet niet uit, als de 
regering de kosten niet betaalt'. 
Een collectieve vorm van ongehoorzaam
heid ontneemt het partij-politieke karakter 
eraan en laat duidelijk zien dat het gaat om 
het belang van de gehele gemeente. Een 
gezamenlijke ongehoorzaamheid is niet 
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bedreigend ten opzichte van de democratie 
als zodanig. Het is, integendeel, een duide
lijk signaal dat de democratie en het goed 
functioneren van de gem!~ente in gevaar 
wordt gebracht door een falend regerings
beleid. 
Ook uit dit voorbeeld blijkt dat de partij zelf 
de grenzen moet formuleren van haar 
verantwoordelijkheid. Overschrijding van 
die grens betekent een conflict en een 
breuk. 
Tevens blijkt uit dit voorbeeld, dat de fractie 
en het college van 8. en W. onderlinge 
verschillende verantwoordelijkheden heb
ben, evenals het college van 8. en W. ten 
opzichte van de fracties in de raad. Zo is 
dat in de wet neergelegd en het is een 
democratisch bestuursbeginseL 

Opstappen 

De scheiding der machten houdt ook een 
scheiding in tussen staat en partij. In beide 
voorbeelden, tussen gemeentebestuur en 
partij. 15 

Onze algemene politieke strategie van het 
verbinden van parlementaire met buiten
parlementaire strijd, kan die scheiding niet 
overbruggen. Beide handelingsniveau's 
leiden niet steeds tot identieke conclusies 
en stellingnames. En dat moet ook niet, 
want dat zou leiden tot onduidelijkheid 
over de politiek van de partij. tot bescher
ming van eng partirbelang en tot isolement 
van de partij ten opzichte van de actie en 
de bevolking. 
De eigen verantwoordelijkheid die een 
wethouder, of een lid van de raad nu een
maal heeft is niet op elk moment identiek 
met de verantwoordelijkheid die een be
stuursorgaan van de partij heeft. 
Hiermee is niet bedoeld, dat fracties en 
wethouders de vrijheid hebben om politiek
inhoudelijke standpunten die bij voorbaat 
al anders zijn dan die van gekozen partij
organen, door te zetten. Dat is wat veel 
gekritiseerd wordt in de PvdA. Daar wordt 
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nogal eens misbruik gemaakt van de ver
antwoordelijkheid die functioneel verbon
den is aan het volksvertegenwoordiger
schap (of ministerschap) om besluiten van 
congressen al naast zich neer te leggen op 
het moment dat deze worden genomen. 16 

Een volksvertegenwoordiger- en dit 
geldt nog sterker voor een 'uitvoerende' 
politieke functie (wethouder, minister 
(loco)-burgemeester)- heeft te maken 
met ten minste drie types verantwoorde
lijkheden, die een frictie kunnen veroorza
ken met de politiek van zijn of haar partij. 
ook al is hij of zij het volledig met die politiek 
eens en ook al is hij of zij bezield met een 
heilig vuur om déze en alleen déze politiek 
door te voeren. 
Ten eerste (de volgorde is willekeurig) 
vertegenwoordigt de volksvertegenwoor
diger de eigen kiezers, maar ook het 'hele 
volk'. Dit geldt heel sterk voor een ge
meenteraad die aan het hoofd staat van de 
gehele gemeente.17 Dit houdt in dat er 
telkens een afweging zal plaatsvinden 
tussen het belang dat programmatisch de 
eigen kiezers vertegenwoordigt en belan
gen die door of namens anderen worden 
ingebracht in de besluitvorming. 
Zeker als je een coalitiepolitiek nastreeft en 
in coalitiesamenwerking functioneert, is 
deze afweging noodzakelijk, en dat kan 
ertoe leiden dat wij een beslissing nemen 
of een compromis sluiten, dat anders is 
dan het volle eigen standpunt en 'eigenbe
lang'. 

Ten tweede heeft de volksvertegenwoordi
ger heel vaak te maken met de wet, die 
zaken tegenhoudt of belemmert, of erger, 
die dwingt om beslissingen te nemen die 
lijnrecht tegen de eigen opvattingen ingaan 
en haaks staan op de directe belangen 
waarop iemand is gekozen. Een berucht 
voorbeeld is de verlening van een bouw
vergunning. Dat is een rechtsplicht van 8. 
en W. zodra aan de limitatief in de wet 
opgesomde voorwaarden is voldaan. Het 
verkrijgen van een bouwvergunning is een 
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recht van elke burger- dus ook van een 
speculant- als deze zich maar aan de 
regels houdt. Hier staat weer het recht
zoals in de wet neergelegd- boven de 
politiek! Geen politicus houdt die bouw
vergunning tegen, want de gegadigde 
loopt zo nodig naar de rechter en die ver
plicht B. en W. om de vergunning te verle
nen. 
Gaat het om een werkelijk principiële zaak, 
dan kan de wethouder zeggen: 'ik stap op, 
want ik vertik het die vergunning te verle
nen, ook al dwingt de wet dit af'. Een andere 
weg die bewandeld kan worden, is te 
trachten de bouwverordening te wijzigen 
(om bv. speculatie enigermate tegen te 
gaan) dan wel initiatieven te nemen die 
kunnen leiden tot wijziging van de wet. 

Ten derde krijgt de volksvertegenwoordiger 
te doen met allerlei procedures en regle
menten (de spelregels) die wezenlijk deel 
uitmaken van het democratisch functione
ren maar die soms als belemmerend wor
den ervaren. 
Laten we als voorbeeld de gemeentebe
groting weer nemen. Deze wordt voorbe
reid door B. en W. onder leiding van de 
wethouder financiën. 
Dit jaar zullen bijna alle gemeenten minder 
geld uit Den Haag krijgen dan vorig jaar. B. 
en W. weten dit- of zien dat aankomen 
-ver voor de raad of de bevolking geïn
formeerd is. Zelfs al slaan 8. en W. onmid
dellijk alarm- laten felle protesten horen 
en roepen op tot protest en verzét- dan 
nog moeten 8. en W. die begroting voor
bereiden en- in dit voorbeeld- pijnlijke 
beslissingen nemen die zij zelf misschien 
niet wensen. 
Bijvoorbeeld om de tarieven méér te ver
hogen en om bepaalde noodzakelijke acti
viteiten te verminderen of zelfs te staken. 
Die begroting 'moet er komen volgens de 
wettelijke procedures. Sterker nog, zonder 
die ontwerp-begroting k·unnen de raad en 
bevolking niet zien en boordelen hoe en 
waar de bezuinigingen doorwerken. Om 
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effectief verzet te plegen is exacte informa
tie nodig! 8. en W. moeten hier dus een 
uiterst ondankbare, maar bitter noodzake
lijke taak verrichten. Als het college dit 
doet op een gewetensvolle en politiek 
bewuste manier, op een wijze die een 
kritische en strijdvaardige beoordeling van 
de raad en de bevolking uitlokt in plaats 
van blokkeert dan geeft B. en W. op een 
verantwoorde wijze leiding aan het besluit
vormingsproces. 

Stabiel vertrekpunt 

Onze coalitiepolitiek vooronderstelt over
eenkomstige democratieopvattingen als 
onze (potentiële) partners. 18 Anders kunnen 
we het wel vergeten. Het zou een onjuiste 
taxatie zijn te menen dat het gaat om de 
strijd op wiens voorwaarden coalities tot 
stand komen: op de 'onze' of op de 'hunne'. 
Dit zou erop neerkomen dat wij moeten 
trachten zoveel macht te ontwikkelen dat 
anderen onze termen accepteren. Bij gebrek 
aan numerieke macht (die in een parle
mentaire democratie zo zwaar telt: 'onze 
man/woman one vote'!) rest ons het ver
mogen tot het mobiliseren van 'massa'ac
tie', dat inderdaad nogal wat gewicht in de 
schaal legt. 
Toch is deze vorm van instrumentalisering 
van massabeweging onjuist. Zo'n legitima
tie tot machtsuitoefening zal steeds op
nieuw aanleiding geven tot conflicten, die 
betrekkelijk losstaan van de politieke in
houd ervan. Daarnaast zal de kritiek op het 
'toeëigenen' van massa-actie blijven be
staan. 
Het hebben van overeenkomstige demo
cratieopvattingen is een noodzakeltjke 
(maar nog niet voldoende) voorwaarde 
om coalities te sluiten, zowel op relatief 
korte termijn (bv. vier jaar samen in B. en 
W.) als op langere termijn, naar een soci
alistische maatschappij. 1

9 

In het algemeen zal de wetgever pas actief 
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worden als de politieke voorwaarden voor 
het scheppen van rechtsverhoudingen 
gunstig zijn. Dat wilzeggen als de conflic
terende partijen het zover eens zijn dat 
acceptabele condities ontstaan voor vol
doende overeenstemming voor een wette
lijke regeling van het een of ander. 
Het maatschappelijk effect hiervan is, dat 
de burger altijd het idee dat de wet verou
derd is of onrechtvaardig is. 
Zolang de maatschappelijke dynamiek, in 
zo'n hoog tempo als in dit tijdsgewicht, 
telkens nieuwe politiseerbare probleemsi
tuaties genereert, zal de wet steeds achter 
de feiten, achter de werkelijkheid, aanlopen. 
Deze spanning zal voortdurend nieuwe 
conflicten voortbrengen, waarin politieke 
stellingname nodig is,-- en vooral
politiek oplossingsvermogen. 
De bestaande, steeds veranderde rechtsor
de is ook onze rechtsorde. Wij werken 
daarop in met onze politieke opvattingen 
en beoordelingen, maar vanuit een stabiel, 
democratisch vertrekpunt. Het is juist die 
stabiliteit (niet: onveranderlijkheid) 
die bij ons (nog) onvoldoende is en die zo 
noodzakelijk is om in de politieke golfslag 
van elke dag niet om te slaan. We kunnen 
de boot op koers houden door te kiel te 
leggen in een onderstroom van principiële 
democratie-opvattingen. 

Rudi van der Velde 

1. ' ... democratie (is) niet slechts een klassen
gebonden begrip en (kan) niet abstract worden 
behandeld als 'burgerlijko democratie', 'proleta
rische democratie', 'slavonhoudersdemocratie' 
( ... ). Democratie is een waarde op zichzelf, een 
duurzame en universel" waarde.' (G. Schreu· 
dersin 'Partijen-pluralisrno: lof der verscheiden
heid'; Politiek en Cultuur nr. 10, dec. 1979, blz. 
442). 

2. De politieke revolutie, die de heersersmacht (be· 
doeld worden de Franse revolutie en het feoda
lisme, A. v.d. V.) ten val brat:ht en de staatsaange
legenheden tot volksaan!Jelegenheden verhief, 
die de politieke staat als algemene aangelegen
heid, d.w.z. als werkelijko staat constitueerde, 
vernietigde noodzakelijkorwijze alle standen, 
corporaties, gilden, privilu!Jes, die van zovele uit· 
drukkingen waren van de scheiding van het volk 
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van zijn gemeenschap. De pol.ltieke revolutie hief 
daarmee het politieke karakter van de burgerlijke 
maatschappij op.' (K. Marx: 'Over godsdienst, 
staat en het Joodse vraagstuk', blz. 74, Pegasus 
1975). 
Marx zag heel scherp, dat de geproclameerde 
formele, constitutionele gelijkheid der mensen 
(droits de l'homme). tegelijk de grootst mogelijk 
materiële ongelijkheid inhield, door de formule
ring van het eigendomsrecht der staatsburgers 
(droits du citoyen). (Zie bv. de Franse grondwet 
van 1793, art. 16). 

3. Mr. Cnoop Koopmans, rechter in Amsterdam en 
lid PvdA, zei n.a.v. kraakacties: 'We moeten stre
ven naar een verandering van de rechtsorde met 
handhaving van de rechtsstaat'. Hij vond in som
mige gevallen het opwerpen van barricades wel 
toelaatbaar. (Het Parool van 20-3-'81 ). 

4. Enkele hier gebruikte formuleringen zijn ook ge
bezigd in een artikel van mij in de Volkskrant (10 
dec. '80), dat is opgenomen in 'Burgerlijke onge
hoorzaamheid' (DIC map 86, De Horstink). 

5. De parlementaire democratie en de parlemen
tair-democratische legaliteit veronderstellen een 
geweldsmonopolie van de staat; ... De vraag is of 
een socialistische strategie die uitgaat van de 
parlementaire democratie en de burgerlijke par
lementair-democratische legaliteit dat geweld
smonopolie erkent.' (Duco Hellema in 'Democra
tie, geweld en legaliteit'; Komma 1/1, blz. 49). 

6. Structureel geweld kan gemakkelijk uitlopen op 
fysiek geweld. Voorbeelden zijn het formeren en 
keihard optreden van speciale politie-eenheden, 
zoals de ME; ook verkrachting zou zo kunnen 
worden opgevat, als fysiek geweld (mede) voort
komend uit het structurele geweld van het patri
archaat. 

7. Zie de kritiek van Elsbeth Etty, die stelt: 'Sinds de 
verlichting zijn er een aantal fundamentele de
mocratische omwentelingen geweest, zoals bv. 
de Franse revolutie, die slechts een zijdelings ef
fect hadden op de ene helft van de mensheid. De 
leuze 'vrijheid, gelijkheid, broederschap' gold in
derdaad alleen de 'broeders'. (Het democratie
debat en de Nederlandse weg naar het socialis
me: Vrouwenbevrijding en democrtie (blz. 52); 
IPSO, 1980). 

8. Met 'stuurinstrumenten' wordt een arsenaal van 
middelen aangeduid dat het mogelijk maakt om 
binnen het raam van de democratische rechts
staat bv. het economische domein beslissend te 
democratiseren. Helaas kan ik op deze plaats 
hier niet verder op ingaan. 

9. ' ... wanneer de rijke nog rijker, hij die weinig 
heeft, nog armer moet worden; wat is de wetge
ving, die alleen staatsburgerschap aanbiedt on
der eene door weinigen bereikbare voorwaarde, 
wat is die wetgeving, tenzij ironie?' Deze woor
den komen van Thorbecke, waaruit mag blijken 
dat deze liberale staatsman een scherp oog had 
voor de sociale inhoud van het formele denken. 
Maar niet allen dat. Thorbecke zag ook de rich
ting waarin de maatschappij zich zou ontwikke
len, in een tijd (1844). waarin van socialistische 
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gedachten in ons land geen sprake was: 'Doch 
wanneer in een Staat, waarin de nijverheid, door 
de bezitters van groote kapitalen beheerd, meer 
en meer maatschappelijke hoofdmagt wordt, 
negentig van de honderd vruchteloos zwoegen, 
om door eigen vlijt den prijs der stemgerechtig
heid goed te maken, is er strijd tusschen stoffelij
ke huishouding en staatsbeginseL Terwijl het 
laatste zich in steeds wijder kring tracht te doen 
gelden, verkleint de eerste steeds het aantal der 
bezitters. Het eene vordert gelijklileid, en de an
dere maakt de ongelijkheid steeds grooter. Twee 
tegen elkander inloopende reeksen van ontwik
keling. Eene hand steeds bezig af te breken het
geen de andere oprigt.' (Mr. J. R. Thorbecke in 
Historische Schetsen: 'Over het hedendaagsche 
staatsburgerschap'). 

10. 'Als het Oostzeegraan tijdelijk uitbleef, vloog de 
marktprijs te Amsterdam uiterst snel naar bo
ven. Zo had in het jaar 1565 alleen al de aankon
diging van de sluiting van de Sond, zonder dat 
deze nog een feit was geworden, ten gevolge dat 
de prijs van een last rogge van 30 naar 50 gulden 
omhoog schoot. Zodoende werd het Oostzee
graan een voortreffelijk speculatieobject, en 
daarin ligt de ware reden van de talrijke hongers
noden, althans van hun hevigheid en hun lange 
duur.' (Erich Kuttner: Het Hongerjaar 1566, blz. 
54). 
' ... de schout verklaart de vernieuwde prijsstijgin
gen van het koren ... uit de omstandigheid dat ve
le kooplieden termijnzaken in graan hadden af
gesloten, die zij niet bezaten' (idem blz. 197). 
'Inderdaad had de hongersnood veeleer een 
kunstmatig dan een natuurlijk karakter. Dit werd 
door de feiten gestaafd.' (idem blz. 207). 

11. 'De stad Amsterdam, ... moest herhaaldelijk te
gen gewetenloze handelaren optreden, die het 
graan dat voor de voeding van de stadsbevol
king was gereserveerd, uit winstbejag trachtten 
te exporteren.' 
'Onder de massa's begint het te gisten, zozeer 
zelfs, dat men vreesde dat het arm volk door den 
ondraeglijken en dringenden honger eenige 
muiterijeen rumoer hier en daer sou de aanrech
ten.' (idem, blz. 150). 

12. Theun de Vries: Rutger Jan Schimmelpennick; 
(blz. 60). 

13. Om mogelijke misverstanden te v'ermijden, 
wordt hier bedoeld een situatie van democrati
sche legaliteit en niet een toestand van repressie 
of bezetting. 

14. Deze typisch Duitse uitdrukking is moeilijk ver
taalbaar. Wat ik bedoel: 'gelijkhebberigheid' is 
geen Nederlands. 

15. Ter toelichting moet hier nog worden opge
merkt, dat de scheiding der machten juist be
doeld is om - naast het breken van monoliti
sche macht - verschillende verantwoordelijk
heden te onderscheiden en daaraan verschillen
de bevoegdheden toe te kennen. Bijvoorbeeld 
mag de rechter niet op de stoel van de regering 
gaan zitten, maar evenmin andersom. Zo moet 
bijvoorbeeld het parlement de regering contro
leren. Deze verantwoordelijkheid staat principi-
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eel boven de partijloyaliteit (hoe anders de prak
tijk ook vaak is, helaas). Hier is nog op gewezen 
toen bij het aftreden van het tweede kabinet-Van 
Agt, de fractie van de PvdA weigerde om te ver
langen dat de regering zich in de Kamer zou ver
antwoorden. Dit beginsel is dus evengoed van 
toepassing op een communistische gemeente
raadsfractie ten opzichte van een communisti
sche wethouder of, hopelijk binnenkort, een 
CPN-burgemeester. 

16. De 'gevleugelde' woorden vbn de heer Vrede
ling: 'congressen kopen geen straaljagers'. 

17. Het gemeentebestuur is 'monistisch', d.w.z. ver
tegenwoordigend én besturend lichaam tegelijk. 
De stelling geldt op andere wijze en in mindere 
mate voor organen die alleen vertegenwoordi
gend zijn, zoals het parlement. 

18. 'De Schets is onduidelijk over de verschillende 
betekenissen en implicaties van deze democra
tiebegrippen; zowel over hun samenhang ·,n de 
burgerlijke maatschappij, in de strategie van de 
overgangsfase, als in de socialistische maat
schappij. ( ... ) Want die strategie gaat ervan uit 
dat er tussen de oude en de nieuwe maatschap
pij geen 'Chinese muur' bestaat en dat er een di
recte programmatische samenhang bestaat tus
sen de alledaagse strijd om verdediging, uitbrei
ding en vernieuwing van de democratie aan de 
ene kant en de structuurvan politiek en beheer in 
het socialisme aan de andere kant. Alleen zo'n 
strategie maakt het mogelijk om aan te sluiten 
bij de richting die geïmpliceerd is in de alledaag
se sociale en democratische klassenstrijd en om 
deze verder te ontwikkelen; zonder terug te val
len in traditioneel sociaal-democratische of ma
ximalistische (slechts op catastrofen wachtende) 
politiek. Dan ook lijkt het mogelijk een niet-in
strumentalistische relatie op te bouwen met an
dere politieke partijen, vakbonden en nieuwe 
emancipatiebewegingen, wat toch het uitge
sproken doel van de nieuwe coalitiepolitiek van 
de CPN is.' (Klaas Anders en Albert Benschop in 
'De CPN en de democratische weg naar het so
cialisme' in Komma 1/1, blz. 32). 

19. Naar mijn opvatting is voor stabiele coalitievor-
ming programmatische overeenstemming 
noodzakelijk. 
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VRIJHEID BLIJHEID 
De veranderingen op de wereldmarkt, de kwestie van de kapitaalexport, de relaties 
tussen arme en rijke landen, het internationaal opereren van de grote concerns, kortom, 
de problemen rond de wijzigingen in de internationale arbeidsverdeling en de gevolgen 
daarvan worden door economen vanuit geheel verschillende invalshoeken geanalyseerd. 
Drie hoofdstromingen vallen daarbij te onderscheiden: 1) de neoklassieken (Schumpeter, 
Hicks, Friedman, Von Hayek, e.a.}, 2) de neokeynesianen (o.a. Robinson en Knapp), 3) 
diverse neomarxistische stromingen (Barrat-Brown, Murray, Mande/, Palloix, e.a.). 
In dit artikel willen we voornamelijk ingaan op de theorie van de internationale arbeids
verdeling zoals deze door de neoklassieken ontwikkeld werd. Een kritiek op hun denk
beelden is momenteel niet van belang ontbloot omdat, zoals bekend, hun ideeën voor 
een groot deel ten grondslag liggen aan de politiek van Reagan en Thatcher. De recente 
aankondigingen van Reagan van een aanzienlijke vermindering van de ontwikkelingshulp 
(onder het motto van 'het vrijelijk opereren van de maatschappelijkje krachten') kan 
gemakkelijk gezien worden in het kader van de neoklassieke benadering van het terug
dringen van overheidsinferventie en het tot volledige ontplooiing brengen van de vrij
handel. 

Een kritiek op de neoklassieke theorie 
van de internationale arbeidsverdeling 

Maar niet alleen de rechtse economen achter Reagan en Thatcher bedienen zich van 
neoklassieke leerstellingen. De neoklassieke theorie van de internationale arbeidsverdeling 
(de comparatieve kostentheorie) telt in Nederland vele aanhangers. Zulke uiteenlopende 
economen als Van de Klundert, Mennes en Tinbergen bedienen zich ervan, wat overigens 
niet wil zeggen dat economen als Tinbergen zonder meer met de neoklassieke denkrichting 
vereenzelvigd mogen worden. 
Ook in de discussie over de voor Nederland gewenste industriepoltiek speelt de compa
ratieve kostentheorie een grote rol bij het bepalen van de sectoren waarvan de ontwikke
ling in Nederland de voorkeur verdient. Zowel in het WRR-rapport van Van der Zwan als 
in het rapport van de cornmissie-Wagner over de sectorstructuurpolitiek in Nederland 
komt dit naar voren. 
Er is dus alle reden om aan de neoklassieke theorie van de internationale arbeidsverdeling 
aandacht te besteden. In dit artikel willen we met name ingaan op de genoemde compa
ratieve kostentheorie en de veronderstellingen die er aan ten grondslag liggen. Op de 
veronderstellingen van volledige concurrentie, de rol van de staat en vrl}"handel zullen 
we uitgebreider ingaan. Wat betreft de andere veronderstellingen volstaan we met een 
summiere kritiek. 
De resultaten van de comparatieve kostentheorie leiden o.a. tot een vurig pleidooi voor 
vrijhandel en de vrije markt. Als zodanig vormt het de kern van de ijzige economische 
politiek van Reagan en Thatcher. Maar ook in het reeds genoemde rapport van de 
commissie-Wagner vinden we pleidooien voor vrij, ongehinderd ondernemerschap en 
vrijhandel. Het laatste deel van dit artikel zal hieraan gewijd zijn. 
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Friedman in Wonderland 

Aan de comparatieve kostentheorie, de 
hoeksteen van de neoklassieke theorie van 
de internationale arbeidsverdeling, liggen 
een aantal veronderstellingen ten grond
slag die grotendeels gelden voor de gehele 
neoklassieke theorie. De belangrijkste zijn: 
1. Volkomen concurrentie. Voorzover er 
monopolistische posities zijn, zijn ze door 
hun aard van korte duur of worden ze 
veroorzaakt door niet-economische invloe
den van politieke machtsgroepen en vallen 
als zodanig buiten het analysekader van de 
neoklassieke theorie. Op deze veronder
stellingen komen we uitgebreider terug; 
2. Staatsingrijpen in de economie is terug 
te voeren tot een pre-kapitalistische men
taliteit (Schumpeter) of pre-kapitalistische 
instituties. Het werkt uitsluitend verstorend 
op de economie. Ook hier komen we op te
rug; 
3. De Wet van Say. Deze wet, voor het 
eerst lang geleden geformuleerd door één 
van de grondleggers van de klassieke 
theorie Jean Baptiste Say, stelt dat elk 
aanbod van goederen zijn eigen vraag 
schept. De mate van economische groei 
hangt dan slechts af van de hoogte van de 
besparingen. Evenwicht in de economie 
wordt bereikt bij volledige werkgelegenheid 
van menselijke en andere hulpbronnen. En 
dat evenwicht is de normale stand van 
zaken. Prijzen, lonen en rentestanden zor
g9n dat aanbod van en vraag naar goederen 
in evenwicht blijven. Permanente werk
loosheid is onmogelijk. 
Deze wet beleeft momenteel in de VS een 
ware heropleving. In het kielzog van Reagan 
zijn 'aanbod-economen' als Von Hayek, 
Friedman, Laffert, Feldstein e.a. momenteel 
de meest gevraagde tv-sterren. Ze makel! 
deel uit van de opkomende 'Nieuw Rechts'
stroming in de VS. F. Naert schrijft er in 
ESB (Economisch-Statistische Berichten) 
van 10 juni 1981 het volgende over: 
'De heropleving van rechts komt tot uiting 
in de verkiezing van Reagan, de economi-
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sche politiek van Thatcher (overigens een 
duidelijk bewijs van het falen van de 'aan
bod-economie'). de hernieuwde belang
stelling voor de Oostenrijkse School en 
voor Von Hayek, Friedman, e.a. Enkele van 
de ideeën en stromingen in Nieuw rechts 
werden door een aantal economen (Laffert, 
Feldstein, Mundell, Tore, Roberts) tot een 
min of meer coherent geheel verwerkt, 
ingepakt en voorzien van een brandnieuw 
etiket als de privé-economie van Reagan 
de wereld ingestuurd.' De uiteindelijke 
conclusie van deze stroom van rechtse 
economen is dat door het terugdringen en 
saneren van het overheidsingrijpen de 
economie nieuw leven ingeblazen kan 
worden. En dat is ook wat Reagan in alle 
toonaarden verkondigt. 
Zeer fel is de Wet van Say door Keynes 
aangevallen. Deze keerde de wet in feite 
om en stelde dat de vraag naar goederen 
en diensten de belangrijkste factor was om 
de economie draaiende te houden.' Zoals 
bekend schreef Keynes zijn belangrijkste 
werken in de jaren '30, in een tijd van zeer 
hoge werkloosheid. Terecht kwam de Wet 
van Say (volledige werkgelegenheid als 
normale toestand) hem als volstrekt waan
zinnig voor en pleitte hij voor een actief 
staatsingrijpen om de vraag en daarmee 
de investeringen te stimuleren (in een 
volgend artikel komen we op de leerstellin
gen van het keynesianisme terug). Nog 
steeds beschouwen de neoklassieken 
Keynes (en de keynesianen) als één van de 
belangrijkste ondergravers van het vrije 
marktmechanisme, van de kapitalistische 
economie. 
4. Vrijhandel en het vrije marktmechanis
me komen uiteindelijk iedereen (ieder 
individu en ieder land) ten goede. ledereen 
kan in principe rijk worden (de 'American 
Dream') als hij maar zoveel mogelijk zijn 
eigen voordeel nastreeft. Als iedereen dit 
doet zorgt het marktmechanisme voor een 
verhoging van de totale welvaart. (In de 
TROS-serie met Milton Friedman zagen we 
deze laatste ten bewijze van deze stelling 
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urenlang in het 'vrije markt'-paradijs Hong 
Kong rondzwalken.) En hier blijft het niet 
bij. In zijn boek 'Free to chose' voegt Fried
man hier nog aan toe: 'Economische vrij
heid is een essentiële voorwaarde voor 
politieke vrijheid.'2 

Op het punt van de vrijhandel komen we 
nog terug. Hier enkele kritiekpunten op de 
pretentie van de neoklassieke theorie dat 
het 'vrije marktverkeer' voor iedereen en 
elk land grotere welvaart met zich brengt. 
In deze gedachtengang is kolonialisme 
eigenlijk een zegen geweest voor de ex
kolonieën, omdat het leidde tot een uit
breiding van de vrije markt en daarmee tot 
de mogelijkheid voor hogere welvaart 
overal ter wereld. De werkelijkheid is wel 
wat anders. Door het kolonialisme (en 
neokolonialisme) zijn de ontwikkelingslan
den op een beslissende achterstand ge
steld. 
Van vele kanten is op de veronderstelling 
van de 'vrije markt' en zijn zegenrijke wer
king kritiek gekomen. Zo stelt Galbraith3 

dat er helemaal geen vrije markt bestaat. 
In plaats daarvan treffen we multinationals, 
boeren die minimumprijzen willen, vak
bonden, beschermde industrieën, de OPEC, 
enz. Elk beleid dat geen rekening houdt 
met de macht van pressiegroepen is tot 
mislukking gedoemd. 
Het vrije marktsysteem, en het daarbij 
behorende alles regelende prijsmechanis
me, geeft ook geen oplossing voor de 
prijsvorming en dist'ributie van de zoge
naamde 'collectieve goederen', dat zijn 
door de overheid geleverde goederen en 
diensten. Een groot deel van de goederen
en dienstenstroom valt in feite buiten de 
'vrije markt'.4 Van den Doel wijst ook op 
het probleem van de traagheid van het 
prijssysteem. Dit probleem staat in de 
economische wetenschap bekend als het 
probleem van de 'varkenscyclus'. Als de 
prijs van varkensvlees stijgt besluiten de 
boeren meer varkens te fokken. Dat kost 
minstens een jaar. Na dat jaar komen de 
boeren plotseling tot de ontdekking dat er 
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een enorm aanbod aan varkensvlees is 
waardoor de prijs keldert. Ze besluiten 
daarop het fokken van varkens te staken, 
met als gevolg .... enz. De prijssignalen zijn, 
alleen al vanwege dit vertragingsmecha
nisme- dus nog afgezien van monopolis
tische posities- zeer inadequaat als indi
cator voor de omvang van de produktie. 
5. De klassieke theorie is a-historisch. De 
ene historische periode vloeit automatisch 
over in de andere. Kwalitatieve omslagen 
in de geschiedenis- bijvoorbeeld kapita
lisme t.o.v. voorgaande produktiewijzen
erkent deze theorie niet. Daarbij komt dat 
politieke en sociale factoren (bijvoorbeeld 
loonstrijd) weg verondersteld worden. 

Simpele wetmatigheden 

De comparatieve kostentheorie, voor het 
eerst zo'n 150 jaar geleden ontwikkeld 
door Ricardo, is nog steeds de steunpilaar 
van de neoklassieke ideeën over de inter
nationale arbeidsverdeling. Meestal wordt 
uitgegaan van een model van twee landen, 
twee produkten en twee produktiefactoren 
(kapitaal en arbeid). In modernere versies 
van deze theorie werkt men met vier pro
duktiefactoren: naast kapitaal en arbeid: 
het opleidingsniveau van de bevolking en 
natuurlijke hulpbronnen. 
De comparatieve kostentheorie stelt dat 
als bijvoorbeeld twee landen twee dezelfde 
produkten voortbrengen het ene land zich 
moet specialiseren op het produkt dat het 
goedkoper kan voortbrengen (d.w.z. met 
een gunstiger combinatie van aanwezige 
produktiefactoren) dan het andere land. 
Zelfs als dat land beide produkten goedko
per kan maken is het nog voordeliger zich 
te concentreren op de produktie van de 
waar die het tegen de laagste kosten kan 
maken en het andere land de produktie 
van de relatieve duurdere waar te laten. 
Niet alleen dat de toepassing van dit be
ginsel wenselijk is voor beide landen; 
volgens de neoklassieke theorie is het ook 
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zo dat een dergelijke specialisatie vanzelf 
optreedt in geval van vrijhandel, dus zonder 
enige belemmering in de vrije beweging 
van goederen. Deze theorie van de compa
ratieve kosten vormt in feite ook de grond
slag van o.a. de schema's van Tinbergen, 
Hem mes, e.a. ten aanzien van welk soort 
land zich in welke sectoren zou moeten 
specialiseren. 
Prof. Mennes is hoofd van het Centrum 
voor Ontwikkelings Programmering van 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 
opdracht van het Ministerie van Ontwikke
lingssamenwerking worden daar de laatste 
jaren omvangrijke studies verricht rond de 
internationale herstructurering van be
drijfstakken. Al deze studies zijn gebaseerd 
op de comparatieve kostentheorie. In de 
ESB van 3 september 1980 komen enkele 
medewerkers van Hemmes wat betreft het 
comparatieve voordeel van de Nederlandse 
industrie tot de volgende conclusies: Ne
derland moet zich specialiseren op: a) 
sectoren die veel gebruik maken van men
selijk kapitaal ( opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking), b) sectoren die binnen
landse natuurlijke hulpbronnen (bijv. agra
rische sector) benutten, c) sectoren die 
voordelen van het produceren op grote 
schaal kunnen realiseren. 
Op de uitkomsten van deze studies wil ik 
hier niet nader ingaan. Op het eerste gezicht 
lijken het geen uitkomsten waar je steil 
van achterover slaat en rijst de vraag of 
daarvoor een miljoenen kostend onderzoek 
nodig is. In dit artikel gaat het ech'ter om 
de uitgangspunten waarop deze studies 
gebaseerd zijn en dat zijn de veronderstel
lingen van de comparatieve kostentheorie. 
Een kritiek op deze studies moet zich in 
eerste instantie dan ook daarop baseren. 
Die kritiek komen we in de kolommen van 
de ESB herhaaldelijk tegen. Zo schreef Dr. 
B. Herman in augustus 1980 dat een groot 
aantal factoren die de optimale internatio
nale arbeidsverdeling (uitkomst van de 
comparatieve kostenbenadering) bepalen, 
onbekend of van toevallige aard zijn. En 
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Van der Geest schrijft in ESB van 12 de
cember 1980: 'Patronen van internationale 
handellopen niet volgens simpele wetma
tigheden als ontwikkelde landen zouden 
zich in kennis-intensieve activiteiten moe
ten specialiseren en ontwikkelingslanden 
in arbeidsintensieve.' Hij wijst er ook op 
dat men 'protectionisme' wel kan wegden
ken, maar dat het helaas overal ter wereld 
bestaat en men het dus moet verklaren. 
Scherpe kritiek kwam er ook op een pré-ad
vies van Van de Klundert en Kolnaar tijdens 
de jaarvergadering van de Vereniging van 
Staatshuishoudkunde eind 1980.5 Dit pré
advies bevatte een verdediging van de 
meest simpele variant van de comparatieve 
kostentheorie (2 landen, 2 eindprodukten, 
2 produktiefactoren). De heren kregen te 
horen dat ze de werkelijkheid wel wat erg 
versimpelden met dit eenvoudige model, 
dat ze onvoldoende rekening hielden met 
marktverstarring (monopolievorming), dat 
ze geen rekening hielden met het verschil 
in ontwikkelingsniveau zelfs tussen twee 
landen, dat ze de aard van het binnenlands 
beleid in de ontwikkelingslanden buiten 
beschouwing lieten en dat ze geen rekening 
hielden met de structurele werkloosheid in 
ontwikkelde landen. Kortom: het pré-advies 
werd naar de prullenmand verwezen. 
De voornaamste kritiek op de comparatieve 
kostentheorie betreft de veronderstellingen 
van vrije concurrentie, van de noodzaak 
van het afzien van overheidsingrijpen en 
ophemeling van de zegeningen der vrij
handel. Hier gaan we nu verder op in. 

Multinationals 

Eén van de belangrijkste veronderstellingen 
van de neoklassieken is hun uitgangspunt 
van volkomen concurrentie. Deze zou 
zowel in de internationale als in de natio
nale kapitalistische economie typerend 
zijn. Monopolistische posities zouden door 
hun aard van korte duur zijn of veroorzaakt 
worden door niet-economische invloeden 
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van politieke machtsgroepen (en uiteraard 
noemen deze rechtse economen dan bij 
voorkeur de vakbeweging). De Wet van 
Say is van toepassing in elke industriële 
kapitalistische economie, zodat de mate 
van groei afhangt van de besparingen 
(lees: winsten). Concurrentie tussen onder
nemingen en staten is in principe vreed
zaam, omdat allen profiteren van het indi
viduele streven naar eigenbelang. Concur
rentie leidt tot het maximale nut voor de 
wereld als geheel. 
De mogelijkheid van onvolkomen concur
rentie is later in de neoklassieke theorie 
opgenomen. Zo stelt Schumpeter: 6 'Het 
karakter van het kapitalisme leidt tot groot
schalige produktie maar leidt- op enkele 
uitzonderingen na- niet tot het soort 
onbeperkte concurrentie dat slechts één of 
enkele ondernemingen in een sector zou
den voortbestaan.' De concurrentie zet zich 
voort in de vorm van produktverbetering 
en technische ontwikkeling in plaats van 
via prijsconcurrentie. 
Vanuit onder andere marxistische hoek is 
scherp stelling genomen tegen de neoklas
sieke veronderstelling van vrije concurren
tie. Barrat-Brown 7 stelt in zijn kritiek op de 
neoklassieken dat de veronderstelling van 
volledige concurrentie binnen de econo
mieën van kapitalistische handelspartners 
zeer onrealistisch is, maar tegelijkertijd 
voor de neoklassieke theorie noodzakelijk, 
omdat anders de verschillen in compara
tieve kosten niet weerspiegeld worden in 
verschillen in comparatieve prijzen. 
Het verschijnsel van de multinationals 
heeft de neoklassieken danig in de war 
gebracht. Hoewel ze in het algemeen tegen 
ingrijpen van de staat in de economie zijn, 
vormen ze vaak vurige pleitbezorgers van 
door de staat uit te vaardigen antitrust- en 
kartelwetgeving. Anderzijds willen ze de 
bestaande multinationals zo weinig moge
lijk in de weg leggen. 
Schumpeter zag in de opkomst van het 
onpersoonlijke, internationaal opererende 
concern het einde van het kapitalisme. Het 
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verdwijnen van de familieonderneming 
zou het (noodzakelijke) lange termijn den
ken van de ondernemer beperken tot zijn 
levensverwachting.8 De ineenstorting van 
het kapitalisme is nog steeds geen feit. 
Eén van de factoren die Schumpeter over 
het hoofd zag is namelijk de macht van de 
multinationals om hun verkoop en prijzen 
op wereldschaal te reguleren, met voor
bijgaan van nationale overheden. 
Eén van de belangrijkste gevolgen van 
monopolistische posities (van multinatio
nals, maar ook van vakbonden) zou, vol
gens de neoklassieken, een hoge inflatie 
zijn. Deze verwachting komt voort uit hun 
veronderstelling van volledig gebruik van 
kapitaal en arbeid en van een constante 
kapitaal-arbeid-verhouding. Om de inflatie 
te controleren wordt de overheden aanbe
volen een streng monetair beleid te volgen 
en op tal van overheidsuitgaven te bezuini
gen. De vakbonden moeten beteugeld 
worden. Wat we hedentendage echter 
meemaken is wat men stagflatie noemt, 
inflatie bij onvolledige tewerkstelling van 
hulpbronnen. Desondanks blijft de neo
klassieke remedie: bezuinigingen en inper
king van vakbondsmacht 
Dat vloeit onder andere voort uit hun opti
mistische kijk op de zegenrijke werkingen 
van de multinationals. Dat deze prijzen en 
handelsstromen grotendeels controleren 
en dat daarmee het tijdperk van de volledi
ge concurrentie ver achter ons ligt- zo 
het al ooit bestaan heeft- ontgaat hen 
hierbij volledig of weigeren ze te erkennen. 
In de neoklassieke theorie van de compa
ratieve kosten wordt met name de nadruk 
gelegd op de lonen als belangrijkste factor 
voor de vestigingsplaatspolitiek van multi
nationals. Dat komt omdat de theorie niet 
alleen volkomen concurrentie en volledige 
werkgelegenheid veronderstelt, maar ook 
een statische stand van de bevolking, van 
de omvang van de hulpbronnen en van de 
stand van de techniek. De vestigingsplaats
politiek van multinationals wordt echter bij 
lange niet alleen bepaald door de hoogte 
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van de lonen. Afzetmogelijkheden, aanwe
zigheid van een infra-structuur, scholings
niveau van de bevolking (waarmee in 
sommige versies van de comparatieve 
kosten-theorie wel rekening wordt gehou
den), overheidspolitiek, enz. zijn minstens 
even belangrijke factoren. De nadruk op de 
lonen heeft natuurlijk een duidelijk politieke 
functie. Loondruk over de hele wereld 
wordt erdoor gerechtvaardigd. 
De invloed van multinationals op de natio
nale en internationale arbeidsverdeling is 
bijzonder groot. Zo werkt 40% van de 
industriële beroepsbevolking in Nederland 
bij deze grote multinationals (ESB, 2 sept. 
1981 ). De concurrentie tussen de reuzen
concerns op wereldschaal leidt voortdu
rend tot overinvesteringen, overcapaciteit 
en werkloosheid. Kleinere bedrijven wor
den overgenomen en vervolgens gesloten. 
De verovering van een marktaandeel door 
het ene concern betekent verlies aan ar
beidsplaatsen bij het andere concern, etc. 
Volgens de UNCTAD speelt 1/3 van de 
internationale handel zich af binnen multi
nationals. En dit neemt nog steeds toe. Het 
is maar de vraag of deze handelsstromen 
door comparatieve kostenoverwegingen 
bepaald worden. Veeleer spelen machtsre
latiesen factoren als het tegen elkaar uit
spelen van overheden hier een rol. Het feit 
dat de comparatieve kostentheorie met 
deze realiteit geen rekening wensen te 
houden maakt haar in toenemende mate tot 
een weinig verklarende theorie. We moeten 
bij de discussie over de industriepolitiek 
niet alleen praten over 'wenselijke sector
structuur', maar bijvoorbeeld ook over de 
'wereldwijde investeringspolitiek van con
cerns als Philips'. 

De staat 

Zoals we zagen is de opstelling van de 
neoklassieken t.a.v. de rol en functies van 
de staat nogal tweeslachtig. Enerzijds vindt 
men vanouds dat de staat zich nergens 
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mee moet bemoeien (behalve met het 
verdedigen van de eigendomsrechten), 
anderzijds worden eisen gesteld aan de 
overheidspolitiek. Deze moet de vrijhandel 
waarborgen, de vakbonden beteugelen, 
bezuinigingen doorvoeren, enz. Als een 
overheid zich echter op welke manier dan 
ook gaat bezighouden met interventies in 
het 'vrije verkeer der maatschappelijke 
krachten' kan men niet verwachten dat ze 
zich na enige tijd weer vanzelf terugtrekt. 
Dat is een wel erg grote versimpeling van 
de gecompliceerde relatie tussen de staat 
en de maatschappelijke krachten. 
De neoklassieken beschouwen de meer
derheid van de overheidsfuncties in het 
huidige kapitalisme nog steeds als pre-ka
pitalistische verschijnselen, die de vrije 
werking van de kapitalistische economie 
voor een zeer lange tijdsperiode verstoren. 
Dit is natuurlijk een zuiver theoretische 
stelling. Het is tegelijkertijd een miskenning 
van de historie van het kapitalisme en de 
rol van de staat daarin. Uitbreiden of ster
ven is een vereiste voor elke kapitalist. En 
daar concurrentie alle kapitalisten ertoe 
dwingt op dezelfde wijze te opereren wordt 
dit weerspiegeld in de expansiedrang van 
staten. De bronnen van het imperialisme 
moeten in het kapitalistische systeem zelf 
gezocht worden en niet in pre-kapitalisti
sche maatschappijformaties. 
De neemarxist Robin Murray9 geeft in zijn 
werk gedetailleerd aan dat de staat een 
zeer groot aantal functies vervult voor het 
industriële kapitaal. Maar nog belangrijker 
is dat hij aantoont dat dit niet alleen nu 
geldt, maar in de hele kapitalistische ge
schiedenis. iets wat de neoklassieken ge
heel over het hoofd zien of als een pre-kapi
talistisch anachronisme beschouwen. 
De neoklassieke denkbeelden over het 
terugdringen van de staatsinvloed ten 
behoeve van ons aller welvaart, heeft 
helaas ook in Nederland recentelijk vaste 
voet aan de grond gekregen. Neem bij
voorbeeld de commissie-Wagner (waarin 
ook Vos van de Industriebond, Vredeling 
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en Van der Zwan zitting hadden). Deze 
commissie vindt investeringsvoorschriften 
voor oliemaatschappijen en pensioenfond
sen, het aan banden leggen van de kapi
taalexport, een intensief sectorbeleid, enz. 
staaltjes van contra-produktief denken 
(ESB, 2-9-1981 ). 
En prof. Reynaerts verklaart in de ESB van 
15 juli 1981: 'Met een overheid die haar 
regelend vermogen heeft overschat... 
krijgen de ondernemers meer kansen dan 
voorheen om hun beproefde recept
'geef ons de vrijheid en ge zult in vrijheid 
gelukkig kunnen leven'- te kunnen slijten.' 
En: 'De natuurlijke, aanjagende functie van 
ondernemers kan de dynamiek bevorderen 
die de maatschappij nodig heeft om te 
overleven en meer begrip kweken voor de 
economische doelmatigheid dat in de 
afgelopen jaren te weinig is bewaakt.' 
Zoals Lockefeer in de Volkskrant van 17 
januari 1981 duidelijk maakt is de meest 
fanatieke vertegenwoordiger van deze 
'anti-overheidsingrijpen-stroming' Milton 
Friedman. Deze heeft een absoluut geloof 
in de vrije markteconomie, waarin het 
individu via het nastreven van zijn eigen
belang automatisch de gemeenschap 
dient en waarin de staat zich zo weinig 
mogelijk met de gang van zaken moet be
moeien. 
Er zijn ook burgerlijke economen die daar 
anders over denken. Zo haalt Lockefeer in 
hetzelfde artikel Galbraith aan die drie 
redenen noemt voor overheidsingrijpen in 
de economie: 1) om werkloosheid tegen te 
gaan en inflatie te bestrijden is macro-eco
nomische politiek nodig, 2) de overheid 
moet leveren wat de particuliere sector 
niet of onvoldoende voortbrengt, 3) de 
overheid moet mensen beschermen tegen 
omstandigheden waar ze weinig tegen 
kunnen doen. De werking van de vrije 
markt leidt- in tegenstelling tot de bewe
ringen van de neoklassieken- tot een 
scheve inkomensverdeling. 
Tot welke gevaarlijke stellingen Friedmans 
en Von Hayks geloof kan leiden blijkt onder 
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andere uit hun ideeën over de parlemen
taire democratie. Deze betekent volgens 
hen dat beslissingen worden genomen 
door een kortzichtige meerderheid, die de 
collectieve sector uitbreidt ten koste van 
de minderheid of ten koste van toekomstige 
generaties (EO, aug. 1979, Van den Doel). 
Maar de commissie-Wagner is zich al deze 
gevaren niet bewust. De ondernemers 
moeten voor het herstel van de industrie 
zorgen en de overheid heeft slechts een 
aanvullende, stimulerende taak. Zelfs prof. 
Heertje moet dan ook in een artikel in ESB 
van 24 juni 1981 tot de conclusie komen: 
' ... de commissie-Wagner doet voorstellen 
die minder ver afstaan van de denkwereld 
van Milton Friedman dan men wellicht uit 
de algemene afkeer van alles wat Friedman 
te berde brengt zou afleiden.' 

Geschiedvervalsing 

Vrijhandel wordt door de neoklassieken 
afgeschilderd als hét middel om de ge
wenste specialisatie- volgens de compa
ratieve kostentheorie-op wereldniveau 
te krijgen. Daartegenover staat het beleid 
van (allerlei vormen van) protectionisme, 
wat de neoklassieken als het meest verder
felijke op deze aardkloot beschouwen. 
Hun volledig gebrek aan historische kennis 
verhindert hen in te zien dat vrijhandel 
zelden of nooit bestaan heeft. De speciali
satie, zoals die tussen ontwikkelde kapita
listische landen tot stand is gekomen, 
heeft zich voltrokken achter muren van 
beschermende maatregelen en met tal van 
vormen van overheidssteun. Pleidooien 
voor vrijhandel werden altijd pas gehouden 
nadat de nationale industrie zich ontwikkeld 
had. En ook nu nog zien we dat vrijhandel 
verdedigd wordt door de sterkste econo
mische mogendheden en bestreden door 
de zwakkere landen. In de huidige verhou
dingen in de wereldeconomie is vrijhandel 
voor de binnenlandse economie van de 
meeste ontwikkelingslanden funest. Een 
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autonome industriële ontwikkeling is hier 
niet mogelijk zonder bescherming tegen 
buitenlandse concurrentie. 
Wat volgens Barrat-Brown bij alle neoklas
sieken ontbreekt is de erkenning dat ver
schillen in comparatieve kosten groten
deels historisch zijn en daarom een een
maal bestaande kloof (bijv. tussen arme en 
rijke landen) nauwelijks te overbruggen is. 
Zowel de produktiefactoren zelf als de 
technieken voor hun gebruik zijn voortge
komen uit handelsrelaties uit het verleden. 
Myrdal 10 spreekt in dit verband van proces
sen van cumulatieve oorzakelijkheid, die 
de specialisatie via vrijhandel eerder ver
storen dan vergemakkelijken. En John 
Stuart Mill 11 (tijdgenoot van Ricardo) stelde 
dat de superioriteit van een land t.o.v. een 
ander land in een bepaalde produktiesector 
vaak alleen maar voortkomt uit het feit dat 
het ene land eerder begon dan het andere. 
Momenteel zijn in de wereldeconomie in 
het algemeen die staten zwak die slechts 
voor een gering deel aan de diversificatie 
in de wereldarbeidsverdeling deelnemen 
(monocultuur). Dat is geen gevolg van een 
gebrek aan hulpbronnen, maar veeleer 
een gevolg van de koloniale geschiedenis 
van een land en de haar toegewezen plaats 
in de kunstmatige, internationale arbeids
deling. Het a-historische karakter van de 
neoklassieke theorie verhindert een degelijk 
inzicht. 
Expansionisme, imperialisme en militaris
me zijn, volgens de neoklassieken, over
blijfselen uit het vóórkapitalistische verle
den. Kolanisering was niet het opleggen 
van vreemde overheersing, maar uitbrei
ding van de markt via handel. Niet de 
handelaren wilden de handel reguleren, 
maar de regenten. 
Uiteraard wordt de kolanisering in het 
denkeri van de neoklassieken in hun termi
nologie van vrijhandel als een puur vreed
zaam en natuurlijk proces gezien. Voorzover 
er gewelddadige afwijkingen optraden 
waren deze het gevolg van de achterlijkheid 
van nationalistische overheden. Zo stelt 
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Schumpeter12
: 'De ontwikkeling van kapi

talistische economieën is sterk verbonden 
met de expansie van de export van indu
striële produkten in ruil voor primaire 
produkten. Dat is een tijdelijk verschijnsel 
aan het begin van het kapitalisme' Hicks 13 

ziet de kolonieën slechts als uitbreidingen 
van de vrije markteconomie naar verafge
legen gebieden. Gebruik van geweld kan 
nodig zijn om de markteconomie uit te 
breiden; kolonialisme om de risico's voor 
de handelaren te verminderen. Maar de 
winsten, die het gevolg zijn van de daarop
volgende handelsdiversificatie en de uit
breidingssteer van het kapitalisme, brengen 
winsten voor iedereen vanwege de uitbrei
ding van de vrije markt. 
Het neoklassieke standpunt van vrijhandel 
als motor voor economische ontwikkeling 
is historisch onjuist en feitelijk onhoudbaar, 
buiten enkele landen waar blanke kolonis
ten zich vestigden (VS, Canada, Australië). 
Het betoog van de (neo)klassieken voor 
vrijhandel bewees niet dat de voordelen 
van vrijhandel gelijkelijk verdeeld werden 
tussen handelspartners, noch dat- onder 
omstandigheden van monopolie- vrij
handel in het algemeen voordelig was. 
De voordelen van vrijhandel waren voor 
Engeland toentertijd- als het meest tech
nisch ontwikkelde land- zeer groot wat 
betreft het uitbreiden van de markt voor 
Britse industriële produkten en, in ruil 
daarvoor, de ontwikkeling van primaire 
produktie in de kolonieën. Om deze kunst
matige arbeidsverdeling te doorbreken 
werden andere landen (VS, West-Duitsland, 
enz.) gedwongen in de vrijhandel tussen
beide te komen. Voor dezelfde situatie zien 
de meeste ontwikkelingslanden zich nu ge
plaatst. 
De visie van een groot deel van de neo
marxisten op de 'weldaden van de vrijhan
del' is geheel anders. Volgens hen versterkt 
de vrijhandel de historisch gegroeide 
kunstmatige arbeidsverdeling in de wereld, 
welke de centra van moderne industrie 
steeds verder ontwikkelt en de rest van de 
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wereld onderontwikkelt Hulpbronnen 
liggen grotendeels braak in zowel ontwik
kelde als ontwikkelingslanden, daar ar
beidsbesparende investeringen de capaci
teit voor consumptie en voor nieuwe werk
gelegenheid in soort en hoeveelheid teniet 
doet. Periodieke crises worden bestreden 
met overheidsinterventie t.a.v. de herstruc
turering van kapitaal. Het vertrouwen van 
de neoklassieken in het feit dat multinati
onals winsten in investeringen omzetten 
wordt bestreden. Het probleem is momen
teel juist de overproduktie van winsten en 
goederen door enkele bedrijven. 
Onderontwikkeling wordt, volgens de 
neoklassieken, veroorlaakt door gebrek 
aan hulpbronnen en gebrek aan vrijhandel. 
Dit laatste is alleen al historisch onjuist. 
Alle momenteel geïndustrialiseerde landen 
verwierpen in hun ontstaansperiode vrij
handel en beschermden hun industrie 
achter hoge tariefmuren. In het werk van 
Barrat-Brown 14 vindt men hierover uitge
breid statistisch bewijsmateriaal. Zelfs de 
grondlegger van de neoklassieke theorie 
Alfred Marshall merkte op: 'In vrijhandel 
werd alleen maar geloofd door diegenen 
die er voordeel uit dachten te slepen.'15 En 
Barrat-Brown stelt: 'Vrijhandel handhaafde 
de arbeidsverdeling nadat deze eenmaal 
door de industriële centra was vastgelegd. 
Het versterkte voortdurend de kracht van 
de meest industrieel ontwikkelde 
producenten.'16 

Het is duidelijk dat men met het begrip 
'vrijhandel' niet, zoals de neoklassieken, 
dogmatisch moet om~1aan. Voor sommige 
landen kan het op bepaalde momenten in 
de geschiedenis nuttig zijn voor de ontwik
keling van de nationale economie. Voor 
andere landen, en dat geldt momenteel 
voor bijna alle ontwikkelingslanden, vereist 
het op gang brengen van ook maar enige 
economische (industriële) ontwikkeling dat 
verschillende sectoren tegen buitenlandse 
concurrentie beschermd worden. Zeker als 
men daarbij moet opboksen tegen het 
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(technologisch) overwicht van de multina
tionals. 
Dat wil niet zeggen dat Nederland met zijn 
open economie en zijn grote afhankelijkheid 
van de export op dit moment geen belang 
zou hebben bij een zo vrij mogelijke handel. 
Maar zelfs in dit geval dient de kwestie van 
de vrijhandel afgewogen te worden tegen 
te stellen maatschappelijke doelen. Als dit 
doel bijvoorbeeld het handhaven van een 
zo hoog mogelijke werkgelegenheid is, is 
het maar de vraag of men moet pleiten 
voor vrijhandel, omdat juist de meest 
arbeidsintensieve produktie door concur
rentie uit het buitenland getroffen wordt. 
En in een kapitalistische economie staat nu 
eenmaal niet het welzijn van de arbeiders 
voorop. Anders zou men nog kunnen 
denken aan tijdig te starten omscholings
processen, waarbij niemand erop achteruit 
gaat. De praktijk is: onverbiddelijke verwij
zing naar de WW en enige tijd later de 
WWV. De mijnwerkers en textielarbeiders 
kunnen hierover meepraten. 
Dit nationale belang dient wel te worden 
afgewogen tegen het ideaal van de ont
wikkeling van de Derde Wereld. En dat is 
heel wat anders dan de 'ontwikkeling van 
de multinationals'. Men vraagt zich af 
wiens ontwikkeling de voormalige Minister 
van Ontwikkelingssamenwerking De Ko
ning op het oog had toen hij in zijn nota 
'Ontwikkelingssamenwerking in werelde
conomisch perspectief' het volgende 
neerschreef: 'Nederland heeft, gezien zijn 
invoer- en uitvoerafhankelijkheid, en in het 
licht van de internationale oriëntering van 
de dienstensector, alle belang bij voort
gaande liberalisering van de wereldhandel. 
Protectionisme moet bestreden worden. 
Zo vrij mogelijke internationale handel 
moet gepaard gaan met een actief her
structureringsbeleid. Op basis van weder
kerigheid wat betreft de ontwikkelde 
landen .. .' 17 En in diverse nota's van het 
Ministerie van Economische Zaken vinden 
we soortgelijke redeneringen, zij het dat 
men in één van de nota's stelt dat een 
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ongelimiteerde invoer uit ontwikkelings
landen 60.000 tot 70.000 arbeidsplaatsen 
in de Nederlandse industrie kan kosten 
(Protectienota, 1978/79). 
Op het punt van de noodzakelijke voor
waarden voor de ontwikkeling van ontwik
kelingslanden willen we in een later artikel 
terugkomen. De simpele gedachten van de 
neoklassieken- onbelemmerde vrijhandel 
en een vrije markt betekenen een oplossing 
voor alle problemen van zowel ontwikkelde 
als ontwikkelingslanden- kunnen ons 
wat dat betreft geen soelaas bieden. Ik wil 
hier nogmaals herhalen dat de kwestie van 
vrijhandel versus protectie dient te worden 
bekeken in een nauwkeurig omschreven 
kader, waarin enerzijds de ideeën over een 
wenselijke sectorstructuurpolitiek in Ne
derland en anderzijds de meest effectieve 
bijdrage van Nederland aan het ontwikke
lingsproces in de Derde Wereld (met voor
bijgaan van de belangen van de multinati
onals) bekeken dient te worden. 

Tot slot 

Als men tot een samenvattend oordeel wil 
komen over de neoklassieke theorie van 
de internationale arbeidsverdeling zou 
men het moeten karakteriseren als een 
onaanvaardbare versimpeling van de 
werkelijkheid. De politieke aanwending 
van enkele noties uit de neoklassieke the
orie- door bijvoorbeeld Reagan en That
cher- maken het echter tegelijkertijd tot 
een gevaarlijke opeenhoping van denk
beelden. 
De idee van de comparatieve kosten-the
orie, dat men bij de opbouw van een eco
nomische structuur van een land moet 
kijker naar de aanwezigheid van produk
tiefactoren, is op zich niet onjuist, en kan 
ook nuttig worden aangewend. Zo stelt 
Van der Zwan bijvoorbeeld in antwoord op 
Hemmes in ESB van 24 september 1980: 
'De kanttekeningen van Hemmes zou ik 
daarom zo willen interpreteren: uitgaande 
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van de noodzakelijke versterking van de 
industriële structuur .... zal men een strate
gie moeten ontwikkelen om 'comparatieve 
nadelen' te overwinnen. Gerichte speciali
satie en samenwerking zijn daarbij de 
geëigende elementen. Het zijn deze ele
menten die de Japanse industriepolitiek 
precies op dit vlak zo succesrijk maken.' 
Het probleem van deze theorie is voorna
melijk dat het veronderstelt wat verklaard 
moet worden. Zoals we zagen wordt de rol 
van de multinationals en het functioneren 
van de staat, en de implicaties die dat 
heeft voor de internationale arbeidsverde
ling, weggelaten resp. afgekeurd. Vrijhan
del wordt tot een soort alles oplossend 
verschijnsel verklaard. Vrijheid blijheid is 
het devies. 
De verklarende waarde van de neoklassieke 
theorie is daarmee praktisch nihil gewor
den. Maar nogmaals: we mogen niet ver
geten dat de neoklassieke economen tot 
de voornaamste adviseurs van Reagan en 
Thatcher behoren en dat hun gedachten 
ook in Nederland (zie commissie-Wagner) 
nog altijd te veel aandacht genieten. Met 
name als het erop aankomt een rechts 
overheidsbeleid af te dwingen. 
In een volgend artikel willen we aandacht 
besteden aan de neokeynesiaanse theorie 
van de internationale arbeidsverdeling. 
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Ontwikkelingssamenwnrking is niet altijd even 
duidelijk. Wat de mi nistor met de laatste zin be
oogt te zeggen is dat Nniierland alleen handels
concessies wil doen ton opzichte van andere 
ontwikkelde landen als deze landen soortgelijke 
concessies aan Nederl<md verschaffen. Voor de 
ontwikkelingslanden geldt deze beperking niet. 

PARTIJDOCUMENTEN 

Niet de vakbeweging, 
maar de ondernemers aan 
bandenleggen 
Het besef groeit dat een halt moet worden toegeroe
pen aan de dramatisch stijg on de werkloosheid en de 
aantasting van de sociale zokerheid en de lonen. 
Vakbeweging, actiegroepen en -comités, belangen
organisaties nemen stelliny tegen een voortzetting 
van een matigingsbeleid dat geen enkel werkelijk 
antwoord biedt op de crisis. Maar de regering veron
achtzaamt dit verzet. 
Per 1 januari staat de bevolking te wachten: inbreu
ken op de prijscompensatin en de vakantietoeslag; 
het verder opjagen van de aardgasprijs; verzwaring 
van accijnzen, belastingen on premies; aantasting 
van de uitkering bij ziekte. 
Dit alles gaat vergezeld van vergaande aankondigin
gen tot nieuwe bezuinigingon op het terrein van ge
zondheidszorg, onderwijs, welzijn, kinderopvang. 
De CPN meent dat er alles aan gedaan moet worden 
om deze aanval afte slaan. Alleen al uit het oogpunt 
van verdediging van wat niot verder afgebroken kan 
en mag worden is het nodin de krachten hiervoor te 
bundelen. 

Tegenover de verslechteringen wordt geen uitzicht 
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heid. Integendeel, het Centraal Planbureau erkent 
dat bij het huidige beleid de werkloosheid nog ver
der omhoog gaat. Voornemens om te komen tot een 
banenplan dat werkelijk zoden aan de dijk kan zetten 
zijn stukgelopen. 
Het sociaal-economische beleid van de regering 
heeft al geleid tot een vertrouwensbreuk met de vak
beweging en andere maatschappelijke groeperin
gen. Oorzaak van deze vertrouwensbreuk is dat de 
ministers van de PvdA keer op keer zwichten voor de 
druk van Van der Stree en andere erfgenamen van 
de vorige regering. 
In plaats van reëel overleg te voeren met de vakbe
weging heeft het kabinet in aller ijl een loonmaatre
gel uitgevaardigd. De CPN vindt dit uiterst verwerpe
lijk. Zij doet een beroep op de Partij van de Arbeid 
om de vakbeweging in haar waarde en haar rechten 
te laten. 
Juist de krachtsverhoudingen binnen de regering 
maken het hoog nodig dat de vakbeweging haar 
kracht kan benutten om het regeringsbeleid om te 
buigen. Dit dient dan ook te gebeuren. 

Vakbonden, actiecomités, belangenorganisaties mo
gen zich het democratisch recht niet laten ontnemen 
om de macht van de ondernemers te betwisten. Niet 
het optreden van de vakbeweging maar dat van de 
grote ondernemers moet aan banden worden ge
legd. 
Nu hebben zij de vrije hand. 
De aardgaswinsten van de olieconcerns worden on
aantastbaar verklaard met een beroep op het "gen
tleman's agreement" dat door het vorige kabinet 
met de bazen van Shell, Esso etc. is gesloten. De 
woeker met zwart geld-kapitalen mag voortgezet 
worden op grond van afspraken tussen Van der Stee 
en de bankdirecties. De geldstromen uit WIR en an
dere potjes vloeien naar de concerns zonder dat eni
ge garantie wordt bewerkstelligd dat dit ten goede 
komt aan het scheppen van werkgelegenheid. 
Sturing van de economie en zeggenschap van de 
werkers op de bedFijven zijn onmisbaar voor een an
dere aanpak om de werkloosheid terug te dringen. 
Geld daarvoor moet worden vrijgemaakt door het 
aan banden leggen van de kapitaalexport, verlaging 
van de bewapeningsuitgaven, aanpakken van olie
concerns, topvermogens en topinkomens. 
Over deze richting tekent zich een groeiende over
eenstemming af in de acties voor verdediging van 
het levenspeil en in de dialoog tussen progressieve 
groeperingen. 
Dit moet tot gelding komen, in het belang van de 
mensen en van de economie. Ook daarvoor is actie
ve en creatieve strijd tegen de ophanden zijnde ver
slechteringen onontbeerlijk. 
De CPN roept op in de bedrijven, sectoren, buurten 
en regio's acties te voeren voor verdediging van de 
koopkracht, voor behoud van prijscompensatie, va
kantiegeld en ziekengeld, tegen verhoging van de 
aardgasprijzen en voor verdediging van de vak
bondsrechten. 

Dagelijks bestuur CPN 

geboden op een verbetering van de werkgelegen- Uit De Waarheid van zaterdag 12 december 1981 
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Niemand in ons land heeft de duidelijkheid en de politieke betekenis kunnen betwisten 
van de verklaring van het dagelijks bestuur van de Communistische Partij van Nederland, 
waarin de militaire machtsgreep in Polen is veroordeeld. Met grote scherpte heeft de 
CPN het instellen van de staat van beleg, het arresteren en interneren van vele duizenden 
Polen, het vergieten van bloed, het verbieden van vakbondsactiviteiten en de militarise
ring van het gehele openbare en economische leven, afgewezen. 
De CPN eist- en dit tezamen met andere delen van de arbeidersbeweging - opheffing 
van het generaalsregime, vrijlating van de opgaslotenen en het instellen van democrati
sche rechten, waaronder de vakbondsvrijheden. Alleen zo kan een weg geopend worden 
naar overeenstemming tussen de Polen die tezamen de moeilijkheden in hun land willen 
overwinnen en ingrijpende vernieuwingen tot stand willen brengen. 
Dit is de enige mogelijkheid om de schade die door het uitstel van diepgaande demo
cratische hervormingen reeds is veroorzaakt, te kunnen herstellen en vooruitgang te 
bereiken. Handhaving van het generaalsregime, hoe zeer het ook moge kunnen bogen 
op 'orde en rust', zal op langere termijn de chaos in Polen slechts vergroten en daarmee 
de zaak van het socialisme en de vrede in Europa groot nadeel berokkenen. 

Tragedie in Polen 

Sinds augustus 1980 zijn ook in ons land 
de gebeurtenissen in Polen met grote 
aandacht gevolgd. In alle scherpte tekende 
zich toen de ingrijpende en alomvattende 
crisis af die het land doormaakte. Tevens 
openbaarde zich de enorme beweging 
onder de arbeiders- het eerst aan de dag 
getreden in de scheepswerven van Gdansk, 
maar snel uitgebreid tot alle industriege
bieden- die democratische veranderingen 
eiste en een nieuwe organisatie tot stand 
bracht: een vakbond die deze naam waar
dig wilde zijn en terzelfdertijd het politieke 
protest belichaamde. 
Het was niet de eerste keer dat zich in 
Polen een crisissituatie liet zien. Dat was 
ook in 1956 en nadien in 1970 het geval. 
Ook waren in het eerste geval vooral poli
tieke motieven aan de orde en overwogen 
in het tweede geval factoren van meer 
economische aard, beide malen was de 
uitweg gezocht in persoonlijke veranderin
gen aan de top van de regerende partij (de 

Poolse Verenigde Arbeiderspartij. zo ge
noemd na de fusie in 1948 van de commu
nistische en de socialistische partijen, 
meer een gevolg van leidingen dan een 
produkt van eentoenaderings-en samen
vloeiingsproces tussen de leden van beide 
partijen). Deze wijzigingen hadden beide 
malen de hoop gevoed op ingrijpende ver
beteringen. 
Beide malen waren deze evenwel slechts 
tijdelijk; na enige tijd tekenden zich nieuwe 
breuken af, voornamelijk omdat de nieuwe 
leidingen (eerst Gomulka en in 1970 Gierek) 
na veranderingen aangebracht te hebben 
in de gevolgde politiek, weigerden geëi
gende democratische organen te scheppen 
die massaconsensus en massadeelname 
zouden kunnen waarborgen. De arbeiders
raden die zowel in 1956 als in 1970 in de 
bedrijven waren ontstaan, werden beide 
keren weldra in hun bevoegdheden terug
gedrongen en praktisch afgeschaft. zo 
werd een machtsuitoefening met brede 
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inschakeling van de bevolking en met 
name van de arbeiders onmogelijk gemaakt 
en bleven de toppen van partij en staat 
hun wil doorzetten zonder hun politiek te 
toetsen aan het oordeel van de mensen en 
zonder naar kritiek te luisteren, zelfs werd 
het middel van de repressie benut. 

1980 

De crisis die zich in de zomer van 1980 op 
acute wijze manifesteerde, was daarom 
zowel economisch als politiek. Uiteraard 
waren de economische factoren het eerst 
aan de orde gekomen. Het nationale inko
men daalde reeds in 1979 en in 1980 nog 
sterker. De industriële produktie liep terug, 
terwijl een aantal jaren achtereen de oog
sten laag waren- met alle daaruit voort
vloeiende moeilijkheden voor de voorzie
ning van de bevolking. Er waren giganti
sche schulden ontstaan bij banken in de 
kapitalistische landen, terwijl de inkomsten 
uit de handel met het buitenland onvol
doende waren om rente en aflossing te 
betalen. De investeringen die met de ge
leende gelden zijn verricht, zijn voor een 
belangrijk deel nutteloos geble'ken; grond
stoffen ontbreken zodat de machines niet 
kunnen worden benut of de produkten die 
gemaakt kunnen worden, zijn alleen voor 
de export geschikt doch op de wereldmarkt 
niet verkoopbaar, als gevolg van de econo
mische wereldcrisis en ook wel door on
voldoende kwaliteit. 
Ook de verwaarlozing van de landbouw 
wreekte zich. Er is wel gezegd, dat de ach
terblijvende uitrusting van de landbouw
bedrijven en de veroudering van de platte
landsbevolking zou voortvloeien uit het 
privé-bezit van deze bedrijven. Ook de 
staats- en collectieve bedrijven zijn echter 
niet zo modern, en is het niet eerder zo dat 
een voortgeschreden techniek onthouden 
werd aan de landbouw om jonge mensen 
van het platteland in groteren getale naar 
de steden en de industrie te brengen? 
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Controle-apparaten ontbraken echter, 
evenals organen waarin de werkers mee 
konden beraden over de oplossing van de 
gerezen problemen. Beslissingsbevoegd
heden werden toebedeeld aan een steeds 
kleinere kring die volhardde in het voort
zetten van een politiek, waarvan de misluk
king duidelijk werd. Het was nog mogelijk 
om beslissingen te nemen over miljarden
bedragen, maar de beslissing over de prijs 
van een pakje sigaretten was reeds onmo
gelijk geworden. 

Dit toenemende isolement van een kleine 
leidende groep ging samen met een onge
kende jacht naar persoonlijke bevoordeling 
en het verkrijgen van uitzonderingsposities 
in moeilijke omstandigheden. Corruptie 
werd in de leidende kringen tot een ver
schijnsel dat een werkelijk ongekende en 
onvoorstelbare omvang aannam. Zo leidde 
dit machtsmonopolie van een beperkte 
groep in het staats- en partijapparaat, die 
in toenemende mate samenviel, zowel tot 
een feitelijk failliet als tot een immoreel 
gedrag dat een bespotting is van alle soci
alistische idealen. 

De vernieuwingsbeweging die in augustus 
1980 inzette, opende nieuwe mogelijkhe
den. Tegelijkertijd versperde ze een herha
ling van de oude oplossingen- het ver
vangen van enkele leidende figuren en het 
daarna herhalen van het oude. Dat kon 
niet meer. 
Om tot een werkelijke regeling te geraken 
moest de wijze waarop geregeerd wordt, 
een ingrijpende verandering ondergaan. 
De monolitischeen autoritaire structuren, 
waarvan aangetoond is dat ze niet geschikt 
zijn om resultaten te bereiken, moesten 
teniet gedaan worden. 
Met enkel economische maatregelen zou 
eveneens geen oplossing getroffen kunnen 
worden. Daarvoor had de crisis in Polen 
een te diepgaand politiek karakter gekre
gen. Ze kon alleen met politieke middelen 
tegemoet worden getreden. 
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Dat betekent dus ook de erkenning, dat het 
éénpartijstelsel gefaald heeft en geen 
uitweg kan bieden en dat de weg ingesla
gen dient te worden naar het tot stand 
brengen van een deling van de macht, 
naar het vormen van een coalitie waarin 
verschillende krachten kunnen samengaan 
en naar algehele democratische vernieu
wing die de inbreng van de bevolking, van 
mannen en vrouwen, mogelijk maakt. 
Met deze opvattingen is de CPN de laatste 
anderhalf jaar de gebeurtenissen in Polen 
tegemoet getreden en de feitelijke gang 
van zaken heeft deze opvattingen slechts 
beklemtoond. 

De vernieuwers 

De vraag wordt vaak gesteld of krachten 
die vernieuwing wilden in voldoende mate 
aanwezig waren in het Polen van voor de 
militaire staatsgreep. In ieder geval waren 
ze te zwak om diegenen te weerstaan die 
voortgaande confrontaties wilden en ook 
te zwak om de machtsgreep te verhinderen, 
maar ze waren (en zijn) er wel degelijk. Dat 
geldt voor de Poolse partij, waar ook in 
leidende kringen een aantal figuren optra
den die aangeduid werden als 'vernieu
wers' of 'hervormers', zij het in zovele 
gradaties dat het steeds moeilijk is geweest 
om de ware betekenis van deze hervor
mings-en vernieuwingsdrang te kunnen 
begrijpen. Zeker is het echter zo, dat deze 
drang te vinden was bij de mensen aan de 
basis van de partij, vooral onder de arbei
ders, maar ook onder zeer vele intellectu
elen, die zich aansloten bij 'Solidariteit' en 
deelnamen aan stakingen en andere ac
ties. 
Op het bijzondere congres van de partij, 
dat in de zomer van 1981 werd gehouden, 
is dit eveneens gebleken, maar dit congres 
eindigde uiteindelijk met een aantal inge
wikkelde compromissen, ook bij de sa
menstelling van leidende organen, die 
uiteindelijk de vernieuwing niet in de hand 
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hebben gewerkt. Zonder duidelijkheid voor 
de bevolking bleven de verschillende groe
pen, zonder met open vizier op te treden, 
elkaar bestrijden. Steeds meer ging het 
wantrouwen overheersen, binnen deze 
partij en ook onder de bevolking ten aanzien 
van de partij. Het aanzien dat ze mogelijk 
nog mocht hebben overgehouden, ging 
daarbij verder ten onder. 
Ook de brieven die van de zijde van de 
CPSU aan de Poolse partij gezonden zijn, 
richtten zich herhaaldelijk tegen het door
zetten van vernieuwingsprocessen, waarbij 
communisten een belangrijke rol zouden 
hebben kunnen vervullen. De tegenstan
ders van vernieuwing hebben deze brieven 
van de CPSU benut als ondersteuning en 
zich mede op grond daarvan gericht tegen 
het bereiken van consensus en het tot 
stand brengen van een coalitie voor diep
gaande veranderingen. Deze brieven zijn 
door de CPN als interventie in de Poolse 
zaken afgewezen; de latere gebeurtenissen 
hebben aangetoond dat ze de machteloos
heid van de partij ten aanzien van de ont
wikkeling alleen maar hebben vergroot. 

In de grote, nieuw ontstane en stormachtig 
snel gegroeide vakbond 'Solidariteit' waren 
de krachten die naar een consensus streef
den, eveneens aanwezig. Maar door het 
mislukken van de vele pogingen om tot 
overeenstemming te geraken en de ondui
delijkheid met wie deze te bereiken zou 
zijn, is de positie van degenen die op ver
dere en scherpere confrontaties aandron
gen sterker geworden. Zo werd het steeds 
moeilijker om aan één tafel te geraken. 
Ook de katholieke kerk en haar vertegen
woordigers, die in Polen met zijn bijzondere 
geschiedenis en sociaal-culturele eigen
heid, een aparte, vaak verenigde rol kan 
vervullen, heeft zich aan deze dubbelzin
nigheden niet kunnen onttrekken. De 
voortdurende oproepen die van haar zijde 
werden gedaan om de dialoog voort te 
zetten resp. na mislukkingen weer te her
vatten, werden daardoor door de een als 
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December 1980: in Gdansk wordt het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers 
van het optreden van het leger in 1970 onthuld. 

Augustus 1980: arbeiders van de Lenin-werfte Gdansk bespreken het nieuws over hun 
actie. 
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te uitdagend en door de ander als te slap 
verworpen. 
Deze keten van mislukkingen betekende 
echter nog niet dat er geen enkele moge
lijkheid tot slagen meer aanwezig was. 
Want groter dan dit falen was toch het 
failliet van degenen die consensus bleven 
verhinderen en daarmee de toestand op 
elk gebied alleen maar konden verslechte
ren. 

De machtsgreep 

Dat waren de omstandigheden, waarin 
generaal Jaruzelski en zijn militaire raad 
hun machtsgreep uitvoerden, massa-arres
taties uitvoerden, vakbonden en stakingen 
verboden, de bedrijven militariseerden en 
met geweld bedrijfsbezettingen beëindig
den. 
Nu is het niet de eerste maal dat bij een 
verscherping van tegenstellingen generaals 
-als leiders van een georganiseerde 
macht en voorzien van alle middelen om 
macht uit te oefenen- ingrijpen, bestaan
de regerende organen opheffen of vervan
gen en met militaire middelen regelingen 
treffen. Het verschijnsel is bekend genoeg 
uit de geschiedenis van de Latijnsameri
kaanse landen met hun veelheid van mili
taire junta's, die meestal nauw verbonden 
zijn met het Amerikaanse imperialisme. 
Het is ook een rol gaan spelen toen nieuwe 
staten in de onderontwikkelde gebieden 
gevestigd werden en ook daar moeilijkhe
den en tegenstellingen ontstonden. Keer 
op keer worden in deze delen van de wereld 
-met name in Afrikaanse en Aziatische 
landen- staatsgrepen door generaals of 
militairen met een lagere rang gepleegd. 
Zij het niet in de hoogstontwikkelde kapita
listische industrielanden met langbestaan
de parlementaire tradities, maar wel in 
kapitalistische landen met een geringer 
ontwikkelingspeil zijn dergelijke staatsgre
pen eveneens herhaaldelijk voorgekomen. 
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Denken we aan Griekenland, aan het huidi
ge Turkije. In andere landen is herhaaldelijk 
gebleken dat er een dreiging in die richting 
bestaat. Dat is bijvoorbeeld in Italië een 
aantal jaren geleden aan de orde geweest, 
waarop toen geantwoord is door massale 
protestbewegingen, demonstraties en 
stakingen van de zijde der arbeiders, en 
tevens in het huidige Spanje. 
Het is echter de eerste maal, dat van de 
zijde van legeraanvoerders in landen met 
een socialistisch produktiestelsel, waarbij 
de belangrijkste produktiemiddelen niet 
meer in privé-handen zijn en planmatigheid 
in de ontwikkeling van de produktie gepro
clameerd is, zo'n machtsgreep plaatsheeft. 
Het is droevig te moeten constateren en te 
moeten vaststellen hoe ver zoiets is verwij
derd van de socialistische idealen die het 
nieuwe maatschappelijke stelsel zien als 
verbonden met de bevrijding van de arbei
dersklasse en met volksheerschappij, waar
bij het leger geen apparaat kan zijn boven 
of tegen de bevolking maar alleen de vei
ligheid van het land mag dienen. 
Des te gevaarlijker is zo'n ontwikkeling, 
omdat ook in landen met een lange tijd 
bestaand parlementair-democratisch stel
sel stemmen klinken die bedekt of openlijk 
te kennen geven dat als de tegenstellingen 
die samenhangen met de huidige crisis in 
de kapitalistische landen te hoog oplopen, 
er aan ingrijpen door politie en leger wordt 
gedacht. De crisis van de verzorgingsstaat 
zou zo kunnen worden tot een crisis van 
de constitutionele staat, om een uitdrukking 
van een wetenschappelijke onderzoeker 
als Luhmann te gebruiken. 
Het gaat dus ook ons zelf, ons eigen land, 
aan. Daarom is het van zo groot belang, 
dat alle delen van de arbeidersbeweging 
hun stem hebben laten horen tegen deze 
jongste machtsgreep en dat tevens kringen 
buiten de arbeidersbeweging, die de ver
worvenheden van de parlementaire demo
cratie verklaren te willen handhaven, aan 
de protestdemonstraties in ons land heb
ben meegedaan. 

i ' 
I 
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Discussies 

In de discussies over de Poolse gebeurte
nissen, die binnen de arbeidersbeweging 
en eveneens binnen de CPN gevoerd wor
den, is wel aan de orde gesteld dat 'realis
tisch gezien' geen andere oplossing moge
lijk was geweest. Daar zijn dan nog twee 
vormen van: de ene is dat de generaals 
ingrepen om verder onheil, tot aan een 
interventie toe, te voorkomen, en de tweede 
dat het ingrijpen moest dienen om de 
veiligheid van het gehele Warschaupactge
bied te beschermen. 
Beide redeneringen klinken misschien 
realistisch, maar zijn niets anders dan 
hypotheses met in wezen dezelfde inhoud. 
De belangen van de blokken, en daarbinnen 
van de sterkste mogendheid, zouden als 
beslissend erkend moeten worden. In dit 
geval van het Warschaupact, maar datzelf
de realisme geldt dan eveneens voor het 
optreden van Reagan, die elke gelegenheid 
gebruikt om afbreuk te doen aan het andere 
blok en op die weg de ware belangen van 
vrede en veiligheid steeds meer te grabbel 
gooit. 
Het is een vreemde logica die machtsposi
ties van de grootste mogendheden en het 
behoud en uitbreiden van invloedsposities 
centraal stelt en daaraan alle andere sleu
telvraagstukken van deze tijd ondergeschikt 
maakt- en dat zijn behalve het behoud 
van de vrede en het terugdringen van de 
atoombewapen ing. ook de uitbreiding van 
de democratie, het hooghouden van natio
nale zelfstandigheid en het op een juiste 
wijze controleren en gebruiken van de 
moderne produktiemiddelen. 
Voor ons gaat de veroordeling van de 
militaire machtsgreep in Polen onverbre
kelijk samen met de strijd voor de vrede 
en tegen een nieuwe atoombewapenings
wedloop, met het afwijzen van Amerikaan
se en NAVO-plannen om de Poolse tragedie 
te benutten voor het verwekken van een 
koude oorlogssteer met alle obsessies die 
deze in het verleden reeds met zich bracht. 
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Voor de Nederlandse communisten bete
kenen de Poolse gebeurtenissen ook dat 
het nadenken over de eigen Nederlandse 
wegen naar een socialisme dat overeen
komt met onze idealen en dat daarom 
progressief, democratisch, vredelievend en 
humanistisch zal zijn (volgens formulering 
in het ontwerp-program), een nieuwe di
mensie heeft gekregen. Reeds herhaalde 
malen zijn deze vraagstukken in de CPN 
aan de orde geweest, maar toch stellen ze 
zich nu dringender dan ooit. 
Reeds in de jaren van de oorlog en direct 
daarna kwam deze problematiek ter tafel. 
Daarna, in 1956, toen de schaduwzijden 
van de in Oost-Europa gevolgde wegen 
met alle misslagen en misdaden vandien 
duidelijk werden, in de jaren 1963/'64, toen 
de autonomie van de partij en het bepalen 
van een eigen strategie scherp geponeerd 
werd en in 1968 bij de interventie van vijf 
Warschaupactstaten in Tsjechoslowakije. 
Elke keer kwam het tot uitgebreide discus
sies, die echter bleven steken in interne 
partijstrijd of halverwege afbogen naar 
een meer diplomatieke en tactische dan 
principiële overweging en plaatsbepaling. 
Het positieve van al deze discussies en 
debatten was wel, dat steeds meer afstand 
werd genomen van de identificatie met de 
socialistische staten, zoals die uit de sche
ma's van Camintern en Cominform voort
vloeiden. Onafhankelijk denken en bereid
heid tot vernieuwing zijn een voorwaarde 
voor het uitwerken van eigen ideeën, die 
wij samen met andere voorstanders van 
het socialisme willen uitwerken. 

Jaap Wolft 
11 januari 1982 
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Het 26ste partijcongres van januari 1978 
sloot in zekere zin een tijdperk af in de 
geschiedenis van de CPN. Het was een 
noodzakelijke gebeurtenis, gezien de poli
tieke en maatschappelijke ontwikkelings
gang van de hele maatschappij-structuur 
en gezien het functioneren van onze partij 
daarin. 
De balans werd opgemaakt, waarbij ver
worvenheden van historische betekenis in 
hoofdpunten nog eens op een rijtje werden 
gezet. Daarnaast werden fouten, misvor
mingen en tekortkomingen blootgelegd, 
die de partij in haar ontplooiing belem
merden en die schadelijk waren voor haar 
optreden. 
Er werd een nieuwe politieke lijn uitgezet, 
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die ruim baan gaf aan mogelijke vernieu
wingen en die zaken opruimde welke een 
democratische ontplooiing van het partij
leven in de weg stonden. 
In juni 1980 vond het 27ste partijcongres 
plaats, waar besluiten werden genomen 
over een aantal hoofdpunten van onze 
politieke lijn en waar andere vraagstukken 
voor verdere discussie, studie en verwer
king van ervaringen als belangrijke zaken 
naar de partij werden verwezen. 
Het loont de moeite om op een aantal 
punten te zien hoe het er met deze renais
sance van onze partij voorstaat, vooral 
gezien het feit dat er over al deze vraag
stukken overal in de partij en op alle ni
veau's druk gediscussieerd wordt. 

Geen generatie-partij 

De nieuwe lijn, gericht op progressieve 
samenwerking op weg naar een progres
sieve meerderheid en in de strijd voor 
vrede en veiligheid, heeft in tal van acties 
belangrijke vruchten afgeworpen. Barrières 
tussen vredesstrijders en progressieven 
van velerlei herkomst werden geslecht. 
Op vele terreinen is de partij vertrouwd 
geraakt met actuele vraagstukken, zoals de 
strijd voor natuur en milieu, vrouwenbe
vrijdingsstrijd, het energieprobleem, 
vraagstukken op het terrein van welzijns
en gezondheidszorg. 
Er zou een waslijst op te sommen zijn van 
een groot aantal vraagstukken die vóór het 
26ste congres niet of te weinig aan bod 
kwamen in onze partij, terwijl die vraag
stukken zich toch levensgroot aandienden. 
Het is een verdienste van het partijbestuur 
dat op het 25ste congres was gekozen, dat 
het de mogelijkheid heeft geschapen om 
op het 26ste congres met fouten en tekort
komingen af te rekenen en zo de ruimte te 

verschaffen voor dit vernieuwingsproces. 
Dit proces kreeg op het 27ste partijcongres 
verder gestalte in de besluitvorming en de 
partij werd aangemoedigd, consequent 
verder te gaan op de ingeslagen weg. 

Klassepartij 

Dat laatste gebeurt thans volop, men vindt 
dat weerspiegeld in De Waarheid, inPen C 
en in IPSO-uitgaven. 
Er is een levendige en ruime discussie 
gaande die, doordat ze samengaat met 
belangrijke strijdontwikkelingen, grote 
perspectieven laat zien. 
Maar het is tevens nodig, zo'n ontwikke
lingsproces kritisch te volgen. Want bijna 
onvermijdelijk zijn er ook negatieve bijver
schijnselen, die vereisen dat ze onder ogen 
worden gezien. 
Zo blijkt uit nogal wat discussies die ge
voerd worden en voorstellen die daaruit 
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vandaan komen, dat soms het beeld van 
onze partij. en dat betreft dan met name 
haar klassekarakter, in de ogen van som
migen vervaagt. Het idee lijkt wel eens te 
bestaan dat de hele bestaansperiade van 
de partij vóór het 26ste congres niet veel 
om het lijf heeft gehad. 
Waarschijnlijk is die gedachtengang schuld 
aan het feit, dat partijvergaderingen nog 
wel eens een ongewenste richting in willen 
slaan. 
Zo kan het gebeuren dat staande de verga
dering wordt voorgesteld de hele bijeen
komst te besteden aan strijdvragen waar 
een bepaalde actiegroep mee bezig is
en er zijn wel eens kameraden die wegblij
ven of weggaan als aan dat verlangen 
geen gehoor wordt gegeven. 
Standpunten die die richting ingaan hou
den in feite in, dat de partij alleen als nuttig 
wordt gezien in zoverre ze een platform 
biedt voor zo'n bepaalde actie, dat een 
bijeenkomst alleen nog interessant is voor 
zover de (vaak lang niet geringe problemen) 
van de eigen groep of sector ter bespreking 
staan. 
Dat is natuurlijk onmogelijk. Het gaat in de 
partij om de totaliteit van haar politiek, om 
de vele, op vele terreinen gerichte facetten 
daarvan, tot en met ledenwerving, het 
verkrijgen van geld en het laten functione
ren van de organisatie op een zo hoog 
mogelijk peil toe. Daarvoor kiest men, als 
men lid wordt van de partij. 
Versmalt men het partijleven tot actiegroep
discussies, dan leidt dat tot spanningen en 
tot het van elkaar afgroeien van mensen 
met verschillend gerichte belangstelling, 
die toch juist samen in de partij zitten 
omdat ze in de eerste plaats gezamenlijke 
doeleinden nastreven. 
In afdelingen en districtsbesturen waar 
zulke verschijnselen zich voordoen, leiden 
ze er toe dat generatiekloven gesuggereerd 
worden, die in werkelijkheid niet bestaan 
en zeker niet hoeven te bestaan. 
Natuurlijk zijn er altijd aanpassingsver
schijnselen in organisaties waar een grote 

toestroom van nieuwe leden is. En dat is 
zeker het geval in een partij als de onze, 
waar de politieke discussie de centrale 
plaats inneemt. 
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Het zou ook vreemd zijn als binnen een 
ingewikkelde maatschappij, die bol staat 
van actie en strijd tegen crisis en bewape
ning, waarin de dramatische gebeurtenis
sen elkaar snel opvolgen en waarin de 
inzet van de strijd zo buitengenwoon groot 
is geworden, de beoordeling van dit alles 
zonder meningenstrijd zou verlopen. Dan 
zouden we inderdaad een afgesloten en 
sectarische club vormen, die haar bestaan 
niet waard zou zijn. Maar de meningenstrijd 
gemakshalve tot een generatiekloof terug
brengen- zoals wel eens gebeurt- zou 
in strijd zijn met de werkelijkheid. 
In de politieke discussie, over welk onder
werp dan ook, is het eerder een kwestie 
van met elkaar leren omgaan, van elkaars 
opvattingen terdege kennis nemen en ze 
gebruiken voor de krachtige ontplooiing 
van de partij, die iedereen toch wil. 

Het draagvlak der vernieuwing 

Terug naar de wijze van vergaderen en 
beraadslagen. Het is goed dat wij er naar 
streven onze wijze van vergaderen te ver
beteren, te moderniseren als men wil, en 
de methode van besluitvorming zoals die 
tot nu toe placht plaats te vinden kritisch te 
bezien. 
Maar dat mag er niet toe leiden dat naar 
een ander uiterste dan het vroegere wordt 
doorgeslagen en dat het zover komt dat 
hele reeksen belangrijke vraagstukken 
nooit meer aan de orde komen -of dat 
de discussie over het geheel van de partij
politiek wordt vervangen door actiegroe
pen-discussies over een beperkt aantal 
onderwerpen. Het wil nog wel eens gebeu
ren dat je, als je bezwaar maakt tegen zo'n 
ontwikkeling, te horen krijgt dat je dan van 
het vernieuwingsproces niets begrepen 
zou hebben. Het kan nooit zo zijn dat de 

L 
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partij gaat bestaan uit één deel dat de 
discussies voert en overheerst, en een 
ander deel dat contributie ophaalt, dona
tiefondsen verwerft, met steunlijsten op 
stap gaat en de afdeling bij elkaar houdt. 
Dat is namelijk ook werk van de eerste 
orde- hetgeen trouwens niemand ont
kent. 
Het risico, wanneer zich dit soort splitsingen 
gaat voltrekken, is niet alleen dat mensen 
verloren gaan en bepaald werk niet gedaan 
wordt- maar vooral, zou ik willen zeggen, 
dat de vernieuwingen die zo dringend 
noodzakelijk zijn en die de steun van de 
hele partij nodig hebben, het daarvoor 
vereiste draagvlak niet zullen krijgen. 
Want het is niet waar dat de partij bestaat 
uit mensen die voor, en die tegen vernieu
wing zijn. Communisten zijn juist commu
nist omdat ze voor vernieuwing zijn, waar 
hun hele strijd op gericht is. En wat dat 
betreft kan er nooit verschil zijn naar leeftijd. 
De vernieuwing en verandering waarover 
in het ontwerp-program van de partij wordt 
gesproken is zonder twijfel de wens van 
het overgrote deel van de partij, van hen 
die al lang meelopen niet in de laatste 
plaats. Maar het is de taak van allen om 
ervoor te zorgen, dat dan ook zoveel mo
gelijk de hele partij aan die vernieuwing 
kan deelnemen en dat de wijze van discus
siëren en vergaderen -en ook de taal 
waarin dat gebeurt!- dat mogelijk maakt. 
Er is in de partij een 'pluriforme' en inten
sieve discussiestroom gaande, die gepaard 
gaat met een enorme stroom van activitei
ten waaraan door velen met grote inzet 
wordt deelgenomen. Juist in die activitei
tenstroom is de gunstige wisselwerking 
van jeugdig elan en ervaren klassestrijd 
duidelijk aanwijsbaar aanwezig. In de dis
cussie en meningenstrijd moet deze wis
selwerking, daar waar dat nog onvoldoende 
gebeurt, ook tot stand komen. 
'Verschriftelijking', procedurekwesties, 
burocratisering van de discussie beroven 
die van de inhoud waar het wezenlijk over 
gaat. 
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Leeftijdsverschil of generatiekloof 

Zoals gezegd, het bestaan van leeftijdsver
schillen is iets totaal anders dan het bestaan 
van een generatiekloof. Maar die leeftijds
verschillen hebben soms wel een eigen 
betekenis. 
Het verleden van de partij is verbonden 
met de persoonlijke inzet, maar ook offers 
van duizenden actieve strijdsters en strij
ders. Die mensen vragen daar geen me
dailles voor, maar het gevaar bestaat dat 
als men er geen oog voor heeft, men vele 
vasthoudende mensen, soms hele families, 
van zich vervreemdt. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor hen die in de 
bezetting het meest roemrijke deel van 
onze partijgeschiedenis hielpen schrijven. 
De inzet van deze mensen, van sommigen 
voor de oorlog, in de strijd tegen crisis en 
fascisme, de verzetsstrijd, de daarbij ge
brachte offers- het is allemaal onuitwis
baar verbonden met de strijdbare demo
cratische tradities van ons land en ons volk 
-en van onze partij. De niet aflatende 
strijd tegen de werkloosheid, de armoe, en 
tegen de veroorzaker daarvan, het grote 
kapitaal, het is de inkt waarmee de partij
geschiedenis is geschreven. 
Het is onvermijdelijk dat wij ons nu bezig 
houden met de misslagen, fouten en ge
woon alledaagse tekortkomingen die zich 
daarbij hebben voorgedaan. maar het is 
toch steeds, ook op de donkerste ogenblik
ken, de politieke en organisatorische kracht 
van de partij en van haar leden geweest, 
hun saamhorigheid, strijdwil en offervaar
digheid, waardoor niemand om de CPN 
heen kon. En het is aller taak, zowel van 
hen die al lang lid zijn als van hen die het 
alleen kennen van horen-zeggen- om 
onder nieuwe omstandigheden die saam
horigheid te versterken. 
Elke vernieuwing en verrijking van de 
partij maakt het nodig dat met verstand en 
geduld gewerkt wordt aan het beeld van 
de partij als dat van een moderne, strijd
vaardige CPN, partij van de arbeidersklasse 
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in de ruimste zin van het woord. Een partij 
waarin mannen en vrouwen samen werken 
aan de bestrijding van de klassenmaat
schappij en haar uitwassen, wa&rin zij een 
grote inspanning leveren voor een eigen 
Nederlandse weg naar het socialisme
terwijl tegelijkertijd de structuur van de 
mannenmaatschappij, het paternalisme, 
niet fel genoeg bestreden kan worden. 
Maar er moet tegelijk behoedzaam gewaakt 
worden over de grote tradities van de 
partij, die zo'n grote waarde vertegen
woordigen, en haar maatschappij-visie die 
niet op mystiek is gebaseerd maar op 
feiten en de wetenschappelijke behandeling 
daarvan. 

Rimram? 

In dit verband moge een opmerking ge
maakt worden n.a.v. het artikel van Max 
v.d. Berg in Politiek en Cultuur van sep
tember jl., over het verkiezingsonderzoek 
van lntromart. 
Max v.d. Berg signaleert in zijn artikel 
positieve en negatieve aspecten van onze 
resultaten. 
Zo wijst hij op aanzienlijke verliezen in de 
richting van de VVD in de afgelopen 9 jaar, 
door het ontbreken van een program voor 
het midden- en kleinbedrijf en van een 
consumenten politiek. Dat wil zeggen dat 
twee grote groepen uit onze traditionele 
aanhang onvoldoende in onze partijpolitiek 
terugvonden van wat voor hen een direct 
en groot belang is. 
Ik ben het met hem eens dat de partij. wil 
zij op dat punt een stuk van haar toch 
traditionele invloed terugwinnen, hiervoor 
snel de voorwaarden moet scheppen. 
Als positief feit signaleert v.d. Berg de 
gegroeide invloed van de CPN onder jon
geren. Het program was duidelijk beter 
afgestemd op die categorie van kiezers. 
Ook hier is de conclusie duidelijk. Onze 
activiteit en onze programs moeten even
wichtiger zijn afgestemd op alle terreinen 
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van het politieke en maatschappelijke 
leven, zodat de 'traditionele aanhang' zich 
er in herkent en ook de jongeren mee
doen. 
Maar zo luidt de conclusie van M. v.d. 
Berg niet helemaal. De groei (die electoraal 
toch eigenlijk slechts een begin van herstel 
was) en de zich doorzettende vernieuwing 
worden o.m. toegeschreven aan het feit 
dat op veel forums jongeren politiek zeer 
geïnteresseerd bleken en precieze ant
woorden wensten op precieze vragen. 
'Los van would-be ideologische rimram', 
zegt hij. 
Een mooie term natuurlijk, maar die zal de 
niet-stemmende traditionele linkse kiezers 
en de enorme groepen jongeren die niet 
op de forums waren, niet veel zeggen. 
Hoogstens zal het de vraag oproepen of de 
politieke bagage van de CPN, die toch een 
ideologische basis heeft, voortaan tot 
rimram is verklaard. 
Het zou best eens zo kunnen zijn dat een 
dergelijke benadering meer teleurstelling 
oproept en heeft opgeroepen dan men 
denkt. En dat met deze manier van bena
deren de 'traditionele aanhang' die partij 
en krant door crisis, warme en koude oorlog 
heeft gesleept, niet snel teruggewonnen 
zal worden. 
Het lichte herstel van de electorale positie 
van de partij geeft inderdaad positieve 
uitgangspunten om bij staten- en raads
verkiezingen vooruitgang te boeken. Dat 
blijkt met name uit de uitslagen van de 
tussentijdse verkiezingen van Heerlen en 
Brunssum en bij Amsterdamse deelraad
verkiezingen. 
Dit wijst er m.i. op dat vaak de gemeente
raadspolitiek van de partij veel duidelijker 
en herkenbaarder als directe en veelzijdige 
belangen-behartiging wordt gezien en dat 
daar veelal communisten een rol spelen 
die hun sporen op dat terrein verdiend heb
ben. 
Men ziet daarbij ook praktisch hoe het 
mogelijk is het vernieuwingsproces van de 
partij te voltrekken en tegelijk het beeld 
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van de CPN meer te verduidelijken als 
partij die de belangen van de massa der 
gewone mensen behartigt. 
Kameraadschappelijke discussies en be
spreking van de oorzaken van geconsta
teerde va n-el kaar-afgroei i ngs-versch ijnse
len, het bestrijden van opvattingen die een 
soort generatiekloof suggereren, het zal de 
slagkracht van de partij vergroten en ook 
de electorale invloed versterken. 

Eensgezind en verdraagzaam 

Wil de zich vernieuwende partij zich verze
kerd weten van een breed politiek en 
maatschappeijk draagvlak, dan moet in 
haar rijen plaats zijn voor alle leeftijdsgroe
pen van de bevolking. 
De CPN is geen generatie-partij. Het beeld 
van een jongerenpartij. een vrouwenpartij 
of actiegroepen partij. of wat voor beeld er 
nog meer te bedenken zou zijn, is geen 
beeld van een communistische partij. 
Binnen de partij hoort de gelijkwaardigheid 
van vrouwen en mannen, van jongeren en 
ouderen gewaarborgd te zijn. Dat moet tot 
uitdrukking komen in politiek en presenta
tie. Gebeurt dat, in woord en geschrift, 
onevenwichtig en onvoldoende, dan verlies 
je aan de ene kant meervoudig wat je aan 
de andere kant wint. 
Als we samen strijden met ontelbare actie
groepen voor bepaalde doelen, als we 
samen de vrouwenbeweging steunen en 
aanmoedigen, als we samen de uitzichtloze 
positie van jongeren aanklagen en strijd 
voor verbetering en verandering voeren, 
samen met vele anderen voor de vrede 
strijden, dan kunnen we samen zeker een 
sterke, pluriforme communistische partij 
opbouwen zonder schotjesgeest en klein
schalige verzuiling. 
Zonder enige twijfel is in de loop van de 
laatste vier jaar ontzaglijk veel goed werk 
gedaan. De partij is daardoor verrijkt met 
vele nieuwe ideeën en kennis. Veel studies 
en artikelen getuigen daarvan. De kunst is 
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nu om eendrachtig die kennis, verbonden 
met wat de partij al verworven had, in de 
strijd aan te wenden. 
Tenslotte kun je niet verwachten dat de 
strijd goed gestreden kan worden als je 
het niet gezamenlijk doet. Maar zelfs in die 
gezamenlijke strijd gaat het er om de krach
ten te bundelen in de richting van de 
hoofddoelstelling. Bestaat er overeenstem
ming over het hoofddoel, dan onthult zich 
ook de weg die moeten worden afgelegd. 
En de middelen die nodig zijn, zijn dan 
weer afhankelijk van de concrete situatie. 
Ons gezamenlijke doel is: een levenskrach
tige CPN, behartiger van de belangen van 
de jongere en oudere mensen uit de arbei
dersklasse en haar bondgenoten, van 
vrouwen en mannen die belang hebben bij 
verandering van de maatschappij. 
Het gaat om vrede en veiligheid, om het 
recht op een behoorlijk bestaan. Het gaat 
tegen de verloedering van natuur en milieu, 
tegen onveiligheid in het openbare leven, 
tegen welke discriminatie dan ook bij de 
ontplooiing van elk individu. 
Het gaat om hoge inzetten, waarvoor onze 
partij staat. Een grote mate van eensge
zindheid en verdraagzaamheid is nodig 
om hieraan de waardevolle bijdragen te 
verlenen waartoe wij in staat en verplicht 
zijn. 

Frans Aarts 
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In het vorige nummer van Politiek en 
Cultuur, dat van januari 1982, heeft 
Rudi van der Velde een stuk geschreven 
onder de titel 'welke rechtsorde is nou de 
onze?' 
Doel van de schrijver was om helderheid 
te brengen over de plaats van de CPN in 
het met vele spanningen geladen gebied 
waar buitenparlementaire actie en activi
teiten in het openbare bestuur met elkaar 
te maken hebben. Met het oog daarop 
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onderneemt hij een poging, de rechtsstaat 
te omschrijven en onze communistische 
plaats daarin te bepalen. Vervolgens 
spreekt hij zijn voorkeur uit voor posities, 
in te nemen in concrete problemen die 
zich daarbij voordoen. 
Zowel bij de algemene plaatsbepaling die 
Rudi van der Velde kiest als bij de concrete 
uitwerking daarvan wil schrijver dezes een 
aantal kritische kanttekeningen aanbren
gen. 

Communisten, 
rechtsstaat en macht 

Het feit dat deze notities kritisch van aard 
zullen zijn, wil in geen enkel opzicht afdoen 
aan de waardering mijnerzijds voor het feit 
dat Rudi v.d. V. dit vraagstuk aan de orde 
stelt. Bij het overdenken van onze politieke 
posities is dat een eerste noodzakelijkheid 
-zowel om ons helder voor de geest te 
stellen wat we zelf willen, als om verant
woording af te leggen aan anderen- in 
de eerste plaats aan bondgenoten, maar 
ook aan tegenstanders. Een discussie over 
deze vraagstukken mag dus niet het karak
ter krijgen van een vinnige afbraak van 
elkaars denkbeelden, maar moet vooral 
zijn een gezamenlijk denken om zoveel 
mogelijk tot gezamenlijke standpunten te 
komen. 

Rechtsstaat centraal? 

Het eerste dat opvalt in het stuk van Rudi 
van der Velde is, dat hij de rechtsstaat 
centraai stelt, en een overheersende positie 
geeft in de samenleving. 
De rechtsstaat- dat houdt in volgens zijn 
omschrijving dat de overheid niet met 
willekeur mag handelen. De wet staat 

boven de overheid. 
Willen we veranderingen aanbrengen en 
toch dit rechtsbeginsel handhaven, zegt 
R.v.d.V., dan moet dat gebeuren met poli
tieke strijd die op wijziging van de wetge
ving gericht is; zodanig dus dat de meer
derheid andere, nieuwe besluiten neemt. 
Weliswaar beschikt de overheid over een 
machtsapparaat, maar juist door de strijd 
politiek te houden moet dit buiten werking 
worden gehouden. Dat houdt in dat voor 
veranderingen gezamenlijkheid van opvat
tingen tussen meerdere groepen nodig is. 
Het houdt ook verdeling van macht in. 
Vanuit deze redenering komt schrijver dan 
tot een aantal plaatsbepalingen- wat 
betreft de sociale strijd en de in gemeente
besturen in te nemen houding. 

De vraag rijst hier, of Rudi v.d. V. de rang
orde der dingen niet omdraait. 
Er is- met alle beperkingen vandien, die 
in het stuk nogal onderschat worden
wel een rechtsstaat, maar die is geplaatst 
in een onrecht-maatschappij. Want het 
wezenskenmerk van de maatschappij, van 
de samenleving als geheel waarin wij 
bestaan, is nu juist dat die n iet op demo-
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eratie en dus n i et op recht is gebaseerd, 
maar op ongeontroleerde macht en wille
keur. 
Ru di zegt- en dat is zo ongeveer de kern 
van zijn betoog- (p. 22): 'In onze kring 
wordt meer gedacht in termen van macht 
dan van recht. Toch is het een ervaring dat 
in ons land het recht in staat is om macht 
binnen de perken te houden'. 
Helaas heeft hij hierin ongelijk. 
Er bestaan veel rechtsmiddelen, controle
middelen, mogelijkheden om te sturen. 
Omdat ze bestaan voeren wij deze discus
sie. Anders was het allemaal simpel en 
grepen we blindelings terug op het Com
munistisch Manifest. Maar op het wezenlij
ke punt van de macht, in de economie, 
bestaat die machtsbeperking niet. Het heel 
grote kapitaal- de grote multi-nationale 
ondernemingen, het financierskapitaal
is in zijn wezen ondemocratisch, het ver
hindert ook dat de maatschappij in een 
voor allen gunstige en veilige zin gestuurd 
wordt. De staat, met zijn rechtsregels, 
functioneert in een maatschappelijk sys
teem dat op dat fundamentele punt geen 
rechtsregels en geen belangenafweging 
kent. 
En dus kun je de rechtsorde niet tot zalig
makend uitroepen, als die functioneert 
binnen de on rechtswanorde die berust op 
onbelemmerde schraapzucht, die haar heil 
zoekt in bewapening- door ons te betalen 
-om het kapitaal te laten verdienen, die 
van de ene dag op de andere een val in 
massawerkloosheid en verpaupering niet 
kan en wil verhinderen. 

Niet overdrijven 

Betekent dat nu dat je de betekenis van 
'statelijke rechtsregels' moet verwerpen? 
Geenszins. 
Door een reeks van ontwikkelingen, daarbij 
inbegrepen de uitstraling van de Russische 
revolutie van 1917, door de invloed van de 
arbeidersklasse en door de Keynes-opvat-
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tingen, door het effect van de Tweede 
Wereldoorlog- door tal van factoren 
heeft de staat kenmerken gekregen zoals 
die door Ru di van der Velde worden aan
geduid, en waarvan het onverantwoordelijk 
zou zijn om ze te verwaarlozen- of er niet 
voor te vechten. Maar we moeten niet 
gaan overdrijven. Laat ik dat op een tweetal 
punten toelichten. 
In de eerste plaats is het Nederlandse 
staatsbestel nu niet bepaald één democra
tisch ontwikkelingsproces vanaf de gouden 
eeuw. Het had, als 'statenbond' lange tijd 
een representatief karakter, het kende 
periodes van verdraagzaamheid- maar 
tot aan het begin van de arbeidersbeweging 
is er van iets als democratie nooit sprake 
geweest. En dat heeft voor 80% van de 
bewoners van het 'Koninkrijk' zelfs gegol
den tot het moment dat Indonesië zich met 
geweld vrij vocht. 
En dan de grondwet. Die heeft bij ons, 
vanouds, het karakter van een soort be
stuursreglement dat tevens een aantal 
grondrechten vastlegt- zij het met de 
mogelijkheid van wettelijke beperkingen. 
Maar juist waar de grondwet zo weinig 
aan klasse-politiek doet, doen de wetten 
dat des te meer. Er bestaan wanden vol 
wetboeken die de kapitalistische orde 
regelen, het kapitaal beschermen en de 
rechten der niet-kapitalisten beperken. 
Dat is in zekere zin nog versterkt, sinds 
Nederland deelneemt aan vormen van 
'internationale rechtsorde', waarvan de 
regels boven de Nederlandse wet gaan. In 
die zin is bijvoorbeeld het verdrag van 
Rome, dat de EEG regelt en dat een grond
wet-boven-de-grondwet vormt, bij uitstek 
een regeling van de moderne kapitalistische 
maatschappij. 

Vakbondsvrijheid 

Het is verstandig om een onderscheid 
tussen maatschappij en staatsinstellingen 
te maken, ook met name om niet al te 
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gemakkelijk mee te gaan in Rudi's redene
ring over de aanvaardbaarheid van staats
ingrijpen in de onderhandelingsvrijheid 
van vakbonden. 
Ook hier speelt het eerstgeborenrecht Lijn 
rol. 
De arbeidersklasse kwam een eeuw gele
den tot machtsvorming, onder meer via 
beroepsorganisaties, en kon zich daardoor 
rechten verwerven. Politiek gezien leidde 
die machtsvorming ook tot deelname aan 
de volksvertegenwoordiging. Die deelname 
heeft echter tot nu toe het kapitalisme als 
zodanig niet afgeschaft. Parlementsmeer
derheid en staat gaan uit van, zijn geba
seerd op, het behoud van het kapitalistische 
stelsel. 
Onder die omstandigheden is het onaan
vaardbaar, dat staat en parlementsmeer
derheid vervolgens de door de arbeiders
klasse verworven posities aantasten, via 
ingrijpen in de onderhandelingsvrijheid. 
Want daarmee wordt de wortel van de 
georganiseerde arbeidersklasse aangetast, 
wordt de voedingsbodem van de verte
genwoordiging van de arbeidersklasse in 
het parlement weggenomen. 
De staat beheerst de maatschappij niet. 
Het parlement nog minder. Daarom mag 
het parlement niet meewerken aan afbraak 
van de voornaamste oppositie-kracht tegen 
het kapitalisme, de georganiseerde arbei
dersklasse. 
Doet het dat wel dan tast het tegelijk de 
eigen positie aan, wordt het het verlengstuk 
van een voor het kapitalisme werkende 
staat. Wat Rudi ziet als een recht van het 
parlement, wordt daardoor juist een bij
drage tot de liquidatie van dat zelfde parle
ment- en dus van de rechtsstaat. 

Macht en recht 

In deze korte beschouwing mijnerzijds ligt 
inderdaad niet minder het accent op macht 
dan op recht. Dat is, omdat het mijns inziens 
in de politiek in belangrijke mate gaat om 
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macht. 
Recht is en wordt nooit gegeven, het is en 
wordt altijd veroverd. Daar is niets vies 
aan. Het is een hard feit en het is verstan
diger het te erkennen dan er met opgetrok
ken neus naar te kijken. 
leder recht- dat van organisatie, van het 
vrije woord, van non-discriminatie, van 
rechtsbescher111ing- is door machtsvor
ming verkregen en moet door machtsvor
ming verdedigd worden. 
Want die rechten zij er niet voor eens en 
altijd. Waar een maatschappelijke klasse 
overheerst wier positie op on-recht en op 
on-democratie is gebaseerd, daar moet bij 
veroverde rechten altijd de wacht worden 
betrokken -en die wacht is gebaseerd op 
machtsontwikkeling. 
Recht, maar ook democratie, is uiteindelijk 
een vraagstuk van macht. 
WAT is de kern van democratie? 
Democratie heeft vele kanten. Democra
tisch recht van spreken en schrijven, van 
vereniging en vergadering, van oppositie. 
Maar dat alles heeft slechts een betrekkelij
ke waarde als het niet zijn natuurlijke ver
volg heeft in het recht op machtsvorming. 
Machtsvorming om de bestaande macht te 
controleren -en om eventueel de macht 
over te nemen. 
Want ook de waarde van de macht tot 
controle, zit in de mogelijkheid om zelf de 
macht uit te oefenen. M.a.w. het is aan de 
mogelijkheid om zelf macht uit te oefenen, 
dat recht op organisatie, op controle hun 
betekenis ontlenen. 
Dat is toch bijvoorbeeld in wezen de frus
tratie van het werk in ondernemingsraden, 
dat men van alles mag zeggen, dat men 
veel mag controleren (zij het niet genoeg) 
maar dat men niet kan overnemen? 
Daar ligt ook de kern van onze kritiek op 
het een-partij-stelsel, dat de macht niet 
gecontroleerd wordt behalve door de partij 
die zelf het machtsapparaat vormt; dat de 
controle niet effectief is, daar ze niet, zich 
beroepend op de openbare mening, een 
alternatief voor de bestaande machtsuitoe-

L 
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fening kan vormen. De meest dramatische 
vorm die deze afwezigheid van democratie 
en van alternatieve machtsvorming kan 
krijgen wordt ons vandag in Polen voorge
schoteld. Het enige politieke machtsargaan 
stort ineen, er is geen normaal organisme 
ontstaan dat een alternatief kon bieden -
en dan neemt het laatste machtsorgaan, 
het leger, de hele handel over. 
Macht bestaat, altijd en overal, en er is 
geen reden om dat als iets minderwaardigs 
te beschouwen naast recht en democratie. 
Het is er onlosmakelijk mee verbonden. 
Het kapitalisme, als systeem, zal altijd 
geneigd zijn macht te gebruiken om recht 
en democratie te beperken. Communisten 
willen macht uitoefenen om recht en de
mocratie te beschermen en uit te breiden. 
Zij hebben geleerd, dat daarbij monopolie
vorming van de macht niet mag en niet 
kan. Maar de noodzaak van machtsvorming 
blijft wel degelijk- en van bondgenoot
schappen om die macht zo sterk mogelijk 
te maken. 

Gemeente 

Vanuit deze zienswijze kan ik ook niet veel 
begrijpen van de voorbeelden die Rudi 
aan het eind van zijn artikel noemt, en die 
voornamelijk aan de gemeentelijke praktijk 
ontleend zijn. 
Hij stelt eigenlijk: communistische wethou
ders moeten de wet gehoorzamen, of als 
ze dat niet menen te kunnen, moeten ze af
treden. 
Naar mijn mening ligt daar de problematiek 
niet. 

We zijn het er over eens dat communisten 
niet op hun eentje de wet aan hun laars 
kunnen of willen lappen en dat ze tegenover 
mensen die in actie staan- krakers bij
voorbeeld- ook niet de schijn moeten 
wekken dat ze dat wel eens even zullen 
doen. 

Maar het gaat er toch juist om wat de wet 
is, hoe die uitgelegd wordt en kan worden, 
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welke relatie er is met andere wetten enzo
voorts. 

We weten dat, als het om wetten gaat die 
met woonruimte te maken hebben, specu
lanten oneindig veel mogelijkheden hebben 
weten te vinden om die wetten naar hun 
belang uit te leggen (en maar al te vaak 
heeft de wetgever moedwillig die ruimte in 
de wet gemaakt; zo kapitalistisch is dit 
land wel. 25 jaar ooggetuige zijn bij het 
maken van wetten hebben mij op dat punt 
geen illusies gelaten). 
De krakers op hun beurt hebben, met hulp 
van progressieve rechtskundigen, veelal 
dit instrument omgebogen en 'leemtes' in 
de wet in hun voordeel uitgelegd gekre
gen. En op hun beurt hebben gemeentelijke 
bestuurders een reusachtige ervaring 
opgedaan op hetzelfde terrein, hebben 
sommigen de eigen functie bij woningont
ruimingen aangescherpt, anderen die weer 
afgezwakt. 
De kunst voor progressieve gemeentebe
stuurders is steeds meer geworden, zichzelf 
in deze ingewikkelde materie ook een 
progressieve rol te laten spelen. En dat 
geldt bepaald niet alleen voor communis
ten. Heel wat PvdA-ers kunnen er, gelukkig, 
ook wat van. Dat hoort bij hun werk. Zij 
hoeven heus niet altijd te kiezen tussen 
slikken of aftreden. Er is geen enkele reden 
om het vraagstuk zo te stellen. 
Hetzelfde geldt m.b.t. gemeentebegrotin
gen. Natuurlijk is het moeilijk, in een tijd 
dat Den Haag de teugels aantrekt. Maar 
heel vaak zijn er keuzemogelijkheden over, 
al zijn die niet prettig. 
Over die keuzemogelijkheden verschillen 
colleges vaak heftig van mening, soms 
komen ze ook met verschillende standpun
ten voor de raad. Wat is daarvoor slechts 
aan? Er is nog nooit bezwaar tegen geweest 
dat communistische wethouders over 
zulke zaken met hun fracties overlegden, 
net zo min als-CPN-ers er iets op tegen 
hebben dat hun collega's van de PvdA 
hetzelfde doen. Zelfs formeel is dat volgens 
het boekje, want een wethouder blijft altijd 

i, 
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lid van zijn of haar fractie, en het is de raad 
zelf, en niet 8. en W., die het bestuur van 
de gemeente vormt. 
En waarom zou, in.zulke gevallen van 
strijd, een wethouqer of diens fr11ctie niet 
een beroep doen op de gemeentenaren 
om het eigen standpunt kracht bij te zetten? 
De gemeentelijke geschiedenis is vol van 
voorbeelden daarvan, en de gemeentelijke 
democratie hoeft er niet slechter van te wor-
den. I 

Wie vertegenwoordigt wie? 

Naar mijn mening stelt Rudi deze vraag
stukken verkeerd doordat hij ze zo absoluut 
stelt. Zijn betoog is daardoor in zijn strek
king strijdig met de praktijk van alle politieke 
partijen, en h~ helpt onze gemeenteraads
leden en wethouders niet, om alle beschik
bare middelen te zoeken bij hun optreden 
voor de belangen van de bevolking. 
Mogelijk is de achtergrond hiervan een 
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denkfout bij de schrijver. Hij zegt dat 'de 
volksvertegenwoordiger de eigen kiezers, 
maar ook "het hele volk" vertegenwoor
digt.' 
Wis en waarachtig niet! Het staat nergens 
en het is ook niet zo. 
Het is het vertegenwoordigende lichaam 
als geheel dat 'het hele volk' vertegen
woordigt, volgens de wetstekst. Maar niet 
het individuele lid. Dat vertegenwoordigt 
de eigen kiezers en de eigen partij. Doordat 
andere groepen hun vertegenwoordigers 
hebben, ben je er samen namens allen. 
Maar jij vertegenwoordigt je eigen rich
ting. 
En die vertegenwoordiging, trouwens de 
democratie als geheel, is er het beste mee 
gediend als je alle beschikbare middelen 
aanwendt om het standpunt van die rich
ting zo sterk mogelijk naar voren te bren
gen. 

Marcus Bakker 
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Het Britse debat over de 
Alternatieve Economische 
Strategie 
door Sam 
Aaronovitch 

In de Britse pers wordt mevrouw Thatcher 
soms aangeduid als TINA - There is No 
Alternative' (Er is geen alternatief). 
Naarmate de radicaal rechtse politiek van 
de regering meer opschudding veroorzaakt 
begint het zoeken naar alternatieven een 
steeds belangrijker politiek probleem te 
worden. Uit een zeer breed front, dat 
groepen binnen de Tory-partij, de Confe
deratie van Britse Industrieën en vereni
gingen van werkgevers in de industrie, 
maar ook verschillende kringen binnen de 
vakbeweging en de arbeidersbeweging 
omvat, komen voorstellen naar voren. 
Dit artikel gaat niet over alle verschillende 
alternatieven maar in het bijzonder over 
de ideeën die vaak worden aangeduid met 
de benaming Alternatieve Economische 
Strategie (in dit artikel verder AES ge
noemd). Ze worden naar voren gebracht 
door de linkervleugel in de vakbeweging, 
de arbeidersbeweging en de socialistische 
beweging in Groot-Brittannië. 
Zoals, hoop ik, in dit artikel duidelijk zal 
worden, bevat de AES een kern die in 
brede kring aanvaard wordt. Van deze 
kern bestaan echter verschillende versies, 
die ieder deel uitmaken van concurrerende 
politieke strategieën en deze kern blijft 
op belangrijke punten vatbaar voor kritiek 
en herziening. 
Ik wil dit artikel op de volgende wijze 
opbouwen. Ten eerste wil ik in het kort 
het karakter van de crisis in het Britse 
kapitalisme onderzoeken. Ten tweede wil 
ik schetsen hoe de AES opkwam en er de 

r.a 
Deelnemers aan een betoging in Londen 
tegen de economische en sociale politiek 
van Margaret Thatcher in maart 1980. 

Sam Aaronovitch is lector in de economie aan de Po
/ytechnic ofthe $outh Bank te Londen en lid van het 
Economisch Comité van de Communistische Partij 
van Groot-Brittannië. 
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belangrijkste kenmerken van beschrijven. 
Ten derde wil ik laten zien hoe de AES 
zich verhoudt tot de politieke strategie en 
in het bijzonder tot de socialistische stra
tegie. ten vierde wil ik enkele discussies 
die zich binnen het kader van de AES 
afspelen nader bekijken. Ten vijfde wil ik 
aandacht besteden aan de kritiek van 
feministische ~ijde en tenslotte maak ik 
enkele opmerkingen over de huidige poli
tieke situatie in het Verenigd Koninkrijk en 
de mate waarin deze de perspectieven 
voor de AES beïnvloedt. 
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De problemen waarmee het Britse kapita
lisme wordt geconfronteerd zijn het produkt 
van de omstandigheid dat het zijn domine
rende positie in de wereld heeft yerloren 
en van de wijze waarop de belangrijkste 
politieke, industriële en financiële groepen 
de groei van de kapitalistische concurrentie 
sinds de jaren tachtig van de negentiende 
eeuw het hoofd hebben proberen te bieden. 
Het antwoord van het Britse kapitalisme 
werd gevormd door expansie door middel 
van het uitbouwen van een imperium en 
door het aanwenden van de financiële 
hulpbronnen en kennis die in de Londense 
City opgetast lagen. Tegenover de kapita
listische landen, die hun eigen industriële 
basis moderniseerden en herbouwden, 
voerden de heersende Britse kapitaals
groepen slechts een gedeeltelijke moderni
sering door. Op ieder moment dat een 
keuze gemaakt moest worden hebben de 
Britse regeringen, het Britse zakenleven en 
Britse financiële kringen de binnenlandse 
economie opgeofferd aan hun internatio
nale rol en aan internationale druk- en 
dit geldt niet alleen voor de tijd van voor 
de laatste wereldoorlog, maar ook voor de 
tijd daarna. 
Vanaf het midden van de jaren vijftig werd 
het duidelijk dat het Britse kapitalisme een 
ernstige relatieve neergang doormaakte, 
ook al groeide de economie in absolute zin 
-zelfs met een grotere snelheid dan voor 
1939 het geval was geweest. Het voortgaan 
van de absolute groei, van de snelle uit
breiding van de wereldhandel enzovoort 
en de sterk gegroeide kracht van de Britse 
vakbeweging en arbeidersbeweging maak
te het de Labour- en Toryregeringen mo
gelijk een soort 'consensus'-politiek te 
voeren. Tegen het eind van de jaren zestig 
kwam er echter een einde aan de groei, 
begon de werkloosheid scherp te stijgen, 
werd duidelijk dat de winstvoet-voor 
belasting- in de industrie begon te dalen 
en liepen de moderniseringsprogramma's 
van de Labour-regering van 1964 op de 
klippen. Binnen de kapitalistische klasse en 
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de Tory-partij won de gedachte veld dat de 
tijd van de 'consensus'-politiek voorbij 
was. Het was noodzakelijk, volgens deze 
kringen, de vakbeweging aan banden te 
leggen en haar onderhandelingsmacht te 
breken. 

Een in 1970 door de Tory-regering van 
Heath ondernàmen poging in deze richting 
mislukte en in 1974 werd er een Labour-re
gering gekozen. Deze gebeurtenis viel 
samen met een internatinale economische 
crisis die in Groot-Brittannië in bijzonder 
hevige mate voelbaar was. Niet alleen brak 
de Labour-regering zelf in de praktijk met 
de 'consensus'-programma's, maar binnen 
de Tory-partij boekte de radicale rechter
vleugel overwinningen die van doorslag
gevend belang waren. De Tories besloten 
tot een strategie waarmee niet alleen be
oogd werd de kracht van de arbeidersklasse 
te ondermijnen, maar ook het uiterlijk van 
hele sectoren van het leven in Groot-Brit
tannië diepgaande wijzigingen te doen on
dergaan. 
In mijn boek The Raad from Thatcherism: 
The Alternative Economie Strategy heb ik 
betoogd dat het niet in de bedoeling van 
radicaal rechts lag de staat te verzwakken 
(deze bedoeling wordt het Thatcherisme 
vaak toegedicht), maar dat 'het nauwkeuri
ger zou zijn het te beschrijven als het 
krachtdadige en systematische gebruik 
van de macht van de staat om rigoureuze 
grenzen te stellen aan de openbare sociale 
en welzijnsvoorzieningen en de mensen te 
dwingen zich als individuen of leden van 
een gezin bezig te houden met sociale en 
welzijnszorg, dat een zaak moet zijn van 
particuliere en niet van maatschappelijke 
of openbare zorg ... En van die instrumenten 
van de staat (zoals instellingen die zorgen 
voor de handhaving van de openbare 
orde) die noodzakelijk zijn om de naleving 
van een dergelijk gedrag af te dwingen en 
die moeten garanderen dat de gevolgen 
ervan niet voelbaar worden in de publieke 
sector, dienen de middelen te worden 
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uitgebreid en moet de status worden ver
hoogd'. 

De overwinning van de Tories in 1979 was 
-hoewel gebaseerd op een minderheid 
van de uitgebrachte stemmen- niet alleen 
zo maar een verandering van regering. De 
grond ervoor was rijp gemaakt door het 
optreden van de Labour-regering van 
1974-1979. De Tories konden profiteren 
van zowel de aanvallen die door de Labour
regeringen waren ondernomen op de 
vakbonden als van de stijgende werkloos
heid. Bovendien konden ze alle onaange
name en bureaucratiscl:le trekken van de 
genationaliseerde industrieën, van de 
sociale voorzieningen, enzovoorts van het 
etiket 'socialistisch' voorzien. 
De economische strategie van de Tory-re
gering- die erin bestaat dat er een deflatoir 
programma wordt doorgevoerd dat niet 
alleen de werkende klasse zware schade 
heeft toegebracht, maar ook sectoren van 
het Britse kapitaal zelf, heeft de economi
sche crisis geïntensiveerd. Bovendien 
heeft deze strategie omgekeerde effecten 
gesorteerd -zij heeft geleid tot een om
vangrijke verhoging van de publieke uitga
ven en de publieke schuld, juist vanwege 
de groei van de werkloosheid. In dit ge
deelte van mijn betoog wil ik echter de 
volgende punten benadrukken: 
Ten eerste: de problemen waarmee het 
Britse kapitalisme kampt zijn diep gewor
teld, ze zijn ingebed in een industriële en 
financiële structuur en in een patroon van 
internationale handel en geldstromen 
waar niet van de ene dag op de andere 
veranderingen in kunnen worden doorge
voerd. Ten tweede werd het Britse kapita
lisme met ernstige problemen geconfron
teerd die binnen de Tory-partij geleid heb
ben tot de opkomst van een radicale rech
tervleugel die zich overgeeft aan groot
scheepse aanvallen op de democratische
en arbeidersbeweging, met het doel de 
omstandigheden te scheppen voor een 
expansie van het kapitalisme en een be-
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perkte modernisering die op haar eigen 
voorwaarden zou moeten plaatsvinden. 
Ten derde heeft deze strategie zelf tot 
grote moeilijkheden geleid die een bedrei
ging vormen voor de politieke allianties 
binnen de Tory-partij en de kapitalistische 
klasse en bovendien in brede kring opposi
tie in het leven hebben geroepen. 
Dit zijn de redenen waarom de vraag naar 
alternatieven een politieke zaak van de 
eerste orde is geworden. 

De opkomst van de AES en de belangrijkste 
kenmerken ervan. 

De AES kent een lange geschiedenis in het 
conflict tussen links en rechts in de Britse 
arbeidersbeweging, maar de meer speci
fieke kenmerken ervan (de belangrijkste 
elementen) doken tegen het eind van de 
jaren zestig en het begin van de jaren 
zeventig op als een aspect van de onenig
heden over het te voeren beleid die binnen 
de hoogste kringen in de Labour Party en 
de ermee verbonden vakbonden uitbraken. 
Deze onenigheid mondde uit in het aan
vaarden van het programma door de con
ferentie van de Labour Partij in 1973 waarin 
de noodzaak werd beklemtoond van een 
'onomkeerbare machtsverschuiving' ten 
gunste van de werkende mensen en waarin 
een reeks voorstellen werd geformuleerd 
die een toekomstige Labour-regering tot 
haar beleid zou moeten maken. De radicale 
aard van dit programma vormde ook een 
weerspiegeling van de ervaringen met de 
Tory-regering van 1970, die probeerde 
datgene te doen wat mevrouw Thatcher 
later met verdubbelde vastbeslotenheid 
zou trachten te verwezenlijken. Geconfron
teerd met een economische crisis ont
krachtte de Labour-regering van 1974-1979 
het programma van 1973, en stelde zij 
pogingen in het werk de vakbonden te 
verzwakken, de reële lonen te verlagen en 
de rijkdom ten gunste van het kapitaal te 
herverdelen. De desillusie die hier het 
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gevolg van was droeg, zoals ik hiervoor 
heb opgemerkt, bij tot de nederlaag van 
Labour in 1979 en vormde een impuls te 
meer voor de linkse campagne ten gunste 
van een radicaal alternatief (in het alge
meen aangeduid met de term 'socialistisch' 
beleid) binnen Labour. Deze campagne 
werd verder gevoed toen de gevolgen van 
het Thatcherisme zich deden voelen. 
De AES kwam om deze redenen op als 
deel van een politieke strategie die door 
links in de arbeidersbeweging werd gefor
muleerd. Hieruit volgt echter niet dat die 
politieke strategie duidelijk of juist was. 
Wat ik hier wil betogen is dat de AES niet 
uitsluitend opkwam als een reeks econo
mische voorstellen. 
In dit stadium van het betoog is het nodig 
een overzicht te geven van de belangrijkste 
elementen van wat als de AES bekend is 
geworden: 
1. Een grootscheeps reflatieprogramma 
waarvan de bedoeling is het Verenigd 
Koninkrijk uit een diepe recessie te leiden 
en dat is gebaseerd op een drastische 
uitbreiding van de overheidsuitgaven op 
het gebied van infrastructuur, investeringen 
in de industrie en de sociale zorg. Dit zou 
ook kunnen helpen de economie van het 
Verenigd Koninkrijk op een hoger groeini
veau te tillen en de huidige omvang van 
de werkloosheid terug te dringen (of in 
ieder geval de groei ervan tot staan te bren
gen). 
2. Een serie bijzondere maatregelen die 
ten doel hebben gericht het hoofd te bieden 
aan de werkloosheid in het bijzonder onder 
jongeren en minder bevoorrechten: een 
onderdeel van deze maatregelen zou ge
vormd moeten worden door omscholing 
op grote schaal en het opzetten van onder
wijsprogramma's. 
3. Maatregelen die een aanzet vormen 
voor het te lijf gaan van de dieper gelegen 
problemen waarmee de economie van het 
Verenigd Koninkrijk wordt geconfronteerd, 
onder meer het op grote schaal plegen 
van investeringen, in het bijzonder in sec-
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toren die gekenmerkt worden door een 
hoog niveau van technologische ontwikke
ling, het vaststellen van nationale prioritei
ten met betrekking tot her-industrialisering 
enzovoort. Om dit te bereiken moet er een 
drastische uitbreiding plaatsvinden van de 
publieke eigendom, met inbegrip van dat 
van de olie in de Noordzee, geselecteerde 
belangrijke ondernemingen en vitale sec
toren van het bankwezen. De belangrijkste 
particuliere ondernemingen dienen onder
gebracht te worden in een stelsel van 
planovereenkomsten die het resultaat zijn 
van overleg tussen regering, directies en 
arbeiders van de betreffende onderne
ming. 
4. Uitbreiding van democratische zeggen
schap in iedere sector van het economisch 
leven, het invoeren van een effectieve 
industriële democratie in de publieke sector 
en een vergroting van de mogelijkheden 
tot collectief onderhandelen over zaken als 
investeringen, werkgelegenheid enzovoort. 
Stappen in de richting van een stelsel van 
democratische planning. 
5. Enigerlei controle op de buitenlandse 
handel en de kapitaal- en muntbewegingen. 
Opzegging van het lidmaatschap van de 
EEG aangezien dit zowel noodzakelijk is 
om een democratische controle op de 
nationale economie mogelijk te maken als 
om te ontsnappen aan het 'Diktat' van Brus
sel. 
6. Een herverdeling van rijkdom en inko
men door middel van een vermogensbe
lasting en andere belasting hervormings
maatregelen. 

Het hoeft geen verbazing te wekken dat 
het optreden van een Labour-regering die 
zich verbindt een dergelijke strategie uit te 
voeren als een vitale voorwaarde voor de 
uitvoering van dit plan wordt beschouwd. 
En dit idee van een Labour-regering die 
zich hier inderdaad toe verbindt heeft deel 
uitgemaakt van het gevecht dat links heeft 
geleverd om de parlementsfractie van 
Labour te dwingen verantwoording af te 
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leggen tegenover de Labour Partij als 
geheel en tegenover de partijconferentie 
die het beleid van de partij vaststelt. 
De AES werd duidelijk gezien als deel van 
een strategie die gericht was op vooruit
gang in socialistische zin en als een instru
ment om de arbeidersbeweging en de 
bevolking te mobiliseren voor een radicale 
verandering. Het is echter ook duidelijk dat 
er vele verschillende visies kunnen zijn en 
inderdaad ook zijn met betrekking tot de 
vraag hoe een dergelijke strategie moet 
worden uitgevoerd en hoe de maatregelen 
di,e aan de doelstellingen ervan beant
woorden er precies uitzien. 
Bovendien hoeft het geen verbazing te 
wekken dat in een periode van diepe re
cessie, met een geregistreerde en engere
gistreerde werkloosheid die het cijfer van 
vier miljoen te boven gaat, de nadruk is 
komen te liggen op een pakket maatregelen 
dat een onmiddellijke reflatoire uitwerking 
heeft. 
Dit is de reden waarom het van vitaal 
belang is een onderscheid te maken tussen 
programma's en strategie. De AES is een 
strategie waarvan het doel is niet alleen de 
directe problemen, maar ook enkele van 
de dieper liggende oorzaken van de Britse 
crisis te lijf te gaan, en wel op een zodanige 
wijze dat dit leidt tot een versterking van 
de positie van de arbeidersklasse en de 
democratische beweging. Een dergelijke 
strategie kan alleen de gedaante aannemen 
van een reeks programma's met behulp 
waarvan krachtige bewegingen die veran
dering willen tot een eenheid gemaakt en 
gemobiliseerd kunnen worden- onverlet 
de vraag of deze bewegingen nu hetzelfde 
strategische perspectief hebben of niet. 
Het is duidelijk dat als er geprobeerd zal 
worden overeenstemming te bereiken 
over dit soort actieprogramma's op korte 
termijn, de mogelijkheid bestaat dat er 
compromissen worden gesloten tussen 
mensen die bij zulke coalities betrokken 
zijn. 
De discussie over de AES heeft echter 
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vaak een verward karakter omdat de AES 
binnen de Labour Partij een 'socialistische' 
strategie wordt genoemd, hetgeen een 
versluierende werking heeft met betrekking 
tot de vraag of het een strategie is die de 
beweging in de richting kan brengen van 
een socialistische transformatie van de 
maatschappij of dat het een program voor 
socialistische wederopbouw is. Maar hoe 
het ook zij, het hele probleem van de 'we
gen naar het socialisme' is inzet van een 
intens debat in geavanceerd-linkse kringen. 
Wanneer we de debatten met betrekking 
tot de AES de revue laten passeren lijkt het 
juist om in de eerste plaats te bezien in 
welke verhouding dit debat staat tot de 
strijd voor het socialisme. 

De AES: reformistisch of revolutionair? 

ledere discussie met betrekking tot de AES 
gaat over een politieke strategie, impliciet 
of expliciet. Het is een onmogelijke zaak 
alle verschillende politieke strategieën te 
onderzoeken en ik hoop dat de lezer het 
me niet kwalijk zal nemen als ik de zaken 
al te eenvoudig voorstel en die standpunten 
er uit pik waarvan ik denk dat ze 'represen
tatief' zijn. In de volgende paragraaf zal ik 
ingaan op de verschillen die binnen het 
kader van een strategie waarover men het 
in grote trekken eens is, aan de dag treden. 
In deze paragraaf houd ik me echter bezig 
met de tegenover elkaar staande politieke 
strategieën en de daaruit voortvloeiende 
benadering van de AES. 
Binnen links is de scherpste afwijzing van 
de AES afkomstig van diegenen die haar 
als een reformistisch programma beschou
wen, dat ontworpen is om het kapitalisme 
te rationaliseren en te stabiliseren. Dit is 
bijvoorbeeld het standpunt van de Militant
groep (een trotskistische groep die binnen 
de Labour Partij werkzaam is) en van ex
treem-linkse organisaties als de Socialist 
Workers Party. Wat zij voorstellen is een 
meeslepend programma voor nationalisa-
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ties en arbeiderscontrole dat het doorvoe
ren van een socialistische planning moge
lijk zou maken. De voorwaarden hiervoor 
zouden gevormd worden door een ver
scherping van de klassenstrijd die zou 
leiden tot een onvermogen bij de heersende 
klasse om de macht aan zich te houden, 
tot een groeiend verlangen bij miljoenen 
mensen naar een revolutionaire breuk en 
de vorming van onafhankelijke organen 
van de arbeidersmacht Gegeven een 
sterke revolutionaire voorhoedepartij zou 
dan de staatsmacht van de bourgeoisie 
verpletterd en een arbeidersstaat gescha
pen kunnen worden. Daarnaast is er sprake 
van een meer verfijnde versie waarin de 
gedachte wordt aanvaard dat er, althans 
binnen links, grote steun bestaat voor het 
soort radicale AES die ik in het boven
staande heb geschetst. Een dergelijjke 
radicale versie van de AES, wordt toegege
ven, zou voor de kapitalistische staatsmacht 
een enorme uitdaging vormen. ledere 
poging om een dergelijke strategie door te 
voeren zou resulteren in een kapitaals
vlucht; de beurzen in het buitenland zouden 
in paniek raken; buitenlandse regeringen 
en kapitaalsgroepen, met inbegrip van de 
internationale financierskringen, zouden 
maatregelen treffen tegen iedere poging 
de handel en het geldverkeer onder con
trole te krijgen; de multinationale onderne
mingen zouden iedere poging om hen aan 
planovereenkomsten te binden, saboteren. 
Juist de omstandigheden die tot een ver
sterking van de positie van de arbeiders
klasse leiden zouden het kapitalisme des
tabiliseren. De AES zou daarom gecon
fronteerd worden met zeer intensief verzet 
dat alleen gebroken zou kunnen worden 
door middel van een snelle revolutionaire 
breuk en een volledige overdracht van de 
macht. Zoals een van de critici het heeft 
geformuleerd: 'De kern van de zaak is dat 
het moeilijker zou zijn een radicale versie 
van de AES door te voeren dan een 
machtsovername die verder zou gaan. In 
feite is het vrijwel onmogelijk. Het soort 
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half-afgebouwd huis dat de voorstanders 
voor ogen staat- waarin het kapitaal de 
handen wordt gebonden met behulp van 
verplichtende planovereenkomsten terwijl 
het overgrote deel van de industrie in 
particuliere handen blijft- houdt voor de 
arbeidersbeweging in dat de twee slechtste 
aspecten van beide werelden met elkaar 
gecombineerd worden. De strategie gaat 
ver genoeg om de destabilisering van het 
kapitalisme te bewerkstelligen maar laat 
de vitale maatregelen die nodig zijn om 
het kapitalisme te bestrijden buiten be
schouwing.' (John Harrison, Marxism 
Today, mei 1980). 
Het voorbeeld van Chili wordt in dergelijke 
discussies over de politieke implicaties van 
de AES dikwijls aangehaald ter illustratie 
van het betoog dat je een levende tijger 
niet bij stukjes en beetjes kunt villen. 
We zouden de belangrijkste lijn in de kritiek 
van 'ultra-links' als volgt kunnen samen
vatten: 
1. De daadwerkelijke ruimte voor het 
nemen van reformistische maatregelen is 
verdwenen. Het is onmogelijk terzelfdertijd 
economische groei te bewerkstelligen en 
een stap in de richting van het socialisme 
te doen (zie D. Coates, New Left Review, 
september-oktober 1981 ). 
2. De staat is een volledig kapitalistisch 
instrument dat vernietigd moet worden en 
vervangen door het equivalent van 'saw
jets' of arbeidersraden. 
3. De economische crisis heeft een inter
nationaal karakter en kan door Groot-Brit
tannië alleen niet worden opgelost en 
evenmin kan het socialisme in één land 
succes hebben. Binnen dit politieke denk
raam vallen deze critici aan de AES ont
leende voorstellen als het invoeren van 
een controle op de import aan als chauvi
nistisch. 
De 'ultra-linkse' kritiek op de AES ontleent 
enige geloofwaardigheid aan de ideeën 
die onder de gematigd linkse aanhangers 
van de AES opgeld doen. Vanwege het 
hierboven door mij vermelde door elkaar 
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halen van een programma voor de korte 
termijn en een strategie houden sommigen 
het korte termijn reflatoire programma 
voor de gehele AES. Om redenen die ik 
besproken heb in The Raad from Thatche
rism zou een dergelijk reflatoir pakket
als het niet verbonden is met of gevolgd 
wordt door meer radicale maatregelen -
de werkende klasse inderdaad in een nog 
moeilijker parket kunnen brengen. Boven
dien heeft gematigd links geen consistente 
politieke strategie voor de weg naar het 
socialisme. Sommigen zijn er vast van 
overtuigd dat een gekozen Labour-regering 
di'e de AES toegedaan is, deze strategie op 
de een of andere manier zou kunnen gaan 
doorvoeren met behulp van in het parle
ment genomen maatregelen. Zij zien niet 
in, dat alleen een brede volksbeweging 
een dergelijke strategie zou kunnen af
dwingen. In het algemeen onderschat men 
enerzijds de te verwachten oppositie van 
kapitalistische zijde en anderzijds de moei
lijkheden die zouden ontstaan door de 
verwachtingen van miljoenen dat alle 
problemen kunnen worden opgelost en 
alle eisen ingewilligd kunnen worden. Er 
bestaan zoveel verschillende stromingen 
dat het eenvoudiger is om tegenover de 
kritiek van ultra-links het soort politieke 
strategie te stellen waarvan ik denk dat ze 
het beste kader voor de AES vormt. 
Het beste kader wordt geleverd door The 
British Raad to Socialism van de CPGB. In 
dit stuk wordt het 'oktober 1917'-model 
verworpen omdat er in moderne geavan
ceerde kapitalistische maatschappijen 
sprake is van totaal andere omstandighe
den. Over revolutie moet gedacht worden 
in termen van een proces waarin de strijd 
zich op ieder terrein afspeelt, met inbegrip 
van dat van de staat zelf. De arbeidersklasse 
moet door middel van haar organisaties 
haar leidinggevende positie opbouwen 
door middel van een strijd waarin ze haar 
betrokkenheid bij de behoeften van de 
mensen en bij democratische vooruitgang 
vastlegt. Ze moet een brede democratische 
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alliantie opbouwen die ook autonome 
bewegingen omvat als de beweging voor 
vrouwenbevrijding, voor vrede, tegen 
rassendiscriminatie enzovoort. 
We zijn betrokken bij een strijd 'voor demo
cratie, op alle fronten, die niet alleen de 
economie raakt, maar ook controle op de 
politie, de hervorming van het juridisch 
systeem, het recht van leden van de strijd
krachten om zich in vakbonden te vereni
gen, en de uitbreiding (en niet beperking) 
van de macht van de plaatselijke overhe
den; verder zijn we betrokken bij de strijd 
om maatregelen met betrekking tot de 
hervorming van de grondwet, zoals de 
afschaffing van het Hogerhuis. Een deel 
van deze strijd wordt gevormd door de 
poging om de nationale economie aan 
democratische controle te onderwerpen. 
Wanneer we een beweging tot ontwikkeling 
brengen trekken we een enorme wissel op 
een verandering van politiek en maat
schappelijk bewustzijn bij miljoenen men
sen. Alleen dit zal het ons mogelijk maken 
een sterke buitenparlementaire strijd te 
voeren met het doel de voorwaarden te 
scheppen voor het optreden van een nieu
we Labour-regering. 
Tenzij de arbeidersbeweging samenhan
gende en geloofwaardige perspectieven 
kan presenteren zal de verwarring toene
men en is het gevaar niet denkbeeldig dat 
rechtse of zelfs reactionaire oplossingen 
op grote schaal aanhang krijgen of getole
reerd worden. 
Daarom moet het bestaan van verschillen
de stadia of coalities als deel van een dy
namisch proces worden erkend. De AES 
maakt deel uit van een benadering in deze 
zin. Deze strategie vormt geen maatschap
pelijk systeem maar een economische 
strategie die zelf een onderdeel is van een 
bredere politieke strategie. Ongetwijfeld 
kent een dergelijk perspectief haar eigen 
-moeilijke- problemen die ik in dit 
artikel niet kan uitwerken. Dat heb ik elders 
geprobeerd. 
Er zijn vele redenen waarom het onmid-
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dellijk doorvoeren van een revolutie niot 
tot de mogelijkheden behoort. Het vermo
gen van de krachten van het grote zakenle
ven om zich doelmatig te verdedigen berust 
op factoren als: 

de mate waarin de werkende mensen 
geloven dat de gewenste veranderingen 
mogelijk zijn en noodzakelijk zijn om 
hun belangen te verdedigen; 
de mate van eenheid en samenhang 
van de arbeidersbeweging; 
de kracht van de bondgenootschappen 
die zijn opgebouwd tussen de arbei
dersklasse en andere maatschappelijke 
krachten en bewegingen; 
de mate waarin de kapitalistische klasse 
en haar politieke krachten verdeeld zijn. 

Ook de internationale machtsverhoudingen 
en de toestand waarin de wereldeconomie 
zich bevindt zijn van invloed op en hebben 
te maken met de mate waarin een land 
gevoelig is voor de internationale tempe
ratuurschommelingen. Zij die de ervarin
gen in Chili gebruiken om het idee van de 
AES te bekritiseren leggen te veel de nadruk 
op interventies van buitenaf en onder
schatten het probleem dat er binnen Chili 
zelf nog hechte bondgenootschappen 
moesten worden opgebouwd. 
De kracht van de AES is dat ze een samen
hangende en geloofwaardige benadering 
biedt die de steun van miljoenen kan win
nen. De strategie van de AES vormt de 
basis voor brede bondgenootschappen. 
Veel van de voorstellen die erin worden 
geformuleerd kunnen een scheuring onder 
de kapitalistische krachten teweeg brengen. 
Wanneer deze strategie wordt geponeerd 
als deel van een omvattend democratisch 
perspectief kan ze ook behulpzaam zijn bij 
het isoleren van hen die proberen deze 
strategie te frustreren als vijanden van 
democratische vooruitgang en kan ze 
binnen de onderdrukkingsorganen zelf 
druk uitoefenen. 
De AES wordt natuurlijk bekritiseerd door 
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de rechtervleugel van de Britse arbeiders
beweging, een kritiek die gedeeld wordt 
door bijvoorbeeld velen van hen die de 
Labour Partij hebben verlaten en de Social 
Democratie Party hebben gevormd. In 
wezen gelooft het grootste deel van deze 
stroming dat het niet nodig is de macht 
van het grote zakenleven te breken. Zij 
willen zich zo weinig mogelijk met de 
markteconomie bemoeien behalve op 
bepaalde gebieden als onderwijs en ge
zondheidszorg. Zij aanvaarden dat er een 
beperkt reflatoir pakket nodig is, omdat ze 
geloven dat de Keynesiaanse lapmiddelen 
kunnen werken. Bij hen ligt de nadruk op 
een beperkt program van openbare werken 
en een uitbreiding van de vraag in combi
natie met controle op de lonen. Een deel 
van hun kritiek op de AES luidt: 

- ten eerste dat deze strategie zoveel 
verzet zal oproepen dat de economie in 
een crisissituatie verzeild raakt (dat wil 
zeggen dat ze de kritiek van extreem 
links voor een gedeelte onderschrij
ven); 

- ten tweede dat het doorvoeren van de 
AES een ernstige inflatie met zich mee 
zal brengen waaraan alleen het hoofd 
geboden kan worden met behulp van 
maatregelen als een strenge centrale 
controle op de lonen; 

- ten derde dat protectie en controle van 
de handel met het buitenland schadelijk 
is voor onze economie, omdat daardoor 
de voordelen die de vrijhandel biedt 
worden opgeofferd en deze maatrege
len een uitnodiging vormen voor ver
geldingsmaatregelen. 

De kritiek van de rechtervleugel komt erop 
neer, dat de AES een radicale verandering 
betekent en -als ze wordt doorgevoerd 
-een uitdaging inhoudt aan het adres 
van de grote kapitaalsmachten. Toch dui
ken enkele van de problemen die de rech
tervleugel aan de orde stelt, ook op binnen 
het kader van de AES. In het onderstaande 
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zullen we hierop ingaan. 

Het debat binnen het kader van de AES 

Ik geef toe, dat deze kop enigszins mislei
dend is. Vanwege de brede reikwijdte van 
de strategieën en de verschillende beklem
toning die je bij voorstanders van de AES 
vindt, is het vaak slechts mogelijk een 
subtiel onderscheid te maken tussen de 
argumenten die hier gegeven worden en 
die welke we in eerdere paragrafen hebben 
gehoord. Veel belangrijker is echter het feit 
dat de AES in veel en belangrijke opzichten 
onontwikkeld is. Ze draagt alle kenmerken 
van de tamelijk beperkte groeperingen in 
de beweging die haar in haar huidige 
vormen hebben geformuleerd. 
Een deel van het debat ontstaat omdat de 
AES terzelfdertijd samenhangend moet 
zijn en technisch moet kloppen èn politiek 
geloofwaardig moet zijn- voorwaarden 
die vaak in combinatie niet worden aange
troffen. 

Het gevaar van 'étatisme' 

Door sommigen wordt gesteld dat de AES 
is ontworpen als een programma voor het 
politieke topniveau dat door een centrale 
regering moet worden uitgevoerd en niet 
is gebaseerd op plannen en programma's 
die zijn uitgewerkt door de mensen die in 
de ondernemingen, de gemeenten en 
regio's in contact staan met de bevolking. 
De AES draagt veel van de kenmerken van 
de centralistische en bureaucratische be
nadering die de steun aan het Thatcherisme 
deden toenemen. Een gevolg van deze 
benadering op het hoogste niveau is dat 
de AES geen brede steun onder de volks
massa's kan mobiliseren.' 
Een richting in het debat wordt gevormd 
door pleidooien ten gunste van het idee 
van produktie voor maatschappelijke be
hoeften, waarbij het voorbeeld wordt aan-
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gehaald van het alternatieve plan dat door 
het comité van vakbandsvertegenwoordi
gers bij Lucas Aerospace voor deze onder
neming is opgesteld. Ik ben het ermee 
eens dat de AES zich niet tot een brede 
volksbeweging zal ontwikkelen tenzij deze 
strategie in veel grotere mate gebaseerd 
zal worden op de vraag wat de mensen in 
de gemeenten en bedrijven vinden dat ze 
nodig hebben en waarvoor ze strijd willen 
leveren. Een AES kan echter niet eenvou
digweg gebaseerd zijn op afzonderlijke 
plannen voor gemeenten en bedrijven. De 
machtsverschuiving die noodzakelijk is om 
de AES door te voeren vereist een combi
natie van mobilisatie van de bevolking en 
actie op nationale schaal; aan de belangrij
ke plaats die de staat inneemt kan niet 
worden voorbijgegaan. 
Bij de discussies zijn echter verderstrek
kende problemen ter tafel gekomen die 
alle nog 'open kwesties' zijn gebleven. Ik 
denk hierbij in het bijzonder aan onderwer
pen als 'democratische planning' en 'indu
striële democratie'. De gewone discussie
punten als 'plan tegenover markt' of 'de
centralisering tegenover centrale controle' 
hangen met deze discussie samen maar 
zijn nog niet het onderwerp van uitgebreide 
discussie geweest. 
Met betrekking tot het onderwerp 'indu
striële democratie' is er sprake van veel 
voorbehoud en grote verschillen van in
zicht. De huidige situatie, waarin de vak
bonden en vakbandsvertegenwoordigers 
in de bedrijven aan scherpe aanvallen 
blootstaan, creëert geen gunstige atmos
feer voor een dergelijke discussie en op 
het congres van de TUC van 1980 werd 
over deze zaak niet eens een resolutie 
aangenomen. Het huidige debat speelt 
zich meer af tussen diegenen die het meest 
verwachten van de uitbreiding van de 
bevoegdheden voor collectieve onderhan
delingen en diegenen die aan willen drin
gen op het invoeren van een formele ar
beidersvertegenwoordiging in de directie. 
Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat er 
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veel steun te vinden zal zijn voor verdere 
nationalisaties (afgezien van gevallen 
waarin bedrijven of industrietakken instor
ten). tenzij het mogelijk is zo'n structuur 
arbeiders-zeggenschap in te bouwen. Het 
debat heeft echter ook de vraag doen 
rijzen naar andere vormen van maatschap
pelijk eigendom, met inbegrip van coöpe
raties of ondernemingen die het eigendom 
van de gemeente zijn of op andere wijze 
worden gesteund. 
Als we de strijd voor de AES opvatten als 
een proces en niet enkel een programma 
moet er wel spanning ontstaan tussen het 
gevaar dat de vakbeweging en de arbeiders 
ingroeien in de grote ondernemingen en 
de noodzaak om het vermogen van de 
arbeidersklasse om invloed uit te oefenen 
op besluiten op het niveau van het bedrijf 
waarvan grote delen in particuliere handen 
blijven, te vergroten- een spanning die 
gevolgen heeft voor het vraagstuk van de 
planovereenkomsten. 

Inflatie en inkomensbeleid 

Een tweede belangrijk onderwerp van 
debat (hoewel het waarschijnlijk wat betreft 
de betekenis ervan op de eerste plaats 
komt) heeft betrekking op het gevaar dat 
een AES inflatieverwekkend is en op het 
probleem van een inkomens- en in het 
bijzonder een loonbeleid. De rechtervleugel 
van de arbeiders- en vakbeweging spreekt 
zich- evenals de SDP en de Liberale 
Partij- uit voor een inkomenspolitiek. 
Maar ons gaat het om het debat binnen 
links en in het bijzonder tussen de aanhan
gers van de AES. 
De vakbeweging, die net haar ervaringen 
met een inkomensbeleid (dat onverander
lijk een loonmatigingsbeleid is geweest) 
onder de Tory- en Labour-regeringen achter 
de rug heeft, heeft zich nogmaals ten gunste 
van vrije collectieve onderhandelingen en 
tegen een inkomensbeleid van welke soort 
dan ook uitgesproken. De positie van de 

Labour Partij is wat dubbelzinniger. 
De discussies spitsen zich toe op de vol
gende onderwerpen. 
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Vormt inflatie een probleem bij het door
voeren van de AES-programma's? Men is 
het er in grote trekken over eens dat een 
op expansie gericht beleid dat gepaard 
gaat met een vergroting van de onderhan
delingsmacht van de vakbeweging de 
inflatie waarschijnlijk wel met enkele pun
ten op zal jagen, als de andere factoren 
gelijk blijven. Op dit moment is het belang
rijkste probleem waarmee de Britse bevol
king wordt geconfronteerd natuurlijk niet 
de inflatie maar zijn dat de werkloosheid 
en de verslechtering van de positie van de 
industrie. Niettemin is inflatie, zoals we 
hebben ervaren, een reden tot zorg en 
moet iedere serieuze AES zich er reken
schap van geven. Ik heb tot nu toe aange
nomen dat de loonkosten een belangrijk 
element zijn in de prijsvorming- dat 
geloof ik inderdaad ook, maar er zijn ook 
vele andere elementen die samen inflatie 
creëren, zoals de fiscale en monetaire 
politiek van regeringen, de oligopolistische 
structuur van industrieën, enzovoort. 
Als inflatie een probleem is (en het is heel 
goed mogelijk met een bescheiden inflatie
cijfer te leven) is het dan misschien beter 
je uitsluitend indirect met loononderhan
delingen bezig te houden? Bestaat er eigen
lijk wel zoiets als een werkbaar inko
mensbeleid? Mijn eigen opvatting luidt dat 
de AES bedoeld is om de voorwaarden te 
scheppen voor een voortdurende stijging 
van de reële levensstandaard en in aller
eerste instantie voor die van de achterge
stelde groepen en de laagstbetaalden. 
Voor een regering die zich op de AES 
oriënteert is het het verstandigste zich 
bezig te houden met de factoren die de 
onderhandelingen bepalen en geen pogin
gen in het werk te stellen het onderhande
lingsproces direct te beheersen. Dit zou 
kunnen gebeuren door het op expansie 
van de economie gerichte programma te 
combineren met een prijscontrole in vitale 
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sectoren zodat de reële levensstandaard 
kan stijgen en met een duidelijk beleid ten 
aanzien van maatschappelijke prioriteiten. 
Maar of dit werkt is afhankelijk van het 
niveau van bewustzijn van de massa van 
de werkende bevolking en dan nog blijven 
er veel vragen open. Zeker: de Britse ar
beidersbeweging probeert op het moment 
zich te verweren tegen een krachtdadige 
poging de reële lonen omlaag te brengen; 
het gevecht rond de lonen is een onont
beerlijk onderdeel van de campagne voor 
het verslaan van de Tory-strategie en het 
banen van de weg die naar een AES voert. 
Er bestaan geen vooruitzichten voor een 
AES als de werkende klasse gedemobili
seerd is en de organisaties ervan niet bij 
machte zijn op onafhankelijke wijze actie te 
voeren. Niettemin zullen de verwachtingen 
ten aanzien van een regering die een AES 
uitvoert hoog gespannen zijn, juist op het 
moment dat een dergelijke regering ge
confronteerd wordt met verzet en pogingen 
de economie te destabiliseren. Dit alles zal 
van de georganiseerde arbeidersklasse 
een hoge mate van inzicht vereisen. 

Buitenlands economisch beleid. 

Een derde punt van discussie wordt ge
vormd door het soort economisch beleid 
met betrekking tot het buitenland - met 
inbegrip van de houding ten aanzien van 
de EEG- dat door een regering die zich 
op de AES oriënteert gevoerd moet wor
den. De scherpste discussies hebben zich 
afgespeeld op het punt van de beheersing 
van importen. De meerderheid van de 
mensen die zich bezig hebben gehouden 
met het formuleren van de AES gelooft, 
meen ik, dat beheersing van de import 
nodig is als aanvulling op de beheersing 
van geld- en kapitaalstromen. De arbei
dersbeweging staat momenteel op het 
standpunt dat er een selectieve importbe
heersing nodig is ten behoeve van indu
strieën die door import met vernietiging 
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worden bedreigd, zoals gedeelten van de 
textielindustrie, de elektronica, de scheeps
bouw, de staalindustrie en andere indu
strieën. 
Er valt echter veel te zeggen voor een 
meer algemene beheersing van de import 
van fabrikaten en halffabrikaten om de 
binnenlandse economie in staat te stellen 
te expanderen. Als dit verwezenlijkt wordt 
dan kunnen de importen weer groeien, 
ook al kan de samenstelling van het geïm
porteerde pakket veranderen. Dit is het 
antwoord op de opmerkingen van diegenen 
die beweren dat importbeheersing neer
komt op het exporteren van werkloosheid: 
de markt in Groot-Brittannië wordt juist 
beperkt door economische stagnatie. Over 
het soort controle wordt dan nog geen 
uitspraak gedaan: tarieven, quota-regelin
gen, de verkoop van vreemde valuta, en
zovoort. Hoewel natuurlijk, hoe globaler de 
maatregelen zijn, des te geringer het gevaar 
van vergelding. Vergelding is een reëel 
probleem, vooral met betrekking tot de 
EEG. 
Het is duidelijk dat de AES pas aan het 
begin staat van het onderzoek naar de 
problemen met betrekking tot een buiten
lands economisch beleid. Afgezien van de 
beheersing van de handel met het buiten
land komen ook nog de volgende proble
men naar voren: 
1. De betekenis van de veranderingen die 
zich in de internationale arbeidsdeling 
voordoen en de plaats die Groot-Brittannië 
in deze ontwikkelingen inneemt. Deze 
vraag valt niet te scheiden van het uitspre
ken van een oordeel over de weg waarlangs 
de Britse economie en industrie zich moe
ten ontwikkelen; afgezien van enkele alge
mene frasen over herindustrialisering is dit 
nog één groot vraagteken. 
2. De juiste houding ten aanzien van de 
minder ontwikkelde landen die bezig zijn 
hun exportindustrieën op te bouwen en in 
toenemende mate met protectionisme 
worden geconfronteerd. Links gelooft 
zeker in het bereiken van bijzondere over-
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eenkomsten met de derde wereld, maar er 
is ook een discussie gaande over de nood
zaak een onderscheid tussen de derde 
wereldlanden aan te leggen en nauwkeurig 
te kijken naar de klassen- en de maat
schappelijke verhoudingen binnen die 
speciale groep, bestaande uit landen als 
Hang Kong, Taiwan enzovoort die bezig 
zijn hun export drastisch uit te breiden. 

Moet het Verenigd Koninkrijk zich uit de 
EEG terugtrekken 7 

Afgezien van het debat over beheersing 
van de importen gaat de belangrijkste 
discussie over de relatie tussen Groot-Brit
tannië en de EEG. Het beleid van de Labour 
Partij en de TUC is er nu op gericht Groot
Brittannië via onderhandelingen uit de 
EEG terug te trekken, en dit is een eis die 
door brede lagen van de bevolking wordt 
gesteund, maar het zou onjuist zijn te 
concluderen dat dit probleem daarom niet 
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meer ter discussie zou staan. Er zijn aan
hangers van de AES die stellen dat terug
trekking een verkeerde strategie zou zijn. 
Zij die dit geloven hoeven daar niet nood
zakelijkerwijs allen dezelfde redenen voor 
te hebben, maar de hiernavolgende argu
menten zijn tot op zekere hoogte typerend 
te noemen. 
1. In het bijzonder onder invloed van de 
economische crisis beweegt de EEG zelf 
zich in de richting van protectionisme. Een 
regering die een eenzijdige actie zou on
dernemen ter beheersing van de importen 
zou problemen kunnen krijgen, maar niet 
makkelijk uit de Gemeenschap verstoten 
kunnen worden. 
2. Het voorbeeld van de regering-Mitterand 
(zoals ook dat van andere regeringen, 
overigens) toont aan dat het onwaarschijn
lijk is dat plannen voor nationalisaties op 
grote schaal op een veto stuiten. 
3. De integratie heeft al op grote schaal 
plaatsgevonden; onze vroegere handels
partners hebben zich op nieuwe markten 
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gestort en ons terugtrekken zou voor ons 
het gevaar van vergeldingsmaatregelen 
groter maken. 
4. We zouden een positieve houding moe
ten innemen tegenover samenwerking 
met radicale en socialistische bewegingen 
in de hele EEG en proberen gemeenschap
pelijke initiatieven te nemen en gemeen
schappelijk op te treden; de politieke situ
atie in Frankrijk, Italië en Griekenland geeft 
een aanwijzing voor het soort mogelijkhe
den dat zich voor kan gaan doen. 

Er is zo'n geweldige vloedgolfvan literatuur 
ontstaan met betrekking tot de vraag waar
om Groot-Brittannië zich uit de EEG zou 
moeten terugtrekken dat ik nauwelijks de 
argumenten hoef te herhalen. In wezen 
komen deze argumenten neer op de nood
zaak de nationale soevereiniteit van Groot
Brittannië te herstellen en richten zij zich 
tegen de verschillende kosten die de eco
nomie worden opgelegd via hogere voed
selprijzen en de budgettaire bijdragen om 
het landbouwfonds in stand te houden. 
Zelf zou ik betogen dat de structuur van de 
economie van het Verenigd Koninkrijk ons 
tot een erg ongeschikt lid maakt van een 
organisatie waarvan de belangrijkste en 
kostbaarste gemeenschappelijke structuur 
door het landbouwfonds wordt gevormd, 
en verder dat het Frans-Duitse bondge
nootschap, dat de kern van de EEG uit
maakt, het onwaarschijnlijk maakt dat een 
regering die de AES is toegedaan en de 
belangrijkste richting van het beleid van de 
EEG aan zou tasten, makkelijk zou worden 
getolereerd. 
Voor ik de kritiek van feministische zijde 
weergeef moet ik er de nadruk op leggen 
dat met de onderwerpen die ik hierboven 
heb behandeld de problematische kanten 
van de AES niet zijn uitgeput. Een discus
siepunt, dat met de dag belangrijker wo·rdt, 
is de vraag of als gevolg van de voorstellen 
zoals die nu in de AES geformuleerd staan, 
er wel een toestand van volledige werkge
legenheid kan worden verwezenlijkt. Steeds 
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meer mensen beginnen te geloven dat, 
(ondanks het feit dat vroegere voorspellin
gen met betrekking tot het werkvernieti
gende karakter van de technologische 
revolutie onjuist leken), de nieuwe golf die 
er nu aankomt er een van geheel andere 
aard is. Verder heb ik me met nog een 
terrein niet beziggehouden: met de wense
lijkheid of onwenselijkheid van economi
sche groei en de hiermee verband hou
dende problemen ten aanzien van de be
scherming van het leefmilieu. 

De kritiek van feministische zijde 

Onder de feministes zijn verschillen in 
nadruk te constateren in hun benadering 
van de AES. Een tendens is dat men de 
AES als een nuttige strategie ziet om een 
begin te maken met het doorbreken van 
de vicieuze cirkel waarin vrouwen als ge
volg van de economische crisis gevangen 
zitten. De volgende vragen worden echter 
gesteld: 
'Maar kan de AES de belangrijke problemen 
helpen oplossen die het gevolg zijn van de 
belofte te streven naar een werkelijke eco
nomische gelijkheid voor vrouwen? Kan 
deze strategie de belangrijke ideologische 
taak vervullen mannen te laten aanvaarden 
dat als er een eind wordt gemaakt aan de 
discriminatie van vrouwen dit voor hen 
een verlies van hun relatieve bevoorrech
ting betekent? Zal de werkgelegenheid 
voldoende snel kunnen worden uitgebreid 
om te kunnen voorkomen dat tweedracht 
de overhand krijgt? Betekent het dat men 
zich verplicht de relatieve posite van de 
lager betaalden in het algemeen en van de 
vrouwen in het bijzonder te verbeteren? 
Zal men in staat zijn het soort controle op 
de kapitalistische sector te vestigen waar
door dit mogelijk zal worden ?'2 
Een scherper geformuleerde benadering 
luidt dat de AES het produkt is van een 
door mannen beheerste, patriarchale en 
hiërarchische arbeiders- en vakbeweging. 
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Het probleem is niet dat er aan de be
staande lijst voorstellen een paar voorstel
len van feministische strekking moeten 
worden vastgeplakt. Anna Coote betoogde 
in de New Socialist (november 1981) dat 
'we tot de bevinding zullen komen dat de 
AES, in weerwil van haar radicale preten
ties, ingebed is in dezelfde ouderwetse 
patriarchale waarden waarvan alle belang
rijke stromingen in het politieke denken 
heden ten dage zijn doortrokken en waar
door deze worden misvormd. De conclusie 
kan luiden dat we een nieuw uitgangspunt 
nodig hebben, een nieuwe reeks criteria, 
een nieuwe prioriteitsstelling'. We zouden, 
werpt ze op, eerder met de reproduktiever
houdingen dan met de produktieverhou
dingen moeten beginnen. 
De belangrijkste vragen luiden dan: hoe 
verzorgen we onze kinderen en brengen 
we ze groot; hoe brengen we een herver
deling tot stand van arbeid en inkomen 
binnen het gezin; hoe verwezenlijken we 
een herstructurering van betaald werk en 
hoe verbeteren we de dienstverlening van 
de zijde van de staat? De voorstellen van 
Anna Coote bevatten ook de suggestie dat 
er tussen de werkende mensen een her
verdeling tot stand moet worden gebracht 
door middel van het afschaffen van de 
belastingvoordelen voor de getrouwde 
man (voordelen die alle getrouwde mannen 
krijgen, of ze nu kinderen hebben of niet) 
en dit extra-staatsinkomen te gebruiken 
om de kinderbijslag te verhogen. Verder 
zouden de financiële middelen waarover 
de staat beschikt, moeten worden herver
deeld door geld bij defensie weg te halen 
en dit ten goede te laten komen aan bij
voorbeeld de sociale voorzieningen. Er zou 
een wettelijk minimumloon moeten wor
den ingevoerd en via collectieve onder
handelingen (indien nodig gesteund door 
wetgeving) zou de arbeidstijd aanzienlijk 
moeten worden verminderd zonder dat dit 
gepaard gaat aan een evenredig verlies 
aan inkomen. 
Ongetwijfeld heeft de feministische bewe-
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ging het doel van de AES opnieuw in de 
discussie gebracht voorzover deze strategie 
betrekking heeft op de intermenselijke 
verhoudingen en in het bijzonder met 
betrekking tot de vraag hoe ze een bijdrage 
zal leveren tot het beëindigen van de on
derdrukking van de vrouw en de vele ge
volgen die dit heeft. Niet alleen het debat 
over deze vraagstukken zelf, maar ook de 
mate waarin deze onderdeel worden van 
een beweging zal van invloed zijn op veel 
van de kenmerkende trekken van de AES. 
In termen van feitelijke voorstellen zijn de 
suggesties van Anna Coote echter al voor 
een groot deel in de AES opgenomen, 
maar men begrijpt nog niet overal dat de 
AES een nieuwe maatschappelijke strategie 
moet bevatten of daarvan vergezeld dient 
te gaan. 
We moeten echter voor ogen houden dat 
de AES een strategie wil zijn en geen pro
gramma voor een socialistische maat
schappij of een programma dat een oplos
sing biedt voor seksuele onderdrukking en 
rassenongelijkheid; een strategie die, 
uitgaande van de situatie waarin we ons 
nu bevinden, de voorwaarden helpt schep
pen voor een meer radicale verandering. 

De AES en de huidige politieke situatie in 
het Verenigd Koninkrijk 

De hoofdlijnen van de AES zijn geformu
leerd in een periode toen ervan werd uit
gegaan dat Groot-Brittannië hetzij Tory
hetzij Labour-regeringen zou hebben, 
hoewel met wisselende meerderheden. De 
strijd om eerst de leiding van de Labour 
Partij voor de AES te winnen (als deel van 
een bredere strategie) en vervolgens de 
garanties te krijgen dat dit besluit door de 
parlementsfractie van Labour zou worden 
uitgevoerd, is daarom voor links een vitaal 
probleem geweest. Er zijn nu echter teke
nen die er sterk op wijzen dat er binnen de 
politieke partijen grote verschuivingen op 
til zijn. Het Thatcherisme heeft in brede 
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kringen verzet, angst en verlangen naar 
verandering opgeroepen. Er is in brede 
kringen echter sprake van gedesillusio
neerdheid met betrekking tot de Labour 
Partij naar aanleiding van de van 1974 tot 
1979 met de Labour-regering opgedane 
ervaringen en er bestaat maar een beperkte 
mate van steun voor de politieke filosofie 
van links zoals die (met de 'hulp' van de 
massamedia) door de massa van de bevol
king wordt gezien. De splitsing van de 
Labour Partij en de vorming van de Social 
Demoeratic Party, die een bondgenoot
schap met de liberalen is aangegaan, houdt 
de dreiging van de volledige ineenstorting 
van het tweepartijenstelsel in, dat- hoewel 
het verschijnselen van ontbinding vertoon
de- de Britse politiek na de oorlog heeft 
gedomineerd. De verkiezing van een La
bour-regering wordt nu een meer proble
matische zaak, ook al kan dit met het ei
genaardige kiesstelsel van ons met de 
steun van slechts een derde van de uitge
brachte stemmen worden verwezenlijkt. 
Het is een duidelijke zaak dat grote delen 
van de bevolking het- naar hun mening 
-rechtse en linkse 'extremisme' in een 
periode dat de ernstige toestand van Groot
Brittannië een radicale verandering vereist, 
verwerpt. Het bestaan en het verder ont
wikkelen van een alternatieve economische 
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strategie wordt veeleer meer dan minder 
belangrijk wil het resultaat niet een groei
ende gedesillusioneerdheid en een ruk 
naar rechts zijn. Er is behoefte aan een 
politieke strategie die gebruik zal maken 
van de AES om bewegingen en program
ma's tot ontwikkeling te brengen met 
behulp waarvan de bondgenootschappen 
kunnen worden opgebouwd waarvan de 
weg naar het socialisme afhankelijk is. De 
AES vormt echter een belangrijke verwor
venheid. De debatten, waarvan ik in dit 
artikel een- het zij toegegeven- kort en 
onvoldoende overzicht heb gegeven, zou
den de functie moeten hebben deze strate
gie verder te ontwikkelen en kracht bij te zet
ten. 

Sam Aaronovitch 

NOTEN 

1. Zie bijvoorbeeld State Intervention in lndustry, 
een boek dat geschreven is door de Trades Coun
cils van Coventry, Liverpool en Newcastle en dat 
gebaseerd is op hun ervaringen met de National 
Enterprise Board en andere vormen van staatsin
terventie van de zijde van de Labour-regering van 
1974-1979. 

2. Jean Gardiner en Sheila Smith, 'Feminism and 
the Alternative Economie Strategy', Marxism To
day, oktober 1981. 

!' I· I 
i 
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Een reactie op 
Jan de Boo 

Inmenging of terechte 
betrokkenheid 

In Politiek & Cultuur van december vorig 
jaar heeft Jan de Boo verslag gedaan van 
besprekingen tussen onze partij en een 
delegatie van de Japanse communistische 
partij. Een centraal element in zijn betoog 
is 'het belang zich te onthouden van onge
oorloofde inmenging in de zaken van een 
andere communistische partij'. 
Voor wie de Japanse partijgeschiedenis 
enigszins kent- met al zijn vanuit ambas
sades van vreemde mogendheden geleide 
fracties en pressiegroepen- een terecht 
standpunt. De conclusie die Jan de Boo 
aan het slot van zijn relaas trekt en met 
name de vergelijking die hij maakt met 
een geheel andere situatie- namelijk die 
van een uit de Franse communistische 
partij geroyeerde groep leden met kritiek 
op recente wendingen in de PCF-politiek 
-wekt evenwel de indruk dat het hem 
niet uitsluitend gaat om het afwijzen van 
rechtstreeks ingijpen van buitenaf in andere 
partijen. Hij schrijft: 'Wanneer de leiding 
van de Japanse CP het nodig vindt om de 
zg. groep Shiga te bestrijden, dan is dat 
haar recht, evenzeer als dit is voor de 
leiding van de PCF om de rond Balibar 
verzamelden buiten de partij te plaatsen. 
Dat kunnen zij beter beoordelen dan wij. 
Omgekeerd verwachten wij hetzelfde.' 
Weinigen in ons land zullen weten wat de 
'groep Shiga' in Japan propageert en op 
welke wijze deze precies bestreden is. 
Maar Balibar geniet in Nederland wel 
enige bekendheid. Zijn kritiek en die van 
talrijke andere Franse communisten had 
betrekking op de PCF-politiek inzake bui
tenlandse arbeiders in Frankrijk, een zaak 
die in Nederland druk besproken is. En ze 
hadden andere opvattingen over de wijze 
waarop communisten en socialisten tot 
meer democratische verhoudingen in hun 
land kunnen geraken. 

Wie zal ontkennen dat het debat over deze 
fundamentele vraagstukken in de Franse 
partij door de Fransen zelf gevoerd moet 
worden? Van 'ongeoorloofde inmenging' 
vanuit Nederland in de zaken van de PCF 
is dan ook in de verste verte geen sprake. 
Maar waarom stelt Jan de Boo dit dan 
toch op deze wijze aan de orde? 
Is het in zijn ogen slecht, te signaleren dat 
er geschilpunten in de Franse partij be
staan? De Waarheid heeft er uitvoerig over 
bericht. Er is op verkiezingsvergaderingen 
in 1981 bij ons veel over gesproken. Is het 
onjuist er een mening over te formuleren? 
De zaken spelen ook bij ons en het is alleen 
maar interessant kennis te nemen van de 
ervaringen en standpunten over en weer. 
Niet-inmenging kan nooit inhouden: het 
negeren of verzwijgen wat elders voorvalt. 
Meningenstrijd of zelfs polemiek is toch 
niet als 'ongeoorloofde inmenging' af te 
doen! Het is integendeel noodzakelijk, uit 
terechte betrokkenheid. 
Als het over Polen gaat is wellicht duidelij
ker hoe moeilijk het is met het begrip 'niet
inmenging' te werken. Dat wij de militaire 
machtsgreep in dat land veroordelen, is 
vanuit de opvattingen van de CPN gezien 
vanzelfsprekend. Ook de Japanse commu
nisten hebben dat gedaan en er valt moeilijk 
het stempel 'inmenging' op te drukken, al 
wordt dat inderdaad van sommige kanten 
gedaan. Een generaalsbewind en het ge
vangenzetten van vakbondsleden zijn geen 
interne aangelegenheden, maar gaan alle 
progressieve krachten in de wereld aan. 
Dat wij vaststellen dat zich in de Poolse 
partij verschillende stromingen hebben 
voorgedaan en dat ongetwijfeld nog doen, 
is een kwestie van volgen wat er gebeurt. 
Net zoals vast te stellen is dat zich binnen 
het vakverbond Solidariteit stromingen 
aftekenen. En in beide gevallen zullen die 
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stromingen aan de hand van hun eigen 
opvattingen en uitlatingen gekarakteriseerd 
moeten worden. Want hoe zou je er anders 
over kunnen spreken? 
Jan de Boo zal het hier ongetwijfeld mee 
eens zijn. Zelf ging hij enige tijd geleden 
nog aanzienlijk verder dan dat. In een 
artikelenreeks in De Waarheid volstond hij 
niet met het aanduiden van stromingen in 
Solidariteit, maar vond hij het ook nodig te 
stellen dat 'men er vrede mee kan hebben 
dat figuren als Ru lewski tot de orde worden 
geroepen (De Waarheid, 10 oktober 1981). 
Een mijns inziens te betreuren uitspraak, 
omdat niet lang tevoren Ru lewski door de 
politie 'tot de orde was geroepen', door 
hem fysiek in elkaar te slaan. Het was 
duidelijk een manier van aanpakken waar 
n ie m a n d vrede mee kan hebben en 
waar ook in ons land terecht grote veront
waardiging over is ontstaan. Inmiddels is 
het 'incident' met Rulewski tot politiek 
systeem verheven in Polen, en we spreken 
ons daar gezamenlijk als partij tegen uit. 
Het ligt dus niet zo eenvoudig met die niet
inmenging. 
Moet er dan onderscheid gemaakt worden 
tussen schrijven over een communistische 
partij en schrijven over andere partijen en 
organisaties? Mij lijkt dat zo'n verschil in 
het geheel niet gemaakt kan worden. Daar
voor is geen enkel aanvaardbaar argument 
te bedenken. Zeker niet waar blijkt dat 
communistische partijen zich niet zelden 
buitengewoon omstreden gedragen. 
Naar mijn ervaring is er in de praktijk van 
onze partij geen enkele aanleiding iemand 
van inmenging te verdenken. Juist in reac
tie op inmenging en overheersing van 
buitenlandse krachten op ons, heeft de 
CPN sedert de zestiger jaren een periode 
doorgemaakt van het tegenovergestelde: 
volledige afzijdigheid van internationale 
discussie. Hoe begrijpelijk dat wellicht ook 
was, daar komt nu een eind aan. Nederland 
is geen provincie. En als onze partij niet 
actief deelneemt aan debatten, die ook 
elders gevoerd worden over de strategie 

voor socialistische omvorming van de 
kapitalistische maatschappij, dan zou dat 
het spoedig einde betekenen van ons 
politieke bestaan. 
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Jan de Boo schrijft: 'Ik heb zeer ervaren in 
de gesprekken met de Japanse partijdele
gatie, hoezeer zij zich onthielden van zelfs 
een zweem van inmenging in het optreden 
van onze partij.' Dat lijkt nu een overdreven 
voorstelling van zaken. Jan kan onmogelijk 
bedoelen dat het hem opviel dat de Japanse 
communisten nalieten ons een andere 
koers op te dringen, tijdens een bezoek dat 
slechts enkele dagen heeft geduurd? En 
Jan zal het ook niet als een ideaal van de 
communistische beweging willen voorstel
len, bij contacten met zusterpartijen te 
volstaan met louter een uitwisseling van 
officiële standpunten. Alsof het niet van 
belang is te weten of bepaalde kwesties en 
standpunten wellicht niet door de hele 
partij gelijk worden beoordeeld. En te 
weten wat dan de argumenten zijn op 
grond waarvan mensen tot andere opvat
tingen komen dan die van de partijleiding. 
De Nederlandse communisten hebben 
visies. En wel zeer behoorlijke. Het debat 
dat in onze partij momenteel gevoerd 
wordt mag er wezen en dient ook in het 
buitenland grote bekendheid te krijgen. 
Het ontwerp-partijprogram dat nu in dis
cussie is, alsmede de opvattingen van 
degenen die vinden dat het te ver, of juist 
niet ver genoeg gaat om in ons land einde
lijk een drastische vernieuwing van de 
maatschappij te krijgen, kunnen ook men
sen elders interesseren. 
In plaats van zich te onthouden van een 
'zweem van inmenging' is het beter zich 
over en weer op de hoogte te stellen van 
de werkelijke stand van zaken. Dat kan best 
leerzaam voor ons zijn. Het debat over 
vernieuwing van de zogenaamde inter
nationale communistische beweging en 
het overwinnen van de bestaande crisis 
daarin, is meer dan het uitwisselen van 
officiële posities. 

Wim Schoutendorp 
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Boekbespreking 

Internationale netwerken 
van banken en industrie 

Op vrijdag 4 december jl. verdedigde Mnin
dert Fennema zijn proefschrift 'International 
Networks of Banks and lndustry' in de uula 
van de Universiteit van Amsterdam. Dit 
proefschrift, dat is verschenen in de reoks 
'Mededelingen' van de subfaculteit polrti
cologie, en waarvan in het voorjaar een 
handelseditie zal verschijnen, behandelt de 
gedeelde benoemingen tussen 176 banken 
en industriële bedrijven uit 13 landen. 
Fennema's boek is om een aantal redenen 
van belang. In de eerste plaats omdat het 
inzicht verschaft in het internationale wnb 
van dubbelfuncties tussen bedrijven en zo 
tot conclusies komt over de internationole 
structuur van het kapitaal. Hoe lopen dn 
verbindingen tussen het Amerikaanse, 
Franse, Duitse en Japanse kapitaal? W11t is 
de plaats van de Nederlandse multinatro
nals in dit geheel? Dat zijn vragen waarop 
Fennema's studie antwoord geeft. 
In de tweede plaats verdient dit boek dn 
aandacht omdat het materiaal aandraant 
voor een analyse van het financierskapit aal. 
Hoe hebben de verhoudingen tussen ban
ken en industrieel kapitaal zich ontwikknld, 
en op welk niveau (nl. nationaal of interna
tionaal) vindt deze ontwikkeling hoofd<ake
lijk plaats? Dit is geen academische vr<~ag 
zonder meer; in laatste instantie hangun 
van het antwoord immers de concrete 
mogelijkheden voor een nationale econo
mische politiek af. 
De door Fennema opgeworpen en beunt
woorde vragen hebben een lange tradrtie 
in de marxistische theorie. De Duitse soci
aal-democraat Hilferding analyseerde rn 
zijn boek 'Das Finanzkapital' uit 1909 du 
toenemende vervlechting tussen bankon 

en industrie, en Lenin nam o.a. Hilferdings 
theorie als uitgangspunt voor zijn opstel 
over het imperialisme. Later werd de kwes
tie van de verhouding tussen banken en 
industrie tot een onderzoeksgebied op 
zich, ook zonder dat de resultaten van 
onderzoek naar die verhouding altijd direct 
werden ingebed in een analyse van het 
imperialisme. In Nederland werd zulk 
onderzoek verricht door Wibaut in het 
begin van de eeuw, en binnen de CPN 
door Baruch, Verrips, e.a., hetgeen resul
teerde in het boek 'Grote macht in klein 
land' ( 1962). 
Meer recent is door een groep onderzoekers 
aan de Universiteit van Amsterdam een 
vergelijkbaar onderzoek gedaan, dat onder 
de titel 'Graven naar Macht' in 1975 werd 
gepubliceerd. Deze groep, onder leiding 
van Mokken en Stokman, hanteerde daarbij 
een statistische methode die hen in staat 
stelde om met behulp van een computer 
in de enorme hoeveelheid namen van 
personen met functies in meer dan één 
bedrijf de meest centrale figuren op te spo
ren. 
Fennema heeft deze zelfde methode, de 
zgn. grafen-theorie, gehanteerd bij zijn 
onderzoek. Hij heeft bovendien de 'Jerbin
ding met de imperialisme-theorie in zoverre 
hersteld, dat hij zijn studie de vraag laat 
beantwoorden welke imperialisme-theorie 
het meest geschikte model voor een analy
se van de huidige verhoudingen biedt, die 
van Boecharin, die van Kautsky, of die van 
Lenin. Boecharin ging uit van nationale 
integratie van het kapitaal, en verwachtte 
scherpe rivaliteit tussen nationale 'staats
monopolistische trusts'; Kautsky en Lenin 
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zagen internationale vervlechting van het 
kapitaal in het verschiet, waarbij Kautsky 
meende dat het tot een zekere verzoening 
tussen de imperialistische mogendheden 
en een verdwijnen van de concurrentie 
zou komen, maar Lenin daarentegen 
voortgezette, ja juist nog scherpere con
currentie waarnam. 

Concurrentie tussen banken? 

De auteurs van 'Graven naar Macht' kwa
men tot de conclusie dat op grond van het 
netwerk van gedeelde benoemingen de 
grote Nederlandse banken, ABN en AMRO, 
de meest centrale positie innamen. Aan 
deze banken kon evenwel geen eigen 
'invloedssfeer' worden toegekend, die de 
conclusie zou wettigen dat de Nederlandse 
economie tussen twee banken is verdeeld. 
In een artikel in De Gids van januari/februari 
1976 toonde Fennema echter al aan, dat 
deze vraag allerminst als afgedaan kon 
worden beschouwd. Op grond van dezelfde 
gegevens liet hij zien dat er wel degelijk 
een zekere groepsstructuur te ontdekken 
was rond de twee banken. Op zich wierp 
deze bevinding weer nieuwe vragen op, 
omdat het toch moeilijk voorstelbaar is dat 
de Nederlandse economie door de AMRO 
en de ABN, internationaal gezien twee 
relatief bescheiden banken, zou worden 
gecontroleerd, terwijl Nederland tegelijker
tijd de thuishaven is van mammoetcon
cerns als Shell, Unilever, Philipsen AKZO. 
Baruch, die overigens ook een groepen
structuur binnen het Nederlandse kapitaal 
onderscheidde, was van mening dat de 
banken (toen nog 4 afzonderlijke instellin
gen) in feite instrumenten in handen van 
de monopolies waren, die deze laatsten de 
greep op de niet-monopolistisch georgani
seerde kapitaalgroepen binnen Nederland 
verzekerde (Grote Macht, dl. 1, p. 130). 
De vraag naar de interne verhoudingen 
binnen het Nederlandse kapitaal kan, juist 
door de internationale positie van de grote 
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concerns, niet worden beantwoord door 
alleen naar Nederland te kijken. Pas in een 
overzicht van de verhoudingen op wereld
schaal komen deze volledig tot hun recht, 
en de Nederlandse concerns blijken daar 
inderdaad, zoals Fennema laat zien, een 
centrale positie in te nemen. 
Maar eerst de kwestie van de banken. Is er 
nu concurrentie tussen de grote banken, of 
wordt de nationale economie collectief 
door deze instellingen gecontroleerd? 
Nationaal, aldus Fennema, lijkt de concur
rentie inderdaad opgeheven. De banken 
werken samen in diverse instellingen, in 
Nederland bijv. in de Bankgirocentrale, 
terwijl ze bovendien opereren onder een 
speciale wetgeving en onder toezicht van 
de Nederlandse Bank. In andere landen is 
het niet anders. Maar juist omdat de con
currentie binnenslands niet tot ontwikkeling 
komt, wordt ze internationaal, waar er geen 
belemmerende regelingen bestaan, zeker 
niet in West-Europa. Aan de hand van de 
samenstelling van internationale bank-con
sortia, waarvan er tussen 1969 en 1974 117 
ontstonden (daarvoor waren er 10), laat 
Fennema zien dat er nooit twee banken 
van dezelfde nationaliteit in een consortium 
deelnemen. 
Deze conclusie ondermijnt die van 'Graven 
naar Macht', als zou er één enkel machts
centrum in de Nederlandse economie 
bestaan in de vorm van de grote banken, 
die als echte monopolisten de markt onder 
elkaar hebben verdeeld. Kijken we over de 
grenzen, waar de banken die monopolie
positie niet hebben, dan blijft er van de 
schijn van samenwerking niet veel meer 
over. 

Prins Bernhard 

Terugkerend tot het centrale thema van 
Fennema's studie, het netwerk van gedeel
de benoemingen tussen de 176 banken en 
industriële bedrijven, zien we dat dit net
werk in twee afzonderlijke componenten 
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uiteenvalt, nl. een Japanse component en 
een Westerse, die 127 andere bedrijven 
omvat. Het Japanse kapitaal was dus in 
1970, het eerste steekjaar in Fennema's 
onderzoek, niet via gedeelde benoemingen 
met het overige kapitaal geïntegreerd. Het 
niet-Japanse netwerk vormde daarentegen 
één vervlochten geheel, en het is hier dat 
de internationale knooppunten van het 
moderne kapitalisme zichtbaar worden. 
In dit Westerse netwerk namen de volgende 
bedrijven de meest centrale positie in, 
zowel over het geheel genomen als gerne
ten naar het aantal bedrijven in de directe 
omgeving waarmee dubbelfuncties wor
den onderhouden. Om te beginnen 3 New 
Yorkse banken: Morgan, Chemica! Bank 
en Chase Manhatten. Vervolgens de Shell, 
de Deutsche Bank, de Canadese Internatio
nal Nickel Co., AKZO en General Electric. 
Dat de Nederlandse concerns in het Atlan
tische kapitalisme een bij uitstek strate
gische positie innemen, wordt hieruit dui
delijk. 
Maar wat voor betekenis kunnen we nu 
concreet toekennen aan deze resultaten? 
Fennema zelf beschouwt de lijnen die door 
dubbelbenoemingen tussen bedrijven 
worden gecreëerd in de eerste plaats als 
informatiekanalen, die niet als machtsver
houdingen kunnen worden opgevat zonder 
dat daarnaast de eigendomsverhoudingen 
tussen die bedrijven in ogenschouw wor
den genomen. In zijn concluderende hoofd
stuk legt hij evenwel het verband met een 
internationale klassenstructuur, en daar 
liggen nu precies de aanknopingspunten 
voor een analyse van het moderne kapita
lisme. 
De sterke internationale oriëntatie van de 
Nederlandse concerns komt immers niet 
alleen tot uitdrukking in de centrale positie 
in het netwerk van dubbelfuncties, maar 
eveneens in de prominente plaats die 
Nederlanders innamen binnen zulke groe
pen als de Bilderberg-conferentie, waar 
Prins Bern hard, Paul Rijkens van Uni lever, 
Van der Beugel (ABN, Hoogovens) en 
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Meynen (AKZO) lang de sleutelposities in 
hebben bekleed. De basis daarvoor was de 
sterke Atlantische concentratie van de 
Nederlandse investeringen in het buiten
land. In 1971 was de boekwaarde van 
directe buitenlandse investeringen vanuit 
Nederland bijvoorbeeld voor ruim 60% 
geconcentreerd in de VS, voor ruim' 20 in 
West-Duitsland en voor ruim 15 in Groot
Brittannië (vgl. H. Krägenau, 'Internationale 
Direktinvestitionen 1950-1 973', Hamburg 
1975). Hoewel hier een zekere vertekening 
optreedt doordat de boekwaarden in zwak
ke valuta-landen navenant laag zijn in 
verhouding tot de werkelijke omvang van 
investeringen (hetgeen bijv. een onder
waardering van Nederlandse investeringen 
in de Derde Wereld tot gevolg heeft), is er 
geen land waarvan het kapitaal zo bij uitstek 
op de Atlantische regio is georiënteerd. 
Vandaar ook dat de centraliteit van de 
Nederlandse concerns moet worden gezien 
tegen de achtergrond van de brugfunctie 
die het Nederlandse kapitaal inneemt 
tussen de VS en Engeland enerzijds, en 
West-Duitsland anderzijds. Dat juist de 
Shell (Brits-Nederlands) en AKZO (sterke 
Duitse bindingen) de meest centrale be
drijven blijken te zijn, is in dit licht begrij
pelijk. 

Internationale elite 

Nu zijn de genoemde verhoudingen niet 
stabiel, maar onderhevig aan de voortdu
rende verschuivingen die eigen zijn aan 
het imperialisme en die voortvloeien uit de 
ongelijke ontwikkeling van de kapitalen in 
de afzonderlijke imperialistische centra. 
Fennema heeft daarom een tweede steek
jaar voor zijn onderzoek gekozen, zodanig 
dat de effecten van de crisis van 1 974/'75 
kunnen worden onderzocht. Ook hier geldt 
weer dat de schokgolven van de imperi
alistische rivaliteit niet tot het terrein van 
de verhoudingen tussen bedrijven beperkt 
blijven. Zo kwam naast de Bilderberg-con-
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terentie in het begin van de jaren zeventig 
een tweede, eveneens informele, beleids
voorbereidende organisatie van de inter
nationale kapitalistische klasse tot ontwik
keling, nl. de Trilaterale Commissie, die in 
tegenstelling tot de Bilderberg, ook Japanse 
deelnemers telt. 
Voor wat de dubbelfuncties betreft, is deze 
uitbreiding nog niet gerealiseerd. In 1976, 
het tweede steekjaar, vormen de Japanse 
bedrijven nog steeds een groep op zich. 
Binnen het Westerse netwerk zijn echter 
enkele verschuivingen opgetreden. In de 
eerste plaats hebben de New Yorkse ban
ken en de Nederlandse multinationals aan 
centraliteit ingeboet, terwijl met name 
Westduitse bedrijven naar het centrum zijn 
opgerukt. De Shell behoort echter nog 
altijd tot de meest centrale ondernemin
gen. 
Belangrijker nog zijn de structurele ver
schuivingen in het netwerk als geheel, die 
tussen 1970 en 1976 zijn opgetreden. 
In de eerste plaats betreft dat de grotere 
dichtheid van het netwerk, zowel interna
tionaal als nationaal, hetgeen Fennema 
verklaart uit de overlappingen van belan
gen, die zich bij verscherpte internationale 
concurrentie nationaal gaan voordoen. De 
internationale vervlechting van het kapitaal 
is dus toegenomen, tenminste wat de 
personele relaties betreft; in de sfeer van 
de directe investeringen is het beeld meer 
uiteenlopend, met Nederland en West
Duitsland als de landen waarvan de inte
gratie in de wereldeconomie zowel actief 
als passief toenam. 
Ten tweede laat Fennema zien dat de 
banken in het algemeen een meer centrale 
positie zijn gaan innemen. Van nog groter 
belang is, dat financiers-kapitalisten (per
sonen met functies in tenminste één bank 
en één industriële onderneming) meer dan 
proportioneel de internationale dubbel
functies bekleden. Dit was al zo in 1970, 
maar is nog duidelijker geworden in 1976. 
Hiermee is aangetoond dat het financie
ringskapitaal bij uitstek internationaal tot 
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ontwikkeling komt. De gegevens die Fen
nema verder nog presenteert aangaande 
de feitelijke groep personen, die de dub
belfuncties voor hun rekening nemen, 
onderstrepen alleen maar dat zich een 
duidelijke trend naar de vorming van een 
hechte, internationale economische elite 
aftekent, zonder dat deze overigens qua 
samenstelling stabiel is. 

Beste papieren 

Uit het bovenstaande zal duidelijk gewor
den zijn dat de vraag welke imperialisme
theorie de beste verklaring biedt voor de 
personele structuur van het internationale 
kapitalisme in de zeventiger jaren, niet 
moeilijk te beantwoorden is. Internationale 
vervlechting bij gelijktijdige verscherping 
van de concurrentie geven Lenin hier de 
beste papieren, al tekent Fennema aan dat 
de Japanse situatie op zichzelf bezien sterk 
met het door Boecharin geschetste patroon 
van de staatsmonopolistische trusts over
eenkomt. 
Hieruit moet echter niet worden geconclu
deerd dat de imperialisme-theorie van 
Lenin met 'International Networks of Banks 
and lndustry' nu direct verder is ontwikkeld. 
Lenins theorie, zo goed als die van Kautsky 
en Boecharin, is door Fennema slechts als 
een abstract model gehanteerd, d.w.z. als 
een geïsoleerde uitspraak waarvan de 
huidige geldigheid zuiver formeel wordt 
vastgesteld -en dan ook niet eenduidig 
positief blijkt te zijn. Wat er tussen 1917 en 
1970 is voorgevallen dat de mate van 
correspondentie tussen Lenins 'model' en 
de huidige situatie zou kunnen verklaren, 
wordt grotendeels in het midden gelaten. 
Toch is daarmee de kous niet af. Zelf geeft 
de schrijver aan dat zijn studie moet worden 
gezien als een bijdrage aan een analyse 
van de internationale klassenverhoudingen 
in de Atlantische wereld, die weer de 
noodzakelijke voorwaarde vormt om tot 
een actuele imperialisme-theorie te gera
ken. 

[I 
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Aan zo'n imperialisme-theorie is inderdaad 
behoefte, en juist het aspect van de rivaliteit 
tussen de imperialistische mogendheden 
en de vormen die deze aanneemt bij de 
vèrgaande internationale vervlechting van 
het kapitaal, is te zeer op de achtergrond 
geraakt. Voor Lenin immers was imperi
alisme niet in de eerste plaats de onder
werping van de periferie aan het centrum, 
maar de specifieke vorm van de onderlinge 
rivaliteiten die voortvloeide uit de omstan
digheid dat de verdeling van de wereld 
voltooid was. De hieruit resulterende con-
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flicten maakten immers revolutionaire 
doorbraken mogelijk, een perspectief dat 
bij Kautsky, die uitging van de onderlinge 
verzoening van de imperialistische staten, 
nu juist afwezig was. 
Het zal duidelijk zijn dat voor zo'n analyse 
van de onderlinge rivaliteit inzicht in de 
feitelijke structuur van het internationale 
kapitaal een eerste vereiste is. Daarin is 
dan ook het belang gelegen van de hier 
besproken studie. 

Kees van der Pijl 
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PARTIJDOCUMENTEN 

Verklaring van het 
dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur van de CPN wijst de machts
greep van het leger in Polen volstrekt en ondubbel
zinnig van af. 
Deze ingreep onderstreept het bankroet van de Pooi
se Verenigde Arbeiderspartij die de vernieuwings
drang, zoals die door de bevolking en de vakbewe
ging in Polen tot uiting is gebracht, heeft geblok
keerd. Daarmee heeft deze partij zichzelf onmachtig 
gemaakt. In plaats van een consequente weg te vol
gen naar politieke oplossingen met democratische 
middelen is nu naar het verfoeilijke middel van de 
militaire repressie gegrepen. Dit is een obscure 
maatregel die uiteraard niets oplost en bedreigend is 
voor het Poolse volk. 
Naar de mening van het dagelijks bestuur van de 
CPN is hier ook het bewijs geleverd van het falen van 
een feitelijk één-partij-stelsel. Het is van mening dat 
socialisme veronderstelt het tot stand komen van 
brede coalities, machtsdeling en verdieping van de 
democratie. 
Het is een reactionaire opvatting om een crisissitu
atie als een argument te gebruiken vooreen militaire 
machtsgreep. Onze mening is dat juist een crisis als 
in Polen alleen te overwinnen is door ontplooiing 
van de democratie. 
De CPN heeft van het begin af aan als haar mening 
gegeven dat politieke oplossingen gevonden moe
ten worden voor de moeilijkheden in Polen. Dat ver
eist een samenwerking tussen alle Polen die het land 
uit de misère willen halen. Ongetwijfeld zijn er van 
verschillende kanten krachten geweest die een der
gelijke consensus onmogelijk wilden maken. 
Een militaire machtsgreep, waar de CPN principieel 
tegen is, kan in deze omstandigheden in Polen alleen 
maar van kwaad tot erger leiden. 
Op grond van deze stellingname geeft de CPN uiting 
aan haar krachtige protest. 

Dagelijks bestuur CPN 

Uit De Waarheid van maandag 14 december 1981 

CPN publiceert ontwerp
partijprogramma 
Het partijbestuur van de CPN heeft vrijdagavond 18 
december besloten tot publikatie van een ontwerp
partijprogramma, dat door Henk Hoekstra is geredi-

geerd. De publikatie van het ontwerp-program ge
schiedt onder verantwoordelijkheid van de commis
sie van het partijbestuur, die destijds met de voorbe
reiding van een ontwerp-program is belast en daar 
intensief aan heeft gewerkt. 
In overleg met de redactie van De Waarheid is be
sloten dat het ontwerp-program aanstaande donder
dag volledig in de krant wordt afgedrukt. 
Het partijbestuur besprak voorts de ontwikkelingen 
in Polen en sprak zijn instemming uit met de verkla
ring van het dagelijks bestuur, die zondag direct na 
de militaire machtsgreep in Polen werd uitgegeven. 

Uit De Waarheid van zaterdag 19 december 1981 

Zeventigste verjaardag 

CPN zendt ANC begroeting 
Het partijbestuur van de CPN heeft ter gelegenheid 
van de zeventigste verjaardag van de Zuidafrikaanse 
bevrijdingsbeweging Afrikaanse Nationale Congres 
een begroetingsboodschap gezonden aan de natio
nale leiding van het ANC. 'Wij verzoeken u deze 
groeten ook over te brengen aan Nelson Mandela, 
aan alle andere politieke gevangenen, in het bijzon
der ook de vrijheidsstrijders van het ANC die met ter
doodveroordeling worden bedreigd', zo wordt in de 
boodschap gezegd. 
Het partijbestuur van de CPN spreekt zijn solidariteit 
uit met allen die 'in Zuid-Afrika moedig strijden te
gen het gehate apartheidsregiem en zich teweer stel
len tegen de vervolgingen, de onderdrukking en de 
uitbuiting van de kant van de apartheidsfanatici'. 
Het ANC heeft zich in de strijd tegen de apartheid, te
gen rassewaan en rassendiscriminatie, voor demo
cratie en voor de vrede terecht groot gezag verwor
ven, aldus de CPN-boodschap. Herinnerd wordt aan 
de grote offers die zijn gebracht en de buitengewoon 
moeilijke omstandigheden waarin het ANC nu strijd. 
'De Nederlandse communisten zullen ook in de toe
komst, evenals in het verleden, in nauwe samenwer
king met alle progressieve en democratische men
sen in ons land ijveren voor een volledige boycot 
door Nederland van het Zuidafrikaanse apartheids
regiem en optreden voor de onvoorwaardelijke vrij
lating van Nelson Mandel a en alle andere gevangen 
vrijheidsstrijders.' 

Uit De Waarheid van woensdag 30 december 1981 

Spaanse communisten 
in Amsterdam 

Besprekingen tussen PCE 
en CPN 
Een delegatie van de Commun"1stische Partij van 
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Spanje (PCE) heeft in Amsterdam besprekingen ge
voerd met het partijbestuur van de CPN. 
De PCE-delegatie bestond uit Jordi Solé Tura, I iel van 
het Uitvoerend Bureau en parlementslid voor Barce
lona, en José Garcia Meseguer, lid van het partijbe
stuur en verantwoordelijk voor de emigratiecommis
sie van de PCE. Zij voerde gesprekken met Elly !ze
boud, vice-voorzitster, en Jan de Boo, lid van het 
dagelijks bestuur van de CPN. Voorts werd maan 
deelgenomen door Juan Ruiz, nationaal secrotaris 
van de PCE in Nederland. 
De vertegenwoordigers van beide communistische 
partijen hebben elkaar op de hoogte gesteld van de 
actuele politieke situatie in hun landen, en daarbij de 
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activiteiten en de strijdposities van hun partijen toe
gelicht. Ook over de internationale situatie is van ge
dachten gewisseld. In de benadering van een aantal 
vraagstukken werd een grote mate van overeen
stemming geconstateerd. 
De twee delegaties zijn van mening, dat het- uit
gaande van de kameraadschappelijke betrekkingen, 
die er sinds vele jaren tussen beide partijen bestaan 
-nuttig en nodig is deze rechtstreekse contacten in 
de nabije toekomst voort te zetten en te intensiveren. 
Aldus een persbericht, dat vrijdag in Madrid door de 
PCE en in Amsterdam door de CPN is gepubliceerd. 

Uit De Waarheid van vrijdag 15 januari 1982 
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Wie kent ze nog, de vroegere uitspraken 
van minister Den Uyl over bezuinigingen, 
de bescherming van de zwakkeren, de 
minima en het humaniseren van de arbeid? 
Bezuiniging, goed, we zijn daartoe bereid, 
maar dan ook humanisering van de arbeid, 
zo luidden zijn woorden in het bekende 
VPRO-interview 'met de benen op tafel'. 
Dat was in 1974. En op 11 oktober 1980 
volgde een andere, in Oe Rode Haan: het 
invoeren van een wachtdag in de ziektewet 
is volstrekt onverantwoord. 
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En daar zijn we dan nu, vijf wachtdagen, 
op kosten van de werkgever weliswaar, 
het verminderen van de uitkering bij ziekte 
met vijftien procent en het afschaffen van 
bovenwettelijke uitkeringen waardoor het 
loon bij ziekte gelijk blijft. Politieke partijen 
en vakbonden lopen te hoop. In de kranten, 
op de bedrijven en in de wasserettes is het 
ziekteverzuim en zijn de plannen van mi
nister Oen Uyl het gesprek van de dag. 
Zelfs de werkgevers geven kritiek. 

De ziektewet op 
de korte baan 

De reactie van minister Den Uyl op al deze 
opschudding is vrij onderkoeld: met moet 
mijn voorstellen eerst nog maar eens goed 
lezen. 
En dat is precies wat we in dit artikel willen 
doen. In eerste instantie geven we de 
voorstellen van de minister zo getrouw 
mogelijk weer en sommen we de effecten 
op die hij er zelf van verwacht. Daarna 
komen we met eigen cijfers, waardoor het 
mogelijk wordt na te gaan welke groepen 
werknemers meer en welke minder getrof
fen zullen worden. Ook een kritische be
schouwing over het werkelijkheidsgehalte 
van de berekeningen van het ministerie van 
Sociale Zaken kan daarbij niet uitblijven. In 
een derde deel zullen we vervolgens trach
ten de bezuinigingen op de uitkeringen in 
een meer algemeen kader te plaatsen. 
Daardoor wordt het mogelijk een beeld te 
schetsen van het eindpunt van de weg 
waarop de minister de mensen leidt en 
kunnen mogelijk enige alternatieve routes 
worden aangegeven ter overdenking. In 
een afsluitende beschouwing zullen we 
trachten het geheel in het kader te plaatsen 
van het probleem waarvoor de bezuinigin-

gen een oplossing moeten zijn, het herstel 
van de werkgelegenheid, het ombuigen 
van het verloren gaan van de werkgele
genheid. Overigens zij er op gewezen dat 
dit artikel niet een eenduidige evaluatie 
van de discussie over en de effecten van 
bezuinigingen in de sfeer van de sociale 
verzekering kan bieden. Het bevat niets 
meer maar ook niets minder dan de kant
tekeningen van een politieke buitenstaan
der die door de redactie interessant genoeg 
zijn bevonden om te dienen als discussie
stof voor de lezers van dit blad. 

Ingrijpende voorstellen 

Hoe ingrijpend de voorstellen van minister 
Den Uyl zijn wordt het best verwoord door 
hem zelf. In zijn adviesaanvraag aan de 
SER over zijn plannen schrijft hij dat bij het 
tot stand komen van de huidige regering 
een bezuiniging in de sfeer van de sociale 
zekerheid tot een hoogte van 1,7 miljard in 
1982 onontkoombaar en dus acceptabel 
werd geacht. 'Bij dergelijke substantiële, 
op korte termijn te realiseren ombuigingen 
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zijn de keuzes beperkt. Systeemfouten zijn 
in de achterliggende periode reeds in 
belangrijke mate gecorrigeerd. Nieuwe 
ombuigingen van deze omvang raken al 
gauw aan uitgangspunten en structuur 
van het stelsel (van sociale verzekering -
schr.). Een herbezinning op criteria voor en 
niveaus van de bovenminimale loonder
vingsregelingen en volksverzekeringen is 
daarvoor noodzakelijk. Voor een dergelijke 
herbezinning is meer tijd noodzakelijk voor 
advisering en uitwerking van concrete 
voorstellen dan thans aanwezig. Bij de 
keuze om de ombuigingen in 1982 voor 
het grootste deel in het kader van de Liek
tewet te realiseren, spelen zowel inhoude
lijke als procedurele overwegingen een rol, 
die bovendien niet los van elkaar staan.' 
Daarmee heeft de minister dan drie be
langrijke dingen gezegd. Ten eerste dat 
alle 'franje' van het sociaal verzekerings
stelsel er al af is en dat het nu om de fun
damenten van het stelsel gaat, ten tweede 
dat de ingreep in de ziektewet niet alleen 
door inhoudelijke argumenten maar ook 
door de noodzaak om op korte termijn 
bezuinigingen te realiseren steunt en ten 
derde, mogelijk nog belangrijker, dat er in 
de komende jaren nog heel wat structure
lers zal volgen. Enerzijds kan dat laatste 
slaan op de plannen binnen sommige 
PvdA-kringen om alle uitkeringen, krach
tens welke wet ook, terug te brengen tot 
de helft van het huidige minimumloon met 
mogelijke toeslagen tot hooguit het mini
mumloon, anderzijds kan dat slaan op een 
fundamentele bezinning op de financiering 
van de sociale verzekering, waarbij bij
voorbeeld niet de lonen, maar bedrijven of 
hun geïnvesteerd vermogen (machines die 
mensen vervangen) het geld voor onLe 
sociale zekerheid zullen moeten opleveren. 
Voorlopig echter hebben vakbonden en 
politieke partijen de handen al vol en al 
genoeg te doen met de eerste kluif: de 
ingreep in de ziektewet. De voorstellen 
daarvoor zijn bekend. Het belangrijkst is 
dat er vanaf 1983 ook sociale premies 
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zullen worden geheven op de uitkeringen 
van zieke werknemers. Daarbij wordt artikel 
1638c van het Burgerlijk Wetboek veran
derd: werkgevers hoeven voortaan maar 
tachtig proeet van het loon door te betalen 
bij ziekte. Meer nog, alle afspraken en 
overeenkomsten die op het ogenblik nog 
leiden tot het handhaven van de uitkeringen 
van zieke werknemers, tot een bedrag 
gelijk aan het netto loon, worden éénrnalig 
nietig verklaard. Met andere woorden, de 
zg. bovenwettelijke aanvulling tot honderd 
procent gaat van de baan en van de tachtig 
procent bruto die dan nog overblijft worden 
nog, in tegenstelling tot de huidige situatie, 
premies geheven voor WW, WAO, Zieken
fonds en de Ziektewet zelf. De werknemer 
gaat er op die manier bij ziekte ongeveer 
vijftien procent op achteruit. Daartegenover 
staat aan werkgeverszijde het afschaffen 
van wachtdagen op kosten van de werkne
mers, het invoeren van vijf wachtdagen 
voor eigen risico van de werkgever en het 
verbod voor werkgevers met meer dan 
tien man in dienst om dat nieuwe eigen 
risico ergens opnieuw te verzekeren. 
Rondom deze belangrijkste maatregelen 
zijn door de minister nog enkele kleinere 
voorstellen gedaan. Er wordt, als hij zijn 
zin krijgt, een minimumdagloon in de 
ziektewet ingevoerd waardoorgroepen 
werknemers (niet iedereen!) er op kunnen 
rekenen, gezien over langere termijn niet 
onder het minimumloon te geraken. Gelijk
tijdig met de ingreep in de ziektewet wordt, 
zo is de bedoeling, ook de Wet Arbeid 
Gehandicapten ingevoerd, die bepaalt dat 
werkgevers verplicht zijn minstens vijf 
procent gehandicapte werknemers in dienst 
te nemen dan wel te houden. Als laatste 
belangrijke punt wijst de minister op de 
mogelijkheid om bedrijfsgeneeskundige 
diensten intensiever in te schakelen en een 
onderdeel van de komende arbeidsom
standighedenwet (arbo-wet) versneld in te 
voeren. Het betreft dan de verplichting die 
aan (groepen) werkgevers kan worden 
opgelegd om voortaan jaarverslagen te 



Politiek en Cultuur 

maken waarin vermeld wordt wat er aan 
veiligheid, gezondheid en welzijn in hun 
bedrijven is gebeurd. 

Economische en financiële gevolgen 

De algemene doelstelling achter de voor
stellen was het terugdringen van de collec
tieve sector en het (mede daardoor) ver
lichten van de lasten van werkgevers. 
Maar de wijze waarop een en ander zijn 
beslag moet krijgen heeft veel ingewikkel
der gevolgen. Voorzover het om geld gaat 
zullen we vooralsnog vasthouden aan het 
staatje dat het ministerie zelf in zijn advies
aanvraag aan de SER heeft vastgesteld en 
dat hieronder is weergegeven. 
Ten aanzien van de werkgevers is de zaak 
duidelijk. Invoering van de vijf wachtdagen 
betekent een lastenverlichting van 1,2 
miljard. Aangezien de werknemerspremie 
gehandhaafd blijft op 1 procent komt deze 
lastenverlichting geheel aan de werkgevers 
ten goede. Macro-economisch gezien is 
deze maatregel echter neutraal want een
zelfde bedrag moet door de werkgevers 
opgebracht worden om de eerste vijf dagen 
ziekte aan de werknemers te betalen. Het 
bijzondere is echter dat er op die manier 
een zekere privatisering van het risico 
plaatsvindt. Bedrijven met veel kort verzuim 
moeten meer betalen dan bedrijven met 
minder kort verzuim. Bedrijven met veel 
ziekte worden dus gestraft: ze kunnen een 
deel Van hun hoge ziekteverzuim niet via 
algemene premies op andere bedrijven 
afwentelen. Dit is op zichzelf een goede 
zaak. Het is echter te boud om, zoals de 
minister veronderstelt, te verwachten dat 
deze bedrijven nu meer aandacht gaan 
besteden aan de arbeidsomstandigheden. 
Integendeel, het zijn niet de beste bedrijven 
en het ligt dan ook meer voor de hand dat 
deze zich op een andere manier om hun 
werknemers zullen gaan bekommeren. 
Met name een strenger en gerichter selec
tiebeleid bij het aannemen en ontslaan van 
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personeel ligt voor de hand. Juist daarom 
is een uitbreiding van de wetgeving op dit 
gebied en een concreter beleid op het 
gebied van de arbeidsbescherming een 
noodzakelijk maar evenwel niet getroffen 
voorwaarde voor de invoering van dit voor
stel. 
Ten aanzien van het verbod om meer dan 
tachtig procent bruto uit te betalen aan 
zieken is er sprake van een directe verlaging 
van de loonkosten voor de werkgevers. De 
werknemers gaan er op achteruit en de 
werkgevers houden daaraan naar schatting 
325 miljoen over die ze vrij kunnen beste
den. 
De maatregel dat zieken ook de volledige 
premies voor de werknemersverzekeringen 
moeten gaan betalen heeft een nadelig 
effect voor de werkgevers. Immers, ook 
hun werkgeversdeel is daarmee in het 
geding. Daartegenover staat een grote 
lastenverlichting, omdat nu meer mensen 
(zieke plus niet-zieke werknemers) premie 
betalen. De premiedruk kan nu omlaag 
omdat er 1,39 miljard meer wordt opge
bracht. Bij elkaar gaan de werkgevers er 
dus flink op vooruit, maar is er daarbij 
sprake van een duidelijke privatisering van 
hun risico's. De werkgevers hebben daar 
op twee manieren op gereageerd. In de 
eerste plaats hebben ze geëist dat niet 
alleen de bovenwettelijke uitkering bij de 
ziektewet maar ook die bij andere verzeke
ringswetten (bijvoorbeeld de WAO) wordt 
afgeschaft. Dat geeft hen een nog grotere 
vrij besteedbare winst. En in de tweede 
plaats hebben ze geëist dat hun eigen 
risico wordt verminderd: ze willen hun 
eigen risico toch kunnen herverzekeren. De 
reden daarvoor is dat sommige bedrijven 
nu veel meer moeten gaan betalen dan 
anderen en zelfs zoveel dat de voordelen 
van de maatregelen voor hen niet opwegen 
tegen het nadeel dat ze zo vaak de eerste 
vijf dagen uit eigen zak moeten betalen. 
Een medewerker van het Koninklijk Neder
lands Ondernemings Verbond, Pagano, 
heeft zo becijferd dat het midden- en klein-
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bedrijf pas quitte speelt als de werknemers 
bij die bedrijven 38 dagen ziek zijn por jaar. 
Voor een grote onderneming als Ahold ligt 
het om een andere reden weer moeilijk. 
Omdat over het ziekengeld tot nog toe 
geen uitkering wordt geheven hoeft Ahold 
tot nog toe maar zes procent op de uitkering 
toe te leggen om een netto-uitkering van 
100 procent te kunnen geven. Dat hoeft 
voortaan niet meer, maar het werkgevers
deel op de premies, die voortaan wel op 
de ziekenuitkering worden geheven, komen 
hen duurder uit. Naar eigen zeggen 10'n 
driekwart miljoen. Een veel grotere lasten
verzwaring vloeit bij dit bedrijf voort uit 
het feit dat ze vrij jonge en vrij laag botaaide 
werknemers in dienst hebben. Invoering 
van een gedeeltelijke bescherming van de 
laagst betaalden, waarin het voorstel om 
een minimumdagloon in de ziektewet in te 
voeren voorziet, betekent een lastenverz
waring van drie miljoen voor dit concern. 
Ten aanzien van de werknemers gebeurt 
er ook meer dan alleen het vermindoren 
van de uitkeringen bij ziekte. Ziek zijn wordt 
duur. In de eerste plaats gaat de zogo
naamde bovenwettelijke uitkering er af en 
in de tweede plaats moeten zieken ook alle 
werknemersverzekeringspremies gaan 
betalen. Dat komt neer op en netto in
komensverlies van zo'n 15 procent. Voor 
een bouwvakker met een inkomen van 
1900 gulden bruto scheelt dat vijf tientjes 
in de week, voor een werknemer met een 
inkomen van circa 3000 gulden bruto 
scheelt dat zo'n 260 gulden per maand. 

In de adviesaanvraag aan de SER wordt 
voorgerekend dat de gemiddelde werkne
mer met een gemiddeld verzuim ongeveer 
één procent in inkomen achteruit gaat. 
Ziek zijn kost hem gemiddeld anderhalf 
procent, maar omdat de zieken ook premies 
betalen worden de premies in het algemeen 
lager: het scheelt hem op jaarbasis een 
half procent minder achteruitgang. Maar 
met dit laatste is impliciet iets anders ge
zegd: 'Binnen de afhankelijke beroepsbe-
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volking vindt een verschuiving van lasten 
plaats van werkenden naar hen die niet in 
het arbeidsproces zijn opgenomen', we
gens ziekte. Met andere woorden: de soli
dariteitsgedachte binnen de sociale verze
kering wordt teruggedrongen. 

Omvang en bron van besparingen 

In het hier opgenomen staatje is weerge
geven hoe groot de algemene bezuiniging 
wordt geschat. Vijfhondermiljoen wordt 
opgebracht door een vermindering van 
ziekteverzuim. Verwacht wordt dat niet erg 
zieke werknemers minder snel zullen ver
zuimen nu het hen geld gaat kosten. Daarbij 
zijn twee kanttekeningen te maken. Ten 
eerste is het gevaar niet denkbeeldig dat 
werknemers te lang ziek blijven doorwerken 
en daarvoor op een wat later tijdstip met 
ernstiger gezondheidsklachten te maken 
krijgen. Voorzover dat niet het geval is zijn 
er ook geen vijfhondermiljoen aan bezuini
ging te verwachten. Dit laatste lijkt ook vrij 
redelijk. Uit onderzoek is gebleken dat 
werknemers gedurende een betrekkelijk 
korte periode, zeg een half jaar, reageren 
op financiële prikkels ter voorkoming van 
ziekteverzuim. Na die tijd reageert men 
meestal weer wat nuchterder en brengt 
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men zijn gezondheid niet langer in gevaar 
voor een tientje per dag. Hooguit de zoge
naamde zwartverzuimers zouden zich nu 
geroepen voelen wat minder te verzuimen. 
Dit is dan ook een belangrijke ideologische 
invloed van de nu voorliggende ziektewet
maatregelen: ha, eindelijk worden de 
zwartverzuimers gepakt. Al die mensen die 
wegblijven vanwege een kater! Natuurlijk 
is dat volstrekt onjuist. Het percentage 
zwartverzuimers is zeer gering. En als het 
om katers gaat: met de huidige caféprijzen 
is een tientje meer of minder van geen 
belang. Niet de zwartverzuimers maar de 
zieken zullen het leeuwendeel van de be
zuinigingen op moeten brengen. Voor we 
bekijken wie dat zijn willen we nog een 
kanttekening maken bij de negatieve op
brengst van de minimumdagloonbepaling 
in de ziektewet. Naar schatting zijn er 65 
miljoen gulden nodig om er voor te zorgen 
dat laagst betaalden niet structureel onder 
het minimumloon komen bij ziekte. Dit lijkt 
een zeer optimistische schatting. Er is een 
duidelijke tendens, zowel bij de uitgescha
kelde werknemers als bij de werknemers 
die nog wel aan de slag zijn, dat steeds 
meer mensen terecht komen bij het mini
mum. De groep die door dat minimum 
heen zakt bij ziekte is waarschijnlijk twee 
keer zo groot als wordt geschat. Dat is erg, 
maar nog minder vreugde geeft de voor
spelling die men hierbij kan maken: als 
een steeds grotere groep mensen in de 
buurt van het minimum komt en men gaat 
steeds maar door met bezuinigingen, dan 
komt er onvermijdelijk een moment dat de 
minima, eerst zacht en vervolgens dras
tisch, worden aangepakt. 
Voorlopig zijn we echter bij de vraag: wie 
gaat de nu voorgestelde bezuinigingen 
opbrengen? Volgens het ministerie van 
Sociale Zaken komt een en ander neer op 
het inleveren van één tot anderhalf procent 
door de gemiddelde werknemer. Dit is 
echter weinig waarschijnlijk. De gemiddel
de werknemer bestaat namelijk niet. Er zijn 
per bedrijfstak en ook tussen de verschil-
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lende bedrijven grote verschillen in ziekte
verzuim. En er zijn tussen verschillende 
groepen werknemers eveneens grote 
verschillen in gezondheidsklachten. Op het 
eerste gezicht valt het allemaal wel mee. 
Het ziekteverzuim is gemiddeld teruggelo
pen van 11,3 procent in 1978 tot zo'n 8,5 
procent in 1981. Ook de gemiddelde ziekte
duur is teruggelopen: het is op het ogenblik 
niet vier weken zoals in de berekeningen 
wordt aangehouden maar krap iets meer 
dan drie weken: 16,5 dagen. Dat betekent 
niet dat er minder ziekte is. Integendeel. 
De cijfers geven een verkeerd beeld omdat 
er inmiddels honderdduizenden WAO-ers 
zijn bijgekomen. En ook op een andere 
manier is ziekte uit het zicht verdwenen. 
Het spreekt vanzelf dat werkgevers bij 
inkrimping van personeel dan wel werving 
van nieuw peroneel gebruik hebben ge
maakt van de ruime arbeidsmarkt en stren
ger dan vroeger hebben kunnen selecteren: 
een deel van de zieke werknemers loopt 
niet in de ziektewet maar in de WW. Die 
groepen zijn al teruggezet op tachtig 
procent of minder. Nu de anderen nog. 
Wie zijn dat? Tachtig procent van het aantal 
ziektedagen gaat op aan langdurige ziektes. 
Daar zit dus de bron van de bezuinigingen. 
Nu zijn er ook bij het langdurig verzuim 
grote verschillen. Bij leidinggevend perso
neel is gemiddeld vier procent langdurig 
ziek, bij uitvoerend personeel 9 procent. 
Daarnaast is er een groot verschil tussen 
kantoorpersoneel en handarbeiders: 5 en 
10,9 procent. 
Zijn dat algemene cijfers, ze worden nog 
eens aangedikt door de verschillen per 
bedrijfstak: de bouw, de metaal en het 
vervoer zijn de koplopers wat betreft lang
durige ziekte. Daarbinnen zijn er twee keer 
zo veel langdurig zieken te vinden bij de 
werknemers in ploegendienst terwijl pres
tatiebeloning de kans op ziekte nog eens 
twintig procent groter maakt. En dan zijn 
er tenslotte aanzienlijke verschillen tussen 
leeftijdsgroepen. Zware lichamelijke arbeid 
geeft slijtage en dat is in de cijfers ook 
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duidelijk te merken. Bij jongeren onder de 
vijfentwintig jaar is het percentage längdu
rig zieken 3,9 procent, bij ouderen boven 
de 56 vier keer zo hoog, nl. 17,1 procent. 
En daar zijn we dan: het is niet zo dat de 
gemiddelde werknemer één procent inle
vert maar de voorstellen van de minister 
zullen bewerkstelligen dat met name de 
oudere handarbeider, op weg naar de 
WAO, het leeuwedeel van de bezuini~Jingen 
zal moeten opbrengen. Dit artikel is met 
opzet zeer terughoudend en op feiten 
gericht geschreven maar een feit dat niet 
te ontkennen valt is dat met name de 
werknemer die veertig jaar het hardst 
gewerkt heeft om de verzorgingsstaät op 
te bouwen nu, kromgetrokken, merkt dat 
die net is opgeheven. 

Alternatieve bezuinigingen 

Laten we even drie fouten maken, bijvoor
beeld dat ongerichte winst voor werknele
genheid zorgt, dat zieken en gehandicäpten 
minder in plaats van meer inkomen nodig 
hebben en dat de werkgelegenheid gnbaat 
is met een dalende koopkracht. Zouden 
dan de voorstellen van de minister nog 
steeds 'de meest redelijke en minst pijnlijke 
van alle overwogen maatregelen' zijn? 
Discussie en theorie wijzen een andern 
kant uit. Een eerste alternatief heeft als 
basis de vraag wie het meest verantwoor
delijk is voor de kosten van de sociale 
verzekering, in dit geval voor ziekte. In die 
opvatting is het niet zo dat de groeiende 
kosten van de sociale verzekering te zwaar 
zijn voor het zogenaamde maatschappelijke 
draagvlak, maar dat dat maatschappelijk 
draagvlak te veel sociale kosten produceert. 
Dat betekent dat er niet in de eerste plaats 
moet worden bezuinigd maar dat de ar
beidsbescherming moet worden opge
voerd. Daarover straks. Wil men vanuit 
deze opvatting toch bezuinigen dan moet 
men een andere richting kiezen. Elk bedrijf 
krijgt het ziekteverzuim dat het verdient. 
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Niet vijf maar zes of zeven wachtdagen op 
kosten van de werkgever zijn dan voldoen
de om dezelfde bezuiniging of een nog 
veel grotere in de collectieve sector te 
bewerkstelligen als nu door de minister 
wordt beoogd. Een bijkomend voordeel 
zou zijn dat de bedrijven met goede ar
beidsomstandigheden meer zouden wor
den beloond en bedrijven met slechte 
arbeidsomstandigheden meer zouden 
moeten betalen dan nu het geval is in de 
voorstellen van de minister. Een nadeel zo 
is echter, zoals gezegd, dat men het moeilijk 
eens kan zijn met de verwachting van het 
ministerie dat bedrijven vanwege die fi
nanciële prikkels meer aan verbetering van 
de arbeidsomstandigheden zullen gaan 
doen. 
Een alternatief is om het eigen risico van 
de werkgevers te laten groeien naarmate 
de werknemer langer ziek is. Bijvoorbeeld 
een uitkering van zestig procent na zes 
weken met verplichte aanvulling tot hon
derd procent door de werkgever. Op die 
manier zou langdurige ziekte de werkgever 
steeds meer geld gaan kosten en zou hij 
misschien geneigd zijn iets aan de arbeids
omstandigheden te verbeteren of eventueel 
voor aangepast werk te zorgen. We kennen 
een bedrijf waar juist de bovenwettelijke 
uitkering die nu dreigt te worden afgeschaft, 
een belangrijk middel is om verbetering in 
de situatie van ongezonder wordende 
werknemers aan te brengen. Na een conflict 
met de Ondernemingsraad heeft dat bedrijf 
zich verplicht om met name gedeeltelijk 
gehandicapte WAO-ers niet te ontslaan 
maar in dienst te houden en hun loon aan 
te vullen. En juist dat is een financieel 
motief geweest voor het actief zoeken naar 
aangepast werk binnen het eigen bedrijf 
en op redelijke condities zelfs bij andere 
bedrijven. 
Andere mogelijkheden vindt men door de 
invoering van twee begrippen: horizontale 
en verticale solidariteit. Horizontaal noemt 
men de solidariteit tussen mensen met 
een ongeveer gelijk inkomen. Vertikaal 
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noemt men de financiële solidariteit tussen 
mensen met heel verschillende inkomens. 
In de sociale verzekering nu is er vrijwel 
uitsluitend sprake van horizontale solidari
teit: door de premieplafonds betalen rijkere 
mensen niet echt méér. We hebben al 
gezegd dat er door de hier behandelde 
voorstellen een lastenverschuiving plaats
vindt van de actieve naar de niet meer 
actieve werknemers. Dat wil zeggen, een 
afname van de horizontale solidariteit. 
Men zou het voorstel van het PvdA-bestuur 
om niet de zieken extra te pakken maar de 
premie van alle werknemers te verhogen 
als een poging kunnen beschouwen om 
de horizontale solidariteit te handhaven. 
Dit voorstel is echter om een treffende 
reden niet haalbaar: zóveel werknemers 
hebben het twijfelachtig genoegen nog 
maar net iets meer te verdienen dan het 
minimumloon, dat met het voorstel van het 
PvdA-bestuur, dat neer zou komen op een 
inkomstenverlies van 2 tot 2,5 procent 
voor de laagstbetaalden, ineens een im
mens grote groep onder het netto-mini
mum zou zakken. Nederland is allang niet 
meer het rijke land van tien jaar terug. 
Ondanks alle sociale wetten, zo heeft on
derzoek uitgewezen, zit nu al acht procent 
van de huishoudens onder het sociale mi
nimum. 
Dan maar eens gekeken naar de verticale 
solidariteit. En ja hoor, daar zit nog wat. 
Op het ogenblik is het zo dat iemand met 
een inkomen van een ton maar over de 
helft van zijn salaris premie betaalt: er is 
een plafond. Nog afgezien daarvan: zo 
iemand kan zijn premie van zijn belastbaar 
inkomen aftrekken; zo'n driekwart van wat 
hij aan premie betaalt zou hij anders aan 
de belasting moeten betalen. Op die manier 
betaalt iemand met een hoog inkomen 
eigenlijk aanmerkelijk minder dan iemand 
met een lager inkomen. En kijk, daar zit 
nog wat. Door de premieplafonds op te 
trekken of zelfs af te schaffen vergroot 
men de loonsom waarover premie wordt 
geheven: de gemiddelde premie kan dan 
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omlaag. En doet men ook nog iets of veel 
aan de belastingaftrek dan zijn we waar de 
PvdA naar eigen zeggen wezen wil: de 
sterkste schouders moeten de zwaarste 
lasten dragen. 

Beleid 

Het bezwaar van bovenstaande alternatie
ven is hetzelfde bezwaar dat de voorstellen 
van minister Den Uyl treft. Niet een visie 
op sociale zekerheid noch een visie op de 
vervlechting tussen arbeidsverhoudingen 
en sociale verzekering staan voorop, maar 
er is vooral sprake van kortebaan politiek; 
een structureel beleid wordt opgeofferd 
aan de vermeende noodzaak om onmid
dellijk geld van de bank te halen. De vak
beweging komt nu woedend op voor haar 
leden en veel progressieve mensen vragen 
zich met de handen in het haar af waarom 
het juist Den Uyl moet zijn die de bijl zet in 
iets dat toch als wortel, als een van de 
eerste ideeën van de opkomende arbei
dersbeweging kan worden gezien: de 
georganiseerde solidariteit met tijdelijk 
uitgeschakelde collega's. De vraag daar
naast is echter ook of de kortebaan politiek 
die nu al enige jaren wordt gevolgd, niet 
strijdig is met juist de doelstelling die er 
achter zit: het bestrijden van de economi
sche crisis. Zeker, onder aanhoudende 
druk kunnen ook de meest principiële 
goede bedoelingen vloeibaar worden, 
maar het is de vraag of dat überhaupt 
mogelijk is. 

De sociale verzekering zorgt niet alleen 
voor een zekere leniging van nood, maar 
heeft ook een aantal andere functies. Naast 
de solidariteitsgedachte is voor werkne
mers ook van belang dat tijdelijk uitge
schakelde collega's hen niet met lagere 
looneisen gaan verdringen. Voor werkge
vers gaat het niet alleen om een concessie 
aan de werknemers maar ook om welbe
grepen eigen belangen: het handhaven 
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van de koopkracht, het behoud van sociale 
vrede (verantwoorde sociale verhoudingen, 
schreef de specialist in deze, Veldkamp, 
eens), de handhaving van de vraag naar 
werk en van het opleidingsniveau van de 
werknemers en, niet de minst belangrijke, 
de bevrijding van moeilijk te voorspellen 
sociale verplichtingen (aansprakelijk ge
steld worden voor ziekte of ongeval, etc.). 
De voortdurende afbouw van de sociale 
zekerheid en de door de minister gedane 
voorspelling dat nieuwe ombuigingen al 
gauw aan uitgangspunten en structuur 
van het stelsel raken doen het ergste vrezen. 
Ideeën over halvering van het minimum
loon als eindpunt van het nu gevoerde 
beleid worden niet langer onder tafel ne
houden. Maar dat betekent dat de in an
derhalve eeuw opgebouwde relatie tussen 
arbeidstijd, arbeid en arbeidsloon in de 
huidige crisis dreigt te bezwijken. Een 
jungle met Engelse toestanden waar nie
mand beter van wordt. 
Wat zich nu wreekt is dat de sociale verze
kering eigenlijk buiten de arbeidsverhou
ding is opgebouwd. Niet de arbeid of de 
arbeidsverhoudingen maar het individuele 
loon staat centraal. Daarmee is het stelsel 
van sociale zekerheid even conjunctuurge
voelig als de economie. De herbezinning 
waar de minister om vraagt zou daarom in 
een andere richting moeten gaan. Er wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan een structurele 
koppeling van de financiering van de soci
ale zekerheid aan het geïnvesteerd vermo
gen van bedrijven. Een computer, door 
werknemers gemaakt, maakt werknemers 
overbodig. Waarom dan niet een blijvende 
belasting op dat ding om herverdeling van 
arbeid zonder inkomstenverlies mogelijk te 
maken? De wijze waarop de arbeid in 
Nederland wordt georganiseerd is verant
woordelijk voor een groot deel van de 
ziekte en slijtage van ouderen. Waarom 
dan niet de sociale zekerheid direct aan de 
arbeidsverhouding gekoppeld? Grotere 
medezeggenschap bij organisatie en plan
ning van het werk als meest structurele 
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middel tot vermindering van de sociale las
ten? 
Het meest voor de hand liggend is het 
werkgelegenheidsbeleid, de sociale zeker
heid en de planning van de investeringen 
aan elkaar te koppelen. Op dit moment 
wordt er te weinig geïnvesteerd en àls er 
wordt geïnvesteerd komt dat tendentieel 
de werkgelegenheid en de sociale zekerheid 
juist niet ten goede. Maar een goed ge
plande sociale innovatie, als structurele 
waarborg voor de toekomst? Onderzoek 
leert dat verbetering van de arbeidsom
standigheden en arbeidsverhoudingen tot 
soms spectaculaire resultaten kunnen 
leiden die in het voordeel uitpakken van 
mens en bedrijf. Jammer genoeg is de 
inwerkingtreding van de nieuwe arbeids
omstandighedenwet net weer een half jaar 
uitgesteld. Als de zaken nu eens zouden 
worden omgedraaid? En we kregen een 
kortebaan politiek ten aanzien van arbeids
bescherming en sociale innovatie en een 
lange termijn-beleid ten aanzien van de 
bezuiniging op de portemonnee van de 
vijfenvijftigjarige ploegenarbeider? 

Vincent Vrooland 

Politicoloog, doet onderzoek op het gebied van de 

sociale verzekering. 
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Een stap op weg naar een 
gefeminiseerde communistische partij? 

Op 16 en 17 januari 1982 komen in het 
Zonnehuis in Amsterdam 600 vrouwen bij 
elkaar. Ze zijn allemaal lid van de CPN. Het 
is voor het eerst in de geschiedenis van 
deze partij dat er een conferentie door, 
voor en over vrouwen wordt georgani
seerd. Dat het er zoveel zijn die vanuit alle 
windstreken in het land deelnemen, dat 

was niet verwacht maar is wel verheugend. 
Het feminisme blijkt dus niet de aangele
genheid te zijn van een klein groepje intel
lectuele vrouwen. 
Een paar dagen voor de aanvang van de 
conferentie moet de inschrijving worden 
stopgezet. 

Impressie van een 
vrouwenconferentie 

Het meest kenmerkende van de conferentie 
is voor mij het feit dat vrouwen met zulke 
verschillende achtergronden en meningen, 
die nog kort of al heel lang lid zijn van de 
CPN, met elkaar discussiëren, zonder dat 
dat onmiddellijk tot een verkettering van 
standpunten leidt, maar ook zonder dat de 
verschillende inzichten worden verdoezeld. 
Benadrukt wordt tijdens de discussie in de 
groepen (op de plenaire vergadering komt 
dat minder duidelijk aan de orde) dat we 
(bij onze meningsvorming) niet dezelfde 
fouten willen maken die we in de werkwijze 
van de partij bekritiseerden. Zoals bijvoor
beeld het inwisselen van het ene standpunt 
door het andere waarbij wie het er niet 
mee eens is, of het gewoon niet kan volgen, 
de eenheid verbreekt of soms zelfs 'ver
dacht' is. 
'We moeten ook eens ophouden met on
derscheid te maken tussen feministen en 

vrouwen die-nog-niet-zover-zijn', zo brengt 
iemand tijdens een plenaire vergadering 
naar voren. 
De grote kracht van de vrouwenbeweging 
is toch juist dat er niet een klein clubje is 
dat alles voor iedereen beter weet; met 
elkaar maken we de beweging uit. 
Daarom zijn vooral feministen zo allergisch 
voor het voorhoede denken in de CPN, dat 
er zo vaak vanuit gaat dat je voor anderen 
zou weten wat het beste is. 
Meningsvorming, discussie, moet zo open 
en onbelemmerd mogelijk plaatsvinden, 
met respect voor de verschillende stand
punten die er zijn. We moeten mensen in 
besturen kunnen kiezen op grond van de 
kennis van hun standpunten. 

De plenaire vergadering van de conferentie 
besluit geen verklaring uit te geven. Dit om 
te voorkomen dat de schijn gewekt wordt 
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dat de discussie, waarvan iedereen vindt 
dat ze, ook in deze vorm, moet worden 
doorgezet, is afgerond en om te voorkomen 
dat er een 'eenheids-saus' gegoten wordt 
over de verschillende meningen. 
Wel doen de themagroepen aanbevelingen 
aan het partijbestuur. 
Ik zal op een aantal van de vele onderwer
pen die ter sprake komen op de conferentie 
ingaan. 

Waddenzee 

'V rouwenoverleg- 't is net de Waddenzee. 
Hoe bedoel je? Een broedplaats voor jonge 
feministen' 
Een kreet uit de vele muurkranten die na 
afloop van een dag discussiëren, door de 
32 themagroepen worden gemaakt. In de 
vrouwenoverleggen, die nu overal in de 
partij bestaan, wordt al lange tijd gepraat 
over de vraag wat er met de standpunten 
gebeurt die daar worden ingenomen. Wat 
is de status van de vrouwenoverleggen? 
Vrijblijvende praatgroepen? 
Op het laatste congres van de CPN, juni 
1980, wordt na een heftige discussie (en 
een al maandenlang durende strijd), bij de 
resolutie over vrouwenstrijd een begelei
dende notitie opgenomen waarin staat dat 
vrouwenoverleggen, waar daar behoefte 
aan is, kunnen worden ingesteld. 
In de resolutie zelf staat: 'De partij be
schouwt de strijd voor de bevrijding van 
de vrouw als een wezenlijk en integraal 
bestanddeel van haar strijd. Zij is solidair 
met de strijd die vrouwen en vrouwenor
ganisaties op tal van terreinen voeren 
tegen discriminatie en onderdrukking. Nog 
bestaande belemmeringen in de partij
structuur, die het vrouwen moeilijk maken 
om hun volle aandeel te leveren aan de 
ontplooiing van partijactiviteiten moeten 
worden weggenomen.' 
De vrouwen uit het partijbestuur die een 
half jaar geleden het initiatief namen tot de 
conferentie, stellen dat het 'ons met de 

dag duidelijker (wordt) dat zo'n resolutie 
sneller is aangenomen dan uitgevoerd.' 
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In een soort nota van knelpunten tonen zij 
aan dat er van de genoemde 'integratie' 
van feministische standpunten in de politiek 
van de CPN nog lang geen sprake is. 1 

Toegevoegd strijdterrein 

In grote lijnen houdt die kritiek in dat de 
CPN weliswaar zeer goede standpunten 
inneemt aangaande vrouwen bevrijdings
strijd, maar dat die een toevoeging vormen 
aan de bestaande reeks van strijdterreinen, 
dat ze nauwelijks consequenties voor de 
gehele politiek van de partij hebben. En 
dat kan niet, zo stellen de vrouwen op de 
conferentie, want veel van die nieuwe 
standpunten kunnen niet zomaar naast de 
oude staan, maar sluiten elkaar uit. 
De analyse van de partij en de politieke 
praktijk van alle dag moet getoetst worden 
aan de ingenomen standpunten en beslui
ten moeten worden genomen op grond 
van discussie over de verschillende menin
gen. In de praktijk blijkt, dat de partij anders 
altijd op traditionele actie- en organisatie
vormen terugvalt. Zo heeft het feit dat de 
congresresolutie belemmeringen voor 
vrouwen constateert om deel te nemen 
aan de partijorganisatie, nog geen enkele 
wezenlijke verandering in die organisatie 
teweeggebracht, behalve misschien dat 
vrouwen gevraagd worden plaats te nemen 
in besturen die verder onveranderd zijn. 
In de sociaal-economische politiek van de 
CPN wordt de strijd voor werkgelegenheid 
van vrouwen overgelaten aan vrouwenco
mités, terwijl de hele partij wel in stelling 
wordt gebracht wanneer een stuk werkge
legenheid van, in hoofdzaak, mannen, 
verloren dreigt te gaan. Het laatste is te
recht, het eerste niet. 
Ook de bestaande arbeidsdeling tussen 
mannen en vrouwen, (waardoor vrouwen 
vooral binnenshuis onbetaald werk ver
richten), de enorme discriminatie en ach-
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terstelling van vrouwen op de arbeidsmarkt 
en de tendens om veel van hun betaalde 
werk in vrijwilligsterswerk te veranderen, 
maakt geen deel uit van die sociaal-econo
mische politiek. De bestrijding van de 
economische crisis, waar de huidige poli
tiek van de partij zich op toespitst, gaat uit 
van het behoud van de bestaande arbeids
verhoudingen. 
Al te vaak wordt er in de CPN nog vanuit 
gegaan dat de belangen van mannen en 
vrouwen dezelfde zijn, dat aan de onder
drukking van vrouwen vanzelf een eind 
komt wanneer de politieke prioriteit blijft 
liggen bij de strijd tegen kapitalistische uit
buiting. 
Vrouwen worden in hun privé-leven, hun 
werk, op straat, maar ook in hun eigen 
organisatie, geconfronteerd met kleinering 
en discriminatie. 
Ze zijn dan lid van een partij die die onder
drukking van vrouwen door mannen, niet 
als een hoofdtegenstelling in deze maat
schappij erkent, maar het ziet als iets dat 
eigenlijk voortvloeit uit het bestaan van het 
kapitalisme. 
Die constatering loopt als een 'paarse 
draad' door de discussies op de conferentie 
heen. 

Vrouwbeeld 

In de 32 themagroepen op de conferentie 
wordt gesproken over de organisatiestruc
tuur van de partij, de machtsvorming van 
vrouwen, over vrede, werk en inkomen, 
zelfbeschikkingsrecht over eigen lijf- abor
tusstrijd, de dwingende norm van hetero
seksualiteit, vrouwen en de koesterende 
functie en over moederschap. 
Vrouwen zijn wezens die zorgend rondwa
ren; is het niet voor hun eigen kinderen, 
dan is het wel voor hun man, collega's of 
kinderen van anderen. Het zorgen en het 
moederen bepaalt hun 'vrouwbeeld'. Om
dat ze biologisch in principe in staat zijn 
kinderen te baren, wordt hun de 'maat-

Harmie Groen 

Wandelen op het water 

je klakt met je tong 
trekt lachend 
je dierenriem Wat strakker aan 

ik kom dichterbij 
wieben je 
alles is nieuw voor mij 

je kleuren zijrl niet 
van deze aarde 
.prachtig, bedwelmend haast 

er is geen rotting 
geen verterend vuur 
geen bloesEm en geen 

wandeten op hetwater 
geen.moeheid, ook geen 
praten .óver later 

en tegen alle stromen in 
.loop ik erin 

(uit: Spelen met de gedachte 
Rotterdamse kunststichting 1980) 
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schappelijke moederrol' toegeschoven. Of 
ze dat nu willen of niet, ze worden er hun 
hele leven door achtervolgd. Omdat het 
moederen en zorgen nog steeds als hun 
belangrijkste taak op deze aarde wordt 
opgevat, blijken vrouwen eigenlijk niet 
echt recht op betaald werk te hebben, (ze 
mogen 'erbij werken' als dat zo uitkomt) 
en hebben ze eigenlijk ook geen recht op 
een eigen bestaan, op zelfontplooiing; 
zulke dingen staat hun dienende, zichzelf 
wegcijferende taak in de weg. 
De themagroepen die zich met dit onder
werp bezig houden blijken overigens niet 
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v!~njtterf.ln zwart er\ blauw. 
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:~~:ten in flessen 
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dntiuistering. 
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; uttt)~stoken ogen 
·frit~st tussenbroer en zus 

·· bla~~muzl~k op knekels . 
. k~elspel met doódshoofden. 

de mening toegedaan dat vrouwen nu 
maar onmiddellijk op moeten houden met 
het zorgen en 'koesteren'. Ze vinden dat 
ook mannen voor zichzelf en andere moe
ten gaan zorgen. De 'maatschappelijke 
moederrol' over beide seksen verdelen zou 
kunnen betekenen dat de bestaande ar
beidsdeling, verdwijnt. 
Naast het praten over dit onderwerp en 
het onder de loep nemen van de bestaande 
arbeidsdeling in de partij tussen mannen 
en vrouwen, kan de CPN ook gaan 
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Hetbewonen;vao;een pîspof 
het kwellen va.n dierèrl . . .. 
naalden in een handdbèi< 
onthoofding 
ophanging 
de slimmen beloond 
de dommen bestraft .. . 
der li.ebe Gott als.rechi~L 

Arme ouders dîe noo~~~ri~$~ .:. · · 
hun kinderen verstote.n. •. ·· · 
rijke· prinsessen ve.rklill.!*~~~jQ· 
aan sluwe boerenzoon$:·:::;. 
kannîbalistîsche reuzeh · .. ·· 
kabouters die zichzelf' ..• 

. ctoormictden !!cryeuren . • .• 
moord door vergif kmj~p!;Jis ..•.. •• 
en vèr\/Vensing. ·· · · · ····· 

Tot twaalf jaar bijna el~e h~c~i •\ ·~ : • .. • 
gekweld door boze drome.n · · . 
ontwaken in doodsangst en trahet( ..• · .. 
Troost: dromen. zijn bedrG~g~ ölllf;r kihd~ ::. 

o ',o 

Hoe staat het m13t syn~1(orne~J . , 

(Uit: Gebruikspoëzie OeSe~i~~~iF1~1~i 

optreden voor een 5-urige werkdag. Ar
beidstijdverkorting, een 5-urige werkdag, 
zou de voorwaarde kunnen scheppen voor 
een herverdeling van betaald en onbetaald 
werk. Mannen worden dan in staat gesteld 
een deel van de verzorgende taak op zich 
te nemen. 
In de themagroep waaraan ik deelneem 
blijken de vrouwen vrijwel allemaal mini
muminkomens te hebben. Arbeidstijdver
korting vinden ze een van de belangrijkste 
strijdpunten van dit moment, al was het 
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alleen maar om ook eens wat anders te 
kunnen doen dan alleen werken. Ze vinden 
dat dat dan wel met behoud van loon 
moet, omdat ze anders niet zien hoe ze 
rond moeten komen. 
Een andere themagroep over dit onderwerp 
stelt dat een systeem van een basisinkomen 
voor iedereen, vrouwen in ieder geval van 
een onafhankelijk inkomen zou verzekeren. 
Er zou dan een heel ander beloningssys
teem moeten worden ingevoerd, dat niet 
langer uitgaat van het bestaan van een 
zogenaamde 'kostwinner', en dat de zeer 
hoge lonen omlaag brengt. 
Arbeidstijdverkorting zou dan in sommige 
gevallen met loonsverlaging gepaard 
kunnen gaan. 

Hetero-norm 

Discussies over de hetero-norm of ge
dwongen hetero-seksualiteit, worden al 
lange tijd binnen de vrouwenbeweging 
gevoerd. Daarbuiten wordt nogal eens 
giechelend op het onderwerp gereageerd 
in de trant van 'goh, mag dat nu ook al 
niet meer, heteroseksualiteit?' Daar gaat 
het niet om. Met 'de norm' wordt bedoeld 
dat het hele maatschappelijke leven ervan 
uitgaat dat mannen en vrouwen relaties 
met elkaar hebben. Huis, werk en het soci
ale verkeer zijn op die regel ingesteld, 
Potten en flikkers vormen daarop een 
merkwaardige uitzondering. Voor mannen 
betekent 'de norm' dat van hen een bepaald 
rolpatroon wordt verwacht, (ik moet dan 
altijd denken aan de figuren in de zogeheten 
'Rosita-romannetjes'; de rondborstige 
held redt en beschermt de vrouw in nood
gevallen en blijkt aan het slot ook nog de 
baas te zijn). 
Voor een vrouw betekent het dat ze van 
jongsaf aan wordt geprepareerd op haar 
omgang met mannen. Alles wat ze doet, 
opleiding, uiterlijk, gedrag, doet ze niet 
voor zichzelf, maar in voorbereiding op 
'haar grote geluk'. Heeft ze haar grote 

geluk eenmaal gevonden dan geeft ze in 
veel gevallen haar baan op en wordt ze 
emotioneel en financieel afhankelijk van 
'hem'. 
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Maar de 'norm' bepaalt ook de relaties 
tussen vrouwen. Vrouwen sluiten vrouwen 
als vriendinnen of partners op een bepaalde 
leeftijd zelfs buiten, omdat zij als concur
renten worden ervaren in de omgang met 
mannen. 
Dát is wat bedoeld wordt met de hetero
norm, die een persoonlijke seksuele voor
keur of keuze van jongsaf aan bemoeilijkt. 
De potten, die overigens.op de tweede 
conferentiedag een eigen groep oprichten, 
brengen naar voren dat het hen dikwijls 
irriteert dat ook in de vrouwenbeweging 
vaak impliciet uitgegaan wordt van de 
hetero-norm, zodat ze bijvoorbeeld altijd 
maar weer langdurige verhalen over de 
moeilijke relaties met mannen moeten 
aanhoren. Het onderwerp zorgt ook in de 
pauzes voor heftige discussies, tot in het 
chineserestaurant aan toe, waar je menu's 
als 'Zijn gelukkige avond' en 'Het gelukkige 
gezin' kan bestellen. 

Machtsvorming 

Vrouwen die binnen een linkse organisatie 
actief zijn en zich ook met vrouwenstrijd 
willen bezighouden beginnen langzamer
hand te ontdekken dat ze erg veel extra 
energie nodig hebben om naast het volgen 
van de algemene politiek, het bijwonen 
van de vergaderingen voor de hele organi
satie, ook nog eens de eigen punten te 
ontwikkelen en te bespreken. De oplossin
gen en eisen die vrouwen voor zichzelf 
ontwikkelen moeten dan weer in de alge
mene politiek worden ingebracht, kortom 
het is een heidens karwei. Ben je alleen 
actief in de vrouwenbeweging dan hoef je 
al die rompslomp niet aan te gaan, maar 
bereik je daarmee wel voldoende invloed? 
Dat zijn vragen die op dit moment rondom 
machtsvorming van vrouwen aan de orde 
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zijn. Daarbij is soms ook sprake van hot 
oprichten van een vrouwenpartij of een 
vrouwenvakbond. De discussie daarover is 
nog maar net op gang gekomen en levert 
nog een onduidelijk beeld op. 
Wel wordt de nadruk gelegd op de nood
zaak van contacten met vrouwen uit andere 
organisaties en linkse politieke partijen. 
Over de organisatie van vrouwen binnen 
de CPN werden tal van suggesties gedaan. 
Op het moment neemt de animo van femi
nisten om bestuursfuncties op zich te 
nemen (weer een taak erbij) af. Vooral 
omdat het niet duidelijk is of dat ook werke
lijk iets 'oplevert' voor vrouwen. Binnen 
die besturen zien vrouwen zich nogal eens 
geconfronteerd met een soort 'dubbelo 
loyaliteit'; wel meegaan met een standpunt 
omdat het goed is voor de partij, of de 
belangen van vrouwen verdedigen en 
daarmee misschien de 'eenheid' in de 
partij verbreken? Vandaar dat het idee 
geopperd is om in een bestuur niet als 
individu te gaan zitten, maar als vertegen
woordigster van een groep waarmee rug
gespraak te houden is. 
Vrouwenoverleggen zouden kandidaten 
kunnen stellen voor bestuursfuncties. 
Zo'n structuur in de structuur zou in de 
huidige organisatieopvattingen van de 
CPN niet kunnen bestaan. 
Wanneer echter als uitgangspunt erkend 
wordt, dat er tussen mannen en vrouwen 
tegengestelde belangen bestaan, dus ook 
in de CPN, moet dat als consequentie 
hebben dat vrouwen zelf vertegenwoor
digsters kunnen kiezen. 
De suggestie dat dit alleen maar tot ver
deeldheid en ergernis in de partij zal leiden, 
omdat we dan niet langer met z'n allen 
voor één dezelfde zaak vechten, het de 
eenheid verbreekt, lijkt mij onjuist. Op dit 
moment bestaat die eenheid slechts op 
bepaalde punten, erkenning van tegenge
stelde belangen en meningen zou dus 
alleen maar een erkenning van de feitelijke 
situatie betekenen, waar vervolgens dan 
iets mee gedaan wordt. 
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De CPN-vrouwenconferentie heeft zoals 
gezegd over deze punten geen mening 
naar buiten gebracht, maar wel besloten 
om de discussie in vervolgconferenties 
voort te zetten. De manier waarop de dis
cussie tussen 600 vrouwen plaatsvond in 
de groepen en op de plenaire vergaderin
gen, was volgens mij nieuw binnen onze 
partij. 
De conferentie was wellicht een stap op 
weg naar een gefeminiseerde communisti
sche partij. 

Gaby van der Mee 

Voetnoot 

1. Uit de congresmap 'CPN-vrouwenconferentie', 
Amsterdam 16-17 januari 1982 



Politiek en Cultuur 

discussie 

Wat gebeurde er . 
prec1es op 
3 oktober 
Op 3 oktober 1981 staan enige duizenden 
mensen op de Dam in Amsterdam. Ze 
waren opgeroepen door zo'n vijftig kader
leden en bestuurders van progressieve 
partijen en vakbonden onder het motto 
'Haak in voor een nieuwe aanpak'. Een van 
de initiatiefnemers, CPN-partijbestuurder 
Siep Geugjes, schrijft in P&C van november 
een laaiend enthousiaste nabeschouwing. 
Je zou denken dat het om een historisch 
moment ging in de geschiedenis van de 
arbeidersbeweging. Maar feit blijft dat er 
een veel grotere opkomst verwacht was en 
dat de eensgezindheid over dit initiatief, 
zelfs in onze eigen partij. bepaald niet zo 
groot was. Vóór, tijdens en na de 3e oktober 
is binnen de partij zeer kritisch gesproken 
over 'het initiatief'. Die kritiek en de ge
deeltelijke mislukking van het initiatief 
blijven in Geugjes artikel onbesproken. 

De voorgeschiedenis 

In het jaar voor 3 oktober was tot twee 
keer toe een congres gehouden in Drieber
gen over alternatieven voor het bezuini
gingsbeleid van de regering-WiegeiNan 
Agt. Die congressen waren een vervolg op 
de brede anti-bestekbeweging. Deelne
mers: mensen uit diverse progressieve 
partijen, vakbonden en andere bewegin
gen. En ondanks de nogal verschillende 
pluimage bleken deze mensen tot een 
vruchtbare dialoog te kunnen komen. Een 
goeie zaak, natuurlijk, en het is te hopen 
dat die dialoog wordt voortgezet en dat er 
op den duur een gezamenlijk actieplan uit
rolt. 
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Maar zo ver is het nog lang niet. Toch 
bestond bij een aantal Driebergengangers 
de behoefte om op korte termijn over te 
gaan tot actie voor een ander sociaal-eco
nomisch beleid. Niet alleen als schot voor 
de boeg van een nieuwe regering (die 
driftig bezig was en is om de oude bestek
politiek in een nieuw jasje te steken). Maar 
ook om richting te geven aan een werkelijk 
progressief alternatief en daarmee de 
progressieve machtsvorming een nieuwe 
impuls te geven. En zo kwam dus de 
demonstratie op 3 oktober tot stand. 
Het CPN-bestuur besluit om het initiatief te 
steunen en geeft het parool 'aan de bak' 
uit in de partij. In alle geledingen van de 
partij blijken mensen gereserveerd te re
ageren en kritiek te hebben op het initiatief. 
Ook mensen die zich wel aangesproken 
voelen door het initiatief lukt het niet of 
nauwelijks een grote mobilisatie voor 3 
oktober op gang te brengen. ledereen 
voelt zich minstens overvallen door het 
initiatief. Buiten de partij wordt al helemaal 
weinig gedaan aan de mobilisatie; het 
blijft bij een paar oproepen in vakbonds
bladen. 
Toch stonden er dus nog enige duizenden 
mensen op 3 oktober op de Dam, maar 
van de massaliteit waarop de organisatoren 
gerekend hadden, was geen sprake. Dat 
bleek vooral uit de deelbijeenkomsten die 
vóór de gezamenlijke demonstratie geor
ganiseerd waren. Op die van de HBO-stu
denten na vielen die geheel in het water. 

Maar bij Siep Geugjes is in zijn nabeschou
wing geen greintje teleurstelling. Laat 
staan zelfkritiek te bespeuren. Hij lijkt het 
gering aantal demonstranten te willen 
vergoelijken door te stellen, dat het hier nu 
eenmaal niet om een eenvoudige protes
tactie ging, maar om een verder liggend 
en meer omvattend doel: een ander sociaal
economische politiek. Verder beroept hij 
zich op het brede draagvlak van de demon
stratie, daarmee doelend op de uiteenlo
pende pluimage van de initiatiefnemers. 



Politiek en Cultuur 

De manifestatie liet volgens Geugjes bo
vendien zien dat er een blijvend perspoetiet 
is voor linkse samenwerking, ook nu de 
PvdA in de regering zit. Vroeger leidde 
zo'n situatie nogal eens tot een afwachten
de, ja zelfs actie-vijandige houding bij 
sociaal-democraten. Dat is nu doorbroken. 
En tenslotte gebruikt Geugjes de demon
stratie nog om aan te tonen, dat actie 
doorslaggevend is voor het doorzetten van 
de progressieve machtsvorming, dat actie
comités of personencomités daarbij van 
onschatbare betekenis zijn en dat de dis
cussie over hiërarchie van strijdterreinen 
(zoals die in de CPN wordt gevoerd) een 
schijndiscussie is. 
Geugjes heeft op verschillende punten 
natuurlijk gelijk. Er is een ander klimaat, 
waardoor inderdaad met name sociaal-de
mocraten bereid blijken actie te voeren, 
ondanks het feit, dat geestverwanten in de 
regering zitten. Verder is het inderdaad zo, 
dat acties van doorslaggevende betekonis 
zijn om werkelijk een andere politiek t!) 
verwezenlijken. En tenslotte geven we 
hem groot gelijk, als hij zegt dat actie-co
mités en personencomités in het procos 
van progressieve machtsvorming van 
grote betekenis kunnen zijn. 

De kritiek op 3 oktober 

Maar de vraag is of deze stellingen nu juist 
met 3 oktober worden gestaafd. Want er 
stonden toen wel wat PvdA-bestuurders 
op de Dam, maar waar was de achterban? 
Wilden die misschien liever even wachten 
tot duidelijk was wat hun geestverwanten 
in het kabinet precies van plan waren? De 
regeringsverklaring moest tenslotte nog 
uitkomen. 
Een breed initiatief-comité? Prima! Maar 
hoe breed was dat van 3 oktober nu eigen
lijk? De oproep was vooral ondertekend 
door mensen uit partijen en vakbonden. 
Maar allerlei andere bewegingen waren 
nauwelijks vertegenwoordigd. En voelden 
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zich waarschijnlijk door de eisen niet echt 
aangesproken. 
Maar er is meer kritiek te geven. De be
sluitvorming rond de hele actie was on
doorzichtig en ondemocratisch. Het initi
atief was door een kleine groep commu
nisten en sociaal-democraten voorbereid, 
de ondertekenaars zijn als zodanig nooit 
bij elkaar geweest. 
En tenslotte: de actie hield totaal geen 
rekening met de discussie die juist over 
sociaal-economische strijdpunten in talloze 
bewegingen en partijen bestaat, evenals 
tussen die groepen onderling. Met name 
op dat laatste punt willen we wat uitvoeri
ger ingaan. 
Natuurlijk, op een aantal punten is er grote 
eensgezindheid. Het afwijzen van de aan
tasting van de minima, van de verhoging 
van de aardgasprijzen, het aanpakken van 
de winsten van de oliemaatschappijen, het 
stoppen van de afbraak van de werkgele
genheid in alle sectoren. Op die punten is 
gezamenlijke actie mogelijk én nodig. 
Maar hoe zit het met bijv. loonmatiging? 
Niemand zal willen inleveren om daarvan 
multinationals te laten profiteren. Maar 
inleveren voor een schoner milieu, voor 
betere voorzieningen, voor meer steun aan 
de derde wereld? 
ledereen wil werktijdverkorting om daar
mee ook nieuwe banen te scheppen. Maar 
over hoe die arbeidstijdverkorting moet 
worden ingevuld, daar botsen de meningen 
van bijv. vakbeweging en vrouwenbewe
ging. 
We willen allemaal werk, maar zijn we het 
ook eens over wat voor werk en onder 
welke arbeidsvoorwaarden? 
Verbetering van het stelsel van sociale 
zekerheid? ledereen akkoord. Maar zou dat 
bijv. moeten door de invoering van een 
arbeidsloos inkomen? En wie moet dat 
dan betalen? 
En zelfs die aardgaswinsten: hoeveel ver
schillende manieren zijn er al bedacht om 
die te gebruiken? En aan welke geven we 
prioriteit? Het zijn allemaal vragen die 
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volop ter discussie staan in de linkse be
weging, ook binnen de organisaties waar
van de initiatiefnemers van 3 oktober deel 
uitmaken. 
Ze geven stuk voor stuk aan, dat we nog 
lang niet de vraag kunnen beantwoorden: 
wat zijn de hoofdstrijdpunten, wat zijn 
afgeleide punten. 
Immers, vanuit de vrouwenbeweging 
worden sommige vragen op dit moment 
anders beantwoord dan vanuit de vakbe
weging, de milieu- en anti-kernenergiebe
weging formuleert weer andere antwoor
den, en ook de solidariteitsbeweging met 
de derde wereld stelt eisen die voorlopig 
nog niet zo makkelijk passen in een beleid 
dat allereerst gericht is op verbetering van 
de economische situatie in ons eigen land. 
Door op dit moment sommige zaken als 
hoofdstrijdpunt te etaleren, sluit je andere 
eisen uit en sla je de discussie dood. Anders 
dan Geugjes vinden wij dus, dat er wel 
degelijk op 3 oktober de 'hiërarchie van 
strijdterreinen' heeft toegeslagen: de actie 
oriënteerde zich op een aantal traditionele 
eisen en hoofdzaken en dat kwam ook in 
de keuze van coalitie-partners naar voren. 
En wat dat laatste betreft, heeft men zich 
onvoldoende het spanningsveld gereali
seerd dat er bestaat tussen bewegingen en 
politieke partijen. Een spanningsveld dat 
ontstaan is mede door die traditionele 
hiërarchie van strijdterreinen die de partijen 
er vaak op na houden. Vrouwen, krakers, 
anti-kernenergieactivisten vallen daarbij 
vaak buiten de boot. 
Wie koerst op brede progressieve machts
vorming zal traditionele bewegingen (par
tijen, vakbonden) en nieuwe bewegingen 
een gelijkwaardige positie moeten geven. 

De consequenties voor de partij 

Ook binnen de CPN is de discussie over de 
hiërarchie van strijdterreinen, over hoofd
en bijzaken in de sociaal-economische 
politiek volop aan de gang. We zijn nog 
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lang niet in .staat om de eisen die vanuit 
verschillende bewegingen gesteld worden, 
met elkaar in overeenstemming te brengen 
en een plaats te geven in een integrale 
sociaal-economische politiek. Daarom is 
het ook te begrijpen dat het 3 oktober-initi
atief van meet af aan door een aantal par
tijgenoten kritisch is tegemoet getreden. 
Feitelijk is het zo dat hele partij-afdelingen 
en ook bedrijfsgroepen besloten niet aan 
het 3 oktober-initiatief mee te werken. In 
de besturen was weinig ruimte voor dis
cussie, en er werd in sommige gevallen 
een beroep op de partijdiscipline gedaan 
om mensen zover te krijgen dat ze wel 
meededen. Ook na 3 oktober is de kritiek 
niet met argumenten tegemoetgetreden. 
Het artikel van Siep Geugjes is daar een 
prima voorbeeld van. 
Dat zegt natuurlijk allereerst iets over de 
vrij traditionele opvattingen die kennelijk 
in een deel van de partijleven over de 
sociaal-economische strijd. Naar ons 
idee wordt in de partij onvoldoende gebruik 
gemaakt van de ervaring en inzichten die 
partijgenoten de afgelopen jaren hebben 
opgedaan in allerlei bewegingen. 
Maar dat kan natuurlijk alleen maar, wan
neer die ervaringen en inzichten naar boven 
gehaald en zichtbaar gemaakt worden. 
Daarvoor is, volgens ons, een open discus
sieronde nodig in de partij over de sociaal
economische strijd, voorzien van een dui
delijke procedure. Want op dit moment 
wordt de discussie te versnipperd en on
gestructureerd gevoerd om resultaat af te 
kunnen werpen. En in die discussie zijn we 
dan niet alleen benieuwd naar wat onze 
partijgenoten die in de Driebergenbewe
ging actief zijn, allemaal hebben bereikt, 
maar ook wat ze hebben geleerd van al die 
contacten met niet-communisten. Uit het 
stukje van Geugjes valt alleen op te maken 
dat anderen van ons geleerd hebben, en 
niet omgekeerd. 
Ook zo'n discussieronde zal niet één-twee
drie tot grote eensgezindheid en een pas
klaar-totaal-programma leiden. En dat 
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hoeft wat ons betreft ook niet persé. be~ 
langrijk lijkt ons dat we erkennen dat alles 
(voorlopig?) niet onder één noemer van 
eensgezindheid is te brengen. We doen er 
beter aan te leren omgaan met het gegeven 
dat de eisen en verlangens van verschil
lende bewegingen ook haaks op elkaar 
kunnen staan, hetgeen ook z'n neerslau 
heeft in de partij. De door ons bepleite 
discussie kan wél de oriëntatie van de hele 
partij verbreden wanneer het gaat om 
progressieve machtsvorming op het gellied 
van de sociaal-economische strijd. 
Een tweede conclusie die je kunt trekken 
uit de manier waarop de partij met het 3 
oktober-initiatief is omgesprongen is, dat 
we nog steeds niet altijd in staat zijn op 
een goede manier met interne kritiek om 
te gaan. 
Nog te vaak blijkt, dat in de partij op kritiek 
wordt gereageerd vanuit een angst, dat 
discussie onze daadkracht aantast. Wij 
denken kijkend naar 3 oktober, dat het 
omgekeerd ligt. 
Discussie en kritiek, gebaseerd op concrete 
coalitie-ervaringen moeten juist als resul
taat van de actie worden beschouwd en 
niet als hinderlijk stof worden weggevilagd 
van de met eigen gelijk geplaveerde weg 
naar 'eenheid'. 
En tenslotte: een politiek voeren van pro-

Reactie 

Teleurstelling en gramschap dus over het 
ontbreken van ook maar een 'greintje 
teleurstelling' in het artikel over 3 en 31 ok
tober. 
Ik moet- hoe jammer het ook is- de 
schrijvers andermaal teleurstellen. Ook na 
zorgvuldige lezing van hun ingezonden 
stuk blijf ik nog steeds- en enthousiast
een lans breken voor een positieve bena
dering van wat zich toen in oktober vol
trok. 
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gressieve machtsvorming, zoals de CPN 
doet, heeft directe consequenties voor de 
werkwijze en organisatie van de partij. 
Consequenties voor de manier van leiding 
geven, opvattingen over loyaliteit met de 
partijpolitiek, het leren omgaan met ver
schillende standpunten binnen de partij, 
de besluitvormingsprocedures. 
Ook dat heeft 3 oktober geleerd. Dus mis
schien toch een historische dag? 

Karel van Hoof, 
Cilia Galesloot, 
Bert Holvast, 
Barend Middelkoop, 
Rya de Vries, 
lrene Helle. 

Degenene die aan dit stuk hebben meege
werkt deden dit vanuit verschillende posi
ties en verantwoordelijkheden binnen de 
CPN. Enkelen deden mee aan de voorbe
reidingswerkzaamheden, of zijn als be
stuurder medeverantwoordelijk voor be
sluiten die in de partij werden genomen 
t.a.v. de derde oktober. Het gaat ons er 
dan ook geenszins om onszelf buiten de 
kritiek te plaatsen. Wel vinden we dat de 
conclusies die Siep Geugjes naar voren 
brengt in de partij ter discussie moet 
staan. 

Graag nog een enkele kanttekening hierbij: 
1. Op het moment dat het ingezonden 
stuk en deze reactie ter pers gaan woedt in 
ons land een ware storm op sociaal-eco
nomisch gebied. 
Hoe kritisch men ook wenst te staan te
genover een initiatief als dat van de derde 
oktober, men kan er toch moeilijk omheen 
dat datgene, waarvoor de initiatiefnemers 
en de betogers zich toen sterk maakten, 
zich thans voltrekt. Er breekt een breed 
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maatschappelijk verzet baan voor een 
andere aanpak van de crisis dan via verdere 
matiging en sociale afbraak. 
Zich sterk maakten, inderdaad! Want zo'n 
ontwikkeling naar een breed maatschappe
lijk verzet lag toen nog allerminst voor de 
hand. Er was integendeel sprake van toe
nemende rechtse druk, waartegenover 
progressieve tegendruk nog ontbrak. 
Het initiatief voor de derde oktober maakte 
duidelijk hoe dit gemis werd gevoeld, en 
hoe in vakbondskring, bij actiegroepen, in 
alle progressieve partijen en onder weten
schappers de overtuiging groeide dat 
rechts met strijd tegemoet moest worden 
getreden in plaats van met concessies. 
In die zin heeft de derde oktober- en het 
debat van voorzitters van progressieve 
partijen op de 31 e oktober behoort daar 
naar inhoud en draagvlak onverbrekelijk bij 
-ervoor gezorgd dat er geen impasse ont
stond. 
2. Het is juist dat het initiatief voor de 
derde oktober niet alle strijdpunten omvat
te, waarover in bewegingen en partijen 
wordt gediscussieerd. Het ging inderdaad 
alleen om zaken waarover 'grote eensge
zindheid' bestaat. De briefschrijvers som
men een aantal punten op waarbij die 
eensgezindheid nog ontbreekt. 
Daarop valt niet af te dingen. Er zijn er 
misschien nog wel wat bij te noemen. 
Maar als men daaraan zo zonder meer de 
conclusie verbindt dat deze punten 'stuk 
voor stuk' aangeven dat 'we nog lang niet 
de vraag kunnen beantwoorden: Wat zijn 
de hoofdpunten en wat zijn de afgeleide 
punten' doet toch wel wat ondoordacht 
aan. 
En dat zeker in een periode- en die liet 
zich op de derde oktober al volop herken
nen- waarin een rechts offensief zonder 
weerga is ingezet op het levenspeil. Dat 
heeft verdediging van koopkracht, werk en 
sociale zekerheid toch heel duidelijk op
nieuw tot hoofdpunten gemaakt, inmiddels 
toegespitst op een wat je noemt super
hoofdpunt als het afslaan van de aantasting 
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van de uitkeringen bij ziekte. 
Zij we niet in staat hoofdpunten aan te ge
ven? 
Voor kameraden, die deelnamen aan de 
oordeels-en besluitvorming op het laatste 
congres van de partij is dat toch wel een 
merkwaardige stellingname. Daar hebben 
we immers juist hoofdoriëntatiepunten in 
de strijd aangegeven. Wij zijn op die lijn 
voortgegaan, zowel op het gebied van de 
strijd voor de vrede als op dat van de soci
aal-economische strijd. Vanuit die opstel
ling dragen wij bij aan zo'n krachtig moge
lijke progressieve machtsvorming, iets wat 
trouwens nimmer van de grond zou kunnen 
komen, als progressieve mensen zich niet 
zouden weten te verenigen juist op hoofd
punten. 
Dat is naar mijn stellige overtuiging trou
wens ook de enige weg om tot een geza
menlijke stellingname te komen inzake 
vraagstukken waarover nog gediscussieerd 
moet worden. Vraagstukken, die overigens 
beslist geen 'afgeleide punten' zijn maar 
eveneens hoofdzaken, die zonder twijfel 
hoofdstrijdpunten zullen worden. 
Ik ben het dan ook allerminst eens met de 
redenering: 'Door op dit moment sommige 
zaken als hoofdstrijdpunten te etaleren, 
sluit je andere eisen uit en sla je de discussie 
dood.' 
Het is heel anders: Door te aarzelen om in 
tijden als nu in de slag te gaan voor hoofd
punten, sla je de actie dood. 
Met alle rampzalige gevolgen vandien. 
Ook en met name voor de discussie over 
vraagstukken die nog weinig of niet in de 
strijd van de arbeidersbeweging zijn geïn
tegreerd. 
Een arbeidersbeweging die, omdat zij het 
over verschillende vraagstukken nog niet 
eens is, de strijd voor hoofdpunten nu zou 
nalaten, zal nooit toekomen aan het oplos
sen van welk vraagstuk ook. 
3. De briefschrijvers uiten het verwijt dat 
anders dan in mijn artikel wordt betoogd 
de 'hiërarchie van strijdterreinen' heeft 
toegeslagen en dat kwam ook tot uiting in 
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'de keuze van de coalitiepartners'. 
Naast wat hierboven, en in het artikel;elf, 
al is gezegd past hierbij nog de volgende 
kanttekening. 
Naar mijn mening doet zo'n uitspraak 
onrecht aan een van de belangwekkendste 
aspecten van wat zich de afgelopen tijd 
aftekende in zulke initiatieven als de anti
bestekbeweging, de Driebergendialoog en 
het 3 oktober-initiatief. 
Voorop stond en staat daarin het bevorde
ren van de onderlinge solidariteit, tussen 
alle groepen, de 'traditionele' en de 'nieu
we', die vandaag de arbeidersbevolking 
van ons land uitmaken. Het doorzetten van 
die onderlinge solidariteit is een van de 
meest fundamentele opgaven waarvoor 
de progressieve krachten in ons land staan 
willen zij komen tot een daadwerkelijke 
richtingsverandering in het sociaal-econo
mische beleid. 
In die zin bedoel ik dat de initiatieven van 
de laatste jaren bijdragen aan het terug
dringen van de hiërarchie van strijdterrei
nen. (De discussie daarover beschouw ik 
intussen allerminst als een schijndiscussie 
zoals wordt -Opgemerkt.) 
Initiatieven als die van oktober hebben het 
in zich op dit terrein verdere vorderinuen 
te maken, misschien nog wel eerder dan in 
de 'traditionele' partijen en organisaties 
van de arbeidersbeweging afzonderlijk. 
Deze initiatieven vertegenwoordigen dus 
allerminst een terugval naar situaties waar
uit we ons proberen te ontworstelen, maar 
een stap vooruit. En dat uit zich ook in de 
keuze van de 'coalitiepartners'. Niet eerder 
werd zo 'ingehaakt' voor een gezamenlijk 
optreden voor een ander beleid door ver
tegenwoordigers van alles wat aan de 
progressieve kant telt op sociaal-eco
nomisch gebied, als in oktober: vakbonden, 
actiegroepen, progressieve partijen en we
tenschappers. 
Natuurlijk zal ik niemand tegenspreken die 
vindt dat er eigenlijk meer mensen op de 
Dam hadden moeten staan. Noch dat 
klaarblijkelijk het idee van afzonderlijke 
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deelberaden, ontleend aan de 23ste juni 
twee jaar eerder, in een aantal gevallen nu 
niet bleek aan te slaan, of te weinig zorg
vuldige voorbereiding kreeg. 
Er is alle reden voor discussie over de 
vraag wat er beter had gekund, hoe het 
initiatief in breder kring had kunnen door
dringen, hoe ook in onze eigen kring de 
betekenis van dergelijke initiatieven op 
grotere schaal en vooral politieker uiteen 
te zetten. 
Maar dan gaat dat er wel vanuit nieuwe 
initiatieven- die ontegenzeggelijk zullen 
komen -te laten profiteren van de vorde
ringen die nu al bereikt zijn om ze op die 
wijze des te resultaatrijker te maken. 
Die vorderingen ontkennen, dat wat is 
bereikt naar de mestvaalt verwijzen, is een 
uiterst onvruchtbare bijdrage aan de dis
cussie hoe de progressieve samenwerking 
verder te versterken. 
4. Tot slot een opmerking over de wijze 
waarop de briefschrijvers aan hun kritiek 
het artikel over de gebeurtenissen in okto
ber naar mijn mening zeer ernstig afbreuk 
doen met hun aanvallen op de initiatiefne
mers zelf. 
In alle oprechtheid: Wat moet je nu aan 
met zulke uitspraken als 'de voorbereiding 
was ondoorzichtig en ondemocratisch'. 
Er wordt een paar maal gesuggereerd dat 
er bewegingen buitengesloten werden. De 
'keuze van de coalitiepartners' wordt ge
laakt. Keuze? Wie zouden dan eigenlijk 
hebben gekozen, volgens de briefschrijvers, 
vraag je je af? 
En dat is allemaal des te vervelender omdat 
tenminste twee van de ondertekenaars
(lrene en Cilia namelijk) nauw betrokken 
als ze zijn bij de dialoog van Driebergen
zich toch precies zouden kunnen herinneren 
hoe het allemaal is gegaan. Het is trouwens 
volop gepubliceerd. 
Al voor de verkiezingen kwam de vraag ter 
sprake of de groep van Driebergen geen 
taak zou hebben met betrekking tot het 
formuleren van verlangens aan het nieuw 
te vormen kabinet. Na de verkiezingen 
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kreeg dat idee steeds vastere vorm. Begin 
augustus, toen duidelijk werd dat rechts 
bezig was het aanstaande kabinet een 
nieuwe Bestekbeleid op te dringen, ging 
tenslotte de kogel door de kerk. 
Dat gebeurde overigens niet dan nadat 
nog flink werd gediscussieerd over wat 
precies de inzet van het initiatief zou moe
ten zijn en nadat verschillende mensen uit 
de Driebergen-groep in eigen kring polsten 
hoe men er tegenover stond. De uitslag 
van al die gesprekken was ondubbelzinnig: 
slechts op een enkele uitzondering na was 
de mening, dat de situatie vereiste om 
een dergelijk initiatief te nemen. 
Ook de partijleiding krijgt een veeg uit de 
pan. Die heeft het initiatief gesteund en 
een parool uitgevaardigd 'aan de bak'. 
Maar, zo vernemen we, dat gebeurde 
tegen veel kritiek in. 
Het zou de duidelijkheid toch wel bevorde
ren als de briefschrijvers hadden laten 
weten dat het partijbestuur zijn besluit 
unaniem nam, met inbegrip van de twee 
kameraden uit het partijbestuur die mee 
het ingezonden stuk ondertekenden. Die 
unanimiteit in het partijbestuur lag intussen 
voor de hand. Het besluit had allerminst, 
zoals nu wordt gesuggereerd, het karakter 
van een 'aan de bak'-stunt, met terzijde 
schuiving van kritiek. 
De ondersteuning van het initiatief lag 
geheel in de lijn van de oriëntatie waartoe 
op het congres was besloten en heel in het 
bijzonder ook van de brief die het partijbe
stuur na de verkiezingen aan de progres
sieve partijen stuurde over de noodzaak de 
progressieve samenwerking voort te zet
ten. 
Het is tegen deze achtergrond toch wel 
wat veel gevraagd in te stemmen met de 
redenering, dat de gang van zaken rond 3 
oktober bewijst 'dat we nog steeds niet 
altijd in staat zijn op een goede manier 
met interne kritiek om te gaan!' Of wordt 
hier misschien zelfkritiek betracht? Het had 
natuurlijk voor de hand gelegen om met 
kritiek op het initiatief te komen toen de 
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partijleiding besloot haar krachten er aan 
te geven. 
Natuurlijk is het volstrekt gerechtvaardigd 
om- achteraf alles overziend- de vraag 
te stellen of het initiatief voldaan heeft. Het 
is best denkbaar dat wat de een ziet als 
een stap vooruit, anderen beschouwen als 
van weinig belang, of erger, een terugval. 
Daarover moet discussie mogelijk zijn en 
blijven. 
Inzet bij die discussie moet echter wel 
blijven hoe we lessen trekkend uit wat we 
deden, verder komen op de weg naar 
progressieve samenwerking en machts
vorming. Met afschrijven van wat in oktober 
werd bereikt is dat doel allerminst ge
diend. 
Dat zou ons de handen doen binden op 
een moment dat heel onze daadkracht en 
creativiteit vereist is voor nieuwe initia
tieven in de strijd die nu gaande is. 
Om het winnen van die strijd gaat het 
thans, zoals alle sprekers op de derde 
oktober beklemtoonden. Ik veroorloof me, 
met instem mig, een van hen-lrene Helle 
-te citeren: 'Dit alles moet veranderen, 
wij willen perspectief zien, en we zullen 
hiervoor blijven optreden.' 

Siep Geugjes 
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Boekrecensie 

De geschiedenis van 
het marxisme 

van Leszek Kolakowski. 
Uitgeven in drie delen bij Het Spectrum. 
Per deel f 65,-

Het marxistische denken verkeert in een 
crisis. Velen proberen zich los te maken 
van de dogmatische verstarring waarin het 
zich bevindt, door op zoek te gaan naar 
nieuwe inspiratiebronnen, zoals de psycho
analyse, nieuwe inzichten die ontwikkeld 
zijn in de sociale wetenschappen, maar 
ook ervaringen en resultaten van debatten 
in de nieuwe bewegingen: het feminisme, 
de vredesbeweging, de anti-kernenergie
beweging en de krakersbeweging- om 
zo nieuwe definities te ontwikkelen. 
Van niet minder belang is het nagaan van 
de oorzaken van de verstarring, van het 
gebrek aan adequate overpeinzing en 
verwerking van nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen en problemen in het mar
xisme. 
Het Poolse drama, waar een generaalskliek, 
die marxistisch-leninistische fraseologie 
hanterend, tegenover een vernieuwende 
beweging van arbeiders, boeren en intel
lectuelen staat, die hoop weet te putten uit 
de voorzichtige steun van de katholieke 
kerk, bevestigt ondubbelzinnig het beeld 
van een tot staatsideologie geworden 
marxistisch-leninistische doctrine. 
Het onvermogen van de communisten 
daar, om op economische en sociale pro
blemen een antwoord te geven, houdt 
ongetwijfeld verband met de verstarring 
die in het denken over deze problemen is 
opgetreden. 
Tegen die achtergrond is het verschijnen 

van de Nederlandse vertaling van 'De 
geschiedenis van het marxisme', een drie
delig st"ndaardwerk van Leszek Kolakows
ki, belangwekkend. 
Kolakowski was tot '68 hoogleraar filosofie 
aan de Universiteit van Warschau en publi
ceerde een aantal filosofische beschouwin
gen over de jonge Marx. Hij was een be
kende vertegenwoordiger van de vernieu
wingsbeweging die eind jaren vijftig en 
begin zestig in Polen floreerde, maar na 
verloop van tijd uitgeschakeld werd. 
Sinds 1970 doceert hij aan de Universiteit 
van Oxford. 
De drie boeken beschrijven op beknopte 
en vrij heldere wijze het ontstaan en de 
ontwikkeling van de socialistische ideeën, 
vanaf de dialectiek in de Griekse filosofie 
tot aan de destalinisatie. 
Daarbij passeren een groot aantal auteurs 
de revue, die in ons land nog weinig of in 
het geheel niet bekend zjn. Dat is zeker een 
verdienste van dit werk. 
In hoofdzaak is het echter geconcentreerd 
op de ontwikkeling van het marxisme tot 
het geheel van opvattingen, of beter leer
stellingen, dat door Stalin het marxisme
leninisme werd genoemd. Die ontwikkeling 
is een vrij droevige geschiedenis, maar dat 
beeld wordt versterkt door de wijze waarop 
Kolakowski het stalinisme als een noodza
kelijk eindpunt presenteert van het marxis
me. 
Door middel van een soort ideeëngeschie
denis wordt beschreven hoe via het éénpar
tijstelsel de opvattingen van de bolsjewis
ten na de oktober revolutie tot staatside
ologie werden omgevormd, hoe stukje bij 
beetje een zeer despotische en grove inter-
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pretatie van het marxisme als de meest 
voortgeschreden opvatting werd gemo
nopoliseerd. 
De overwinning van de oktober revolutie 
gaf de Russische partij een enorm aanzien, 
welke door haar gebruikt werd om zich in 
vraagstukken van ideologie en strategie 
een laatste en bindend oordeel aan te ma
tigen. 
Via de Komintern werd deze situatie orga
nisatorisch vastgelegd. Die monopolisering 
van de eigen juiste interpretatie van het 
marxisme bracht de vruchtbare discussie 
die zich rond de eeuwwisseling in de 
Tweede Internationale ontwikkelde al vroeg 
tot een einde. Zij leidde onder Stalin tot 
een codificatie van het marxisme in enkele 
simpele leerstellingen, die door de partij 
en de staat als de hoogste waarheid aan 
de man werd gebracht, met uitsluiting van 
elk ander geluid. ledere verandering van 
de staatspolitiek werd gevolgd door een 
aanpassing van de leerstellingen en via de 
Komintern dwingend opgelegd aan andere 
communistische partijen. Het marxisme-le
ninisme werd een verlengstuk van de 
staatspolitiek en hield daarmee tegelijker
tijd op een instrument te zijn voor het 
begrijpen van maatschappelijke ontwikke
lingen en het vinden van oplossingen voor 
maatschappelijke problemen. 
De debatten die vooral in het begin nog in 
de Sowjet-partij gevoerd zijn, werden 
verstikt door de verplichting de officiële 
leer te volgen. Grote delen van de weten
schap werden in dienst gesteld van de 
reproduktie van de officiële leer op de 
verschillende terreinen. Doordat als uit
gangspunt werd gehanteerd dat het mar
xisme de gehele werkelijkheid diende te 
omvatten, zien we dat de officiële leer in 
verschillende gedaanten in vrijwel alle 
takken van de wetenschap werd gerepro
duceerd, met alle gevolgen van dien (denk 
aan de Lyssenko-affaire!). 
Deze ontwikkeling heeft een enorme schade 
toegebracht aan het marxisme en heeft 
lange tijd de vernieuwing van het denken 
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over maatschappelijke vraagstukken ook in 
West-Europa doen stagneren. 

Doctrine 

Zoals gezegd, de betekenis van het werk 
moet vooral gezien worden in de heldere 
weergave van het denken van de verschil
lende auteurs. Op de commentaren en 
conclusies van Kolakowski zelf is nogal 
wat af te dingen. 
Kolakowski benadert het marxisme als een 
doctrine, als een min of meer gesloten 
systeem van analyses en uitspraken, die al 
of niet bruikbaar zijn voor wetenschappelij
ke prognosen en conclusies. 
Een andere niet-doctrinaire benadering, 
door gebruik te maken van delen van het 
werk van Marx zonder b.v. zijn overdreven 
profetieën te aanvaarden, wordt door 
Kolakowski als niet-marxistisch van de 
hand gewezen. 
In navolging van andere critici van het 
marxisme wijst hij erop dat het werk van 
Marx een groot aantallacunes en tegen
strijdigheden bevat en dat grote delen een 
wetenschappelijke toetsing aan de feiten 
niet verdragen. Hij moet echter ook erken
nen dat het denken van Marx een grote 
bijdrage heeft geleverd en nog levert aan 
het begrijpen van maatschappelijke pro
cessen. 
Lenin wordt door Kolakowski als de grond
legger gezien van het totalitaire, typisch 
Russische, karakter van het stalinisme. De 
nieuwe benadering die Lenin introduceerde 
op een reeks van terreinen wordt door 
Kolakowski niet erkend. De zeer nauwe 
binding tussen theorie en praktijk, die door 
Lenin wordt voorgestaan is voor de auteur 
het belangrijkste argument om als de 
praktijk niet klopt, de theorie ook maar met 
het badwater weg te gooien. Dat lijkt mij 
niet verantwoord. De theorie over het 
recht der naties op zelfbeschikking is door 
Lenin en andere Sowjet-leiders meerdere 
malen in de praktijk ondergeschikt gemaakt 
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aan machtspolitieke doeleinden, Toch 
hebben deze opvattingen een zeer grote 
invloed gehad op het denken van miljoenen 
mensen, op onderdrukte volkeren die hun 
recht op zelfbeschikking opeisten. 
Hoofdbezwaar is voor mij dat de auteur 
het stalinisme als een eindpunt van het 
marxisme ziet. Alles wat na de dood van 
Stalin plaatsvindt beschouwt hij enkel als 
een verder uiteenvallen van de marxistisch
leninistische doctrine, als een onafwend
baar proces van aftakeling en verwording 
in Oost en West. Als hij uitgaat van het 
marxisme als een gesloten systeem, als 
een doctrine, dan heeft hij in zekere zin 
gelijk. Die conclusie toont echter eveneens 
de zwakte van zijn benadering: Immers 
ook daarna fungeert het marxisme als 
inspiratiebron voor strijd tegen onderdruk
king en uitbuiting. Die strijd wordt echter 
door Kolakowski verworpen en op onaan
vaardbare wijze besmeurd. Zo karakteri
seert hij de radicale beweging van de 
negerbevolking tegen het blanke racisme 
als 'zwart racisme' en doet hij bevrijdings
bewegingen af als bewegingen die wapens 
uit de Sowjet-Unie en China krijgen. 
De indruk komt naar voren, dat hier een 
vermoeide oude man spreekt, die het 
slachtoffer is geworden van z'n oude doc
trinaire geloof en nu vernieuwing en rnaat
schappelijk protest voor geesten uit het 
verleden aanziet. 
De rode draad, die door het werk van 
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Kolakowski loopt is de stelling dat het 
stalinisme als despotisch rnachtssysteem 
de enige politiek uitvoerbare manier was 
orn de idealen van Marx, 'de romantische 
droom van de maatschappelijke eenheid', 
te realiseren. Dat is evenzeer een slag in 
de lucht, omdat de huidige Sowjet-Unie 
niet gezien kan worden als de verwerkeling 
van de ideeën van Marx over het socialis
me. 
Maar ook omdat in de geschiedenis mar
xisten in de strijd tegen fascisme, tegen 
onderdrukking en voor meer democrati
sche verhoudingen voorop liepen en be
langrijke resultaten boekten. 
Men kan de conclusie beter omkeren: het 
feit dat de benadering van het marxisme 
als een gesloten systeem maatschappelijk 
en cultureel op een dood spoor is gekomen, 
onderstreept nogmaals hoe noodzakelijk 
het is om de doctrinaire benadering te 
verlaten en het marxisme als een open 
denkrichting, als inspiratiebron te hanteren. 
Het hoort tot de beste tradities van het 
marxisme om conclusies te trekken uit 
praktische eraringen en inzichten en die 
leiden tot de conclusie dat socialisme en 
democratie onverbrekelijk met elkaar ver
bonden moeten zijn. 
In dit werk zijn trouwens een groot aantal 
auteurs te vinden die aan dat inzicht hebben 
bijgedragen. 

Dick Oudenampsen. 



Politiek en Cultuur 

Onderwerp van dit artikel vormen de 
verklaringen, die Lenin heeft aangedragen 
voor de massabasis van het reformisme. 
De bekendste daarvan is ongetwijfeld de 
verklaring, die gebruik maakt van het 
begrip arbeidersaristocratie. Een eerste 
bedoeling van dit artikel is te laten zien 
dat dat slechts één van de ideeën was die 
Lenin met betrekking tot dit punt naar 
voren heeft gebracht. 
In de tweede plaats wil ik duidelijk maken, 
dat Lenin geen uitgewerkte economische 
verklaring voor het reformisme heeft willen 
presenteren en dat dus diegenen, die het 
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begrip arbeidersaristocratie wel in die zin 
hebben uitgebouwd, slechts een betrekke
lijk recht hebben om zich op Lenin te be
roepen. 
En tenslotte wil ik betogen, dat een ver
klaring van het reformisme door die stro
ming terug te brengen op een bepaalde 
laag van de bevolking uitgaat van een te 
simpele opvatting over de wijze waarop 
maatschappelijke belangen zich in de 
politiek weerspiegelen en het probleem 
waar het om gaat, de politieke verschei
denheid in de arbeidersbeweging, in feite 
wegverklaart. 

Lenin over het reformisme 

Er was natuurlijk in de arbeidersbeweging 
wel eerder gediscussieerd, van mening 
verschild. De Duitse beweging had de 
geschillen gekend tussen de Eisenachers 
en de Lasalleanen, twee stromingen die 
zich in 1872 hadden verenigd. En dan was 
er het grote debat geweest over het anar
chisme, dat juist tegen het eind van de 
eeuw min of meer werd afgerond. 
Uit dat oogpunt was dus de situatie, zoals 
die door Bernsteins publikaties van de 
jaren 1896 tot 1899 ontstond in elk geval 
niet nieuw. 
En er is inderdaad ook de gedachte ge
weest, dat het rond de eeuwwisseling 
loskomend debat over het reformisme in 
dezelfde orde lag. De meningsverschillen 
zouden wel overwonnen worden en de 
misstap van Bernstein zou wel worden ge
corrigeerd. 

Aanvankelijk leek dat ook te gebeuren. 
Bernstein leed immers een politieke neder
laag in de Duitse sociaal-democratie? 
Achteraf, in het licht van wat er verder 
gebeurde, springen in de verhandelingen 
op de congressen van de Duitse partij van 
rond 1900 vooral de pogingen om tot een 
compromis te komen in het oog. De meeste 
tijdgenoten echter lazen er iets anders in: 
het revisionisme had in de Duitse sociaal
democratie geen kans. 
Zou alles bij het oude blijven? 

Eén van degenen, die daar in deze jaren 
rond de eeuwwisseling van uit gingen, 
was Lenin. In 1901 riep hij zijn lezers op 
om niet te vervallen in een slaafse navol
ging van het opportunisme 'waarvan onze 
kameraden in het Westen ( ... ) bezig zijn 
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zich af te keren'.' Lenin opperde in dei'e 
tijd de gedachte, dat dit reformisme bij de 
'lagere strata van het proletariaat' hoorde, 
bij de 'meest achterlijke lagen'2, dat wil 
zeggen, bij de arbeiders uit het voorindu
striële stadium van de kapitalistische pro
duktie, de handwerkers die voor een deel 
nog formeel eigen baas waren. De verdere 
ontwikkeling van het kapitalisme zou er de 
voedingsbodem aan ontnemen. 

Stal in 

In de jaren rond 1905 werd dit in de kring 
van de bolsjewieken de gangbare verkla
ring voor het mensjewisme. Stalin bijvoor
beeld maakte er gebruik van in beschou
wingen rond het Londense congres van de 
Russische partij van 1907. 'Het is gebleken', 
zo schreef hij, 'dat grote groepen mensje
wistische gedelegeerden hoofdzakelijk 
door de boeren- en handwerksgebiedon 
worden afgevaardigd ( ... ). Daartegenover 
worden grote groepen bolsjewistische 
gedelegeerden uitsluitend door groot-in
dustriële gebieden afgevaardigd ( ... ). Ken
nelijk is de taktiek van de bolsjewieken de 
taktiek van de proletariërs van de grote 
industrie, de taktiek van die gebieden, 
waar de klassentegenstellingen bijzonder 
duidelijk zijn en de klassenstrijd bijzonder 
scherp is. Het bolsjewisme - dat is de 
taktiek van de echte proletariërs. 
Anderzijds is het niet minder duidelijk, dat 
de taktiek van de mensjewieken voorna
melijk de taktiek is van de handwerkers en 
van de halfproletarische boeren, de taktiek 
van die gebieden waar de klassentegen
stellingen niet volkomen duidelijk zijn en 
de klassenstrijd gemaskeerd is. Het men
sjewisroe - dat is de taktiek van de half
burgerlijke elementen van het 
proletariaat'. 3 

Stalin knoopte daaraan de waarneming 
vast, 'dat in de mensjewistische fractie de 
Joden de meerderheid vormen'. En hij 
vertelde: 'naar aanleiding daarvan maakte 
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een van de bolsjewieken ( .. .) voor de grap 
de opmerking, dat de mensjewieken een 
Joodse, de bolsjewieken echter een echt 
Russische fractie waren, en dat het geen 
slecht idee zou zijn, als wij bolsjewieken in 
de partij een pogrom zouden 
organiseren'. 4 

Er was op dit Londense congres dus ook 
tijd voor een grapje. Ongelukkig voor het 
betoog van Stal in echter is dit soort 'bol
sjewistische humor' nauwelijks geschikt 
om de band tussen het bolsjewisme en de 
meest geavanceerde delen van het prole
tariaat te demonstreren. Als ik zou moeten 
kiezen, lijkt het me eerder de humor van 
de één of andere plattelands-schoenlapper, 
of schoenlapperszoon. 

Maar hoe dat ook zij, bij deze kijk op het 
reformisme hoorde de gedachte, dat deze 
stroming geen toekomst had. 
Naarmate nu echter de tijd vorderde en 
het reformisme zich vestigde in de arbei
dersbeweging bleek dat een illusie. Er was 
een volkomen nieuwe situatie ontstaan, 
die vraagtekens zette bij de traditionele the
orie. 
De gedachte was geweest, dat de maat
schappelijke tegenstellingen zich in toene
mende mate zouden reduceren op die 
tussen kapitaal en arbeid en dat een in 

1. Lenin, Overzicht van binnenlandse zaken (1901). 
Lenin, Col W 5, 289. 

2. Lenin, Een retrograde tendentie in de Russische 
Sociaal-democratie (1899), Lenin Col W 4, 262. 
Lenin, Wat te doen7 Pegasus Amsterdam 1970, 
85; hier is de Engelse vertaling gevolgd: Lenin, 
Col W 5, 415. Lenin, Tweeërlei taktiek. Pegasus 
Amsterdam 1972, 132, zie Lenin, Col W 9, 96. We 
vinden dit idee ook in 1909 nog bij Lenin. Zie: Le
nin, De methoden van de liquidatoren en de par
tijtaken van de bolsjewieken (1909), Lenin, Col W 
16, 102. Zie verder Lenin, Verschillen in de Euro
pese arbeidersbeweging (1910), een bespreking 
van een brochure van Pannekoek, Lenin, Col W 
16, 348. Zie ook: Lenin, Marxisme en revisionis
me (1908), Lenin, Col W 15, 32v. 

3. Stalin, Het Londense congres van de RSDAP 
(1907). Stalin, Werke 2. Berlijn 1950, 45. Zie ook 
Stal in, Het geavanceerde proletariaat en het vijf
de congres (1907). Stalin, Werke 2, 28. 

4. Stalin, Werke 2, 46. 
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toenemende mate geuniformeerd proleta
riaat de beslissende strijd om het socialisme 
aan zou binden. En nu bleken er duurzame 
scheidslijnen in de arbeidersbeweging te 
zijn ontstaan en gingen uitgerekend op het 
punt van het hoe van die beslissende strijd 
de meningen uiteen. 
Hoe was dat mogelijk? 

Groeistuipen 

Eén van de antwoorden, die Lenin op deze 
vraag naar voren bracht. bevatte een soort 
uitbreiding van de gedachtengang zoals hij 
die in de periode tot 1905 had ontwikkeld. 
Behalve op de traditionele ambachtelijke 
bedrijfstakken, waar het proces van sociale 
differentiatie en proletarisering nog niet 
was voltooid, ging hij na 1905 in dit verband 
ook wijzen op het bestaan van een nieuwe 
middenklasse. 'Het kapitalisme roept on
vermijdelijk steeds opnieuw een reeks 
nieuwe 'middenlagen' in het leven { ... ). 
Deze nieuwe kleine producenten worden 
even onvermijdelijk weer in de rijen van 
het proletariaat geworpen'. 5 Met dit ver
schijnsel had hij zich ook eerder al 
beziggehouden,6 maar nu verbond hij het 
met zijn verklaring van het reformisme. 
'Het is heellogisch dat de kleinburgerlijke 
wereldbeschouwing steeds weer in de 
rijen van de brede arbeiderspartijen 
opduikt'. 7 Het revisionisme en de radicale 
tegenhanger ervan, het anarchisme, zou
den door deze groepen in de arbeiders
klasse geïntroduceerde manieren van 
denken zijn. 
Terwijl in 1902 deze beide verschijnselen 
voor Lenin nog een soort groeistuipen 
waren, symptomen van de primitiefheid 
van de beginnende arbeidersbeweging,8 

stelde hij er zich hier dus op in, dat het 
toch om iets ging met een meer blijvend 
karakter: 'het is heellogisch dat dit zo is en 
altijd zo zal zijn'. 9 

In dezelfde tijd vinden we bij Lenin ook 
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terug de gedachtengang die Friedrich 
Engels met betrekking tot het reformisme 
van de Engelse arbeidersbeweging had 
ontwikkeld. 

Ter verklaring van het feit, dat in de Engelse 
arbeidersbeweging de strijd voor het so
cialisme op de achtergrond was geraakt, 
had Friedrich Engels op twee dingen ge
wezen. 
In de eerste plaats had hij in een in 1885 
verschenen artikel gesignaleerd, dat twee 
groepen van het in de periode van 1850 tot 
1870 gevormde proletariaat een duurzame 
verbetering van hun positie hadden weten 
te bereiken, namelijk de fabrieksarbeiders 
en daarnaast vooral de grote trade unions'. 
De toestand van de arbeiders in deze sec
toren 'is', aldus Engels, 'ongetwijfeld sinds 
1848 opvallend verbeterd: het beste bewijs 
daarvoor is, dat sinds meer dan vijftien 
jaar niet alleen hun werkgevers met hen, 
maar ook zij met hun werkgevers uiterst 
tevreden geweest zijn. Ze vormen een 
aristocratie in de arbeidersklasse; ze heb
ben het voor elkaar gekregen om een naar 
verhouding comfortabele toestand af te 
dwingen en deze toestand accepteren zij 
als definitief'. 10 

Terwijl nu zo het oude proletariaat in het 
reformisme was vastgelopen vormde zich, 
zo voegde Friedrich Engels daaraan in 
1892 toe, in de laatste decennia van de 19e 
eeuw een nieuw proletariaat. dat vergele-

5. Lenin, Marxisme en revisionisme (1908). Lenin, 
Col W 15, 39. Zie ook: Lenin, De methoden van 
de liquidatoren en de partijtaken van de bolsje
wieken (1909). Lenin, Col W 16, 95. 

6. Dit door Marx en Engels al in hetCommunistisch 
manifest gesignaleerde verschijnsel (Marx, En
gels, Het communistisch manifest. Pegasus Am
sterdam 1968, 69) was in de Bernstein-discussie 
opnieuw een rol gaan spelen. Zie Lenins recen
sie van Karl Kautsky, Bernstein en het sociaal-de
mocratische program. Een tegenkritiek (1899). 
Lenin, Col W 4, 202. 

7. Lenin, Col W 15, 39. 
8. Lenin, Wat te doen? 120. 
9. Lenin, Col W 15, 39. 

10. Engels, Engeland 1845 en 1885 (1885). MEW 21, 
194. 
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ken met het oude proletariaat bestond uit 
ongeschoolde arbeiders. 
Dit nieuwe proletariaat, dat zich in Engeland 
met de enorme havenstaking van 1889 te 
Londen present meldde, werd de organi
sator van de moderne vakbeweging. Naar 
aanleiding van deze staking schreef Frie
drich Engels: 'Het Eastend heeft de starre 
vertwijfeling van zich afgeschud: het is 
aan het leven teruggegeven en is het tehuis 
van het "nieuwe unionisme" geworden, 
dat wil zeggen van de organisatie van de 
grote massa van "ongeschoolde" arbei
ders'. 
'Deze nieuwe unions' nemen 'meer en 
meer de rijke en trotse 'oude' unions op 
sleeptouw'. 11 

Burgerlijk proletariaat 

Dat was één element. Daarnaast had Frie
drich Engels nog de aandacht gevestiod 
op een ander punt, namelijk de speciale 
betekenis van het Engelse industrie
monopolie in dit verband. 
Het is, zo had hij al in 1858 aan Marx ue
schreven, ergens logisch, dat 'een natie 
die de hele wereld uitbuit', zelf totaal ver
burgerlijkt. 
En in 1882 had hij Kautsky geschreven: 'Er 
is hier( ... ) geen arbeiderspartij, er zijn 
alleen conservatieven en liberaal-radicalen, 
en de arbeiders profiteren onbekommerd 
mee van het wereldmarkt- en koloniale 
monopolie van Engeland'. 13 

Kort daarop, in 1885, had hij dat nog eens 
als volgt uitgewerkt. 'De zaak zit zo: zolang 
Engelands industriemonopolie bleef be
staan, is de Engelse arbeidersklasse tot op 
zekere hoogte deelgenoot geweest in de 
voordelen van dit monopolie. Deze voor
delen werden er zeer ongelijk onder ver
deeld; de bevoorrechte minderheid stak 
het grootste gedeelte in zijn zak,maar zelfs 
de grote massa kreeg er tenminste af en 
toe voor korte tijd het zijne van. En dat is 
er de reden van, dat er in Engeland sinds 
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het uitsterven van het Owenisme geen 
socialisme voorkwam. Met het ineenstorten 
van het monopolie zal de Engelse arbei
dersklasse deze bevoorrechte positie ver
liezen. Ze zal zich in haar geheel- de 
bevoorrechte en leidende minderheid niet 
uitgesloten- op een goede dag op het
zelfde niveau gebracht zien als de arbeiders 
in het buitenland. En dat is er de reden 
van, dat er in Engeland weer socialisme 
voor zal komen'. 14 

Daarmee waren dus deze beide gedach
tengangen met elkaar verbonden. Het 
Engelse industriemonopolie had de toe
stand van de arbeidersklasse daar dragelijk 
gemaakt, maar de verschillende groepen 
hadden daarvan al naar gelang hun res
pectieve positie op de arbeidsmarkt ver
schillend geprofiteerd. 
Toch is het van belang om vast te houden, 
dat het hier oorspronkelijk om twee op 
zichzelf staande gedachtengangen gaat. 
De ene gaat over de uitwerking van het 
Engelse industriemonopolie op de arbei
dersklasse en de andere over een differen
tiatie in de Engelse arbeidersklasse als 
gevolg van de relatief sterke positie die de 
oudere delen van het proletariaat zich op 
de arbeidsmarkt hadden weten op te bou
wen. 
In de toenmalige arbeidersbeweging werd 
dit een bekende opvatting. We vinden het 
bijvoorbeeld bij Kautsky, na de dood van 
Engels dè internationale marxistische 
autoriteit, in vrijwel dezelfde bewoordingen 
terug. 15 

11. Voorwoord voor de Duitse uitgave van 1892 van 
'De toestand van de arbeidersklasse in Enge
land'. MEW 2, 648. 

12. MEW 29, 358. 
13. MEW 35, 357. 
14. MEW 2, 647. 
15. Kautsky, Krisentheorien. In Die Neue Zeit, 20e jrg 

(1901-1902), deel 2, 142. 
z·1e verder: Sombart, Soi1alismus uns soziale 
Bewegung. 5e druk. Jena 1905, 124vv; H. Polak, 
De socialistische beweging in Engeland, In: De 
Nieuwe Tijd, 1e jrg. (1896)1897), 48; Henriëtte 
Roland Holst, William Morris als letterkundige; 
in: De Nieuwe Tijd, 2e jrg. (1897/1898), 193v. 
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In de jaren na 1905 nam Lenin deze ge
dachtengang over. Maar anders dan bij
voorbeeld Henriëtte Roland Holst16 en Van 
Ravesteijn,17 die het thema van de beter 
gesitueerde arbeiders in verband met het 
reformisme in hun eigen land naar voren 
brachten, beperkte Lenin dat nog tot de 
Engelse arbeidersbeweging. En net zoals 
Engels en Kautsky gedaan hadden, sprak 
hij de verwachting uit, dat deze Engelse 
arbeidersaristocratie met het wegvallen 
van het Engelse industriemonopolie zou 
verdwijnen. 18 

Parasitisme 

Pas na het uitbreken van de Eerste Wereld
oorlog- voordien had hij al wel gewezen 
op de corrumperende werking die van het 
kolonialisme op de arbeidersklasse uitging 
-ging Lenin, het begrip arbeidersaristo
cratie gebruiken in zijn verklaring van het 
reformisme als internationaal verschijnsel 
door het in te passen in de theorievorming 
over het imperialisme, zoals die sedert het 
begin van de eeuw had plaatsgevonden. 18a 

'De kapitaalexport', stelde Lenin, 'drukt het 
stempel van parasitisme op heel het land, 
dat van de uitbuiting van de arbeid van 
enkele overzeese landen en koloniën 
leeft'. 19 Het parasitaire karakter van de 
imperialistische staat beïnvloedt 'alle soci
aal-politieke verhoudingen der desbetref
fende landen in het algemeen, alsook ( ... ) 
de twee voornaamste richtingen van de 
arbeidersbeweging in het bijzonder'. 20 Hoe 
die beïnvloeding dan wel werkt, beschreef 
Lenin als volgt. 'Het imperialisme( ... ) maakt 
het economisch mogelijk de bovenste 
lagen van het proletariaat om te kopen en 
voedt, vormt en versterkt daardoor het 
opportunisme'. 21 

Deze bevoorrechte lagen vormen het brug
gehoofd voor de inwerking van de imperi
alistische ideologie in de arbeidersklasse, 
hetgeen nog wordt vergemakkelijkt door 
het feit, dat deze lagen worden geleid door 
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'lieden, die door de bourgeoisie zijn omge
kocht of althans door haar worden 
betaald'. 22 Want 'de politieke instellingen 
van het moderne kapitalisme- de pers, 
het parlement, verenigingen, congressen 
enz. -hebben politieke privileges en 
douceurtjes voor de respectabele, slappe, 
reformistische en patriottische beambten 
en arbeiders geschapen, die correspon
deren met de economische privileges en 
douceurtjes'. 23 

Het reformisme was daarmee voor Lenin, 
anders dan Engels nog verwachtte, iets 
blijvends. 'Er is geen enkele reden om te 
denken dat deze partijen voor de sociale 
revolutie zullen verdwijnen'. 24 Wel is het, 

16. H. Roland Holst, Aan de Nederlandse Marxisten 
(SDAP en SDP). In: De Nieuwe Tijd, 14e jrg. 
(1909), 321v, 324. 

17. Van Ravesteijn, 'Marxistische' taktiek 11. In De Tri
bune van 13 februari 1909. 

18. Zie bijv. Lenin, De bijeenkomst van het inter
nationale socialistische bureau (1908). Lenin, Col 
W 15, 236v. 

18a Dat Lenin pas in 1916 aan het debat over het im
perialisme ging deelnemen, laat zien dat voor 
hem daarbij het probleem van de verdeeldheid 
in de arbeidersbeweging centraal stond. Tegen 
die achtergrond was het ook niet storend, dat hij 
geen 'complete' theorie kon presenteren en dat 
hij niet naging 'wat de consequenties zijn voor 
de fundamentele bewegingswetten van het ka
pitalisme' (Harmsen, Lenin, filosoof van de re
volutie. Amsterdam 1970, 163) waren. 

19. Lenin, Het imperialisme als hoogste stadium 
van het kapitalisme. Pegasus Amsterdam 5, 
1974, 122. 

20. Lenin, Het imperialisme enz., 124. 
21. Lenin, Het imperialisme enz., 127. 
22. Lenin, Het imperialisme enz., 131. Lenin verwijst 

hiermee naar een brief aan George Shipton uit 
1881, waar Friedrich Engels spreekt over een ca
tegorie Engelse vakbonden, 'die toelaten, dat ze 
geleid worden door onmiskenbaar aan de bour
geoisie verkochte, of minstens erdoor betaalde 
mensen' (MEW 35, 209v). Al in 1872 op het Haag
se congres van de Internationale had Marx ge
wezen op de corruptie van de Engelse arbeiders
leiders. Dat had toen geweldige deining veroor
zaakt (Zie MEW 18, 685). We vinden deze kwestie 
in verschillende brieven van Engels uit dat jaar 
terug (MEW 33, 524, 530, 553 en 628). 

23. Lenin, Het imperialisme en de scheuring in het 
socialisme (1916). Lenin, Col W 23, 117. 

24. Lenin, Het imperialisme en de scheuring enz., 
Lenin, Col W 23, 118. 
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meende Lenin, zo dat 'het opportunisme 
( .. .) niet meer gedurende tientallen jaren in 
de arbeidersbeweging van een of ander 
land' kan 'zegevieren, zoals het dat in En
geland in de tweede helft van de 19e eeuw 
deed'. 25, omdat in de nieuwe situatie er 
een aantal imperialistische staten zijn, die 
elkaars posities voortdurend betwisten. 
Het opportunisme zal een grote plaats 
gaan innemen, maar de revolutionairo 
stroming zal niet geheel verdrongen kun
nen worden. 
Hoever in de arbeidersklasse reikte nu 
deze omkoping? We vinden bij Lenin het 
hele scala van mogelijke antwoorden terug. 
Om te beginnen zijn er plaatsen, waar wij 
de indruk krijgen dat volgens Lenin eigenlijk 
de hele arbeidersklasse van de imperialisti
sche landen verloren is voor de strijd voor 
het socialisme.26 Een volgende positie is, 
dat juist in de imperialistische landen de 
arbeidersklasse uiteenvalt: 27 de bovenste 
lagen worden vatbaar voor het idee van 
een akkoord met de imperialistische bour
geoisie. Op andere plaatsen legde Lenin 
sterker de nadruk op de eigen rol van 'het 
type van de verraderlijke leiders, van de 
opportunisten, van de sociaal-chauvinisten 
( ... ), die de belangen van hun gilde, van de 
dunne laag der arbeidersaristocratie 
vertegenwoordigen'.28 De arbeidersaristo
cratie is dan dus een 'dunne laag' gewor
den, waarin een aparte categorie van lei
ders te onderscheiden is, de leiders van de 
partij van de Tweede Internationale. 

Een volgend punt op deze schaal wordt 
bereikt als Lenin in deze arbeidersaristo
cratie opnieuw 'een klein gedeelte'29 of een 
'bovenste laag'3° onderscheidt, waarvan 
dan de leiders van de Tweede Internatio
nale deel uitmaken. Van hier naar een 
identificatie van de arbeidersaristocratie 
met de leiders van de Tweede Internatio
nale is nog maar een stap. Deze stap wordt 
in de brochure over de 'linkse stroming' 
inderdaad gezet. 31 

Het gecompliceerde is nu, dat er bij Lenin 
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niet een soort gedachtenontwikkeling 
plaatsvond langs deze schaal, maar dat we 
al deze posities door elkaar heen aantreffen, 
dat ze tegelijkertijd naar voren worden 
gebracht.32 Mijns inziens laat dat iets zien 
van de koortsachtige haast waarmee Lenin 
in deze tijd naar een idee zocht, waarmee 
je politiek iets kon doen. Voor ons echter 
wordt het daardoor natuurlijk wel erg 
moeilijk om echt vat te krijgen op Lenins 
gedachtengang en zelfs om nauwkeurig 
vast te stellen: dat en dat vond Lenin er
van. 

Publieke taken 

De monopoliewinsten gaven, stelde Lenin 
dus, de ondernemers bepaalde nieuwe 
mogelijkheden. Nu, over deze nieuwe 
mogelijkheden werd in de bourgeoisie in 
die tijd inderdaad druk gediscussiëerd. 
Eerst een heel bizar voorbeeld: Heinrich 
Class, voorzitter van het Alldeutsche Ver
band, één van de pressiegroepen voor een 
veroveringsoorlog, die het toenmalige 
Duitsland rijk was. Class gaf in 1914 als 
zijn mening, dat de middelen waarover het 

25. Lenin, Het imperialisme enz., 131. 
26. Lenrn, Het imperialisme en de scheuring enz. Le

nin Col W 23, 114, 116. En; Lenin, Een nieuw 
boek van Vandervelde over de staat. In: Lenin, 
De proletarische revolutie en de renegaat Kauts· 
ky. Pegasus Amsterdam 1971, 132. 

27. Daarop ligt het accent in Imperialisme als hoog
ste stadium. 

28. Lenin, De 'Linkse stroming' een kinderziekte van 
het communisme. Amsterdam 6, 1969,32. 

29. Lenin, Het opportunisme en de ineenstorting 
van de Tweede Internationale (1916). Lenin, Col 
W 22, 112. Zie ook: Lenin, Het imperialisme en 
de scheuring enz. Lenin, Col W 23, 116. 

30. In het voorwoord van 1920 bij Imperialisme als 
hoogste stadium, 17. 

31. Lenin, De 'linkse stroming' enz., 43. 
32. Buitengewoon frappant is dat in 'Imperialisme 

en de scheuring enz.', waar Lenin pal na elkaar 
spreekt over de omkoping van 'kleinere lagen 
van de arbeidersaristocratie' en de omkoping 
van de massa, die je als politicus in het tijdperk 
van de drukpers en het parlement nu eenmaal 
niet kan passeren, bijvoorbeeld door middel van 
de sociale wetgeving (Lenin, Col W 23, 117). 
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Duitse rijk door de herstelbetalingen zou 
komen te beschikken niet maar zo aan de 
ondernemers zouden moeten worden 
overgedragen. We hebben, zo waarschuw
de hij, uit de ervaringen na de Frans-Duitse 
oorlog van 1870-1871 geleerd 'en zouden 
aan één 'Gründerzeit', zoals we die toen 
beleefd hebben, genoeg moeten hebben'. 
Class wilde daarom dat 'de middelen uit 
de herstelbetalingen hoofdzakelijk voor het 
aanpakken van publieke, tot openbaar nut 
strekkende taken, voor de bevrediging van 
behoefte van de totaliteit van het volk 
gebruikt en zo het hele Duitse volk dienst
baar gemaakt'33 zouden worden. Uit het 
oorlogstribuut moesten middelen gereser
veerd worden 'voor de doeleinden van de 
inwendige kolonisatie, de totstandbrenging 
van de woningverbetering in de steden'34 

en voor de verbetering van de pensioen
verzekering. 
Nu, het is bekend. De oorlog liep anders 
af, dan Class had gerekend. Het liep er 
zelfs op uit, dat Duitsland in plaats van te 
incasseren zelf moest betalen. En diegenen, 
die met de oorlog hadden ingestemd in de 
hoop op een betere woning of een beter 
pensioen, kwamen van een koude kermis 
thuis. 
Belangrijker dan de ideeën van Class c.s. 
was wat naar voren werd gebracht in de 
kring van de moderne bourgeoisie van die 
tijd. Hier was men erop uit om onder de 
arbeiders steun te verwerven voor de 
eigen emancipatie. 
Sinds het eind van de 19de eeuw was de 
arbeidersbeweging een factor, die in het 
politieke krachtenspel eenvoudig niet meer 
genegeerd kon worden. De weigering van 
de Duitse Rijksdag in 1890 om de socialis
ten-wetten te verlengen is wat dat betreft 
symbolisch. Uiteraard veranderde in deze 
situatie de positie van de arbeidersbewe
ging in het politieke krachtenveld. Haar 
aanwezigheid had grote invloed op de 
dagelijkse politiek, op de houding die de 
verschillende burgerlijke richtingen ten 
opzichte van elkaar innamen en op de 

111 

wijze waarop de politieke strijd over wat er 
aan problemen aan de orde was, werd af
gewikkeld. 
In die omstandigheden werd de arbeiders
beweging geconfronteerd met een voort
durend en systematisch streven van delen 
van de bourgeoisie om haar politiek te 
beïnvloeden. Er ontstond daar het besef, 
'dat de bourgeoisie nooit zich de volledige 
sociale en politieke heerschappij over de 
natie kan verwerven, dan alleen met hulp 
van de arbeidersklasse'. 35 

Bezweringen 

Er was een zekere bereidheid om iets te 
doen op het gebied van de arbeids-en 
levensomstandigheden- verkorting van 
de werkdag, pensioen, volkswoningbouw, 
hygiënische en medische voorzieningen
en ook op het gebied van loon. Het waren 
stuk voor stuk verbeteringen die door de 
maatschappelijke ontwikkeling nodig en 
tegelijk door de groei van de arbeidersbe
weging realiseerbaar werden en die
naar achteraf is komen vast te staan en 
anders dan de reformisten verwachtten
de kaders van het kapitalisme niet 
overschreden, zij het dat het kapitalisme
ondanks de bezweringen van de orthodoxe 
marxisten, die betoogden dat er onder het 
kapitalisme niets kon veranderen 36 - er 
wel anders door werd natuurlijk. 

33. Heinrich Class, Memorandum over de doelein
den van de nationale, de economische en de so
ciale politiek van het Duitse volk in de huidige 
oorlog (september 1914). In: R. Opitz, Europa
strategien des deutschen Kapitals. Keulen 1977, 
231. 

34. Opitz, a.w., 234. 
35. Engels, Engeland 1845 en 1885. MEW 21, 192. 
36. 'Niets is er', zo betoogde bijvoorbeeld de Franse 

socialist Guesde, 'veranderd en niets kan er aan 
de tegenwoordigde maatschappij veranderd 
worden, zoolang de kapitalistische eigendom 
niet overvleugeld zal geworden zijn' (De Nieuwe 
tijd, 1901' 469). 

I , 
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Intussen riepen deze veranderingen in het 
eufore klimaat van die jaren overdreven 
voorstellingen op, de verwachting dat 
gegeven de mogelijkheden van de moder
ne tijd de sociale kwestie op te lossen was. 
En tegelijkertijd werden er natuurlijk in de 
arbeidersbeweging waarschuwende vin
gers geheven tegen 'de bedrieglijke belo
vers uit het burgerlijke kamp', 37 tegen de 
'schoone belofteneneenig suikergoed van 
sociale wetgeving'. 38 

Op het verband tussen deze nieuwe politiek 
van 'schijnbare concessies'39 en de me
ningsverschillen in de arbeidersbeweging 
had Pannekoek gewezen in een in 1909 
verschenen brochure. In een bespreking 
nam Lenin diens gedachtengang over. De 
bourgeoisie kwam, aldus Lenin daar, met 
deze concessies niet vrijwillig, maar [Je
dwongen, gedwongen door 'de fundamen
teel tegenstrijdige aard van haar eigen 
positie. De normale kapitalistische maat
schappij kan zich niet met succes ontwik
kelen zonder bepaalde politieke rechten 
voor de bevolking, die zich nu eenmaal 
door naar verhouding hoge 'culturele' 
eisen onderscheidt. Deze eisen met botrek
king tot een bepaald minimum aan cultuur 
worden te voorschijn geroepen door de 
voorwaarden van de kapitalistische pro
duktiewijze zelf, met het hoge technische 
peil ervan, de ingewikkeldheid, flexibiliteit. 
mobiliteit. de snelle ontwikkeling van de 
internationale concurrentie enzovoort'."0 

Je zou nu kunnen zeggen dat Lenin in zijn 
geschriften uit de Eerste Wereldoorlog 
deze gedachtengang verdiepte door de 
verbinding te leggen met het begrip impe
rialisme en dat hij tegelijkertijd trachtte 
aan te tonen, dat de invloed van deze 
ontwikkeling beperkter was dan wel werd 
gedacht, beperkt namelijk tot de arbeiders
aristocratie. 
Een probleem werd bij die benaderiny 
natuurlijk, dat er naast differentiërende juist 
ook nivellerende tendenties (de sociale 
wetgeving) in deze nieuwe ontwikkelingen 
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zaten. Dat laatste was inderdaad voor 
sommige groepen arbeiders een reden om 
zich tegen wettelijke regelingen te verzet
ten. 
Door dat te verwaarlozen kon Lenin geen 
recht doen aan het feit dat niet alleen de 
positie van de bourgeoisie, maar ook die 
van het proletariaat in het kapitalisme 
tegenstrijdig is. Immers, 'allen die in deze 
maatschappij leven, hebben belang, ik zeg 
niet bij haar behoud, maar bij de manier 
waarop zij zal worden vervangen ( ... ). Ook 
de loonarbeider genieteenige veiligheid, 
een i ge rechtszekerheid; niet meer dan de 
bourgeoisie hem moet verleenen in haar 
eigen belang, maar ook niet minder'40a 

Met betrekking tot de macht van de bur
gerlijke rechtspraak bracht dit Van der 
Goes zelfs tot de uitspraak: 'deze macht. in 
handen van de bezitters, allereerst gericht 
op het beschermen van het bezit, heeft 
tevens ten doel het in stand houden van 
de kapitalistische orde zonder welke de 
bezittende, maar ook de arbeidende klasse 
niet kan bestaan'. 40

b Juist het onderkennen 
van deze spanningsvolle positie óók van 
de arbeidersklasse, die later door Bauer in 
zijn concept voor een vereniging van de 
krachten van de arbeidersbeweging zou 
worden omschreven in termen van de 
spanning 'tussen de reformistische klasse
beweging en het doelbewuste 
socialisme'40

' was voor het begrip van het 

37. G. St. De sociale hervormingen. In De Tribune 
van 7 augustus 1909. 

38. Van Ravesteijn, a. art. 
39. Lenin, Verschillen in de Europese arbeidersbe

weging. Lenin, Col W 16, 350. 
40. Lenin, Col W 16,350. 
40a F. v.d. Goes, Politiek overzicht. In: De Nieuwe 

Tijd, 2e jrg. (189711898), 277. 
40b F. v.d. Goes, a.art., 277. 
40c Ba u er, Zwischen zwei Weltkriegen 7 Die krise 

der Weltwirtschaft, der Demokratie und des So
zialismus. Bratislava 1936,314. 
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verschijnsel reformisme van groot 
belang. 40d 

'Een ander probleem van Lenins visie 
werd, dat hij met het begrip omkoping de 
suggestie wekte alsof het hier om een 
extraatje zou gaan, iets wat louter gelet op 
het functioneren van het economische 
systeem overbodig zou zijn. De onderne
mers zouden niet gedwongen zijn om zich 
rekenschap te geven van de gestegen 
waarde van de arbeidskracht, maar zij 
zouden, dat is de indruk die door de for
mulering van Lenin ontstaat, bereid zijn 
om een deel van de arbeiders duurzaam 
boven de waarde van hun arbeidskracht 
uit te betalen. 
In de nieuwe bedrijfstakken met hoge 
overwinsten was er natuurlijk meer ruimte 
en waren de ondernemers in staat een op 
de langere termijn gericht personeelsbeleid 
te voeren. Dit kon meer geld kosten, maar 
het gaf deze ondernemers een sterkere 
positie op de arbeidsmarkt, minder verloop 
enzovoort. Hierdoor ontstonden ook ver
schillen tussen de gemonopoliseerde en 
de niet-gemonopoliseerde bedrijfstakken 
op het gebied van de arbeidsvoorwaarden 
en positieverschillen tussen het bedrijfska
der en de vlottende groep van arbeiders 
met wie de fluctuaties in de produktie 
werden opgevangen. In het algemeen 
bracht het grootbedrijf nieuwe verschillen 
tussen de daar tewerkgestelde mensen 
met de daarbij behorende beloningsver
schillen. 
De ondernemers, zeker die uit de moderne, 
in opkomst zijnde bedrijfstakken, formu
leerden een sociaal beleid, dat ze gebruikten 
om de arbeiders voor hun politiek te inte
resseren en dat dus gerust als een poging 
tot omkoping gekenschetst kan worden. 
Alleen, dat was niet meer dan een weer
spiegeling op het politieke niveau van wat 
in de economische praktijk gewoon nodig 
was. Het was een categorie ondernemers, 
die graag poseerden als welwillend en 
sociaal voelend, maar in wezen konden ze 
niet anders als ze tenminste uit de moge-
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lijkheden van de nieuwe tijd wilden halen 
wat er voor hen inzat. En dat wilden ze! 

Filiaalchefs 

Er zijn danook mensen geweest, die het 
begrip 'arbeidersaristocratie' in deze zin 
hebben uitgewerkt, die het verbonden met 
de nieuw ontstane differentiaties in de 
arbeidersklasse, met het sterk in betekenis 
toegenomen verschijnsel van de 'indirec
ten' in de industrie, met de opkomst van 
de tertiaire sector en met de thematiek van 
de niet-produktieve arbeid. 
'Het verschijnsel van het reformisme', zo 
kan men bijvoorbeeld lezen in een als 
marxistisch handboekje gepresenteerd en 
in 1947 bij Pegasus verschenen geschrift, 
'kan men alleen begrijpen, wanneer men 
zijn economische grondslag onderzoekt. 
Het reformisme is een vrucht van het im
perialisme. Het reformisme is begunstigd 
door de geweldige rijkdommen, die door 
de koloniale uitbuiting naar de kapitalisti
sche landen van West-Europa stroomden. 
De monopoliewinsten stapelden zich op. 
Luxe industrieën ontstonden. Er ontstond 
een enorme behoefte aan administratieve 
krachten door het toenemende wereldver
keer, door de zich uitbreidende handelsbe
trekkingen, door de zich uitbreidende mo
nopolie-bedrijven. Er ontstond een boven
laag in de arbeidersklasse, die zich enigs
zins kon ontwikkelen, hogere lonen kreeg 
en die dus belang kreeg bij het behoud 
van de stand van zaken. 
Tegelijkertijd ontstond een nieuwe mid
denstand van mensen, die niet meer een 
zelfstandig klein bedrijf bezaten, doch die 
afhankelijk waren van de kapitalistische 
grootbedrijven, zoals garagehouders, 
filiaalchefs van winkelbedrijven, houders 

40d In Lenins uit 1902 daterende geschrift 'Wat te 
doen?' had dit thema trouwens ook een grote 
rol gespeeld, reden waarom Hobsbawm de 
daar ontvouwde gedachten belangrijker vindt 
dan wat we in latere geschriften aantreffen. 
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van benzinepompen. Al deze mensen 
werden direct afhankelijk van de goud
stroom van het imperialisme. De gedachte 
van de klassenstrijd vond geen voedings
bodem bij dit nieuwe kleinburgerdom'. 4

' 

Dit type economische- of zeg maar: 
economistische- benadering van het 
reformisme was tenslotte ook ontvankelijk 
voor de verklaring die de reformisten zelf 
als het ware aanboden. 
Onder verwijzing naar onder meer de 
algemene stijging van de levensstandaard 
in de ontwikkelde landen kritiseerden zij de 
in die tijd in de socialistische beweging 
geldende visie op de overgang naar het 
socialisme. 
Blijkbaar, zo stelden zij. was de tendentie 
tot verarming van de arbeidersklasse door 
bepaalde tegenwerkende factoren tot 
staan gebracht. De verarming van de ar
beidersklasse maakte in de gangbare opinie 
van toen de ineenstorting van het kapita
lisme tot iets onvermijdelijks. Als dus het 
met die verarming er intussen anders was 
komen voor te staan, dan zou het ook met 
de ineenstorting van het kapitalisme wel 
meevallen. 
En dat betekende, dat men niet meer een
voudig zich de weg naar het socialisme 
kon voorstellen als verlopend via de on
vermijdelijke ineenstorting van het kapita
lisme. 
In de gedachtengang van de reformisten 
zelf dus was het de algemene stijging van 
het levenspeil in de periode rond de eeuw
wisseling, die voor hen aanleiding werd 
om een nieuwe visie op de weg naar het 
socialisme te formuleren. 
Zeker voor wie van dat tijdvak, dat door de 
Eerste Wereldoorlog werd afgesloten, iets 
had meegemaakt, was het moeilijk om aan 
de snelle verhoging van het levenspeil 
toen als verklaring van de opkomst van 
het reformisme voorbij te gaan. Iemand 
als Knuttel bijvoorbeeld nam deze verkla
ring zonder meer over. 
'De strijd van de arbeiders, waarvoor de 
situatie zeer gunstig was, omdat de mo-
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derne industrie niet met gepauperiseerde 
arbeiders kon werken, had in ongeveer 
één generatie de levensstandaard zeer 
voelbaar omhoog gebracht. Bij de grote 
meerderheid, ook de klassebewuste arbei
ders, was daardoor de illusie geschapen 
dat deze ontwikkeling zou doorgaan en 
leiden tot een ingroeien in het socialisme. 
Zij hadden het volste vertrouwen in het 
reformisme'. 43 

Alex de Leeuw op zijn beurt beproefde een 
soort synthese: zowel het ontstaan van 
een arbeidersaristocratie op grond van de 
koloniale overwinsten alsook de economi
sche opgang rond de eeuwwisseling
'een tweede "gouden eeuw" van het Ne
derlandse kapitalisme'44 - zouden het 
reformisme in de hand hebben gewerkt. 

Terughoudend 

Een interessant aspect nu van de wijze 
waarop Lenin met het begrip arbeidersa
ristocratie is omgegaan, is mijns inziens, 
dat hij met betrekking tot verdere uitwer
kingen en nadere concretiseringen duidelijk 
terughoudend was. Karakteristiek is wat 
dat betreft de volgende opmerking uit 
1916: 'de vraag hoe deze kleine omkoop
som verdeeld wordt onder arbeidersminis
ters, ."arbeidersvertegenwoordigers" ... de 
arbeidersleden in de comitees voor oor
logsproduktie, arbeiders-functionarissen, 
arbèiders die georganiseerd zijn in be
krompen gildeachtige bonden, beambten 
enz. enz., dat is een vraagstuk van de 
tweede orde'. 45 

42. J. Harmsen', De weg naar een nieuwe wereld. 
Pegasus Amsterdam 1947, 104. 

43. Geciteerd door Joop Scheerman, Een aanzet tot 
discussie over de problematiek van de SOP-ge
schiedschrijving. In: Cahiers over de geschiede
nis van de CPN. IPSO mei 1980, 17v. 

44. De Leeuw, Het socialisme en de natie (Amster
dam 1939). Reprint; Nijmegen 1971,236. Zie ook 
p. 164v. 

45. Lenin, Het imperialisme en de scheuring enz. Le
nin, Col W 23, 115. 
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Dat betekent niet, dat Lenin bij de begrippen 
arbeidersaristocratie en omkoping niets 
concreets in het achterhoofd had. Integen
deel. Er is in dit verband aan verwijzingen 
naar allerlei concrete verschijnselen bij 
Lenin geen gebrek. 
Maar het is onmiskenbaar, dat Lenin zich 
bij het vervolgen van deze gedachtengang 
slecht op zijn gemak voelde, dat hij dat 
niet aantrekkelijk vond. Wanneer het begrip 
arbeidersaristocratie nu maar de functie 
vervulde, dat het de houding van de leiders 
van de Tweede Internationale diskwalifi
ceerde, dan was dat wat hem betreft vol
doende. Lenin trachtte in deze tijd in de 
internationale beweging een groepering te 
bewerkstelligen van krachten die zich tegen 
de oorlog keerden als grondslag voor de 
oprichting van een nieuwe internationale. 
Tegen die achtergrond was het er hem om 
begonnen te betogen dat de politiek van 
de leiders van de Tweede Internationale 
niet des arbeiders en dat een scheuring 
'onvermijdelijk'46 was. En uitwerkingen van 
het begrip arbeidersaristocratie hadden nu 
eenmaal de neiging om dit betoog te ver
zwakken eerder dan het te versterken. 
Lenin hield daarom hardnekkig aan het 
idee van het 'extraatje' vast. 
Het begrip arbeidersaristocratie speelde 
niet zozeer een rol in een economische 
verklaring, maar eerder in een politieke 
argumentatie. En dat had tot gevolg, dat 
het bij hem iets vaags kreeg en ook iets 
zwaks. Zijn betoog werd daardoor op zijn 
Engels gezegd 'iets minder bevredigend'. 47 

We hebben gezien dat Lenin voor de oorlog 
de basis van het reformisme in de midden
klassen zocht. Deze gedachtengang hield 
hij ook vast tijdens de tweede helft van de 
oorlog, de jaren dus waarin hij het begrip 
arbeidersaristocratie op het internationale 
reformisme van toepassing bracht. Lenins 
benadering van dit probleem kreeg daar
door in deze jaren iets impressionistisch. 
In één en hetzelfde geschrift, soms zelfs in 
één en dezelfde zin duidde hij verschillende 
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facetten aan van wat voor hem één en 
hetzelfde verschijnsel was zonder op de 
onderliggende verbanden in te gaan, of 
diep in te gaan. Een boeiend voorbeeld 
van deze 'schilderachtige' werkwijze is te 
vinden in een geschrift uit 1916, waar hij 
de 'bureaucratie van de arbeidersbewe
ging' in één adem noemde met hun 'klein
burgerlijke soortgenoten' en waar hij het 
beeld dan nog verder apkleurde door te 
wijzen op de vreedzame omstandigheden 
in de decennia voor de Eerste Wereldoor
log, die het opportunisme zouden hebben 
begunstigd.48 Elders bracht hij het zelfs tot 
een soort identificatie van de arbeidersa
ristocratie en de kleine burgerij door te 
spreken over 'die bovenste Jaag van door 
de bourgeoisie omgekocht kleinburgelijk 
gespuis, die gevormd wordt door de soci
aal-imperialisten van alle landen.49 

Onmiddellijk na de publikaties waarin 
Lenin het begrip arbeidersaristocratie in 
zijn verklaring van het reformisme introdu
ceerde, ging hij weer een sterker accent 
leggen op het kleinburgerlijke karakter van 
het reformisme. 
Hoe dat verband precies lag? Ook bij het 
beantwoorden van die vraag gebruikte 
Lenin het hele palet van mogelijkheden. 
Het reformisme lijkt sprekend op de klein
burgerlijke democratie.50 Op een andere 
plaats is het gevolg van 'burgerlijk-demo
cratische invloeden binnen de 
arbeidersbeweging'. 51 En weer elders 
heten 'de partijen zowel van Scheidemann 
als van Kautsky en Crispien kleinburgerlijk
democratische partijen'. 52 

46. Lenin, Het imperialisme en de scheuring enz. Le
nin, Col W 23, 110. 

47. E. J. Hobsbawm, Revolutionaries. Contempora
ry essays. Londen ( 1 1973) 1978, 128. 

48. Lenin, Het opportunisme enz. Lenin, Col W 22, 
111. 

49. Lenin, De proletarische revolutie enz., 18 
50. Lenin, Staat en revolutie. Moskou 1969, 112. Zie 

ook: Lenin, De proletarische revolutie enz., 40. 
51. Lenin, De 'linkse strom'1ng' enz., 120. 
52. Lenin, De 'linkse stroming' enz., 98, 115. 
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Dè partij 

Een eerste conclusie die door de beoorde
ling van het reformisme als een kleinbur
gerlijke beweging mogelijk werd, was dat 
de bolsjewieken, of de communisten 'de 
partij van het proletariaat'53 vormden. En 
in de tweede plaats- en dat was minstens 
zo belangrijk- gaf deze beoordeling de 
mogelijkheid om met handhaving van de 
exclusieve pretenties van de communisten 
als dè vertegenwoordigers van het proleta
riaat in de politiek toch te komen tot een 
erkenning van het reformisme als een 
serieuze politieke stroming. 
Je kon gewoon nuchter vaststellen dat 
deze reformisten nu eenmaal geen socia
listen waren, en dan vervolgens, aldus 
Lenin die na de revolutie een dringende 
behoefte had aan bondgenoten, zien of er 
niet op bepaalde punten één lijn te trekken 
was. 54 Of er bijvoorbeeld geen steun te 
vinden was voor de leus 'vrede zonder 
annexaties en zonder herstelbetalingen',55 

later tegen de interventie en voor pogingen 
om de omsingeling te doorbreken no!l 
weer later.56 

Sterker nog, Lenin was zelfs van mening 
dat de revolutionaire arbeidersbeweging 
ernaar moest streven om deze 'kleinbur
gerlijke democraten' aan de macht te 
brengen,57 zoals ook de Oktober-revolutie 
was voorbereid door een periode- de 
'compromisfase van de revolutie'58 -

waarin de mensjewieken in de sowjets de 
lakens hadden uitgedeeld. Lenin actuali
seerde hier Friedrich Engels' opvatting, dat 
'de kleinburgerlijke democratie ook nu nog 
de partij is, die bij de komende Europese 
catastrophe, die er nu snel aankomt (. . .), in 
Duitsland absoluut eerst aan het roer moet 
komen'. 59 

In de situatie van na de oorlog werd dus 
volgens Lenin het burgerlijke radicalisme 
in de politiek door de sociaal-democratie 
vertegenwoordigd. In die zin was het een 
belangrijke politieke stroming, waarmee 
het nuttig kon zijn een verstandhouding op 
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te bouwen, een stroming waarvoor zelfs 
de rol van wegbereider van de socialisti
sche revolutie was weggelegd. Deze stel
lingname laat zien, dat Lenin als de om
standigheden veranderden telkens op 
nieuw de daardoor ontstane mogelijkheden 
onderzocht en ook tot een nieuwe beoor
deling van de sociaal-democratie trachtte 
te komen. 
Tegelijkertijd echter werd het feitelijke 
probleem op deze manier wegverklaard. 
De opkomst van het reformisme in de 
jaren negentig had de vraag opgeworpen, 
hoe het mogelijk was dat er in de arbei
dersbeweging een duurzame politieke 
differentiatie kon optreden. Lenins ant
woord kwam er uiteindelijk op neer dat er 
geen sprake was van differentiatie in de 
arbeidersbeweging en dat het reformisme 
als een kleinburgerlijke stroming moest 
worden gezien. 
Een eigenaardig bijprodukt van deze ver
klaring was verder dat zij in wezen een 
erkenning van het relatieve gelijk van het 

53. Lenin, De proletarische revolutie enz., 93. 
54. Lenin herhaalde hier het procedé, dat hij tegen

over de narodniki en de sociaal-revolutionairen 
had toegepast. Hij had deze stromingen in hun 
socialistische pretenties bestreden, maar ze te
gelijk als democratische bewegingen aanvaard. 

55. Deze leus werd op het eind van de oorlog door 
de Duitse SPD overgenomen. In juli 1917 ver
klaarde Scheidemann in een commissie van de 
rijksdag: 'de formule: zonder annexaties en her
stelbetalingen is juist een formule die ons be
schermt.' (Scheidemann, Memoires eines Sozi
aldemokraten. Deel 2. Dresden 1928, 32.) 

56. In verband met de onderhandelingen te Genua 
in 1922 stelde Lenin: 'wij. als communisten, heb
ben ons communistische program (de Derde 
Internationale), maar we beschouwen het als on
ze plicht als zakenlui om (zelfs met een kans van 
één op de duizend) de pacifisten in het andere, 
dat wil zeggen het burgerlijke kamp (daarbij in
gesloten de Tweede en de Twee--en-een-halfde 
Internationale) te steunen.' (M. Trush, Soviet fo
reign policy: early years. Novosti (z.j.), 182.) 

57. Lenin, De 'linkse stroming' enz., 98. 
58. Lenin, Stellingen over de Constituerende Verga

dering. In: Lenin, De proletarische revolutie enz., 
125. 

59. Engels, De geschiedenis van de Communisten
bond (1885). MEW 21, 220. Lenin had in 1905 aan 
deze opvatting van Engels herinnerd (Tweeërlei 
taktiek, 110). 
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reformisme bevatte als de min of meer 
adekwate uitdrukking van de belangen van 
die en die groep van de bevolking. Een 
echt kritisch debat met het reformisme 
werd daardoor niet bevorderd. 
De verwijzing naar de kleinburgerlijke 
achtergrond van het reformisme is een 
soort constante in Lenins benadering van 
dit probleem en het lijkt erop dat hij de 
verklaring aan de hand van het begrip 
arbeidersaristocratie als niet meer dan een 
variant daarop beschouwde. Als er echter 
zo'n sterke nadruk op deze kleinburgerlijke 
achtergrond komt te liggen, dan wordt de 
vraag erg belangrijk in hoeverre deze kleine 
burgerij werkelijk in staat was om een 
eigen ideologie te ontwikkelen, die zich in 
de ideologische strijd enigszins kon staande 
houden. Ook op die vraag krijgen we van 
Lenin geen eenduidig antwoord. 

KVP-voorzitter 

Voor Lenin was de zo hatelijk klinkende 
beoordeling van het reformisme als een 
kleinburgerlijke stroming bedoeld om tot 
zaken te komen. Maar na Lenin zou dat 
anders worden. In de Stalin-tijd maakte 
deze visie de weg vrij voor een benadering 
van het reformisme als de gevaarlijkste 
vijand van de arbeidersklasse. Al in 1924, 
toen bleek dat op sociaal-democratische 
steun voor de normalisering van de inter
nationale positie van de Sowjet-Unie niet 
te rekenen viel, verklaarde Stalin: 'de soci
aal-democratie is objectief de gematigde 
vleugel van het fascisme. '60 

Terwijl Lenin dus het reformisme als een 
authentieke stroming erkende, zou in deze 
tijd het leerstuk van de 'verplettering van 
de kleinburgerlijke partijen'6oa ontwikkeld 
worden. Kleinburgerlijkheid zou in deze 
gedachtengang 'een afwijking, een soort 
ziekte'60 b worden en dan nog één waarbij 
zachte heelmeesters stinkende wonden ma
ken. 
De benadering van het reformisme als een 
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in wezen burgerlijke stroming zou in de 
communistische beweging nog lange tijd 
-met zoveel woorden of meer onuitge
sproken- een grote rol blijven spelen. 
Dat deze opvatting er in het communisti
sche besef echt diep inzat, blijkt bijvoor
beeld uit het feit dat we het ook aantreffen 
in een periode waarin de communistische 
politiek gericht was op samenwerking of 
zelfs fusie met de sociaal-democratie. Zo 
claimde J. Harmsen in 1947: 'de partijen, 
die de arbeidersklasse' voor de verwezen
lijking van het socialisme heeft opgericht, 
zijn de Communistische Partijen. '61 

Zeer sterk kwam deze tendentie, die dus in 
de eerste periode na de Tweede Wereld
oorlog het streven naar samenwerking al 
had gehinderd, bij het begin van de Koude 
Oorlog weer naar voren. In die tijd verkeer
de het naoorlogse eenheidsstreven in de 
'verplettering' van de sociaal-democrati
sche partijen in Oost-Europa door middel 
van de fusie met de communistische par
tijen, terwijl in West-Europa de kaarten 
werden gezet op de verwachting dat de 
sociaal-democratie haar aanhang onder de 
arbeiders meer en meer zou verliezen 61 a 

Een feit was natuurlijk dat in die tijd de 
integratie in het heersende systeem sterk 
zijn stempel ging zetten op de sociaal-de-

60. Staling, De internationale toestand (1924). Sta
lin, Werke 6. Berlijn 1952, 253v. 

60a Geschiedenis van de Communistische Partij der 
Sowjet-Unie (Bolsjewiki). Pegasus Amsterdam 
1950,425. 

60b Elsbeth Etty, De PCE: Tussen stalinisme en euro
communisme. Interview met Manuel Azcarate. 
In: INFO no. 21 (juni 1981), 14. 

61. J. Harmsen, a.w., 82. 
61 a 'Daar de PvdA de laatste restanten van de princi

pes en de praktijk van de arbeidersbeweging 
over boord heeft gegooid, de koloniale oorlog 
goedkeurt en zich vijandig betoont t.o.v. de Sow
jet-Unie en de volksdemocratieën verliest zij het 
vertrouwen van de werkers, die, zoals de 1 Mei
demonstraties getoond hebben, meer en meer 
de C.P.N. volgen.' (De Groot, De strijd voor de
mocratie en nationale onafhankelijkheid in Ne
derland. In: Kwartaal no. 4, 10. Het artikel was 
overgenomen uit het blad van de Kominform, 
Pour une paix durable, pour une démocratie po
pulaire, 15 mei 1948.) 
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mocratie, zo sterk zelfs dat in ons land de 
PvdA van KVP-voorzitter Andriessen het 
advies kreeg zich wat meer als een socia
listische partij te profileren. 62 Het was 
echter juist de weer dieper wordÊmde kloof 
tussen communisten en sociaal-democra
ten, die deze integratie mogelijk maakte. 
Eén van de gevaren van een beoordeling 
van het reformisme als een stuk burgerlijke 
politiek, of een verlengstuk van de burner
lijke politiek, is mijns inziens, zeker als we 
uitgaan van de situatie in een land als het 
onze, dat het gemakkelijk leidt tot een 
onderschatting van de power waarmee de 
klassentegenstellingen in de politiek door
werken. In de praktijk kan dit zelfs beteke
nen, dat de vraag op welke wijze deze 
tegenstellingen in het een of andere poli
tieke gevecht zichtbaar worden, helemaal 
niet meer aan de orde komt. 63 

Maar dat het reformisme gezien moet 
worden als een stroming in de arbeiders
beweging, mag natuurlijk geen aanleiding 
worden om de zaken mooier voor te stellen 
dan ze zijn. Het betekent niet dat deze 
stroming van alle vreemde smetten vrij is. 
Integendeel. 
Hierboven kwam al aan de orde het syste
matische streven van delen van de bour
geoisie om invloed te krijgen op de politiek 
van de arbeidersbeweging. 

Resultaten 

Een voorbeeld. Duitsland in de Eerste 
Wereldoorlog. om zijn type oorlogspolitiek 
door te zetten, om zich tegenover het Prui
sische jonkerdom en tegenover de leger
leiding staande te houden, kon de Duitse 
rijkskanselier Bethmann-Hollweg niet bui
ten de steun van de SPD. En hij trachtte de 
SPD, die bij het uitbreken van de oorion in 
uiterste verwarring verkeerde, tot die steun 
te krijgen door bepaalde aanbiedingen te 
doen. Dat zag hij als de manier om op de 
heersende verwarring en de heersende 
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tegenstellingen in te spelen. 'Oe reformis
ten in de sociaal-democratische partij', 
schreef staatssecretaris Delbrück in sep
tember 1914 aan Bethmann-Hollweg, 'ver
keren in een moeilijke positie, ze streven 
naar de omvorming van de internationale 
sociaal-democratie in een nationale demo
cratie, mensen als Südekum willen nog 
verder gaan, zij willen met de monarchie 
om te beginnen zover komen, dat men 
elkaar minstens groet, maar ze zijn bang, 
dat na de oorlog de radicalen de overhand 
krijgen, als daar voor de partij geen resul
taten uit komen. '64 

Reeds op een bijeenkomst met enkele 
rijksdagafgevaardigden in november 1914 
kondigde Delbrück een 'Neuorientierung' 
aan ... voor na de oorlog. Het gesprek ging 
vooraf aan de rijksdagzitting van 2 decem
ber, die aan nieuwe oorlogskredieten ge
wijd zou zijn. In februari 1915, toen weer 
nieuwe kredieten aan de orde kwamen, 
vond opnieuw zo'n bijeenkomst plaats. Op 
deze bijeenkomst formuleerden vertegen
woordigers val) de SPD eisen op sociaal 
gebied en op het gebied van het kiesrecht. 
In juli 1917 sprak ook keizer Wilhelm 11 zich 
voor het gelijke kiesrecht uit. Voor Schei
demann was dat aanleiding om op het 
SPD-congres van oktober 1917 te verklaren: 

62. Zie Keesings Historisch Archief no. 854, 26.10-
1.11.1947, blz. 7352. 

63. Mijns inziens ontsnapt daaraan ook Kees van der 
Pijl niet geheel in zijn artikel in Politiek en Cultuur 
van april1981, waarin hij de houding van de So
cialistische Internationale ten opzichte van El 
Salvador symbolisch noemt voor 'een diepgaan
de tegenstelling tussen toonaangevende delen 
van respectievelijk de Westeuropese en Ameri
kaanse bourgeoisie over de wijze waaop in de 
onderontwikkelde periferie van het imperialisme 
de Westerse ka pitaalsbelangen het best kunnen 
worden verdedigd.' lp. 135.) Wat ik zou willen 
betogen is, dat deze van de Amerikaanse politiek 
afwijkende houding het produkt is van een heel 
samenstel van verhoudingen, inclusief de klas
senverhoudiingen hier in West-Europa, maar 
ook op mondiale schaal en dat dat alleen al vol
doende reden is om de Socialistische Internatio
nale niet simpelweg als de woordvoerder van de 
Westeuropese bourgeoisie op te voeren. 

64. Opitz, a.w., 219. 
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'de Duitse sociaal-democratie- ik wil het 
in alle openlijkheid zeggen- is door de 
oorlog een partij geworden, die zich aan 
de vooravond bevindt van de aanvaarding 
van de macht in de staat. Op de ene of de 
andere manier zal het parlementaire sys
teem er door komen. Duitsland zal na de 
oorlog een parlementair-democratische 
staat zijn. En het zal bij ons net zo gaan als 
het in Engeland ging, namelijk dat de partij, 
die de meerderheid van de parlementsze
tels heeft gekregen, ook de regering moet 
vormen en de verantwoordelijkheid moet 
dragen.'65 

Poging tot omkoping? Het is moeilijk om 
een term te vinden die het optreden van 
Bethmann-Hollweg en Delbrück beter 
karakteriseert. Toch zijn we hier een eind 
weg van de context waarin Lenin het han
teert. Bij Lenin was het toestoppen van 
een extraatje, hier ging het om politieke 
druk en omkoping in een politieke betekenis 
van het woord. 
De erkenning van het reformisme als een 
stroming in de arbeidersbeweging moet 
dus niet leiden tot een miskenning van de 
druk van burgerlijke zijde op de arbeiders
beweging, die daarin tot uitdrukking komt. 
Daaraan moet echter onmiddellijk worden 
toegevoegd, dat die pressie ook in de 
communistische beweging zo zijn sporen 
heeft nagelaten. Zij het dat zich dat daar 
meestal anders manifesteerde, namelijk 
als een terugwijken voor die druk door het 
isolement op te zoeken, een koers die dan 
gerechtvaardigd werd door delen van de 
arbeidersklasse vanwege hun bevoorrechte 
positie politiek af te schrijven. 66 

Charme 

Tot slot. Economische verklaringen van 
het reformisme hebben natuurlijk zo hun 
charme. Er is telkens wel iets van waar. 
Toch kom je, als je probeert zulke verkla
ringen door te denken, ook telkens bij 
onoplosbare tegenstrijdigheden terecht. 
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Dat geldt bijvoorbeeld voor verklaringen 
die aanknopen bij de economische opleving 
uit de jaren van 1890 tot de Eerste Wereld
oorlog. Ongetwijfeld moet die opleving 
met het ontstaan van het reformisme iets 
te maken hebben gehad, maar deze stro
ming werd toch pas door de Eerste We
reldoorlog een gevestigde partij en behield 
ook in de crisistijd grote invloed onder de 
arbeiders. 67 

Met die benadering vergeleken is Lenins 
betoog, wanneer hij een verband legt 
tussen de opkomst van het reformisme en 
de nieuwe fase van het kapitalisme, die 
zich in deze koortsachtige jaren voor de 
Eerste Wereldoorlog aankondigde, veel 
interessanter en diepzinniger.68 De proble
men en de tegenstrijdigheden ontstaan, 
wanneer hij probeert het probleem te 
beperken tot bepaalde groepen van de 
arbeidersklasse of de bevolking. De mas
sabasis van het reformisme was nu een
maal niet homogeen. Het Uitvoerende 
Comitee van de Komintern stuitte daar in 
1922 op toen het signaleerde dat je te 
maken had met de reformistische illusies 
'enerzijds van de meest geprivilegeerde, 
maar anderzijds van de achterlijkste, poli
tiek minst ervaren arbeiders'. 69 

65. Scheidemann 11, 105. 
66. Een recent voorbeeld van zo'n combinatie van 

sectarisme en het afschrijven van 'dienstverle
nende kringen' en 'bevoorrechte kringen van de 
arbeiders' was de 'discussiebijdrage' van Paul 
de Groot in De Waarheid van 2.8.1977. 

67. Daarop wijst Siep Stuurman in zijn bijdrage aan 
de congresmap van het Kongres sociaal-demo
kratie, theorie en strategie (Universiteit van Am
sterdam, 2-6 november 1981), blz. 24. 

68. Vergeleken met een verklaring op grond van de 
welvaart in de jaren na 1890 vind ik het dus niet 
de 'zwakte', maar juist de kracht van Lenins be
toog, dat hij aanknoopt bij de dieperliggende 
veranderingen die zich in die tijd in het kapitalis
me voltrokken. Zie: Socialistische Studiegroe
pen, De erfenis van Lenin is niet het leninisme. 
Vertaling en bewerking van Albert Benschop en 
Harry v.d. Berg. Stencil I (1981), 34. 

69. Leitsätze des Exekutivkomitees der K.l. über die 
proletarische Einheitsfront. In: Die Kommunisti
sche Internationale, 3e jrg, no. 20 (1922), 58. 
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En wat de verklaring, die wijst op de invloed 
van het kleinburgerlijke denken, betreft, 
wanneer die kleinburgerlijke achtergrond 
zowel het mensjewisme alsook de strorning 
van de sociaal-revolutionairen, niet alleen 
de reformistische aanpassing, maar ook 
het anarchistische radicalisme moet ver
klaren, wat zegt dat dan eigenlijk nog, wat 
is daar dan nog de analytische kracht van? 
De massabasis van het reformisme bevatte 
tegenstrijdige elementen en dat betekent 
op zichzelf al, dat uit de massabasis van 
het reformisme niet verklaard kan worden 
waarom het reformisme een massabasis 
kreeg. 

Mijns inziens is het niet mogelijk het refor
misme als politieke stroming rechtstreeks 
te verklaren als uitdrukking van de belangen 
van die en die laag van de bevolking. Een 
verklaring van het reformisme en van het 
feit dat het reformisme een massa-aanhang 

PARTIJDOCUMENTEN 

Verklaring van het dagelijks 
bestuur van de CPN 
Het Reagan·regime in de Verenigde Staten hef!! I gro· 
ve stappen ondernomen om de solidariteitsla,we
ging met de Poolse bevolking die zich de afgelopen 
tijd bij progressieve mensen heeft ontwikkt!lrl, te 
misbruiken voor zijn eigen, op bewapening "" ver· 
scherping van de internationale spanningen gt!llchte 
politiek. Hiertoe worden de meest weerzinwekknnde 
middelen aangewend zoals een grootscheepso tele
visieshow, bestemd om over de hele wereld t" war· 
den uitgezonden. Uitgekozen daarvoor is d" dag 
waarop in een reeks van Europese landen op initi
atief van de vakbeweging demonstratieve sol1dari· 
teitsmanifestaties zijn belegd. Dit Amerikaans" op· 
treden heeft in uiteenlopende kring scherpe raotes
ten opgeroepen. 
Het dagelijks bestuur van de Communistische Partij 
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kreeg zal ingewikkelder moeten zijn, met 
name rekening moeten houden met het 
feit dat de relatie tussen zo'n politiek con
cept en degenen die daarvan de dragers 
worden via belangrijke tussenschakels 
verloopt. Eén van de belangrijkste tussen
schakels is ongetwijfeld de 'tijd' waarin de 
massa in kwestie leeft. Een stroming, die 
zich zijn tijd- inclusief al die verschijnselen 
en problemen die elk op zichzelf genomen 
niet genoeg zijn om een massabasis te 
veroveren - heeft eigen gemaakt, komt al 
een eind in de richting. 
En wat men van het reformisme ook kan 
zeggen, bij de tijd was deze stroming in elk 
geval wel. Bij de tijd ook in de zin dat het 
de illusies van zijn tijd deelde, maar deson
danks voor op de marxistische orthodoxie 
van die dagen die de illusie koesterde van 
nog in een voorbije tijd te leven. 

Kees Bakker 

van Nederland is van mening dat voorkomen moet 
worden dat de komende manifestaties tegen het ge· 
neraalsregime in Polen ondergeschikt worden ge
maakt aan de politiek van een Amerikaanse regering 
die zoals bekend voor de vrijheid van de volkeren 
slechts de grootste minachting koestert en daad
werkelijke solidariteit met de Poolse bevolking door 
een boycot tracht te verhinderen. Daarom is het bij 
het tot uitdrukking brengen van de noodzakelijke so
lidariteit onontbeerlijk tegelijkertijd de manipulaties 
van het Reaganbewind af te wijzen en dit te laten 
doorklinken in de demonstraties, waarin wordt op
getreden voor de beëindiging van het militaire regi
me in Polen, voor de vrijlating van de gevangenen en 
voor de vrijheid van de vakbeweging. In die geest 
roept de CPN op tot versterkte solidariteit van de pro
gressieve mensen met de democratische en vak
bandskrachten in Polen. 

Uit De Waarheid van vrijdag 22 januari 1982 
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Theorie en praktijk van de 
vrijheidsstrijd in Zuid-Afrika 

Het zeventigjarig bestaan van het Afrikaans Nationaal Congres, de bevrijdingsbeweging 
van Zuid-Afrika, wordt dit jaar 'gevierd' onder het motto 'Eenheid in Actie'. Dit motto kan 
beschouwd worden als de rode draad die door de geschiedenis van het Zuidafrikaanse 
verzet heenloopt Niet dat die eenheid altijd een vanzelfsprekende zaak was. Het is een 
eenheid die keer op keer bevochten moest worden en die keer op keer inzet van de dis
cussie en strijd was. In de toekomst zal dit wel niet anders zijn 
In de discussie en in de strijd hebben Zuidafrikaanse communisten een belangrijke rol 
gespeeld. Soms ten dienste van de eenheid, soms ook ten koste ervan 
In Nederland is betrekkelijk weinig bekend over de rol van de Zuidafrikaanse Communis
tische Partij (SACP), Dit is ongetwijfeld een gevolg van het feit dat de CP na haar verbod 
in 1950 voornamelijk nog gefunctioneerd heeft in de schaduw van het ANC Dat is geen 
historisch noodlot, het is een bewuste keuze geweest gebaseerd op een analyse van de 
situatie in Zuid-Afrika. De geschiedenis van de SACP is niet los te maken van de geschie
denis van het ANC 
In dit artikel worden beide behandeld, waarbij een zekere nadruk ligt op het theoretische 
debat in de verzetsbeweging. Niet los van de praktijk van de strijd, want zeker in de ge
schiedenis van het verzet in Zuid-Afrika is het verband tussen theorie en praktijk steeds 
weer bewezen 
Een kroniek dus van theorie en praktijk van de vrijheidsstrijd in Zuid-Afrika. 

Eenheid in actie 
Het gewapende verzet van de Afrikaanse 
bevolking van Zuid-Afrika onder leiding 
van hun 'chiefs' (stamhoofden) tegen het 
imperialisme van de Boeren en de Britse 
kolonisten, was eind 19e eeuw grotendeels 
vernietigd. Na de Boerenoorlog (1899-1902) 
is de blanke overheersing volledig. Het 
proces van onderwerping van de Afrikaan
se bevolking krijgt steeds meer de vorm 
van proletarisering. Grond roof, het opleg
gen van belastingen, het vernietigen van 
de Afrikaanse samenlevingsvormen (en 
daarmee doorbreking van de stammen
structuur) staan in het teken van de groei
ende vraag naar (goedkope) arbeidskracht 
voor de mijnen. De laatste opleving van 
gewapend verzet, de Bam bata-rebellie van 
1906, is gericht tegen de belastingplicht en 

is daarmee in haar 'intenties' reeds een 
voorbode van het 'moderne' verzet 
Een andere voorbode van het nieuwe 
verzet vormen de acties van de Indische 
bevolking m.n. in Transvaal en Natal (sui
kerplantages). Onder leiding van Mahatma 
Ghandi zijn er grootscheepse campagnes 
van geweldloos verzet tegen belasting- en 
paswetgeving. De hoogtepunten zijn in 
1906 en 1908. 

Onder de Afrikaanse bevolking is intussen 
een kleine groep 'intellectuelen' ontstaan. 
Het zijn mensen die een opleiding hebben 
gehad via de missie-scholen, deels voort
gezet in het buitenland. Zij zijn minder 
gebonden aan hun stamachtergrond dan 
de plattelandsbevolking en hun opvattin-

I 
I, 
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gen hebben veelal een humanitair-religieus 

karakter. Vanuit deze groep worden de 
eerste pogingen gedaan om politieke orga
nisaties op te richten (reeds vanaf 1882). 
Op 8 januar 1912 komen Afrikanen uit de 
vier gebiedsdelen, die in 1910 tot Unie van 
Zuid-Afrika zijn samengevoegd, bijeen in 
Bloemfontein om ' ... samen wegen en 
middelen te ontwikkelen naar een nationaal 
verbond met het doel nationale eenheid te 
creëren en onze rechten en privileges te 
verdedigen'. De oprichting van het Afri
kaans Nationaal Congres is een doorbraak 
van de verdeeldheid der stammen en in 
die zin is 8 januari 1912 'niet alleen d(! 
geboortedag van het ANC, maar van ()en 
volk .. .', zoals Godfrey Motsipe, ANC-wme
genwoordiger voor de Benelux op 10 
januari jl. in Amsterdam verklaarde. 
Het is echter geen breuk met de traditie. 
Dat blijkt uit de organisatie-vorm van het 
ANC in die tijd, waarin de 'chiefs' een 
belangrijke plaats krijgen. De opname van 
de 'chiefs' symboliseert de verbindino met 
het verzet tegen de kolonisatie. Bovendien 
vertegenwoordigen de 'chiefs' de Afrikaan
se massa's van het platteland, die worden 
getroffen door de landroof van de blanken. 
(De Land Wet van 1913 reserveert 90% van 
het land voor de 11 2 miljoen blanken, 10% 
voor de 51/2 miljoen Afrikanen). 
De samenstelling van de ANC-leiding 
bepaalt uiteraard de koers van het ANC in 
de beginjaren. De groep jonge intellectu
elen zag het bijv. als haar taak 'de deu~Jden 
van vlijt, zuinigheid en zindelijkheid' te 
stimuleren, maar in de (in 1919 vastgeleg
de) constitutie worden ook gelijke rechten 
voor het Afrikaanse volk geëist, een voor 
die tijd zeker radicale eis. In de constitutie 
wordt bovendien passief verzet genoemd 
als actievorm. Niettemin beperkt het ANC 
zich in de beginjaren voornamelijk tot het 
zenden van delegaties naar de regering, 
het opstellen van petities en vreedzame 
propaganda. Door de grote autonomie van 
de afdelingen in het land zijn er nogal 
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grote verschillen per regio in het ka rekter 
van de gevoerde acties. 
De lijn van gematigd verzet en een voor
zichtige politieke koers blijft feitelijk tot de 
Tweede Wereldoorlog overheersen binnen 
het ANC. Slechts de periode onder het 
leiderschap van James Gumede (1927-
1930), een radicaal die samenwerking met 
de communisten nastreefde, vormt hierop 
een uitzondering. De gematigdheid van de 
ANC-leiding impliceert overigens niet dat 
er geen militante actie is. Reeds in 1913 
protesteren duizenden vrouwen tegen de 
paswetten en in 1918 staken 100.000 Afri
kaanse mijnwerkers. Met name vanuit de 
arbeidersbeweging komt in deze periode 
van de Zuidafrikaanse geschiedenis het 
massale protest. En hierin spelen de com
munisten een belangrijke rol. 

Ontstaan van de CPSA 

De eerste blanke vakbonden ontstaan aan 
het eind van de 19e eeuw. Het model wordt 
geïmporteerd uit Engeland en de politieke 
spreekbuis van de blanke arbeiders wordt 
de SA Labour Party (SALP, 1909). De blanke 
arbeiders moesten niets weten van hun 
zwarte (en goedkope) concurrenten. Er zijn 
slechts weinig blanke radicalen die de 
eenheid van de hele arbeidersklasse be
pleiten. 

Deze kleine groep stapt in 1915 uit de 
SALPen vormt de International Socialist 
League (ISL). Concreet breekpunt is de 
deelname van Zuid-Afrika aan de Eerste 
Wereldoorlog (volgens de ISL een oorlog 
van de imperialisten onderling). 
Het uitgangspunt van gelijke rechten voor 
blanke en zwarte arbeiders wordt in de 
beginjaren nog weinig in praktijk gebracht. 
Het uitgangspunt krijgt pas wat meer vorm, 
als in 1921 de CPSA vanuit de ISL en enkele 
kleinere socialistische organisaties is opge
richt. 

Het tweeslachtige karakter van de politieke 
lijn van de (blanke) radicalen blijkt in 1922. 
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Om de door de crisis gedaalde goudprijzen 
te compenseren, gaan de goudmijnbazen 
over tot vermindering va(l het aantal blanke 
ten opzichte van zwarte mijnwerkers. Er 
breekt een totale staking van blanke mijn
werkers u it. 
De 'Rand Revolt' of 'Rode Opstand' duurt 
drie maanden en leidt tot inzet van bom
menwerpers, artillerie en tanks door de 
regering. De leiding van de staking, die 
uiteindelijk bloedig wordt neergeslagen, 
berust bij een Raad van Actie waarin veel 
communisten zitting hebben. Centrale 
slogan: 'Arbeiders van de wereld verenigt 
U en strijdt voor een blank Zuid-Afrika'. 
Hoewel de CPSA niet alle leuzen van de 
stakers onderschijft, is men niet in staat de 
Afrikaanse arbeiders bij de staking te be
trekken. Pleiten voor eenheid van de arbei
dersklasse blijkt absoluut onrealistisch te 
zijn. 
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Werklozen-meeting in Johannesburg, georgani
seerd door de CPSA in 1932. De CP was één van de 
weinige organisaties, die probeerde de grote aantal
len werklozen ten gevolge van de depressie te orga
niseren. 

'Blanke arbeiders! Horen jullie het nieuwe 
Arbeidersleger komen? De inheemse ar
beiders beginnen wakker te worden. Zij 
komen erachter dat zij slaven zijn van de 
grote kapitalisten ... Blanke arbeiders! Aan 
welke kant staan jullie. Jullie belangen zijn 
net als die van hen tegenovergesteld aan 
die van de bazen. Steun hen!', een oproep 
met de moed der wanhoop van Bunting, 
een communistisch voorman, in 1919. De 
blanke arbeiders horen het nieuwe arbei
dersleger komen en ze worden doodsbe
nauwd. De wegen van het blanke en zwarte 
proletariaat scheiden zich in de twintiger 
jaren definitief, de illusies van de blanke 
radicalen ten spijt. 

I 
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Afrikaanse arbeidersbeweging 

In 1920 ontstaat de eerste massale b()we
ging van Afrikaanse arbeiders, de lndustrial 
and Commercial Workers' Union (ICU). 
Nog in hetzelfde jaar vinden een groot 
aantal acties plaats. Vanaf 1923 groeit de 
ICU snel en in 1926 is het ledental reeds 
gestegen tot 50.000. Een belangrijke bijdra
ge aan de uitbouw van de ICU wordt uele
verd door de leden van de CPSA, die ;ich 
vanaf 1924 meer en meer op de Afrikanen 
richt en een relatief groot aantal bekwame 
organisatoren levert. 
Hoewel het toenemende aantal wetten 
met betrekking tot de zwarte bevolkin\l de 
ICU dwingt tot het innemen van politinke 
standpunten, is er weinig samenwerking 
met het ANC. 
Met de groei van de ICU neemt het aantal 
militante acties af, hetgeen in 1926 leidt tot 
een conflict tussen de militante en de 
behoudende vleugel. Het conflict wordt 
uitgevochten op het punt van de deelname 
en positie van communisten in de ICU. 
In december 1926 besluit het Nationa;il 
Uitvoerend Comité van de ICU met 6 tngen 
5 stemmen dat de communisten zich uit 
de leiding moeten terugtrekken. Hoewel de 
ICU blijft groeien (250.000 leden in 281/9), 

leidt de gematigde opstelling van de leiding 
tot een langzame afbrokkeling als gevolg 
van de intimidatie van de overheid en 
werkgevers. Vanaf 1928 begint de ICU 
uiteen te vallen. Wat in de dertiger jaren 
overblijft, zijn vele plaatselijke actieve 
bonden, waarin communisten en enkele 
trotzkisten een aanzienlijke rol spelen. 

Nationale bevrijding en klassenstrijd 

De twintiger en dertiger jaren zijn voor de 
CP jare,n van heftige meningenstrijd. De 
duidelijke keus voor het organiseren van 
de Afrikaanse arbeiders leidt tot vrij sterke 
groei. In 1928 heeft de CPSA 1750 leden, 
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waarvan 1600 Afrikanen. Deze ontwikkeling 

betekent niet dat ook de ideologische 
oriëntering van de CP op de nationale 
bevrijdingsstrijd duidelijk wordt. 
Uitspraken van de Komintern hebben 
grote invloed op de interne discussie. In 
een resolutie van het Tweede Komintern 
Congres in 1920 wordt veel meer dan 
voorheen de nadruk gelegd op het enorme 
revolutionaire potentieël van de miljoenen 
onderdrukten in de koloniale gebieden. De 
nadruk die mensen als Bunting willen 
leggen op het organiseren van het zwarte 
proletariaat en de plattelandsbevolking, 
krijgt met deze resolutie een belangrijke 
impuls. De verhouding tussen het werken 
op klasse-basis en het werken aan de na
tionale bevrijding van het Afrikaanse volk 
blijft echter een discussiepunt. 
Het zesde congres van de Komintern in 
1928 doet vrij gedetailleerde uitspraken 
over Zuid-Afrika. De situatie in Zuid-Afrika 
wordt in een resolutie als een koloniaal 
probleem geanalyseerd. Ten aanzien van 
de rol van de CP stelt de resolutie dat 'de 
partij vastbesloten en consistent de slogan 
voor de creatie van een onafhankelijke 
inheemse republiek naar voren moet bren
gen, met tegelijkertijd garanties voor de 
rechten van de blanke minderheid .. .' De 
CPSA-conferentie van 1928 baseert zich in 
haar besluiten grotendeels op de Komin
tern-resolutie. De slogan van een onafhan
kelijke inheemse republiek wordt overge
nomen, maar 'als een fase naar een arbei
ders- en boerenrepubliek met volledige 
gelijke rechten voor alle rassen'. Het soci
alistische perspectief wordt uitdrukkelijk 
toegevoegd. 'Onder deze condities is het 
de taak van de CP de embryonale en zich 
uitkristalliserende nationale bewegingen te 
beïnvloeden om te komen tot nationale 
agrarische revolutionaire bewegingen .. .' 
In deze opstelling past uiteraard een be
oordeling van het ANC. De conferentie 
stelt vast: 'Onze doelstelling moet zijn het 
ANC te veranderen in een strijdende nati-
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onalistische revolutionaire organistie tegen 
de blanke bourgeoisie en de Britse imperi
alisten, gebaseerd op de vakbonden, boe
renorganisaties enz.; waarbij systematisch 
het leiderschap van de arbeiders en de CP 
in deze organisatie moet worden ontwik
keld.' 
De formuleringen wijzen erop dat de kwes
tie van klassenstrijd en strijd voor nationale 
bevrijding nog niet echt uitgediscussieerd 
is. Er zijn duidelijk twee stromingen. Een 
groep rond Bunting stelt het primaat van 
de klassenstrijd. Bunting heeft meer ver
wachtingen van de ICU dan van het ANC. 
De andere stroming, met Douglas Wolton 
als woordvoerder, stelt de strijd voor na
tionale bevrijding voorop. De Komintern, 
gevraagd om een oordeel, stelt Wolton c.s. 
in het gelijk en Bunting en de zijnen leggen 
zich hierbij neer. Uiteraard is daarmee de 
discussie nog niet uit de CP-wereld. De 
suggestie uit Moskou in 1929 om de CP te 
herstructureren tot een kleiner lichaam van 
getrainde revolutionairen, werkend via 
massa-organisaties, versterkt de langza
merhand sektarisch wordende tendens 
onder leiding van Wolton ten koste van 
vele juist in het werk onder de Afrikanen 
gevormde en geharde mensen. Een cam
pagne samen met het ANC, aangevoerd 
door de radicaal Gumede, wordt in 1930 
op het hoogtepunt door de CP afgebroken 
op last van de Komintern. In 1931 heet het 
zelfs dat 'het ANC nu openlijk een dienaar 
van de imperialistische bourgeoisie is .. .' 
De uitspraak is enigszins begrijpelijk in het 
licht van de 'machtsovername' binnen het 
ANC door de oude conservatieve stroming 
(eind 1930). Oorzaak en gevolg liggen 
echter dicht bij elkaar in deze ontwikkelin
gen. 
In 1933 is het ledental van de CPSA gezakt 
tot 150. De activiteiten beperken zich 
hoofdzakelijk tot Kaapstad en Johannes
burg en enig ondergronds werk in Natal. 
Ook het ANC zit in een diep dal en slechts 
in enkele afdelingen komt het nog tot 
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militante acties (vaak toch weer in samen
werking met CP' ers). 

De oorlogsjaren 

De opkomst van het fascisme in Europa 
maar ook in Zuid-Afrika zelf, zal het beeld 
van stilstand en inactiviteit grondig veran
deren. Radicalere leiders winnen terrein 
binnen het ANC. 
Onder hen: Moses Kotane, ANC-leider in 
de Kaap, en vanaf 1938 Secretaris-generaal 
van de CP. Kotane is een criticus van de 
sektarische lijn. In de organisaties van 
Indiërs in Transvaal en Natal komen mili
tante leiders als Dadoo, Naicker en Naidoo 
naar voren. 
Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, 
karakteriseert de CP deze in eerste instantie 
als 'een strijd tussen rivaliserende imperi
alistische machten' en de strijd tegen fas
cisme in eigen land wordt voorop gesteld. 
Deze opstelling wordt gewijzigd als Hitier
Duitsland de Sowjet-Unie aanvalt. Door 
het vanaf dat moment door de CP ingeno
men 'pro-oorlogs' standpunt, kan de partij 
in de oorlogsjaren openlijker optreden dan 
voorheen. Het geeft een sterke impuls aan 
de groei van de CP, die aan het eind van 
de oorlog groter is dan ooit tevoren. 
Het ANC steunt de oorlog tegen het Derde 
Rijk van begin af aan, maar verbindt er wel 
eisen aan ten aanzien van de situatie in 
eigen land. Het leidt tot felle discussies in 
de organisatie, welke o.a. leiden tot oprich
ting van een eigen jeugdorganisatie, de 
ANC-Youth League. 
De verhouding tussen ANC en CP verbetert. 
De loyale en toegewijde inzet voor de 
uitbouw van het ANC van vooraanstaande 
Afrikaanse CP-leden als Kotane, J. B. Marks 
en Mofutsanyane mist z'n uitwerking niet. 
Militante acties o.a. tegen de paswetten 
zijn het resultaat. Het uitblijven van enige 
reële verbetering in de positie van de on
derdrukte massa na beëindiging van de 
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oorlog, leidt o.a. tot een grote Afrikaanse 
mijnwerkersstaking in 1946. Onder leiding 
van de African Mineworkers Union, waarin 
J. 8. Marks een vooraanstaande rol vervult, 
leggen bijna 100.000 Afrikaanse arbeiders 
de mijnen volledig plat. 
Ook onder kleurlingen en Indiërs groeit het 
verzet. De banden tussen ANC en de orga
nisaties van Indiërs worden aangehaald 
met het pakt tussen Xuma (ANC) en Dadoo 
en Naicker (presidenten van Transvaal en 
Natal lndian Congress, beiden CP'ers) in 
'46. 

Youth League en CP 

De radicalisering van het ANC en de groei
ende samenwerking met de CP en oru<mi
saties van Indiërs en kleurlingen, zijn niet 
zonder meer uit elkaar te verklaren. D<! 
radicalisering van het ANC krijgt met name 
gestalte vanuit de Youth League. Deze 
groep jonge Afrikanen, waaronder Lembe
de, Mandela, Sisulu en Tamba, ontwikkelt 
het concept van het Afrikaans nationalisme. 
Het is een afrekening met de liberalistische 
actie-traditie van het ANC tot op dat mo
ment en grijpt terug op de strijd tegen de 
kolonisatie, op de waarden en tradities van 
vóór de totale onderwerping (Afrikaans so
cialisme). 
Het actie-concept dat hierbij past, is d<! 
massa-organisatie op basis van het zwart
zijn en de massa-actie van de onderdrukten. 
In deze conceptie van Afrikaans Nationalis
me is geen plaats voor het marxisme un 
andere 'vreemde ideologieën'. De Youth 
League is dus in oorsprong bepaald ni<!t 
geneigd tot samenwerking met de com
munisten. 
Het ontwikkelen van deze eerste vorm van 
zwart (zelf) bewustzijn is te verklaren uit het 
feit dat de jongere generaties geheel opge
groeid zijn in de racistisch repressieve 
samenleving. De illusie van een geleidelijke 
emancipatie van de onderdrukten ontbreekt 
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geheel; wat overheerst is een min of meer 
nostalgische en zeker ook, gezien de feite
lijke situatie, idealistische verheerlijking 
van wat verloren is gegaan. 
Waar Youth League' ers en communisten 
elkaar echter op vinden is het streven naar 
een meer revolutionaire ANC-leiding en een 
afwijzing van de oude stereotype en weinig 
effectieve strijdmethoden. Het is de praktijk 
van de strijd, en de actieve opstelling van 
communisten daarin, die het naar de leiding 
van het ANC oprukkende jonge kader en 
de communisten bijeen brengt. 
De fascistische tendens in Zuid-Afrika, die 
na de oorlog niet verdwijnt, en de uit
eindelijke overwinning van deze tendens 
met de verkiezingszege van de Nationalis
tische Partij in '48 dwingt ook wel tot sa
menwerking. Eén van de eerste maatrege
len die de nieuwe NP-regering uitbroedt, is 
de Wet op Onderdrukking van het Com
munisme (juni 1950). Hoewel de wet in zijn 
bereik veel breder is dan de CP alleen, treft 
ze wel het eerst de CP. De partij heeft dit 
voorzien en op 20 juni 1950 kondigt CP
parlementslid Sam Kahn de opheffing van 
de partij aan. Het is met name de verdienste 
van Moses Kotane dat de CP in 1953 weer 
ondergronds wordt opgericht. In het partij
programma van 1962 wordt over de op
heffing van de partij in 1950 opgemerkt: 
'Ondanks haar grote verdiensten en haar 
strijd, bleek de CPSA niet in staat te overle
ven onder illegale omstandigheden. Lega
listische illusies waren in de rijen der partij 
doorgedrongen, ook in de leiding. De partij 
was niet voorbereid op en niet in staat om 
ondergronds te werken. Deze fouten cul
mineerden in de ontbinding van de partij'. 
De opheffing heeft tot gevolg dat vele 
communisten zich nog meer op het werk 
van het ANC en de organisaties van Indiërs 
en kleurlingen richten. 
Zonder de invloed van de CP te willen 
overdrijven, kunnen we stellen dat zeker 
vanaf het begin der jaren '50 communisten 
steeds een zeer belangrijke en gewaar-
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deerde rol hebben gespeeld in de uitbouw 
van het ANC tot een massa-organisatie, tot 
de revolutionaire bevrijdingsbeweging die 
het nu nog is. 

ANC wordt massa-organisatie 

De uitbouw van het ANC tot een massa-or
ganisatie wordt in het Programma van 
Aktie (1949) voor het eerst duidelijk als 
doel geformuleerd. Het programma is 
grotendeels het werk van de Youth League 
en op het congres van 1949 verovert de 
Youth League de eerste posities in de 
leiding. Walter Sisulu wordt secretaris-ge
neraal, Oliver Tambo krijgt een plaats in de 
actie-raad die wordt gevormd om het 
programma uit te voeren. 
In het Programma van Actie worden werk
stakingen, boycots en bewuste overtreding 
van apartheidswetten als actiemiddelen 
genoemd. De eerste algemene staking is 
reeds op 26 juni 1950, een protest tegen 
de Wet op onwettige organisaties. De 
grootste en meest indrukwekkende cam
pagne is echter wel de Ongehoorzaam
heidscampagne van ANC en lndian Con
gressin 1952. 
Vanaf de 26ste juni gaan steeds weer groe
pen mensen bepaalde apartheidswetten 
overtreden. Met duizenden tegelijk worden 
ze afgevoerd naar de gevangenissen. Het 
hele land borrelt van actie en er heerst een 
stemming van ongekend optimisme. De 
actie leidt uiteraard niet tot de gewenste 
resultaten, maar zoals Albert Luthuli, ANC' 
president, in 1953 opmerkt: ' ... (de actie) 
bracht met kracht een nieuw bewustzijn 
van de verenigde en gezamenlijke actie 
van alle onderdrukten, ongeacht kleur of 
klasse'. 
In de campagne groeit de samenwerking. 
In 1954 wordt deze samenwerking be
krachtigd in de Congres Alliantie, een 
samenwerkingsverband van ANC, het 
Zuidafrikaans Indisch Congres (SAIC) en 
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Eén van de grote, gedisciplineerde en vreedzame 
demonstraties tegen de onmenselijke apartheids
wetten in Zuid-Afrika, georganiseerd door het ANC 
en haar bondgenoten in de Kongres Alliantie (1954). 

het Congres van Democraten (COD, waarin 
veel blanke communisten en andere radi
calen zich verenigen op initiatief van het 
ANC). Later sluiten het Congres van Kleur
lingen (CPC) en het in 1955 opgerichte ZA 
Congres van vakbonden (SACTU) zich 
eveneens aan. 
De nieuwe eenheid krijgt ook een pro
grammatische grondslag in het Handvest 
van de Vrijheid, dat in 1955 op het Congres 
van het Volk in Kliptown bij Johannesburg 
door duizenden afgevaardigden wordt 
aanvaard. Het Handvest is geen blauwdruk 
voor een socialistisch Zuid-Afrika. Het is 
een minimumprogramma, een bundeling 
van de directe en concrete wensen van de 
onderdrukte massa. De CP stelt in haar 
programma van 1962: 'Het is een algemeen 
programma voor een vrij, democratisch 
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Zuid-Afrika, aanvaard door socialisten en 
niet-socialisten. De CP verklaart haar on
voorwaardelijke steun aan het Handvest 
van de Vrijheid.' 
SACTU, de niet-raciale vakbond die zich bij 
de Congres Alliantie heeft aangesloten, 
geeft in de loop van de vijftiger jaren het 
voorbeeld van de verbinding tussen klas
senstrijd en nationale bevrijdingsstrijd. Het 
organiseren van de arbeiders op hun spe
cifieke belangen, en het opkomen voor die 
belangen, wordt als bijdrage gezien aan de 
nationale bevrijdingsstrijd. De nation<ile 
bevrijding is de voorwaarde voor het uit
eindelijke welslagen van de strijd van de 
werkende klasse, en daartoe gaat SACTU 
'een verbond aan met andere progressief
georiënteerde secties van de gemeen 
schap'. Niet de klassenstrijd als enige 
vorm van strijd voor de bevrijding van de 
onderdrukte arbeiders-massa, maar de 
klassenstrijd als organisch onderdeel van 
de nationale bevrijdingsstrijd. 

De Afrikanisten 

In de loop van de vijftiger jaren ontstaat er 
ook nieuwe onenigheid in het ANC. Er is 
een groep die de samenwerking met andere 
radicale organisaties niet ziet zitten. Zij 
beroepen zich hierbij ten onrechte op het 
Afrikaans Nationalisme van Lembede en 
de Youth League (Lembede is zelf reeds 
jong overleden) en leggen dit uit op een 
exclusivistische wijze. 

Deze nieuwe sektarische tendens wijst 
samenwerking met organisaties als het 
COD, SACTU en het SAIC af. Bij acties van 
SACTU en ANC, o.a. een driedaagse staking 
in 1958 tegen de blanke verkiezingen tm 
voor verhogingen van het minimumloon, 
werkt de groep zelfs actief tegen. Hoewel 
de 'Afrikanisten', zoals zij zich noemen, 
zich hierbij baseren op de gedachte dat de 
actie meer klassenstrijd dan nationale 
bevrijdingsstrijd is, blijkt allengs dat het 
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voornaamste struikelblok voor de Afrika
nisten de deelname van communisten aan 
de strijd is. Daarbij wordt het COD voor het 
gemak maar helemaal gelijk gesteld aan 
de CP en gaan anti-communisme en naar 
racisme tenderende anti-blanke gevoelens 
steeds meer samenvallen. 
In 1958 worden de Afrikanisten uit het 
ANC gezet en zij richten het Pan-Afrikanis
tisch Congres (PAC) op. Hoewel het PAC in 
de beginjaren in enkele gebieden wel 
enige steun heeft, raakt de organistie later 
steeds meer in de marge. De greep naar 
radicalistische frasen leidt ertoe dat het 
PAC zich enige tijd op de steun van de 
Volksrepubliek China mag verheugen. 
Deze steun en de formele erkenning als 
bevrijdingsbeweging door de Organisatie 
voor Afrikaanse Eenheid en de VN, hebben 
het PAC tot nu toe in leven gehouden. Het 
volstrekt ontbreken van een massa-basis 
en van een enigszins eenduidige theorie, 
leiden in de loop der jaren echter tot talloze 
splitsingen, fractie-vorming en interne 
strijd. Mede hierdoor is de praktische bete
kenis van het PAC nu vrijwel nihil gewor
den. 

De weg naar Zuid-Afrika's vrijheid 

In de loop van de vijftiger jaren wordt in 
het Congres al wel gesproken over de 
overgang naar de gewapende strijd. In '59 
en begin '60 krijgen deze discussies een 
stimulans wanneer in enkele landelijke 
gebieden (Sekhukune-land, Zeerust, Pon
do-land) spontaan geweld uitbreekt. 
Ook over een verbod op het ANC wordt 
gesproken. Reeds in mei '57 stelt Luthuli: 
'Of de Nationalisten nu wel of niet stappen 
ondernemen om het ANC dit jaar onwettig 
te verklaren, tenslotte zullen zulke stappen 
worden ondernomen. Want het is hun 
weg of de onze, en zij weten dat'. 
Op 21 maart 1960 worden 69 mensen 
gedood door de politie bij een vreedzame 
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betoging in Sharpeville. Op 8 april worden 
ANC en PAC onwettig verklaard. De over
gang naar de gewapende strijd wordt 
onvermijdelijk. Het zijn leidende figuren uit 
het ANC en uit de CP die besluiten Umk
honto we Sizwe op te richten. Umkhonto 
zal zich ontwikkelen tot de gewapende 
vleugel van het ANC. In december 1961 
vinden de eerste sabotage-acties van Umk
honto plaats. In het daarbij verspreide 
oprichtingsmanifest staat: 'het geduld van 
het volk is niet onuitputtelijk. In het bestaan 
van iedere natie komt een moment dat 
men slechts kan kiezen uit twee dingen
strijd of onderwerping. Dat moment is nu 
aangebroken in Zuid-Afrika'. 'Umkhonto 
we Sizwe zal de strijd voor vrijheid en 
democratie voortzetten met nieuwe mid
delen, die noodzakelijk zijn als aanvulling 
op de acties van de bestaande nationale 
bevrijdingsbeweging, en onze leden, plaat
sen zich, gezamenlijk en individueel, onder 
de algemene politieke leiding van deze 
beweging'. De taktiek van Umkhonto in 
deze eerste jaren is sabotage van rege
ringsinstallaties. De strategische doelen 
zijn: ondermijning van de onaantastbaar
heidsmythe van de blanken, het vergroten 
van de druk op de publieke opinie in binnen
en buitenland en het overnemen van het 
initiatief. 
De SACP komt in 1962 met een nieuw 
programma (De weg naar Zuid-Afrika's 
vrijheid). De analyse die in dit programma 
wordt gemaakt van de situatie in Zuid-Afri
ka is samen te vatten in de term 'kolonia
lisme van een speciaal soort'. 'het is·de 
combinatie van de slechtste kenmerken 
van imperialisme en kolonialisme binnen 
één nationale grens, die de speciale aard 
van het Zuidafrikaanse systeem bepaalt... 
Slechts de complete emancipatie van de 
niet-blanke volkeren kan condities van 
gelijkheid en vriendschap tussen de nati
onaliteiten van Zuid-Afrika scheppen en de 
wortels van rassenhaat en antagonisme 
die de grootste bedreiging vormen voor 
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Voorpagina van het verzetsblad New Age uit 1960 
met o.a. een vlammend protest tegen het verbod 
van het ANC. 

de veiligheid en het bestaan van de blanke 
bevolking zelf, elimineren. De nationale 
bevrijding van de niet-blanken welke de 
macht van het monopolie-kapitalisme zal 
breken is dus het allergrootste belang van 
de meerderheid der blanken'. Ondubbel
zinnig wordt aangegeven dat de Afrikaanse 
massa de belangrijkste kracht is in de 
strijd. De nationale democratische revolutie 
is de eerste opgave, ook voor de CP zelf. 
Het Handvest van de Vrijheid is hiervoor 
het programma. 'De CP steunt en partici
peert onvoorwaardelijk in de strijd voor 
nationale bevrijding, aangevoerd door het 
ANC in haar verbond met het SAIC, SACTU, 
de CPC en andere patriottische groepen 
van democraten, vrouwen, boeren en 
jongeren'. De keuze voor de nationale 
bevrijding als voorwaarde voor de over-
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gang naar het socialisme, een keuze die in 
de praktijk allang is gemaakt, wordt oinde
lijk vastgelegd in het partijprogramma. 

Eenheid in actie 

De zestiger jaren zijn moeilijke jaren voor 
het ANC. In '62 wordt Nelson Mandel a, de 
belangrijkste organisator van Umkhonto 
gearresteerd en in '64 Walter Sisulu, Govan 
Mbeki, Kathrada, Bernstein en andere 
leiders. Er wordt gestart met het lang;ame 
en moeilijke karwei van opbouw van de 
ondergrondse organisatie. De conferentie 
in Moragora (1969) is een belangrijke stap 
in de ondergrondse wederopbouw van de 
beweging. Het congres wordt gereoroani
seerd (er wordt afgestapt van de verschil
lende organisaties voor Indiërs, kleurlingen 
en blanke radicalen) en de conceptie van 
het 'interne kolonialisme' wordt ook door 
het ANC aanvaard als uitgangspunt voor 
de analyse van de situatie. Een militaristi
sche aanpak van de strijd wordt afgewe
zen. 
'Als we spreken over revolutionaire 911wa
pende strijd, spreken we over politieko 
strijd met alle middelen inclusief het (Je
bruik van militaire kracht... Het is belangrijk 
dit te benadrukken omdat onze beweoing 
alle uitingen van militarisme die de gowa
pende volksstrijd scheiden van haar poli
tieke context moet verwerpen'. 'De bolang
rijkste inhoud van de huidige fase van de 
Zuidafrikaanse revolutie is de nationale 
bevrijding van de grootste en meest on
derdrukte groep- het Afrikaanse volk'. En 
dat vereist de maximale mobilisatie van 
het volk. 
Dat het ANC hierin slaagt wordt zeker in 
de loop van de zeventiger jaren weer be
wezen. De stakingsgolf in 1973, de Soweto
opstand in 1976 en de totale mobilisatie in 
1981 tegen de viering van Republieksdag 
zijn schitterende voorbeelden. Uiteraard 
spelen ook andere bewegingen hierin een 
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rol. Eind zestiger jaren is de 'zwart-bewust
zijns-beweging' opgekomen, waarin sterke 
nadruk wordt gelegd op het stimuleren 
van het zelfbewustzijn van de zwarte be
volking en op het belang van zelforganisa
tie. Een nieuwe generatie neemt als het 
ware de ideeën van de Youth League weer 
op en geeft een stimulans aan het binnen
landse verzet. De zwart-bewustzijns-bewe
ging gaat feitelijk dezelfde weg als de 
Youth League. Van een wat idealistische 
beweging, wordt ze in de praktijk van de 
strijd omgevormd tot een strijdbaar onder
deel van de bevrijdingsbeweging van alle 
niet-radicale democraten. Het getuigt van 
de grote ervaring van het ANC dat ze de 
zwart-bewustzijnsbeweging nooit heeft 
bestreden als een rivaal, maar juist heeft 
gestimuleerd als een bondgenoot. Vele 
ondergrondse ANC-kaders hebben in de 
zwart-bewustzijns-beweging gewerkt en 
nieuwe kaders zijn uit deze beweging 
gerekruteerd. Alfred Nzo, secretaris-gene
raal van het ANC, over ANC-activisten in 
andere organisaties: 'Alle ANC-activisten 
kregen de opdracht dat zij te allen tijde de 
legaliteit van de organisaties moeten be-
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schermen. ze kregen de opdracht dat ze 
niet moesten proberen deze organisties 
om te vormen tot aanhangels van het 
ANC, maar eraan te werken om ze uit te 
breiden en te versterken als onafhankelijke 
eenheden.' De laatste jaren worden de 
resultaten van dit optreden zichtbaar. De 
eenheid in het verzet op basis van het 
Handvest van de Vrijheid groeit en de 
steun voor het ANC wordt in het land 
openlijker dan ooit sinds 1960 getoond. 
De diverse vormen van strijd vullen elkaar 
aan. Er is de laatste jaren een geweldige 
opleving in het arbeidersverzet Het aantal 
stakingen liep in 1981 op tot een gemiddel
de van bijna één staking per dag. Stakingen 
voor hogere lonen en betere arbeidsvoor
waarden, maar ook stakingen voor erken
ning van zwarte vakbonden, tegen depor
taties, tegen het thuislandenbeleid van het 
apartheidsregiem en tegen de repressie 
die steeds afschuwlijkere vormen aan
neemt. Stakingen gaan vaak gepaard met 
boycots van bedrijven. Steeds vaker zien 
we dat scholieren- en studentenorganisa
ties en bewonersorganisaties een actieve 
rol spelen in de boycotacties ter onder
steuning van het arbeidersverzet Omge
keerd zetten vakbonden de acties van 
bewoners tegen huurverhogingen, hoge 
gasprijzen enzovoort kracht bij middels 
stakingen en prikacties. Een rechtstreekse 
verbinding tussen arbeidersstrijd en bevrij
dingsstrijd. In het arbeidersverzet spelen 
de activisten van SACTU een grote rol. 
Niet openlijk, maar op dezelfde wijze als 
de ANC-kaders werken binnen allerlei 

Foto boven: Een slachtoffer van het politiegeweld 
tijdens de opstanden van Soweto in 1976, ergens in 
één van de straten van dit gigantische zwarte ghet
to. 

Foto onder: Demonstranten voor het gerechtsge
bouw in Pretoria na de ter dood veroordeling in ok
tober 1981 van drie ANC-militanten voor hun deel
name aan akties van 'Umkhonto we Sizwe'. 
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organisaties, zo werken SACTU-kaders in 
de vakbonden. 
Van deze strijd op alle fronten maakt ook 
de gewapende strijd deel uit. Het aantal 
acties van Umkhonto is de laatste jawn 
scherp gestegen. De verbinding met de 
massa-strijd is meestal duidelijk zichtbaar. 
Stakingen bij bedrijven worden begeleid 
door Umkhonto met aanslagen op vesti
gingen van die bedrijven. Acties tegen 
hoge gasprijzen worden ondersteund met 
een bomaanslag op de energie-centrale. 
En toen de Indische bevolking in novomber 
1981 de zogenaamde verkiezingen voor 
een nep-parlementje massaal boycotten, 
ging het gebouw van het departement 
voor Interne Zaken in Durban de lucht in. 
De acties van Umkhonto hebben tot doel 
de vijand op de meest gevoelige plaatsen 
te treffen en tegelijk de bevolking te inspi
reren tot de strijd. 'Tussen het aambe!)/d 
van de eensgezinde massa-actie en cl() 
hamer van de gewapende strijd, zullen we 
de apartheid en de racistische overhe!)rsing 
van de blanke minderheid vermorzelen', 
schreef Nelson Mande/a in een onlanos 
van Robben Eiland gesmokkelde oproep. 
Het ANC is meer dan ooit de revolutionaire 
nationale bevrijdingsbeweging, welke de 
diverse vormen van strijd bundelt tot r.en 
machtige kracht. 
De Zuidafrikaanse Communistische Partij 
blijft naast het ANC bestaan als een wlf
standige organisatie met een eigen appa
raat en eigen doelstellingen, die uiteraard 
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verder gaan dan de doelstellingen van de 
bevrijdingsbeweging. Maar de SACP zet 
zich op alle niveau's volledig in voor de 
nationale bevrijdingsstrijd onder leiding 
van het Afrikaans Nationaal Congres en de 
hiermee direct verbonden arbeidersstrijd 
onder lieidng van SACTU. Ook voor de 
SACP is het motto voor 1982, en uiteraard 
ook voor de komende jaren, 'Eenheid in Ac
tie' 
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Over niet al te lange tijd zal Nederland 
voor het grootste deel bekabeld zijn. Ge
zien de geografische, platte, toestand van 
ons land is die bekabeling hier eenvoudiger 
en sneller gegaan dan in vele andere lan
den. Nederland is daarom een interessant 
object geworden voor de commercie. 
Immers, als je ervan verzekerd bent dat je 
programma bijna overal ontvangen kan 
worden, dat hoge torens, akelige flats en 
zinken daken de ontvangst niet meer 
storen dan wordt het ook de moeite waard 
te investeren. Commercie dus. 
Kabel biedt uiterst interessante mogelijk
heden om heel wat meer op het scherm te 
krijgen dan tot nu toe gebruikelijk was. 
Dat geldt voor een keur aan programma's 
uit het buitenland, dat geldt straks voor 
satellietprogramma's eveneens. Maar er is 
nog meer mogelijk. Allerlei service is denk
baar, zoals bejaardenalarmering, het afle-
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zen van de gasmeter, bewaking. 
Er ligt al zoveel jaar kabel in de grond, dat 
sommige netten alweer verouderd zijn. 
Maar als er vernieuwd en aangepast gaat 
worden wordt het aantal kanalen uitge
breid en zal ook tweerichtingsverkeer 
mogelijk worden. Dan kun je als abonnee 
niet alleen ontvangen, maar ook opvragen. 
Bijvoorbeeld als je -tegen betaling uiter
aard - bepaalde films, shows of wat dan 
ook wilt zien. iets dat in ons land nog niet 
bestaat, maar wel al ondertussen betiteld 
is als abonnee-tv of kies-tv. 
En dan is er ook nog de mogelijkheid om 
op die kabel eigen programma's te zetten, 
lokale kabelomroep dus. Daarvoor zijn al 
heel wat ideeën naar voren gebracht. 
Echter, de allerbelangrijkste figuur, de 
gebruiker, neemt nog maar nauwelijks 
deel aan de discussie. 

Van wie is die kabel? 
Het laatste jaar, niet in de laatste plaats 
onder invloed van het piratendom, is met 
name kabeltelevisie het gesprek van de 
dag geworden. Kabelradio is kennelijk veel 
minder interessant, hoewel ook hier de 
piraten al hebben toegeslagen. Kabeltele
visie dus. Bij herhaling wordt gesteld dat 
de piraten de mogelijkheden van kabel-tv 
hebben aangetoond, dat ze hebben bewe
zen dat de mensen piraten-tv willen. Nu is 
roepen één en iets bewijzen twee. En be
wijzen zijn er niet of nauwelijks. Het enige 
dat je kunt vaststellen is dat piraten be
paalde technische mogelijkheden- en 
dan met name inbreek-mogelijkheden
hebben aangetoond. Verder toont de be
langstelling van de kijkers aan dat heel 
veel mensen graag langer en meer tv 
willen zien dan de Hilversumse omroep
verenigingen en de aanvoer uit het buiten
land nu mogelijk maken. Maar dat de 
piraten hebben laten zien wat kabei-tv zou 

kunnen zijn- behalve dat ze grote interes
se van de plaatselijke middenstand voor 
tv-reclame aantonen- zou ik willen aan
vechten. Daarvoor wordt reclame en 
nieuws al te zeer verward, daarvoor kiezen 
zij te veel de gemakkelijkste weg van speel
films, show, sport, vaak gejat van tv of 
filmdistributeurs, gratis en voor niks. Het 
komt nog te weinig voor dat er een serieuze 
poging wordt gedaan echt lokale televisie 
te maken. Ik herinner me wel de noodkreet 
van een piraat na een uitzendverbod van 
de rechter, dat zij 'helaas genoodzaakt' 
waren eigen programma's te maken. 
Gegadigden voor die kabel zijn er genoeg. 
Het gevaar dreigt daarbij dat werkelijk 
nieuwe en originele invulling de monopo
liepositie van Hilversum ondermijnt. En, 
hoewel het wel wat lang duurde, Hilversum 
is nu met een plan gekomen. Een plan 
waarbij de traditionele zendgemachtigden 
een behoorlijke vinger in de lokale pap 
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houden, terwijl zij beperkende regels van 
de overheid voorstellen voor de lokale 
zendgemachtigden. 
Ook andere plannen weerspiegelen die 
angst voor een echt wezenlijk nieuwe 
aanpak. Voor echt democratisch gebruik. 
Zo zijn er voorstellen om zo niet via Hilver
sum dan toch wel via gemeentebesturen 
de zaak onder controle te houden. De 
gemeenten geven in zo'n opvatting een 
machtiging uit, houden een zekere controle 
aan zich. Een constructie die te veel de 
mogelijkheid van willekeur, censuur en 
betutteling in zich heeft. 
Andere plannen bepleiten een soort mini
bestel, verkleinde weergave van de huidige 
omroepsituatie. Zendgemachtigden, wnd
tijdverdeling. Hoe uiteenlopend de plunnen 
ook zijn, zoals die de afgelopen tijd door 
bijvoorbeeld de NOS en de omroepen 
samen, in de gemeente Amsterdam (dat 
straks het grootste kabelnet van Europa zal 
herbergen) vanuit de PvdA-fractie in Am
sterdam of vanuit de VARA zijn gelanceerd, 
die angst voor echt iets nieuws, echt open
breken en toegankelijk maken, die hebben 
ze gemeen. 

Een nieuwe opzet 
Er is heel goed een opzet te bedenken 
waarbij mensen in een stad, een kabelnet
gebied, de kabel echt kunnen gebruiken. 
Een groep initiatiefnemers in Amsterdam 
heeft bijvoorbeeld voorgesteld dat de 
kabel toegankelijk wordt voor mensen in 
buurten, leden van actiegroepen, organisa
ties. Ze stellen zich voor dat zoals nu men
sen stencils maken om iets aan te kondigen, 
ze dan via de lokale tv hun boodschap 
kwijt kunnen. Ze stellen zich voor dat 
buurtgroepen programma's maken over 
en voor hun eigen buurt. Programma's 
waarvoor ze dan een beroep zouden kun
nen doen op centrale faciliteiten en mensen 
(studio, camera's, technici). Techniek kan 
en mag dan geen belemmering zijn. Kabel
gebruik zou verdeeld moeten worden over 
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groepen mensen die tv-programma's 
willen maken. Dat kunnen dus ook heel 
goed kunstenaars uit diverse disciplines 
zijn of mensen die bepaalde culturele 
experimenten willen uitvoeren. Concerten, 
voorstellingen, performances kunnen 
geregistreerd worden. Informatie over tal 
van activiteiten kunnen indringender en 
levendiger gegeven worden. 
Er is heel goed een structuur te verzinnen 
-met een stichting of zoiets- die onaf
hankelijkheid van subsidiegevers of recla
me-afnemers garandeert. Een organisatie 
die de faciliteiten beheert en die bijvoor
beeld journalisten in dienst heeft om 
nieuws- en service-programma's te maken. 
Een constructie die wat lijkt op bijvoorbeeld 
STAD/Radio Amsterdam: een stichting, 
stichtingsraad en -bestuur, een adviesor
gaan, met medewerkers-inspraak. Een 
opzet waarin men zijn uiterste best doet 
een zo breed mogelijke voedingsbodem te 
vinden bij de plaatselijke bevolking. iets 
dat de huidige Hilversumse opzet (hoeveel 
verenigingen en leden men in het Gooise 
ook pleegt te tellen) niet kan garanderen. 
Immers inspraak van gebruikers, kijkers, 
de leden is er niet bij. Trouwens, in heel 
veel gevallen is er van zeggenschap van 
de medewerkers ook geen sprake. Het 
eeuwige gevecht om de kijkersgunst-dat 
wil zeggen abonnees/leden- en dus om 
de zendtijd laat daar geen ruimte toe. Het 
huidige bestel is verkrampt, de grootste 
gemene (linkse, roomse, protestantse of 
algemene) deler is troef. Risico's worden 
vermeden, want ledenverlies is inkomsten
verlies en zendtijdverlies. Geld wordt te 
weinig geïnvesteerd in vernieuwende 
onderzoekende programma's, of dat nu 
culturele evenementen zijn of arbeidsin
tensieve documentaires. Er is geen ruimte 
voor. 
Er wordt gevochten om Dallas in huis te 
krijgen, experimentele films of theater
groepen krijgen geen kans. Hilversum zit 
dicht, staart zich blind op aantallen in plaats 
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van dat het voorop loopt om kwaliteit te 
ontdekken en een kans te geven. En met 
diezelfde verkrampheid wordt gereageerd 
op nieuwe technische ontwikkelingen. 
Paniek om satelliet, engheid van denken 
nadat eerst getracht is met struisvogelpoli
tiek het bestaan van de kabel te ontken
nen. 

Omroepbladenbestel 

Ook de aan Hilversum gelieerde politieke 
partijen vertonen in hun reactie en ideeën 
die angst voor een echt nieuwe ontwikke
ling. D'66-er Wilbers mag dan bij de jongste 
Kamerdebatten zich op de borst kloppend 
geroepen hebben dat 'wij van D'66 niet 
meer spreken van omroepbestel, maar van 
omroepbladen bestel', nieuw was die op
merking geheel niet. De manier waarop 
NOS en omroepen met korte gedingen 
trachten te voorkomen dat kranten en 
tijdschriften al te veel programmagegevens 
publiceren en zo een directe concurrent 
van de omroepbladen worden, geeft trou
wens wel aan dat we inderdaad in een 
omroepbladenbestel leven. Maar leden die 
zich echt bij hun omroepvereniging betrok
ken voelen weten dat al jaren en van D'66 
kan nu niet direct beweerd worden dat ze 
altijd al een wezenlijk open ander bestel 
hebben voorgestaan. 
Er zijn trouwens omroeporganisaties waar
van je niet eens lid kan worden, alleen 
maar abonnee op het bijbehorend om
roepblad. Voorstanders van een ontkoppe
ling- dat wil zeggen dat je als abonnee 
niet meer automatisch ook lid bent van 
een organisatie- hebben niet eens onge
lijk. Als mensen niet meer alleen het in 
hun ogen prettigste omroepblad in huis 
halen, maar zich ook nog bewust moeten 
worden waarom ze van welke club lid 
zouden willen zijn dan worden aan de 
programma's van die clubs heel andere 
eisen gesteld. Dan zullen alle VARA-pro
gramma's zich wel van AVRO- of TROS
uitzendingen moeten onderscheiden. Dan 
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zullen de organisaties moeten zorgen dat 
de mensen weten bij wie ze hun onderko
men zoeken. Dat zou op landelijk niveau 
een ommekeer betekenen. 

Regionaal en lokaal 

Lokaal hoeft men echter op een nieuwe 
opzet van het omroepbestel niet te wach
ten. Juist omdat kabelomroep nog hele
maal van de grond af opgebouwd kan 
worden is er alle reden om nabootsing van 
Hilversum of al te strakke banden met 
overheid direct te vermijden. 
Hoe dan wel? Daarin moeten toekomstige 
gebruikers een grote stem opeisen. Te veel 
wordt nog afgewacht. Er komen steeds 
meer initiatieven om regionale omroepen 
-en dan meestal radio- op te richten. 
De vorige CRM-minister heeft bedacht dat 
er één regionale radio per provincie- met 
uitzondering van Zuid-Holland, waar er 
twee mochten komen -toegestaan kan 
worden. Een plan waartegen direct fel 
verzet is gekomen, omdat één regionale 
radio per provincie te weinig is. Regionale 
radio, ofwel streekradio moet ook echt 
streekgebonden zijn en streek en provincie 
is beslist niet hetzelfde. 
Nu al voelen luisteraars in bijvoorbeeld het 
westen van Gelderland zich niet direct 
aangesproken door Radio Oost dat zijn 
zetels heeft in Hengelo en Arnhem. Het 
gaat eenvoudig in de meeste gevallen niet 
over hen. Zo is het ook ondenkbaar dat 
Omroep Brabant vanuit Eindhoven de hele 
provincie kan bedienen of dat STAD/Radio 
Amsterdam ook de streekradio voor Noord
Holland-Noord zou kunnen zijn. Het sa
menwerkingsverband van de streekradio's, 
ROOS, heeft een plan dat uitgaat van 23 
streekradio's en dat lijkt heel wat reëler. 
Lokale omroep, en dus kabelomroep, is 
nog kleinschaliger en is derhalve ook in 
staat nog sterker de kijkers en luisteraars 
aan zich te binden. De mensen het gevoel 
te geven dat zo'n kabelomroep ook echt 
van hen is. Een belangrijke plaatselijke 
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mogelijkheid en voorziening waarvan 
zoveel mogelijk mensen actief of passief 
gebruik moeten kunnen maken. 

Maar net als zoveel voorzieningen zal er 
dan om geknokt moeten worden. Om te 
beginnen om de centen. De rijksoverheid 
heeft laten weten bij monde van de vorige 
minister van CRM voor dit soort omroep 
geen cent over te hebben en de meeste 
gemeentebegrotingen zien er op het ogen
blik ook niet naar uit dat lokale omroep nu 
hoog op het prioriteitenlijstje staat. Er zijn 
echter wel andere financieringsmogelijkhe
den te bedenken. Zo behoeft men op Lich 
een lokale Ster niet af te wijzen. In een 
constructie die lijkt op de huidige Ster
wel reclame, maar geen invloed op de 
programmering- behoeven de program
mamakers en kabelgebruikers zich niet 
belemmerd te voelen. Er rijzen dan wel 
weer problemen met plaatselijke bladen 
die, terecht denk ik, inkomstenderving 
vrezen, maar net zoals nu de landelijke 
pers uit de Sterpot gecompenseerd wordt, 
is iets vergelijkbaars ook op andere niveau's 
te bedenken. Ook is voor te stellen dat 
groepen die de kabel als 'stencil' gebruiken 
daar voor betalen. De gebruiker betaalt 
natuurlijk al zijn abonnementsgeld, milar 
voor bepaalde diensten of specifieke pro
gramma's zou apart betaald kunnen wor
den. Het lijkt me dat de financiering- hoe 
belangrijk natuurlijk geld ook is om kabel
omroep tot stand te kunnen brengen
niet het grootste probleem mag zijn zolang 
maar boven water blijft dat geldgevers 
nooit enig verder recht op grond van dat 
simpele geldschietersfeit kunnen laten 
gelden. Volstrekte onafhankelijkheid van 
journalisten en andere programmamakers 
moet gewaarborgd worden. Onafhankelijk
heid, maar ook geen privilege. Want in
spraak en medezeggenschap, hoe georga
niseerd dan ook, is een voorwaarde voor 
een echt democratisch gebruik van de ka
bel. 
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Het organisatorisch raamwerk 

Bij de discussies rond streekradio blijkt dat 
niet voor het hele land één pasklaar model 
gepresenteerd moet worden. Voorkeur 
voor het ene organisatiemodel boven het 
andere- in het geval van streekradio nu 
voor bijvoorbeeld het zijn van een 'NOS
dochter' boven een zelfstandige stichting 
-wordt ingegeven door plaatselijke om
standigheden. Door verhoudingen tot de 
overheid aldaar, de gedifferentieerdheid 
van de plaatselijke pers, door de kracht 
van het organisatieleven. 
Het is heel wel denkbaar dat er ook niet 
direct een standaardformule voor de in
richting van kabelomroep te bedenken is. 
Maar wel is 'standaard' wenselijk dat de 
plaatselijke bevolking via haar organisaties, 
instellingen, actiegroepen, wijkcentra en 
wat al niet meer, zich gaat bemoeien met 
opzet en inrichting ervan. Hilversum staat 
te popelen om zelf een grote inbreng te 
krijgen en de commercie zit nog veellanger 
op het vinketouw. Uitgeverijen hebben 
hun tv-programma's al op de plank liggen, 
de vraag voor hen is alleen nog hoe zij in 
ons niet-commerciële bestel toch een poot 
aan de grond of liever gezegd beslag op 
het scherm kunnen krijgen. De satelliet 
biedt uitkomst, maar directere bemoeienis 
bijvoorbeeld door het aanleveren van 
programma's voor de kabel is natuurlijk 
interessanter (zo dat al niet goedkoper zal 
zijn). 
De commercie ziet tal van mogelijkheden, 
direct en indirect. Zo hebben Vroom en 
Dreesmann en Elsevier elkaar al gevonden 
bij Deltakabel, beweegt Strengholt zich op 
de videomarkt, zie je steeds vaker dat 
uitgeverijen of boekenclubs ook videoban
den op de markt brengen. Video-'tijdschrif
ten' hebben het nul-nummer al achter de 
rug. 
Hardware (kabel, antennes en zo meer) en 
software (de programma's) zijn klaar, alleen 
het raamwerk waarbinnen beide elkaar 
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ontmoeten is nog niet klaar. 

Van wie is die kabel? 

En er is weinig tijd om nog langer werkloos 
op dat raamwerk te gaan wachten. Er zijn 
allerlei zaken aangepakt als gevolg van het 
werk der piraten, die onder meer zonder te 
vragen of te betalen speelfilms uitzenden 
en zo het auteursrecht ontduiken. De rech
ter heeft hierop bepaald dat kabelexploi
tanten de knop moeten omdraaien om dit 
te voorkomen. De exploitant, de man die 
dus moet zorgen dat kabel en aansluitingen 
in orde zijn en blijven, als bepaler van wat 
wel en niet op het scherm komt? Een vol
strekt oneigenlijke toestand. De exploitant 
moet zorgen voor de techniek maar mag 
niet tegelijkertijd bepalen wat er met die 
techniek gedaan wordt. En er kunnen nog 
andere via de rechter bepaalde regels 
gaan komen als niet snel een wettelijk 
kader voor het kabelgebruik komt. Zo 
wordt op dit moment gesproken over het 
extra betalen aan auteursrechten voor het 
doorgeven van speelfilms uit het buiten
land. Als dus op Duitsland 1, 2 of 3 een 
speelfilm wordt uitgezonden, zouden de 
kabelabonnees hier naast hun abonne
mentsgeld en hun omroepbijdrage nog 
meer voor moeten betalen. Filmers vech
ten, terecht, voor hun rechten, maar het 
gaat toch niet aan dat een nieuwe ontwik
keling op voorhand afgekaderd wordt door 
rechterlijke uitspraken. 
De kabel is in de grond gestopt zonder dat 
men zich voldoende gerealiseerd heeft wat 
voor problemen (en misschien ook wel 
zonder dat men weet had van de mogelijk
heden) zich zouden kunnen voordoen. De 
vraag 'Van wie is die kabel' is niet meer te 
beantwoorden door het noemen van de 
naam van de exploitant. Voor 'wie' moeten 
grote(re) groepen worden ingevuld. De 
kabel moet (ook) van de lokale bevolking 
worden, althans ten dienste staan aan de 
mensen. En het gaat niet alleen meer om 
het gebruik van die kabel, maar ook om 
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het aanbod voor de huiskamer. Immers, 
dat aanbod is nu verschraald, zowel in 
kwantiteit als in kwaliteit. Natuurlijk, er zit 
een knop op zo'n toestel als een program
ma je niet bevalt. Maar er is vaak bar weinig 
keus. Er wordt vaak gesuggereerd dat 
kijkers allerlei dingen niet zouden willen 
zien. Maar degenen die dat stellen gaan uit 
van de bekende kijkcijfers. 
Er zijn vele programma's die niet uitgezon
den worden, of op onmogelijke uren (etens
tijd, tegen twaalven 's avonds). En vind je 
het dan gek dat (te?) weinig mensen kijken 
of dat het niet juichend gewaardeerd wordt. 
Bovendien, waarom kunnen alleen dingen 
uitgezonden worden die iedereen waar
deert. Bij herhaling heb ik bepleit om bij
voorbeeld alle eindexamenfilms van de 
filmacademie uit te zenden en tegelijkertijd 
heb ik het recht geclaimd zo'n film als 
slecht te beoordelen zonder dat dat zou 
betekenen dat zulke films nooit meer op 
het scherm vertoond zouden worden. Het 
gaat erom kijkers de gelegenheid te geven 
bepaalde ontwikkelingen op bijvoorbeeld 
het gebied van de film zelf te volgen. Zonder 
bevoogding, zonder beoordelingen vooraf 
door een of ander programmacollege. Als 
de kijker zo mondig is dat hij of zij zelf kan 
beslissen, zelf de knop wel kan omdraaien, 
dan moet die kijker ook zo mondig worden 
geacht dat hij/zij in staat is zelf uit een 
heerlijk overvloedig aanbod te kiezen. Een 
deel van die overvloed kan verzorgd wor
den door lokale omroep, door kabeltelevi
sie. En misschien wordt die kijker dan ook 
nog leverancier. 
Maar laat de gebruikers in ieder geval 
meebeslissen. En om te beginnen mee
denken en meepraten. Juist mensen die in 
tal van acties om het behoud en uitbreiding 
van sociaal-culturele voorzieningen, voor 
de toegankelijkheid van allerlei zaken actief 
zijn, zouden wat betreft lokale omroep, 
kabelomroep eens de koppen bij elkaar 
moeten steken. 

Vvonne Gnirrep 
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Het Rotterdamse gemeentebestuur heeft 
met zijn nota 'Leegloop en Toeloop, een 
eerste vervolg', de discussie over het 
spreidingsbeleid opnieuw doen 
losbarsten.' 
In dit artikel wil ik, na enkele opmerkingen 
over de ongelijkmatige verdeling van 
buitenlandse arbeid(st)ers en mensen van 
Surinaamse afkomst* over Nederland en 
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binnen de steden, ingaan op enkele veel 
gehoorde argumenten van voorstanders 
van een spreidingsbeleid. Ook geef ik aan 
in welke richting mijns inziens de oplossing 
voor de problemen waar we in de steden 
mee te kampen hebben wel moet worden 
gezocht. De nadruk ligt daarbij op de huis
vestingsproblematiek. 

Over het spreidingsbeleid 
voor 'buitenlanders' in grote steden 

Er wonen meer buitenlandse arbeid(st)ers 
en mensen van Surinaamse afkomst in de 
negentiende-eeuwse wijken van de grote 
steden dan bijvoorbeeld in Buitenvelder! 
of op Terschelling. 2 Daar zijn een aantal 
oorzaken voor aan te geven. Over het hele 
land beschouwd geldt het volgende: bui
tenlandse arbeid(st)ers wonen vooral in de 
Randstad en in enkele industriële centra in 
het oosten en zuiden van het land. Do 
verdeling sluit aan bij die van de werkgele
genheid waar de betrokkenen veelal op 
aangewezen zijn. Surinamers wonen vooral 
in de vier grote steden. Meedere oortaken 
zijn hier aan te geven, onder andere de 
verdeling van de werkgelegenheid, V<.tn de 
onderwijsmogelijkheden, maar ook het 
inwonen bij familie of kennissen speelt 
een belangrijke rol. 
De regering heeft met matig succes gepro
beerd die concentratie tegen te gaan met 
het landelijk spreidingsbeleid: middelgrote 
steden moesten tijdelijk vijf procent van 
hun nieuwe woningwetbouw ter beschik
king stellen voor de huisvesting van men-

* Voor de leesbaarheid worden in dit artikol deze 
verzameltermen gebruikt, en soms zelfs hot nog 
algemenere 'buitenlanders'. Ik ben me bewust van 
de problemen die aan het gebruik van doze ter· 
men vastzitten. Het gevolg is onder andero dat er 
steeds uitzonderingen op de algemene uitspraken 
zullen zijn. 

sen die uit Suriname naar Nederland ver
huisden. Landelijk is de verdeling dus niet 
gelijkmatig, maar ook binnen de steden 
varieert ze aanzienlijk. Hier spelen vooral 
de factoren die de huisvestingsmogelijkhe
den bepalen een grote rol: de ia ge in
komenspositie laat weinig keus, in verhou
ding tot Nederlanders bestaat mede hier
door een grotere afhankelijkheid van de 
gemeentelijke woningtoewijzing, soms is 
er sprake van discriminatie door gemeen
tes, woningbouwcorporaties en particuliere 
eigenaren. 3 

Al met al komen buitenlandse arbeid(st)ers 
en mensen van Surinaamse afkomst relatief 
vaak terecht in de goedkoopste en slechtste 
huizen, en die staan meestal in de negen
tiende-eeuwse wijken. Dat zijn wijken waar 

1. Nota 'Leegloop en Toeloop, een eerste vervolg', 
gem. Rott., Rotterdam 1980- Breukelaar, A. e.a. 
Met het schaamrood op je kaken, Crooswijk, Rot
terdam, 1981, p. 14. 

2. Schumacher, P., De Minderheden, Van Gennep, 
Amsterdam 1980. Holland, E., Sommigen zijn 
meer gelijk dan anderen, SGI-UvA, Amsterdam 
1980, p. 30-82. 

3. Soms heel directe discriminatie, maar vaker ver
pakt. Zoals de gemeente Amsterdam die als 
voorwaarde voor urgentie stelt dat de betrokke
ne twee jaar is ingeschreven in het bevolkingsre
gister. Of een katholieke woningbouwvereni
ging die enkel katholieken als lid inschrijft. 
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de bewoners met veel problemen te maken 
hebben: de slechte huisvestingssituatie 
(zowel wat de woning zelf als wat de 
woonomgeving betreft). de lage inkomens
positie (relatief veel minimuminkomens, 
bejaarden, studenten, uitkeringstrekkers), 
verouderde schoolgebouwen, ontbrekende 
speelruimte voor kinderen, teruglopend 
aantal winkels, enzovoorts. 

Spreiden!? 

Als er in de betrokken buurten over dat 
relatief hoge percentage buitenlanders 
gepraat wordt, hoor je nog wel eens de 
volgende redenering: we hebben hier al 
zoveel problemen, en daar komen dan ook 
nog eens de buitenlanders bij. Als we die 
nou over de hele stad, het hele land verde
len, dan zjin we tenminste één probleem 
kwijt en zijn de andere problemen ook al 
een heel stuk opgelost. 
Bij sommige beleidsvoerders buiten die 
buurten leidt dat relatief hoge percentage 
tot paniekreacties als: 'Want het staat als 
een paal boven water, dat onverdraag
zaamheid en agressie en dus ook discrimi
natie worden opgeroepen door ongebrei
delde concentratie.'4 De angst voor raciale 
conflicten en het racisme dat anderen 
wordt toegedacht, leidt ook hier tot de 
conclusie: spreiden. 
Bij de eerste groep lijkt, mede onder invloed 
van de doorvretende crisis, het gevoel van 
machteloosheid, het onvermogen greep te 
krijgen op de oorzaken van verkrotting, 
werkloosheid, inkomensverlies, etc. te 
leiden tot een fixatie op het relatief hoge 
percentage buitenlanders in de wijk. Daar 
denkt men wel iets aan te kunnen doen, 
daar denkt men wel greep op te hebben. 
Bij de tweede groep lijkt het vooral de 
angst voor ongecontroleerde conflicten te 
zijn, die als raadgever optreedt. 
De motieven sluiten elkaar niet uit en vaak 
worden ook andere genoemd, zoals de 
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opvatting dat spreiding betere mogelijkhe
den schept om de 'achterstandssituatie' 
van buitenlanders aan te pakken, of de 
opvatting dat 'concentratie' racisme in de 
hand werkt. Daar kom ik nog op terug. 
Toch kan ik me niet aan de indruk onttrek
ken dat vaak allerlei redelijk klinkende 
argumenten worden gehanteerd, terwijl op 
de achtergrond spelende motieven, zoals 
de eigen onzekerheid over 'de toekomst', 
de vage angst voor alles wat 'vreemd' is, 
buiten de discussie worden gehouden. 
De voorstanders van spreidingsbeleid 
worden nogal eens van racisme beschul
digd. Zelf beschouwen ze zich niet als 
racistisch, soms zelfs het tegendeel; ze 
willen immers racisme voorkomen. Ik denk 
ook niet dat het juist is om voorstanders 
van een spreidingsbeleid in het algemeen 
als racisten te brandmerken en daarmee 
de discussie afte sluiten. De vraag is eerder: 
wat klopt er niet in hun redeneringen en 
hoe moet het dan wel? 

Algemene en specifieke problemen 

In discussies over de problemen van de 
grote steden kom je nogal eens een rijtje 
als het volgende tegen: woningnood, 
werkloosheid, te grote klassen, buitenlan
ders. Maar 'buitenlanders' hoort niet in dat 
rijtje thuis, omdat de aanwezigheid van 
relatief veel Surinaamse, Marokkaanse of 
Turkse buurtbewoners op zich geen pro
bleem is. Toch is dat impliciet vaak de 
redenering. Wat je wel kunt stellen is dat 
buitenlanders te maken hebben met alle 
problemen waar ook Nederlanders met 
lage inkomens mee te maken hebben en 
dat ze bovendien vaak een specifieke positie 
met eigen belangen binnen· die probleem
velden innemen. Die specifieke positie 
werk ik hieronder wat uit. 

4. Nota 'Leegloop en Toeloop', gem. Rotterdam, 
Rotterdam, 1979. 
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Als het om huisvesting gaat, is het voor 
iedereen met een laag inkomen moeilijk 
om iets behoorlijks te vinden, maar ?itten 
buitenlanders op de woningmarkt extra 
moeilijk: 

door de behoefte aan 4- of 5-kamerwo
ningen, die samenhangt met de relatief 
grote gezinnen. Juist deze woningen 
zijn (voor een redelijke prijs) in do grote 
steden nauwelijks te vinden; 
door discriminatie, direct of indirect, 
door huiseigenaren of door toewij
zingsregels van de gemeente of wo
ningbouwvereniging; 
door gebrekkige kennis van hun rechten, 
bijvoorbeeld op huursubsidie; 
doordat in gemeenten waar een sprei
dingsbeleid wordt gevoerd het vaak 
moeilijker zal zijn een woning te krijgen 
in de buurt van je voorkeur; 
door het soms 'illegaal' zijn, het 
helemaal geen rechten hebben, inwo
ning of uitbuiting door kamerverhuur
ders is vaak het gevolg. 

Als het om koopkracht en werk gaat, dan 
zijn er de problemen die iedereen mot een 
laag inkomen heeft, maar verder verscherpt 
door de vaak grote gezinnen en soms door 
financiële verplichtingen in het land van 
herkomst. Bovendien is er de 1 november
wet die buitenlandse arbeid(st)ers extra 
afhankelijk maakt van hun baas en vastpint 
op bepaalde banen. 5 

Er is een vergrote kans op werkloosheid 
door discriminatie bij het zoeken van werk, 
bij de ontslagvolgorde, door gebrekkige 
opleiding of taalkennis en de onvoldoende 
mogelijkheden om daar wat aan te doen. 
er is de onzekere rechtspositie doordat de 
overheid verband legt tussen de afgifte 
van verblijfsvergunningen en het hebben 
van vast werk (zoals bij Ford-Amsterdam). 
In dat geheel nemen de 'illegalen' dan 
weer de meest afhankelijke en onzekere 
posities in. 
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Als het om onderwijs gaat: te grote klassen 
en gebrek aan voldoende begeleiding 
werken voor alle kinderen nadelig, maar 
extra voor kinderen van buitenlandse 
arbeid(st)ers of van Surinaamse afkomst, 
omdat zij juist die extra aandacht het meest 
nodig hebben. Bovendien worden aan 
deze kinderen meer eisen gesteld omdat 
ze in twee culturen moeten functioneren, 
twee talen moeten leren, enzovoorts. Hier
mee hangt overigens een hele discussie 
samen over bi-, multi-of intercultureel 
onderwijs, maar daar ga ik hier niet op in. 

Als het om seksisme gaat is er de onder
drukking waar alle vrouwen mee te maken 
hebben, maar daar komt voor buitenlandse 
vrouwen de vaak geïsoleerde positie en de 
afhankelijkheid van de man wat betreft de 
verblijfsvergunning tijdens de eerste jaren 
van het verblijf in Nederland bij. 

Oplossingen 

Oplossingen moeten bij voorkeur gezocht 
worden in de aanpak van deze problemen 
via algemene maatregelen, met daarbij 
ondersteunende maatregelen aansluitend 
op de specifieke positie die buitenlanders 
daarbinnen innemen. 
Zo'n algemene benadering leidt onder 
andere tot eisen op het gebied van de 
woningbouw. De produktie moet omhoog 
en de subsidies moeten verbeterd. Die. 
algemene eisen moeten worden gecombi
neerd met eisen ten aanzien van de grootte 
van de woningen, bestrijding van directe 
en indirecte discriminatie bij de toewijzing, 
verbetering van de voorlichting enzovoort. 
Zo'n benadering kan ook het gevolg wor
den met betrekking tot koopkracht, werk
loosheid, onderwijs en seksisme. 

5. Dercksen, L. en de Boer, A., Buitenlandse Arbei
ders, in Politiek en Cultuur, Amsterdam, januari 
1981. 
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De meeste eisen zijn overigens niet bepaald 
nieuw en resultaten kunnen, zeker in tijden 
van crisis, niet zo makkelijk worden bereikt. 
Essentieel is dat we uitgaan van de geza
menlijke belangen van de verschillende 
groepen mensen met lage inkomens, 
zonder de verschillen weg te moffelen.6 

Dat betekent ook dat er samen geknokt 
moet worden om die eisen af te dwingen 
en daarin ligt een heel concrete mogelijk
heid om racistische tendensen (die zich 
heel makkelijk ontwikkelen als je uitgaat 
van een concurrentiesituatie om schaarse 
goederen) te overstijgen. Daarbij zijn overi
gens eigen organisaties van buitenlandse 
arbeid(st)ers, van mensen van Surinaamse 
afkomst, en ook van vrouwen uit die groe
pen heel belangrijk. 
Bewuste anti-racisten zouden er dan ook 
alles aan moeten doen om te stimuleren 
dat, om voorwaarden te scheppen waar
door, buitenlanders deelnemen in het werk 
van comités in buurten en op bedrijven. 

Allemaal goed en wel 

Allemaal goed en wel is vaak de reactie op 
zo'n betoog, maar we weten allebei dat 
woningnood, werkloosheid, te grote klas
sen etc. morgen niet de wereld uit zijn. En, 
als je dáár alles op zet, zijn zowel de bui
tenlanders als de Nederlandse bewoners 
van de betrokken wijken de komende 
tientallen jaren nog de klos, dus laten we 
nou maar beginnen met een spreidingsbe
leid, daar kunnen op korte termijn wel 
resultaten mee worden bereikt. 
De vraag wordt dan of een spreidingsbeleid 
voorwaarde is voor, of op z'n minst bij
draagt aan de oplossing van bijvoorbeeld 
de huisvestingsproblemen. Dat denk ik 
niet, door spreiding komt er immers geen 
huis extra bij, het blijft gaan om een andere 
verdeling van de armoede. Nu is het een 
feit dat die armoede oneerlijk verdeeld is, 
dat in de praktijk vaak hele wijken voor 
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buitenlanders 'gesloten' zijn of zijn geweest. 
Daarmee zijn de kansen van buitenlanders 
op een geschikte woning kleiner dan die 
van Nederlanders met een vergelijkbaar 
inkomen. Dat is onaanvaardbaar en het is 
dan ook juist als de overheid probeert een 
einde te maken aan belemmeringen die 
bestaan voor buitenlanders om in bepaalde 
wijken aan een woning te komen. Dat is 
het bestrijden van discriminatie, dat is het 
tegengaan van onvrijwillige concentratie in 
de negentiende-eeuwse wijken. En dat zal 
waarschijnlijk wel gevolgen hebben voor 
de verdeling van de verschillende groepen 
over de stad, maar het is wat anders dan 
een spreidingsbeleid gericht op 'evenredige 
verdeling van probleemgroepen' of van 
'gebundelde deconcentratie van etnische 
minderheden'. 7 

Voor het hele systeem van gemeentelijke 
woningtoewijzing geldt dat normen die 
direct of indirect uitgaan van ras, en niet 
van de urgentie en de voorkeur van de 
betrokkenen, eruit moeten verdwijnen. 
Maar de betrokkenen schieten daar niets 
mee op als er niet meer te verdelen valt, 
als de wachttijden oplopen tot vier of vijf 
jaar. En daarmee zijn we weer terug bij de 
eis dat er meer gebouwd moet worden. 
Bij werkgelegenheid speelt de spreidings
discussie nauwelijks een rol. Met onderwijs 
ligt het ingewikkelder omdat daar de kwes
tie van culturele identiteit een rol speelt. 

Spreiding en racisme; argumenten tegen 
spreiding 

Er zijn wel onderzoeken geweest naar het 
verband tussen het percentage buitenlan
ders enerzijds en racisme en raciale con
flicten anderzijds. Dat verband blijkt heel 
complex te zijn en mede bepaald te worden 
door allerhande historische, sociale en 

6. Dercksen, L. en de Boer, A, idem. 
7. De Waarheid, 15 augustus 1981, p. 5. 
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economische factoren. Het is in z'n alge
meenheid zeker niet zo dat racistische 
opvattingen en de kans op conflicten even
redig toenemen met het percentage 
buitenlanders.8 

Wat, naast de principiële overweging dat 
een spreidingsbeleid hoe dan ook neerkomt 
op discriminatie op basis van ras en als 
zodanig afgewezen moet worden,9

, heel 
sterk tegen zo'n beleid pleit, zijn de volgen
de overwegingen: 
1. Het geeft voedsel aan de overtuiging 

dat de oorzaak van problemen op het 
gebied van huisvesting, werk en onder
wijs bij de aanwezigheid van buiten
landers gezocht moet worden. Het 
beleid legitimeert zodoende racistische 
vooroordelen. En de stap van oorzaak 
naar schuldige is gauw gemaakt. De 
zondebok is bovendien herkenbaar aan 
cultuur en uiterlijke kenmerken. 

2. Eigen organisaties (belangen-, vrou
wen-, culturele) zijn belangrijk. 10 H<~l 

bestaan van dergelijke organisaties 
veronderstelt een zeker draagvlak, on 
daarmee een zekere concentratie. Dat 
geldt ook voor de mogelijkheid om taal
of naaicursussen op te zetten, voor 
gespecialiseerde voorzieningen in het 
onderwijs, voor moskeeën, voor onder
linge contacten tussen vaak erg gelso
leerde vrouwen, enzovoort. 

3. Spreiding zou er wel eens toe kunnen 
leiden dat uit de betrokken wijken juist 
die buitenlanders verhuizen die al wat 
langer in Nederland zijn, de taal goed 
beheersen, en die vanuit hun positie 
een sleutelfunctie kunnen spelen bij het 
voorkomen van raciale conflicten, bij 
het gezamenlijk actievoeren voor de 

8. Mik, G. (rapp.), Segregatie in Rotterdal11, EGI
Erasmus Universiteit, Rotterdam 1980, p. H3 e.v. 

9. Zie ook uitspraak Hoge Raad in 1974 ovnr het 
toenmalige Rotterdamse spreidingsbeleid. 

10. Dercksen, L. en de Boer, A., zie noot 5. 
11. Boon, R., Discrimineert de diskotheek V<Hl van 

der Louw?, in de Groene Amsterdammer van 1 
april1981, p. 10-11. 

eisen op het gebied van huisvesting, 
werk enzovoort-" 

Tenslotte 
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De opvattingen over spreidingsbeleid, 
zowel van voor- als tegenstanders, en over 
de vorm daarvan, hangen samen met 
opvattingen over de positie van buiten
landse arbeid(st)ers, van mensen van 
Surinaamse afkomst in onze samenleving. 
Heel grof aangegeven: wordt die samenle
ving gezien als een kapitalistische patriar
chale maatschappij waarbinnen verschil
lende rassen en culturen bestaan die zowel 
een gezamenlijke als een eigen strijd heb
ben te voeren tegen onderdrukking en 
uitbuiting, of als een 'multi-culturele' sa
menleving, waarbinnen de 'etnische min
derheden' recht op hun eigen cultuur heb
ben en ook gelijke kansen moeten krijgen, 
of als een samenleving die blank is en 
blank moet blijven, waarbij anderen zich 
moeten aanpassen, of liever nog: op moe
ten rotten. 

Hokon Hansen 
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Begin februari ging de Tweede Kamer in 
meerderheid akkoord met nieuwe bezuini
gingen op de uitgaven van het ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
werk (CRM). 
De nieuwe minister, Van der Louw, ont
vouwde bij deze gelegenheid zijn nieuw
realistische visie op de verzorgingsstaat! 
- het nog beschikbare geld is vooral 
nodig voor het op peil houden van de 
voorzieningen voor de mensen in nood, 
zoals bejaarden, gehandicapten en alleen
staanden; 
- waar gaten vallen in het voorzienin
genstelsel moeten vrijwilligers worden 
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ingeschakeld, werkloze jongeren bijvoor
beeld; 

de mensen moeten weer meer voor 
zichzelf en elkaar gaan zorgen. 

In dit artikel leg ik deze stellingen naast de 
uitkomsten van recente studies over de 
leefsituatie en de voorzieningen van be
jaarden. Hierbij maak ik vooral gebruik 
van rapporten van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 
wetenschappelijke bureaus die de regering 
van advies dienen. 

Bejaarden, verzorgingsstaat 
en nieuw-realisme 

De nieuwe nota Ouderenbeleid, enkele 
jaren geleden door de regering toegezegd, 
laat zeker nog een jaar op zich wachten. 
Hierdoor krijgt het kort geleden gepubli
ceerde rapport van het SCP, waarin aan de 
regering adviezen voor het toekomstig 
ouderenbeleid worden uitgebracht, extra 
gewicht. 1 

Het rapport beperkt zich tot de woon- en 
leefsituatie en de verzorging van ouderen 
die door ziekte of gebrek niet of maar 
gedeeltelijk in staat zijn zelfstandig hun 
huishouden te voeren. Tot die categorie 
ouderen dus, die Van der Louw bij zijn 
bezuinigingen wil ontzien. Ik geef eerst 
beknopt enkele hoofdpunten uit dit rapport 
weer. 

Vergrijzing 

De problemen waar veel oudere mensen 
mee worstelen zijn bekend: een laag inko-

1. M. Mootzen J. Timmermans, Zorgen voor later, 
desiderata voor een toekomstig ouderenbeleid, 
SCP-cahier 26, SCP, Rijswijk 1981. 
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men, gebrekkige huisvesting, gezond 
heidsproblemen, ouderdomsgebrekr!ll, het 
verlies van sociale contacten. Deze !Jroble
men komen vooral bij hoogbejaarden vaak 
tegelijk voor. Daardoor worden ze stnrk 
afhankelijk van personen en instanties 
buiten hun eigen huishouden. Tabel 1 laat 
zien dat met het bereiken van de hoo\JSte 
leeftijden de leefsituatie sterk verslechtert 
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en het gebruik van door de overheid ge
subsidieerde voorzieningen fors 
toeneemt.' 
De tabel geeft landelijke cijfers. Daardoor 
blijft onzichtbaar dat de voorzieningen 
onevenwichtig over het land gespreid zijn. 
Vooral in de grote steden staan de bejaar
den op een enorme achterstand. 

Tabel 1 Leefsituatie en voorzieningr!ngebruik van ouderen naar leeftijdsklasse. 

peiljaar: pl.m. 1978 60-65 
jaar 

huishoudens in slechte woningen 
(minder dan 75 Van Dam-punten) 23% 
huishoudens met tijdelijke of 
blijvende behoefte aan huis-
houdelijke hulp 14% 
huishoudens met hulpvan 
de gezinsverzorging 20 !a 

huishoudens met hulp van 
de wi jkverpl eg i ng 2% 
personen in verzorgingshuizen 0% 
personen in verpleeghuizen oa· la 

Het is ook al jaren bekend dat de Nedrn
landse bevolking aan het vergrijzen is. 
Volgens de allerlaatste prognoses van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek nernnt 
de vergrijzing echter nog sterker toe d<m 
tot voor kort werd aangenomen. Voowl 
het aantal hoogbejaarden- veelal vrou
wen, veel alleenstaanden- zal de karnen
de jaren absoluut en relatief sterk toene
men. 
Het is de verdienste van het SCP-rapport 
dat nu een overheidsinstantie voor het 
eerst deze ontwikkelingen serieus neernt 
en doorberekent in het voorzieningenue
bruik. Ik zal de lezer niet vermoeien mnt dit 
rekenwerk. Het komt er kort gezegd op 
neer dat bij voortzetting van het huidi!w 
beleid de extramurale voorzieningen dras-

70-75 
jaar 

28% 

22% 

9% 

go• la 

4% 
1% 

75jr. 80jr. 
e.o. e.o. 

14% 

5% 

39% 

38% 

25% 

26% 
7% 

tisch moeten worden uitgebreid. Anders 
gezegd, houdt de overheid vast aan de 
normen voor verzorgingshuizen, verpleeg
huizen en ziekenhuizen (hierin mogen 
maximaal respectievelijk 7%, ongeveer 
2,5% en om en nabij de 1% van de mensen 
van 65 jaar en ouder worden opgenomen), 
dan zal de capaciteit van de gezinsverzor
ging en de wijkverpleging tot 1990 jaarlijks 
met minimaal 5% moeten worden ver9root. 
De toenemende vergrijzing kost de over
heid jaarlijks een slordige 100 à 200 miljoen 
extra, als tenminste wordt vastgehouden 
aan het huidige beleid en voorzieningenni
veau. 

2. Mootzen Timmermans, bijlage I. 
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Alternatieven 

Maar misschien zijn er andere oplossingen 
mogelijk waarvoor de overheid minder 
diep in de schatkist hoeft te grijpen. Je zou 
zo kunnen redeneren: de verzorgingsbe
hoefte van (hoog-) bejaarden wordt in de 
eerste plaats veroorzaakt door gezond
heidsproblemen en ouderdomsgebreken. 
Kan een beroep op de gesubsidieerde 
dienstverlening misschien worden afge
remd door aan deze verzorgingsbehoefte 
tegemoet te komen door uitbreiding van 
de informele hulpverlening, stimulering 
van de commerciële dienstverlening en 
verbetering van de huisvesting en woon
omgeving? Het SCP-rapport loopt deze 
mogelijkheden stuk voor stuk na. 
Met informele hulp- ook wel mantelhulp 
genoemd- wordt de hulp van huisgeno
ten, familie, vrienden, buurtgenoten en 
kennissen bedoeld. Informele hulp en 
gesubsidieerde hulp blijken elkaar enigszins 
aan te vullen. Waar de ene hulpvorm tekort 
schiet, springt de andere wel bij. Maar 
helaas niet altijd of in voldoende mate. 
Sommige bejaarden krijgen helemaal 
geen hulp, ook al zijn ze hier hard aan toe. 
Zo valt één op de tien alleenwonende 
bejaarden tussen wal en schip. Op de 
mogelijkheden om de informele hulp op te 
voeren- het SCP is hier niet zo optimis
tisch over- kom ik straks uitvoerig terug. 
Met commerciële dienstverlening bedoelt 
het SCP de betaalde dienstverlening die 
via de markt verloopt. Te denken valt aan 
(bejaarden)pensions, serviceflats en de 
particuliere huishoudelijke hulp (de werk
ster of particuliere verpleegster). Onder
zocht zou moeten worden of 'ongebonden 
inkomensoverdrachten' in bepaalde geval
len niet de voorkeur verdienen boven het 
verwijzen naar gesubsidieerde voorzienin
gen. Op deze wijze zou de overheid in 
zekere zin de positieve indicatie voor een 
gesubsidieerde voorziening afkopen. Posi
tiever gezegd: de overheid verschaft een 
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hulpvrager de mogelijkheid de eigen voor
keursoplossing te kiezen.' 3 

Het SCP-rapport maakt op basis van on
derzoek duidelijk dat de woning (indeling, 
formaat, ligging, veiligheid, alarmerings
mogelijkheden) en de woonomgeving 
(ligging ten opzichte van winkels, openbaar 
vervoer en diverse andere openbare voor
zieningen) van grote invloed zijn op het 
gebruik van allerlei extra- en intramurale 
gesubsidieerde voorzieningen. De woonsi
tuatie van veel bejaarden is vaak zo slecht 
en de wijkbejaardenzorg zo ontoereikend 
dat bejaarden met gebreken geen andere 
oplossing zien dan te vragen om opname 
in een verzorgingshuis. Niet van harte, 
maar bij gebrek aan beter. De bouw van 
voor ouderen geschikte woningen zou 
volgens het SCP dan ook krachtig bevor
derd moeten worden. 
Kennelijk verwacht het SCP van de zojuist 
genoemde alternatieven niet zoveel op 
korte termijn. De hulpbehoevendheid van 
vooral de hoogbejaarden is zo groot en 
acuut dat op korte termijn de extramurale 
gesubsidieerde zorg (gezinsverzorging en 
wijkverpleging) moet worden uitgebreid. 
Op langere termijn valt wellicht uitkomst 
te verwachten door de versterking van de 
informele hulpverlening (stimulering van 
het vrijwilligerswerk), de verbetering van 
de financiële positie van ouderen, een 
betere woonsituatie en het scheppen van 
tussenvoorzieningen tussen de intra- en 
extramurale zorg (kleinschalige verzor
gings-en verpleegmogelijkheden in de 
wijk). 

Ouderen in de knel 

Wat kan nu, onder meer met behulp van 
dit rapport, worden gezegd over het huidige 
bejaardenbeleid? 
Volgens het SCP had het in de lijn gelegen 

3. Mootzen Timmermans, c:~. 93. 
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van het ouderenbeleid van de overlwrd, 
ouderen zo lang mogelijk in hun eiyt!l1 
vertrouwde omgeving laten wonen; !mug
dringen van de intramurale voorzienrngen 
-wanneer de gezinsverzorging en dt) 
wijkverpleging ook na 1976 jaarlijks lors 
waren uitgebreid. Maar het tegendet!l is 
het geval. Vooral op de gezinsverzor~Jing 
wordt al jaren bezuinigd. Steeds met!r 
hulpvragers worden afgewezen, kriJ!JI!Il 
kortere hulp dan nodig is of komen op 
wachtlijsten te staan. 

Dan de inkomenspositie van ouderen. Uit 
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het SCP-onderzoek blijkt dat ongeveer de 
helft van de huishoudens van ouderen die 
huishoudelijke hulp nodig hebben, moet 
rondkomen met een gezinsinkomen van 
om en nabij het minimumloon-niveau of 
lager. Bepaald geen inkomen om op noe
menswaardige schaal gebruik te kunnen 
maken van de commerciële dienstverle
ning. Juist de laagste inkomens zijn aange
wezen op gesubsidieerde hulp. Terwijl de 
inkomenspositie van ouderen jaarlijks 
verslechtert, dreigt verdere invoering van 
het profijtbeginsel. 

Tabel 2 Gemiddelde woningproduklic per jaar (1970-1980) 

1970-1975 1975-1980 
allsol u ut 

alle woningen 141.547 
waarvan gesubsidieerde 
huursector 8B.199 
waarvan bejaarden-
woningen H782 

De bejaardenhuisvesting blijft ver aclller 
bij wat hierover in de tweede nota B"Jilar
denbeleid 1975 was toegezegd. Begrn 1978 
werd het tekort aan voor bejaarden !JI!
schikte woningen op 33.000 geschat. In de 
periode 1978-1984 hadden 90 à 100 000 
bejaardenwoningen moeten worden qe
bouwd. Tabel 2 laat zien hoe sterk d1! wo
ningproduktie in het algemeen en du qe
subsidieerde huursector in het bijzonder 
zijn ingezakt. 4 

De streefcijfers voor de woningbouw 111 de 
komende jaren zullen volgens minist1" 
Van Dam niet veel hoger liggen dan 111 de 
tweede helft van de zeventiger jaren. Dat 
betekent dat het tekort aan bejaardenwo
ningen nog verder zal oplopen. Het schep
pen van tussenvoorzieningen, ëén Vill1 de 
nieuwe intiatleven die volgens het SCP 
een kans moeten krijgen, wordt belen1merd 
door een overdaad aan bureaucratie. De 

index absoluut index 

100 108.087 76 

100 47.939 54 

100 6.190 45 

indirecte financiering van dagverzorging 
voor bejaarden is onlangs geschrapt uit de 
Algemene Bijstands Wet. 

Kortom, Van der Louw kan moeilijk staande 
houden dat de nieuw-realistische koers 
van de huidige regering de voorzieningen 
voor bejaarden op peil houdt. Maar de 
minister is niet voor één gat te vangen. 
Voor het geval dat het voorzieningenstelsel 
onder de druk van de bezuinigingen zou 
dreigen te bezwijken, denkt hij nog een 
leger van vrijwillige arbeidskrachten achter 
de hand te hebben. Is dat realistisch ge
dacht? Misschien kan hem hier het onlangs 
gepubliceerde WAR-rapport over vernieu
wingen in het arbeidsbestel verder helpen. 

4. J. P. L. Burgers en P. A Stoppelenburg, De terug
val in de produktie van bejaardenwoningen, IV A, 
Tilburg 1980. 
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Daarin wordt onder meer aandacht besteed 
aan vormen van betaalde en onbetaalde 
arbeid in de maatschappelijke 
dienstverlening. 5 

Naast die beroepsmatige dienstverlening 
zijn volgens de WRR ook verschillende 
vormen van onbetaalde hulp, zoals zelfhulp, 
mantelhulp en georganiseerd vrijwilligers
werk, voor bejaarden van groot belang. 

Zelfhulp, mantelhulp en traditioneel vrij
willigerswerk 

In zelfhulporganen ondersteunen ouderen 
elkaar. Dit is een belangrijke ontwikkeling, 
maar de mogelijkheden van deze groepen 
om tegemoet te komen aan langdurige 
verzorgingsbehoeften zijn volgens de WRR 
beperkt. 
De hulp van huisgenoten, eigen kinderen, 
verdere familie, vrienden, kennissen en 
buurtgenoten wordt mantelhulp genoemd. 
De pleitbezorgers van de familiehulp over
drijven vaak de omvang van deze hulp in 
vroegere tijden doordat ze het veelvuldig 
voorkomen van grootfamiliale leefverban
den veronderstellen. 
Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat 
niet zozeer het driegeneratiehuishouden 
als wel het samenleven van ouders en 
ongehuwde kinderen veelvuldig 
voorkwam. 6 Maar afgezien hiervan, kinde
ren nóch ouders willen terug naar de on
derhoudsplicht van vroeger. Hoewel het 
twee- en soms het driegeneratiehuishou
den nog wel voorkomt (samen ongeveer 
15% van alle huishoudens met één of 
meer ouderen van 65 jaar of ouder), is 
zoals bekend tegenwoordig het normale 
patroon dat kinderen apart gaan wonen, 
vaak min of meer gedwongen door de 
arbeidsmarkt vrij ver weg van de ouderlijke 
woning. Dit wil overigens niet zeggen dat 
de hulp die kinderen- vooral dochters
aan hun ouders geven te verwaarlozen zou 
zijn. 
Het tegendeel is zelfs het geval. Veranderd 
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is wél de aard van de familiehulp. Het 
eerder besproken SCP-rapport geeft aan 
wat hiervan de oorzaken zijn: 'Informele 
hulp wordt vooral geboden wanneer de 
aard van de hulpbehoefte minder ernstig 
en vooral van betrekkelijk korte duur lijkt te 
zijn. Dit is belangrijk omdat door de toene
mende vergrijzing vooral die vorm van 
hulpbehoefte zal stijgen, waaraan bedui
dend minder door informele hulp tegemoet 
wordt gekomen, namelijk de soms relatief 
langdurige behoefte aan hulp tengevolge 
van ouderdom en gebreken. Aan een ver
(der)gaande substitutie (is vervanging
LW) van formele (is beroepsmatige- LW) 
door informele hulp zijn daarom vermoe
delijk om verschillende redenen grenzen 
gesteld. In de eerste plaats zijn aan de 
belastbaarheid van familieleden en kennis
sen grenzen gesteld; men kan intensieve 
verzorging op den duur eenvoudig niet 
aan. In de tweede plaats biedt de huidige 
leefwijze waarschijnlijk maar beperkte 
mogelijkheden tot hulpverlening: individu
alisering (is toename van een-persoons
huishoudens- LW) is in dit verband een 
bekend trefwoord. In de derde plaats vormt 
de afstand tussen familieleden onderling 
een belemmering bij het verlenen van 
zorg'.' 
Hoe kijken oudere mensen zelf tegen man
telhulp aan? Uit een recent ondezoek komt 
naar voren dat de ouderen alleen maar 
prijs stellen op hulp van familie, buren en 
vrijwilligers wanneer die hulp incidenteel 
of kortdurend is. Oudere mensen willen 
voor dergelijke hulp een tegenprestatie 
leveren. Die wederkerigheid kunnen ze niet 
meer opbrengen wanneer ze door ziekte of 
gebreken te sterk op mantelhulp aangewe
zen zouden raken. Voor langdurige verzor
ging geven ze de voorkeur aan beroeps-

5. WRR, Vernieuwingen in het arbeidsbestel, 
Staatsuitgeverij, Den Haag 1981. 

6. E. Kloek, Gezinshistorie; over vrouwen, Socialis
tische Uitgeverij, Amsterdam 1981. 

7 Mootzen Timmermans, blz. 58. 
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matige hulpverlening omdat die in hun 
ogen geen verplichtingen schept. Oudere 
mensen vinden- terecht zou ik zeg\ll)ll
dat ze na alles wat ze hebben doorstildil en 
ingeleverd tijdens de crisis van de dertiger 
jaren, twee wereldoorlogen en de jar1m 
van herstel en opbouw, eenvoudig f!)cht 
hebben op voorzieningen die de overheid 
garandeert 8

. 

Zowel het SCP als de WRR verwacht1n1 dat 
de mantelhulp in omvang zal gaan afr1cmen 
vooral door het toenemend aantal alll)Cn
wonenden. De overheid zou dit enigs;ins 
kunnen tegengaan. Bijvoorbeeld door het 
wegnemen van juridische en fiscale IH)

Iemmeringen voor grotere samenlevings
verbanden; het stimuleren van nieUW!) 
woonvormen, buurtcentra en gemelnr· 
schappelijke ruimten; het subsidiëren van 
bemiddelingsbureaus voor onderlin}il' 
hulp uitgaande van club- en buurthui;en 
en het wijkopbouwwerk. Op korte terrnijn 
blijven langdurig verzorgingsbehoev1)nde 
ouderen echter op de georganiseerd" 
hulpverlening aangewezen. Een deel hier
van komt voor rekening van het traditionele 
vrijwilligerswerk, uitgaande van 
vrijwilligersorganisaties, maar ook d1"e 
vorm van hulpverlening kan alleen nlilar 
tijdelijke en overbruggende hulp 
garanderen. 9 

'Vrijwilligers'werk-nieuwe-stijl 

Vanwege de genoemde beperkingen van 
zelfhulp, mantelhulp en traditioneel vrijwil
ligerswerk is de overheid al jaren op 10ek 
naar andere oplossingen voor het ver;or
gingsprobleem. Het bezuinigen op betaalde 
arbeid in de maatschappelijke dienstverle
ning of op de uitbreiding van betaaldl) 
arbeidsplaatsen in deze sector staat hierbij 
voorop. Schoolvoorbeeld is de door het 
kabinet-Den Uyl gepropageerde alphit
hulpverlening in de gezinsverzorgin}J. Deze 
arbeidsrechtelijk uiterst dubieuze vorrn van 
hulpverlening is voor de overheid aanmer
kelijk goedkoper door de slechtere ar!Jeids-
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voorwaarden. Hoewel alpha-helpsters een 
iets hoger basisloon krijgen dan de 'gewo
ne' helpsters, zijn ze niet of nauwelijks 
sociaal verzekerd, kunnen ze op korte 
termijn ontslagen worden, krijgen ze geen 
vakantietoeslag en hebben ze mi,nder 
vakantiedagen. De WRR wijst op verschil
lende negatieve kanten van dergelijke 
halfslachtige arbeidsplaatsen. In de eerste 
plaats zijn ze strijdig met alles waar de 
vakbeweging voor moet staan. 'Een be
langrijk spanningsveld is gelegen in de 
matige arbeidsvoorwaarden. Er is jarenlang 
voor gestreden om op dit gebied een be
paald niveau te bereiken, zowel wat betreft 
betaling als rechtspositie.' 10 Verder zijn ze 
strijdig met de doelstellingen van de vrou
wenbeweging omdat ze een bedreiging 
vormen voor volwaardige werkgelegenheid 
vooral van weinig geschoolde en daarom 
toch al slecht betaalde vrouwen. Tenslotte 
kunnen ze de continurteit en de kwaliteit 
van de dienstverlening in gevaar brengen. 
Ik moet hier overigens helaas aan toevoe
gen dat de vakbeweging, met name de 
ABVA, het eenvoudig vertikt om zich te 
verzetten tegen invoering van de alpha-
hu lp. Dit mannenbolwerk moet nodig eens 
aan het verstand gebracht krijgen dat 
huishoudelijk werk niet minder belangrijk 
is dan andere vormen van arbeid. 

Nadat de WRR de verschillende vormen 
van onbetaalde of gedeeltelijk betaalde 
arbeid de revue heeft laten passeren, con
cludeert de Raad: 'De voortdurende groei 
van een aantal risicogroepen zoals bejaar
den zal ertoe leiden dat in de komende 
jaren in toenemende mate een beroep op 
hulp door derden zal worden gedaan. Dit 
kan deels een beroep zijn op het vrijwillige 

8. P. P. J. Houben e.a., Ouderen en hun woonbe
hoehen, RTW-instituut voor volkshuisvestings
onderzoek, TH Delh 1980. 

9. Met de uitdrukking 'traditioneel vrijwilligers
werk' verwijs ik naar burgerinitiatieven met een 
lange traditie; niet als scheldwoord bedoeld. 

10. WRR, blz. 194. 
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initiatief dat op zijn expansiemogelijkheden 
moet worden verkend. Gezien echter de 
beperkte groeicapaciteit van de vrijwillige 
hulpverlening door het beperkt aanbod 
van vrijwillige arbeid en gezien de structu
rele beperkingen van de huishoudelijke 
sector om verzorgingstaken op zich te 
nemen, is het vooralsnog noodzakelijk om 
de beroepsmatige hulpverlening uit te 
breiden. Dit zal vooral gelden voor de hulp 
aan bejaarden. Hiermee zal een fors beroep 
worden gedaan op de financiële beleids
ruimte van de overheid. De beschouwingen 
hebben echter uitgewezen dat geen andere 
oplossing voor het verzorgingsprobleem 
voldoende draagkracht heeft'. 11 

Bij de behandeling van de CRM-begroting 
begin februari is duidelijk geworden dat de 
overheid de oplossing van het verzor
gingsprobleem blijft zoeken in het schep
pen van tweederangsbanen, sterker nog: 
in het overhevelen van mensen van gewo
ne naar tweederangs arbeidsplaatsen. Zo 
liet staatssecretaris De Boer weten dat 
invoering van de alpha-hulp onvermijdelijk 
is geworden. In 1980 had de Tweede Kamer 
nog een motie aangenomen waarin werd 
vastgelegd dat de instellingen voor gezins
verzorging niet gedwongen mochten wor
den tot invoering van alpha-hulp. De vorige 
minister van CRM hoopte dat de instellin
gen binnen korte tijd door natuurlijk verloop 
van gewone gezinshelpsters de gewone 
hulp voor 15% zouden weten om te zetten 
in alpha-hu lp. Nu dit door de weerstand 
tegen alpha-hulp en door het als gevolg 
van de toenemende werkloosheid sterk 
teruggelopen personeelsverloop niet is 
gelukt, dreigt de staatssecretaris met ge
dwongen ontslagen om alsnog zijn zin te 
krijgen. 
De weg lijkt nu open te liggen voor een 
vérgaande invoering van deze tweede
rangsbanen. Over de slechte rechtspositie 
heeft de staatssecretaris zo zijn eigen oor
deel: 'het is niet waar dat wij mensen een 
slechte rechtspositie willen geven. Wij 
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wensen diegenen die geen rechtspositie 
wensen, ook tegemoet te komen. De alpha
hulp is er niet voor personen die aan dit 
werk een goede rechtspositie willen 
ontlenen'. 12 

In het verlengde van de alpha-hulp ligt het 
'gemeenschapstakenplan voor jeugdigen' 
van Van der Louw. In het begin is over dit 
plan wat lacherig gedaan. Zo van: de ene 
groep jongeren die een sloot graaft en de 
andere die hem weer dicht gooit. Intussen 
is duidelijk geworden dat Van der Louw 
serieuzere bedoelingen heeft. De gemeen
ten moeten werkloze jongeren inzetten op 
maatschappelijk nuttige projecten. 'De 
gemeenten, die juist aan alle kanten finan
cieel gekortwiekt worden door het rijk, 
zullen dus als zij aan de richtlijnen van de 
minister willen vasthouden, verplicht werk 
voor jongeren moeten scheppen ten koste 
van betaald werk dat nu al verricht 
wordt.' 13 Het ligt voor de hand te veronder
stellen dat dit plan voor werkloze jongeren 
zich ook zou kunnen gaan uitstrekken over 
de gezinsverzorging, zeker wanneer die 
binnenkort als gevolg van de decentralisatie 
van het welzijnsbeleid onder het beheer 
van de gemeentelijke overheid komt te vallen. 

Maatregelen als de alpha-hulp en het ge
meenschapstakenplan zijn tekenend voor 
het failliet van het werkgelegenheidsbeleid 
van deze regering. De nieuw-realistische 
voortvarendheid waarmee Van der Louw 
en zijn collega's tegelijkertijd de vakbewe
ging, de vrouwenbeweging, de jongeren
beweging en de ouderenbeweging van 
zich vervreemden, zal hen nog opbreken. 

Zorgen voor elkaar 

Intussen lurkt Van der Louw verder aan 
zijn pijp en vertelt over vroeger. In het 

11. WRR, blz. 196. 
12. De Waarheid, 4-2-1982. 
13. De Waarheid, 17-2-1982, redactioneel commen

taar. Intussen heeft de minister onder druk van 
verschillende kanten het verplicht karakter van 
deze werkverschaffing moeten terugnemen. 
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éénkamerwoninkje drie hoog achter 1it 
opoe vredig bij de kachel, spinnende poes 
op schoot en liefderijk omringd door een 
schare kinderen en kleinkinderen. Wat een 
tijden, mensen! Toen wisten we nog wat 
zorgen voor elkaar betekent! 
Oude mensen weten wel beter. Bijvoor
beeld Van der Louws partijgenote mevrouw 
Verweij-Jonker, die aan de vooravond van 
de Tweede Wereldoorlog de levensom
standigheden van de Eindhovense huis
houdens met lage inkomens onderzocht. 14 

De grootste armoede trof ze aan bij de 
rentetrekkers en gepensioneerden. De 
uitkeringen waren toen nog zo laag dat 
veel oudere mensen bij hun kinderen de 
hand moesten ophouden, in een gesticht 
gaan of bij de maatschappelijke steun 
aankloppen. De betuttelende armenlOrg 
werd zoveel mogelijk gemeden. Veel arbei
dersgezinnen kwamen in grote financiële 
moeilijkheden omdat ze ook nog monsten 
zorgen voor het levensonderhoud van hun 
ouders. Elders in het land was het nit!t an
ders. 
Eerst met de verbetering van de oudor
domsvoorzieningen- de invoering van 
de AOW, de beroepsmatige maatschuppe-
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lijke dienstverlening en het moderne ver
zorgingshuis- ontstond er tussen de 
generaties een meer ontspannen klimaat 
waarin vrijwillige en spontane uitingen 
van wederzijds hulpbetoon en emotionele 
ondersteuning konden opbloeien. In die 
zin heeft de verzorgingsstaat de banden 
tussen ouders en kinderen eerder versterkt 
dan verzwakt. 15 

In elk geval is de suggestie dat mensen 
tegenwoordig niet meer bereid zijn voor 
zichzelf en elkaar te zorgen, volkomen 
misplaatst. Recent onderzoek van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek toont 
dit duidelijk aan. 16 

Tabel 3 laat zien dat ouderen bij ziekte of 
gebreken als regel samen met de mensen 
in hun directe omgeving een oplossing 

14. H. Verweij-Jonker, Lage inkomens; een statis
tisch onderzoek naar de verdeling der inkomens 
beneden de belastinggrens in de gemeente 
Eindhoven, Assen 1945. 

15. Zie voor deze opvatting ook gezinshistorici en 
gezinssociologen als Anderson, Rosenheim en 
Moroney. Zie R. M. Moroney, The familiy and 
the state, considerations for social policy, Long
man, London 1976. 

16. CBS, De leefsituatie van de Nederlandse bevol
king van 55 jaar en ouder 1976, deel I, kerncijfers, 
Staatsuitgeverij, Den Haag 1977. 

Tabel 3 Hulpbronnen buiten de woning waarvan zelfstandig wonenden (55 jaar e.o.) 
geregeld hulp ontvangen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen enlof 
huishoudelijk werk (peiljaar: _1_::9_::7_::6:._) ________________ _ 

alleen informele hulp 
alleen commerciële hulp 
informele plus commerciële hulp 

informele plus formele hulp 
commerciële plus formele hulp 
informele plus commerciële plus formele hulp 

alleen formele hulp 

totaal 

43% l 
30% ;> 78% 

5% j 

5%} 1% 11% 
5%/ 

11% 11% 

100% 100% 

Informele hulp: eigen kinderen, overige familie, vrienden, kennissen, buren en/of vrijwil
ligers 
commerciële hulp: eigen extern personeel (werkster en of particuliere verpleegster) 
formele hulp: gezinsverzorgster, bejaardenhelpster en/of wijkverpleegster 



Politiek en Cultuur 

zoeken én vinden voor hun problemen 
volledig buiten de verzorgingsstaat om. De 
informele hulp van buiten de woning komt 
voor ruim de helft voor rekening van de 
eigen kinderen, vooral de dochter(s)Y 
Zoals ik al eerder heb duidelijk gemaakt 
worden de formele hulpbronnen eerst 
aangesproken wanneer de verzorging een 
intensief en langdurig karakter krijgt. Dat 
mensen meer voor zichzelf en elkaar moe
ten zorgen grenst aan de suggestie van 
misbruik van sociale voorzieningen. De 
bewijslast ligt volledig bij diegenen die 
deze mening zijn toegedaan. 
Het persbericht waarmee het SCP het 
rapport 'Zorgen voor later' naar buiten 
heeft gebracht heeft als aanhef: 'Het tot nu 
toe gevoerde bejaardenbeleid is te ambi
tieus. Het is eigenlijk het slachtoffer gewor
den van zijn eigen perfectionisme. Dit is 
één van de conclusies ... enzovoort'. Deze 
berichtgeving is vervolgens door de Voor
lichtingsdienst van het ministerie van CRM 
overgenomen en weer verder verspreid. 
Nu is het inderdaad juist dat er aan de 
samenhang tussen allerlei bejaardenvoor
zieningen het nodige ontbreekt en dat de 
overheid hier nog geen passend antwoord 
op heeft gevonden, maar de manier waarop 
het SCP deze samenhang heeft onderzocht, 
rechtvaardigt mijns inziens niet boven
staande conclusie. 18 Hoe dit ook zij, ik 
vrees dat een dergelijke formulering koren 
op de molen is van die politici die niet 
bereid zijn de bejaardenvoorziening uit te 
breiden. Ze past volledig in de neo-liberale 
ideologie, waarin een te grote staatsbe
moeienis wordt aangewezen als de voor
naamste oorzaak van de huidige economi
sche en politieke problemen. 
Deze ideologie verwijst het verzorgings
probleem terug naar de mensen zelf. Die 
moeten maar weer eens gaan leren hoe 
fijn en verrijkend het is om jezelf te zijn, 
voor jezelf en je medemens te zorgen. 
Navarro merkt hierover op: 'In feite vormt 
deze nadruk op het individuele gedrag een 
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van de handelsmerken van de nationale 
gezondheidspolitiek zoals die momenteel 
in veel westerse kapitalistische landen 
wordt gevoerd. Heel het ideoligsche appa
raat wordt gemobiliseerd om burgers te 
laten geloven dat hun gezondheid de meest 
fantastische verbeteringen zal ondergaan, 
afhankelijk van hetgeen de individuen al 
dan niet voor zichzelf doen. ( ... )Maar deze 
strategie van individuele verantwoordelijk
heid en zorg voor zichzelf vooronderstelt 
( ... )twee dingen. Ten eerste dat de oorzaak 
van een individuele ziekte of van een gebrek 
aan gezondheid is gelegen in het individu 
zelf en niet in het systeem. Zodat ook de 
oplossing van het probleem in de eerste 
plaats voort dient te komen uit hem zelf en 
niet uit enige strukturele verandering van 
hetekonomischeen maatschappelijke 
systeem. Ten tweede dat het individuele 
gedrag onafhankelijk is van en niet wordt 
bepaald door dat sociaal-ekonomische 
systeem. Het afbreken van de overheids
voorzieningen ten behoeve van het hulp
behoevende individu of het volledig ont
breken ervan wordt door een dergelijke 
ideologie gelegitimeerd.' 19 

Leo Willems 
(Sociaal psycholoog) 

17. G. P.A. Braam, J. A.I.Coolenen J. Naafs, Oude
ren in Nederland; sociologie van bejaarden, be
jaardenzorg en -beleid, Samsam, Alphen aan de 
Rijn 1981. 

18. Het voert te ver dit hier uitgebreid toe te lichten. 
Ik volsta met een verwijzing naar een eerder ver
schenen SCP-rapport waarin over het SCP-deel
onderzoek naar de samenhang tussen bejaar
denvoorzieningen wordt opgemerkt: 'Alhoewel 
het onderzoek beleidsgericht is, impliceert dit 
niet dat de kwantitatieve uitkomsten zonder 
meer vertaald zullen kunnen worden in dit be
leid. Dit als gevolg van beperkingen die voort
vloeien uit de beschikbaarheid van gegevens, de 
gemaakte veronderstellingen en de gebruikte 
analyse-techniek'. Zie H. de Groot, H. van der 
Meer en J. M. M. Ritzen, Dienstverlening en ge
zondheidsleer, een modelmatig vooronderzoek, 
SCP-cahier nr. 24, SCP, Rijswijk 1981, blz. 4. 

19. V. Navarro, Crisis in the western system of medi
cine, International Journal of Health Services, 
1978, nr. 2, blz. 206. Geciteerd en vertaald door P. 
Juffermans, Volksgezondheid en sociale ontwik
keling, Te Elfder Ure, 1981 (26) 1, blz. 239. 
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De CPN richt zich op het tot stand brengen van nieuwe coalities in de strijd voor duurzame 
en diepgaande veranderingen van dt! maatschappij. Onze partij stelt zich ten doel vereni
gend op te treden en initiatieven te nnmen bij ontwikkelen van strijd hiervoor. Dat veron
derstelt niet 'achter alles wat bewee~)l aanlopen' maar wel verwerking van ervaringen 
opgedaan in sociale en politieke bewt!gingen tot een samenhangende strategie en theorie. 
Het lijkt me juist wat er dienaangaande in het ontwerp-programma staat: 'Dit (het toejui
chen van pluralisme, J.t.S) houdt in het afwijzen van een verstarde leerstellige opvatting 
van het democratisch-centralisme, din in de praktijk geleid heeft tot het afdwingen van 
een monolitische organisatievorm en tot monolitisch denken, tot de verstarring in leidin
gen en verstopping in ideeën- en theorievorming'. De CPN moet dus een pluriforme en 
geen monolitische partij zijn. Daarovm zullen velen het eens zijn, maar er doen zich enige 
vragen voor: 
A. Wat is de verhouding tussen pluriformiteit en fractievorm ing. 
B. Versterkt pluriformiteit de democratie onder alle omstandigheden; aan welke voor
waarden moet de partijorganisatie voldoen om democratische besluiten te nemen als de 
partij pluriform is. 

Pluriformiteit en 
fractievorming 

Uitgaan van pluriformiteit in de paritJ bete
kent de erkenning dat er verschillenclt! 
opvattingen, stromingen en soms zelfs 
tegenstellingen binnen de partij kunnen 
bestaan. Deze erkenning is een goecl uit
gangspunt voor vernieuwing en democra
tisering van de partijorganisatie. Het is 
echter belangrijk deze pluriformiteit niet 
als doel te zien maar juist waar mogt!lijk 
naar een synthese te streven tussen die 
verschillende opattingen en stromin\JCn. 
Dat is belangrijk ten aanzien van onm 
coalitiepolitiek, omdat deze pluriformiteit 
niet uit de lucht komt vallen, maar een 
afspiegeling is van de pluriformiteit van de 
arbeidersklasse, van het bestaan van ver
schillende lagen binnen de werkende be
volking. 
Tot de partij zijn de laatste jaren veel men
sen toegetreden die niet werken in dn 
directe produktie: bijvoorbeeld ambtnna
ren, studenten, welzijnswerkers, wett!n
schappelijk medewerkers enz. De partij 

heeft déze leden gewonnen, omdat ze 
aansluiting vond bij bijvoorbeeld de demo
cratiseringsbeweging in de zestiger jaren 
in onderwijsinstellingen, maar ook meer 
recent bij de feministische beweging en 
homobeweging. Het is duidelijk dat deze 
groepen mensen de partij ingekomen zijn 
met hun eigen ervaringen en ideeën. De 
partij zal alle ruimte moeten bieden om 
deze ervaringen en ideeën uit te wisselen 
en te verwerken. 
Een grote tolerantie ten aanzien van deze 
pluriformiteit is zeer gewenst. We mogen 
echter niet vervallen in een soort vrijblij
vend liberalisme, omdat het zou kunnen 
uitlopen op een gefractioneerde en federa
tieve partij. Meningsverschillen en politieke 
tegenstellingen moeten niet verdoezeld 
worden.' De bedoeling moet vooropstaan 
om op basis van een synthese van pluri
forme meningen eensgezind te handelen. 
Deze intentie moet er zijn maar waar nog 
geen synthese mogelijk is zullen soms 
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meerderheidsbesluiten genomen moeten 
worden, echter pas na een grondige dis
cussie in de gehele partij. De discussie 
over deze besluiten zal ook moeten worden 
voortgezet na de besluitvorming omdat er 
in een democratische partij altijd ruimte 
moet bestaan om eenmaal ingenomen 
standpunten te bekritiseren en eventueel 
te herzien. Echter fractievorming opgevat 
als een geïnstitutionaliseerde mogelijkheid 
tot een afwijkende houding lijkt mij even
min een bijdrage tot een democratisering 
van de partij als bij vrijblijvend liberalisme. 
Integendeel fractievorming, in deze zin 
opgevat, betekent veeleer terugvallen in 
een praktijk die niet ongebruikelijk was in 
de partij: het doordrammen van standpun
ten op basis van machtsposities en niet 
het ontwikkelen van standpunten op basis 
van meningsvorming. Machtsvorming in 
plaats van politieke meningsvorming bin
nen de partij heeft partijstrijd tot conse
quentie die in het uiterste geval leidt tot 
scheuringen. Juist met die praktijk moet 
eens en voorgoed gebroken worden. 2 Als 
de zaken minder scherp liggen leidt dit tot 
machteloosheid en verlamming van de 
partij omdat discipline alleen maar tot 
stand kan komen op basis van volstrekte 
vrijwilligheid. 

Leidingen als fracties binnen de partij 

De problemen in de partijorganisatie zoals 
ik die zelf ervaren heb (en nog ervaar) in 
de jaren dat ik lid ben van de partij komen 
vaak voort uit het feit dat de leidingen in 
de partij. zoals het dagelijks bestuur van 
het partijbestuur op landelijk niveau en de 
dagelijkse leiding van het districtbestuur 
op districtsniveau feitelijk optreden als 
fracties binnen de partij; besluiten worden 
vaak centralistisch genomen zonder dat er 
een behoorlijke discussie plaats gevonden 
heeft. Dat komt dan niet omdat de partijge
noten in de leidingen in het algemeen zo 
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uit zijn op machtsuitoefenening (dan zou 
het probleem relatief eenvoudig op te 
lossen zijn), dit heeft meer te maken met 
een cultuur van leiding geven, geworteld 
in onze partijqeschiedens. 
Partijgenoten die een andere mening had
den dan de leidingen werden tot voor kort 
nogal eens beschuldigd 'tegen de leiding 
in de partij' te zijn. Er wordt ook nogal 
eens met het argument gewerkt dat men 
vertrouwen moet hebben in 'de leiding'. 
Het hebben van een afwijkende mening 
(d.w.z. van een van de leidingen afwijkende 
mening) en zeker wanneer dit gepaard 
ging met onderlinge discussie tussen deze 
partijgenoten, vaak buiten de officiele 
partijkanalen om, werd nogal eens tege
moet getreden met repressie. De laatste 
jaren is dit aan het veranderen maar nog is 
er sprake van onmacht in de partij om de 
discussie over de verschillende meningen 
werkelijk los te krijgen. Naar mijn mening 
is de repressie uit vroegere jaren nog altijd 
aanwezig, maar heeft deze de vorm aange
nomen van wat men repressieve tolerantie 
zou kunnen noemen. Het is echter van het 
grootst mogelijke belang deze onmacht te 
doorbreken terwille van de democratie in 
de partij en in samenhang daarmee het 
verder uitbouwen van de discussie met 
anderen buiten de partij. Als de partij een 
open democratische partij zal zijn, zal de 
partij voor velen meer aantrekkingskracht 
krijgen en zullen onze standpunten veel 
meer zeggingskracht krijgen voor onze 
potentiële bondgenoten. 

Voorbeelden van centralistische besluit
vorming 

Ik zal trachten het bovenstaande te concre
tiseren aan de hand van enkele voorbeel
den. Het eerste voorbeeld heeft betrekking 
op het besluit aangaande de sluiting van 
de kerncentrales in Nederland. 
Er was geen enkele discussie aan vooraf-
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gegaan in de partij hoewel daar tijd genoeg 
voor was geweest. Daardoor kwam dit 
besluit voor bijna alle partijgenoten als een 
volslagen verrassing. Deze centralistische 
wijze van besluitvorming heeft tot gevolg: 
a. dat de partijgenoten nauwelijks reageren 
op dit besluit met politieke activiteit, maar 
ook b. dat de kernenergiebeweging de 
partij van opportunisme verdenkt. (Dit 
geldt trouwens ook voor een andere bewe
ging die zich vrij plotseling omhelsd ;ag 
door de CPN namelijk die van de krakers.) 
Om misverstanden te voorkomen ik ben 
het helemaal eens met het bovengenoem
de besluit maar het gaat in het voorbeeld 
om de wijze van besluitvorming. 
Het tweede voorbeeld heeft betrekking op 
de besluitvorming op het 27e congres: de 
partijleiding had via de commissies, die 
zich op het congres bezig hielden m!!t de 
behandeling van de voorstellen over de 
resoluties, een nauwelijks door het congres 
te controleren invloed op de besluitvor
ming. Amendementen die door deze com
missies waren aanvaard waren praktisch 
niet meer ter discussie te krijgen in dn 
plenaire vergadering. Tegelijkertijd was 
het ook vrijwel onmogelijk amendementen 
op het congres ter discussie te krijgen die 
geen genade vonden in de ogen van de 
leden van de commissies. Een en ander 
was ook een gevolg van het feit dat er 
gestemd werd over de resoluties in hun 
geheel en niet apart over alternatieve 
amendementen. Politieke keuzen werden 
op deze wijze niet expliciet ter discussie 
gesteld. Er werd bijvoorbeeld geen discus
sie gevoerd over de economische en of de 
sociale wenselijkheid en mogelijkheid van 
inkomensnivellering naar aanleiding van 
een amendement in de sociaal-economi
sche resolutie die betrekking had op het 
aanpakken van de 'topinkomens'. Dit soort 
standpuntswijzigingen hebben een oppor
tunistisch karakter omdat de nieuwe stand
punten niet geconfronteerd worden met 
eerder ingenomen standpunten. 
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Het derde voorbeeld is de wijze waarop 
het ontwerp-partijprogramma tot stand is 
gekomen. Dit is helemaal niet in overeen
stemming met het gestelde in een resolutie 
van het 26e congres: 'het congres draagt 
het partijbestuur op het ontwerp van dit 
programma op te stellen in brede consul
tatie in en buiten de partij .. .'. Nu zal men 
kunnen zeggen dat het nu verschenen 
ontwerp pas het concept-ontwerp-pro
gramma is, maar dan wekt de presentatie 
naar buiten toe veel te veel de indruk dat 
al veel vast ligt. Ik wil met nadruk stellen 
dat het mij hier niet gaat om de inhoud 
van het concept-programma maar om de 
wijze van werken van in dit geval de com
missie die zich hiermee bezig heeft gehou
den. De verschillen van mening in de com
missie zijn niet als alternatieve voorstellen 
in het concept-programma verwerkt, het
geen de discussie in de partij en ook met 
mensen buiten de partij alleen maar kan 
belemmeren. 
Uit de gestelde voorbeelden blijkt volgens 
mij dat leidingen in de partij en niet alleen 
die op landelijk niveau inderdaad veel te 
vaak optreden als fracties binnen de partij: 
eerst wordt een standpunt bepaald binnen 
de leidingen en vervolgens moet dit stand
punt de partij 'ingemasseerd' worden. In 
een democratische partij moeten leidingen 
veel meer optreden om politieke keuzen 
ter discussie te krijgen in de hele partij 
voordat besluiten genomen worden. 

Openbaarheid tegenover fractievorming 

Er zal om te voorkomen dat leidingen of 
gedeelten van leidingen optreden als frac
ties, uitgegaan moeten worden van open
baarheid van discussie en besluitvorming, 
ook van de besluitvorming van het partij
bestuur en dagelijks bestuur. Dan pas zal 
de mogelijkheid dat enkele partijgenoten 
(of zelfs één partijgenoot) een zeer grote 
macht uitoefenen (uitoefent) achter de 
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schermen aanzienlijk ingeperkt zijn. Dat dit 
mogelijk is in de huidige partijorganisatie 
werd aangetoond door het optreden van 
Paul de Groot. 
Het optreden van Pa ui de Groot als een 
soort eenmansfractie in de partij was mede 
mogelijk gemaakt door het besluit van het 
22e congres om De Groot tot erelid van 
het partijbestuur te maken. Op het 26e 
congres werd dit besluit weliswaar onge
daan gemaakt maar werd er geen discussie 
gevoerd over de omstandigheden waaron
der het mogelijk was dat De Groot een 
nauwelijks gecontroleerde macht uitoefen
de in de partij. 

Formele democratisering nodig 

Waar het in de komende tijd om zal gaan 
is het wegnemen van remmen in de partij
organisatie, die nu nog de zeer noodzake
lijke discussie bemoeilijken over die zaken 
waarover pluriforme opvattingen bestaan. 
Volgens mij zijn belangrijke aspecten hier
bij: verkorten van de 'verticale lijnen' van 
besluitvorming, het verder ontwikkelen 
van 'horizontale structuren', het loslaten 
van het idee dat een besluit een discussie 
over een bepaalde zaak afsluit en zoals 
boven bepleit openbaarheid van discussie 
en besluitvorming. Bij het verder ontwikke
len van horizontale overlegstructuren zal 
het belangrijk zijn om organisatorische 
maatregelen te nemen om te voorkomen 
dat de gevoerde discussie niet in deze 
overleggen blijven 'hangen'. Essentieel is 
juist de confrontatie van de in deze over
leggroepen ontwikkelde standpunten en 
ideeën in de 'verticale organen' van de 
partij. Dat wil ook zeggen, dat verstrekkende 
op de politiek van de gehele partij betrek
king hebbende besluiten niet in de 'hori
zontale' overleggroepen genomen moeten 
worden maar in de 'verticale organen' van 
de partij. 
Daarnaast zal er gesproken moeten worden 

155 

over andere aspecten van de partijorgani
satie zoals verkiezingsprocedures, de wijze 
van voorbereiding van de besluitvorming 
op congressen en conferenties, de posities 
van de vrijgestelden, de afbakening van de 
bevoegdheden van o.a. secretariaten en 
dagelijkse besturen. De zin van dit alles is 
het verterken van het partijleven van onze 
partij niet als doel op zich maar met als 
doel het versterken van onze coalitie-poli
tiek. 

Noten 

21 febr. '82 
Jan ter Schegget 

1. Zie ook het artikel van Harry van de Berg in 'Kom
ma' jaargang 1, nr. 3, pag. 24. 

2. Zie bijvoorbeeld het aritkel van Arnold Koper 'Het 
20e congres van de CPSU en de geblokkeerde 
destalinisatie van de CPN (1956-1958)', Komma 
jaargang 2, nr 2, pag. 9 l!m 40. 
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PARTIJDOCUMENTEN 

CPN start behandeling ont
werp-partijprogram 
Het partijbestuur van de CPN heeft in zijn 71t1111g van 
zondag 24 januari vastgesteld 'op welke wqze het 
ontwerp-partijprogram in de partij beha11deld zal 
worden. De voorstellen daartoe werden rngeleid 
door Elli lzeboud, vice-voorzitter van het pnrtijbe
stuur. 
De behandeling begint met een algemene drscussie
fase in de afdelingen en partijg roepen. De11, fase zal 
ongeveer een jaar duren. De afdelingen e11 !POepen 
kunnen tijdens dit algemene debat besluit"'' om be
paalde thema's van het ontwerp-program ;lflonder
lijk in discussie te nemen. 
Het partijbestuur zal tijdens deze eerste fil,,., even
eens enkele malen bijeen komen om de d~e.c.rJssie in 
de partij te evalueren en over een aantal bdlllgrijke 
thema's opinievormende discussies te houd!Ho. 
ln de eerste fase zal de commissie die het ontwerp
partijprogram heeft voorbereid de discu""" in de 
partij begeleiden en het partijbestuur bijstiiilll in het 
verwerken van de discussie. 
De commissie zal het IPSO voorstellen tlo"n voor 
een onderzoeksplan met betrekking tot ,.pncifieke 
thema's. 
De Waarheid zal een platform bieden voor thema
discussies. Pen C publiceert toelichtende ,,tukken. 
Deze eerste algemene discussiefase wordt ,lf<Jerond 
met de opstelling door het partijbestuur Viill "en de
finitief ontwerp-program. Met dit definrt1"ve ont
werp gaat een amenderingsfase in, waarnii nen bij
zonder congres in het najaar van 1983 de '"'"indelij
ke tekst van het partijprogram zal vaststel I"" 
De discussie over het ontwerpprogram zal ook in het 
openbaar worden gevoerd. bovendien zal iilles dat 
van belang is voor elk lid van de partij in verlidilel met 
de behandeling op het bijzonder congres wo1 den ge
publiceerd in het ledenblad van de CPN. 
De afdelingsbesturen zullen binnenkort ee11 handlei
ding krijgen voor de wijze waarop de belli111deling 
van het ontwerp-program kan geschieden 

Ledenblad 

Het partijbestuur besloot tevens tot de inst"llrng van 
een ledenblad. Dat zal maandelijks ve",chiJnen. 
Frans van Liempt, lid van het secretariaat van het 
partijbestuur gaf een toelichting op de funct11' die dit 
blad in de partij zou moeten vervullen. 
De doelstelling van het blad is door het partqi>estuur 
als volgt vastgesteld: 'Een bijdrage levere11 -als in
formatie- en discussieblad ~ aan de m"""'gs- en 
oordeelsvorming in de partij. Achtergronden en 
overwegingen geven bij besluiten vanuit cl" partijlei
ding. Informatie geven over de vraagstukk"n die in 
afdelingen en districten, in overleggroepr!ll Rn deel-
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beraden besproken worden en waarvan de discussie 
in brede kring voor de partij van belang is. De leden
krant staat daarbij open voor ingezonden bijdragen. 
Voorts wil deze krant een rol spelen in de voorberei
ding en verslaggeving van conferenties en congres
sen en van andere belangrijke bijeenkomsten.' 

Uit De Waarheid van 25 januari 1982 

CPN-lijsten bij de Statenver
kiezingen 
Op woensdag 24 maart vinden de verkiezingen 
plaats voor de Provinciale Staten. In vier provincies 
komt de CPN niet met een eigen lijst, maar is er een 
verkiezingsakkoord gesloten met andere partijen. In 
Overijssel, Gelderland en Zeeland is dat met de PSP, 
in Zuid-Holland met PSP èn PPR. 

De lijsten waarop de CPN uitkomt in de verschillende 
provincies zijn als volgt samengesteld (met de eerste 
drie kandidaten) 
Utrecht, lijst 9 
Henk Mol, De Bilt; Cora van Dijk, Utrecht; Jan Pater, 
Utrecht. 
Brabant lijst 7 
Nel van Dijk, Oosterhout; Hans Geleynse, Breda; 
Bart van den Eijnde, Beek en Donk. 
Groningen lijst 6 
Hanneke Jagersma, Finsterwolde; Geert Lameris, 
Groningen; Luppo Leeuwerik, Oude Pekela. 
Drente, lijst 6 
Wim Kremer, Emmen; Aico Platje, Emmer Compas
cuum; Annie Stubbe, Wezuperbrug. 
Friesland, lijst 10 
Douwe Beimin, Marrum; Nico Pultrum, Drachten; 
Gàtske Lyzinga, Grouw. 
Overijssel 
Gezamenlijke lijst PSP-CPN, lijst 10 
1 Joop Schepers, Almelo CPN; 2. Herman Reuve
kamp, Zwolle PSP; 3. Bep Spa, Deventer CPN. 
Noord-Holland, lijst 5 
Rinus Haks, Amsterdam; Cora Dekker, Alkmaar; 
Frans Aarts, Zuid-Scharwoude. 
Limburg, lijst 9 
John Geelen, Maastricht; Netty de Römph, Venray. 
Gelderland 
Gezamenlijke lijst PSP-CPN, lijst 7 
1. Joop Vogt, Wageningen PSP; 2. Jo Heiligers, Nij
megen CPN. 
Zeeland. 
Gezamenlijke lijst PSP-CPN, lijst 8 (Linkse Samen
werking) 
1. Hans Duprè, Rilland PSP; 2. Henk v.d. Boomgaard, 
Middelburg CPN. 
Zuid-Holland 
Gezamenlijke lijst PSP-CPN-PPR; lijst 6. 
1. Kees Tilanus, Woerden PPR; 2. Hekon Pasman, 
Gouda CPN; 3. Eric Meyer, Rotterdam PSP. 

Uit De Waarheid van 5 maart 1982 
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Voorstellen van de CPN voor 
een ombuiging van het 
sociaal-economisch beleid op 
korte termijn 
De werkloosheid neemt hand over hand toe. Offi
cieel zijn thans een half miljoen mensen zonder 
werk, feitelijk veel meer. 
Massa-ontslagen, of de dreiging daarvan, vormen 
dagelijks nieuws. Ondertussen vinden op steeds 
grotere schaal inkrimpingen en_ faillissementen 
plaats bij het midden- en kleinbedn1f, waarvan t1en-, 
zo niet honderdduizenden mensen het slachtoffer 
worden. 
Er ontstaat een sociale noodsituatie voor velen, in de 
vorm van inkomensachteruitgang, dalend voorzie
ningenpeil, stijgende woonlasten, oplopende schul
den. 
Velen hadden gehoopt dat de nieuwe regering deze 
ontwikkeling zou keren. Dat gebeurt niet. De rechtse 
groepen zetten met name de Partij van de Arbeid on
der zware druk om deze situatie te aanvaarden, de 
groei van de werkloosheid niet anders dan met half
slachtige gebaren te beantwoorden en Intussen mee 
te werken aan afbraak van lonen, uitkeringen en 
voorzieningen. Het verzet tegen deze gang van zaken 
is veelzijdig. Groepen werkenden stellen verbetenng 
van hun inkomen aan de orde, het verzet tegen een 
hardhandige ingreep in de ziektegeldregeling heeft 
een explosief karakter gekregen. . 
Maar het gaat hierbij niet om een incidentele In

greep. Reeds thans wordt aangekondigd dat over 
enkele maanden nieuwe, drastische verslechterin
gen te verwachten zijn. Gesproken wordt over verde
re loonbeperking, over overhe1dsbezum1g1ngen d1e 
het voorzieningenpeil verder zullen aantasten, over 
nieuwe ingrepen in het stelsel van sociale zekerheid, 
tot aan de ontkoppeling van minimum-loon en mml
mum-uitkering toe. 
Op het spel staat het stelsel van sociale zekerheid dat 
in een periode van crisis meer dan 001t onm1sbaar IS 
voor de hele bevolking. 
Zij die deze verworvenheden in gevaar brengen 
moeten rekenen op de meest verbeten tegenstand 
daartegen. De Communistische Partij van Nederland 
wijst deze koers, steeds verdere aantasting van lo
nen en uitkeringen, steeds toenemende werkloos
heid, van de hand. 
Zij bestempelt de redener"1ng dat alleen op deze wijze 
de Nederlandse economie zich zou kunnen herstel
len en zich staande houden in de internationale eco
nomische crisis, als onjuist. 
Zij plaatst tegenover schijnoplossingen, die nu reeds 
jaar in, jaar uit hun onjuistheid bewijzen, een werke-
lijk andere koers. . 
Zij stelt, met het oog op de uiterst ernstige sociaal
economische situatie een aantal maatregelen voor 
om op korte termijn de werkloosheid terug te drin
gen en de voortgaande uitholling van de koopkracht 
te stoppen. 
Deze voorstellen legt zij voor aan allen die het slacht-
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offer zijn van de huidige sociaal-economische poli
tiek· aan allen die verzet leveren daartegen, aan per
son~n, organisaties, de vakbeweging en progressie
ve partijen. De CPN acht beraad om tot een andere 
aanpak te komen dringend geboden en roept op 
hiertoe de progressieve samenwerking te verster· 
ken. 
Naar de mening van de CPN dient zo'n beleid de vol-
gende uitgangspunten te hebben: . 
- de lage- en middeninkomens moeten n1et verder 

worden afgebroken, maar hersteld, opdat de bin
nenlandse bedrijv.1gheid wordt gestimuleerd; 
zowel om de bestaanszekerheid van de uitke
ringsgerechtigden, als om het feit dat hun koop
kracht van wezenlijke betekenis is voor de econo
mie, moet de aantasting van Uitkeringen in de 
sfeer van lage- en middeninkomens en de aan
slag op het stelsel van sociale zekerheid worden 
stopgezet; . 
op korte termijn moet werkgelegenheld worden 
geschapen in de bouw, in de sfeer van de over
heid en verder met name in het midden- en klein
bed(ijf. Bestrijding van de werkloosheid onder 
jongeren en vrouwen zal daarbij extra nadruk 
moeten krijgen; 
een van de belangrijkste middelen om op korte 
termijn tot uitbreiding van werkgelegenheid te 
komen ·Is het verkorten van de arbe.1dstijd met be
houd van loon; 
essentieel bij het verzekeren en controleren van 
werkgelegenheid is vergroting van de zeggen
schap van loon- en salaristrekkenden, en is ook 
de vrijheid van onderhandelen en optreden van 
de vakbeweging; 
voor het verzekeren van werkgelegenheid is het 
nod.1g te komen tot een herverdeling van natio
nale middelen. Daarvoor moeten hei11ge hulsJes 
als aardgaswinsten, militaire uitgaven, hoge in
komens en winsten, beperking van het financie
ringstekort wijken. De noodtoestand waarin ve
len dreigen te geraken tolereert niet langer dat de 
nationale rijkdom in belangrijke mate ongebru1kt 
blijft voor de noodzakelijke oplossingen. 

Daartoe moet het regeerakkoord worden openge
broken- en dan niet op de voorwaarden en volgens 
de aanwijzingen van Van Agt en Van der Stee, van 
grote ondernemers en CDA-topambtenaren, maar 
uitgaande van de belangen der bevolking. 

Huidige situatie eist urgentieprogram 

Een snel ingrijpende verandering van het beleid is 
vereist om de snel stijgende werkloosheid en de af
braak van het levenspeil een halt toe te roepen. De 
regering moet terugkomen van de weg van afbraak 
van sociale zekerheid en bezuinigingen. 
De door Van der Stee geëiste verdere bezuinigingen 
van 4,5 miljard zullen tot een ongehoorde verscher
ping van de crisisverschijnselen leiden. 

Alleen door nu een andere richting in te slaan, door 
een urgentieprogramma ten uitvoer te brengen voor 
sociaal en economisch herstel, ontstaat ook demo-
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gelijkheid om voor de langere termijn te wr" ken aan 
meer fundamentele oplossingen. 
Zo'n sociaal urgentieprogram, dat direct it.lilgepakt 
zou moeten worden, dient volgens de CPN rte vol~ 
gende maatregelen te omvatten. 

a. Werk scheppen, geen werkverschaffing 

De overheid dient financiële middelen ter beschik~ 
king te stellen om banen te creëren in d" uezond~ 
heidszorg, in het onderwijs, de maatscliiippelijke 
dienstverlening, de gezinszorg, ten behoev" van de 
kinderopvang en andere belangrijke gemet!n5chaps~ 
voorzieningen. In dit kader is in plaats van beknot~ 
ting uitbreiding van de financiële middelen van de 
gemeenten nodig- b.v. 500 miljoen ten gunste van 
het gemeentefonds- om aan een dergelijk" uitbrei~ 
ding van voorzieningen in overeenstemmin!l met de 
behoeften van de bevolking gestalte te gev1>r1. 
Bij vakorganisaties op deze terreinen, bij jorH1nrenor~ 
ganisaties en bij gemeente~ en provincit!linsturen 
bestaan uitgewerkte ideeën om langs dt!te weg 
werkgelegenheid tot stand te brengen. 
Op deze wijze kan met name een grote bijclr<~qe war~ 
den geleverd aan de bestrijding van de werkloosheid 
onder jongeren. 
Daarnaast kan gedacht worden aan het mo!i"lijk ma~ 
ken van opleiding met behoud van uitkerrng, om~ 
vangrijke beroepsgerichte opleidingen nH!t over~ 
heidssteun, steunverlening aan opleidin!wn met 
overheidssteun, steunverlening aan kleinerr' bedrij~ 
ven bij het in dienst nemen van werkloze Jongeren. 
Aan de praktijk dat met name grote bedrqven van 
subsidies profiteren en dat jongeren slechh tijdelijk 
werk hebben, moet door het stellen van voorwaar~ 
den een eind komen. 
Af te wijzen zijn maatregelen tot verplicht" tewerk~ 
stelling van jongeren, die in feite geen nieuwe werk~ 
gelegenheid scheppen, die rechtsposities op losse 
schroeven zetten, professionele arbeid V<"vangen 
door on~ of onderbetaalde arbeid, en zo tot loondruk. 
leiden. Deze maatregelen die strijdig zijn n1t!t inter~ 
nationale verdragen, kunnen een terugkeer naar de 
werkverschaffing inluiden. 
De werkloosheid onder vrouwen, die schrikll<~rend is 
toegenomen in de afgelopen jaren, eist bijtondere 
aandacht. 
Dit vraagstuk is des te ernstiger gezien de urote ver~ 
borgen werkloosheid onder vrouwen. 
Dit hangt samen met de specifieke maatschiippel'rjke 
positie van vrouwen als sekse. 
Vrouwenbevrijding vereist een grondige ht!rtiening 
van de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen 
binnen~ en buitenshuis, uitgaande van zelfstandige 
rechten van vrouwen. 
Zowel de verslechterende economische situatie als 
het beleid dat gevoerd werd, plaatsen de toegang 
van vrouwen tot de betaalde arbeid in verstt!r kte ma~ 
te onder zware druk. 
De arbeidsvoorwaarden van vrouwen versl<!l:hteren, 
bijv. onder thuiswerksters, schoonmaaksters, al ph a~ 
hulpen. 

158 

Zij dreigen te worden teruggeworpen in een positie 
van verdere afhankelijkheid. 
Om deze ontwikkeling te keren is in elk geval nodig: 

scheppen van arbeidsplaatsen voor vrouwen; 
toepassing van positieve discriminatie; 
verbeteren van voorzieningen en faciliteiten, zo~ 
als kinderopvang, e.a. die drempels wegnemen 
voor deelname aan beroepsarbeid door vrou~ 
wen; 
ruimere opleidingsmogelijkheden voor vrou~ 

wen; 
recht op arbeidsbemiddeling voor alle vrouwen 
die aan het arbeidsproces willen deelnemen; 
geen vervanging van beroepskrachten door vrij~ 
w'illigers. 

b. Inkomensherstel 

Het beleid, dat gericht is op inleveren via lastenver~ 
zwaring en loonmaatregel moet worden herzien. In 
1981 is al ruim drie procent op de inkomens ingele~ 
verd met rampzalige gevolgen voor de werkgelegen~ 
heid. De matiging heeft slechts werkloosheid opge~ 
leverd. Ter verdediging van de koopkracht moet elke 
aantasfrng van de prijscompensatie worden afgewe~ 
zen. Het trendbeleid voor (semi~) en overheidsper~ 
soneel moet worden gehandhaafd. 
Vooral in industrie, bouw en vervoer heeft de loon~ 
matiging geleid tot onderbetaling en het verdwijnen 
van vakkrachten. De loonmaatregel verhindert een 
herstel van deze situatie. 
Gezien de noodsituatie waarin vooral de laagste in~ 
komensterecht gekomen zijn, moet in het kader van 
een rechtvaardige inkomenspolitiek gezocht worden 
naar maatregelen die in het bijzonder met deze groe~ 
pen rekening houden. 
Daar de woonlastenstijging het zwaarste drukt op de 
laagste inkomens, is een verlichting van huren en 
aardgastarieven nodig. Te denken valt aan: 

een beperking van de huurstijging voor het la~ 
pende jaar gezien het feit dat de huren vooral ten 
goede komen aan beleggingsinstellingen die 
reeds reusachtige rente~inkomensten genieten; 
Geen verdere verhoging van aardgastarieven 
maar opschorting van de larietsstijging van 1 ja~ 
nuari jl. 

Een dergelijke beperking van de woonlAstenstijging 
zal sterk bijdragen tot vermindering van de inflatie. 
Daarnaast moet de mogelijkheid van een subsidie 
op de totale woonlasten bezien worden. 
De verzwaring van de sociale premiedruk voor werk~ 
nemers moet worden herzien. In het regeerakkoord 
werd een 'stabilisatie van de collectieve lastendruk' 
in het vooruitzicht gesteld. Voor lonen en uitkeringen 
is dit een fictie gebleken. Dit jaar al heeft de premie~ 
verzwaring een daling van het besteedbaar inkomen 
met zo'n twee procent tot gevolg. Op korte termijn 
moet de overheid deze premieverzwaring overne~ 
men door verhoging van de rijksbijdragen aan de so~ 
ciale fondsen en vervolgens een methode ontwikke~ 
I en om de premielast op arbeidsintensieve bedrijven 
te verminderen. 
Een uit lastenverlichting voortvloeiende koopkracht~ 
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verbetering zal de financiële positie van bedrijven 
met name in het midden- en kleinbedrijf, veeleer ver
beteren dan verslechteren. 
De 'ruimte' voor een algemene inkomensverbete
ring van loontrekkers en uitkeringsgerechtigden is 
beslist aanwezig, gezien de stijgende overschotten 
op de betalingsbalans. De beloofde verbetering van 
de minimum-jeugdlonen moet doorgang vinden. 

c. Berstherming sociale zekerheid 

In een politiek van actieve crisisbestrijding staat ver
dediging van verworvenheden op het gebied van de 
sociale zekerheid centraal. De verontrustend stijgen
de uitgaven voor de sociale zekerheid kunnen alleen 
maar op maatschappelijk verantwoorde wijze wor
den teruggebracht door terugdringen van de werk
loosheid en verbetering van arbeidsomstandighe
den (volumebeleid). 
Het sinds jaar en dag in cao's en arbeidsovereen
komsten vastgelegde recht op 100% netto-inkomen 
bij ziekte mag niet worden aangetast. 
Essentieel is handhaving van de koppeling van uitke
ringen aan de lonen. 
Gelijkberechtiging van mannen en vrouwen en op
heffing van discriminerende bepalingen dient zo 
spoedig mogelijk tot stand te komen. 

d. Investeringen door de overheid en bouw 

De bouwnijverheid heeft te maken met sterke daling 
van produktie en werkgelegenheid als gevolg van de 
hoge rente, de achteruitgang van inkomens en be
perking overheidsopdrachten. De toestand is derma
te zorgwekkend dat veel vakmensen uit de bouw ver
dwijnen, waardoor herstel nog bemoeilijkt wordt. 
Vooral wanneer een groter deel van het financie
ringstekort door geldschepping wordt gefinancierd, 
kunnen de omvangrijke bedragen die de rijksover
heid op de kapitaalmarkt leent op grotere schaal 
worden aangewend voor investeringsprojecten, die 
vooral aan de werkgelegenheid in de bouw ten goe
de komen. 
Het gaat hierbij om een opvoering van het program
ma van sociale woningbouw, stadsvernieuwing en 
jongeren hu i svesti ng. 
De BTW op de sociale woningbouw moet van 18 
naar 4 procent worden teruggebracht. Tegelijkertijd 
kunnen investeringen in energiebesparing, woningi
solatie, m"llieuverbetering, openbaar vervoer en 
openbare werken worden bevorderd met eveneens 
belangrijke effecten voor de werkgelegenheid. 
Een dergelijk investeringsprogramma dat een totale 
omvang van twee miljard gulden zou kunnen heb
ben, levert een grote bijdrage aan herstel van de con
junctuur en aan een afstemming van de investerin
gen op de maatschappelijke behoeften. 

e. Verkorting van de arbeidstijd 

De strijd om een kortere arbeidsduur, tot uiting ko-
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mendineisen als kortere werkdag, vijf- in plaats van 
vier-ploegendienst, vervroegd uittreden en langere 
vakanties, wordt niet alleen gemotiveerd door de 
noodzaak van verlichting van het werk, maar ook 
door verandering van de arbeidsverdeling en veran
dering van de verdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid. Verkorting van de werktijd met behoud van 
loon is vooral ook een belangrijk middel om de werk
loosheid ook op langere termijn terug te dringen, de 
gevolgen van automatisering op te vangen en ruim
te te bieden aan een toenemend aanbod van ar
beidskrachten in de komende tien jaar. 
Door verscheidene bonden is een aanzienlijke ver
korting van de werkweek in het cao-pakket voor dit 
jaar opgenomen. Gezien het belang van arbeidstijd
verkorting voor de werkloosheidbestrijding dient de
ze eis door het regeringsbeleid actief ondersteund te 
worden. 
Een verkorting van de werkweek naar 35 uur, bij 
voorkeur door invoering van een 7-urige arbeidsdag, 
kan -wanneer deze binnen enkele jaren tot stand 
gebracht wordt - werk betekenen voor ongeveer 
driehonderdduizend mensen, zoals uit verschillende 
ramingen blijkt. 
De verkorting van de arbeidstijd zal grotendeels door 
de stijging van de arbeidsproduktiviteit gefinancierd 
kunnen worden. Verlichting van sociale premies die 
uit arbeidstijdverkorting voortkomt zal vooral aan de 
arbeidsintensieve bedrijven ten goede komen. 
In het voorgenomen banenplan van Den Uyl wordt 
voornamelijk gemikt op uitbreiding van deeltijdar
beid. Dit is evenwel volstrekt onvoldoende voor een 
doeltreffende aanpak van de werkloosheid; 
bovendien is deeltijdarbeid voor een grote meerder
heid van de werknemers financieel onaantrekkelijk 
of onmogelijk, zeker ·In de huidige crisissituatie. 
Een goede regeling van de rechtspositie van deeltijd
werkers dient een hoge prioriteit te hebben. 
Deeltijdwerk moet volwaardig werk tegen volwaar
dige beloning zijn. 

f. De verdeling van kapitaal 

De crisis treft in hoge mate het midden- en kleinbe
drijf niet alleen door koopkrachtdaling maar ook 
door kostenstijgingen en in het bijzonder de rente
stijging. Er is een wanverhouding gegroeid in de ver
deling van de kapitaal-opbrengsten waardoor het 
bedrijfsresultaat van vele ondernemingen groten
deels naar banken en geldschieters gaat. Nodig is: 

een beleid gericht op verlaging van de rente, on
dermeer door meer monetaire financiering; 
beschikbaarstelling van vermogen aan het mid
den- en kleinbedrijf door financiële instellingen, 
onder meer door beleggingsvoorschriften; 

- verlaging van de WIR en tegelijk een belasting
verlaging ten gunste van het midden- en kleinbe
drijf; 

- verschuiving van de premielast van de sociale 
verzekeringen ten gunste van arbeidsintensieve 
bedrijven, waardoor de arbeidskosten vermin
derd kunnen worden; 
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- het overheidsaankoopbeleid meer orienteren op 
het midden- en kleinbedrijf. 

Een dergelijke herverdeling van kapitaal d1o een uit
breiding van de werkgelegenheid bevordort en te
vens de financiële positie van het midden rm klein
bedrijf bevordert is noodzakelijk voor een doeltref
fend economisch herstel. 

g. Geen bedrijfssluitingen, meer openbaarheid en 
controle 

Het steunbeleid van de overheid moet n1oer dan 
voorheen worden gericht op het voorkomen van be
drijfssluitingen en daarmee gepaard gaanrio ontsla
gen, verspilling van kennis en produktievormogen. 
De aantallen faillissementen zijn sterk toe(lonomen, 
bedrijfssluitingen worden ook door grote onderne
mingen doorgezet. Levensvatbare bedrijvon of be
drijfsonderdelen worden soms opgeofferd aan het 
streven naar maximale winst. 
De steunverlening door de overheid is te wninig ge
richt op ondersteuning van het midden- e11 kleinbe
drijf. Waar grote steunbedragen aan concorns wor
den verleend, wordt veelal in de allereerste plaats re
kening gehouden met belangen van bankon en an
dere financiers, terwijl controle op behoud van ar
beidsplaatsen en goede bedrijfsvoering acl1terwege 
blijft. 
- Er dient een daadwerkelijke controle door OR en 

vakbeweging mogelijk gemaakt te wordon op de 
besteding van overheidssteun, op het werkgele
genheidsbeleid van de onderneming, e11 op inter
nationale transacties door informatieplicht en uit
breiding van bevoegdheden; 

- de omvangrijke subsidiestroom moet verlegd 
worden in de richting van het midden- en kleinbe
drijf, vooral wat betreft de individuele stoun, kre
dietgaranties, en steun op technologisch gebied; 
er dient een wetgeving te worden ontwikkeld die 
collectieve ontslagen zonder vervangende werk
gelegenheid tegen gaat, en die werknfllners ook 
juridische middelen in handen geeft, on1 bedrijfs
sluitingen met succes aan te vechten. 

h. Geld halen waar het zit 

Voor de financiering van een sociaal noodprogram 
dient allereerst bezien te worden waar geld verspild 
wordt en waar grote winsten worden gemaakt die 
niet voor maatschappelijk nuttige doeleinden wor
den aangewend. 
- de leuze 'nood breekt wet' is herhaaldelijk gehan

teerd als het ging om het doorbreken van vak
bondsrechten, bezuinigingen en loonmaatrege
len. Nu is het noodzakelijk het zgn. gentiemenis 
agreement met de oliemaatschappijen te door
breken. 
Zij ontvangen samen zeker vier miljard gulden 
jaarlijks, mogelijk meer uit de aardgasopbreng
sten. Deze kapitale bedragen dienen int"graal te 
worden aangewend voor werkloosheidsbestrij
ding; 
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de defensielasten mogen mede gezien de finan
ciële situatie van het Rijk, niet langer buiten schot 
blijven. Er is een verlaging met zeker anderhalf 
miljard per jaar mogelijk door opschorting van 
wapenaanschaf; 
door zwaardere belasting van grote vermogens 
en hoge inkomens kan een extra opbrengst van 
een miljard gulden jaarlijks worden bere1kt. D1t 
kan in het kader van het werkgelegenheidsbeleid 
niet gemist worden; 

- de uitvoer van kapitaal dient niet bevorderd te 
worden, zoals thans de consequentie van het ge
voerde beleid is. 
De kapitaalexport dient integendeel aan vergun
ningen gebonden, aan controle onder onderne
mingsraden onderworpen en aan heff1ngen on
derhevig gemaakt te worden; 
De uitgave aan het WIR-fonds, thans bijna zes 
miljard gulden per jaar, dient met tenminste twee 
miljard gulden per jaar te worden vermmderd; 

- door beleggingsvoorschriften voor pensioen
fondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken 
kan kapitaal worden vrijgemaakt voor de woning
bouw, voor overheidsinvesteringen en voor pro
duktieve investeringen van bedrijven. 

i. Ruimte scheppen i.p.v. beperken 

De bestedingsbeperking heeft geleid tot een inzin
king van de nationale economie die beduidend die
per is dan in vergelijkbare Europese landen. Het ver
schil beloopt bijna twee procent van het nationale In
komen per jaar (zes miljard gulden). 
Die inzinking komt mede tot uiting in een groot over
schot op de betalingsbalans (acht miljard gulden in 
1981 ), alsmede ·,neen opstuwing van het overheids
tekort i.p.v. de beoogde vermindering daarvan. 
Er is derhalve een aanzienlijke ruimte (reflatiemarge) 
om 'geld te maken waar het niet is' d.w.z. er kan 
ruimte geschapen worden door produktie en werk
gelegenheid te stimuleren binnen de bestaande ca-
paciteit. . 
Het conjunctuurherstel dat door een soc1aal nood
program kan worden bewerkstelligd kan een flink 
deel van de vereiste financiële middelen dus be
schikbaar maken door produktie-uitbreiding. Het uit
gangspunt dat in het regeerakkoord wordt ge
noemd: het verlagen van het financier;ngstekort als 
instrument om de werkgelegenheid te bevorderen is 
onjuist gebleken. 
Als gevolg van de matigings-en bezuinig_ingspolitiek 
die nu onverminderd wordt voortgezet, IS het finan
cieringstekort juist onbeheersbaar geworden. In eer
ste aanleg kan het noodzakelijk zijn een groter deel 
van het bestaande financieringstekort b.v. de helft 
door geldschepping te financieren. 

Februari 1982 
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Rinus Haks begon zijn speech met te her
inneren aan het zogenaamde tien punten 
plan, dat hij in 1978 in de Staten van Noord
Holland aan de orde stelde. Kern van dat 
plan was het ontwikkelen van een oriënta
tie voor Hoogovens, zodanig dat deze 
onderneming een speerpunt-functie zou 
kunnen vervullen bij het herstel van de 
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metaalverwerkende industrie en bij het 
scheppen van nieuwe werkgelegenheid in 
Noord-Holland. Daartoe moest er een eind 
komen aan de eenzijdige gerichtheid op 
de vervaardiging van ruwstaal, waartoe 
Hoogovens zich in het kader van de ESTEL
fusie had verplicht. 

Problemen van Hoogovens op 
een nieuwe manier aanpakken 

We zijn nu vandaag precies vier jaar en 
één maand verder. Het ESTEL-concern, in 
1972 nog geprezen als hèt huwelijk van 
deze tijd, staat voor zijn ontbinding. 
Er is een schuldenlast volgens ESTEL-di
recteur Hooglandt van tussen de 1,2 en 2 
miljard. 
De huidige investeringen van 400 miljoen 
zijn niets meer dan alleen conserverend 
van aard. 
Er wordt steun gezocht voor een investe
ringsprogramma van in eerste aanleg 2,4 
miljard in vier jaar, waarbij dan nog niet 
eens de dochters zijn geteld en de koers 
op metaalverwerking nog nergens finan
ciëel is verwerkt. 
Hoogovens wordt geconfronteerd met een 
afzet-verlies van 8 à 9 procent naar de 
Bondsrepubliek en inmiddels hebben de 
Amerikanen de afzet naar de Verenigde 
Staten geblokkeerd, hetgeen nog eens een 
afzetverlies met zich meebrengt van onge
veer 10 procent. 
Bij alle ondoorzichtigheid die nog bestaat, 
is glashelder, dat de toekomst van Hoog
ovens in het geding is; dat tienduizenden 
werkers bij Hoogovens, de dochters en 
verwante bedrijven er bij betrokken zijn; 
dat het voor de provincie Noord-Holland 
een zaak van fundamentele betekenis is en 
dat er grote belangen voor ons land op het 
spel staan. 

In die situatie gaat het erom ideeën te 
ontwikkelen die het mogelijk maken om de 
werkgelegenheid te verzekeren en een 
modern bedrijf met grote kansen en mo
gelijkheden en beslissend voor de Neder
landse economie te beschermen en vooruit 
te brengen. 

Het voortbestaan van Hoogovens moet 
gewaarborgd worden, ook al moet daar
voor de onderste steen boven komen. En 
ik vind, dat dat een publieke zaak is: het 
kan niet meer alleen worden overgelaten 
aan een directie of aan verzamelaars van 
commissariaten. 
Omdat het om een bedrijf gaat, dat zo 
vitaal is, waar zoveel bedrijvigheid in ons 
land mee samenhangt, kan er niet meer 
mee volstaan worden, noch door politici, 
noch door bewindslieden, noch door men
sen die openbare functies vervullen, om 
het gebeuren vanaf de zijlijn te bekijken 
met het idee dat 'nu eenmaal de grenzen 
van de vrije ondernemingsgewijze produk
tie in acht genomen zouden moeten wor
den. 
'Oplossingen' in de geest van het 'Heren-ak
koord' hebben ons al enorm veel gekost, 
aan arbeidsplaatsen die zijn afgebroken en 
aan economische mogelijkheden voor 
herstel die daardoor wegvielen. Op die 
manier kan het niet verder. 
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We staan daarom, vooral als progressieve 
mensen en ook als politieke partijen en 
maatschappelijke organisaties voor de 
uitdaging om nieuwe wegen te gaan om 
verdere afbraak van werkgelegenheid het 
hoofd te bieden en om dat ook bij het 
zoeken van oplossingen voor de problemen 
van Hoogovens aan de orde te stellen. 
Het gaat erom een nieuw model te schep
pen van maatregelen, van beslissingen en 
besluitvorming, waardoor het mogelijk 
wordt om het bestaande aantal arbeids
plaatsen (toch al teruggelopen van 23.300 
in 1975 tot 21.750 in 1981) te handhaven 
en een nieuwe oriëntatie van Hoogovens 
tot stand te brengen, zodanig dat daardoor 
ook andere sectoren van onze economie 
nieuwe impulsen krijgen. 

Dat vraagt veel beraad en discussie en 
bovenal een grote krachtsinspanning, 
waarbij we elkaar broodnodig hebben. 
Als bijdrage aan de discussie een aantal 
opmerkingen van mijn kant. 

I. 

Het kabinet en met name de minister van 
economische zaken moet er bij de West
duitse regering met grote kracht voor 
optreden, dat de verliezen van ESTEL door 
de Oosterburen gedragen worden. 
De tijd van een telefoontje plegen en dan 
maar zien of Lambsdort je terugbelt, is 
voorbij. Er zullen zonodig sancties uitge
werkt moeten worden. 
Er is op allerlei manieren kapitaal gesluisd 
naar de Bondsrepubliek, de vruchten van 
de verdeling tussen Hoogovens en Hoesch 
(hier ruwstaal en daar voornamelijk ver
werking) dreigen nu naar de Duitsta staal
magnaten te gaan en het zou werkelijk te 
dwaas om los te lopen zijn, als de verliezen 
van ESTEL nu als een soort wurgkoord 
voor Hoogovens zouden gaan dienen. 
Uitgaande van de mogelijkheid dat het 
hard tegen hard kan gaan dienen nu al 
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wettelijke maatregelen genomen te worden 
die Hoogovens en de dochterondernemin
gen veilig stellen. 

11. 

Er is naar mijn mening een openbare stel
lingname van de regering nodig naar de 
EEG en naar de aangesloten landen met 
betrekking tot de quotering. 
Omdat de toewijzing geschiedt op basis 
van eindprodukten en Hoogovens in de 
ESTEL-combinatie vooral halffabrikaten 
vervaardigde, zou een verdeling van de 
leverhoeveelheden tussen Hoogovens en 
Hoesch sterk in het nadeel van Hoogovens 
kunnen uitvallen. Dat moet worden voor
komen. 
Gezien de problemen waar de Nederlandse 
staalindustie mede door de ontbinding van 
ESTEL voor staat, kan niet gesteld worden 
dat de regering gehouden zou zijn om de 
steuncodex van de EEG na te leven, die 
bepaalt dat steun gepaard dient te gaan 
met vermindering van produktiecapaciteit 
en afslanking. 
Hoogovens moet de ruimte krijgen om een 
nieuwe oriëntatie te ontwikkelen. En er is 
politiek optreden binnen de EEG nodig om 
ruimte die niet gegund wordt toch te schep
pen. Dat vraagt van de regering een harde, 
openbare stellingname. Andere lidstaten, 
West-Duitsland, Frankrijk en Italië bijvoor
beeld, doen dat ook. 

111. 

Ik ben me ervan bewust dat daarmee de 
buitenlandse politiek van ons land in het 
geding gebracht wordt, maar het is niet 
van elkaar los te denken. 
Juist de internationale ontwikkeling dwingt 
om onze eigen staalindustrie te verdedigen, 
omdat ze onmisbaar is voor een nieuwe 
economische opleving en van belang is 



Politiek en Cultuur 

De buitenhaven die rechtstreeks in 
verbinding met zee staat 

IJzeraftap in de mengers 
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Lopende band, die erts naar de opslagvel
den of de hoogoven brengt 
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voor een onafhankelijke opstelling in inter- IV. 
nationale vraagstukken. 
Bij de blokkade van de Hoogovens-export Het oriënteren van Hoogovens op de be-
naar traditionele afnemers in de Verenigde hoeften van de economie van ons land is 
Staten met als voorwendsel 'dumping- van grote betekenis voor de nu kwijnende 
praktijken' en 'concurrentievervalsende metaalverwerkende industrie, terwijl om-
subsidies' gaat het om meer dan alleen gekeerd Hoogovens afhankelijk is van een 
een conflict over staal. Het past ook in de zekere en vaste nationale basis. 
uitermate gevaarlijke escalatie, die de Natuurlijk is export nodig, maar uitgere-
laatste tijd in het optreden van de Reagan- kend de eenzijdige koers op opvoering van 
regering tegenover Nederland en de ruwstaalproduktie bood daarvoor nau-
West-Europa merkbaar is. welijks mogelijkheden en maakte onze 
Nog niet eerder immers is door de Ver- staalindustrie afhankelijk van de felle strijd 
enigde Staten zo massief en zo fel opgetre- die er gaande is. 
den tegen ons land en andere Westeuro- Het feit dat naast de vakbeweging, de CPN 
pese landen. Met deze aggressieve econo- en anderen, nu ook de Hoogovensdirectie 
mische politiek wil Reagan kennelijk de spreekt over het uitbreiden van de staal-
crisis proberen af te wentelen, niet alleen verwerking, over diversificatie en over 
op de eigen bevolking door rigoureuze assortimentverbreding, vergroot de moge-
ingrepen in sociale programma's, maar lijkheidom een geïntegreerde staalindustrie 
ook op andere landen en hun bevolking en te behouden en uit te bouwen. De voor-
met name op de landen van West-Europa. stellen daartoe gedaan vanuit de vakbewe-
In dit beeld past ook de geweldige opvoe- ging en de voorwaarden door hen ge-
ring van de bewapeningsuitgaven en de noemd, neer te leggen in een af te sluiten 
nieuwe ronde in de wapenwedloop, zoals 'planovereenkomst' zijn als uitermate 
die door de havikken in de Verenigde Staten positief te beoordelen. 
wordt gewenst. Terecht wordt gesteld, dat leningen tegen 

marktvoorwaarden geen soulaas bieden 
De problemen rond Hoogovens moeten en dat gedacht moet worden aan het ter 
ook vanuit deze gezichtshoek worden beschikking stellen van risicodragend 

I bezien. Het gaat niet alleen om eigen posi- kapitaal. Ik ben echter van mening dat ook 
ties in de EEG, maar ook om posities van bij overheidssteun in deze vorm de garantie 
West-Europa, nu de Verenigde Staten alle hoort, dat niet eerst de renteschulden aan 
registers open trekken. de banken worden afgelost. 
In die situatie is een actieve, zelfstandige Het kan in mijn ogen niet langer geaccep-
buitenlandse politiek van Nederland vereist, teerd worden, dat banken die nota bene 
gericht op vrede en het doorbreken van zelf commissarissen in Hoogovens hebben, 
het blokdenken. Zo een buitenlandse poli- aan de ene kant wijzen op bijvoorbeeld de 
tiek moet steunen op een zelfstandige problemen met de hoge rentestand en 
economische politiek en visie. daarom voor het bedrijf om hulp vragen 
Ook daarvoor is het enorm belangrijk, dat bij de overheid en anderzijds die hulp dan 
de positie van de Nederlandse staalindw- vervolgens- maar dan als bankiers- in-
strie wordt veiliggesteld en dat we de casseren. 
problemen van Hoogovens op een nieuwe Er zal verlangd moeten worden en daartoe 
manier aanpakken, zodat het bijdraagt aan zullen ook wettelijke maatregelen getroffen 
werkschepping en herstel van de economie moeten worden, dat er ergens een streep 
van ons land. getrokken wordt met betrekking tot de 

rentelasten en dat ook de banken hun 
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bijdrage leveren. Dat kan, na de ontvlech
ting bij de schuldvernieuwing, die dan 
toch moet plaatsvinden, aan de orde ko
men. 

V. 

In een planovereenkomst-ook de vakbe
weging wijst erop- zal het voortbestaan 
van de dochters veiliggesteld moeten wor
den. 
Dat vraagt naar mijn mening nu al maatre
gelen. Bij de dochterbedrijven werken 5 à 
6.000 mensen en daar zijn nu onmiddellijk 
investeringen nodig. Een aantal dochters 
is druk bezig om sociale programma's op 
te stellen voor het geval sluiting aan de 
orde komt. Die weg dient verlaten te wor
den. 
Reeds enkele tientallen miljoenen bij een 
reeks van dochterbedrijven (vaak verwer
kende industrie) kan deze bedrijven voor 
jaren doen voortgaan. 
Ik stel dat, omdat niet ondenkbaar is dat de 
Hoogovens-directie door de moeilijke 
financiële positie op de gedachte zou kun
nen komen om een aantal van hen af te 
stoten, waarbij dan wel financiëel wordt 
gesaneerd, maar nieuwe kansen en veel 
bestaande werkgelegenheid verloren gaat. 
Waarborgen daartegen dienen al op voor
hand ingebouwd te worden. De Hoog
ovens-directie kan hier iets waarmaken, als 
ze zegt een nieuw optimum te willen in de 
verhouding tussen staalproduktie en -ver
werking. 
Een andere eis die beslist nu met grote 
kracht gesteld moet worden is dat het 
huidige investeringsprogramma van 400 
miljoen wordt uitgebreid met de renovatie 
van de Warmbandwalserij en van de Koud
band 1 en 2. 
Het gaat hier om walscapaciteit, die voor 
de instandhouding van Hoogovens als 
basisindustrie onmisbaar is. 
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Vl. 

Als het op fusie-toestanden aankomt over 
de grenzen heen, zijn onze managers ken
nelijk net iets minder goochem dan hun 
buitenlandse collega's. 
DeOGEM deed eraan, een aantal graaide 
zich rijk, maar voor de onderneming liep 
het uit op een Sterfhuis BV. Fokker deed 
het. Eerst via VFW en toen met Mac Donnell 
Douglas, door de regering ondersteund 
met een plotseling aanbod voor de verkie
zingen van 1,6 miljard en vervolgens blijkt 
Douglas met de kennis op de loop te zijn 
en is ook deze samenwerking voorbij. Met 
ESTEL is het niet anders gegaan. 
Maar dat wil niet zeggen, dat internationale 
samenwerking moet worden afgewezen. 
Het is echter nodig door gemeenschappelijk 
optreden van de werkers in de staal en 
metaalsector, hun vakbeweging, hun we
tenschappelijke mogelijkheden, verbonden 
met het optreden van de politieke, voorop 
progressieve politieke partijen een nieuw 
industriebeleid te ontwikkelen. Alleen op 
die manier kan de basis worden gelegd 
voor duurzame internationale samenwer
king, waarin de belangen van de economie 
van ons land tot hun recht komen. 
Niemand van ons is natuurlijk staalprodu
cent, met een instrumentarium om op zijn 
eentje een lijn uit te stippelen. Wel zijn al 
veel mogelijkheden aangegeven, is de 
richting aangeduid en zijn voorbeelden 
aangedragen. De ene misschien beter dan 
de andere. 

Genoemd is bijvoorbeeld herstel van de 
produktie van rollend materieel, zwaar 
gietwerk, kogellagers, apparatenbouw, 
veren en damwandprofielen. Verder pro
dukten voor de scheepsbouw, de off-shore 
en de constructiebouw tot en met kranen, 
tandwieloverbrenging en grondboorappa
ratuur, delen van de metaalindustrie die 
stap voor stap werden afgebroken en waar 
nieuwe mogelijkheden voor geschapen 
kunnen worden. 

I i 
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Nodig is dat de plaats van Hoogovens 
daarin wordt bezien en dat er een strate
gisch onderzoek-plan komt voor proces
voering, staaltoepassings-en verwerkings
mogelijkheden en nieuwe methoden wor
den onderzocht voor staalbescherming en 
het maken van betere staalkwaliteiten, van 
laaggelegeerde staalsoorten tot de span
ningscorrosie voor spanstaal aan toe. 
We moeten koers zetten op de vervaardi
ging van kwaliteitsprodukten, op een gea
vanceerde industrie, die gebruik maakt van 
de voorhanden vakkennis en die kansen 
schept voor arbeidsintensieve en milieu
vriendelijke bedrijvigheid, afgestemd op 
de behoeften. 
Dat is een zaak die niet aan de bedrijfslei
ding van Hoogovens alleen kan worden 
overgelaten. Het is daarvoor nodig, dat de 
overheid, met name de regering en ook 
provinciaal bestuur van Noord-Holland, 
samen met de vakbeweging en werkne
mersvertegenwoordigers in deze industrie
tak, toegang krijgt tot de nodige informatie 
en in staat gesteld wordt stappen te doen 
op weg naar zelfsbesturende initiatieven, 
zonder welke het onmogelijk is een wen
ding ten goede tot stand te brengen. 

vu. 

In een planovereenkomst die zulke stappen 
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mogelijk maakt- dat is volkomen juist al 
geformuleerd- hoort en sociale paragraaf 
met afspraken over een wijze van staalpro
duktie en metaalverwerking die ook voor 
de werkers aanvaardbaar is. 
De huidige optiek van de directie: low-cost 
in plaats van kwaliteit, ideeën over Japanse 
normen met verlies van vaste arbeids
plaatsen in plaats van de kwaliteit van de 
arbeid en van de werkgelegenheid, kan 
doorbroken worden, juist nu er een beroep 
gedaan wordt op de overheid voor een 
gigantische steunoperatie. 

Afsluitend. Er is een toekomst voor Hoog
ovens. 
Er zijn perspectieven voor economisch 
herstel. Maar om in die richting stappen 
vooruit te kunnen doen is het dringend 
nodig om de politieke blokkades, die sinds 
jaar en dag verhinderen dat getornd wordt 
aan bestaande machtsposities van econo
mische groepen, te doorbreken. We hebben 
creatieve en strijdvaardige antwoorden 
nodig, die het mogelijk maken een brede 
vereniging van krachten in onze samenle
ving tot stand te brengen en nieuwe wegen 
in te slaan. 

Rinus Haks 
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Meteen na het bekend worden van de 
verkiezingsuitslag op 24 maart jl. voor de 
nieuwe Provinciale Staten, bleek er onder 
progressieve mensen verschil van mening 
te bestaan hoe deze moest worden geïn
terpreteerd. 
Het commentaar in De Waarheid sprak van 
een overwinning al werd geenszins ontkend 
dat rechts sterker uit de stembusstrijd 
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tevoorschijn kwam. In de PvdA en de vak
beweging werd anders gereageerd. Den 
Uyl verkaarde de uitslag 'als een duidelijke 
nederlaag voor links in het algemeen en 
de PvdA in het bijzonder', terwijl FNV
voorzitter Kok concludeerde dat 'de verkie
zingswinst van de rechtse partijen veel 
weg heeft van een schijnoverwinning. 

'n Overwinning van 'n 
beginnende samenwerking 

De vraag is in hoeverre uit deze Statenver
kiezingen conclusies over 'de landelijke 
politiek' kunnen worden getrokken. 
Het waren in de eerste plaats Statenverkie
zingen en ook al spelen daarbij landelijke 
kwesties een rol, de uitslag op zich kan 
eigenlijk alleen goed met de vorige Staten
verkiezingen in 1978 worden vergeleken. 
Zo'n vergelijking geeft de volgende tabel. 

staten staten winst/ 
1978 1982 verlies 
zetels zetels zetels 

CPN-PSP-PPR 16 53 +37 

CDA 268 248 -20 

PvdA 253 161 -92 

VVD 118 150 +32 

D'66 31 54 +23 

klein rechts 17 36 + 19 

Hier en in het vervolg worden de gegevens 
van CPN, PPR en PSP vaak samengenomen, 
hoewel in de meeste gevallen met afzon
derlijke lijsten werd gewerkt. Als we in de 
eerste tabel lijst-combinaties en partijen 
apart bekijken, krijgen we het beeld in 
tabel 2. 

1978 1982 
zetels zetels winst 

CPN (7x) 5 14 +9 

PSP(5x) 4 11 +7 

PPR (7x) 6 12 +6 

CPN-PSP-PPR 
(er waren zes 
combinaties) 1 16 +15 

Volledigheidshalve moet bij de tabellen 
worden gezegd, dat in vijf provincies met 
de PvdA lijstverbindingen tot stand waren 
gekomen, die bij de verdeling van de rest
zetels een rol hebben gespeeld. 
Bovenstaande vergelijking laat zien dat 
CPN, PSP en PPR de grote winnaar zijn in 
de nieuw te vormen staten, met de VVD 
als tweede. 
Op grond van die cijfers uit de eerste tabel 
zou het onjuist zijn een krachtsverhouding 
tussen 'links' en 'rechts' af te meten: de 
ervaring leert dat progressieve partijen 
voor provinciale doeleinden vaak kunnen 
samenwerken met vertegenwoordigers 
van CDA of VVD. 
Nogmaals; een overwinning voor PSP-PPR
CPN: de partijen dus, die begonnen zijn 
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inhoud te geven aan een politiek va1 pro
gressieve samenwerking. 

Welk verlies, welke winst 

Voor conclusies met betrekking tot 'de 
landelijke politiek' moet in de eerste plaats 
gekeken worden naar een verschijnsel dat 
duidelijk niet samenhangt met het provin
ciale karakter van de Statenverkiezingen: 
het overal optredende stemmenverlies van 
PvdA en D'66. 
Inzicht daarin geeft een onderzoek van ln
tromart. 
De volgende tabel geeft het percentage 
van de mensen, die in maart door Intromart 
ondervraagd zijn en in 1981 op dezelfde 
partij stemden als dit jaar. Ter vergelijking 
staan er soortgelijke gegevens uit 1979 
(Euroverkiezingen) naast. Verder geeft 
dezelfde tabel aan waar het grootste deel 
van de andere stemmen bleef. 

1981 Euro- 1982 grootste verlies 
verk. '79 aan 

CDA 88,0% 88,0 6,5%VVD 

PvdA 88,9% 77,1 8,1%CPN-
PSP-PPR 

D'66 80,0 63,9 11,7%PvdA 

CPN 86,8 86,6 7,7%PvdA 

PSP 65,1 82,3 6,6%PvdA 

PPR 56,2 68,7 17,2%PvdA 

Over het stemmenverlies van D'66 en 
PvdA is ook een ander onderzoeksgegeven 
bekend. Het blijkt sterk samen te hangen 
met groot absenteïsme juist onder voor
malige kiezers van deze partijen. Volgens 
een onderzoek van De Hondt bleef van de 
mensen die in 1981 PvdA stemden nu een 
kwart thuis en van D'66 een derde. 
Degenen, die zoals Den Uyl de uitslag als 
een nederlaag voor links beschouwen, 
leggen de nadruk op de vermindering van 
het totale percentage voor PvdA, D'66, 
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CPN, PSP en PPR en het daarop gebaseerde 
aantal Tweede Kamerzetels. Marcus Bakker 
heettop de verkiezingsavond terecht op de 
onjuistheid van die redenering gewezen: 
Het is een wel erg ongelukkige manier om 
alle weggebleven kiezers aan Van Agt en 
Wiegel toe te rekenen. Het is ook niet erg 
handig om op die manier het VNO en Luns 
een handje te helpen en het huidige kabinet 
nog een stukje verder in hun richting te trek
ken. 
Degenen, die voor een andere beoordeling 
dan die van Den Uyl opkomen, baseren 
zich op verschuivingen en verschillen in de 
uitslag voor de genoemde vijf partijen. En 
daarin speelt juist een grote rol dat de 
weggebleven kiezers vooral voormalige 
kiezers van D'66 en PvdA waren. De gege
vens van De Hondt zijn alleen maar te 
verklaren als afkeer van de opportunistische 
op concessies met Van Agt en Van der 
Stee gerichte politiek: een opportunisme 
dat naar evenredigheid is afgestraft. 

Even opmerkelijk is ook in dit verband dat 
het electoraat van CPN, PSP en PPR veel 
stabieler is en niet in dat effect van de lage 
opkomst deelde. Zoiets is geen automatis
me, zoals de CPN de laaste jaren tot haar 
schade heeft moeten ervaren. Daardoor 
kunnen we ervoor waarschuwen dat de 
uitspraak van Den Uyl op de verkiezings
avond, als zou het PvdA-electoraat tot de 
'harde kern' zijn teruggebracht, beslist een 
voor de PvdA gevaarlijke illusie is. Een 
aantal verkiezingen na 1977 is de CPN 
hardhandig met de neus op het feit gedrukt, 
dat herstel en vooruitgang vooral het re
sultaat zijn van intensief werk voor een 
perspectief op vernieuwing van de maat
schappij en van de politieke verhoudingen. 
Op het streven daarnaar was het versterken 
van samenwerking met andere progressie
ve partijen voor gemeenschappelijke doel
einden ook gericht. 
Voor het eerst nu die samenwerking
met behoud van eigen identiteit- in prak
tijk voor de verkiezingen vorm heeft gekre-
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gen- wordt door de daarbij betrokken 
linkse partijen een flinke winst geboekt, die 
hen gezamenlijk tot de grootste winnaar 
van statenzetels maakt. Veel kiezers hebben 
daardoor onderstreept dat gekozen moet 
worden voor progressieve samenwerking 
tegenover een opportunistische politiek 
van concessies aan rechts en het zich 
afkeren van beweging. 
Uit dit verkiezingsresultaat kan alleen maar 
de conclusie getrokken worden dat de lijn 
van progressieve meerderheidsvorming 
met alle energie moet worden voortgezet. 
Dat is het enige en volstrekt heldere pers
pectief dat uit deze uitslag voor links naar 
voren komt. 
Gelukkig staat tegenover 'het verlies van 
links in het algemeen' (zoals Den Uyl zei) 
of naast 'de schijnoverwinning van rechts' 
(zoals Kok zei) deze 'overwinning' van 
linkse politiek. Er hoeft ook in de vakbewe
ging geen misverstand over te bestaan: of 
de overwinning van rechts schijn was, zal 
vooral blijken als de juiste les uit de winst 
van CPN, PSP en PPR getrokken wordt en 
een progressief alternatief wordt gereali
seerd tegenover het gedram van rechts in 
het kabinet. 
De vakbeweging, die zelf een samenwer
kingsverband van progressieve mensen is, 
zal daarin haar eigen verantwoordelijkheid 
hebben te dragen, zoals dat eveneens 
tegen de ziektegeldplannen aan de orde 
was. 

'Campagne' en partijactiviteit 

Niemand zal verbaasd zijn over de consta
tering dat de winst voor de CPN het grootst 
is, waar partijafdelingen aanwezig zijn en 
een grote activiteit ontplooien. Een dergelijk 
verband bestaat ook bij gecombineerde 
lijsten, zoals een vergelijking van een aantal 
plaatsen in Zuid-Holland laat zien. Naast 
CPN spelen uiteraard aanwezigheid van 
PSP en PPR natuurlijk een rol. In elk geval 
wat de CPN betreft is in de laatste 6 plaatsen 
'n minder sterke partijactiviteit 
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Gecombineerde PSP-CPN-PPR lijst Zuid-
Holland 

1981 1982 

Den Haag 6,3% 8,6% 

Delft 10,6% 14,6% 

Leiden 10,3% 13,0% 

Rotterdam 7,1% 9,6% 

Schiedam 6,7% 9.4% 

Gouda 5,7% 7,5% 

Vlaardingen 5.4% 7,3% 

Dordrecht 5,7% 8,3% 

Spijkenisse 5,2% 8,0% 

Maassluis 4,2% 6,0% 

Voorburg 4,0% 4,6% 

Sassenheim 3,8% 4,1% 

Noordwijk 7,7% 8,8% 

Hillegom 6,0% 6,3% 

Leidschendam 4,6% 4,8% 

Oegstgeest 6,0% 5,7% 

In het algemeen geldt voor CPN, PSP, PPR 
dat de winst het grootst is in de grote 
steden (6,2%) en kleine steden (3,8%). 
Welke invloed de verkiezingscampagne op 
de resultaten heeft gehad wordt zeker in 
de partijdistricten nauwkeuriger nagegaan. 
Zeker is dat door verschillende districten 
niet eerder zo intensief aan het bespreken 
van verkiezingsprograms is gewerkt. 

Daartegenover staat dat in de traag op 
gang komende verkiezingscampagne min
der met landelijk vervaardigd propaganda
materiaal is gewerkt dan bijv. in 1981. Wel 
drongen standpunten en stellingname van 
de CPN meer dan ooit door in de pers
met name ook de regionale pers- en via 
radio en TV. Een aantal items van de laatste 
maanden: de rol van de CPN en Marcus 
Bakker voor de parlementaire democratie, 
haar standpunten op sociaal-economisch 
gebied, over het ziekengeld en aardgas-
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winsten, standpunten inzake Polen, pre
sentatie van het ontwerp-program, het 
werken aan progressieve meerderheids
vorming, de benoeming van Hanneke 
Jagersma tot burgemeester in Beerta; de 
informatie over al deze zaken heeft op een 
breed terrein het politieke gewicht van de 
CPN onderstreept. Deze algemene 'propa
ganda' en de eigen activiteit van de partij 
hebben op elkaar blijkbaar versterkend ge
werkt. 

Vergrote vertegenwoordigende macht - 'n 
nieuw fenomeen 

Naast de forse winst in de Staten van 
Noord-Holland en Groningen, waar de 
CPN al vertegenwoordigd was, maken 
communisten nu deel uit van de Staten
fracties in alle andere provincies. Dat maakt 
het mogelijk meer dan voorheen op pro
vinciaal niveau aan de politiek van de CPN 
vorm te geven en het streven naar pro
gressieve meerderheidsvorming te onder
bouwen. 
Het is inspirerend dat samenwerking in 
vertegenwoordigende lichamen van CPN, 
PSP en PPR duidelijke aantrekkingskracht 
blijkt uit te oefenen. De vooruitgang van 1 
naar 6 zetels in Zuid-Holland voor CPN-PSP
PPR en voor CPN-PSP van 0 naar 3 in 
Gelderland, van 0 naar 2 in Overijssel en 
van 0 naar 1 in Zeeland, zijn daarvan zeker 
aanwijzingen. Er blijkt onder progressieve 
mensen een behoefte aan een dergelijke 
politieke formatie, die niet gericht is op 
onderlinge verkiezingsconcurentie maar 
op het benadrukken van gemeenschappe
lijke hoofdpunten vanuit een pluriforme 
politieke achtergrond en met een duidelijke 
relatie tot sociale bewegingen. 
Ook voor het optreden op plaatselijk niveau 
is dat een belangrijke aanwijzing. Daar 
staan nu de gemeenteraadsverkiezingen 
voor de deur. Of partijen wel of niet geza
menlijk uitkomen, is op het moment waar
op dit nummer van Pene verschijnt, al lang 
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beslist. Maar belangrijker dan de vraag of 
er wel of geen gecombineerde lijsten ko
men, is de bereidheid van progressieve 
partijen om in dialoog met elkaar en de 
mensen in bewegingen tot een gezamen
lijke progressieve politiek te komen. Dat is 
een voorwaarde om degenen, die zich 
teleurgesteld of woedend van PvdA en 
D'66 hebben afgewend en van 'de politiek' 
zijn vervreemd, opnieuw perspectief te 
bieden en macht te geven. 
Het begin van samenwerking voor verte
genwoordigende organen dat met de 
statenverkiezing werd gerealiseerd, heeft 
een nieuw fenomeen tevoorschijn geroe
pen. Terwijl tot nu toe voor de CPN- op 
enkele centra na -en voor PSP en PPR 
gold, dat zij in Staten en Raden een kleine 
minderheid vormden, wordt elk van die 
partijen nu in vele plaatsen met de moge
lijkheid geconfronteerd door samenwer
king de stap naar een middelgrote parle
mentaire formatie te zetten. Gezamenlijk 
kregen CPN-PSP-PPR in veel steden dezelf-
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de stemmen-aantallen als bijv. D'66, zoals uit onderstaande totaal blijkt. 

Steden % 

CPN CPN-PSP-PPR 0'66 

1981 1981 

Amsterdam 10,3 18,4 

Groningen 4,6 13,7 

Rotterdam 3,5 7,6 

Den Haag 2,4 6,2 

Utrecht 3,0 8,1 

Zaanstad 10,3 16,3 

Eindhoven 1,3 7,4 

Enschede 2,6 6,0 

Haarlem 3,3 9,3 

Leiden 3,0 10,0 

Delft 3,9 10,6 

Tilburg 1,8 8,1 

Maastricht 1,4 5,4 

Nijmegen 1,9 14,3 

Helmond 2,5 5,3 

Een belangrijke vraag daarbij is wel of elk 
van die partijen met die vergrote invloed 
weet om te gaan en weet te benutten voor 
het realiseren van progressieve vernieu
wing in het besturen van gemeenten en 
provincies en voor het scheppen van een 
nieuwe samenhang tussen bestuur en 
bewegingen. De CPN in elk geval zal zich 
daar sterk voor maken, door haar politiek 
van progressieve samenwerking met an
dere partijen en bewegingen verder te 
ontwikkelen en op die grondslag tot een 
heldere uitwerking te komen van de be
stuurlijke verantwoordelijkheid zoals de 
CPN die wil aanvaarden. 
Van elk van de drie partijen zal zo'n situatie 
veel kwaliteit vergen. Als zij erin slagen die 
weg op te gaan, zal een dergelijke formatie 
een hechte basis kunnen verwerven; d.w.z. 

1982 1982 

23,3 8,3 

18,8 8,0 

9,6 8,1 

8,3 9,0 

12,1 9,4 

21,5 9,8 

9,1 9,5 

8,4 9,5 

12,3 10,3 

13,0 10,8 

14,6 10,6 

11,9 8,6 

7,9 7,8 

16,6 8,5 

8,2 8,5 

de huidige veelal jonge kiezers vasthouden 
en ouderen weten te winnen. 

Jonge kiezers 

Volgens onderzoek van Intromart bestaat 
het electoraat van CPN, PSP en PPR voor
namelijk uit kiezers jonger dan 35 jaar. 

CPN-PSP- PvdA Totaal 
PPR 1982 1981 1982 

18-24jaar 31,5% 17,0% 13,5% 

25-34 jaar 36,8 27,0 23,0 

35-49 jaar 16,9 23,3 23,4 

50-65 jaar 10,5 20,5 23,2 

boven 65 jaar 4,3 12,2 16,8 
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Interessant is ook hoe per leeftijdsgroep 
gestemd wordt. 

18-24 25-34 35-49 

CDA 23,1% 22,9% 34,9% 

PvdA 17,3 22,3 19,8 

WD 23,1 21 '1 26,1 

D'66 13,4 12,6 8,4 

CPN-PSP-PPR 15,4 13,7 5,5 

Uit de twee voorgaande tabellen valt op te 
maken dat veel van het stemmenverlies 
van de PvdA de jonge kiezers betreft onder 
35 jaar. Het onvermogen of de onwil om 
de talrijke bewegingen waaraan jongeren 
deelnemen een politiek perspectief te 
bieden en een richting te wijzen waarin 
hun problemen kunnen worden opgelost, 
is daarvoor ongetwijfeld een belangrijke 
oorzaak. Het is een taak van progressieve 
partijen dat perspectief en die richting aan 
te geven. Dat vereist van CPN, PSP en PPR 
een eigen vernieuwende inbreng bij het 
vorm geven van bestuurlijke verantwoor-
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delijkheid, op een wijze die bewegingen 
niet van zich vervreemdt, maar macht 
geeft en hun creativiteit nuttig maakt. 

Tenslotte: het succes van de beginnende 
samenwerking van CPN, PSP en PPR biedt 
een helder perspectief op versterking van 
progressieve samenwerking. Het gaat er 
geenszins om deze te beperken tot deze 
drie partijen. Integendeel. Ook tussen 
PvdA en D'66 en de drie linkse partijen is 
het opheffen van onderlinge verkiezings
concurrentie aan de orde en dient vanuit 
de bereidheid tot het zoeken van overeen
stemming voor een progressieve politiek 
gehandeld te worden. Alleen dan is een 
redelijk uitzicht mogelijk op het uitoefenen 
van aantrekkingskracht op nieuwe kiezérs 
en op het realiseren van progressieve 
meerderheid, die in opiniepeilingen in 
1981 al even heeft 'bestaan'. 
Het voortzetten van de samenwerking die 
CPN, PSP en PPR nu begonnen zijn, kan 
daarbij een belangrijke invloed uitoefenen. 

Frans van Liempt 

De verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten 1982 

Staten 1978 Kamer 1981 Staten 1982 

procent stemmen procent stemmen procent stemmen 
CPN' 1,17 88.922 1,44 124.352 1,95 133.423 
CPN-PSP-PPR' 1,28 97.224 1,98 171.225 2,50 171.496 
PSP' 0,79 59.979 1,23 106.663 1,76 120.852 
PPR' 1,22 91.979 1,48 127.672 1,81 123.835 
PvdA 33,80 2.561.712 28,27 2.444.985 21,75 1.490.833 
CDA 35,07 2.658.001 30,86 2.668.162 33,40 2.288.964 
VVD 16,95 1.284.287 17,31 1.497.060 22,20 1.521.382 
D'66 5,20 394.105 11,04 954.745 8,30 568.894 
SGP 2,02 153.321 1,78 153.814 2,24 153.554 
RPF 0,26 19.673 0,51 43.699 0,72 49.556 
GPV 0,61 46.416 0,53 45.711 0,69 47.286 
SGP-RPF-GPV 0,74 56.160 1,20 103.696 1,57 107.813 
Overige 0,89 66.859 2,37 205.330 1,11 75.312 

Totaal 100,00 7.578.638 100,00 8.647.114 100,00 6.853.200 

Opkomst Staten 1978 79,13% Kamer 1981 86,61% Staten 1982 67,92% 
1

) In zeven van de elf provincies. 
') Gecombineerde lijsten. In Overijssel, Gelderland en Limburg zijn dit jaar gecombineerde lijsten van CPN en 
PSP; in Zuid-Holland van PSP, CPN en PPR. In de provincies waar nu gezamenlijke lijsten zijn, werden in 1978 
29.160 stemmen uitgebracht op de CPN, 40.500 op de PSP en 27.564 op de PPR. Bij de Kamerverkiezingen 
van 1981 was dat: 52.858 CPN, 76.030 PSP en 42.337 PPR. 
3

) In zeven van de elf provincies. 
') Behalve in Zuid-Holland. 
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Ï I 

De geschiedenis herhaalt zich, in een veranderende 

wereld, nooit op dezelfde wijze 
L 

'Fascisme bestaat niet meer, Hitier is toch 
dood', zegt een meisje dat in april/mei 
1980 de tentoonstelling Verzet en Vervol
ging 1933-19NU bezocht. Een andere scho
lier: 'Hoe hebben de moffen zich zo kunnen 
laten meeslepen door Hitler7 Ik denk dat 
het tegenwoordig niet meer kan gebeu
ren.' 
Hebben deze kinderen gelijk? Of is er 
sprake van een oplevend of opkomend 
fascisme? 
De laatste jaren is er een sterke opleving 
van de antifascistische strijd in velerlei 
vormen. Informatie over de Tweede We
reldoorlog, over de opkomst en afgang 
van het Hitler-fascisme, komt steeds meer 
beschikbaar en wordt ook steeds meer, 
vooral door jongeren, gevraagd: 

tentoonstellingen, boeken, artikelen in 
dag- en weekbladen, uitzendingen voor 
radio en televisie, spreekbeurten van oud
verzetsstrijders op scholen en vormings
centra. Een stuk door de koude oorlog 
verdrongen geschiedenis wordt weer 
levend. De breuk in de informatieover
dracht tussen heden en verleden wordt her
steld. 
Daarnaast is er strijd tegen allerlei ver
schijnselen en praktijken, die herinneringen 
oproepen aan het tijdperk van het fascisme. 
In de discussie op allerlei bijeenkomsten 
komen heel indringende kwesties aan de 
orde. Is fascisme iets van het verleden of 
een nieuw dreigend gevaar? 
Wat is fascisme eigenlijk, of anders gesteld: 
'Herkent u het fascisme van nu7' 

Over fascisme, koude oorlog en 
antifascistische strijd 

Het fascisme heeft veel gezichten: oorlogs
voorbereiding (fascisme is moord, fascisme 
is oorlog), racisme, antisemitisme, seksis
me, homo-onderdrukking, terreur en fysiek 
geweld, anti-liberaal, anti-socialistisch, 
anti-communistisch, anti-democratisch ... 1 

Het probleem is dat je door al die bomen 
het bos niet meer ziet. Fascisme wordt in 

1. Over de vele gezichten van het fascisme werd 
gediscussieerd op de studiedag van het fascis
me die door het Amsterdams Initiatief tegen 
fascisme, racisme en antisemitisme georgani
seerd werd op 17 mei 1981. Een verslag van de 
studiedag is uitgegeven bij de SUA (april 1982. 
80 p.) onder de titel: 'Geef fascisme geen kans!' 

de actie en het dagelijkse spraakgebruik 
vaak als een scheldwoord gebruikt. Ook 
ultra-rechts, zoals de werkgroep Gezag en 
Vrijheid in Groningen, doet dit en spreekt 
van 'rood fascisme'. Daarmee worden dan 
de demonstranten tegen de munitietrein, 
krakers, Onkruit en andere protestgroepen 
bedoeld. 
Fascisme wordt, gelukkig, door iedereen 
gezien als iets wat bijzonder slecht, vies en 
voos is. Naast deze positieve kant is echter 
ook waakzaamheid nodig tegen verwate
ring en inflatie van het begrip fascisme. 
Voorkomen moet worden dat het begrip 
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fascisme ontdaan wordt van zijn, vooral 
historisch bepaalde, politieke lading. 
Gebeurt dat niet, dan wordt ten onrechte 
het fascisme-gevaar overschat en daarmee 
de aandacht afgeleid van andere de mens
heid bedreigende gevaren. 
Overigens is het moeilijk om thans een 
actuele politieke definitie te geven van fas
cisme. 
Ook voor de diverse deskundigen op de 
anti-fascismeweek, die in 1977 gehouden 
werd door de Faculteit der Sociale Weten
schappen van de Universiteit van Amster
dam, bleek de vraag- wat is fascisme?
moeilijk te beantwoorden. 
De historicus Max Leeflang vroeg zich zelfs 
in zijn nabeschouwing af of het fascisme
onderzoek vastgelopen was. De Anne 
Frank Stichting gaat bij haar werk op scho
len en onderwijsprojecten uit van een lijst 
van kenmerken (facetten) die het streven, 
denken en doen van fascisten beschrijft.3 

Daarbij gaat zij vooral uit van de fascisten 
zoals die zich manifesteerden in het Duitse 
fascisme onder Hitler. 
Wellicht is de methode van de Anne Frank 
Stichting nuttig en bruikbaar in het onder
wijs, als begin van een eventuele verdere 
studie en discussie, maar toch twijfel ik of 
dit wel de goede benadering is. 

Opmerkelijk is dat de meest recente boekjes 
over fascisme vaak al in hun titel tot uit
drukking brengen dat ze ook over het he
dendaagse fascisme gaan: 'Oud en nieuw 
fascisme', 'Fascisme toen en nu', 'De vele 
gezichten van het hedendaags fascisme'. 
Bij nadere lezing echter kom je tot de con
clusie dat het over het fascisme uit het 
verleden gaat en verder over een aantal 
hedendaagse verschijnselen en praktijken, 
die herinneringen oproepen aan het fascis
me van toen. 

2. Fascisme Toen en Nu, inleidingen gehouden 
ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van 
de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de 
Universiteit van Amsterdam, SUA, 1979. 

3. Anne Frankstichting, Oud en Nieuw Fascisme, 
Amsterdam: van Gennep, 1981. 
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Zelf ben ik geneigd het fascisme vooral als 
een historisch verschijnsel te beschouwen, 
waarvan de uitkomsten en resultaten nog 
steeds doorwerken in het heden. Ik kom 
daar later nog op terug, wanneer ik de 
vraag 'Komt het fascisme op?' behandel. 
Uitdrukkelijk wil ik echter nu reeds stellen 
dat ik het niet volledig eens ben met de 
stelling van Ernst Nolte, dat het fascisme 
'dood' is na slechts geleefd te hebben in 
zijn tijdperk van 1918-1945.4 

Van belang is nog te vermelden dat tijdens 
de koude oorlog vooral het totalitaire ka
rakter van het fascisme benadrukt werd: 
de volledige controle van de staat over het 
individu met uitsluiting van de politieke 
pluriformiteit in een samenleving. In die 
visie werden het fascisme en het commu
nisme aan elkaar gelijkgesteld. 
Sporadisch kom je die visie nog tegen bij 
ultra-rechts, zoals bij de OSL, bekend van 
vliegtuigjes boven demonstraties (een 
piloot en wat poen) en stickers bij de acties 
tegen de kerncentrales en munitietreinen. 
Overigens toont zoiets aan dat het gevaar
lijk is een bepaald kenmerk of verschijnsel 
als fascistisch te bestempelen. 
Bepaalde verschijnselen in de Sowjet-Unie 
of andere socialistische landen, zoals het 
gebrekkig functioneren van de democratie 
of het voorkomen van bepaalde vormen 
van antisemitisme, rechtvaardigen het 
etiket 'fascistisch' niet. Wel zijn zij strijdig 
met de idealen van het socialisme en staan 
zij haaks op de normen en waarden van de 
antifascistische tradities. 

Op de fascisme-week van de FSW gingen 
alle deelnemers uit van een band tussen 
kapitalisme en fascisme. Max Leeflang: 
'Allen gingen er vanuit dat maatschappelij
ke processen en verhoudingen in het kapi
talisme van beslissende invloed zijn op 
ontstaan, groei en macht van fascistische 
bewegingen'. 

4. E. Nolte: Der Faschismus in seiner Epoche, 
(1963). 
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De band tussen kapitalisme en fascisme 
werd het sterkst gelegd door Dimitroff in 
1935: 'Het aan de macht gekomen fascisme 
is de openlijke terroristische diktatuur van 
de meest reactionaire, meest chauvinisti
sche, meest imperialistische elementen 
van het financiers-kapitaal'. 5 

Hierbij moet benadrukt worden dat deze 
kenschets 47 jaar geleden geformuleerd 
werd in een situatie, waarin de nazi's reeds 
(via parlementaire weg!) aan de macht 
gekomen waren. In de kenschets ontbreken 
een aantal belangrijke elementen, zoals 
een verwijzing naar de massabasis van het 
fascisme en de ideologische componenten. 
Wel wordt aandacht besteed aan de dema
gogie: 
'Het fascisme past zijn demagogie aan de 
nationale bijzonderheden van ieder land 
aan en zelfs aan de bijzonderheden van de 
verschillende sociale lagen in één-en-het
zelfde land'. 
Later, na de historische overwinning op 
het fascisme werd door onderzoekers 
meer aandacht besteed aan de ideologische 
grondslagen van het Hitler-fascisme. 
In die onderzoeken werd onder meer aan
getoond dat de fascistische ideologie (of: 
anti-ideologie) niet meer was dan een 
vergaarbak van alle reactionaire ideeën, 
die reeds vóór de opkomst van en machts
overname door Hitier aanwezig waren. 
Kühnl zegt 'Alle componenten van de 
fascistische ideologie waren aanwezig, 
waar we ook naar kijken: het extreme 
militarisme, het racisme, het nationalisme, 
de ideologie van de sterke staat. Het is niet 
zo zeer de verdienste van het fascisme 
deze ideologie gecreëerd te hebben, als 
wel deze ideologische momenten gebun
deld en toegepast te hebben en vervolgens 
in de periode van de crisisjaren na 1929 op 
zeer doeltreffende wijze onder de massa's 
verspreid te hebben'.6 

Aan de genoemde componenten kan na-

5. G. Dimitroff: Eenheid tegen het fascisme, 
Pegasus, 1973 (herdruk). 

6. E. Kühnl: in Fascisme Toen en Nu. 
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tuurlijk nog meer toegevoegd worden, 
zoals onder meer de reactionaire opvattin
gen over man/vrouwverhoudingen, dat 
tegenwoordig samengevat wordt in de 
term 'seksisme'. In Politiek en Cultuur is 
hieraan reeds eerder aandacht besteed 
door Sylvia Schreuders-Bacchini.7 

De opvattingen van de nazi's en ook die 
van de Mussolini-fascisten, kunnen sa
mengevat worden in de zin: 'De man als 
soldaat, de vrouwen als moeder (baarma
chine)'. 
ledereen die niet in dit plaatje paste, zoals 
homoseksuelen, stonden eveneens bloot 
aan de scherpste vormen van vervolging 
en onderdrukking. 
Overigens stond het seksisme van de 
Hitler-en Mussolini-fascisten sterk in het 
teken van de oorlogsvoorbereiding. Voor 
de oorlogsvoorbereiding was toen nodig: 
een sterk leger met vele en dappere solda
ten. Anderzijds moest de bevolking op peil 
blijven: veel kinderen. 
Een belangrijke stelling in het artikel van 
Sylvia Schreuders-Bacchini is: 'Door de 
strijd aan te binden met alle opvattingen 
waarmee het fascisme zich voedt, worden 
de voorwaarden geschapen voor het ont
staan van een zeer breed anti-fascistisch 
bewustwijn'. 
Even verderop zegt Sylvia: 'Het gaat daarbij 
om het bestrijden van fascistische denk
beelden als zodanig, niet alleen om hun 
schadelijke effecten maar omdat het ver
werpelijke ideeën zijn .. .' 
Het probleem met deze stellingen is dat de 
kenmerken van de ideologie van toen (in 
andere landen) automatisch overgeplant 
worden op het heden. 
Dat is trouwens ook wel aan de hand met 
antifascistische pamfletten. Soms komt 
daarin voor de simplificatie: 'Fascisme, 
racisme, antisemitisme en seksisme is 
moord'. 
Nu weten we dat antifascisten vóór de 
Tweede Wereldoorlog vaak als leuzen 
hanteerden: 'Fascisme is moord, fascisme 

7. Politiek en Cultuur, mei, 1980. 
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is oorlog'. Dat was volkomen juist. Het 
gaat mij echter te ver als we in onze agitatie 
zouden suggereren dat alle racisten, anti
semieten en seksisten potentiële moorde
naars zouden zijn. 
Alle verschijnselen en praktijken, zoals 
racisme, antisemitisme, militarisme, auto
ritairisme, terreur en geweld, seksisme, 
nationaal chauvinisme enz. moeten bestre
den worden, zowel om hun schadelijke 
effecten als omdat het verwerpelijke ideeën 
zijn. En wel als zodanig, en niet alleen 
omdat ze ook onder het fascisme voorkwa
men. Daarbij kunnen vele argumenten en 
middelen gehanteerd worden, aangepast 
aan de huidige stand in de strijd. 

Racisme en antisemitisme 

Voorgaande opmerkingen gelden in feite 
ook voor de bestrijding van racisme en 
antisemitisme. Vooral deze verschijnselen 
worden vaak in de discussie tegen fascisme 
aangeplakt. Dat komt waarschijnlijk omdat 
de dragers van de meest scherpe racisti
sche opvattingen bij clubjes zitten zoals de 
Nederlandse Volksunie, de Centrumpartij, 
de Vikingjeugd en noem maar op. 
De propaganda van die groeperingen lijkt 
verdacht veel op de nazi-demagogie, al 
pakt de Centrumpartij het wat slimmer aan 
dan Glimmerveen en de Nederlandse 
Volksunie. 
Die vormen van radicaal racisme hebben 
echter in de praktijk weinig aanhang, al 
zeggen de verkiezingscijfers natuurlijk ook 
niet alles. 
Een groter gevaar zou natuurlijk wel aan
wezig zijn als de radicaal racistische opvat
tingen overgenomen zouden worden door 
de grote rechtse partijen in ons land (VVD 
en CDA). In Groot-Brittannië zijn de opvat
tingen van het fascistische Nationaal Front 
voor een groot deel overgenomen door de 
Conservatieve Partij van Thatcher. Is er 
directe aanleiding voor een dergelijk gevaar 
in Nederland? 
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In ons land is enkele maanden geleden 
een heftig debat ontstaan over het racistisch 
verleden van Minister Van Dijk (CDA) van 
'ontwikkelingssamenwerking'. Als Van Dijk 
gezegd zou hebben dat hij die meningen 
nog deelde, was hij waarschijnlijk via een 
kamerbrede motie gedwongen tot aftreden. 
Wat hij misschien nog denkt in zijn 'achter
hoofd' lijkt mij weinig interessant. Een feit 
is dat hij stelde dat hij van mening was 
veranderd. Zijn oude plunje heeft hij weg
gegooid! Die ontwikkeling is ook verklaar
baar. Een minister van Ontwikkelingssa
menwerking moet in zijn standpunten over 
Zuid-Afrika rekening houden met de inves
teringskansen van het bedrijfsleven in 
andere delen van Afrika. 
Ook het Eerste Kamerlid Zoutendijk (VVD) 
moest de racistische uitlatingen, die hij 
gedaan had op een bijeenkomst van de 
OSL, terugnemen. Hij had het zo niet be
doeld en citaten waren uit hun verband ge
rukt. 

Van doorslaggevend belang is dat we 
sinds 1971 beschikken over een anti-racis
me-wetgeving,8 die in grote lijnen beant
woordt aan het Verdrag van 1966 inzake 
de uitbanning van elke vorm van rassen
discriminatie. 
Daardoor zijn in ons land diverse vormen 
van racisme, wanneer dit in het openbaar 
gebeurt, strafbaar gesteld: opzettelijke 
belediging, het preken van rassehaat of
discriminatie, opruiing tot gewelddadig 
optreden. 
Ook is strafbaar het openbaar maken, 
verspreiden of ter verspreiding in voorraad 
hebben van racistische uitlatingen, tenmin
ste als dit niet voor 'zakelijke berichtgeving' 
bedöeld is. 
In 1981 nog is het artikel in het Wetboek 
van Strafrecht, dat rassendiscriminatie in 
de sociaal-economische sfeer strafbaar 
stelt, aangescherpt. 
De wetgeving is prachtig, maar de praktijk 

8. O.a. de artikelen 137c, 137d, 137e en 429quater 
van het Wetboek van strafrecht. 
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is minder mooi. Soms lijkt het er op dat ze 
een symbool is van antiracistisch Neder
land, dat gebruikt moet worden om een 
wit voetje te halen bij de internationale 
commissie van de Verenigde Naties, die 
toeziet op naleving van het Verdrag. Vanaf 
het begin is het knudde met de uitvoering 
van de wet. Iedereen, die in de praktijk 
werkt met de antiracisme-wetgeving en te 
maken krijgt met politie en justitie, weet 
hoe moeilijk het is deze instanties in bewe
ging te krijgen. 9 

Minister van Justitie De Ruiter heeft echter 
beterschap beloofd en een actiever opspo
rings-en vervolgingsbeleid aangekondigd: 
'De opsporing en vervolging van gedragin
gen, die mensen discrimineren wegens 
hun ras, godsdienst of levensovertuiging 
verdienen een hoge prioriteit. Strafrechte
lijk optreden kan in deze gevallen een 
normbevestigende werking hebben, met 
name wanneer zulke gedragingen herinne
ringen oproepen aan het tijdperk van het 
fascisme, dat achter ons ligt.' 
Recente ervaringen wijzen er op dat deze 
stellingname nog niet in alle geledingen 
van het politie- en justitieapparaat is door· 
gedrongen. Een voortdurend hameren op 
het belang van het gebruik van juridische 
middelen zal nodig zijn. 
Met juridische middelen alleen ban je 
racisme en racistische vooroordelen na
tuurlijk niet het land uit. Daar is meer voor 
nodig. Het is echter van het hoogste belang 
dat de overheid gedwongen wordt tot 
bestrijding van racisme en racistische 
praktijken. Het niet of niet voldoende uit
voeren van de antiracisme-wetgeving is 
een permanente schending van de rechts
staat. 
In het bijzonder geldt dit voor het verbod 
en de ontbinding van racistische groepe
ringen, zoals de Nederlandse Volksunie en 
de Centrumpartij. 
Het zou echter te ver voeren in het kader 

9. Zie o.a. mijn artikelen in Politiek en Cultuur van 
januari 1980 en in De Waarheid van 23 februari 
1982. 

179 

van dit artikel dit vraagstuk volledig uit te 
diepen. 10 

Van belang voorts is natuurlijk het feit dat 
eind 1981 door een zeer ruime meerderheid 
in de Tweede Kamer een nieuw eerste 
artikel van de Grondwet is aanvaard. Dit 
non-discriminatie-artikel stelt als richtsnoer 
voor de staat, dat zij zich moet onthouden 
van elke vorm van discriminatie. 

Het voorgaande toont aan dat op het niveau 
van de staat al veel bereikt is in de bestrij
ding van racisme en antisemitisme, ook al 
is nog niet alles koek en ei. Waar dan ook 
in de samenleving zal racisme en antisemi
tisme bestreden moeten worden, met de 
argumenten die in een bepaalde situatie 
passen. Economische crisis, werkloosheid, 
woningnood, hoe nijpend ook, kan en mag 
geen alibi of aanleiding zijn voor beschul
digingen in de richting van Turken, Marok
kanen of Surinamers. 

Komt het fascisme op7 

In vele discussies wordt aangevoerd dat er 
weer sprake is van een herlevend of opko
mend fascisme. 
Daarbij wordt gewezen op het steeds bru
taler optreden van fascistische en racisti
sche groeperingen, leuzen op muren, 
racistische pamfletten, bom-aanslagen in 
het buitenland, toenemend politiegeweld 
en autoritaire tendensen bij de overheid, 
kreten als 'het enige recht van de vrouw, is 
het aanrecht'. 
Natuurlijk moeten al die verschijnselen en 
praktijken bestreden worden. De vraag is 
echter of al die verschijnselen en praktijken 
wijzen op een opkomend fascisme. Zoals 
reeds eerder gezegd: al die verschijnselen 
en praktijken deden en doen zich ook voor 
buiten het kader van het fascisme of buiten 

10. Belangstellenden wijs ik op mijn artikel in het 
Nederlands Juristenblad van 24 oktober 1981 
en op de in voorgaande noot genoemde artike
len. 
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het kader van optreden van (neo-)fascisti
sche organisaties. 
Van enorm belang is het feit dat het Hitlar
fascisme in 1945 een historische nederlaag 
leed. Dat gebeurde reeds eerder met het 
Italiaanse fascisme, waarbij overigens 
aangetekend moet worden dat het Italiaan
se verzet bij die nederlaag een belangrijke 
rol gespeeld heeft. Later sneuvelden ook 
andere fascistische stelsels in Spanje en 
Portugal. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het fas
cisme in die landen en in andere (West)
europese landen met wortel en tak is uit
geroeid. Een feit echter blijft dat (neo)-fas
cistische krachten in Duitsland en Italië 
zich nooit hebben kunnen herstellen van 
hun nederlaag in de Tweede Wereldoor
log. 

In Nederland hebben fascistische organi
saties nooit- en zeker niet na de Tweede 
Wereldoorlog- een grote massa-aanhang 
gehad. 
Dit beeld wordt bevestigd in een uitvoerig 
rapport van de Luxemburgse socialist 
Krieps aan de Raad van Europa in septem
ber 1980.11 Krieps, die zelf als politiek ge
vangene de verschrikkingen van de nazi
kampen had meegemaakt, constateert in 
vele landen de aanwezigheid van (neo-)na
zi- en fascistische groeperingen en daarmee 
verbonden (vooral racistische) propagan
da. 
Zijn voornaamste conclusie is echter dat je 
niet kunt spreken van een opleving van het 
fascisme in Europa en dat er geen reden is 
voor de vrees dat de fascistische bewegin
gen in de nabije toekomst méér dan een 
marginale rol zullen spelen. 
Wel doet hij een felle oproep voor voltooi
ing van de democratie in de uitgebreidste 
zin en waakzaamheid tegen racistische en 
fascistische propaganda. Zijn rapport werd 

11. Council of Europa, 15 september 1980, Doe. 
4590. Parliamentary Assembly. Report on the 
need to combat fascist propaganda and its 
racist aspects (Rapporteur: Mr. Krieps). 
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overgenomen en bevestigd door een reso
lutie van de Raad van Europa. Met Krieps 
ben ik van mening dat het fascisme- als 
politiek georganiseerde stroming -niet 
het grootste gevaar van deze tijd is. Zelfs 
wil ik stellen dat thans een overschatting 
van het fascisme-gevaar in actie en discus
sie het risico met zich meebrengt dat de 
aandacht wordt afgeleid van de noodzake
lijke bestrijding van andere- veel grotere 
-gevaren in deze tijd, zoals de atoombe
wapening of het afglijden naar autoritaire 
methodes en systemen. In een interview 
met de Haagse Post (20 maart 1982) trekt 
defensie-minister Van Mierlo (D'66) de 
volgende conclusie: 'De oppositie van de 
burgers tegen de gruwelijkheid wordt 
groter en dreigt de strategie te overwoeke
ren. En dan kom je voor het dilemma te 
staan dat de democratie de nucleaire stra
tegie uitholt of de nucleaire strategie de 
democratie'. Men kan zich afvragen: uit 
welke bronnen stamt het stellen van een 
dergelijk 'dilemma'? Uit de contacten, die 
van Mierlo heeft met de leiding van het 
Nederlandse legeren/of de NAVO? 
Ook op andere politieke en sociale conflic
ten wordt de laatste jaren steeds gere
ageerd met politiegeweld en politieke 
processen: politiegeweld tegen krakers, 
demonstranten tegen kernenergie, muni
tietrein, Rotterdamse havenstakers en 
stakingsverboden met hoge dwangsom
men. 

Het fascisme in de twintiger en dertiger 
jaren kwam op, kreeg een massabasis, in 
zeer specifieke omstandigheden, die ken
merkend waren voor de politieke situatie 
en krachtsverhoudingen in die jaren. In 
Duitsland, Italië, Spanje en Portugal kon 
het aan de macht komen. Het was een 
wrede, maar zeker, zoals de geschiedenis 
heeft laten zien, geen duurzame macht. 

12. Parliamentary Assembly of the Council of 
Europa; Resolution 743 (1980) on the need to 
combat rasurgent fascist propaganda and its 
racist aspects. 
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Kühnl 13 wijst er op dat na 1930 bijna alle 
groeperingen binnen de heersende klasse 
in Duitsland het er over eens waren dat de 
democratie (de Republiek van Weimar) 
vervangen moest worden door een autori
tair systeem. Alle vormen daarvan werden 
onderzocht. Herstel van de monarchie, een 
presidentiële dictatuur, een militaire dicta
tuur. Uiteindelijk kreeg de legerleiding 
opdracht de mogelijkheid van een militaire 
dictatuur te onderzoeken. Men kwam tot 
de conclusie dat een militaire dictatuur niet 
haalbaar zou zijn en dat een dictatuur 
zonder solide massabasis onmogelijk was. 
Die massabeweging was aanwezig in de 
nazi-partij van Hitler, die van een kleine 
sekte in 1928, met slechts 2112% van de 
stemmen, gegroeid was tot de grootste 
partij met 37% van de stemmen, aldus 
Kühnl. 
Zou een dergelijke geschiedenis zich kun
nen herhalen? Ik denk het niet. 
De geschiedenis herhaalt zich, in een ver
anderende wereld nooit op dezelfde wijze. 

Er was toen- in het interbellum- meer 
aan de hand dan alleen een economische 
en politieke crisis. In andere landen van 
(West-)Europa, zoals Frankrijk, Groot-Brit
tannië, Nederland en België, en in de Ver
enigde Staten kon het fascisme niet aan de 
macht komen, terwijl er wel fascistische 
bewegingen aanwezig waren en ook een 
economische en politieke crisis aan de 
gang was. 
Bovendien, en dat lijkt mij het allerbelang
rijkste, is er in Nederland en in vele andere 
landen, naast en vaak samen met een 
enorme opleving van de vredesstrijd, een 
herwaardering van de anti-fascistische 
tradities op gang gekomen. Ik heb daarop 
al in het begin van mijn artikel gewezen. 
Hecht in die antifascistische tradities zijn 
verankerd de leuzen: Nooit meer oorlog! 
Nooit meer fascisme! 
Daarmee is het fascisme in Europa als 

13. In Fascisme Toen en Nu (blz. 32) 
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vorm van dictatuur van het monopolieka
pitaal en het militair-industrieel complex 
waarschijnlijk onbruikbaar geworden. 

Buiten Europa 

In het voorgaande is vooral aandacht be
steed aan het fascisme in Europa. De vraag 
is hoe we dictaturen in landen als Indonesië, 
Chili, Argentinië en El Salvador moeten 
beschouwen. 
De termen fascistische regiems en militaire 
regiems worden door elkaar heen gebruikt. 
De totale terreur en bloedige onderdrukking 
in die landen wijkt vaak weinig af van die 
in Hitier-Duitsland of fascistisch Italië. Toch 
zijn er belangrijke verschillen. Ten eerste is 
de fascistische of militaire dictatuur van 
buiten af in die landen geïmporteerd (direct 
of indirect). terwijl de fascistische beweging 
in Duitsland en Italië destijds van binnenuit 
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groeide en de macht veroverde. Ten tweede 
steunt de militaireen/of fascistische dicta
tuur in die landen niet op een massabewe
ging, maar kwam via coups en machtsgre
pen tot stand. In die zin is er weinig verge
lijkingsmateriaal met de opkomst en afgang 
van het fascisme in Europa en met die van 
de nazibeweging in de Verenigde Staten 
van Amerika. 
Rudy Koopmans14 stelde in 1977: 
'Tekenend voor de positie van het fascisme 
in de derde wereld is dat Allende niet door 
deze fascistische organisatie (Patria y Li
bertad, F.V.) ten val werd gebracht maar 
door de anti-communistische legertop.' 

Opleving antifascistische strijd 

In het begin van mijn artikel heb ik er op 
gewezen dat er de laatste jaren een sterke 
opleving is van de antifascistische strijd in 
velerlei vormen. Toch is er geen sprake 
van een toenemend fascisme. Dit lijkt met 
elkaar in tegenspraak. 
Toch is dat niet zo. 
Lange tijd is de jongere generatie, die 
geboren was in en na de Tweede Wereld
oorlog, verstoken geweest van informatie 
over de betekenis van de overwinning op 
het fascisme en in het bijzonder over de 
rol van het verzet tegen de nazi-bezetter. 
In de jaren van de koude oorlog, een nieuw 
wapen van de meest agressieve delen van 
het monopoliekanaal en van het militair-in
dustrieel complex, werd de broze eenheid 
van antifascisten, die gegroeid was in de 
strijd tegen de moffen, verbroken. 
Het meest bewuste deel van het verzet, de 
ruggegraat, werd aan de kant gezet, op 
harde wijze en grof 'kaltgestellt'. De band, 
die er was met andersdenkenden werd 
verscheurd, de Vijfde Mei als nationale 
feestdag afgeschaft. Daarentegen konden 
collaborateurs met de bezetter weer hun 
plaatsen innemen in het politieke, maat-

14. In Fascisme Toen en Nu (blz. 85) 
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schappelijke leven. Oorlogsmisdadigers, 
die ter dood veroordeeld waren, kregen 
gratie en kwamen spoedig weer vrij. 
Ook in West-Duitsland, dat tegen alle af
spraken van Potsdam en Jalta in herbewa
pend werd, konden oorlogsmisdadigers en 
oud-nazi's opnieuw hoge posten bekleden. 
In het Braunbuch 15 van 1965 worden 1800 
namen genoemd: 
- 15 ministers en staatssecretarissen van 

de Bondsrepubliek 
- 100 generaals en admiraals van de 

Bundeswehr 
- 828 hoge justitie-ambtenaren en leden 

van de rechterlijke macht 
- 245 hoge ambtenaren van de buiten

landse dienst 
- 297 hoge politie-functionarissen. 

De laatste jaren- met het wegebben van 
de ergste vormen van de koude oorlog -
is er echter weer een toenadering tussen 
de verschillende groeperingen van het 
voormalig verzet en de vervolgingsslacht
offers, ondanks de vaak grote verschillen 
van politieke mening. 
Het was er reeds in de acties tegen de 
door de regering voorgenomen gratiëring 
van de Drie van Breda in 1972. 
Een hechte band, een manifest gezamenlijk 
optreden, was er in de Menten-zaak. Die 
samenbundeling, tot stand gekomen door 
de Werkgroep Recht en Openheid in de 
zaak-Menten, bleek uiteindelijk een on
weerstaanbare kracht, waarvoor de politie
ke en justitie-autoriteiten in ons land moes
ten zwichten. 
De beschermingspolitiek tegenover oor
logsmisdadigers, de erfenis van de koude 
oorlog, werd doorbroken. 
De politieke wedergeboorte van het verzet, 
zoals Joop Wolff het uitdrukt,16 heeft in
middels tot nieuwe resultaten geleid. 
Grootscheepse viering van de Vijfde Mei in 

15. Braunbuch, Kriegs- und Naziverbrecher in der 
Bundesrepublik; Staatsverlag der Deutschen 
Demokratischen Republik, Berlin, 1935. 

16. Joop Wolft in Politiek en Cultuur van mei 1980. 
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1980, gevolgd door een kamerbrede motie 
voor herstel van de Vijfde Mei als nationale 
feestdag en een Koninklijk Besluit dat dit 
vastlegt. 
Een nationale tentoonstelling Verzet en 
Vervolging 1933-19NU, voor het eerst 
opgesteld in 1980 in het Paleis op de Dam 
met 58.000 bezoekers en later in diverse 
andere plaatsen. 
De opleving van de antifascistische tradi
ties, waarvoor de CPN consequent en met 
volharding ook in de moeilijke koude oor
logsjaren opgetreden was, werkt door op 
diverse terreinen. 
In de vredesstrijd, in de bestrijding van het 
anti-communisme, in de bestrijding van 
racisme, antisemitisme, van onderdrukking 
en discriminatie in welke vorm dan ook. 
Die tradities van antifascisme krijgen te-
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recht een grote plaats toebedeeld in het 
ontwerpprogram van de CPN. 
In de strijd tegen allerlei verschijnselen, 
die herinneringen oproepen aan hettijdperk 
van het fascisme dat achter ons ligt, kunnen 
historische argumenten een belangrijke rol 
blijven spelen. Die historische argumenten 
moeten echter niet steeds in alle gevallen 
gebruikt worden. Vaak gaat elke vergelij
king met de verschrikkingen in en voor de 
Tweede Wereldoorlog mank. 
Bestrijding van racistische, antisemitische 
en seksistische praktijken, van politiege
weld en andere autoritaire tendensen heeft 
vaak even sterke overtuigingskracht als dit 
gebeurt met argumenten die ontleend zijn 
aan de actuele politieke situatie. 

Frans Vries 
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Er verandert iets binnen de Nederlandse 
vakbeweging. De jarenlange worsteling 
tussen centraal overleggen en invloeds
verwerving aan de basis begint zich te 
uiten in een wat meer verschillende op
stelling van de bonden. Alternatieve be
leidsvoorstellen lijken wat meer bespreek
baar. 
De visie van de PvdA-top geeft niet meer 
het enig mogelijke parcours aan voor de 
FNV-bestuurders en voor het eerst sinds 
zeer lange tijd kan weer gesproken worden 
over een relatie tussen CPN-bestuur en 
FNV (NW)-bestuur. 
Tegelijkertijd zijn er natuurlijk de enorme 
problemen, tot uiting komend vooral in 
het ernstige ledenverlies van de meeste 
FNV-organisaties. 
Er verandert iets binnen de CPN. De partij 
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heeft kans gezien om uit haar isolement 
te komen. En hoewel- voor ons als voor 
anderen- de sociaal-economische politiek 
misschien wel het meest traditionele 
gebied is, met alle starheid, gebaande 
wegen en oud zeer van dien, geldt ook 
hier: er zijn ontwikkelingen. 
Ontwikkelingen die tot uitdrukking komen 
in de programma's van de partij en in de 
discussie met anderen. Een belangrijke 
vraag die zich tussen de programdiscussies 
voordoet is: hoe gaat de CPN te werk op 
sociaal-economisch gebied? Hoe gaan wij 
leden van de CPN te werk in vakbonden, 
actiekomitees en andere belangenorgani
saties? Wat is eigenlijk onze visie op de 
vakbeweging, als oudste en grootste 
organisatie van de arbeidersklasse? 
Wat is onze theorie, wat is onze praktijk? 

Geweigerd, gedoogd, 
gewaardeerd 
Communisten in de FNV (NVV) 

Tussen EVC en NW 

Veel CPN-leden die nu werk doen in een 
vakbondsafdeling, in een bedrijfskader
groep hebben nog de tijd meegemaakt 
van de organisatorische scheiding tussen 
communisten en socialisten. PvdA-leden 
in het NW, CPN-leden in de EVC. Voor 
veel bekende en actieve leden van de CPN 
was deze scheiding niet van de baan na de 
opheffing van de EVC. Het zou nog tot 
1972 duren voordat de belangrijkste NVV
bonden zich in theorie en praktijk door 
middel van statutaire veranderingen open
stelden voor leden van CPN, NVB en 
ANJV. 
Maar daarmee waren alle barrières nog 
niet opgeruimd. De sfeer van de koude 

oorlog, de volstrekt in het maatschappelijk 
systeem vergroeide werkwijze en ideologie 
van belangrijke geledingen van NW en 
PvdA, het isolement en de vaak sektarische 
positie van de CPN maakten de samenwer
king niet hartelijk. 
Waarbij ook de historische bijzonderheden 
van de twee vakcentrales (NVV en EVC) 
niet uit het oog verloren mogen worden. 
Wie nu het soms gemakkelijke, vaak erg 
moeilijke proces van integratie NVV-NKV 
beziet, kan zich voorstellen, dat er tijd voor 
nodig is om tot eenheid te komen. 
Dat betekende in veel gevallen dat de 
organisatorische scheidslijnen nog beston
den in de, voor de vakbeweging zo belang
rijke, zestiger jaren (laten we zeggen in de 
periode tussen de start van het bedrijven-
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werk in 1964 en de ENKA-bezetting in 
1972). 
Maar inhoudelijk is in die tijd wel de grote 
beleidsverandering doorgezet welke sa
menwerking tussen socialisten, commu
nisten en anderen in de bonden mogelijk 
maakt. Belangrijke principes waarvoor ook 
de CPN optrad werden in dietijd ingevoerd: 
het breken met de geleide loonpolitiek, 
voeren van loonstrijd, optreden voor sta
kingsrecht, bedrijfsgewijze organisatie in 
de vakverenigingen. 
Voor wat betreft een deel van de vak
bondsleiding voltrokken zich deze veran
deringen niet altijd van harte. In 1972 trad 
NVV-voorzitter Ter Heide plotseling af na 
een aantal conflicten met vooral de Indu
striebond NVV. De leiding van deze bond 
stelde zich op het standpunt dat niet het 
Verbondsbestuur van het NVV te beslissen 
had over centrale (matigings) afspraken, 
maar de leden der bonden. 
Er was in die tijd een zo brede onderstroom 
in de bedrijven, dat er geen terugkeer naar 
de oude orde mogelijk was. Leden van de 
CPN speelden in die beweging een mobili
serende rol. Dat was onder meer het geval 
in de belangrijke stakingen in de strokarton 
in 1969. Deze staking werd ondanks de 
afzijdige houding van de vakbondsleiding 
gewonnen en veroorzaakte een enorme 
deining onder kaderleden en bestuurders 
in de gehele vakbeweging. 
De haven- en werfstakingen die het jaar 
daarna plaats vonden in de Rijnmond 
misten hun uitwerking evenmin. Veel 
stakers zagen de gebeurtenissen als een 
ontmaskering van de leidingen der vak
bonden en veel actieve kaderleden en 
bezoldigden van het NVV trokken de con
clusie dat het anders zou moeten in de 
Nederlandse vakbeweging. In dit, toch wel 
vernieuwingsgezinde klimaat, kozen vele 
vakbondsleiders voor een nieuwe koers. 
Leden van de CPN, die- zoals gezegd
vaak geen lid konden worden van een 
NVV-bond, waren actief in actiecomités 
van georganiseerden en ongeorganiseer-

185 

den. In veel gevallen werden het deze 
actiecomités die het initiatief namen, initia
tieven waar grote en belangrijke stakingen 
uit voortvloeiden, met of zonder steun der 
vakbonden. 1 

De houding die de communisten in die 
periode aannamen, zal zeker verenigend 
gewerkt hebben op veel bedrijven en zal 
ook versterking hebben opgeleverd voor 
de vakbonden. Maar we weten ook dat 
men zich in kringen van vakbondsbestuur
ders tot het uiterste verzet heeft tegen 
actiecomités. Het verschilt per bond en 
soms ook binnen een bond, maar de weer
zin om samen te werken met ongeorgani
seerden is groot. Nu nog. 

Loonstrijd of inkomensherverdeling7 

Inmiddels zijn communistische werkne
mers als regel lid van een FNV-bond, of 
kaderlid, in een enkel geval bezoldigd 
bestuurder of medewerker. Inmiddels ook 
zijn er veel dingen, die in 1964 totaal nieuw 
waren binnen de vakbeweging, ontwikkeld 
tot algemeen erkende beginselen. Heel 
algemeen: de idee van de klassensamen
werking, in de vijftiger jaren zo'n belangrijke 
hoeksteen in het NVV en NKV-beleid is 
verlaten. De crisispolitiek de bedrijfssluitin
gen, de werkgelegenheidsontwikkeling, de 
(beginnende) onttakeling van de sociale 
zekerheid hebben hier voor gezorgd. Onder 
leden en bestuurders van de FNV bestaat 
vrijwel nergens meer vertrouwen in het 
redelijk overleg met de werkgevers (van 
SER tot OR). 
In vrijwel alle FNV-bonden kunnen we een 
groeiende oriëntatie op strijd waarnemen, 
waarbij natuurlijk wel rekening gehouden 
moet worden met de heel moeilijke positie 
van de arbeiders met betrekking tot de 
werkloosheid. 
Hierin is een nogal duidelijke onderbreking 

1. 'De CPN en de vakbeweging in de 60'er en 70'er 
jaren', Ca rel van Dillen, in P&C februari en maart 
1979. 
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geweest in de regeringsperiode van het 
kabinet-Den UyiNan Agt. Remmingen van 
partijpolitieke aard? Kennelijk wel. Maar er 
waren soms óók langdurige aarzelingen 
tijdens de regeringsperiode Van Agt-Wiegel 
(Bestek '81), met name in de leiding van 
de vakcentrale. Dit zou te maken kunnen 
hebben met de toen nog niet voltooide 
eenwording van NW en NKV. 
Oriëntatie op strijd, maar waarvoor? Daar
over werd nogal eens verschillend gedacht 
tussen CPN-bestuur en de meeste vak
bondsbesturen. Ik geloof nu dat de CPN in 
1972 en '73 een te starre houding heeft 
aangenomen rond de nivellering. De partij 
zag niet het belang van inkomensherver
deling, maar alleen het belang van loon
strijd en de vorming van macht in bedrijven. 
Daarnaast zal de in die tijd groeiende aan
sluiting met de relatief beter betaalde 
lagen van de arbeidersklasse (technisch
wetenschappelijke kaders, arbeiders in 
ploegendiensten) een rol gespeeld kunnen 
hebben voor de CPN. 
Ik vraag mij af, of de aantrekkingskracht 
die de CPN op deze groep uitoefent wel 
gelegen was (is) in ons standpunt m.b.t. de 
nivellering. Tegelijkertijd ben ik van mening 
dat de houding van het bestuur van de 
Industriebond NW schadelijk is geweest 
voor de eenheid binnen de arbeidersbewe
ging. De bond stelde zich achter het belang 
van een fractie (een grote fractie weliswaar) 
van de industriearbeiders en vervreemdde 
van een belangrijke groep (ook industriear
beiders) het midden- en hoger kader. Dit 
heeft zeker bijgedragen tot de enorme 
groei van de Verenigingen voor Hoger 
Personeel, die inmiddels een derde vak
centrale vormen, naast FNV en CNV. 
Een meningenstrijd die vrijwel direct na de 
staking bij de Hoogovens (1973) begon 
had betrekking op de vrijwillige loonmati
ging. De CPN heeft zich altijd (of het nu 
ging om 'afremming van de groei', de 
oliecrisis, 'solidariteit met de uitkeringsge
rechtigden', het 'scheppen van arbeids
plaatsen', of om arbeidstijdverkorting) 
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tegen de vrijwillige matiging gekeerd even
als tegen overheidsingrijpen in de lonen. 
Terecht vind ik. 
Hoewel dit soms zo op de voorgrond stond 
dat andere kwesties buiten ons blikveld 
bleven. Dat geldt bijvoorbeeld voor het 
vraagstuk van de bedrijfsdemocratie: de 
CPN stond lange tijd nogal tweeslachtig 
tegenover de ondernemingsraden, ook 
nog tijdens de laatste wetswijziging (1979). 
Ik denk dat dit wel degelijk te maken heeft 
met de stellingname over het 'hoogste 
belang' van de loonstrijd. Dat gold wellicht 
nog sterker voor het vraagstuk van sociale 
zekerheid. Een vraagstuk dat door de CPN 
zo nauw verbonden werd met de loonstrijd, 
dat het eigenlijk geen eigen bestaansrecht 
had.2 

Juist rond de loonmatiging is het lang zo 
geweest dat niet één bondsbestuur hetzelf
de standpunt innam als de CPN, behalve 
na afkeurin'g van het voorgestelde beleid 
door de ledenvergaderingen. Hiervan zijn 
nogal wat voorbeelden te vinden in de 
periode 1976-1979. 
Het waren de jaren van heftige discussies 
over de loonmatiging. De FNV-nota ar
beidsvoorwaardenbeleid 1977 werd door 
de ledenvergaderingen van de gezamenlij
ke bonden verworpen. Door de CPN is 
deze nota altijd aangeduid als de 'nota Kok 
en Spit'.3 Ook omgekeerd werd harde taal 
gebruikt in de vakbondspers, als het ging 
om de CPN of om CPN-leden en sympathi
santen. 

Om de wils- en meningsvorming van de 
vakbondsleden 

Toen kwam de haven- en sleepbootstaking. 
Sindsdien doet zich een nieuw verschijnsel 
voor binnen de Nederlandse vakbeweigng 
van na '45. Er wordt een openbare men in-

2. 'Loonpolitiek en loonstrijd in Nederland' uitgave 
IPSO, 1969. 

3. 'De uitdaging van de tachtiger jaren', Siep Geug
jes, in P&C februari 1980. 
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genstrijd gevoerd tussen bondsbesturen 
en ook binnen een aantal bonden. Daaraan 
zitten minstens twee bijzondere kanten. 
Het belangrijkste vind ik de wijze waarop 
de meningsvorming tot stand komt. In 
toenemende mate oriënteren de besturen 
van de bonden zich op de ontwikkelingen 
in hun sector en- hoewel dit nog veel 
verder ontwikkeld kan worden -op de 
leden- en kaderraadplegingen vooraf. Er is 
sprake van een veel minder exclusieve 
oriëntatie op de macro-economische ver
kenningen en de regeringsverklaring. De 
uitkomsten zijn daarom anders, meer 
verschillend per bond, maar gedifferenti
eerd binnen één bond.4 

Dit geldt onder meer voor de stellingname 
rond de koopkracht. Deze ontwikkeling 
heeft alles te maken met de enorme kritiek, 
(maar soms ook wel met het wegblijven 
van ledenvergaderingen) die de laatste 
jaren onder de achterban te bespeuren is. 
De haven- en sleepbootstaking was ook op 
dit punt belangrijk, maar vergelijkbare 
situaties deden zich ook in andere bedrijfs
takken voor. 
De tweede bijzonderheid is in feite de 
relatie FNV-PvdA. Er is sprake van een veel 
grotere distantie naar de regeringscoalitie 
toe, vergeleken met de periode '73-77. Ik 
zie dat niet als een partijpolitieke 'heroriën
tatie' (van enkele bonden) en ik hoop maar 
niet dat het zoiets gaat worden. 5 Ik zie het 
ook niet als een tactische zet ('handen 
vrij'), al doet die mening ongetwijfeld 
opgeld. Ik hoop dat dit het begin is van 
een ontwikkeling, waarin de besturen der 
vakbonden de dynamiek van de belangen-

4. Hiermee wil ik niet zeggen dat ik alle discussies 
tussen hoofdbestuurders der bonden toejuich. 
Met name de relatie Industriebond FNV-ABVA
KABO kan moeilijk toegeschreven worden aan 
het democratiseringsproces in de vakbeweging. 

5. Ik vind het zelfs al niet erg verstandig om de Voe
dingsbond FNV een concentratiepunt van de op 
verandering gerichte vakbandsgroepen - ook 
uit andere bonden - te noemen zoals Harry 
Homma doet in 'Doorwerking van de Rotter
damse havenstaking', Komma jaargang 2 num
mer3. 
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behartiging gaan zien als een belangrijk en 
politiek proces dat zich onafhankelijk van 
welke partij dan ook voltrekt. Dat zal de 
democratie in de vakbeweging goed doen 
en het is uiteindelijk de enige manier om 
de arbeidersorganisaties sterk te maken, 
ook de arbeiderspartijen. 
Ook is er de laatste twee jaar een zekere 
ontspanning in de verhouding vakbewe
ging-CPN. Ik zou die zeker niet willen ver
klaren met alleen maar analyses die be
trekking hebben op ontwikkelingen die de 
CPN, dan wel de sociaal-democratie door
maken. Waarom zou de vakbeweging zelf 
niet een proces van verandering doorma
ken? Genoemd is al het koopkrachtvraag
stuk en de daaraan verbonden discussies 
over de verhouding tussen leiding en 
leden. Daar moet nog iets bij denk ik; 
hernieuwde aandacht voor de vrede en de 
feminisering van de vakbeweging. Er is al 
jááááren een grote groep leden die de 
defensiebegroting aansnijden op vak
bondsvergaderingen. Dat zijn helemaal 
niet alleen communisten, maar het werd 
wel vaak als verwijt aangevoerd tegen de 
CPN ('politiek bedrijven op vakbondsver
gaderingen'). Nu de vredesbeweging de 
vakbeweging gemakkelijk overtreft in werf
kracht begint dit te slijten. De' defensiepa
ragraaf is uit de taboesfeer gekomen bij 
de vakbondsbesturen. Vredelievende leden 
hoeven geen 'oppositie' meer te voeren, 
maar kunnen zich concentreren op de niet 
weinige spanningspunten die hier liggen 
(hoe moet de omschakeling naar vredesin
dustrie zich voltrekken?). 
De feminisering van de vakbeweging werkt 
-denk ik- op een heel andere manier 
ontspannend. De CPN heeft hier geen 
bijzondere positie, geen enkele partij. Je 
zou misschien kunnen spreken van een 
gemeenschappelijk proces, dat de hele 
arbeidersbeweging doormaakt. De vrou
wenbeweging stelt vragen aan de orde, 
die zo volkomen anders zijn dan de traditi
onele vragen- in feite zet zij de hele soci
aal-economische politiek op de kop. In een 
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dergelijke situatie vervagen oude scheid
spunten, misschien wel omdat ze helemaal 
niet meer opportuun zijn. 

Het ledenverlies van de FNV-bonden 

Hoe positief dit ook allemaal is ... We moe
ten constateren dat de laatste twee jaar 
erg moeilijk geweest zijn voor de vakbewe
ging. Dit komt in de eerste plaats tot uiting 
in het ernstige ledenverlies van de meeste 
FNV-bonden. Hoe is dit te verklaren? 
Ik kan me niet vinden in de eenvoudige 
constatering: de mensen zeggen op door 
de koopkrachtdaling, bijvoorbeeld als ze in 
de WW of in de WAO komen. Wie dat zegt 
laat het beleid helemaal onbesproken en 
legt de oorzaken buiten de vakbeweging 
zelf. Mensen die het niet meer betalen 
kunnen moeten snoeien in hun uitgaven 
en in zo'n situatie probeer je te voorkomen 
dat het gas wordt afgesloten. Dat is klaar! 
Budgetair onderzoek leert ons dat in de 
eerste plaats abonnementen en lidmaat
schappen het moeten ontgelden. Dat kost 
ook vakbondsleden, al of niet tijdelijk en 
het verklaart wellicht een deel van het 
abrupte verlies van het moment. Het lijkt 
mij veel belangrijker, om te zoeken naar 
factoren, die verbonden zijn met de vakbe
weging zelf: beleid, werkwijze, organisatie. 
Een belangrijke vraag is dan hoe sterk 
staat de organisatie (hier vooral: kaderle
den en districtsbestuurders) in de leden
binding? Dat is volgens mij een probleem 
in de Nederlandse vakbeweging. Waar de 
grote strijdvragen altijd op centraal niveau 
zijn afgehandeld en via de media aan de 
leden (en niet-leden) worden gerappor
teerd, blijft de overtuigingskracht binnen 
de vereniging zelf relatief zwak. De band 
tussen kader en leden is dus een belangrijke 
factor in het ledenverlies. 
Een tweede factor is de voor velen uitzicht
loze jeugdwerkloosheid, waardoor de 
groei met nieuwe leden wordt geremd. In 
Nederlandkennenvakbonden eenenorm 
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ledenverloop,6 dat was ook al zo in de 
vijftiger en zestiger jaren, de werving moet 
het 'm dus doen. 
Een derde factor is naar mijn mening de 
veranderende opvatting met betrekking tot 
de arbeid. Deze veranderende opvatting 
houdt verband met de technologische 
ontwikkeling, met verorderingen in de 
arbeidsorganisatie, met nieuwe vormen 
van arbeidsdeling. Ook met veranderingen 
in de privésituatie van mensen. Tijdelijke 
krachten, uitzendkrachten, thuiswerkers, 
part-timers, 'vrijwilligsters', wellicht ook 
zelfstandigen vangen een ongekend grote 
hoeveelheid werk op in (of liever uit) 
dienstverlening en industrie. De vakbonden 
hebben bijzonder weing aantrekkingskracht 
voor deze groepen. En dat komt niet omdat 
er zo weinig te doen valt, het heeft te maken 
met opvattingen en wellicht met de sociale 
samenstelling van het vakbondskader. En 
hier hebben we dan een vierde factor: de 
veranderende samenstelling van de arbei
dersklasse. volgens mij ligt hier de belang
rijkste en meest omvattende oorzaak van 
het ledenverlies. 

Sinds 1963 daalt het aantal werkenden in 
de industrie (een daling die lange tijd op
gevangen is door de groeiende diensten
sector en de overheid). Bovendien veran
dert het werk waardoor zich verschuivingen 
voordoen in de kwalificatie, in de functie
structuur, in de inkomensverdeling. Be
schouwt men nu de personeelssamenstel
ling over een aantal jaren op één bedrijf, 
dan komt men al tot belangrijke verschui
vingen. Beschouwt men de arbeidsmarkt 
in zijn geheel, dan blijkt dat zich in de loop 
van circa 20 jaar een totale omwenteling 
heeft voorgedaan. 7 Een belangrijke vraag 

6. Dit wordt in vrijwel alle onderzoeken naar leden
ontwikkeling, binding, propaganda genoemd als 
een in het oog springende factor, ook in de on
derzoeken die plaats vonden na het ledenverlies 
in aansluiting op de bestedingsbeperking van 
1958. 

7. 'Veranderende samenstelling van de arbeiders
klasse', Kees Korevaar in P&C april 1979. 
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is: hebben vakbonden dit kunnen bijhou
den? 
Ik meen van niet. De Nederlandse vakbe
weging is in hoge mate de representant 
van de vakmatig geschoolde handarbeiders 
(iets wat in het bijzonder geldt voor de 
NVV-traditie). Daarbij komt, zoals bekend, 
de mannentraditie. Bovendien neemt de 
Industriebond FNV een toch wel 'beeldbe
palende' positie in, althans dat was lange 
tijd overduidelijk het geval. Het is moeilijk 
om precies te karakteriseren, hoe dit alles 
heeft doorgewerkt naar programma's, 
acties, werkwijze, organisatievorm, samen
stelling van kader en bezoldigd kader, 
enzovoort. Nauwkeurig en recent onder
zoek in deze richting ontbreekt, maar er 
zijn aanwijzingen dat een en ander een rol 
speelt bij de toch wel moeilijk verlopende 
werving van nieuwe vakbondsleden in de 
dienstverlenende sector, onder hoger 
geschoolden en onder de 'nieuwe onge
schoolden'. 

Kort gezegd: de (kader- en) ledenontwikke
ling heeft zich gedurende lange tijd niet in 
dezelfde richting voltrokken als de werkge
legenheidsontwikkeling. Overigens gaat 
deze stelling beslist niet voor iedere wille
keurige tak van bedrijf op. 
Het is dan ook niet zomaar een statistische 
ontwikkeling, die zich 'nu eenmaal' heeft 
voorgedaan, we praten over 20 jaar vak
bondsbeleid. Wellicht hebben we hier ook 
weer een reden, waarom de afzonderlijke 
FNV-bonden zich steeds meer als onafhan
kelijke bond profileren. 

Zijn de problemen van de FNV de proble
men van de CPN? 

Het soort analyse dat hier gemaakt wordt 
geeft natuurlijk geen antwoord op heel 
acute daling van ledentallen, zoals die zich 
bijvoorbeeld direkt na 4 en 20 maart 1980 
hebben voorgedaan. Deze stakingsacties 
tegen het inkomensbeleid van de regering-
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Van Agt/Wiegel waren volgens velen geen 
succes, omdat zij weinig aansloten bij de 
op de bedrijven gestelde eisen en omdat 
zij even abrupt eindigden als zij waren be
gonnen. 
Hier zal meespelen hoe (groepen) leden 
het beleid van het moment ervaren: suc
cesvol of niet succesvol. Toch kan ik me 
slecht vinden in de verklaring :8 'wie een 
goed beleid voert wint leden, wie een 
slecht beleid voert verliest leden'. Ik denk 
dat de arbeiderspartijen de ledenontwikke
ling van de vakvereniging niet moeten zien 
als een indirecte bijval of afkeuring van het 
partijbeleid rond de een of andere kwestie. 
Hoe dan wel? 
In feite is met de vele loonmaatregelen 
enz, de positie van de vakbeweging als 
zodanig in het geding. Hiermee wordt de 
democratie in ons land geweld aangedaan. 
In zo'n situatie bevindt de FNV-leiding zich 
uiteraard in een heel moeilijke positie, ook 
al omdat zij verdeeld is over de kwestie 
wel of niet doorstaken tegen een parle
mentaire meerderheid in. 
De CPN zal wel begrip op moeten brengen 
voor die positie, ook als de partij zich kan 
permiteren om zelf wél met een helder 
standpunt te komen. In zo'n situatie wekt 
het- denk ik-wrevel als wij de discussies 
(én de verbittering én het ledenverlies) 
naar onszelf toe interpreteren. 
In plaats daarvan lijkt het me beter om het 
-ondanks kritiek- op te nemen voor de 
vakbondsleiding en mee te debatteren in 
de kwestie vakbeweging en parlementaire 
democratie. 
Naast actieve versterking van de bonden, 
samenwerking in acties, verdediging van 
de vakbondsrechten, is het ook nodig om 
een zo helder mogelijk beeld te vormen 
van de positie van de FNV als massa-orga
nisatie en -beweging. De CPN heeft de 

8. Het gaat hier om een uitspraak die Bram Staats, 
voorzitter van de big. 18-FNV bij Ford deed in De 
Waarheid van 5-11-80. Een en ander leidde tot 
eenheftige reactie in de ZIN (het bondsblad), 
maar daar stond ook niet in waarom de iB dan 
wel leden verliest. 

I 
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vakbeweging altijd gezien als een belang
rijke, maar nooit als enige belangen- en 
strijdorganisatie van de Nederlandse arbei
dersklasse. Daartoe is de vakbeweging in 
doelstelling én in program én in bereik te 
beperkt: vakbonden houden zich (vaak ten 
onrechte trouwens) niet bezig met alle 
facetten van de levenssituatie van de ar
beiders; vakbonden organiseren en verte
genwoordigen niet alle werknemers (het is 
in de Nederlandse situatie vrijwel nooit 
meer dan 40% geweest). 
Maar wat betekent het ledenverlies van nu 
in dit verband? Waarschijnlijk doet zich 
met de versmallende massabasis van de 
FNV ook een versmallende machtsbasis 
voor. Het is belangrijk te weten waar en 
hoe dit tot uitdrukking komt en het is be
langrijk te weten of de ledenontwikkeling 
van de vakbonden iets zegt over de hele 
arbeidersbeweging,ook de partijen, cultu
rele organisaties, andere belangenorgani
saties. Kortom het is nodig om het leden
verlies der vakverenigingen tot onderwerp 
van klassenonderzoek te maken. 
Ik ben er niet van overtuigd, dat enkele van 
de hier beschreven problemen geheel aan 
de CPN voorbijgaan. Wat is ónze opvatting 
over arbeid? Hoe is onze aansluiting bij 
jongeren en jonge werklozen? Op welke 
lagen van de arbeidersklasse steunen wij 
in samenstelling? 
De afgelopen twee jaar is een begin ge
maakt met het in samenwerking verenigen 
van belangrijke organisaties die een rol 
vervullen in de sociaal-economische strijd, 
in de vorm varr de Driebergendialoog. Dit 
kan nieuwe perspectieven bieden en veel 
toevoegen aan de machtspositie van de 
vakbonden. Zeker als aansluiting gevonden 
wordt bij nieuwe bewegingen kan dit ook 
de aantrekkingskracht van de vakorganisa
ties voor nieuwe groepen en met nieuwe 
programmapunten vergroten. Uiteindelijk 
moet het mogelijk zijn om, in de vorm 
waarin in Driebergen wordt samengewerkt 
en in een steeds bredere samenstelling, te 
komen tot een alternatief sociaal-eco-
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nomisch plan. Voor het scheppen van 
werk, bij een kortere arbeidsduur, met het 
op peil houden van de sociale en culturele 
verworvenheden en met verdediging van 
het inkomenspeiL 

Het top-basis model 

Nog altijd wordt van de CPN gezegd, dat 
de partij veel te schematisch oordeelt over 
de relatie top-basis in de vakbeweging. 9 

Volgens deze kritiek ziet de CPN de vak
bondsleiding als i.h.a. als remmend, de 
basis als in principe actiebereid-vandaar 
dat wantrouwen tegen besturen in beginsel 
op z'n plaats zou zijn. Ik denk dat er alle 
aanleiding voor die constatering is: De 
Waarheid laat zich heel vaak in kritische 
zin (en sterk op personen gespeeld) uit 
over de leidingen der vakbonden. Nog 
steeds en is bijna principieel positief over 
actiebereidheid. 
Belangrijke vragen zijn: is er werkelijk 
sprake van gespannen verhoudingen tus
sen vakbondstop en -basis? En als dat zo 
is, gaat de CPN daar op een juiste manier 
mee om? De eerste vraag zou ik met ja 
(vaak wel) willen beantwoorden; de tweede 
met nee (niet altijd). 
In de eerste plaats moet worden geconsta
teerd, dat er binnen de arbeidersklasse 
zeer uiteenlopende belangen spelen, al 
naar gelang de rol die groepen vervullen 
in het produktieproces, culturele verschil
len, sekseverschillen, enz. Daarnaast zijn er 
dan nog de ideologische scheidslijnen. 
Alleen al het tot uitdrukking brengen van 
alle deelbelangen is moeilijk, laat staan het 
vinden van een democratische manier van 
besluitvorming. Dit brengt al heel veel 
spanningen met zich mee in alle vakbon
den, spanningen die zich eerder ontladen 
tussen (delen van) de basis en de leiding 
dan op andere plaatsen. 
In alle vakbonden is het tot uitdrukking 

9. Ruud Vreeman, medewerker 18-FNV in De Waar
heid van 30-10-81. 
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brengen van deelbelangen een probleem. 
Zo ook het top-basis vraagstuk. Ik was zeer 
verrast toen dit zonder omwegen werd 
toegegeven door bestuurders van de Hon
gaarse vakbeweging, waar wij als delegatie 
van het IPSO vorig najaar mee spraken. 10 

Problemen dus tussen de leiding en de 
leden der vakverenigingen in een Oost
europese staat. Spanningen ook, die be
trekking hadden op het 'coördineren' van 
het arbeidsvoorwaardenbeleid en van de 
jaarplannen. Naarmate men kiest voor een 
meer 'gecoördineerd' beleid, kiest men 
ook voor grotere spanningen binnen de 
eigen gelederen, omdat ook de meest 
actieve vorm van beraadslaging wellicht 
niet altijd voldoende is om verschillen te 
boven te komen. 
Kenmerkend voor de Nederlandse situatie 
is nu juist, dat het coördineren van het 
beleid altijd ruimschoots voorrang heeft 
gekregen boven het 'democratiseren' van 
het vakbondsbeleid. Hoewel er, zoals be
toogd, veranderingen zijn. 
Het zogenaamd coördineren van het beleid 
is ook vaak samengegaan met instrumen
taliseren van de vakbeweging ten behoeve 
van hetzij de regeringscoalitie, hetzij partij
doeleinden (van met name de PvdA). Ook 
hier konden ze in Hongarije wel over mee 
praten. 
Een zeker wantrouwen in de richting van 
besturen is dus historisch wel te verklaren 
en is niet beperkt tot Nederland. Het zou 
onjuist zijn om het te negeren, het zou ook 
onjuist zijn om het ongegrond te verkla
ren ... 
Deelbelangen, ideologische verschillen, 
pogingen om de vakbeweging tot een 
instrument van partij- of regeringspolitiek 
te maken. Zou hiermee de 'kloof' tussen 
vakbandsbasis en -leiding' afdoende ver
klaard zijn? Of is dit een te zonnige visie op 
de situatie binnen de vakbeweging? 
Het behoort tot de tradities van de CPN, 
om te wijzen op het 'buigen van de vak-

10. Een verslag van dit bezoek zal binnenkort ver
schijnen bij het IPSO. 
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bondsleiding voor de klassetegenstander'. 
Ik zou ervoor willen pleiten om deze traditie 
niet voort te zetten. Natuurlijk buigt de 
'vakbondsbestuurder soms voor de onder
nemer. Helaas wel en veel te vaak. Maar 
dáármee verschillen de leidingen niet 
principeel van de basis- het omgekeerde 
komt namelijk ook heel vaak voor. 
Toegegeven: er zijn voorbeelden bekend 
waarin leidingen de acties hebben 'afge
blazen', tegen duidelijke meerderheden 
onder de leden in. Maar het lijkt mij niet 
juist om deze situaties te verklaren uit de 
'dynamiek van de klassenstrijd', welke zich 
ook voort zet binnen de vakvereniging. 
Communisten die dat beweren (en die zijn 
er veel), zijn in feite blijven steken in het 
oeroude concept van de gecorrumpeerde, 
omgekochte vakbondsbestuurder. En 
hoewel hiervan, ook in Nederland, voor
beelden van geweest zijn, zou ik deze 
theorie toch liever niet tot wetenschap 
willen verheffen. De methoden, waarvan 
de kapitalistische ondernemingen en de 
staat zich bedienen, om invloed te verwer
ven binnen de arbeidersklasse zijn veel te 
ver ontwikkeld en te verfijnd voor een 
dergelijke analyse. Kortom, de onderne
mers weten zelf allang dat je de basis van 
de beweging naar je hand moet zetten en 
niet alleen de top! 

Storender nog dan de benadering van de 
top vind ik onze benadering van de basis. 
De CPN is de tolk van de vakbandsbasis 
lees ik soms in onze kolommen. Of: 'het 
partijbestuur van de CPN maakte zich tot 
tolk van de signalen uit het progressieve 
'kamp', om dat, wat in gezamenlijke actie 
en dialoog was bereikt, niet teloor te laten 
gaan.' Met alle respect voor de gezamen
lijke actie en de dialoog, ik vind het storend 
als wij ons blijven presenteren als een 
soort motor van links. Vooral ook, omdat 
dit meestal samengaat met zeer scherpe 
kritiek op personen, zoals Groenevelt, de 
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voorzitter van de Industriebond FNV, die 
zichzelf niet tot ons kamp rekent. 
Wij moeten niet steeds massa's zien als 
het om 'onze' zijde gaat en steeds maar 
enkelingen als het gaat om vertegenwoor
digers van een andere zienswijze. Daarmee 
blazen wij, leden van de CPN, onszelf op 
en dat is helemaal niet nodig. 
Wie zich (zoals ons dagblad De Waarheid) 
vooral baseert op het meest roerige deel 
van de vakbondsachterban, vindt natuurlijk 
steeds het eigen standpunt bevestigd. 
Want onze krant wordt nu eenmaal gedrukt 
in de terechte verwachting dat er ook in
vloed vanuit gaat op leden en lezers ... En 
dat levert dan vroeg of laat weer nieuws 
op. Daardoor wordt de kloof tussen vak
bondstop en -basis een schema of een dog
ma. 
Het is een beetje moeilijk om uit te leggen 
wat hiermee wordt bedoeld. Want er gaat 
natuurlijk ook iets motiverends en mobili
serends uit van deze opstelling -en het 
lijkt mij dat hier de aantrekkingskracht van 
de CPN ligt. Dat geldt althans voor mijzelf. 
Een voorbeeld kan wellicht duidelijkheid 
bieden. 
Ik hoor vaak van bevriende vakbondsbe
stuurders dat De Waarheid precies die 
ledenvergaderingen verslaat waar veel 
kritiek was op bestuursstandpunten. Dat 
vinden zij helemaal niet erg, want die 
kritiek wordt vaak in heel brede kring ge
deeld. Maar het is wèl vervelend als onze 
pers géén melding maakt van initiatieven 
die duidelijk door niet-CPN-leden (of juist 
door de top) zijn genomen, initiatieven die 
ook wel degelijk een vernieuwende en 
mobiliserende rol spelen of kunnen spe
len. 
Als wij communisten beweren dat wij de 
meest militante, bewuste delen van de 
vakbandsbasis vertegenwoordigen, dan 
zeggen wij dus ook: dit is bewust, dat niet. 
Dit is actie, dat niet. En die houding leidt 
bijna vanzelfsprekend tot een bepaalde 
verstarring waarin nieuwe vormen moeilijk 
of te laat worden herkend. 
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Dit zal denk ik steeds een dilemma blijven 
voor een politieke formatie die zich tot 
doel stelt actief deel uit te maken van mili
tante stromingen en die tegelijkertijd blijk 
wil geven van democratische opvattingen 
(en bijv. meerderheidsopvattingen respec
teert in de vakbonden). Voorlopig vind ik 
het pas echt storend als leden van de CPN 
gewapend met de enige echte 'juiste in
zichten' aan het vakbondswerk deelnemen. 
Dit is namelijk (het kon niet uitblijven) 
voorhoede-denken, waarbij ervan uitge
gaan wordt dat niemand buiten de CPN
kring echt goede ideeën kan hebben, of 
echt een goed vakbondslid kan zijn, of echt 
leiding kan geven aan de strijd. 
Ik zou niet willen beweren, dat dit nu ken
merkend is voor het gedrag van commu
nisten onder de actieve vakbondsleden, 
maar het komt nog wel voor. Zoals het ook 
nog wel voorkomt dat partijleden of bestu
ren zich rond een of andere kwestie op een 
voetstuk plaatsen, om de 'ongeïnformeer
de', soms zelfs 'beïnvloede' vakbandsmas
sa op hun rechten en plichten te wijzenY 

Actiecomités van georganiseerden en on
georganiseerden 

In de meeste communistische beschou
wingen over sociaal-economische strijd 
wordt gewezen op de rol van 
actiecomités. 13 Eerder is in dit artikel al iets 
gezegd over de actiecomité-strategie uit de 
zestiger jaren. Hoe kunnen we een typering 
geven voor de actiecomités uit de tachtiger 
jaren (voor zover ze een economische 

12. In 1981 vonden een aantal discussies plaats in 
IPSO-verband over de relatie CPN-vakbeweging, 
over de transmissieriemopvatting, enz. Aan de 
discussie werd deelgenomen door partijbe
stuurders, medewerkers van De Waarheid, on
derzoekers. Te zijner tijd zal een bewerking van 
het discussiemateriaal in Komma verschijnen. 

13. Deze passage is een bewerking van het materi
aal ten behoeve van de zomerkursus 1981. Ove
rigens was de discussie die hierover werd ge
voerd een belangrijke grondslag voor het tot 
stand komen van dit artikel. 
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grondslag hebben en enigerlei relatie met 
de vakbeweging)? 
Volgens een wel erg ruwe indeling kan het 
volgende onderscheid worden gemaakt. In 
de eerste plaats zijn actiecomités vaak 
actief als strijdleiding op een bedrijf (strijd 
tegen sluiting, voor verdediging van het 
levenspeil). In de tweede plaats kennen we 
de gezamenlijke actiecomités, die tot doel 
hebben, om de werknemers uit meer be
drijven te verenigen, veelal een hele be
drijfstak. In de derde plaats zijn er veel 
actiecomités die proberen, de personele 
belangenstrijd te verenigen met een ander 
doel (bijv. het op peil houden van de voor
zieningen ten behoeve van de bevolking). 
In de vierde plaats kennen we de solidari
teitscomités, waarin vaak bevolkingsgroe
pen zijn verenigd die een bepaald belang 
verdedigen dat betrekking heeft op een 
bedrijf (veelal werkgelegenheid). Ik begrijp 
heel goed dat dit een erg theoretische 
indeling is, waarmee ik ook nog bepaalde 
comités tekort doe, omdat ze niet in het 
schema passen ... Het gaat er hier maar 
om, te laten zien dat actiecomités héél 
verschillende posities kunnen innemen. 
Waarom nou een actiecomité oprichten in 
een bedrijf als er een vakbond is die de 
primaire belangenorganisatie is voor alle 
werkers? Volgens mij voegt een- met de 
vakbond samenwerkend- actiecomité 
iets toe aan het bestaande, omdat het 
mogelijk is om ongeorganiseerden (anders 
georganiseerden) actief in de actie te be
trekken, omdat het de zelfwerkzaamheid 
van de vakbandsbasis tot uitdrukking 
brengt, omdat het uitdrukking geeft aan 
één van de taken der vakbond: namelijk 
gezamenlijke strijd. Geen actiecomité zon
der vakbond. Geen vakbondsstrijd zonder 
actiecomités. Hoewel altijd gewaarschuwd 
moet worden voor abrupte overplanting 
van- succesvolle strijdvormen-naar el
ders. 
Uit een en ander vloeit voort, dat actieco
mités nooit in de plaats kunnen komen 
van een vakbondsafdeling, er kan ook 
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geen hiërarchie zijn tussen beide. De belan
genstrijd in de bedrijven houdt niet op bij 
het werk van het actiecomité, er zijn tal 
van andere taken, waartoe een afdeling 
van de vakbond volstrekt onmisbaar is. Er 
is dus voor leden van de CPN geen enkele 
reden om wel deel te nemen (verkiesbaar 
te zijn) aan een actieleiding en niet aan 
verenigingstaken van de bond. Op dit 
laatste wordt zoveel nadruk gelegd, omdat 
er voor verdere versterkingen democrati
sering van de vakverenigingen een enorme 
behoefte is aan actieve kaderleden, die 
zelfstandig een stuk verantwoordelijkheid 
voor het vakbondswerk kunnen dragen. 
Comités die nog 'iets anders verenigen 
behalve de georganiseerden en ongeorga
niseerden op het bedrijf' (kortheidshalve: 
de 'typen 2 en 3') spelen vaak om weer 
een andere reden een heel belangrijke rol. 
De vakbeweging lijdt als geen andere 
organisatie aan verbureaucratisering en 
verstarring van structuren. Het kost vaak 
heel grote moeite om dit te doorbreken 
(denk aan gecombineerde ledenvergade
ringen). ook als er gezamenlijke problemen 
zijn, of als er sprake is van uitspelen door 
de werkgevers. Het heeft voor de meeste 
vakbonden ook veel moeite gekost om 
zich nieuwe eisen, een nieuw patroon van 
belangenbehartiging eigen te maken. 
Actiecomités zoals het LAK, vredesgroepen 
binnen de bonden, vrouwengroepen, ho
mogroepen slaagden er vaak wel in, om 
nieuwe vormen binnen de vakorganisaties 
te introduceren. 
Over solidariteitscomités wil ik alleen op
merken, dat er de laatste jaren hernieuwde 
discussie is binnen de meeste bonden 
over de afdelingslijn (naast het bedrijven
werk), over plaatselijk en regionaal werk 
dus. Het idee wint veld dat de vakbonden, 
ieder voor zich of gezamenlijk een platform 
moeten opbouwen voor strijd welke niet 
alleen de werkers in de grote bedrijven 
verenigt rond de arbeid, maar waar plaats 
is voor belangenbehartiging ten aanzien 
van de totale levenssituatie. 
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Actiecomités, ze lijken langzaam maar 
zeker geaccepteerd te worden, ook door 
de leidingen van de FNV en bonden. Het is 
lang geleden, dat een actiecomité per 
definitie iets was 'waar de CPN achter zit'. 
Toch doen zich rond 'partijpolitieke 
intriges'14 in comités nog heel veel discus
sies voor. Ik denk dat de actiecomitévorm 
zich heel sterk leent voor het tot een partij
politiek instrument maken van een bewe
ging. Juist rond de actiecomités grijpen 
alle erfenissen van het verleden (en van de 
verdeeldheid) van de arbeidersbeweging 
in elkaar: de liefde voor de PvdA bij de 
meeste vakbondsbestuurders, het centra
lisme in de arbeidsverhoudingen, formeel 
denken en actieschuwheid binnen de FNV, 
het voorhoededenken in de CPN. 
Hier kunnen we iets doen als partij: voor
komen dat voor ons de actiecomités de 
plaats innemen van waar wij de vakbewe
ging te goed voor achten, de plaats van de 
transmissieriemen naar de massa. Als wij 
daar niet in slagen dan werken wij zelf 

14. zie hiervoor het 'debat' over de havenstaking 
1979 in Komma nummer 2-1 en 2-3. 
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mee aan 'tweeleidingen-systeem' binnen 
de vakbeweging. De ene, de door de PvdA 
gebruikte (officiële) vakbondsleiding; de 
andere, de door de CPN gebruikte actielei
dingen van georganiseerden en ongeorga
niseerden. Naar mijn mening zijn we dit 
punt al voorbij. we mogen er nooit meer 
naar teruggaan. 

Dit artikel overziend lijkt het mij dat er 
groei is, belangrijke groei, in de vakbands
politiek van de CPN gerekend over een 
tijdvak van twintig jaar. In de vijftiger jaren 
stonden communisten buiten het NVV ten 
gevolge van de eerder gemaakte keus, om 
de EVC op te richten. In de zestiger jaren 
werden veel communisten nog geweigerd, 
in de zeventiger jaren werden zij gedoogd 
of geduld. We moeten er nu voor zorgen 
dat steeds meer CPN-leden gewaardeerd 
worden als kameraad en als actief en strijd
baar lid van hun bond. De opstelling die 
de partij de komende jaren kiest kan hier
voor mede bepalend zijn. 

Utrecht, 3 maart 1982 
Kees Korevaar 
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In het artikel van FransAartsin het februari
nummer van ons blad komen enkele pas
sages voor waarop ik graag zou reageren. 
De eerste staat gelijk al aan het begin. 
Frans Aarts vertelt daar, dat er in onze 
partij 'een nieuwe politieke lijn' is uitgezet, 
die ruim baan gaf aan mogelijke vernieu
wingen en die zaken opruimde welke een 
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democratische ontplooiing van het partij
leven in de weg stonden'. In deze zin geeft 
Frans Aarts uiting aan een optimisme, een 
enigszins ambtshalve en geruststellerig 
optimisme, dat ik niet deel en dat ertoe 
kan leiden, zoals in het artikel inderdaad 
gebeurt, dat het accent verschuift naar 
bijzaken, of bijverschijnselen. 

BIJVERSCHIJNSELEN 
De vernieuwing, dat is de indruk die uit 
Frans Aarts' woorden ontstaat, loopt nu 
verder wel, die is op een oor na gevild en 
daarom is het nu tijd om eens kritisch naar 
de 'negatieve bijverschijnselen' te gaan 
kijken. Die houding lijkt mij niet goed. Niet 
dat er aanleiding zou zijn om pessimistisch 
te doen over het vernieuwingsproces in de 
CPN, helemaal niet, maar, naar mijn me
ning, er is slechts zolang geen reden voor 
zulk pessimisme, zolang we niet achterover 
gaan zitten en gaan zeggen: ziezo, dat is 
dat. Zodra we dat gaan doen, zal de ver
nieuwing stagneren. Vernieuwing krijg je 
niet door af te wachten, maar door op te 
treden. En dat dat ook voor de CPN geldt, 
daarvan legt 'de hele bestaansperiade van 
de partij voor het 26ste congres' overvloe
dig getuigenis af. 
Ik vind het dus niet het moment- we 
staan praktisch aan het begin van de dis
cussie over het partijprogram en de voor
bereiding van het partijcongres moet zelfs 
nog beginnen- om de aandacht te gaan 
verleggen naar de bijverschijnselen, maar 
bovendien vind ik eigenlijk niet alle bijver
schijnselen die Frans Aarts noemt, nega
tief. 
Eén van zijn punten is, dat we ver-actie
groepen. Nu, actie en actiegroepen kunnen 
weleens lastig zijn. Toegegeven! Maar 
waar het om gaat is, dat deze actiegroepen 
door eisen te stellen aan onze politiek voor 
de vernieuwing van onze politiek van fun
damentele betekenis zijn. En dat niet alleen 
vanwege de 'waslijst' van 'actuele vraag-

stukken', waarmee wij ons nu ook bezig
houden. Nog belangrijker is mijns inziens 
dat in dit 'lastige' gedoe ook wij gecon
fronteerd zijn met een drastische vernieu
wing van de verhouding tussen politieke 
partijen en maatschappelijke bewegingen. 
Deze verandering, die ook de verhoudingen 
tussen de linkse partijen gunstig beïnvloedt, 
maakt traditionele voorhoede-ideeën on
houdbaar. Maakt met andere woorden 
onhoudbaar een opvatting, die de CPN als 
'behartiger van dè belangen van ( ... ) dè 
arbeidersklasse en haar bondgenoten' (de 
accenten zijn van mij, de rest is van Frans 
Aarts) plaatst tegenover een actiegroep, 
die alleen maar 'de eigen groep of sector' 
zou vertegenwoordigen. Wat een kletskoek 
immers om 'de strijd voor natuur en milieu, 
vrouwenbevrijdingsstrijd, het energiepro
bleem, vraagstukken op het terrein van 
we/zijns- en gezondheidszorg' tot groeps
problemen te verklaren! 
Aan zijn actiegroepen-probleem koppelt 
Frans Aarts een beschouwing over genera
tiekloven 'die in werkelijkheid niet bestaan', 
en tegelijk in werkelijkheid wel bestaan 
maar 'niet hoevl{!n te bestaan', hoewel ze 
toch 'een eigen betekenis' hebben. En dat 
loopt dan uit op de conclusie: 'communis
ten zijn juist communist omdat ze voor 
vernieuwing zijn'. Rang is altijd rang als er 
rang op staat. 
Mijns inziens is dat nu een visie, die 'op 
mystiek is gebaseerd', die mystificeert en 
mistig maakt. En die de 'traditionele aan
hang' geen dienst bewijst. 

I 
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Ook op de mensen, die in de periode van 
de koude oorlog hun politieke vuurdoop 
ondergingen, moet een beroep gedaan 
worden om mee gestalte te geven aan de 
politiek van onze partij nu. Je maakt hun 
dat echter niet gemakkelijker door ze op 
hun 'eigen betekenis'. op hun verleden 
vast te pinnen, maar moeilijker. 
Het verleden, dat is nu eenmaal niet alleen 
het meest roemrijke deel' en de 'strijdbare 
tradities', het is ook de partij die stellig op 
haar manier maar toch deel uitmaakte van 
de koude oorlogsmaatschappij. een rader
tje vormde in de structuur van toen. En 
met die positie- en dus niet alleen met 
'de misslagen, fouten en gewoon a/ledaag
ste tekortkomingen', de bijverschijnselen 
van toen - moeten wij koste wat kost bre
ken. 
Om die breuk te voltrekken moeten we 
enerzijds de 'traditionele aanhang' niet 
vereenzelvigen met haar verleden -wie 
dat wel doet vergroot de kans dat deze 
breuk ook een breuk met een deel van de 
aanhang met zich meebrengt- en ander
zijds ons uiterste best doen om de generatie 
die zich nu in de politiek aandient voor 
onze partij te interesseren. 

Tot slot nog een opmerking over een op
merking. Eén van de boeiende dingen van 
het artikel van Max van den Berg over de 
verkiezingen van vorig jaar vond ik, dat hij 
zich daarin bezighoudt met de grote elec
torale verschuivingen die zich sinds de 
jaren zeventig voordoen. Dat heeft onte
genzeggelijk iets te maken met een ontide
ologisering, een verzakelijking van het 
politieke debat. Wij, als CPN' ers worden 
daar zelfs in bijzondere mate mee gecon
fronteerd. Van de koude oorlogsromantiek 
van het CPN stemmen is niet veel meer 
over en daartegenover is de vraag: wat 
stelt het programmatisch en als politieke 
machtsfactor voor, veel belangrijker ge
worden. 
Die vraag wordt, dat is zo, niet in een soort 
laboratorium-situatie beantwoord, maar 
door mensen die midden in de spannende 
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situatie van nu staan. En juist de ontide
ologisering leidt ertoe, dat de zogeheten 
kapitalistische logica zich met des te meer 
kracht kan laten gelden. 
Maar om daartegenover terug te grijpen 
op de oude 'ideologische basis', om niet te 
zeggen op het marxisme-leninisme, dat 
biedt geen soelaas. De enige mogelijkheid 
is om met verdubbelde kracht aan het 
tegenprogram en aan de tegenmacht 
gestalte te geven. Het daarop oriënteren 
van onze partij- en daar gaat het bij de 
vernieuwing om brengt zelfs met zich mee 
dat er op een aantal punten met deze oude 
ideologie gebroken wordt. Voorbeeld. Het 
inzicht, dat het een politiek gedifferentieer
de arbeidersbeweging is, die deze tegen
macht moet vormen, dat inzicht verwerven 
we ons in kritiek op het leninisme. Ander 
voorbeeld. Wanneer wij de democratische 
verworvenheden van de arbeidsbeweging 
in ons land betekenis toekennen en wan
neer wij daarop willen voortbouwen, dan 
betekent dat dat wij Lenins visie op de 
democratie, de Chinese muur, die hij optrok 
tussen de 'burgerlijke' en de 'proletarische' 
democratie, dat wij die visie verwerpen. 
Dat kan 'teleurstelling' oproepen en die 
teleurstelling kan weer een hoop begrip 
ondervinden -want zoveel besef van de 
historische betekenis van een figuur als 
Lenin is er bij ons nog wel en zal er ook 
wel blijven. Maar een andere weg? Een 
andere weg is er niet. 
'Het gaat om hoge inzetten', concludeert 
Frans Aarts. Dat ben ik met hem eens. En 
juist omdat er zoveel op het spel staat 
moeten we alle zeilen bijzetten om het 
vernieuwingsproces in onze partij zo snel 
mogelijk voorwaarts te stuwen. Zo snel en 
zo radicaal mogelijk. Het schaven aan 
bijverschijnselen- hoe goed bedoeld en 
onvermijdelijk een dergelijk reformisme 
ook is- kan daaraan juist omdat het zich 
tot de bijverschijnselen beperkt slechts een 
marginale bijdrage leveren.En dat dan 
alleen nog in het beste geval. 

Kees Bakker 
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Boekbespreking 

't Is de schuld van 't kapitaal 
'De Nederlandse economie lijkt in een 
onstuitbaar proces van internationalisatie 
te zijn geraakt. De in- en uitvoer bedragen 
nu beide zo'n zestig procent van het natio
naal inkomen, Nederland behoort tot de 
landen die de grootste kapitaalexport ken
nen, Nederlandse concerns behoren tot de 
grootste ter wereld en verplaatsen steeds 
meer van hun activiteiten van Nederland 
naar andere delen van de wereld'. 
Met deze opgewekte zinnen starten Fred 
Crone en Henk Overbeek een bundel stu
dies over de Nederlandse monopolies en 
hun macht over de grenzen. 
Crone, Overbeek e.a. vertrekken niet van 
de theorie van het staatsmonopoliekapita
lisme, maar wel van de immanente werking 
van de accumulatie van het kapitaal, waar
door verschijnselen als imperialisme, inter
nationale arbeidsdeling en export van 
kapitaal verklaarbaar zijn. Het resultaat is 
dan een verscherping van de tegenstellin
gen tussen de monopolies, het aanwakke
ren van de concurrentie en het zoeken van 
het kapitaal naar de meest profijtelijke in
vesteringsmogelijkheden. 
Dat alles voltrekt zich in diverse fasen, 
zoals de periode van het klassieke imperi
alisme (1880-1914) en de periode van de 
overgang (tussen beide wereldoorlogen) 
van het klassieke imperialisme, naar een 
nieuw internationaal systeem dat gety
peerd wordt door de heerschappij van het 
Amerikaanse imperialisme, de Europese 
integratie en tenslotte de tegenstellingen 
tussen de ontwikkelde kapitalistische we
reld en de afhankelijke ('onderontwikkelde') 
Derde Wereld. 
Nederland kreeg door de veranderingen in 
het wereldkapitalisme een steeds verande
rende plaats toegekend in de internationale 
orde. 

Behalve de bijdragen van Crone en Over
beek, die de algemene visie op de plaats 
van het Nederlandse kapitalisme voor hun 
rekening nemen, treffen wij in deze bundel 
monografieën aan die een aantal grote 
ondernemingen ontleden en plaatsen 
binnen het internationale kapitalisme. Aan 
bod komen: HVA (Handels Vereeniging 
Amsterdam), Uni lever, Philips, Akzo, Shell. 
Daarbij richt Overbeek in een afzonderlijk 
artikel nog de schijnwerper op de Neder
landse directe investeringen in het buiten
land; J. Rhijnsburger en M. Fennema be
kijken de rol van Nederlands-Indië als bron 
van profijten in de koloniale periode; P. 
Aartsen P. Meijer maken kanttekeningen 
bij de macht van de olieboeren over de 
Nederlandse energiesector en D. de Graaf 
en M. van Klaveren bespreken de inter
nationale arbeidersstrijd. 
Hoewel dit boek in bepaalde opzichten 
stimuleert tot het opnieuw beschouwen 
van de rol van het Nederlandse kapitaal in 
de wereld, kunnen wij niet op alle punten 
even enthousiast zijn over de aanpak. In de 
eerste plaats is de kwaliteit van de opge
nomen artikelen ongelijkmatig. In de 
tweede plaats zijn de samenstellers er niet 
in geslaagd om hun algemene analyse op 
economisch vlak op heldere wijze, via de 
concrete gevallenstudies, te verbinden met 
de strategie van de onderscheiden multi
nationals. In de derde plaats komt in het 
laatste hoofdstuk de strategie van de vak
beweging achterna hinken en wordt in dat 
hoofdstuk onvoldoende teruggegrepen 
naar de analyse vervat in de gevallenstu
dies. 
Nu weten wij ook dat dit boek, dat zich in 
belangrijke mate op marxistische uit
gangspunten baseert, bij rechtse sociaal
democraten die met een 'rode draad' in 
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hun maag zitten, niet met gejuich zal wor
den ontvangen. Maar dat neemt niet weg 
dat de sterkte van een (marxistische) ana
lyse eruit moet bestaan om de momenten 
van de klassenstrijd te verbinden aan de 
perspectieven die zich aanbieden. 
Welnu, in deze bundel zijn die politieke 
perspectieven grotendeels ingebed in het 
kader van een trade-unionistische strijd, zij 
het dan met een links-activistische accent
zetting. 
Op blz. 223 wordt wel gesteld dat het groei
end arbeidersbewustzijn zich moet kunnen 
ontwikkelen tot klassebewustzijn en dat 
dan 'uitzicht zal moeten worden geboden 
op een beter perspectief voor de loonaf
hankelijken. Het ontbreken van een derge
lijk concreet alternatief verklaard de huidige 
malaisestemming in de arbeidersbeweging 
in de meeste westerse landen.' De puur 
economistische benaderingswijze doet 
hier verschijnselen als de verkiezing van 
Mitterrand en de coalitie van socialisten en 
communisten in Frankrijk over het hoofd 
zien en ook het feit dat de brede massa-be
weging tegen de (atoom)bewapening 
gevoed wordt vanuit een onbestemd on
behagen veroorzaakt door de economische 
crisis en de massale werkloosheid. 
Henk Overbeek kritiseert de rnanier waarop 
de Nederlandscha Bank onder aanvoering 
van Jelle Zijlstra geen informatie wil ver
schaffen over de kapitaalexport van de 
grote ondernemingen. Dat belet het ge
trouw in kaart brengen van de directe 
investeringen in het buitenland. Deze ge
heimdoenerij heeft tot doel om het inves
teringsgedrag van de Nederlandse multi
nationals te verbergen. De Nederlandscha 
Bank verdedigt zich ook nog met de op
merking dat anders de multinationals elke 
medewerking bij het vergaren van statis
tisch materiaal over de kapitaalstromen 
zouden boycotten. 
Deze financiële geheimen hadden de on
derzoekers kunnen achterhalen zonder de 
medewerking van de Nederlandscha Bank 
en wel door het geduldig napluizen van 
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jaarverslagen, de financiële pers en vooral 
de bedrijfskrantjes. 

De studies over de individuele concerns 
hadden allicht hier meer informatie kunnen 
verschaffen. Doch behalve voor de zeer 
gedegen bijdrage van R. Murray (over de 
ondergang van de HVA) is dat niet het ge
val. 
De meeste andere bijdragen geven slechts 
een samenvatting van vrij algemeen be
kende bedrijfsgeschiedenissen en ontberen 
veelal een theoretisch raamwerk. Haast
werk heeft sommige auteurs blijkbaar 
aangespoord tot enig geknutsel. Zo is het 
profiel van het Akzo-concern door D. van 
der Laan zelfs onder de maat gebleven. 
In de inleiding wordt ook niet verantwoord 
waarom de hier behandelde ondernemin
gen werden gekozen en bepaalde sectoren 
zelfs afwezig zijn. De bouwwereld (OGEM 
e.a.), de handel (Ahold, Vroom & Drees
mann, KBB, SHV), de scheepvaart en vooral 
de banken (die toch allemaal 'internationa
liseren') zijn door de mazen van het net ge
glipt. 
Het bestuderen van het concrete gedrag 
van multinationale bedrijvan kan nuttig 
zijn en kan heel wat vertellen over de wijze 
waarop enkele reuzen de economie onder 
hun vleugels houden. Maar aan de andere 
kant moeten wij ons ook weer niet uitslui
tend tevreden stellen met dergelijke stu
dies. Het is van belang dat wij ook inzicht 
krijgen in meer theoretische facetten, zoals 
de wijze waarop de investeringen bepaald 
worden door concurrentieverhoudingen 
tussen de monopolies en de wijze waarop 
zij de strategische knooppunten in de 
accumulatie van het kapitaal trachten te 
veroveren. 
Een studie van de diverse sectoren zou 
dan aantonen hoe de transnationale 
knooppunten zich organiseren rond het 
monopoliseren van strategisch gedachte 
technologie en complexe produkten ('sys
temen'). De recente breuk tussen Fokker 
en McDonald Deuglas met betrekking tot 
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het in produktie nemen van een nieuw 
type vliegtuig is daar een goed voorbeeld 
van. 
Dit alles belet niet dat de door Crone en 
Overbeek geredigeerde bundel een goed 
boek is dat de onvermijdelijkheid van 
inleveren, afbraak van sociale voorzienin
gen en werkloosheid uitdrukkelijk bestrijdt. 
Het hier aangedragen materiaal bewijst 
dat er machten aan het werk zijn die doel
bewust hun herstructureringsplannen 

PARTIJDOCUMENTEN 

CPN solidair met strijd in Midden-Amerika 

Socialistische partij 
van mexico 
houdt eerste congres 

Het partijbestuur van de CPN heeft donderdag een 
begroeting gericht aan het Congres van de 'Verenig
de Socialistische Partij van Mexico' (Partido Socialis· 
ta Unificado de México). dat thans in Mexico-City is 
begonnen. 
Dit eerste Congres van de PSUM vindt plaats nadat 
in november vorig jaar een fusie tot stand kwam van 
vijf revolutionaire en progressieve partijen en bewe
gingen, waarbij de Communistische Partij van Mexi
co. 
Hieraan wordt in de boodschap van de CPN herin
nerd. Dit eerste Congres wordt als een nieuwe en be
langrijke gebeurtenis in de huidige politieke situatie 
in Mexico gekarakteriseerd. 'We zien Uw Congres 
evenwel ook als een belangrijke gebeurtenis in een 
situatie, die gekenmerkt wordt door een versterkte 
anti-imperialistische strijd, en een strijd voor vrijheid 
en onafhankelijkheid in Centraal-Amerika en het Ca
raibische gebied. Onze partij voelt zich ten nauwste 
met deze strijd verbonden'. 
In de door CPN-voorzitter Henk Hoekstra onderte
kende telexboodschap worden de meeste kame
raadschappelijke groeten overgebracht en de wens 
uitgesproken, dat dit eerste Congres van de Verenig
de Socialistische Partij van Mexico zalleiden 'tot een 
verdere versterking van de moedige strijd van alle 

199 

willen doorzetten en dat achter de regerin
gen grote kapitaalsgroepen schuil gaan die 
het lot van duizenden mensen in handen 
hebben. 

André Mommen 

Fred CRONE en Henk OVERBEEK, Nederlands kapi
taal over de grenzen. Verplaatsing van produktie en 
gevolgen voor de nationale economie, Amsterdam: 
SUA. 1981,271 blz. 

progressieve krachten in Mexico voor vrede, voor 
democratie en voor socialisme. Wij wensen u een 
succesvol Congres'. 

Uit De Waarheid van 11 maart 

Persmededeling 

Vandaag is door de CPN en door de PCI een persme
dedeling gepubliceerd naar aanleiding van de be
sprekingen die de afgelopen dagen in Rome zijn ge
voerd. De tekst daarvan luidt als volgt. 
Als gasten van het partijbestuur van de PCI hebben 
Henk Hoekstra, voorzitter van het partijbestuur van 
de CPN, en Jan de Boo, lid van het partijbestuur van 
de CPN, een bezoek aan Rome gebracht. Tijdens hun 
verblijf werden zij ontvangen door Enrico Berlinguer, 
algemeen secretaris van de PCI en door Giancarlo 
Pajetta (lid van het dagelijks bestuur), Antonio Rubbi 
en Rodolf Mechini, leden van het partijbestuur en 
van de internationale afdeling van de PCI. 
De vertegenwoordigers van de twee partijen hebben 
met elkaar gesproken over de internationale situatie 
en over de problemen van de arbeidersbeweging. 
Daarbij werd de noodzaak onderstreept van nieuwe 
bijdragen van de communistische, socialistische, de
mocratische en progressieve krachten- elk van hen 
in volstrekte autonomie- voor het overwinnen van 
de sociale en economische crisis in Europa, alsook 
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om de vernieuwing en de omvorming van de maat
schappij, in democratische en socialistische zin, te 
begunstigen. 
De besprekingen, die in een sfeer van vriendschap 
en hartelijkheid plaatsvonden, hebben een brede uit
wisseling van informaties en van standpunten mo
gelijk gemaakt over de situaties in beide landen en 
over de activiteiten van de PCI en de CPN. 
In het bijzonder is daarbij aandacht besteed aan de 
strijd voor de vrede, die in de huidige internationale 
toestand versterkte inspanningen vereist van alle de
mocratische en vredelievende krachten, die gericht 
dienen te zijn op de ontwikkeling van de beweging 
tegen de bewapening en de nucleaire dreiging. 
De PCI en de CPN zijn overeengekomen om de be
trekkingen tussen beide partijen te ontwikkelen en 
zullen daartoe de mogelijkheiden onderzoeken van 
gezamenlijke initiatieven. 

Communistische partij China 
nodigt CPN-voorzitter uit 

Het Centraal Comité van de Chinese communisti
sche Partij heeft Henk Hoekstra, voorzitter van het 
Partijbestuur van de Communistische Purtij van Ne
derland, uitgenodigd voor een bezoek aun China op 
een nader te bepalen moment. 
Deze uitnodiging werd gedaan tijdens een bijeen
komst die Joop Wolff had met Ji Peng Fe i, hoofd van 
de afdeling voor internationale betrekkinnen van het 
centraal comité van de Chinese Communistische 
Partij en vice-premier van de Chinese Volksrepu
bliek, en een aantal andere leidinggevende functi
onarissen van de Chinese Communistische Partij, 
onder wie Wu Xueqian en Feng Xuan. De uitnodi
ging werd namens Henk Hoekstra aanvaard. 
Tijdens de gesprekken die Joop Wolff had met lei
dinggevende functionarissen van de Chinese com
munistische Partij werd van gedachten gewisseld 
over de binnenlandse toestand in beide landen, over 
internationale vraagstukken en over het bevorderen 
van de betrekkingen tussen de beide partijen. De ge
sprekken vergrootten het inzicht in de politieke situ
atie in beide landen. 
Ook had Joop Wolff nog een ontmoeting met Liao 
Cheng Zhi, die in het begin van de dertiger jaren in 
Nederland verbleef en de belangen van de Chinese 
zeelieden behartigde en die nu vice-voorzitter is van 
het dagelijks bestuur van het Chinese Volkscongres. 
Joop Wolff, die in China verblijft op uitnodiging van 
de Associatie voor Internationaal Begrip voor China 
in zijn hoedanigheid van oud-lid van de Tweede Ka
mer, werd ontvangen door de Nederlandse zaakge
lastigde in Peking, de heer Smitsendonk, die hem 
een lunch aanbood. 

Uit De Waarheid van 19 maart 
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Begroeting CPN aan congres 
Hanoi 
Het partijbestuur van de CPN heeft een begroeting 
gestuurd aan het centraal comité van de Communis
tische Partij van Vietnam naar aanleiding van het vijf
de Congres van deze partij, dat dit weekend in Hanoi 
begonnen is. 
De CPN brengt daarin hartelijke groeten over en 
spreekt de wens uit, dat het in Vietnam zallukken de 
schade te herstellen, die door de Amerikaanse impe
rialisten is aangericht. Voorts dat dit congres zal bij
dragen tot de socialistische opbouw en tot verster
king van de nationale onafhankelijkheid. 

Uit De Waarheid van 29 maart 

Besprekingen CPN-DKP in 
Amsterdam 
Dezer dagen heeft een vertegenwoordiging van de 
Westduitse communistische partij (DKP) een bezoek 
gebracht aan Amsterdam voor besprekingen met de 
CPN. 
Jupp Angenfort, lid van het presidium van de DKP, 
en een tweetal medewerkers van het DKP-bestuur 
voerden gesprekken met Jan de Boo, Marius Ern
sting en Wouter Biesiot. Op informatieve wijze werd 
van gedachten gewisseld over milieuvraagstukken, 
de atoomenergie (en de beweging daartegen en 
over alternatieve energiebronnen. Voorts kwamen 
enkele aspecten van de strijd tegen de gevaren van 
de atoombewapening ter sprake. 
CPN-voorzitter Henk Hoekstra ontmoette Jupp An
genfort, waarbij o.m. de jongste verkiezingsresulta
ten in Nederland aan de orde kwamen. 
De deelnemers aan de gesprekken waren van me
ning, dat zulke gedachtenwisselingen nuttig zijn en 
dienen te worden voortgezet. 
De DKP-ers maakten van de gelegenheid gebruik om 
de nieuwe pers in het gebouw aan de Hoogte Kadijk 
te bezichtigen. 

Uit De Waarheid van 1 april 

Congres CPN in november 
De CPN zal haar tweejaarlijkse statutaire congres 
houden op 26, 27 en 28 november. Het congres vindt 
plaats in De Meervaart te Amsterdam. De agenda en 
de voorbereiding van het congres worden bespro
ken op een bijeenkomst van het partijbestuur in juni. 

Uit De Waarheid van 19 april 
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Industriepolitiek 
Van nationaliseren naar 'wat willen we nu eigenlijk' 

Nu in de discussie over de economische 
politiek alles zich opnieuw concentreert 
op de matiging, op het matigen en nog 
eens matigen van de Voorjaarsnota, lijkt 
het wel alsof het hele boeiende debat over 
industriepolitiek, dat in de nadagen van 
het eerste kabinet-Van Agt begon, voor 
niets is gevoerd, alsof het thema indu
striepolitiek voorlopig van de baan is. In 
werkelijkheid echter zijn de problemen 
waar de industrie voor staat, groter dan 
ooit en zal juist het doorzetten van de 

I. 
Behoefte aan industriepolitiek is structu
reel 

De economische situatie is slecht. Con
junctureel herstel wordt niet voor het eind 
van dit jaar verwacht en sommige progno
ses verwijzen ons zelfs naar de jaren '90 
voor een herstel dat werkelijk iets om het 
lijf heeft. De grote problemen die daaruit 
voortvloeien voor de industrie en voor de 
mensen die er werken of zouden willen 
werken, roepen om een ingrijpen van de 
politiek en zullen daarom dus voorlopig 
ook nog blijven roepen. Dat is punt één. 
Tegelijk echter manifesteren zich in deze 
crisisverschijnselen dieperliggende struc
turele problemen. Het economisch herstel 
kan deze problemen tijdelijk en tot op 
zekere hoogte aan het gezicht onttrekken, 
maar meer ook niet. Dat betekent dat we 
het thema industriepolitiek niet uitsluitend 
als een soort conjunctuurverschijnsel kun
nen beschouwen, als een symptoom van 
de crisis. 

matigingskaers ertoe leiden dat deze 
problemen straks op een nog dramatischer 
wijze in het politieke debat terugkeren. 

In dit artikel wil ik laten zien dat de behoefte 
aan industriepolitiek structureel is en 
waarom het actueel blijft. En daarna ga ik 
in op twee aspecten van dit thema: op de 
verschuivingen die zich in de discussie 
over het industriebeleid hebben voltrokken 
en op de verhouding van industriepolitiek 
en loonpolitiek. 

Het laatste schip, een chemicalieën-super
tanker, op de NSM-werf in aanbouw. 
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Feitelijk ligt trouwens het vertrekpunt van 
de huidige discussie over industriepolitiek 
niet in de crisis, maar juist bij de proble
matiek van de groei. De snelle economische 
groei in de jaren zestig riep zulke enorme 
problemen op, dat de behoefte opkwam 
om op nationale schaal te komen tot de 
vaststelling van kaders waarbinnen deze 
groei zich verder zou moeten bewegen. 
Heel in het algemeen zou je kunnen zeggen, 
dat de economische ontwikkeling in toene
mende mate situaties schept waarin een 
sturing op grond van maatschappelijke 
criteria aan de orde komt. Twee voorbeel
den. 
In de eerste plaats: de grote invloed van 
de staat op de verdeling van het nationaal 
inkomen, bijvoorbeeld door de enorme 
uitbreiding van de steunverlening, leidt 
ertoe dat het probleem van de richtingen 
waarin gesteund en dus de richtingen 
waarin gegroeid moet worden, tot een 
politiek vraagstuk wordt. De vraag of een 
investering op die en die plaats in die en 
die machines verricht moet worden, wordt 
mede inzet van politieke meningsvorming 
en politieke strijd. 
In de tweede plaats: in onze tijd is de markt 
niet meer het onfeilbare kompas. Je kunt 
niet meer eenvoudig zeggen: een onder
nemer moet produceren wat de markt 
vraagt. Markten zijn manipuleerbaar ge
worden. Of er een markt is voor tanks of 
voor spoorwagons, dat hangt van politieke 
beslissingen af. 
Of er elektriciteit zal worden gemaakt met 
kernenergie of met windmolens, dat is niet 
alleen maar een kwestie van vraag en 
aanbod en prijzen, maar daar bemoeien de 
mensen zich mee, op grote schaal zelfs en 
dat is maar goed ook. 
Problemen op gebieden als energie en 
milieu, maar bijvoorbeeld ook de inrichting 
van het arbeidsproces roepen brede maat
schappelijke discussies op en beslissingen 
op die terreinen worden daardoor ook in 
meerdere of mindere mate beïnvloed. 
Je zou kunnen spreken van een politisering 
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van de economie, een buitengewoon boei
ende ontwikkeling en mijns inziens een 
minstens zo interessant uitgangspunt voor 
een kritiek op de theorie van de even
wiehtsherstellende kracht van de economie, 
op de Wet van Say1 als het traditioneel 
Keynesiaanse. 

11. 
Verschuiving naar inhoudelijke aspecten 

Ik heb er al op gewezen dat in de huidige 
discussie ook meer inhoudelijke aspecten 
naar voren komen, zaken die betrekking 
hebben op de koers van de economie van 
ons land. Vergeleken met vroegere debat
ten over industriepolitiek, bijvoorbeeld in 
de jaren veertig en vijftig, is dat een nieuw 
verschijnsel. 
Het accent verschuift naar de inhoudelijke 
kant van de problematiek. De vraag is niet 
meer: in welke structuren willen we produ
ceren, maar: wat willen we maken. Wat 
moeten we met die en die bedrijfstak aan? 
Welke nieuwe produkties willen we tot 
ontwikkeling brengen? En dan komt pas 
de vraag: met welke structuren kan dat het 
beste? Een verschuiving van structuurbe
leid naar speerpuntenbeleid, om een term 
uit de structuurnota van Lubbers (1976) te 
gebruiken. Je zou dat een verzakelijking 
van het debat kunnen noemen. 
Een voorbeeld: het thema nationalisatie. In 
de voorstellen zoals bijvoorbeeld door 
Drees op het eind van de tweede wereld
oorlog naar voren gebracht2 zat het idee 
dat er een herstructurering moest komen 
met als criterium de rijpheid voor nationa-

1. Zie: Casper van Ewijk, Rob de Klerk, Geert Reu
ten, Boe Thio, Macro-economische stimule
ringsbeleid. Een analyse van grondslagen en ef
fecten van bestedingsverruiming en arbeidstijd
verkorting. Universiteit van Amsterdam 1982, 
10v. 

2. W. Drees, Op de kentering. Het democratisch so
cialisme en de toekomst. De Arbeiderspers. Am
sterdam 1945. 
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lisatie. Bedrijfstakken waar de concentratie 
ver was voortgeschreden waren daar dan 
rijp voor. De rest moest door middel van 
een bedrijfsradenstructuur in verbinding 
worden gerbracht met het overheidsbeleid. 
In de huidige discussie speelt zo'n rijp
heidscriterium geen enkele rol meer. Nu 
staan we voor de vraag: hoe behouden we 
in een bepaald bedrijf arbeidsplaatsen. En 
we kiezen uit het hele scala van mogelijk
heden, van subsidie tot en met nationalisa
tie, het instrument dat ons in dat speciale 
geval het meest geschikt en gelet op de 
krachtsverhoudingen haalbaar voorkomt. 
Ik moet overigens zeggen dat in die jaren 
na de bevrijding de economische ideeën 
van de CPN zich in dat opzicht gunstig van 
die van de PvdA onderscheidden. Zo kwam 
de CPN in 1947 bijvoorbeeld met een 
plan,3 waarin een programma zat van 
selectieve nationalisatie, helemaal georiën
teerd op een inhoudelijk concept van de 
toekomst van de Nederlandse economie. 

In het begin van de jaren zeventig, toen 
over industriepolitiek nog vooral gepraat 
werd in termen van sectorstructuurbeleid 
en pogingen werden ondernomen om tot 
de herstructurering van zwakke sectoren te 
komen, werd daar van CPN-zijde het con
cept tegenover geplaatst van een pakket 
van anti-monopolistische maatregelen. De 
gedachte was, dat deze herstructureringen 
in feite leidden tot geforceerde kartel- en 
monopolievorming. Het regeringsbeleid 
werkte op die manier een versterking in de 
hand van het kamp van de monopolies, 
die nu juist de belangrijkste rem op de 
vooruitgang en de belangrijkste tegenstan
ders van de arbeidersbeweging waren. 
Mijns inziens is een dergelijk uitgangspunt 
als het erom gaat tot een vruchtbare bena
dering van de problemen anno nu te komen 
om twee redenen onvoldoende. 
In de eerste plaats is het zo langzamerhand 
toch nodig om een onderscheid tussen 
soorten monopolies te maken. Immers de 
machtspositie van een monopolie in de 
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meel-, of in de confectie-sector is toch 
anders dan die van een monopolie in de 
energie- of de elektronica-sector. Er ont
staan in de huidige situatie ook nieuwe 
tegenstellingen, bijvoorbeeld het bank- en 
verzekeringswezen en de oliemaatschap
pijen versus de rest van het bedrijfsleven 
-niet niet alleen het midden- en 
kleinbedrijf!- of de vijf grote concerns die 
bijna alle overheidssteun naar zich toetrek
ken versus de rest van het bedrijfsleven, 
tegenstellingen die buitengewoon belang
rijk zijn en waar je ook politiek iets mee 
moet doen. 
In de tweede plaats: nu de industriepolitieke 
aandacht verschuift naar enerzijds het 
aanpakken van afzonderlijke noodsituaties 
en anderzijds de oriëntering van de econo
mie op produktiesen een wijze van produ
ceren die maatschappelijk zinvol zijn, is het 
niet meer mogelijk om de' antimono
polistische strekking' als toets!ngscriteri
um te hanteren voor elke afzonderlijke 
industriepolitieke maatregel. 
Het heeft ook weinig zin om als het ware 
tegelijkertijd op twee sporen te gaan zitten 
en te zeggen: we bedenken maatregelen 
die enerzijds zo effectief mogelijk en an
derzijds antimonopolistisch van aard zijn. 
Dat kan leiden tot gewrongen constructies, 
die nog slechts in beperkte mate bij de 
werkelijke problemen aansluiten. Een 
voorbeeld daarvan is mijns inziens de 
gedachtengang, die werkt met de tegen
stelling van 'matiging, exportbevordering, 
monopolies' en 'koopkrachtverhoging, 
stimulering van de binnenlandse markt, 
niet-monopolistische sectoren, midden- en 
kleinbedrijf'. Zo'n benadering miskent de 
betekenis van de export voor de niet-mo
nopolistische sector en de betekenis van 

3. Zie de brochure Welvaart voor een nieuw Neder
land. Algemene richtlijnen voor een Nationaal 
Welvaartsplan. Uitg. CPN (De Waarheid) 1947. 

4. Zie: voorstellen van de CPN voor een ombuiging 
van het sociaal-economisch beleid op korte ter
mijn. In: Politiek en Cultuur van april1982, 159. 
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de binnenlandse markt voor de grote con
cerns en werkt de gedachtengang in de 
hand dat het mogelijk zou zijn om in afzon
dering van de wereldmarkt één of ander 
alternatief te realiseren. 

Mijns inziens is het onontkoombaar, dat 
we ons in de vormgeving van een eco
nomisch beleid rekenschap geven van 
vragen als 'wat willen we nu eigenlijk 
produceren en hoe'. 
Voor het industriebeleid heeft dat belang
rijke consequenties. In de eerste plaats 
betekent het, dat industriepolitiek belang
rijker wordt. Industriepolitiek kan niet langer 
gezien worden als een hoofdstuk apart, los 
van de andere delen van de economische 
politiek, los bijvoorbeeld van het conjunc
tuurbeleid. Integendeel, conjunctuurpolitie
ke maatregelen, of urgentieprogramma's 
moeten van een zodanige aard zijn dat ze 
toewerken naar een gewenste industriële 
structuur. 
In de tweede plaats is het van belang voor 
de wijze waarop het industriebeleid tot 
stand komt. 
Het betekent namelijk, dat je niet meer als 
politieke partij alleen, of als vakbeweging 
alleen in staat bent om een omvattende 
visie op dit terrein te ontwikkelen, maar 
dat daarvoor een hele brede samenspraak 
en consultatie nodig is. Op eigen kracht 
kom je niet verder dan 'brokstukken' van 
een ander beleid en blijf je in de 'aanzetten' 
steken. 
Om een voorbeeld te noemen: bijzonder 
frappant vond ik, dat de nota van de lndu
stri"ebond FNV 'Aan de slag in de industrie' 
(maart 1982) voor de werknemers wel: 
'zeggenschap over vragen als: wát er 
geproduceerd wordt' (p 12) opeist, maar 
zelf niet aan een beschouwing over die 
vragen toekomt, niet verder komt dan een 
in feite vrij willekeurige lijst met 'voorbeel
den van hoe het zou moeten' (p 13). Daar
mee is overigens niet gezegd, dat de nota 
in dit opzicht niet interessant is. Integen
deel. Een centrale rol in de nota speelt de 
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gedachte, dat industriële vernieuwing 
samen moet gaan met 'sociale inovatie'. 
Betere arbeidsomstandigheden, kortere 
arbeidstijd, meer zeggenschap, die dingen 
zijn onmisbaar als het erom gaat koers te 
zetten op vernieuwinq. 
Op die manier wordt het thema industrie
politiek inderdaad in een breder kader 
geplaatst; het gaat om een type industrie, 
waarin werknemers iets terugvinden van 
de eisen die zij aan werken stellen. Het 
begrip sociale innovatie biedt trouwens de 
mogelijkheid om de kaders nog wat te 
verder te verbreden, in de richting van de 
eisen die vrouwen aan werkgelegenheids
beleid stellen -de nota bevat ook het een 
en ander op dat punt- en nog verder: 
naar buiten de bedrijfspoort. Industriële 
vernieuwing vraagt immers ook om ver
nieuwing van de betrekkingen tussen 
onderneming en maatschappij. 
Moderne industriepolitiek kan alleen maar 
tot stand komen in een discussie, waarin 
zoveel mogelijk stromingen, groepen, 
ideeën die op de toekomst zijn gericht, 
bijdragen; een discussie die verbindingen 
legt met de grote democratische bewegin
gen van onze tijd. Alleen op die manier 
kan het probleem van de industrie als een 
maatschappelijk probleem aan de orde 
worden gesteld en alleen op die manier 
kan er een draagvlak worden georganiseerd 
voor de aanpak ervan. 
Praktisch zou zo'n debat, zoals is voorge
steld, moeten worden vertaald in parle
mentaire besluitvorming met betrekking 
tot de priorititeiten van het herstel, je kan 
ook zeggen, met betrekking tot de richtin
gen waarin gegroeid moet worden. En de 
regering zou daaraan uitvoering moeten 
geven door gebruik te maken van het hele 
scala van sturingsmogelijkheden, subsi
dies, overheidsaankopen, investerings
overeenkomsten, nationalisaties. 

Een aanpak bij concrete noodsituaties 
vraagt om oriëntatiepunten en kaders die 
iets zeggen over de kant die het met de 
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hele economie van ons land op moet. Die 
behoefte neemt toe naarmate de afzonder
lijke probleemgevallen groter worden. 
Laten we als voorbeeld Hoogovens nemen. 
Er ligt van die onderneming een steunaan
vraag in Den Haag ter grootte van een 
miljard. Het is duidelijk dat dit soort opera
ties een zodanige omvang en betekenis 
hebben dat ze de hele economie van ons 
land raken. 
Toch is het mijns inziens, zeker in de huidige 
situatie en met de huidige regering, niet 
gewenst om het steunbeleid en het indu
striebeleid zodanig aan elkaar te koppelen, 
dat een regering met een beroep op dat 
beleid interessante initiatieven van werk
nemers of anderen steun zou kunnen 
weigeren. 5 Het gaat immers niet om indu
striepolitiek zonder meer, doch om een 
beleid dat een stimulerende en motiveren
de rol speelt en intiatieven aan de basis 
niet doodslaat, maar uitlokt. Voorwaarde 
voor het tot stand komen van zo'n beleid 
is dat de basis niet in zijn manoevreerruimte 
wordt beperkt maar juist meer armslag 
krijgt. 

111. 
Industriebeleid en de lonen 

Het is mijns inziens niet moeilijk om aan te 
tonen dat de matiging een klimaat schept, 
of bij een klimaat hoort, dat slecht is voor 
de vernieuwing en heroriëntering van onze 
industrie. Een laag bestedingsniveau sti
muleert de ondernemers niet tot gedurfde 
vernieuwingen. En bovendien, we zijn het 
erover eens dat voor die vernieuwde indu
strie hoogwaardige arbeidskrachten nodig 
zijn. Nu, om een hoogwaardige arbeids
kracht te worden, daarvoor is geld nodig, 
daarvoor is onderwijs nodig enzovoort. 
Ook vanuit dit laatste gezichtspunt moet er 
dus een bepaalde verhouding zijn tussen 
investeringen en levenspeil, iets wat
interessant genoeg- ook door ervaringen 
in socialistische landen bevestigd wordt. 
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Er zijn dus zwaarwegende redenen te 
noemen waarom het beschermen van de 
koopkracht gunstig is. En dat gaat verder 
dan het onmiddellijke effect daarvan in 
termen van arbeidsplaatsen, dat 'opmerke
lijk gering'6 is. 
Alleen, het kan wel gunstig zijn, maar het 
moet ook kunnen. De ondernemers wijzen 
in dit verband op de loonkosten. Ik zou dat 
bestrijden. Bij een internationale vergelij
king vallen de Nederlandse loonkosten 
niet tegen. En bovendien kan de regering 
op de een of andere manier de ruimte 
mobiliseren om het zich mogelijk te maken 
de instandhouding van de koopkracht te 
subsidiëren, wat dus betekent dat er geen 
opwaartse druk op de loonkosten 
ontsta aU 
Maar een feit is wel, dat een groei van de 
bestedingen op den duur niet kan als de 
investeringen achterblijven. Het moet 
immers wèl verdiend worden. En boven
dien, er zouden vrij snel capaciteitsproble
men kunnen optreden. Er zijn echter geen 
garanties dat de investeringen de con
sumptieve bestedingen automatisch vol
gen. Daarom is er een program nodig, dat 
er borg voor staat dat deze investeringen 
er komen en dat ervoor zorgt dat de daar
voor nodige middelen naar de industrie 
worden teruggesluisd. Als dat niet gebeurt, 
'dan valt op langere' en vermoedelijk zelfs 
al op vrij korte 'termijn de koopkracht ook 
niet te handhaven'B. De tot dusver in West
Europa met expansieve experimenten 
opgedane ervaringen tonen hoe nauw dit 
luistert. 
Intussen worden de werknemers op een 
heel andere manier geconfronteerd met de 
vraag naar de mogelijkheid van bescher
ming van de koopkracht. Zij immers zijn 

5. Vgl. de nota Noodwet bedrijven in moeilijkhe
den. Wetenschappelijk bureau PSP, 1981, 54. 

6. Van Ewijk c.s., a.w., 45. 
7. Dit wordt voorgesteld door de Delftse econoom 

prof. M.P. Gans en ook door Van Ewijk c.s. 
8. Ontwerp aktie-plan. De dialoog van Driebergen. 

Driebergen 24 april 1982, 12. 
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degenen, die het moeten afdwingen. Op 
het ogenblik, over een jaar kan dat weer 
anders zijn, maar op het ogenblik zijn de 
machtsverhoudingen zo, dat de werkne
mers de handhaving van de koopkracht 
van hun loon niet kunnen afdwingen: zie 
de teruggang van de reële bestedingen9

. 

Ook vanuit het gezichtspunt van de be
scherming van het bestaansniveau van de 
mensen in crisistijd is het nodig eisen te 
ontwikkelen, die betrekking hebben op het 
bredere terrein van de economische poli
tiek, maatregelen te eisen die een situatie 
doen ontstaan waarin de werknemers 
beter in staat zullen zijn hun loon te verde
digen. Het gevecht om de koopkracht, om 
het levenspeil is niet te winnen als het bij 
een gevecht om de koopkracht blijft. 
In de matigingsdiscussie heeft een ware 
opeenstapeling van misvattingen- de 
illusie dat een aanpak van de crisisproble
men vanuit de macro-economische optiek 
voldoende zou zijn en daar bovenop dan 
nog eens de mening dat de lonen het 
centrale aangrijpingspunt zouden kunnen 
zijn- geleid tot een enorme overschatting 
van de mogelijkheden van de loonpolitiek 
en van de betekenis van de loonontwikke
ling. Ik noem als voorbeeld De Galan. In 
het werkgelegenheidsplan dat hij vorig 
jaar formuleerde nam hij loonmatiging op 
als 'de belangrijkste financieringsbron'. 10

. 

Zelfs al nemen we van de matiging alleen 
de gunstige en niet de schadelijke effecten 
in aanmerking, dan nog is dat onzin. Maar 
omgekeerd is inderdaad ook de gedachte, 
dat we ons 'uit de economische crisis 
zouden kunnen consumeren'11 te simpel. 
Ik zou daarom voor een tweesporenbeleid 
zijn, groei van de bestedingen en gerichte 
re-industrialisatie, maar dan voor een echt 
tweesporenbeleid, dat ook werkelijk ge
bruik maakt van de wisselwerkingen die er 
hier zijn en dat in het beïnvloeden van de 
consumptieve bestedingen dus meer ziet 
dan een conjunctuurpolitiek instrument. 
Zo'n beleid zou enerzijds de samenstelling 
van de consumptieve bestedingen in een 
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voor de gewenste industriële heroriënte
ring gunstige richting moeten beïnvloeden 
en tegelijk aan de aanbodkant maatregelen 
moeten nemen die ertoe leiden dat de 
gecreëerde vraag ook werkelijk wordt 
opgevangen en niet alleen maar inflatie of 
een toegenomen invoer produceert. Prak
tisch betekent dat een koers op vergroting 
van het aandeel van een aantal categorieën 
van de collectieve bestedingen in het totaal 
van de bestedingen. 12 

Wie zich sterk wil maken voor bescherming 
van het levenspeil van de mensen in crisis
tijd, zal dus ook op terreinen als dat van de 
industriepolitiek eisen moeten ontwikkelen 
en vormen van optreden, van politiek 
maken moeten bedenken. Intussen is het 
echter, volop crisis en ontstaan er situaties, 
waarin je gedwongen wordt een koop
kracht-teruggang te accepteren. Je kan 
dan zeggen: hoor eens, ik ben daar tegen. 
Als het zo moet doe ik niet meer mee, mijn 
lust om alternatieven aan te dragen wordt 
pas gewekt bij dat en dat koopkrachtniveau. 
Je kan ook zeggen: laten we althans nog 
proberen een zodanige besteding van het 
ingeleverde loon af te dwingen dat het 
nog een zeker nut afwerpt, bijvoorbeeld 
via de een of andere vorm van investe
ringsloon. 
In heel wat bedrijven kunnen noodzakelijke 
investeringen niet gedaan worden, omdat 
het geld er niet is en omdat het bij de 
huidige rentestand ook niet te doen is om 
het te lenen. De bedrijfsuitrusting verou-

9. Het hoeveelheidsindex-cijfer van de bestedin
gen per hoofd daalde van 115 in 1979 naar 113 in 
1980 en 109 in 1981.1n januari 1982 belandde het 
op 108. Ook de hoeveelheidsindex van de totale 
bestedingen daalde in deze periode. De beste
dingsteruggang per hoofd werd dus door de be
volkingsgroei niet gecompenseerd. 

10. De Galan, Een programma voor de werkgele
genheid. In: Socialisme en democratie, jaargang 
38 (mei 1981), 221. 

11. DriehuisiVan der Zwan, De Nederlandse econo
mie in de jaren 1980-1985 (111). Een alternatief be
leidsplan. In: ESB 27.5.81, 510. 

12. Zie de nota-Wöltgens, p. 13 en 15. 
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dert, de arbeidsomstandigheden worden 
slechter, de perspectieven voor de toe
komst van het bedrijf worden somberder. 
En dat terwijl de rijkdommen elders hoog 
opgetast liggen! We zijn het erover eens, 
dat er uit deze fondsen geld beschikbaar 
moet komen om deze bedrijven nieuwe 
mogelijkheden te geven. Maar als het niet 
lukt om dat af te dwingen? Wat blijft er 
dan anders over dan te zeggen: goed, of 
liever gezegd: niet goed, het is eigenlijk 
onaanvaardbaar, maar we matigen ons in 
onze looneisen en we proberen vervolgens 
de ondernemer zover te krijgen dat hij met 
de ontstane ruimte iets zinvols doet. 
Je kunt zoiets natuurlijk niet voorstellen als 
een dijk van een onderhandelingsresultaat, 
integendeel, het is een slecht onderhande
lingsresultaat, het weerspiegelt de slechte 
situatie van waaruit het gevecht moest 
worden aangegaan. 
Werknemers en vakorganisaties kunnen 
zich tot dit soort onderhandelingen ge
dwongen zien. Het is van belang dat ook 
de linkse politiek in dit soort situaties mee
denkt, zonder verdergaande eisen en am
bities te laten vallen. Integendeel, het ont
staan van deze voor de werknemers slechte 
onderhandelingssituaties onderstreept dat 
het bitter nodig is om op te treden voor 
die verdergaande eisen, voor een andere 
koers in de economische politiek. 
Nog even naar het macro-niveau. Het geld 
voor een andere aanpak is er. Wat dat 
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betreft is er geen twijfel mogelijk. 'Neder
land is een rijk land. Eén van de rijkste 
landen ter wereld'. 13 Inderdaad. En daaraan 
kan nog worden toegevoegd, dat de Ne
derlandse bourgeoisie, of althans een deel 
van de Nederlandse bourgeoeisie, ook in 
een internationale vergelijking, werkelijk 
steenrijk is, ook al presenteren de dames 
en heren zich liefst als een stelletje ar
moedzaaiers. 
Maar het probleem is nu juist dat zij over 
die rijkdommen beschikken. En hoe meer 
zij zich verrijken, des te groter wordt ook 
hun vermogen om te voorkomen dat een 
ander er iets over te zeggen krijgt. Hoe 
meer geld er voor een andere aanpak is, 
des te kleiner de kans dat het ook voor een 
andere aanpak beschikbaar komt. 
En zo kan er inderdaad een situatie ont
staan, waarin het enerzijds bij hen niet 
opkan, terwijl anderzijds wij van onze 
armoe ons 'materiële offers' moeten ge
troosten om 'een proces van maatschap
pelijke hervorming'14 op gang te krijgen. 
Dergelijke situaties hebben zich trouwens 
in het verleden meer voorgedaan en zijn 
ook in de wereld, met name in de derde 
wereld van vandaag niet onbekend. 

Kees Bakker 

13. Aan de slag in de industrie, 3. 
14. Ontwerp-program van de CPN, IX. 
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Tien jaar geleden kwamen de eerste bui
tenlandse vrouwen naar Nederland. Het 
betrof vooral vrouwen die in het kader van 
de gezinshereniging hier naar toe kwamen 
samen met hun kinderen, om zich bij hun 
man te voegen. Zoals bekend waren de 
eerste arbeiders in de jaren zestig geworven 
voor de Nederlanse bedrijven. Aanvankelijk 
bestond het idee dat deze arbeiders, toen 
'gastarbeiders' genoemd, een tijdelijke 
functie zouden hebben in de Nederlandse 
economie. Hun verblijf in Nederland bleek 
na verloop van jaren helemaal geen tijdelijk 
karakter te hebben. In de eerste plaats 
bleef er bij de Nederlandse bedrijven een 
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strukturele behoefte aan goedkope ar
beidskrachten. In de tweede plaats werden 
de buitenlandse arbeiders door de politieke 
en economische situatie in hun eigen land 
gedwongen hun verblijf in Nederland te 
verlengen. Oe overkomst van het gezin 
wijst in de richting van een min of meer 
permanent verblijf hier. 
Toch zouden de meeste buitenlandse 
gezinnen- als ze de keuze hadden- nog 
liever vandaag dan morgen naar hun land 
terug willen. Hoewel we er rekening mee 
moeten houden, dat met name de jongere 
generatie zich in Nederland blijvend zal 
vestigen. 

Buitenlandse vrouwen in 
Nederland 

Buitenlandse gezinnen, mannen vrouwen 
en kinderen, zijn een onderdeel geworden 
van de Nederlandse samenleving. Binnen 
de Nederlandse arbeidersklasse, nemen 
buitenlandse vrouwen een specifieke posi
tie in. 
Een analyse van de positie van buitenland
se arbeidsters binnen het arbeidsproces is 
nauwelijks te vinden in studies of onder
zoeken, terwijl deze groep toch langzamer
hand een belangrijke functie vervult binnen 
de Nederlandse economie. 
Er wordt vooral geschreven over de cul
tuurverschillen, die in kleding, religie en 
familieverhoudingen het meest zichtbaar 
zijn. In het onderstaande wil ik met name 
ingaan op de positie van Turkse vrouwen. 
De reden hiervan is dat ik daar het meeste 
van op de hoogte ben, omdat ik al een 
aantal jaren samenwerk met een organisa
tie van Turkse vrouwen. 
Hoewel buitenlandse vrouwen in Neder
land op een groot aantal gebieden ge
meenschappelijke positie en belangen 
hebben, is ieders achtergrond toch anders. 

Zelfs binnen één zelfde nationaliteit bestaan 
er grote verschillen. Zo zijn er verschillen 
tussen het platteland en de stad, tussen de 
verschillende streken waar de vrouwen 
vandaan komen en er zijn bijv. in Turkije 
een groot aantal minderheidsgroepen, 
zoals Koerden en Armeniërs, die weer een 
eigen taal en cultuur hebben. 
Daar waar in het onderstaande de posities 
die Turkse vrouwen innemen ook van 
toepassing zijn op andere nationaliteiten, 
zal ik ze aanduiden met buitenlandse vrou
wen. 
Ook wil ik benadrukken, dat wanneer er 
gesproken wordt overdè Turkse vrouw, 
enige relativering op z'n plaats is. Anders 
zou ik geen recht doen aan groepen vrou
wen die zich niet herkennen in die be
schrijving over hun positie. Desalniettemin 
zal ik de algemene aanduiding toch gebrui
ken, omdat de meeste gezinnen hier geko
men zijn van het platteland of uit de kleine 
steden, waar een agrarische samenleving 
de familieverhoudingen en de rol van de 
vrouw sterk bepaald. 



Politiek en Cultuur 

Een Turks gezin dat naar Nederland komt, 
brengt een andere achtergrond met zich 
mee, zowel op economisch, sociaal als 
religieus gebied. 
De functie die het gezin had binnen de 
samenleving in Turkije, sluit niet meer aan 
op de nieuwe situatie in Nederland. In het 
leven van de vrouw is de familiestructuur 
erg belangrijk. Een groot-familieverband is 
een economische eenheid, waarin vrouwen 
een eigen functie vervullen. Er is een ar
beidsdeling tussen mannen en vrouwen 
en een hiërarchie naar geslacht en leeftijd. 
Vrouwen hebben een zelfstandige en be
langrijke functie binnen het geheel. Op het 
moment dat deze vrouwen naar Nederland 
komen, zijn veel Turkse waarden, normen 
en vaardigheden niet meer te gebruiken. 
Veel vrouwen komen zeker in het begin in 
een isolement terecht. Er is geen vrouwen
gemeenschap meer, en de contacten met 
vrouwelijke landgenoten zijn niet meer 
automatisch voor handen. Het huishoude
lijke werk moet ze nu alleen doen. (In te
genstelling tot in Turkije, waar andere 
vrouwen zijn om te helpen of te adviseren) 
en het heeft ook een andere functie gekre
gen. 
Met geld en tijd omgaan is voor veel vrou
wen nieuw. In eigen land was het vaak de 
man, of wanneer deze in het buitenland 
werkt, een mannelijk familielid die de fi
nanciële zaken regelde. De zg. 'schriftcul
tuur' in Nederland is vooral voor vrouwen 
een probleem, omdat de meeste vrouwen 
analfabeet zijn (een op de drie Turkse 
vrouwen) en de meeste vrouwen geen 
enkele vorm van onderwijs hebben gehad. 
De Nederlandse taal is veelal een nog 
groter probleem. Het onbekend zijn met de 
Nederlandse samenleving; hoe zitten 
dingen in elkaar, welke instantie is voor 
wat, hoe kan ik uitleggen bij de dokter wat 
ik heb, welke voeding geef ik m'n baby, op 
welke school zitten m'n kinderen of naar 
welke school moeten ze gaan, dit zijn alle
maal vragen waar een vrouw mee zit. De 
eerste tijd is zij voor informatie afhankelijk 

209 

van haar echtgenoot. Ook juridisch is de 
vrouw afhankelijk van haar echtgenoot. In 
het kader van de gezinshereniging krijgt de 
vrouw een 'vergunning voor verblijf bij 
echtgenoot'. Deze afhankelijke verblijfstitel 
is al meerdere malen aan de orde gesteld, 
met acties door de Blijf van m'n Lijf-huizen 
en de buitenlandse vrouwenorganisaties. 
Geëist wordt dat iedere vrouw bij binnen
komst een zelfstandige verblijfsvergunning 
moet krijgen. 
De huidige situatie houdt in dat wanneer 
een huwelijk mis gaat in die eerste drie 
jaar, de vrouw illegaal wordt en het land 
uitgezet kan worden. 
Vrouwen die niet in aanmerking komen 
voor een zelfstandige verblijfsvergunning, 
zouden terug moeten naar hun eigen land. 
Voor de meeste vrouwen is dit onmogelijk. 
Voor een vrouw is het daar bijna onmogelijk 
zelfstandig te wonen en in haar levenson
derhoud te voorzien. En omdat zij geschei
den is- veelal tegen de wil van haar 
familie en of schoonfamilie in- zal zij niet 
op steun hoeven te rekenen. 

Werk, een noodzaak 

Uit economische noodzaak zoeken veel 
Turkse vrouwen een baan. Het gezin heeft 
vaak grote schulden moeten maken om de 
komst van de gezinsleden te kunnen beta
len. Ook moeten familieleden in Turkije 
financieel ondersteund worden. De onder
houdsplicht is zwaar door het gebrek aan 
sociale voorzieningen. 
Het zoeken naar werk is vaak een eerste 
stap buitenshuis, hetgeen een doorbreking 
van het isolement kan betekenen. 
De meeste vrouwen doen ongeschoold 
werk in kleine, economisch zwakke bedrij
ven. De banen die voor de buitenlandse 
vrouwen beschikbaar zijn, zijn meestal niet 
de leukste. Ze houden eentonig en smerig 
werk in. Zoals in kippenslachterijen kippen 
plukken in kokend heet water zonder hand
schoenen, of in stomerijen de hele dag 



Politiek en Cultuur 

staan, waarbij dampen op je keel slaan, 
waardoor je voortdurend met hoofdpijn 
rondloopt. 
In het algemeen is de organisatiegraad in 
de sectoren waar de vrouwen werken, 
zoals de textiel, voedingsindustrie, wasse
rijen, schoonmaakbedrijven en inpakwerk 
laag. De arbeidsomstandigheden zijn 
slecht. Omdat de buitenlandse vrouwen in 
een kwetsbare positie zitten, niet alleen 
vrouw, maar ook buitenlandse, zijn maken 
de werkgevers daar misbruik van. 
Minimumloonontduiking, het niet uitbeta
len van overwerkuren of van vakantietoe
slag en het niet verstrekken van loon
strookjes komt veelvuldig voor. Nog steeds 
komt het voor dat vrouwen zonder het te 
weten hun eigen ontslag tekenen, omdat 
ze of analfabeet zijn of/en de Nederlandse 
taal niet kennen. De bedrijven maken hierbij 
misbruik van de onbekendheid van de 
buitenlandse vrouwen met het Nederland
se arbeidsrecht. 
Ook werken veel vrouwen zwart, zodat er 
geen sociale voorzieningen hoeven te 
worden betaald door de werkgevers. Of ze 
doen thuiswerk, op basis van stukloon, 
waarbij andere gezinsleden meehelpen. 
Het voordeel van thuiswerk is dat er geen 
kinderopvang geregeld hoeft te worden. 
Een niet onaanzienlijke groep vrouwen 
verdient op die manier een deel van het 
gezinsinkomen. Thuiswerk is een wijze van 
uitbuiting die zich onttrekt aan vrijwel elke 
controle. Een effectieve controle op deze 
vorm van arbeid is echter bitter noodzake
lijk: de lonen zijn laag, de arbeidsters zijn 
vaak volkomen rechteloos, er wordt met 
slecht of soms gevaarlijk materiaal ge
werkt. 

Arbeidsomstandigheden 

Omdat de meeste vrouwen landarbeidsters 
waren in eigen land, is de overgang naar 
loonarbeidster erg groot. Terwijl in het 
eigen land werk gedaan werd waarbij ze 
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van het begin tot het eind bij het produkt 
betrokken waren, is dit niet meer het geval 
bij het werken in een fabriek waar het 
eindprodukt onzichtbaar is. Dit niet alleen, 
maar ook de vaak keiharde werkomstan
digheden hebben tot gevolg dat veel vrou
wen psychische en lichamelijke klachten 
krijgen en ziek worden. 
Het ziekteverzuim is in sommige sectoren 
onder de buitenlandse vrouwen erg hoog. 
De werkgever verklaart dit dan vaak als 
'cultuur en aanpassingsproblemen'. Zoals 
gezegd is de organisatiegraad onder de 
buitenlandse vrouwen erg laag. Ook de 
vakbeweging besteedt geen speciale aan
dacht aan de werkstituatie van de buiten
landse vrouwen. 
Er zijn slechts enkele voorbeelden bekend 
van Turkse vrouwen die met behulp van 
de vakbond hun situatie in het bedrijf 
konden verbeteren. Zoals het geval van de 
uienpelsters en dat van de vrouwen in de 
kippenslachterijen die in 1978 in het nieuws 
kwamen. 
Omdat weinig vrouwen lid zijn van een 
vakbond weet de bond ook weinig over de 
bedrijven waar de buitenlandse vrouwen 
werken. Een actief beleid naar de werk
neemsters toe is tot nog toe uitgebleven. 
Buitenlandse vrouwen worden ook getrof
fen door de economische crisis. Alhoewel 
in een aantal bedrijven buitenlandse vrou
wen een onmisbare positie innemen, hou
den de lage lonen en de slechte 
arbeidsomstandigheden de Nederlandse 
vrouwen in eerste instantie ervan af daar 
te gaan werken. Maar door de toenemende 
werkloosheid komt daar een verschuiving 
in. De selectiecriteria bij sollicitaties worden 
hoger. Buitenlandse vrouwen worden 
alleen nog maar aangenomen, als ze bij
voorbeeld goed Nederlands spreken. Aan 
de andere kant wordt het begrip passende 
arbeid steeds meer opgerekt, waardoor 
Nederlandse vrouwen gedwongen worden 
elk werk te aanvaarden. Ook treedt er 
discriminatie op bij sollicitaties: een Antilli
aanse vrouw vertelde dat ze geen reactie 



Politiek en Cultuur 

kreeg op een schriftelijke sollicitatie, als zij 
in haar brief vermeldde dat ze Antilliaanse 
was. 
De verschillende groepen arbeidsters in 
bedrijven worden tegen elkaar uitgespeeld. 
Een Turkse vrouw vertelde op het congres 
van buitenlandse vrouwen in september 
'81: 'Ik werk in een snoepfabriek. Ik begon 
als inpakster. Na een jaar moest ik zwaarder 
en verantwoordelijker werk doen, wat was 
geweigerd door mijn Nederlandse colle
ga's. Toen ik opslag vroeg, zei de baas dat 
dat niet kon en dat ik anders maar op 
moest stappen.' Ze wordt nu zwaar onder
betaald. In een gesprek met andere buiten
landse vrouwen werd deze situatie her
kend. 
Een andere vrouw merkte toen op dat 
buitenlandse vrouwen met de voortduren
de dreiging van ontslag in hun achterhoofd 
zitten en daardoor harder gaan werken. Dit 
roept dan weer kwade reacties op bij Ne
derlandse collega's.' Behalve angst voor 
ontslag speelt ook een rol, dat je je als 
buitenlandse wil waarmaken, je wilt bewij
zen dat je het werk ook goed of zelfs beter 
kan.' 
Deze zelfde vrouwen geven aan dat het 
belangrijk is om je niet tegen elkaar te 
laten uitspelen. 'Daarom zullen wij buiten
landse en Nederlandse vrouwen moeten 
samenwerken, om gezamenlijk onze positie 
als werkende vrouwen te verbeteren.' 

Promotiemogelijkheden voor buitenlandse 
vrouwen zijn ver te zoeken. Ze blijven 
ongeschoolde arbeidster; er wordt niets 
gedaan om vrouwen een bijscholingscur
sus te laten volgen. Maar ook mèt een 
opleiding zullen ze als buitenlandsen op de 
laagste sport van de maatschappelijke 
ladder terecht komen. De kreet 'de tweede 
generatie, de gastarbeiders van de toe
komst' komt niet helemaal uit de lucht 
vallen, wanneer je ziet dat ook dochters en 
zonen het werk doen dat hun ouders doen 
of jaren gedaan hebben. Beroepsmogelijk
heden zijn beperkt, omdat ten eerste het 

211 

Nederlands onderwijs weinig ruimte heeft 
om speciale aandacht aan deze groepen 
jongeren te besteden en ten tweede iedere 
financiële inbreng van de kinderen een 
noodzaak is om het gezin staande te hou
den. Jonge dochters worden dan ook 
eerder naar de fabriek, dan naar school 
gestuurd. En aan de andere kant speelt 
ook mee, dat voor meisjes geldt, dat ze 
toch moeten gaan trouwen en de huishou
ding moeten leren om later een goede 
huisvrouw en echtgenote te zijn. 

Islam 

Buitenshuis werken, zoals al eerder gezegd, 
kan een belangrijk begin zijn voor meer 
zelfstandigheid van vrouwen. Het is echter 
geen uitgangspunt, dat vrouwen daardoor 
economisch onafhankelijker worden ten 
opzichte van de man. Nee, het is een pure 
noodzaak om het gezinsinkomen aan te vul
len. 
Naast het werk in de fabriek of het schoon
maakwerk in de avonduren, moeten de 
vrouwen zich bezighouden met de huis
houding en de verzorging van de kinderen. 
Het is een dubbele belasting, waardoor 
ook het aantal lichamelijke klachten toe
neemt. Dat vrouwen deze taken ook nog 
eens op zich moeten nemen, heeft te maken 
met de traditionele opvattingen over rol
en taakverdeling, die de buitenlandse 
mannen en vrouwen hebben geleerd en 
zich eigen hebben gemaakt. 
Een groot probleem voor buitenlandse 
gezinnen vormt de kinderopvang. Door het 
tekort aan kinderdagverblijven worden 
eigen oplossingen gevonden. 
Een jongere dochter, soms nog leerplichtig, 
wordt thuis gehouden of er wordt een 
ouder familielid uit het eigen land overge
haald. De bestaande kinderopvang stuit 
soms op barriëres, zoals de hoge kosten, 
de openingstijden die niet aansluiten op 
de werktijden van de ouders, en het feit 
dat er geen speciale aandcht is voor de 
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taal- de eet- en opvoedingsgewoonten van 
de buitenlandse kinderen. In enkele plaat
sen in het land zijn kinderdagverblijven 
opgericht, waar leidsters werken van de 
eigen nationaliteit. Als gevolg van de be
perkte opvangmogelijkheden wordt nogal 
eens gebruik gemaakt van malafide fami
liebedrijfjes, die tegen verschrikkelijk hoge 
bedragen de buitenlandse kinderen opvan
gen. 
Door het gebrek aan kinderopvang kunnen 
vrouwen ook nog eens weinig gebruik 
maken van de mogelijkheid om deel te 
nemen aan Nederlandse taal- en andere 
vormingscursussen. 

De Islam speelt op alle gebieden van het 
dagelijks leven een rol. 
Hoewel er in de Islam wel stromingen zijn 
die verschillende opvattingen over vrou
wen hebben, ervaren buitenlandse vrou
wen dat de Islam gebruikt wordt om de 
vrouw te onderdrukken. 
Niet alleen de hoofddoek en de kleding, 
maar ook de omgang met vrouwen en 
mannen met elkaar, is Allah's wil. Enkele 
citaten van vrouwen in Turkije:' 
'Toen ik heb leren lezen en schrijven, ben 
ik daarna kranten en boeken gaan lezen. Ik 
wilde met andere vrouwen over onze 
situatie of over politiek praten. Maar de 
meesten zeggen: "Allah wil het zo: we 
kunnen nergens iets veranderen".' 
Een andere vrouw: 'Ik ga door met kinderen 
krijgen tot ik een zoon heb. Mijn man wil 
absoluut een zoon hebben, anders is er 
niemand om onze naam te dragen. Eigenlijk 
is het de fout van de man, hij bepaalt het 
geslacht, maar hij geeft mij de schuld .. 
Maar het is zelfs niet de fout van de man. 
Het is de natuur; het is Allah. Mijn gebeden 
worden niet verhoord, ik bid en ik bid en ik 
bid en nog krijg ik geen zonen. Toen dacht 
ik: nee, het is Allah niet, het is de natuur, 
dus voortaan bid ik tot de natuur.' 
Het gebrek aan onderwijs, de eeuwenoude 
gebruiken en tradities houden de onder
drukking van vrouwen in stand. De sociale 
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controle in Nederland vanuit de eigen 
gemeenschap is erg groot, waardoor de 
oude tradities worden voortgezet. 
De confrontatie met de in Nederland andere 
gebruiken en normen, kan zelfs een stren
gere hantering van deze tradities tot gevolg 
hebben. De buitenlandse man heeft in 
Nederland ook een andere positie gekre
gen. De sociale druk van de omgeving is 
sterker, waardoor strenger en autoritair 
optreden een middel kan zijn om geaccep
teerd te worden. 

Buitenlandse vrouwenorganisaties 

Buitenlandse vrouwen richten steeds meer 
eigen organisaties op om hun krachten te 
bundelen. Ze organiseren zich om voor 
hun belangen als buitenlandse, als ar
beidster en als vrouw op te komen. Deze 
ontwikkeling is van groot belang en kan 
een aanzet geven tot een gezamenlijke 
aanpak van de problemen in de strijd voor 
verbetering van de positie van buitenlandse 
en Nederlanse vrouwen. 
Buitenlandse vrouwen beschouwen zich 
als onderdeel van hun eigen volk. Niet 
alleen in doelstellingen van de organisaties 
is terug te vinden dat de vrouwen een 
bijdrage willen leveren aan het tot stand 
brengen van een democratische samenle
ving in hun eigen land, ook in de praktijk 
wordt hieraan gewerkt. De georganiseerde 
buitenlandse vrouwen oriënteren zich vaak 
op de situatie in hun eigen land als het 
gaat om de internationale vrouwendag en 
om vredesacties. Ze putten ook nieuwe 
ideeën en actievormen uit de vrouwenbe
weging in eigen land. 
Organisatie en actievormen verschillen per 
land, afhankelijk van wat er aan democrati
sche traditie en verzet aanwezig is. 
In al haar acties gericht op verbetering van 

1. Deze uitspraken zijn te vinden in 'Vrouwen in 
Turkije', een tweetalig boekje, uitgegeven door de 
Turkse vrouwenvereniging in Nederland. 
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de positie van buitenlandse vrouwen in 
Nederland moeten de vrouwenorganisaties 
rekening houden met hun eigen gemeen
schap. Het leggen van contacten en het 
winnen van vertrouwen van buitenlandse 
vrouwen loopt meestal via de man. 
De vrouw heeft vaak toestemming nodig 
van haar man, om bijvoorbeeld deel te 
kunnen nemen aan taal-, naai- en andere 
vormingscursussen. Daarom worden er 
soms ook bijeenkomsten georganiseerd 
voor de gezinnen, om de mannen in contact 
te laten komen met de vrouwenorganisa
ties. 
Samenwerking met Nederlandse vrouwen
organisaties wordt als noodzakelijk gezien 
door de buitenlandse vrouwen. In de prak
tijk is er alleen incidentele samenwerking 
op concrete actiepunten. Voorbeelden zijn, 
kinderopvang, abortus, strijd tegen racisme 
en fascisme en vredesacties. 
Dat deze samenwerking geen permanent 
karakter heeft, komt onder meer door het 
gebrek aan kader. De actieve buitenlandse 
vrouwen zijn beper1,1: in hun mogelijkheden 
door gebrek aan kennis van de Nederlandse 
taal en kennis over hoe de Nederlandse 
samenleving in elkaar zit. 
De Nederlandse overheid erkent het gebrek 
aan kader wel, maar vertaalt dit op geen 
enkele manier in concrete voorzieningen. 
Dit geldt voor het hele buitenlandse-vrou
wenwerk, wat voor het merendeel door 
vrijwilligsters wordt gedragen. Nederland
se vrouwen, zowel als vrouwen van de 
eigen nationaliteit. 
Met weinig middelen of professionele 
ondersteuning wordt geprobeerd in te 
gaan op de behoeften van de buitenlandse 
vrouwen. Een tweede reden is, dat de 
prioriteiten van de buitenlandse vrouwen 
vaak op andere punten liggen dan bij Ne
derlandse vrouwen. 
Sommige onderwerpen van acties, zoals 
de strijd tegen seksisme, waaronder bij
voorbeeld porno, kunnen niet ondersteund 
worden door de buitenlandse vrouwen. 
Door de eigen gemeenschap worden deze 
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acties vaak als negatief beoordeeld en 
daar hebben de buitenlandse vrouwenor
ganisaties rekening mee te houden, om 
het contact met de achterban niet te verlie
zen. Feminisme wordt vaak als negatief 
beoordeeld, door gebrek aan inzicht en 
kennis van deze strijd. 
Buitenlandse vrouwen geven een eigen 
invulling aan feministische strijd zonder 
het woord feminisme te gebruiken. 
Ze organiseren taalcursussen, die zowel 
alfabetisering in de eigen taal bieden als 
Nederlandse taal. Ook worden naailessen 
gehouden, waarover een Turkse vrouw 
opmerkte, dat dit wel rolbevestigend, maar 
toch een belangrijk middel is om vrouwen 
in eerste instantie uit huis te krijgen. Het 
kan ook als middel dienen om langzamer
hand meer vormingsgericht te gaan wer
ken. De activiteiten zijn in eerste instantie 
gericht om vrouwen zelfstandiger te maken 
en zelfbewuster; een eerste voorwaarde 
om voor haar zelf op te komen. 

Een van de eerste prioriteiten in acties is 
de strijd voor gelijke rechten. Zolang de 
buitenlandse vrouwen een afhankelijke 
verblijfsvergunning hebben en zolang de 
vreemdelingenwetgeving bestaat worden 
buitenlanders en Nederlanders van elkaar 
onderscheiden, en zijn er geen politieke 
rechten voor buitenlanders, zoals stem
recht. 
Niet alleen dit, maar ook de 1 november 
wet en de invoering van de visumplicht 
(die alleen geldt voor Surinaamse en Turkse 
gezinnen) maken onderscheid tussen ener
zijds de verschillende nationaliteiten on
derling en anderzijds tussen buitenlanders 
en Nederlanders. 
Het is dan ook erg belangrijk voor de bui
tenlandse vrouwenorganisaties dat zij 
samenwerken met de buitenlandse arbei
dersorganisaties om tegen deze discrimi
nerende wetgeving te vechten. 
Buitenlandse vrouwen hebben een aantal 
specifieke problemen, omdat ze vrouw en 
buitenlandse zijn. Daarnaast zijn er zoals 
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genoemd gemeenschappelijke belangen 
met Nederlandse vrouwen, die door de 
buitenlandse vrouwen zelf naar voren 
worden gebracht op terreinen als de ar
beidssituatie, uitbreiding van sociale voor
zieningen (kinderopvang, abortus) en het 
toenemend racisme en fascisme. 
Zoals eerder beschreven, is de arbeidssitu
atie van buitenlandse vrouwen ronduit 
slecht. Maar ook veel Nederlandse vrouwen 
werken onder niet veel betere omstandig
heden. Men kan dus denken dat mogelijk
heden voor gezamenlijke strijd eerder ten 
aanzien van de arbeidssituatie voorhanden 
zijn. Toch ligt dit lang niet zo gemakkelijk, 
wanneer je enerzijds ziet dat in sommige 
bedrijven de buitenlandse vrouwen geïso
leerd worden van hun Nederlandse colle
ga's en anderzijds dat Nederlandse en 
buitenlandse vrouwen tegen elkaar worden 
uitgespeeld. 
Bovendien moet hierbij worden bedacht, 
dat er een grote groep buitenlandse vrou
wen niet aan het arbeidsproces deelne
men. 
Niet alleen op bedrijfsniveau ook op buurt
niveau liggen gemeenschappelijke belan
gen. 
Buitenlandse gezinnen wonen in buurten, 
waar zich een snelle achteruitgang van het 
woon- en leefmilieu voordoet. 
Al te gemakkelijk wordt dan ook door 
racistische en fascistische groepen de 
achteruitgang van deze buurten de buiten
landse gezinnen aangerekend. 
Door de grote onbekendheid met elkaars 
sociale en culturele achtergronden komt 
het contact tussen Nederlandse en buiten
landse vrouwen vaak moeilijk tot stand. 
Gemeenschappelijke belangen op buurtni
veau worden dan ook niet als zodanig 
ervaren. Het gezamenlijk opkomen voor 
betere voorzieningen in de buurten, komt 
daarmee moeizaam van de grond. Buiten
landse vrouwenorganisaties stellen dan 

ook dat de strijd tegen racistische en fas
cistische tendenzen van groot belang is, 
omdat deze een gezamenlijk opkomen 
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voor betere voorzieningen in buurten in de 
weg staan. 
Om tot samenwerking te komen werd een 
begin gemaakt op het 'Congres 
buitenlandse vrouwen' vorig jaar. Op 
initiatief van de NVB kwamen toen 250 
buitenlandse vrouwen bijeen om met 
elkaar en met Nederlandse vrouwen te 
discussiëren over haar problemen, over 
welke gemeenschappelijke belangen er 
waren en hoe deze aan te pakken. Uit deze 
dag bleek dat er prioriteit gegeven wordt 
aan eigen kadervorm ing. aan het versterken 
van de eigen belangenorganisaties. Dit 
werd als belangrijke voorwaarde gezien 
om te komen tot samenwerking met 
Nederlandse vrouwenorganisaties op 
basis van gelijkwaardigheid. 
In een conclusie op het congres kwam 
naar voren: 'Dat buitenlandse vrouwen 
een eigen ontwikkelingsproces doormaken 
en hierin geaccepteerd willen worden en 
niet bevoogd willen worden. De 
buitenlandse vrouw heeft haar eigen ideeën 
en verwachtingen van het zich organiseren 
en van emancipatie. De buitenlandse 
vrouwen weten ook wat ze willen en zij 
hebben hun eigen deskundigheid.' 
Ook op de kortgeleden georganiseerde 
CPN-conferentie over buitenlandse 
arbeiders en arbeidsters, werd een aanzet 
gegeven tot uitwisseling van ervaringen 
en kennis over de problematiek van deze 
groepen. 
Het is in dit verband noodzakelijk dat de 
discussie over openstelling van 
lidmaatschap van buitenlanders van de 
CPN verder wordt gevoerd en er ook 
consequenties aan worden verbonden. 
Het wordt namelijk hoog tijd dat 
buitenlandse vrouwen zèlf aan het woord 
komen, ook binnen de CPN, omdat er dan 
pas werkelijk sprake kan zijn van 
samenwerking. 

Annelies Jansen 

Werkzaam bij de Turkse Vrouwenbeweging 
Nederland 
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Sinds vijf jaar nu is ons land in de ban van 
de nieuwe golf van de vredesbeweging. 
Immers, vijf jaar terug, in augustus 1977 
startte de campagne 'Stop de neutronen
bom' en in september van hetzelfde jaar 
nam de IKV-actie een aanvang 'Help de 
kernwapens de wereld uit, te beginnen uit 
Nederland'. Tijd om er even bij stil te staan. 
Wie destijds voorspeld zou hebben wat 
deze bewegingen in vijf jaar tijd zouden 
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losmaken, zou ongetwijfeld voor gek 
verklaard zijn - binnen en buiten de CPN. 
De neutronenbom, die niet in Europa 
ingevoerd kon worden. De kernraketten, 
die voorlopig niet in Nederland geplaatst 
kunnen worden en in andere landen tot 
heftige debatten hebben geleid waarbij de 
voorstanders meer en meer in het defensief 
raken. 

'k Zag twee beren ... 
Het nucleaire dilemma en de uitweg daaruit 

Desondanks gaat het zichtbaar worden 
van concrete politieke resultaten in de zin 
van ontwapening, ons allemaal uiteraard 
veel te langzaam. 
Zo wordt er de laatste tijd vaak vertwijfeld 
of kwaad gevraagd: wat is er gebeurd 
sinds 21 november 1981? Mij dunkt dat er 
heel wat is gebeurd: maar veel daarvan 
vindt plaats onder de oppervlakte. Een 
eerste element is de verdere doorwerking 
in de publieke opinie. Een van de nieuwe 
thema's, ook internationaal, betreft de 
medische en psycho-soçiale aspecten van 
de kernwapenwed loop. Het is het onder
werp geworden van vele recente studies 
en conferenties van medici, gezondheids
werkers en anderen in de hulpverlening. 
Opvallend in ons land is de verdere ver
spreiding van de anti-kernwapenbeweging 
naar veel kleinere plaatsen en dorpen. Het 
kristallisatiepunt is hier vaak het verklaren 
van de gemeente tot kernwapenvrij gebied 
(de motie-Hellevoetssluis). 
Andere recente ontwikkelingen betreffen 
de grote interesse van vakbewegingskrin
gen in het kernwapenvraagstuk, en de 
groeiende activiteit van scholieren in de 
vorm van comités tegen de kernwapens. 
Ondanks de Poolse crisis, die niet zoals 
IKV-voorzitter Ter Veer het einde van de 
vredesbeweging betekende, is de vredes
beweging vitaler dan ooit. 

Daardoor is de vraag serieus geworden, 
hoe Europa blokdoorbrekend kan optreden 
-ook tegen de belangen van de VS en de 
SU bij de gevestigde status quo in. 

Bijzonder opmerkelijk is de verschuiving 
die zich de laatste tijd voordoet in de 
Amerikaanse publieke opinie ten aanzien 
van het kernwapenvraagstuk. Vele vredes
bewegingen en beweginkjes in de Ver
enigde Staten hebben de handen ineen 
geslagen voor de 'Freeze campaign', een 
campagne om tussen de VS en de USSR 
een verdrag te sluiten tot bevriezing van 
de aanmaak van kernwapens. De campag
ne wordt gesteund door invloedrijke sena
toren als Kennedy en Hatfield. Het respec
tabele 'Newsweek' wijdt een uitgebreide 
reportage aan de campagne (26 april1982). 
Aangezien geen enkel zichzelf respecterend 
blad in de VS (en meer en meer ook in 
Nederland) het tegenwoordig zonder polls 
kan stellen, heeft ook Newsweek een opi
niepeiling gehouden. 
Daaruit blijkt een groeiende bezorgdheid 
over de kernwapenrace onder het Ameri
kaanse publiek, en een aanzienlijke steun 
voor de Freeze campaign. Newsweek 
concludeert dat de vredesbeweging de 
voornaamste politieke beweging van de 
jaren tachtig belooft te zijn. In het nog veel 
respectabeler blad 'Foreign Affairs' van 
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april 1982 steken enige oude wijze mannen 
van de Amerikaanse politiek (waaronder 
George Kennan en Robert McNamara) een 
pleidooi af voor een 'no first use', een 
verklaring om niet als eerste kernwapens 
te gebruiken. In hun van Amerikaanse 
strategische belangen uitgaande redene
ringen speelt de verhouding tussen de VS 
en Europa een grote rol. Misschien krijgt 
het opmerkelijke staatsbezoek van Beatrix 
dus nog heel wat staartjes! 

Nieuwe denkkaders 

Mijns inziens is het interessantste en waar
devolste dat de vredesbeweging tot nu toe 
heeft opgeleverd, het scheppen van nieuwe 
denkkaders voor het formuleren en oplos
sen van het probleem. Dit is iets wat de 
vredesbeweging gemeen heeft met met 
name de vrouwenbeweging. Wat betreft 
concrete ontwapeningsresultaten, houdt 
dit natuurlijk meer een belofte voor de 
toekomst in dan een tastbaar hedendaags 
feit. Maar daarom is het nog niet minder 
fundamenteel en waardevol. 
Het scheppen van nieuwe denkkaders 
omvat het afbreken van oude. En inder
daad, de ideologische meubelstukken over 
oorlog en vrede vliegen de verbaasde 
tijdgenoten links en rechts om de oren. 
Over het vredesvraagstuk waren vele ver
schillende theorieën rond: de theorie van 
het militair-industrieel complex, marxisme/ 
imperialisme-theorieën, de theorie van het 
rode gevaar, de supermogendheden-the
orie, een reeks varianten van afschrikkings
en evenwichtstheorieën (welke zowel op 
marxistische als anti-marxistische grond
slag uitgewerkt kunnen worden). 
De ervaring van de vredesbeweging heeft 
aan het licht gebracht, dat deze theorieën, 
voorzover zij al een bijdrage leveren aan 
de analyse van het probleem- en som
mige doen dat inderdaad-, toch nauwe
lijks bijdragen aan het oplossen ervan. 
Toch, waar het gaat om het bestaan van 
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de menselijke beschaving (of het gebrek 
daaraan) als zodanig, is er vooral behoefte 
aan het laatste. 
Een element dat vrijwel alle genoemde 
theorieën gemeen hebben, is het naar 
voren schuiven van de schuldvraag. 
Vanzelfsprekend valt er alles te zeggen 
voor een zelf-verantwoording van het 
eigen handelen in de kernwapenwedloop. 
Maar dat is meestal nu net niet de bedoe
ling. Integendeel, het stellen van de schuld
vraag dient ertoe de schuld voor de wa
penwedloop eenzijdig bij de andere partij 
te leggen, en aldus het eigen onverant
woordelijke handelen bij het opvoeren van 
de bewapening te legitimeren. 
Neem nu het ten onzent gangbare af
schrikkingsdenken, dat over de hele wereld, 
van Angola tot Nicaragua, en achter elk 
aardgascontract de Russische dreiging ziet 
loeren. Vandaar is het maar een kleine 
stap naar de even veelbetekenende als 
stompzinnige vraag welke partij achter de 
vredesbeweging staat, of waar het geld 
vandaan komt. Of neem het in Oost-Europa 
gangbare zwarte-kousen-marxisme, dat 
het kapitalisme gepredestineerd ziet als 
oorlogszuchtig; daar valt wel wat voor te 
zeggen, maar de uitverkorenen kunnen 
daarmee nog niet hun eigen bewapening 
buiten de discussie stellen. Het netto-resul
taat van dit soort redeneringen komt vrijwel 
altijd op hetzelfde neer: het ontslaat de 
eigen partij van de plicht de hand in eigen 
boezem te steken en zèlf actief bij te dragen 
aan vermindering van de bewapening. Dit 
vormt de achtergrond van de allergische 
reacties op de oproep tot het doen van 
eenzijdige stappen. 

De subjectieve factor 

Zo verklaarde Arbatow (een jonge wijze 
man in de Sowjet-politiek) onlangs vóór 
een Scandinavische kernwapenvrije zone 
te zijn. Deze zou echter geen reductie van 
de kernbewapening in het aangrenzende 
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Sowjet-gebied mogen inhouden, met het 
oog op het strategische evenwicht. 1 Maar 
dit is nu precies het punt dat zo'n kernwa
penvrije zone tot een werkelijke vooruit
gang in het ontwapeningsproces zou kun
nen maken. Worden dergelijke stappen 
niet gedaan, dan moeten we leren leven 
met de bewapening. Dat is ook de aanbe
veling die mgr. Bär, de nieuwe hulpbis
schop van Rotterdam, ons doet vanuit de 
NATO-Review. Hier reiken Russische en 
Nederlandse Bären elkaar de hand. En 
inderdaad, we kunnen niet veel anders 
doen wanneer we ons blijven bewegen 
binnen de bestaande denkkaders, binnen 
de smalle marges van het afschrikkings
evenwicht, het neo-realisme van de kruis
raket. 
Niet te ontkennen valt dat de theorie van 
het machtsevenwicht haar innerlijke logica 
heeft. Evenwicht tussen de beide tegenover 
elkaar staande blokken werkt stabiliserend, 
omdat het niemand voordeel oplevert dit 
te verbreken. Maar precies deze innerlijke 
logica gaat aan zichzelf ten onder. In deze 
visie zal elke bewapeningsstap door de 
andere partij op gelijke voet beantwoord 
moeten worden om het evenwicht (en dus 
de vrede) niet in gevaar te brengen. En zo 
glijden we onvermijdelijk in een opwaartse 
wapenspiraaL Idem dito met de afschrik
king. 
Afschrikking, zo zegt men dan, is nodig om 
de tegenstander af te houden van het 
gebruik van het kernwapen. Daartoe is het 
echter nodig om zelf bereid te zijn tot het 
inzetten van het kernwapen als het moet 
(anders is de afschrikking niet 'geloofwaar
dig'). Afschrikking vóóronderstelt dus 
precies dat wat het beoogt te voorkomen. 
Dit is het nucleaire dilemma waarin beide 
partijen zichzelf en elkaar gevangen hou-

1. Via 'n persbericht heeft Arbatow inmiddels ont
kend genoemde uitspraken in deze vorm gedaan 
te hebben. Niettemin kan de gedachtegang type
rend genoemd worden voor veelleidinggevende 
personen in zijn land. 
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den. Er lijkt geen andere keuze meer mo
gelijk. 
De vredesbeweging heeft- en dat is een 
historische verdienste- hetzelfde pro
bleem in een heel ander licht weten te 
stellen door steeds weer te beklemtonen: 
niet deze of gene maatschappijvorm of 
mogendheid vormt het hoofdgevaar voor 
de vrede, maar het bestaan van de 
kernbewapening zèlf. 

En zoals het geval is op zoveel terreinen, 
biedt het vanuit een ander gezichtspunt 
bekijken van hetzelfde probleem een aan
knopingspunt voor het vinden van een 
oplossing, waar deze eerst onmogelijk 
scheen. In plaats van de tegenstellingen, 
benadrukt de benadering van de vredesbe
weging het gemeenschappelijke belang 
van alle mensen in Oost en West. 
In plaats van op het leren leven met de 
grauwe werkelijkheid, doet zij een beroep 
op het idealisme, op het utopische. In 
plaats van op de propagandaoorlog, stelt 
zij haar hoop op de dialoog. Velen die de 
rationale logica van het evenwicht, van de 
'objectieve factoren' aanhangen, bestem
pelen de verlangens van de vredesacties 
tot 'emotioneel', 'irrationeel', 'subjectief'. 
Daar hebben zij het recht toe. Jammer 
alleen dat het objectieve rationalisme ons 
geleid heeft naar het moeras van de irrati
onele overkill. Het heeft de maatschappelij
ke keuzemogelijkheden beperkt tot slechts 
één: die van verdergaande bewapening. 
Het schijnt niet te kunnen beseffen dat 
veiligheid niet zozeer ligt in het aantal 
raketten, alswel in dat wat mensen ervaren 
als veiligheid. De subjectieve factor speelt 
hier een wezenlijke rol. Voor het tot stand 
brengen van een veiligheid, die ook werke
lijk ervaren wordt als veiligheid, is het 
allereerst nodig een grotere maatschappe
lijke keuzevrijheid te scheppen door een 
nieuwe benadering van het vraagstuk. Dat 
mag dan subjectief zijn, het is wel verdomd 
rationeel. 

Hans Akkermans 
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< 7ó ))+ 
z.y, wier gedrag geen onderzoek k:m lydcn, altyd zo 
tegen de vryheid van fchryven èO drukken yvercn ~ en 
'.vel gaarne zouden zien , dar niets gedrukt of vcrkogt 
wierd zonder permisfie. \Vapent Olieden allen , 
verkiest zelven dezulken, die U cammandeeren moeten, 
en gaat, even als het Volk van Amerika , daar gee11 
druppd hloeds gellort is, voor dat de Engeifchen hen 
terst zyn aangevallen , in alles met bedaardheid en 
llelè:heidcnheid te werk, en J E H 0 V i\, de God der 
Vryheid , die de lsraëliten uic den dientl:huize heeft 
geleid , en hen tot een vry Volk gemaakt , zal onze 
goede zake ongetwytTeld ook onder1leunen. 

Ik ben, 

VOLK VAN NEDERLAND! 

lf':/141 R. .DE ME D EB U R GERS! 

VLIED ER getrouwe ftJedelmrger. 

ÛSTENDE, 
clen 3 September 1781. 
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' ... Wapent U allen, verkiest zelf degenen die U bevelen moeten, en gaat (evenals het 
volk van Amerika waar geen druppel bloed gevloeid is, voordat de Engelsen hen eerst 
hebben aangevallen) in alles met kalmte en bescheidenheid te werk, en Jehova, de 
God der Vrijheid, die de Israëlieten uit het diensthuis heeft geleid en hen tot een vrij 
volk gemaakt, zal onze goede zaak ongetwijfeld ook ondersteunen. 
Ik ben ... Volk van Nederland! Waarde medeburgers! 

Uw getrouwe medeburger.' 
Ostende, den 3 september 1781. 

De Nederlandse revolutie, een 
voorzet 

'Zoals een vlam over de vlakke spiritus 
strijkt, zo beroerde dit manifest de licht 
ontvlambare gemoederen der Patriotten', 
schreef de historicus M. de Jong Hzn., 
biograaf van de schrijver van de 'Brief aan 
het Volk van Nederland', Joan Derk van 
der Capellen tot den Pol. Bovenstaand 
citaat is de afsluiting, het slotwoord van 
diens anonieme manifest. 
Van der Capellen en de achttiende eeuwse 
patriotten zijn in onze vaderlandse ge
schiedschrijving controversiële figuren. 
Anno nu kunnen de patriotten en hun 
Nederlandse revolutie van de achttiende 
eeuw, want daarin past Van der Capellens 
democratisch manifest, zich opnieuw ver
heugen in de belangstelling van de 
geschiedkundigen. 1 

In de achttiende eeuw voltrokken zich rond 
de Atlantische Oceaan burgerlijke revolu
ties. In Amerika, Polen, Zwitserland, Italië, 
Nederland veroverde de bourgeoisie haar 
plaats in de politiek, net zoals zij dat zou 
doen in de grote Franse Revolutie. Dat was 
twee eeuwen na wat men noemt de eerste 
Nederlandse revolutie met de Unie van 
Utrecht van 1579, de eerste Nederlandse 
grondwet (met het tot stand komen van 
democratisch gekozen besturen) en het 
verzoekschrift der edelen. 

Die nieuwe belangstelling voor de patriot
ten rekent af met het traditionele beeld dat 
aan ons is overgeleverd. Netzomin als de 
patriotten 'handlangers in Franse dienst' 
waren is hun opstand een voetnoot bij de 
Franse Revolutie. 2 

De patriotten vielen niet met de komst van 
de Franse sans-culotten in 1795 uit de 
lucht, zoals de schoolboekjes ons doen 
geloven. Al veertien jaar daarvoor ont
brandde hun revolte. De Nederlandse 
democratische traditie gaat verder terug. 
Alvast een voorzet. 

1. Niet alleen de patriottenstrijd kan zich verheu
gen in de belangstelling van geschiedkundigen, 
ook de politieke plaats van de Republiek in de 
achttiende eeuw is voorwerp van onderzoek. 
Daarnaast is ook de discussie over de economi
sche ontwikkeling van ons land in die periode in
teressant. De Engelse historicus Simon Schama 
karakteriseert de Republiek zowel armer als rij
ker geworden na de Gouden Eeuw. Naast het 
hongerspook voor vele armen was Amsterdam 
in de achttiende eeuwvan stapelplaats van Euro
pa uitgegroeid tot financierscentrum. 

2. Groen van Prinsterer schreef: 'Nederland, van 
God afgevallen en door God verlaten werd voor 
verandering van regeringsvorm en on;Jkering 
van staat, voor vreemde overheersing en losma
king der banden van de maatschappij en samen
leving rijp.' Tegenover deze gezagsgetrouwe 
mening stond die van Thorbecke. Deze liberaal 
behandelde in 'De Historische Schetsen' de her
vorming van de staat op heel wat realistischer 
wijze. 
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Stadhouder en regenten 

In de achttiende eeuw was ons land3 een 
soortement federatie van zeven soevereine 
provincies. Over de provincies 'heersten' 
de Staten, standenvertegenwoordigingen. 
Landelijk waren er de Staten-Generaal. In 
de Staten, vooral in Holland, werd de dienst 
uitgemaakt door een nieuwe aristocratische 
elite, de patriciërs-families. De positie van 
de stadhouder (van Oranje) was niet die 
van een monarch. Hij werd door de Staten 
aangewezen als handhaver van openbare 
orde en wet. Al in de Gouden Eeuw had de 
strijd tussen Oranje en de aristocratie, over 
de vraag of de stadhouder een patroon of 
een dienaar van de staten moet zijn, aan
leiding gegeven tot een stadhouderloos 
tijdperk. 
In de roerige jaren 1747 tot 1749 was de 
toenmalige stadhouder Willem IV erin 
geslaagd de Staten een deel van hun macht 
te ontnemen. Hij werd via reglementen en 
wat men het patronagestelsel noemde, 
gerechtigd vrij dwingende voordrachten te 
doen bij benoemingen voor plaatselijke 
bestuursfuncties. Dit gold ook voor de 
posities van de regenten, de machtige 
regeerders in de steden.4 

In 1780 werd de zwakke stadhouder Willem 
V tegen zijn zin gedwongen tot een oorlog 
tegen de sterke Engelsen. Het militaire 
echèc van deze Vierde Engelse Zeeoorlog 
(1780-1784). Zoutman wist op de Doggers
bank slechts eenmaal de Engelse vloot te 
verslaan, gaf de regenten een kans terug 
te slaan. 5 De Nederlandse historicus De 
Wit, die aan het eind van de zestiger jaren 
heel wat werk heeft verzet om het gangbare 
beeld van de achttiende eeuw te herzien, 
schreef: 'Van de verbijstering en veront
waardiging om de nederlagen tijdens de 
oorlog tegen Engeland maakten nu de 
heren gebruik om hun vroegere zelfstandi
ge macht te herwinnen, onder de leuze: de 
patroon (Willem V), dat is de tiran, in het 
patronagestelselligt de schuld. De Amster-

damse regenten onder Rendorp namen 
daarbij de leiding.' 

Aristocratische revolte 
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In onze eeuw hebben historici ingezien dat 
de revoluties van de achttiende eeuw niet 
louter het werk waren van de bourgeoisie. 
Zij werden voorafgegaan door de 'revolte 
der edelen', 6 de aristocratische elite. 
Met dit onderzoek ging ook het heilige 
huisje van de Franse invloed in ons land 
omver. Zeven jaar voor de Franse Revolutie, 
1787, begon onze vaderlandse, in 1780, 
met de opstand van de aristocratie. In ons 
land berustte de politieke macht bij de 
lokale eenheden, de steden en direct daar
boven de Staten van de provincie. Hier 
stond de aristocratie die zich tegen het 

3. Nederland heette toen Republiek der Verenigde 
Provinciën en was aanmerkelijk kleiner dan nu. 
Zo deden Limburg, een gedeelte van Brabant en 
grote stukken Oost-Nederland nog niet mee. 

4. Het patronagestelsel is een dikwijls slecht 
omschreven recht. De stadhouder kon bij benoe
mingen voordragen, maar de regenten werden 
niet zijn dienaren of ambtenaren. Het bleven 
soevereine heren, afkomstig uit machtige (rijke) 
families. Voortdurend gingen zij met Oranje in 
de slag om hun onafhankelijke positie. 
Willem IV had in 1749 zijn slag kunnen slaan 
door de, met jenever gekochte, steun van het la
gere volk tegen de aristocraten. 

5. Aanleiding tot de oorlog was de inbeslagname 
van Nederlandse schepen, die tijdens de Ameri
kaanse vrijheidsoorlog op Frankrijk en Amerika 
voeren, door de Engelsen. De Hollandse kooplie
den eisten onbeperkt konvooi op hun schepen. 
Door de zwakte van de vloot waren de gevolgen 
voor de Republiek catastrofaal. 
Van der Capellen meende dat Oranje de oorlog 
min of meer had uitgelokt om de Engelsen aan 
een makkelijke overwinning te helpen. Willem V 
had voor de oorlog alle aandrang op betere 
vlootuitrusting afgewezen. Wellicht wilde hij 
met de nederlaag de binnenlandse tegenstand 
bezweren. 

6. De benaming 'revolte der edelen' (bij De Wit 
'aristocratische revolutie') is van de Franse histo
rici Sagnac en Mathiez, navolgers van Jaurès. 
Later hebben Georges Lefèbre, vooral wat de 
boeren betreft, en Albert Soboul de materialisti
sche geschiedopvatting uitgediept door bestu
dering van positie en rol van de bourgeosie en 
het gewone volk tijdens de Franse Revolutie. 
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patronagestelsel richtte, naast de verte
genwoordigers van de middengroepen, de 
kleine burgerij. Hun tegenstanders waren 
de oranjegezinden, aanhangers van de 
prins. Die partij had traditionele steun 
onder de arme laagste delen van het volk. 
In de ontwikkeling spleet de aristocratische 
oppositiepartij. Een groep was ervan over
tuigd dat zij de burgers, de middengroepen, 
in hun strijd moesten opnemen. Anderen, 
zoals Rendorp die in eerste instantie de 
leiding had, vonden het risico de 'gewone' 
burgers in de regentenmacht te laten delen, 
onaanvaardbaar. Zij hielden zich, om het 
met De Wit te zeggen, voorlopig als aristo
craten afzijdig. Als patriotse regenten gin
gen de overigen op de ingeslagen weg 
voort.7 

Radicale democratische vleugel 

Dr. W. F. Wertheim en dr. A. H. Wertheim
Gijse Weenink, die bij de heruitgave van 
de Brief aan het Volk van Nederland van 
Joan Derk van der Capellen tot den Pol 
een inleiding schreven (uitgeverij Heureké!), 
signaleren ook een regionale verscheiden
heid. 'En zo zien wij dat in de oostelijke 
provincies, met inbegrip van het gewest 
Utrecht, omstreeks 1780 een nieuwe be
weging ontstaat die een tak is van de patri
ottenbeweging, maar daar de radicale 
democratische vleugel van vormt zonder 
de zakelijke bijbedoelingen die de patriot
tenbeweging in het westen zo gespleten 
maakt. De beweging krijgt in de oostelijke 
provincies sterke steun van de kleine bur
gerij en het gewone volk. Maar de leider 
van deze oostelijke democratische patriot
ten is een Gelders edelman: Joan Derk 
baron van der Capellen tot den Pol', schrij
ven zij na de constatering dat in het oosten 
ook de kleine ridderschap en vertegen
woordigers van de gilden en gezeten bur
gerij een flink stuk reële macht hadden. 8 

De Wit brengt bij het aanbreken van het 
tweede deel van de revolutie, na de revolte 
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van de edelen, een algemener onderscheid 
aan tussen aristocraten, adel en regenten, 
die slechts de oude grondwettelijke rechten 
wilden herstellen (tegenover de vorst-stad
houder-tiran) en de tot dan toe onder dat 
schutsdak opererende burgerij. 
Ondanks deze overeenkomst met de Franse 
Revolutie tien jaar later, moet gezegd wor
den dat de democraten in de Republiek 
hun ideeën vooral ontleenden aan Engelse 
filosofen en de Amerikaanse vrijheidsstrijd. 
De ideeën van de Verlichting uit Frankrijk 
drongen hier pas later door.9 

Burgers bewapenen zich 

De Amerikaanse onafhankelijkheidstrijders 
op hun beurt hadden veel van hun ideeën 
uit de eerste Nederlandse revolutie. En ook 
in de Republiek zelf waren de in 1749 ver
loren gegane democratische rechten, de 
gekozen lokale besturen, niet vergeten. 
De patriottenpartij bracht Oranje aardig in 

7. Er is heel wat voor te zeggen een totale nieuwe 
benaming (nomenclatuur) te bedenken. Zo wa
ren·er binnen de aristocratie arme landedelen en 
rijke patriciërs,zonder land, in de steden. 
De patriottische partij bestond eerst uit verte
genwoordigers van alle standen. Een voortzet
ting van de vroegere staatsgezinde partij, tegen
standers van Oranje. Na het afhaken van aristo
craten worden degenen die doorgaan nu oud
patriotten genoemd. Dit in tegenstelling tot de 
latere (echte) patriotten, de democratische bur
gers. Hierbij moet nog worden aangetekend dat 
de regenten zich ook als burgers zagen náást de 
'gewone' burgers, de ingezetenen. 

8. Bedoeld wordt dat in de landprovincies zich nog 
geen aristocratische klasse van regenten, zoals 
in de Hollandse steden, ontwikkeld had. Hier func
tioneerde of herinnerde men zich nog de oude 
democratisch gekozen besturen. 

9. Van der Capellen kende werken van Locke en 
Hume, vertaalde Andrew Fletcher (over noodza
kelijkhe-ld van een burgermilitie), Richard Price 
(die in Amerika veel invloed had) en Priestly. 
Toen John Adams, Amerika's eerste gezant in 
Nederland, een geldlening organiseerde voor de 
Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd, was er 
naast economische (nieuwe markten en tegen 
Engelse zeehegemonie) ook politieke belang
stelling. Van der Capellen leende bijvoorbeeld 
12.000 gulden. Hij voerde verder een correspon
dentie met Benjamin Franklin. 
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het nauw. Met openbare meetings, petitie
campagnes en agitatie voor een burgermi
litie kon binnen de oude bestuurlijke en 
administratieve kaders heel wat bereikt 
worden. De Oranjegezinden zochten op
nieuw steun waar ze die in 1747-1749 ook 
met jenever hadden gevonden. Met veel 
(vaak buitenlands) geld organiseerden zij 
onder het lagere volk, in de negentiende 
eeuw zou men spreken van lompenprole
tariaat, opstootjes tegen de aristocratische 
regenten en soms ook plundering van hun 
huizen. 
Door de verscherping van de situatie won
nen de gewone burgers aan invloed. Zij 
immers bevolkten de vrijcorpsen (burger
milities). Deze semi-militaire organisaties 
dienden als bescherming tegen het oproe
rige grauw, zo heette dat toen, in de steden 
en als tegenhanger van de garnizoenen 
van Oranje. Zij waren deels een voortzetting 
van de traditionele schutterij en deels een 
revolutionaire nieuwigheid, het recht van 
de burgers om zich te bewapenen. 
Hoe groot het democratisch verlangen wel 
was blijkt uit de aanmelding van 28.000 
leden voor de vrijcorpsen. In vergelijking 
met andere landen een hoog percentage 
van de bevolking (1,5 miljoen mensen). 
Net als de Franse Nationale Garde later 
werden de vrijcorpsen de zelfstandige 
beweging van de burgers. De vrijcorpsen 
sloten zich aaneen tot gewestelijke verban
den. In juni 1785 kwam het tot een nationale 
federatie van vrijcorpsen in UtrechtZes 
jaar voor de Champs de Mars sloten de 
burgers hun Acteder Verbintenis. 10 Ze 
eisten een ware republikeinse grondwet en 
volksvertegenwoordiging bij representatie. 
Enkele weken later kwam het Leidse Ont
werp tot stand, een nog radicaler program 
en voorloper van de democratische grond
wet van 1848. 
Tot klokslag twaalf van hun revolutie heb
ben de burgers zich aan de oude instituties 
gehouden. Maar ze gaven oude begrippen 
als volkssoevereiniteit en nationale eenheid 
een nieuwe inhoud door hun plaats in de 
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gemeentebesturen en Staten (de politiek) 
op te eisen. Het plaatste hen tegenover de 
klasse van aristocratische regenten. De 
nieuwe idee van de Amerikaanse revolutie, 
de grondwet van de andere kant van de 
oceaan was hier goed bekend, en de Ver
lichting was dat de mens zijn rechten niet 
aan God ontleent, maar aan de natuur. 
Niet door God gegeven, maar door de 
burger zelf geformuleerd. 
In september 1785 vluchtte de stadhouder 
uit Den Haag naar Nijmegen. 

De burgerlijke revolutie 

In de daaropvolgende maanden voerden 
de burgers in Utrecht een democratische 
grondwet in. De Utrechtse vrijcorpsen 
hielden de raad van regenten, via belege-

10. De vr'1jkorpsen bestonden overigens naast ande
re patriottische organisaties, zoals de Clubs en 
leesgezelschappen. In sociaal opzicht waren zij 
afgeschermd van zowel de rijken als de armen. 
Dit gold niet voor het latere Vliegend Legertje 
van Gerard Mappa, maar over de sociale struc
tuur daarvan is niet zoveel bekend. 
Wat de aanhang van de patriotten onder het la
gere volk betreft is pas de laatste tijd onderzoek 
gedaan. I. van Manen en K. Vermeulen publi
ceerden, december 1980 en maart 1981, in het 
Tijdschrift voor sociale geschiedenis een studie 
over 'Het lagere volk van Amsterdam in de strijd 
tussen patriotten en oranjegezinden 1780-1800'. 
Het bleek beide historici dat de sociale opbouw 
van de aanhang van de twee groeperingen on
der het Amsterdamse lagere volk (wat een term) 
elkaar niet veel ontliep. Zo plunderde een patri
ottische bende het huis van regent Rendorp. 
Over de rol van vrouwen is zo mogelijk nog min
der bekend. Een uitzondering is Kaat Mossel, 
een Oranjegezinde vrouw acf1ef f1idens opstoot
jes in Den Haag en Rotterdam van maart 1783 tot 
april 1784. Toen belandde deze vrouw, wiens 
naam niet al te goed bekend staat, in de ge
vangenis. Wel valt te wijzen op de dissertatie van 
R. Dekker over oproeren in Holland in de acht
tiende eeuw. Dekker heeft hierin geprobeerd wel 
over de vrouwen te schrijven. 
De gebeurtenissen op de Champs de Mars beho
ren tot de meest dramatische uit de Franse Revo
lutie. Op 17 juli 1791 schoot de uit bourgeois be
staande Nationale Garde, met orders van hoger
hand, op een ongewapende republikeinse volks
massa, die zich op het Champs de Mars had ver
zameld. 
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ring op het Oude Kerkhof, onder druk. De 
duizenden gewapende burgers kwamen 
dagelijks op het raadsplein. Uiteindelijk 
zwichtten de regenten ( 1786). Voortaan 
werden de vertegenwoordigers in de raad 
gekozen. Een aantal kleine stadjes volgde. 
Na Utrecht gingen veel regenten in paniek 
over naar de hofpartij; zij waren bereid tot 
een compromis met de stadhouder. De 
scheiding der geesten was voltrokken, een 
burgeroorlog stond voor de deur. 
Op 26 mei 1786 verklaarde Willem V zono
dig met geweld het patronagestelsel te 
willen herstellen. 

De gebeurtenissen een jaar later in Am
sterdam laten zo mogelijk nog duidelijker 
het optreden van de burgers als zelfstandi
ge politieke macht zien. Na geruchten over 
mogelijk verraad van de stedelijke regenten 
aan Oranje kwamen de Amsterdamse 
vrijcorpsen bijeen en kozen een Burger
krijgsraad. Na heel wat schuchtere pogin
gen verzamelden de burgers zich op 21 
april 1787 op de Dam, waar toen nog het 
stadhuis stond. Onder die dreiging gingen 
de regenten overstag en willigden de de
mocratische eisen in. In de andere Hol
landse steden wisten de patriotten, veelal 
in numerieke minderheid, met de dreiging 
van geweld te bereiken wat ze wilden, een 
democratische volksvertegenwoordiging. 
Zo kwam heel Holland en Utrecht onder 
patriottische controle. De overige provin
cies kregen ze niet in handen. 
In Holland en ten westen van de stad 
Utrecht hadden de patriotten twee legertjes 
op de been. Een van die twee stond onder 
leiding van Mappa. Dit leger was door het 
gebruik van paarden zeer mobiel en wordt 
wel vergeleken met de latere armées révo
lutionnaires in Frankrijk. Het verschijnen 
van dit Vliegend Legertje was voor veel 
plaatselijke regenten het sein 'om' te gaan. 
Oranje had zich ondertussen verzekerd van 
de steun van het volk in de steden en de 
bereidheid van Engeland en Pruisen om 
zonodig in te grijpen. In een handig diplo-
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matiek spel werd het Franse Ancien Regime 
in een dadenloze situatie, met woorden 
steunden de Fransen de patriotten, gema
noevreerd. 

Goejanverwellesluis 

Toen de stadhouder weigerde zelf te gaan, 
toog op 28 juni 1787 prinses Wilhelmina 
naar Den Haag om erkenning van het 
gezag van de stadhouder van de Hollandse 
Staten te eisen. Bij de Goejanverwellesluis 
werd de Pruisische echtgenote van Willem 
V door de vrijcorpsen tegengehouden. De 
Oranjegezinden wisten dit incident maar al 
te handig uit te buiten. 
Voor de patriotten sloeg het kwart voor 
twaalf, er was geen weg terug. De vrijcorp
sen bereidden zich zeer militant voor op de 
beslissende strijd. Een revolutionaire geest 
maakte zich van de burgers meester. De 
Hollandse federatie werd hun eigen revo
lutionaire volksvertegenwoordiging naast 
de oude staten. 
De Wit spreekt hier van een staat in de 
staat. Een radenrepubliek avant la lettre. 
De situatie laat zich makkelijk vergelijken 
met de dubbele macht, het optreden van 
de sowjets, in het revolutionaire Rusland 
in 1917. De burgercommissies (comités), 
met name de burgercommissie van de 
Hollandse federatie van vrijcorpsen in 
Woerden, en niet de staten hadden de 
macht. Zij vormden de revolutionaire rege
ring. Zij beschikten immers over de 
wapens. 11 

11. Dit gold louter voor het land en de steden achter 
het zgn 'cordon'. Achter deze militaire lijn maak
ten de vrijcorpsen in Holland en ten westen van 
de stad Utrecht de dienst uit. Andere democra
tisch geregeerde stadjes in het oosten, bijvoor
beeld Kampen, lagen onder de militaire dreiging 
van de troepen van de stadhouder. De Gelderse 
(democratische) plaatsjes Hattem en Elburg 
hadden hierdoor al eerder hardhandig onder
vonden wat de contra-revolutie betekende. 
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De Pruisen 

Nu de oude staten politiek aan de kant 
geschoven waren, en de stadhouder niet 
geneigd tot overeenstemming was, verlie
ten de middengroepen (burgers, bourge
oisie of patriotten zoals men wil) de oude 
institutie. Van de Amerikaanse revolutie 
kwam de idee dat een volk, de natie,12 nu de 
oude standenvertegenwoordiging uiteen 
viel en de patroon (Oranje) optrad als 
beschermer van de olichargie, het recht 
had in een constituerende (grondwetge
vende) vergadering bijeen te komen. In 
augustus en september 1787 kwam het tot 
verschillende pogingen om zo'n nationale 
assemblee bijeen te roepen. 
Maar het was te laat. Middernacht, sep
tember-oktober, vielen de Pruisische troe
pen Holland binnen. Op hardhandige wijze 
werd het patronagestelsel en de standen
vertegenwoordiging hersteld. Duizenden 
patriotten ontvluchtten deze contra-revolu
tie, voor het eerst in de Pruisische uni
formjas van de hertog van Brunswijk, 
naar Frankrijk. Ze kwamen in 1795 met de 
sans-culotten van Pichegru terug. 
Maar wij moeten terug naar onze baron 
Van der Capellen. 

De scheiding der geesten 

Het is bijna net zo moeilijk om de geschie
denis van de tweede helft van de achttiende 
eeuw te interpreteren als, laten we zeggen, 
de recente koude oorlog. Immers, historici 
kiezen net als ieder ander partij in de huidi
ge politiek. Hoe graag zouden wij commu
nisten, niet de achttiende eeuwse demo
craten omarmen als ze hun tirannen te lijf 
gaan. Was het maar zo eenvoudig. 13 

Voor Jan en Annie Romein was Van der 
Capellen de 'tribuun van de burgerij'. voor 
de Wertheims was hij de 'leider van de 
democratische tak van de patriottenbewe
ging' en 'een verziend en voorzichtig staats
man', voor de Jong Hzn. een ambivalente 
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persoonlijkheid en de Groningse hoogle
raar Kossman wil zelfs niet ontkennen dat 
hij een 'egocentrische querulant' met be
perkte verdienste was. 
Akkoord, al deze benamingen zijn uit hun 
context gelicht. 14 

Zijn Brief aan het Volk van Nederland geeft 
wel inzicht in de denkwereld van de patri
otten en laten wij voor het gemak (en de 
sympathie) de lijn van de Wertheims vol
gen. 

Het geheim van Appeltem 

Een van de opvallende dingen aan Van der 
Capellens manifest was dat het als anoniem 
geschrift op zo'n grote schaal in één nacht 
(van 25 op 26 september) en ook nog in 
het geheim, in de Hollandse steden werd 
verspreid. Het wijst op een degelijke patri
ottische organisatie. 
Die anonimiteit, pas in 1891 werd de auteur 
aan ons onthuld, was nodig als bescher
ming tegen Oranjes politieke terreur. Van 
der Capellen heeft wel aan vrienden door 
laten schemeren dat hij de brief geschreven 
had. De Wertheims noemen het geen 
kwestie van mystificatie, zoals anderen 
doen, maar het 'geheim van Appeltern'. Zij 

12. Voor de achttiende eeuwse patriotten omvatte 
het begrip natie niet een geheel volk met dezelf
de taal, historie en cultuur, maar de verzameling 
van hen (de mannenburgers) die politiek bedre
ven. 

13. In sociaal (menselijk) opzicht waren deze demo
craten niet zo progressief. De Amerikaanse onaf
hankelijkheidsstrijders gaven de indianen enkel 
de vrijheid van de eeuwige jachtvelden. Nogal 
wat bloedvergieten vergeleken met het 'geen 
enkel druppel bloed' uit Van der Capellens Brief 
aan het Volk etc. 
De vrijcorpsen van de Nederlandse burgers wa
ren afgesloten, zo neemt men nu aan, voor de ar
men, de maatschappelijk meest verdrukten. In 
Rotterdam is het een keer voorgekomen dat de 
vrijcorpsen bij relletjes enkele (armere) oranje
kianten zonder meer neerschoten. En niet uit 
zelfverdediging. 

14. De context van Kossman is een overigens zeer 
goed leesbaar artikel in het NRC/Handelsblad 
van 31 oktober 1981. 
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Amsterdamse patriotten exerceren in tegenwoordigheid van Van der Capellen op 1 
november 1783. 

bestrijden ook opvattingen, onder andere 
van De Jong Hzn., dat het hier een acht
tiende eeuwse Multatuli betrof. Handelend, 
schrijvend uit wrok, psychische gespleten
heid en bittere levenservaring. 
Van der Capellen, geboren 2 november 
1741, had na het afbreken van zijn studie 
in 1763, lang geprobeerd te worden opge
nomen in de ridderschap. Via interventie, 
nota bene van Oranje15, lukte dat in juni 
1772. In 1775 kocht hij het landgoed De 
Pol. In de Overijsselse staten trad hij op 
voor betere vlootuitrusting tegen Engeland, 
tegen versterking van het uit vreemde 
huurlingen bestaande landleger en later 
tegen de drostendiensten. Dit waren ver
plichte diensten die boeren moesten ver
richten voor een hoge ambtenaar (de drost). 
Geen zware lasten, maar een kwestie van 
principe. Geïnspireerd door Engelse filoso
fen en de Amerikaanse revolutie kwam hij 
in het kamp van de patriotten. Over slavernij 
zei Van der Capellen dat 'door dezelfde 
magtige Hand geschapen, allen onderling 
gelijk zijn'. Wegens onbetamelijk taalge
bruik, onder andere de woorden 'onbe
schaamd', 'strafbaar' en 'stout', tegen zijn 
aristocratische standgenoten, werd hij uit 
de staten gestoten. 

Strategie 

Zijn anonieme manifest was olie op het 
vuur van de verhitte patriottengemoederen. 
Al hun grieven stonden erin: misbruikt 
jachtrecht, tekort aan vroedvrouwen op 
het platteland, de afzetting van hoogleraar 
Van der Marck, de uitstoting van de twee 
patriotten, Bereher en Van der Capellen, de 
ontrechting van de gezworen gemeente 
van Kampen, bevoordeling van vreemde
lingen in het leger, de militaire rechts
spraak, verwaarlozing van de vloot en de 
persoonlijke verwijten aan Willem V, diens 
openbare dronkenschap en minachting 
voor het huwelijk. 
De brief verlangde ook vrijheid van druk
pers als basis voor nationale vrijheid, de
mocratisch gekozen comités van burgers 
en boeren (burgercommissies) en burger
bewapening. Terecht schrijft Kossman 
dat Van der Capellen niet toe kwam aan 
fundamentele herziening van de staat 
maar 'zijn energie besteedde aan de vor
ming van nevenautoriteiten. Naast de 
zichzelf benoemende en aristocratische 

15. De edelman Van der Capellen had vrienden aan 
het Haagse hof. 
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Staten moesten gekozen en representatieve 
lichamen komen, naast het staatse leger 
(de garnizoenen van de stadhouder) een 
volksmilitie. Op deze manier zou het volk 
van Nederland de despotie kunnen af
schaffen en de staat tot zijn oorspronkelijke 
constitutie terugbrengen. Zo heeft men het 
ook geprobeerd. En zo is het ook 
mislukt.'16 

Hier gaan de geesten der historici verschil
lende paden. Dat Van der Capellen zich 
niet buiten de grenzen van het in 1579 
opgestelde stramien van de Unie van 
Utrecht begaf verklaren de Wertheims als 
een strategiekwestie. Voor hen wilde Van 
der Capellen geen oproer maar een demo
cratische (wettige) strategie. 

Een eerste succes 

Een succes- en tactvolle strategie. het jaar 
1783 werd het jaar voor Van der Ca pellen. 
Met requesten slaagde men erin een Ame
rikaans gezantschap in Nederland te krij
gen. Een vroege erkenning van de jonge 
Amerikaanse staat. En het kwam tot een 
hernieuwde toelating van onze baron in de 
Staten van Overijssel. Zelfs de drosten
diensten werden afgeschaft. 
In hetzelfde jaar woonde Van der Capellen 
verschillende patriottenvergaderingen bij. 
Hij ijverde voor een alliantie met Frankrijk. 
Volgens hem was de bescherming van 
een machtige internationale mogendheid 
voor de democratische beweging in de 
(internationaal zwakke) Republiek van 
levensbelang. De alliantie kwam na zijn 
dood tot stand. 
In zijn laatste levensjaar, hij overleed in 
1785, hield Van der Capellen zich vooral 
bezig met het organiseren van excercitie-
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genootschappen en vrijcorpsen, de gewa
pende burgermacht 
De Wertheims wijzen, om zijn invloed in 
de beweging aan te tonen, op de uitvoerige 
correspondentie die Van der Capellen met 
andere patriotten voerde. Zo schreef hij 
een week voor zijn overlijden aan een 
vriend: 'Ik ga wederom als te voeren me
nage à part maaken, (v.d. C. bedoelt dat hij 
minder terzijde wil staan, B.B) en hebbede 
Heere Magnaten in 't geheel niet nodig, zo 
min en mogelijk minder dan zij zig verbeel
den de patriotjes uit de landprovincies 
nodig te hebben.' 

Dag van rouw 

Eerder had Van der Capellen, ook in een 
brief, gewaarschuwd voor de contra-revo
lutie: dat de koning van Pruisen 'enkel met 
die troepers, die hij steeds in Westphalen 
heeft, maar een uitstapje van weinig dagen 
behoeft te komen doen, om de concert 
met de magt van Oranje, een einde aan al 
onze patriottische pogingen te maken'. 
Van der Capellen had moeite om zich in 
onze hedendaagse formuleringen te uiten 
en kon evenmin de toekomst voorspellen. 
Maar op 10 oktober 1787 gaf Amsterdam 
zich over aan Pruisische troepen. Het Franse 
Ancien Regime stak geen hand uit. De 
latere Franse staatsman Mirabeau, zelf 
overloper uit de bevoorrechte stand, zou 
die datum omschrijven als 'een dag van 
rouw ... voor Europa'. 
Bijna twee jaar later viel de Bastille. 

Ben Braber 

16. NRC/Handelsblad 31-10-1981 
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Ingezonden discussiebijdrage 

Een kritiek op hoofdlijnen van het 
ontwerp-partijprogram van de CPN 

In het volgende zal veelvuldig sprake zijn 
van bureaucratie en van opportunisme. 
Daarom wil ik vooraf kort omschrijven wat 
ik onder die processen versta. Aangaande 
bureaucratie merk ik eerst nog op dat ik 
daaronder niet versta: corruptie. Bureau
cratie blijkt wel, met name bij machtheb
bers, mede uit te monden in corruptie. 
Wat de CPN betreft heb ik geen aanleiding 
om welke corruptie ook te veronderstellen. 
Ik onderstreep dit, aangezien mij gebleken 
is dat soms mensen wie al dan niet terecht 
bureaucratie wordt verweten, zich verdacht 
voelen van corruptie. Hetzelfde geldt met 
betrekking tot kwade trouw: ik heb geen 
reden om wie ook daarvan te beschuldi
gen. 
Het onder verantwoording van het zittende 
CPN-bestuur door een partijbestuurscom
missie eind 1981 gepubliceerde 'Ontwerp
program van de CPN' vind ik niettemin in 
hoofdzaak een bar slecht stuk en ik moet 
dit mondeling en schriftelijk kunnen beto
gen zonder te worden bestookt met 'tegen
argumenten' die naar mijn mening een 
verkleding zijn van het voormalige in onze 
partij herhaaldelijk misbruikte, kritiek-smo
rende 'je wantrouwt de democratisch door 
jouzelf gekozen leiding op een misplaatste 
manier'. 
Bureaucratie is eigenmachtigheid van 
personen en instituten die maatregelen 
kunnen uitvaardigen en opleggen. Het 
wortelt volgens mij diep in gangbare (re
geer)methoden in klassenmaatschappijen 
en binnen alle zich thans ontwikkelende 
socialistische samenlevingen, van welke 
laatste Marx in 1875 (uitgave 1950) al voor
zag, dat ze 'moedervlekken van het kapita-

lisme' zouden vertonen. 
Opportunisme acht ik- naar marxistisch 
inzicht- een burgerlijke ideologische 
stroming en zijn toepassing binnen de 
arbeidersbeweging met de tendentie dat 
de arbeidersklasse feitelijk afziet van theorie 
en aanpak die metterdaad leiden tot ver
wezenlijking van socialisme in de maat
schappij. maar integendeel theorie en 
aanpak aanvaardt en gebruikt die neerko
men op een foutieve (en niet een correcte) 
aanpassing bij de politieke situatie van het 
ogenblik. 

Wat is en waarom marxisme-leninisme? 

Marx werkte een volgens hem aan weten
schappelijk gefundeerde wereldbeschou
wing en methodiek ten grondslag liggende 
filosofie (wijsbegeerte) uit: het dialectisch 
materialisme, althans wat betreft basisstel
lingen. In de toepassing en toetsing van 
deze filosofie met betrekking tot ontstaan 
en ontwikkeling van de menselijke maat
schappij. welke toepassing en toetsing 
historisch materialisme is genoemd, ging 
Marx soms tot in details, met name ten 
aanzien van het kapitalisme (zie o.m. 'Het 
Kapitaal', uiteindelijk verschenen in vier 
delen, herdruk 1953-1962, ontstaansperiode 
ongeveer 1861-1878). 
Friedrich Engels ging bij zijn toetsing onder 
meer uitvoerig te rade bij resultaten van 
de natuurwetenschappen (1952, ontstaans
periode 1873-1886). Dit alles gebeurde dus 
vooral in de tweede helft van de 19de 
eeuw, toen de (staats)monopolistische 
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fase van het kapitalisme nauwelijks in zicht 
was. 
W. I. Lenin heeft de dialectisch-materialisti
sche benadering, beproefd door Marx, 
correct bevonden als basistheorie en -me
thode en wel op de grondslag van door 
hem (Lenin) veralgemeniseerd ervarings
materiaal. Hij kwam daarbij tot hetgeen 
m.i. terecht 'creatieve ontwikkeling' van 
het marxisme is genoemd. d.w.z. Lenin 
zag de fundamenten van Marx' visie steeds 
weer door nader onderzoek en nieuwe 
ervaring bevestigd, maar Lenin verving 
niettemin een aantal concrete stellingen 
van Marx, stellingen die voor ons tijdperk 
fundamenteel blijken. Lenin voegde bo
vendien nieuwe, voor onze tijd fundamen
tele stellingen toe, direct aansluitend bij de 
marxistische grondslagen. Een en ander 
betreft de theoretische en praktische plaat
sing van het imperialisme als eindstadium 
van het kapitalisme, een plaatsing, omvat
tende de theorie vande ongelijkmatige 
ontwikkeling van het kapitalisme (door 
Marx niet of onvoldoende voorzien), de 
stelling aangaande de onmogelijkheid van 
proletarische revolutie en opbouw van 
socialisme 'in de voornaamste landen 
ongeveer gelijktijdig' (Marx had die moge
lijkheid geopperd en zelfs als een noodza
kelijke voorwaarde opgevat), de theorie en 
praktijk van socialistische opbouw in tel
kens één of enkele landen, de theorie en 
praktijk van de vreedzame coëxistentie van 
gemeenschappen met onderling (sterk) 
verschillende maatschappelijke ordening, 
verder (binnen het kader van de aanpak bij 
socialistische opbouw) de theorie en prak
tijk van de onvermijdelijke socialistische 
overgangsproduktiewijze met voorlopig 
behoud van een waren-economie maar 
met gelijktijdige opheffing van economi
sche uitbuiting (Marx' vermoedens wijken 
hier af van Lenins inzichten en ervaringen), 
alsmede de theorie en praktijk van het 
democratisch-centralisme in de socialisti
sche staat. 
Lenin heeft zowel naast als in samenhang 
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met het zoëven vermeldde nog aanzienlijk 
meer gepresteerd op diverse terreinen, 
o.m. dat van de filosofie. Maar het zijn met 
name de hoofdlijnen van het in de vorige 
alinea genoemde die het leninisme uitma
ken. Leninisme is uiteraard niet de opstel
ling of samenpakking van 'al Lenins uitin
gen', waaronder trouwens achterhaalde en 
van meet af onjuiste zijn te tellen. 
Het is het zoëven in het kort geschetste 
leninisme dat zodanig essentieel is voor 
het marxisme in de periode na Marx en 
Engels, dat men Lenin als vernieuwende 
theoretische en praktische marxist voor 
onze tijd in één adem noemt met Marx en 
naar mijn mening terecht. Natuurlijk is de 
ontwikkeling evenmin met Lenin opgehou
den als met Marx, maar wezenlijke en 
tegelijk theoretisch en methodisch houd
bare veranderingen die het leninisme 
evenzo zouden verrijken en corrigeren als 
Lenin dat heeft gedaan met het marxisme, 
zijn er tot dusver, zo wil het me voorkomen, 
bepaald niet. De wezenlijke afwijkingen 
van leninisme die ik bijvoorbeeld in en 
tussen de regels aantrof in het onderhavige 
'ontwerp-program van de CPN', acht ik 
geen verantwoorde herziening maar her
zienerij (revisionisme) en wel van een 
opportunistisch karakter. 
In het licht van het voorgaande is marxis
me-leninisme het geheel van grondslagen 
van theorie en methoden, opgezet door 
Marx, op onderdelen utgewerkt door En
gels in Marx' tijd en fundamenteel verder 
ontwikkeld door Lenin voor de imperialisti
sche periode in zijn recente, nu al meer 
dan een halve eeuw durende stadium. 
Marxisme en leninisme zijn niet- en zijn 
door Marx en door Lenin ook niet gepre
senteerd als- afgesloten of kortgesloten 
constructies maar als open totalen, die 
echter wel steeds volgens bepaalde lijnen 
samenhangen, sluiten, met alle tekortko
mingen en vergissingen die daarbij kunnen 
optreden. Aan dialectisch materialisme is 
dogmatiek naar zijn aard vreemd, maar in 
de maatschappelijke praktijk treden dog-
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matische afwijkingen tot nu toe wel gere
geld op en zij zijn onder de huidige ver
houdingen praktisch onvermijdelijk. Dit 
laatste laten we in zijn algemeenheid hier 
rusten. 
Leninisme resp. marxisme-leninisme heb
ben niets van doen met overplanting van 
een 'Russisch' model buiten Rusland, 
evenmin als marxisme iets van doen heeft 
met overplanting van een Duits model 
buiten Duitsland. Dogmatici en met name 
stalinistische vertoonden en vertonen wel 
een sterke neiging om het sowjet-model 
voor proletarische revolutie en socialisti
sche opbouw misplaatst te veralgemenen: 
dat is overplanten resp. het streven daar
naar. Opportunisten slaan intussen over 
naar het andere uiterste en ontkennen m.i. 
zonder enig bewijs het gebleken feit, dat 
het leninistische model- het eerst be
proefd in de Sowjet-Unie- een aantal 
voor onze dagen algemeen-onmisbare 
kenmerken vertoont. 
De situatie is gecompliceerd door het feit 
dat onder de huidige maatschappelijke 
verhoudingen het leninistische model 
nooit optimaal (wel steeds beter) kan wor
den toegepast, waarbij ondertussen bu
reaucratie en dogmatiek- vergelijk het 
voorgaande- tot ernstige verminkingen 
hebben geleid en bijvoorbeeld het demo
cratisch centralisme ten dele, soms zelfs in 
sterke mate, tot bureacratisch centralisme 
hebben gemaakt. Wat de CPN betreft is 
aangaande intern bureaucratisch tegenover 
democratisch centralisme op diverse ni
veau's een discussie begonnen en ik behoef 
daar op dit moment niet op in te haken. 
Democratisch centralisme als basis-ken
merk van hedendaagse socialistische staten 
is geenszins datgene waar de partijgenoten 
Hoekstra en R. v.d. Velde en stellig nog 
wel meer zittende partijleiders het blijkbaar 
voor aanzien (verg. bijv. De Waarheid van 
28 dec. 1981, posteditie, voorpagina); 
leninistisch democratisch centralisme in de 
socialistische staat is daarentegen wèl 
datgene waarop Jaap Wolft in 1978 zin-

speelt in zijn in De Waarheid afgedrukte 
inleiding voor het partijbestuur. 
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We vinden dit ondubbelzinnig uitgedrukt 
door Lenin (geciteerd in Böhme c.s. 1978, 
158/9): ' ... Wij zijn voor democratisch cen
tralisme. En er mag geen misverstand 
over bestaan, dat democratisch centralisme 
zich enerzijds ten zeerste onderscheidt van 
bureaucratisch centralisme en anderzijds 
van anarchisme. Tegenstanders van cen
tralisme wijzen steeds op federatie en 
autonomie, die zij als middel bestempelen 
tegen de toevalligheden van centralisme. 
In werkelijkheid sluit democratisch centra
lisme op geen enkele manier ... de volledige 
vrijheid uit van de verschillende gewesten 
en zelfs de verschillende gemeenten van 
de staat bij de uitwerking van menigvuldige 
vormen zowel van het overheidsbeleid als 
van het sociale en economische leven, 
integendeel: democratisch centralisme 
verèist deze vrijheid veeleer .. .' (Cursivering 
van mij, J.d.L .. ) 
Henk Hoekstra c.s. negeren simpelweg 
deze werkelijke leninistische visie, nemen 
de karikatuur over die de slechtste soort 
zich 'democraat' en 'socialist' noemende 
personen, schouder aan schouder met 
openlijke anti-communisten en pro-kapita
listen, ervan hebben gemaakt en komen 
op die grondslag, met name ook in het 
ontwerp-program, tot verwerping van 
democratisch centralisme in de (Neder
landse) socialistische staat. In één moeite 
door verbreiden zij het incorrecte denk
beeld, dat democratisch centralisme in de 
socialistische staat als zodanig een 'eigen
lijk' éénpartijsysteem in zou houden. Doe
lende op zijn 'ontwerp-program van de 
CPN' zegt H. Hoekstra op 24 december 
1981 in De Waarheid: 'Wij spreken ons uit 
voor een meerpartijenstelsel in socialistisch 
Nederland ... Deze hele redenering komt 
neer op het afwijzen van het democratisch 
centralisme als staatsstructuur .. .' 
In een verslag over een persbijeenkomst in 
De Waarheid van 28 dec. 1981, staat voorts 
te lezen dat Henk Hoekstra 'heeft verklaard 
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dat er een duidelijke relatie is tussen de 
inhoud van dit ontwerp-program en het 
protest van de CPN tegen de militaire 
machtsgreep in Polen. Wij zijn tegen een 
éénpartijstelsel en een machtsmonopolie 
voor die ene partij .. .'. 
Alvorens in te gaan op het instatutaire en 
daarom in de CPN op dit moment (ik schrijf 
begin 1982) ontoelaatbare karakter van de 
hierboven aangehaalde verklaringen en de 
ermee samenhangende stellingnames 
door partijleiding en krant, wil ik doen 
weten hoe de democratisch-centralistische 
socialistische staat naar leninistisch model 
werkelijk optreedt ten aanzien van politieke 
partijen (meervoud). Ik citeer daartoe op
nieuw Böhme 1978 (blz. 835), de cursivering 
is weer van mij. 
'Voor de socialistische staat is kenmerkend, 
dat hij de organisatie op zich neemt van 
het optreden volgens één omlijnd plan, 
een optreden door enerzijds de volksverte
genwoordigers en hun organen, anderzijds 
de zeer vele maatschappelijke organisaties 
van de arbeidersklasse en de andere wer
kers (vakbonden, jeugdbond, democrati
sche partijen, nationaal front, socialistische 
arbeidscollectieven in landbouw en indu
strie e.d.m.) teneinde de totale arbeiders
klasse en zijn bondgenoten in de machts
uitoefening door de staat te betrekken en 
de ervaringen van het werkende volk in de 
leiding van de staat te effectueren.' 
Wie zal niet erkennen dat in socialistische 
landen op deze leninistische aanpak in
breuken zijn en worden gemaakt? Dit wordt 
in socialistische landen zelf geenszins 
ontkent en het heeft geleid- en zal nog 
wel leiden -tot soms schoksgewijze ver
anderingen en (pogingen tot) terugkeer tot 
leninistische beginselen en hun toepas
sing. 

Eerst schieten, dan praten 

In de CPN is tussen twee congressen het 
partijbestuur de hoogste instantie maar 
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uiteraard (zie de art. 5, 8, 12, 13 en 14 van 
de statuten) ter verwezenlijking van con
gresbesluiten en nimmer door te handelen 
in strijd daarmee; de congresbesluiten 
dienen op hun beurt democratisch, uit
eindelijk als uitvloeisel van discussie en 
besluiten van de leden in hun afdelings
vergaderingen tot stand te zijn gekomen. 
Nu bezit onze partij statutair (art. 2) nog 
altijd een beginselverklaring die in 1946 
door een CPN-congres is goedgekeurd, 
nimmer als zodanig is. herroepen en die 
daarom- voor zover niet door feitelijke 
omstandigheden of latere CPN-congresbe
sluiten uitdrukkelijk ontkracht- de politieke 
leidraad van onze partij behoort te vormen. 
Dat is niet louter een regel van vereni
gingsrecht maar een regel van democra
tisch centralistische communistische aan
pak. De van kracht zijnde beginselverklaring 
van de CPN zegt: 'De Communistische 
Partij van Nederland verdedigt en propa
geert het wetenschappelijk socialisme, 
gegrondvest op de leer van het dialectisch 
materialisme van Marx en Engels, verrijkt 
en verder ontwikkeld door Lenin en Stalin.' 
Achterhaald zijn hier enkel de woorden 
' ... en Stalin .. .'. Ten aanzien van dit laatste 
zijn namelijk CPN-congresbesluiten geval
len, te beginnen op het 18de congres in 
1956, waar de persoonsverheerlijking van 
Stalin werd afgewezen. 
Met name sinds 1978 is (een klaarblijkelijke 
meerderheid in) onze partijleiding, stelsel
matig ondersteund door de hoofdredactie 
van De Waarheid, het marxisme-leninisme 
in de CPN gaan liquideren zonder enigerlei 
stelselmatige en statutair geëiste raadple
ging van de leden en zonder enigerlei 
desbetreffend congresbesluit Daarvan 
kwam- ook buiten de partij- iets uit
drukkelijk boven water toen partijleider 
Gijs Schreuders, hoofdredacteur van De 
Waarheid, blijkens publikaties in de Volks
krant (van 16 februari en 6 maart 1981) 
stelde- eerst namens de CPN en later 
toch maar liever stilzwijgend -dat de 
CPN geen marxisme-leninisme meer zou 
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wensen. Zo'n bewering heeft, al gebeurt 
het onder de kreet 'meer democratie', niets 
te maken met democratisch maar alles 
met bureaucratisch centralisme binnen de 
CPN en met name aan de partijtop. Voor 
de hierdoor uitgelokte discussie in De 
Waarheid zij onder meer verwezen naar de 
editie van 16 (17) april 1981. 
Inmiddels was o.a. ookal-zonder eni
gerlei uitleg aan of mogelijkheid tot politie
ke inbreng van de CPN-leden- het maand
blad Politiek en Cultuur met ingang van 
1980 veranderd: van een 'tijdschrift gewijd 
aan de theorie en praktijk van het man~is
me-leninisme onder leiding van het partij
bestuur der CPN' tot een 'Maandblad van 
de CPN'. 
Eind 1981 verschijnt dan het 'ontwerp-pro
gram van de CPN', waarin het marxisme
leninisme in één korte passage fluttig te 
berde wordt gebracht en ronduit wordt 
gehoond. Leninisten- zonder met name 
genoemd te worden- worden in een 
andere korte en niet minder fluttige passage 
da.n nog eens afgebeeld als lieden die 
steeds maar herhalen dat het imperialisme 
het laatste stadium van het kapitalisme is. 
(Het is, dit terloops, één van de gedeelten 
waarin de schrijvers van het Ontwerp 
bovendien feitelijke onkunde demonstreren 
voor wat betreft leninistische evaluatie van 
de meest recente nationale en internatio
nale regelings-en organisatiemethoden 
van het staatsmonopolistisch kapitalisme 
enz. Zie bijvoorbeeld hfdst. 42 in het leer
boek over politieke economie van Tsagolov 
(Zagolow) c.s., deel I, 3de Duitse druk, 
1975.) Het Ontwerp gooit- zonder er zelfs 
maar melding van te maken- het dialec
tisch en historisch materialisme over boord 
en breekt wat dit betreft dus niet enkel met 
leninisme, maar ook fundamenteel met 
marxisme. Enz. Enz. Ik moet er hieronder 
nog- in het kort, teneinde dit artikel niet 
uitvoerig te maken- op terugkomen, 
maar geef deze stalen maar vast om in het 
licht te stellen ·dat het Ontwerp breekt met 
marxisme en marxisme-leninisme op 
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essentiële punten die het hele Ontwerp be
heersen. 
Het Ontwerp verwerpt- zie boven -de 
eerst op onzinnige manier door de partij
bestuurscommissie aan elkaar gekitte 
combinatie van 'eenpartijsysteem' en (de 
karikatuur van) een democratisch-centralis
tische socialistische staatsstructuur en 
kiest ingebouwd voor het zogeheten zelf
bestuursmodel in socialistische bedrijven 
zonder bindend socialistisch programme
rend staatsplan daarboven. En hiermee 
ben ik terug bij de in het vorig deel van 
mijn bijdrage aangehaalde verklaringen 
van Henk Hoektra over 'de duidelijke relatie 
tussen dit ontwerp-program en het protest 
van de CPN tegen de militaire machtsgreep 
in Polen'. Zulke verklaringen laten zien dat 
de partijleiding zich opstelt, alsof het ont
werp-beginselprogram in essentie door 
een CPN-congres al is goedgekeurd. Het 
ontwerp-program wordt slechts formeel 
'voorgesteld' maar in werkelijkheid al 
(jarenlang) uitgevoerd! Het is naar mijn 
innigste overtuiging niet het marxisme-le
ninisme dat communistische partijen en 
de hele arbeidersbeweging bedreigt en in 
gevaar brengt, maar het zijn bureaucrati
sche methoden als van onze partijtop die 
dit doen! Dat dit gepaard gaat met uitvoe
rige- overigens ook weer opportunisti
sche, neutralistische- betuigingen over 
democratie en nog eens democratie wekt 
bij mij te meer ergernis en verontwaardi
ging. 

Overwegend opportunistisch karakter van 
het ontwerp-program 

Reeds onder verwijzing naar het voorgaan
de stel ik dat de verzekering in par. I, 'De 
door de CPN ontwikkelde maatschappijbe
oordeling is gegrondvest op de marxisti
sche ideeën van het wetenschappelijk 
socialisme' in het kader van dit Ontwerp 
objectief een onwaarheid en daarmee 
politiek een holle frase is. Het in wezen 
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geenszins op progressieve machtsvorming 
gerichte maar telkens weer misplaatst-de
fensieve, neutralistische opportunisme 
blijkt uit formuleringen als: de CPN is 
'tegen onderdrukking van welke aard ook' 
(par. I) en 'tegen elke vorm van onderdruk
king' (par. IX) en de CPN meent (aangezien 
'socialisme en democratie onafscheidelijk 
verbonden' moeten zijn), dat in een soci
alistisch Nederland 'voor alle partijen, 
onafhankelijk van hun visie op de maat
schappij ... de grondwettelijke rechten en 
het functioneren in de vertegenwoordigen
de en besturende lichamen volledig ge
waarborgd' moeten zijn (par. IX). Die grond
wet is dan in beginsel de huidige Neder
landse grondwet (op zichzelf thans terecht 
verdedigd door de CPN, J.d.L) waarin 'de 
belangrijkste grondrechten' gegarandeerd 
zouden zijn (par. VIII, cursivering van J.d.L). 
Een hoogtepunt van bijna volstrekte non
sens is m.i. wel de passage (par. IX): 'De 
CPN is volstrekte tegenstander van ver
menging van staatspolitiek met religie, 
ideologie of partijpolitiek.' Zo iets, zegt het 
Ontwerp, zou leiden tot 'het van boven af 
opleggen van leerstelligheden'. Het laatste 
is- stel ik- inderdaad verwerpelijk, 
maar wat is 'vermenging' of juist 'niet-ver
menging' van staatspolitiek met religie 
enz.? Als Hoekstra mocht bedoelen dat 
hedendaagse socialistische opbouw uitge
sloten is onder een regime dat louter be
heerst zou worden door godsdienstige 
overwegingen en niet door wetenschappe
lijk-socialistische aanpak, dan had hij dat 
ten overvloede nog maar eens moeten 
vermelden. Wanneer hij meent, dat partijen 
of andere instituten, evenzo willekeurige 
personen als zodanig nimmer op de stoel 
mogen gaan zitten van regeringsinstanties, 
welke laatste altijd op democratische en 
rechtsgeldige wijze aangewezen dienen te 
zijn, dan had hij dat moeten schrijven. 
Maar uit wat er staat, maakt de lezer op 
dat een staat onder het socialisme 'boven' 
of 'los' van ideologieën en partijen zou 
kunnen bestaan. Dat echter blijkt nooit en 
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nergens het geval. Trouwens, het ganse
door mij onderschreven- streven naar 
progressieve machtsvorming ook via poli
tieke partijen zou een slag in de lucht zijn, 
indien bij een aan de regeringsmacht ko
men van die partijen de politiek waarop de 
betrokken partijen zich hebben verenigd, 
niet de doorslag zou gaan geven in de 
aanpak-door-de-staat. En waar politiek is, 
is ook altijd ideologie, al lijken Hoekstra 
c.s. dit vergeten te zijn tegelijk met de 
ideologische grondslagen van het marxis
me. 
En wat het verwerpen van 'alle' onderdruk
king en de beweerde 'rechten' van 'alle' 
politieke partijen onder het socialisme 
betreft: blijkbaar is de partijbestuurscom
missie ook de klassenstrijd vergeten- die 
terloops in het Ontwerp wel eventjes ge
noemd wordt. De praktijk van de huidige 
CPN is gelukkig beter dan het desbetref
fende gekeuvel in het aangeboden ont
werp-beginselprogram. De CPN is terecht 
voor verbod van partijen als die van Glim
merveen en billijkt uiteraard ook niet de 
terugkeer van een NSB. Terecht onder
streept het beginselprogram dat de CPN 
fascisme en racisme afwijst. Dat is (geluk
kig) in strijd met het neutralistische oppor
tunisme in het aangeboden ontwerp. 
Men kan ook niet iets mompelen over 
'hegemonie van de arbeidersklasse' zonder 
bondig en concreet te vertellen waarin die 
hegemonie dan wel moet bestaan en men 
kan bovendien zich vervolgens niet verkla
ren tegen 'alle' onderdrukking; door 'alle' 
onderdrukking in plaats van 'alle onder
drukking die niet bijdraagt tot toenemende 
bevrijding en toenemend welzijn van het 
werkende volk' af te wijzen, maakt men, 
net als met waarborging van het kunnen 
bestaan en functioneren van 'alle' partijen, 
bescherming van socialistische grondsla
gen en verworvenheden onmogelijk. Als 
een meerderheid van de bevolking eenmaal 
tegen het kapitalisme heeft gekozen, mag 
men -zelf democratisch optredende
de sluipende of gewelddadige terugkeer 
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naar kapitalisme niet meer toelaten. Dat is 
en naar mijn mening terecht een kern van 
marxisme en leninisme. Wegens dit soort 
beginselen en hun toepassing ben ik lid 
geworden van de CPN en niet om mij een 
sociaal-democratische organisatie- met 
alle respect voor sociaal-democratische 
bondgenoten- te laten binnenneuriën. Ik 
wil nooit terechtkomen in een tweede 
vooroorlogs Spanje of een tweede naoor
logs Chili en ook niet in een door de geza
menlijke inspanningen van Reagan, de 
hoge kerkelijke overheden en de Solidari
nosc-leiding teruggedraaid Polen. 
Ik ga bij deze gelegenheid maar nieteens 
gedetailleerd in op de lijn die in het aange
boden Ontwerp gevolgd wordt ten aanzien 
van socialistische landen. Ik wil alleen 
aanstippen hoe in het Ontwerp de 'twee 
machtsblokken' neutralistisch en opportu
nistisch op één hoop worden gegooid en 
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de opstellers van het Ontwerp, die terecht 
-wie niet?- ontwapening en geen 
atoomoorlog willen, zelfs het officiële 
Nederlandse geschiedenisboekje niet meer 
lijken te kennen, want ze zien ervan af te 
bedenken dat het verdrag van Warszawa 
(Warschaupact) er nooit geweest zou zijn 
indien er geen NAVO zou zijn geweest. Het 
is botweg kinderachtig te geloven dat 
onder de huidige verhoudingen de Ver
enigde Staten ontbinding van de NAVO 
zullen dulden, zodat het bla-bla is om 
'gelijktijdige' opheffing van NAVO en ver
drag van Warszawa te verlangen, iets waar 
de betrokken socialistische landen overi
gens zonder meer en graag vóór zijn. 
Ik ga in deze discussiebijdrage evenmin 
pogen uit te weiden over de volkomen 
leegte die bij de opstellers van het Ontwerp 
optreedt waar de noodzakelijke en wense
lijke internationale economische integratie 
van socialistische landen en de houding 
van de CPN daartegenover aan de orde 
had dienen te komen. Wat De Waarheid 
betreft: die beperkt zich ter zake vooral tot 
het gebruik van de burgerlijke benaming 
Comecon voor RWEH (Eng.: CMEA, Frans: 
CAEM, Duits: RGW). de Raad voor Weder
zijdse Economische Hulp. In het Ontwerp 
zijn de Sowjet-Unie en andere socialistische 
landen nog net erkend als socialistisch, 
maar verder zijn ze daar behandeld als een 
factor die louter in het verleden wel eens 
iets gunstigs voor de schepping en verde
diging van socialistische samenlevingen 
heeft betekend. 
Het Ontwerp weerspiegelt anderzijds- en 
dat acht ik de beste zijde ervan - de com
munistische politiek die onze partij in een 
reeks opzichten voert bij de verdediging 
van de onmiddellijke belangen van de 
Nederlandse werkende bevolking. Ook 
bevat het Ontwerp op zichzelf te onder
schrijven formuleringen die betrekking 
hebben op velerlei ontwikkelingen: van 
strijd ter verhoeding van atomaire oorlog 
tot antikolonialisme en van vrouwenbevrij
ding tot socialisatie van produktiemiddelen, 
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formuleringen die naar mijn mening voor 
een deel ongewijzigd overgenomen zouden 
kunnen worden in een echt beginselpro
gram van een communistische partij. Zoals 
het er nu tussen staat, zijn het in hoofdzaak 
beloften die utopisch worden wegens het 
hierboven door mij in het kort gekarakteri
seerde en gekritiseerde onmarxistische, 
neutralistische en opportunistische karakter 
van het Ontwerp op beslissende punten. 

Jules de Leeuwe 
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Een goed ontwerp-program 
Antwoord aan De Leeuwe 

Als iemand die de gedachtengang van het 
ontwerp-partijprogram van harte on
derschrijft, wil ik een aantal kanttekeningen 
maken bij het hiervoor geplaatste stuk van 
Jules de Leeuwe. 
Het gaat de schrijver, als ik het goed zie, 
om een vijftal punten- en over elk daarvan 
dan een aantal opmerkingen. 

Het leninisme 

Ter discussie staat niet het feit dat Lenin 
een groot revolutionair, politicus, theoreti
cus en leider was. Ter discussie staat in 
hoeverre 'leninisme' een bruikbare, al-om
vattende term is voor onze hedendaagse 
strijd en doelstellingen. 
De term 'leninisme' is door Stal in inge
voerd, die er bij de introductie van het 
woord bij zei dat er een boek, ja zelfs 
meerdere boeken voor nodig zouden zijn 
om het in z'n geheel te behandelen. Hij 
heeft vervolgens, zoals we weten, zelf heel 
duidelijk zijn keuzes gemaakt. Anderen, 
tijdens en vooral na zijn leven, hebben dat 
op hun manier gedaan. Het conflict tussen 
de Sowjet-partij en die van China vormt er 

een stalenboek van. Ook Ju les de Leeuwe 
maakt zijn eigen keus. 
Hoe voorzichtig men, bij het bepalen van 
zijn positie, moet zijn met een (leer-)stellig 
beroep op Lenin heeft Kees Bakker aange
duid in een artikel in het maartnummer 
van Politiek en Cultuur, waarin hij Lenins 
wisselende benadering en omschrijving 
van reformisme en arbeiders-aristocratie 
behandelde. 

Het democratisch centralisme 

De Leeuwe valt het feit aan, dat het ont
werp-program het begrip 'democratisch 
centralisme'- waarvoor overigens in vele 
opzichten geldt wat hierboven over 'leni
nisme' werd gezegd- zeker niet van 
toepassing wenst te brengen op de staat. 
Hij komt met citaten aan die naar mijn 
eenvoudige mening niemand een stap 
verder helpen, integendeel. Hij citeert 
brave bedoelingen en zegt dan dat niemand 
ontkent dat daar inbreuken op zijn gemaakt. 
Zo blijf je tot je knieën in een woorden
moeras rondwaren. 
Voor ons gaat het hierom: In een politieke 
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partij. die op vrijwillige deelname berust, 
mag je op een gegeven ogenblik verwach
ten dat na echt democratisch genomen 
besluiten, niet een georganiseerde opposi
tie die besluiten gaat tegenwerken of ne
geren. 
Maar een staat kent geen 'vrijwillig lid
maatschap'. Je positie wordt bepaald 
doordat je binnen bepaalde landsgrenzen 
geboren en opgegroeid bent. Als er dan 
besluiten worden genomen zonder jouw 
deelname en waarvoor je geen enkele 
verantwoordelijkheid draagt, moet je het 
recht hebben je daartegen te verzetten. 
Daarom draait de hele discussie over het 
'reële socialisme'. Wie dat vertaalt in de 
meerdere of mindere mate waarin gewes
telijke autonomie mogelijk is, vlucht weg 
van deze kernvraag. De overgrote meer
derheid van de CPN wenst dat niet te 
doen. 

Statuten en partijprogram 

Jufes de Leeuwe vindt om volstrekt ondui
delijke redenen dat het program niet op de 
gevolgde wijze ter discussie had mogen 
worden gesteld. Hij meent dat we nog 
altijd het beginsel-program van 1946 heb
ben. 
Nu heeft niemand dat en dat program 
slaat ook op de huidige situatie als een 
tang op een varken. 
Er is in 1951 een nieuw beginsel-program 
gelanceerd en op een congres behandeld. 
Het zou daarna worden afgerond, maar 
dat is nooit gebeurd. 
De partij is bepaald niet programloos, 
maar een echt doelstellingenprogram 
ontbreekt al tientallen jaren. Nu wordt daar 
volgens congresbesluit in voorzien. 
Wordt het ontwerp al 'uitgevoerd'? Nee, 
het ontwerp is een weerspiegeling en 
uitwerking van de laatste congresbesluiten 
en die worden uitgevoerd. 
Zo vloeide de volstrekte veroordeling van 
de militaire machtsgreep in Polen voort uit 
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onze stellingname op en na het laatste 
congres. De Leeuwe denkt daar anders 
over, over die machtsgreep dan, maar dat 
moet hij niet achter onjuiste procedure-re
deneringen wegstoppen. 

Staat en partijen 

De CPN wenst niet dat de staat, welke dan 
ook, van bovenaf aan de mensen een 
ideologie voorschrijft. Ze wil dus geen 
onderdrukking van geestesrichtingen en 
van formaties die op grond van zo'n richting 
tot stand komen. De Leeuwe bestrijdt deze 
opvatting door haar in de zijlijn van enkele 
karikaturale tekeningen te voorzien. 
Wie zegt dat de staat boven of los van 
geestesrichtingen en partijen zou bestaan? 
In elk geval zou de CPN dat soort onzinnig
heden niet bedenken. De vraag is of partijen 
dan wel richtingen, als ze staatsmacht 
uitoefenen, andere partijen/richtingen 
mogen uitsluiten. Dat mag dus volgens 
ons niet 
In Nederland is die richtingenvrijheid er, 
maar die heeft niet verhinderd dat na de 
oorlog de NSB uitgesloten is en dat nu 
groepen die zich (op een fascistische wijze) 
op discriminatie baseren, worden uitgeslo
ten. De Leeuwe's Glimmerveen-voorbeeld 
slaat dus nergens op. 
Interessant is, dat De Leeuwe eventjes 
tussen twee haakjes zegt dat de huidige 
grondwet terecht door de CPN verdedigd 
wordt. Maar hij voegt daar wel het woordje 
'thans' aan toe. 
Voor zover ik weet heeft de CPN die toe
voeging nooit gebruikt, en dat is maar 
goed ook. De rechten en vrijheden die de 
grondwet garandeert zijn essentieel, èn 
voor nu èn voor een socialistische maat
schappijvorm. 
De Leeuwe hanteert een ingewikkelde en 
ongrijpbare stijl om de afwijzing, door het 
program, van een eenpartijsysteem in een 
kwaad daglicht te stellen. Meer dan een 
ronduit kwaadaardige verwijzing naar de 
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Spaanse burgeroorlog komt daar niet uit. 
In die oorlog werd de Republiek door 
meerdere partijen verdedigd. 

De machtsblokken 

Het nieuwe van de huidige, machtige vre
desbeweging is dat ze mensen verenigt 
die niet wensen te worden meegesleept in 
een confrontatie Oost-West waarbij Europa 
atoomslachtveld zou worden. 
Nederland heeft in die beweging een be
langrijke ontstekingsrol gespeeld. De be
weging was hier het eerst groot van om
vang. Dat heeft geleid tot afwijzing van de 
N-bom en tot het niet deelnemen aan het 
NAVO-besluit om de nieuwe kruisraketten 
te plaatsen. 
Nederland heeft zich dus in een positie 
geplaatst dat het niet, zoals voorheen, 
automatisch volgt wat een door de VS 
beheerste meerderheid in de NAVO be
sluit. 
De internationale ontwikkelingen die het 
gevolg zijn van dit massa-verzet tegen de 
atoombewapening zijn zeer verstrekkend. 
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Maar ze worden beperkt als er in Oost-Euro
pa geen ruimte is voor soortgelijke ontwik
kelingen. Het puur militaire denken in de 
leiding van de Sowjet-Unie, zoals dat tot 
uitdrukking kwam in het binnentrekken 
van Afghanistan en de opstelling tegenover 
de Poolse crisis is ronduit nadelig voor de 
verdere groei en het effectief worden van 
de vredesbeweging. Dat denken is puur 
blokdenken waarin het blok geheel be
heerst wordt door de politiek van de Sowjet
Unie. 
De CPN is er niet mee klaar als ze de knel
lende NAVO-verbanden en de Amerikaanse 
hegemonie bestrijdt. Ze is verplicht, dan 
ook het hele blokkensysteem aan de orde 
te stellen, omdat het hier om het meest 
wezenlijke van deze tijd gaat, de dreiging 
van een (Europese) atoomoorlog. 

De Leeuwe doorspekt zijn stuk met allerlei 
aanduidingen en termen die uitermate 
geschikt zijn om je te provoceren tot niet 
op hoofdzaken gerichte discussie. Het leek 
me verstandig om daar niet in te trappen. 

Marcus Bakker 



Politiek en Cultuur 

PARTIJDOCUMENTEN 

CPN: plaats 1 mei in teken van 
progressieve samenwerking 
De CPN roept op om de eerste mei (aanstaande za
terdag) te maken tot een strijddag van progressieve 
samenwerking. Hieronder volgt de tekst van de 1 
mei-oproep, uitgegeven door het dagelijks bestuur 
van de CPN. 

Op 1 mei komen in ons land op tientallen plaatsen 
progressieve mensen bijeen om kracht bij te zetten 
aan hun streven naar vrede, maatschappelijke ver
nieuwing en sociale rechtvaardigheid. 
De CPN roept allen op om deze strijddag te benutten 
voor het versterken van progressieve samenwer
king, op die punten waarover overeenstemming be
staat of zich begint af te tekenen. Het is dringend no
dig om een progressief antwoord te geven op de die
pe crisis die leidt tot massa-werkloosheid, oorlogs
gevaar en ondermijning van de democratie. 
Duidelijk is dat het huidige regeringsbeleid een der
gelijk antwoord niet geeft. De besluiten van het kabi
net leiden tot ernstig koopkrachtverlies en mede 
daardoor tot een vergroting van de werkloosheid. 
De 1 juli-plannen werpen hun schaduwen vooruit: 
verdere verlaging van de koopkracht via premiever
hoging; opnieuw drastische bezuinigingen in over
heidsuitgaven ten koste van uitkeringen en voorzie
ninge; een extra-heffing voor de ambtenaren. Tege
lijkertijd wordt aanstalten gemaakt om via invoering 
van het kostwinnersbeginsel de afhankelijjke positie 
van vrouwen te bevestigen en het schamele inko
men van werkloze jongeren onder extra druk te zet
ten. Ondanks de afspraken in het regeerakkoord en 
ondanks alle mooie beloften dreigt het minimumin
komen nog verder te dalen. 
Ook internationaal werkt de crisis door in verscherp
te verhoudingen. Tegen de achtergrond van toege
nomen spanningen tussen staten en militaire blok
ken en van de mateloos opgevoerde atoom bewape
ning, bestaat voortdurend de dreiging dat beperkte 
conflicten uitgroeien tot gevaarlijke oorlogshaarden, 
waar ook andere volkeren in kunnen worden betrok
ken. 
Zoals nu het geval is rond de Falkland-eilanden waar 
een zinloze oorlog dreigt die nóch de Britse en de Ar
gentijnse bevolking, nóch de bewoners van de Falk
land-eilanden ook maar in de verste verte ten goede 
komt. integendeel. De grote militaire inspanningen 
en het hysterisch machtsvertoon keren zich tegen de 
democratie in de betrokken landen, de bewapening 
een peramnente bedreiging voor het leven, ze trekt 
een zware wissel op de binnenlandse economie en 
belemmert herstel. 
Oog in oog met deze ontwikkelingen rust er een zwa
re verantwoordelijkheid bij alle progressieve partijen 
en organisaties om samen te werken voor een ande
re koers en daarmee ook perspectief te bieden aan 
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opkomende bewegingen die zich bij de huidige toe
stand niet willen neerleggen. De kracht èn de ideeën 
voor een andere koers komen in ons land op tal van 
punten sterk tot uiting. 
Zo komt de vakbeweging tot nieuwe opstellingen en 
begint zij zich sterk te maken voor een onorthodoxe 
aanpak van de crisis waarin herstel van koopkracht, 
arbeidstijdverkorting en vergroting van de zeggen
schap een belangrijke plaats innemen. 
Zo is de vrouwenbeweging bezig nieuwe wegen te 
banen en allerlei afhankelijkheidsrelaties - ook 
nieuwe die de regering wil invoeren- te slechten. 
Zo is de slidariteit met de volkeren in de Derde We
reld, met de bevrijdingsbeweging in El Salvador en 
elders, geworden tot een grote politieke kracht. 
Zo heeft de vredesbeweging vorm gegeven aan een 
nieuwe meerderheid. Het denken over atoombewa
pening en over militaire blokken is immers onom
keerbaar veranderd. De vredesbeweging heeft dui
delijk gemaakt dat het Nederlandse volk een koers 
wenst, die ons land ervan vrijwaart in internationale 
botsingen te worden meegesleurd. 
Naar de mening van de CPN bestaat er op dit mo
ment in progressief Nederland in elk geval overeen
stemming over: 

de noodzaak om de koopkracht te verdedigen 
mede met het oog op de gevolgen voor de werk
loosheid; 
afwijzing van het kostwinnersbeginsel en van 
ontkoppeling van lonen en uitkeringen; 
afwijzing van stationering van nieuwe atoomra
ketten op ons grondgebied. 

Progressieve partijen en organisaties hebben het in 
hun vermogen om uitgaande van die overeenstem
ming alternatieen te scheppen. Progressieve meer
derheidsvorming hoeft niet op de verkiezingen te 
wachten. Er kan nu aan gewerkt worden, als ook bij 
alle potentiële deelnemers de wil bestaat om ge
schilpunten niet tot breekpunten te maken. 
De 1 e mei kan werkelijk een dag van vernieuwing zijn 
als wij haar in het teken stellen van progressieve sa
menwerking, van het scheppen van overlegsituaties 
van linkse mensen, van gezamenlijke actie. Op deze 
wijze kan de 1 e mei een stoot geven in de richting 
van een progressief en vredelievend alternatief, ge
dragen door een nieuwe meederheid. 

Het dagelijks bestuur van de CPN 
Amsterdam, 26 april 1982 

Uit De Waarheid van dinsdag 27 april 1982 

Besprekingen CPN-KPB 
De voorzitter van de Kommunistische Partij van Bel
gië, Louis van Geyt, heeft maandag in Amsterdam 
besprekingen gevoerd met de voorzitter van de CPN, 
Henk Hoekstra. 
Tijdens de besprekingen werd van weerszijden een 
inzicht gtegeven in de activiteiten van de partijen. In 
het kader daarvan gaf Louis van Geyt een toelichting 
op de besluiten van het onlangs in Brussel gehouden 
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KPB-congres. Henk Hoekstra van zijn kant deed dit 
over het ontwerp-program van de CPN en de discus
sies daarover. 
Aan. deze ontmoeting werd tevens deelgenomen 
door Jan Debrouwers (KPB) en Jan de Boo (CPN). 

Uit De Waarheid van donderdag 29 april 1982 

Rouwboodschap CPN aan PCI 
In verband met de moord op de bestuurder van de 
PCI, Pio la Torre, en zijn chauffeur Rosaria DiSalvo, 
heeft het partijbestuur van de CPN een telegram met 
de volgende inhoud aan het centraal comité van de 
PCI gestuurd: 

De Communistische Partij van Nederland heeft met 
grote verontwaardiging kennis genomen van de laf
fe moord op kameraad Pio la Torreen zijn chauffeur. 
De Nederlandse communisten spreken hun leedwe
zen uit over hun dood en betuigen hun solidariteit 
met de strijd van de Italiaanse communisten en van 
alle progressieve krachten in Italië voor de verdedi
ging van de democratie en voor de vrede. 
Het partijbestuur van de CPN verzoekt jull'1e zijn ge
voelens van medeleven en van verbondenheid over 
te brengen aan de nabestaanden van de slachtoffers 
en aan de Siciliaanse communisten. Het telegram is 
ondertekend door Henk Hoekstra, voorzitter van de 
CPN. 

Uit De Waarheid van maandag 3 mei 1982 

Communiqué partijbestuur CPN 

'Voorbereid zijn op snelle 
verkiezingen' 
Het partijbestuur van de CPN heeft op zijn zitting van 
15 en 16 mei o.a. de actuele politieke toestand be
sproken naar aanleiding van de kabinetscrisis. Het 
partijbestuur stemde in met het oordeel van de 
Tweede Kamerfractie van de CPN, waarop door Mar
cus Bakker een toelichting werd gegeven. 
Naar de mening van het partijbestuur is de grootste 
waakzaamheid geboden tegen een duidel'1jk streven 
van rechts om de ingrijpende bezuinigingsmaatre
gelen van de Voorjaarsnota door een interim- of 
rompkabinet te laten doorvoeren en pas daarna ver
kiez'lngen te organiseren. 
Het is de eerste taak van alle progressieve mensen 
om tegen deze overrompeling alle krachten te bun
delen en het verzet te ontplooien. Het partijbestuur 
steunt de opvatting van de fractie dat de progressie
ve partijen in overleg met de vakbeweging en andere 
maatschappelijke krachten- die ook te vinden zijn 
buiten de progressieve partijen - moeten streven 
naar een regeringsprogramma dat rekening houdt 
met de verlangens die onder de bevolking leven. 
Hierbij zijn twee kernpunten aan de orde: 
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- het bevorderen van de vrede door de afwijzing 
van de plaatsing van atoomraketten en vermin
dering van de militaire uitgaven, 
het aangeven van nieuwe wegen om de crisis het 
hoofd te bieden, waartoe het partijbestuur kort 
geleden voorstellen heeft ontwikkeld en ter dis
cussie gesteld. 

Voortzetting van een kabinet-VanAgt met een onge
wijzigd program zal op toenemend verzet stuiten 
vanuit de bevolking, zoals de acties van de afgelopen 
maanden overtuigend hebben aangetoond. Het 
dient in zijn geheel af te treden en zich in demissio
naire staat te beperken tot de voorbereiding van 
nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. 
Het partijbestuur roept alle leden van de CPN op 
voorbereid te zijn op mogelijk snelle verkiezingen, 
die als inzet zullen hebben het rechtse crisisbeleid te 
blokkeren. Progressieve samenwerking biedt een 
perspectief voor een verandering van het beleid. 
Daarom willen de communisten bijdragen aan het 
ontwikkelen van vernieuwende initiatieven die de 
brede maatschappelijke bewegingen voor een actief 
vredes-, anti-crisis- en maatschappijvernieuwend 
beleid, dat uitgaat van de belangen van de mensen, 
tot uitdrukking kan brengen in parlementaire posi
ties. 
Een verkiezingscampagne in deze geest vereist grote 
inspanningen van de hele partij en de bereidheid van 
alle leden van de partij om zich daarvoor in te zetten 
en ook de benodigde financiële middelen daarvoor 
zonder enig uitstel bijeen te brengen. 
Het partijbestuur zal, bij eventuele verkiezingen, 
tijdig bekend maken op welke wijze het verkiezings
program en kandidatenlijst zullen worden vastge
steld. 
Op 2 juni zullen gemeenteraadsverkiezingen plaats
vinden. Ze zijn van grote betekenis, zeker in de huidi
ge politieke toestand, nu mede via de gemeenten 
zware lasten op de bevok'1ng dreigen te worden ge
legd. Het partijbestuur roept op in de komende da
gen de verkiezingscampagne voor de gemeentera
den op te voeren en de kiezers ervan te overtuigen 
dat zij door hun stem op de CPN of de samenwer
kingslijsten de progressieve posities in de gemeen
teraden kunnen versterken, waarmee zij ook invloed 
op de landelijke politiek kunnen uitoefenen. 

Uit De Waarheid van maandag 17 mei 1982 

Werkgroepen voor 
partijprogramma 
Het partijbestuur heeft op zijn zitting ook een be
spreking gewijd aan de reacties op en het debat over 
het ontwerp-partijprogram. De vergadering werd in
geleid door Henk Hoekstra. 
Onder meer in groepen werd gediscussieerd over de 
richting, die met het ontwerp-program wordt inge
slagen. Het partijbestuur constateerde dat het voor
liggende ontwerp een goed uitgangspunt biedt voor 
de verdere discussie ter voorbereiding van het partij
program. 
Besloten werd de discussie de komende maanden 
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voort te zetten in thema-zittingen van het partijbe
stuur. Deze vergaderingen zullen gewijd zijn aan de 
volgende thema's: 
- coalitiepolitiek - parlementaire democratie -

zelfbestuur- stadia op weg naar het socialisme; 
- partijgeschiedenis; 
- feminisering van het partijprogram (na de vrou-

wenconferentie over het ontwerp); 
- sociaal-economische vraagstukken, waaronder 

monopolies, vakbeweging, verzorgingsstaat; 
- partij-organisatie, waaronder democratisch-cen

tralisme/pluralisme; 
- internationale vraagstukken, waaronder inter

nationale communistische beweging- vrede
solidariteit; 

- samenstelling van de arbeidersklasse - onder
linge verhouding der strijdterreinen (vrouwen
strijd- klassenstrijd- milieu, etc.); 

- criteria voor een partijprogram. 

Uit De Waarheid van maandag 17 mei 1982 

Spoedprocedure vervroegde 
Kamerverkiezingen 
Het partijbestuur van de CPN heeft zondag jl. beslo
ten op zeer korte termijn maatregelen te treffen ter 
voorbereiding van vervroegde verkiezingen voor de 
Tweede Kamer, waarvoor als waarschijnlijke datum 
8 september is genoemd. Als rond die datum verkie
zingen plaatsvinden, dan moeten 28 juli in de kies
kringen de kandidatenlijsten worden ingediend. 
Omdat voor een brede raadpleging in de partij de 
maand juli weinig geschikt is, heeft het partijbestuur 
besloten de discussie en besluitvorming over de 
kandidatenlijst, het verkiezingsprogram en de opzet 
van de verkiezingscampagne nog in juni te laten 
plaatshebben. Ondanks de beperkte mogelijkheden 
op zo'n korte termijn, wordt een brede raadpleging 
in de partij beoogd. 
Het partijbestuur heeft besloten een noodprocedure 
in werking te stellen om in hoog tempo de voorberei
ding van de verkiezing ter hand te nemen: Deze pro
cedure houdt in: 

- Op zaterdag 26 juni a.s. wordt een buitengewone 
verkiezingsconferentie belegd. Die dag worden be
sluiten genomen over kandidatenlijst, verkiezings
program en de opzet van de verkiezingscampagne. 
De conferentie zal bestaan uit leden van het partijbe
stuur en 200 gedelegeerden, die worden gekozen 
door de districtsbesturen, en zal toegankelijk zijn 
voor de pers. 
In de week van 14 tot 20 juni worden in de partijdi
stricten voor alle leden van het betreffende partijdi
strict toegankelijke vergaderingen van de districtsbe
sturen gehouden, waar de voorbereidingen van de 
verkiezingen ter bespreking staan en de delegaties 
naar de conferentie worden gekozen. 
- Alle leden kunnen via ledenvergaderingen, via de 
districtsbestuursvergaderingen en ook schriftelijk bij 
hel partijbestuur kandidaten naar voren brengen en 
voorstellen doen in zake het verkiezingsprogram en 
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de verkiezingscampagne. Namen van kandidaten en 
andere opmerkingen en voorstellen dienen vóór 21 
juni (maandag) bij het partijsecretariaat (Hoogte Ka
dijk 145, 1018 BH, Amsterdam) te zijn ingeleverd ten 
behoeve van de onderstaande werkgroepen. 

Werkgroepen 

Het partijbestuur heeft drie werkgroepen ingesteld 
om een goede besluitvorming op de conferentie mo
gelijk te maken en enkele taken die geen uitstel dul
den ter hand te nemen: 
- Een werkgroep heeft tot taak een centraal verkie
zingsprogram op te tellen. lna Brouwer, Frank Bies
boer en Leo Molenaar vormen een redactiecommis
sie tot wie iedereen zich met ideeën en voorstellen 
kan wenden. Uiterlijk 21 juni verzenden zij een ont
werp naar de deelnemers aan de conferentie. 
- Een tweede werkgroep stelt een plan op voor de 
verkiezingscampagne. Daarbij horen naar de me
ning van het partijbestuur het organiseren van een 
open campagneberaad en maatregelen die niet tot 
na de conferentie kunnen wachten (zoals bijvoor
beeld de vorming van een zeer noodzakelijk verkie
zingsfonds). 
- Een derde werkgroep treft voorbereidingen ten 
behoeve van de besluitvorming over een kandida
tenlijst. Deze commissie inventariseert de discussies 
op districtsbestuursvergaderingen, gaat na of de ge
noemde kandidaten beschiktbaar zijn en legt een 
voorstel voor de kandidatenlijst en voor de wijze van 
besluitvorming voor aan de conferentie. 

Enkele denkpunten en overwegingen 

Voor de beraadslagingen in de partij legt het partij
bestuur de volgende denkpunten en overwegingen 
voor: 
- Gedurende de maanden of zelfs maar weken 
waarin de verkiezingscampagne moet worden ge
voerd, opereert een CDA-D'66-minderheidskabinet 
dat een reeks bui!engewoon ernstige verslechterin
gen als voldongen feiten wil stellen. 
De campagne moet gepaard gaan met het ontplooi
en van de strijd hiertegen. 
- Het in september nieuw te kiezen parlement komt 
te staan voor de beslissing over de plaatsing in Ne
derland van de kruisraketten. Het verzet tegen de 
nieuwe raketten is ook daarom een centraal element 
in de politieke situatie. 
- De ervaringen van het afgelopen jaar versterken 
de noodzaak van concrete impulsen aan de progres
sieve samenwerking. Het partijbestuur heeft beslo
ten met het oog op de komende verkiezingen een 
nieuwe stap te zetten. 
- Bij de samenstelling van de lijst van onze partij 
kan de lijst van 1981 niet zonder meer worden her
haald. 
Het terugtreden van Joop Wolft door ziekte, het niet 
beschikbaar zijn van enkele andere kandidaten uit de 
kop van de lijst (Rinus Haks wegens zijn verkiezing 
tot gedeputeerde, Truus Divendal wegens ziekte) ge
ven dit aan. 
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Echter ook het lijstaanvoerderschap is aan de orde. 
Aan de partij worden in alle openheid de overweg·,n
gen van Marcus Bakker voorgelegd bij de discussie 
over het lijstaanvoerderschap. Deze overwegingen 
zijn reeds in De Waarheid gepubliceerd. 
De kanidatenlijst in 1981 bestond uit: 1. Marcus Bak
ker, 2. Joop Wolff, 3. In a Brouwer, 4. Gijs Schreuders, 
5. Rinus Haks, 6. Truus Divendal, 7. Hans Geleijnse, 8. 
Koos Verweijmeren, 9. lrene Helle, 10. Boe Thio, 11. 
lngrid Blekman, 12. Leo Molenaar, 13. Joop Sche
pers, 14. Rinse Visser, 15. John Geelen, 16. Cilia Ga
lesloot, 17. Joop Stout, 18. FransAarts, 19. Onno Bo
sma, 20. Uulkje de Jong, 21. Jos de Keyzer, 22. Jan 
Reitsma, 23. Heiltje de Vos, 24. Bep Spa, 25. Jan 
Berghuis, 26. Welmoet Spreij, 27. Joop Mantel, 28. 
Hanneke Jagersma, 29. Rob Koeman, 30. Marius 
Ernsting. 

Medewerkers 

Wie de komende maanden wil meewerken in de ver
kiezingscampagne, zal met open armen ontvangen 
worden, indien hij/zij daarover contact opneemt met 
afdelings- en districtsbestuur of met de centrale 
campagneleiding. 

Secretariaat partijbestuur CPN, 
Amsterdam, 
8 juni 1982. 

Uit de Waarheid van B juni 1982. 

Henk Hoekstra ontmoet Chi
nese partijvoorzitter 
CPN-voorzitter Henk Hoekstra heeft maandag 8 juni 
in Peking besprekingen gevoerd met Hu Yaobang, 
voorzitter van de communistische partij van China. 
Zij wisselden van gedachten over de internationale 
politieke situatie, de internationale communistische 
beweging en de betrekkingen tussen de beide partij
en. 

Uit De Waarheid van 8 juni 1982 

CPN veroordeelt Israëlische 
agressie 
Het Dagelijks Bestuur van de CPN veroordeelt ten 
scherpste de daden van agressie, die door het Israëli
sche leger tegen het buurland Libanon worden ge
pleegd en waarvan de reactionaire regering-Begin 
de aanstichtster is. 
De bevolking van Libanon staat aan zware beproe
vingen bloot. Door de bombardementen en beschie
tingen van het Israëlische leger op steden en dorpen 
zijn al vele duizenden slachtoffer~ gevallen. De in Li
banon wonende Palestijnen worden met uitmoor
ding bedreigd, zoals blijkt uit de bombardementen 
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op Palestijnse vluchtelinge kampen. 
Aan deze m"1sdadige oorlog moet direct een einde 
komen. Van de Israëlische regering moet worden 
geëist, dat zij alle oorlogshandelingen stopzet en dat 
zij alle troepen onmiddellijk en onvoorwaardelijk uit 
Libanon terugtrekt. 
De CPN brengt haar solidariteit tot uiting met alle 
progressieve en vredelievende krachten in Libanon 
en in Israël, die optreden voor beëindiging van de vij
andelijkheden. Meer dan ooit is het noodzakelijk, dat 
er gestreefd wordt naar een politieke oplossing, 
waarbij uitgegaan moet worden van het bestaans
recht en de souvereiniteit van alle landen en volke
ren in dit gebied, en ook het recht op zelfbeschikking 
van het Palestijnse volk wordt erkend. 
De huidige situatie roept grote gevaren op voor ver
dere escalatie, mede als gevolg van het feit dat in het 
bijzonder van de kant van de Amerikaanse regering 
het hele gebied is volgestouwd met modern wapen
tuig. 
Het Dagelijks Bestuur van de CPN is van mening, dat 
er op korte termijn door de Nederlandse regering ini
tiatieven moeten worden genomen, ook in het kader 
van de Verenigde Naties teneinde de druk op Israël 
te vergroten, de agressie te staken en in te stemmen 
met politieke oplossingen. Een eerste stap daartoe is 
het onthouden van iedere leverantie van wapentuig 
aan Israël. Dat is in overeenstemming met de vre
deswil van de bevolking van ons land. 
De CPN spreekt de verwachting uit, dat ook de ande
re politieke partijen op een initiatiefnemende hou
ding van de regering zullen aandringen. Van haar 
kant zal de CPN actief steun geven aan activiteiten in 
ons land, waarmee de misdadige agressie van het Is
raëlische leger tegen het Libanese en Palestijnse volk 
aan de kaak wordt gesteld en geëist. 

Uit De Waarheid van 12 juni 1982. 

PSP, PPR en CPN willen lijst
verbinding met PvdA 
PSP, PPR en CPN willen bij de komende Kamerver
kiezingen een lijstverbinding met de PvdA. 
In een gezamenlijke brief van de besturen van PSP, 
PPR en CPN wordt bij het PvdA-bestuur op het aan
gaan van zo'n lijstverbinding aangedrongen. 
De brief beklemtoont dat het in het belang is van alle 
progressieven om noch stemmen noch zetels voor 
links verloren te laten gaan. De PvdA wordt opgeroe
pen deze weg te bewandelen, te kiezen voor een bre
de lijstverbinding en af te zien van achterhaalde uit
sluitingen bij het kiezen van een opstelling op dit 
punt. 
'Op punten waar dat concreet mogelijk is, mag in de 
huidige omstandigheden samenwerking tussen alle 
linkse partijen niet worden afgewezen. Wij spreken 
de hoop uit dat de PvdA zich niet van onze drie partij
en verwijdert en alsnog bereid zal zijn te komen tot 
een brede lijstverbreding', aldus de besturen van 
PSP, PPR en CPN. 

Uit De Waarhe.,d van 21 juni 1982 
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De CPN en de PKI in hun strijd 
tegen het Nederlandse kolonialisme 

In dit kritisch politiek-historisch overzicht wordt- aan de hand van 
bronnenmateriaal uit Nederland, Indonesië en de Sowjet-Unie- de 
ontwikkeling van de gezamenlijke strijd van de communistische 
partijen van Nederland en Indonesië tegen het kolonialisme weerge
geven. 
Aan de orde komen onder meer: het ontstaan van de communistische 
beweging in Indonesië, de opvattingen over het koloniale vraagstuk 
van de Nederlandse arbeiderspartijen, het pan-islamisme, de opstand 
van 1926 en de vervolging van Indonesische communisten en 
nationalisten, de fascistische dreiging en de Tweede Wereldoorlog, de 
Augustusrevolutie van 1945, de koloniale oorlogen, het akkoord van 
Linggadjati en de Ronde Tafel Conferentie, het vraagstuk Nieuw
Guinea en de staatsgreep van Suharto c.s. in 1965. 
Het boek bevat een uitgebreide foto-bijlage van 30 pagina's. 

272 pag., paperback, f 30,-

Verkrijgbaar bij de erkende boekhandel. 

PEGASUS Leidsestraat 25, 1017 NT Amsterdam. Tel. 020-231138 
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Het schokkende relaas van een der 
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jaren 1933-'45. 
Met een voorwoord van Dik de Boef. 
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Herinneringen uit het 
gewapend verzet 
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Het is nu 5 jaar geleden dat de vredesbe
weging in Nederland een nieuwe opgang 
maakte. In die 5 jaar is er enorm veel ge
beurd. De ene massa-actie volgde de an
dere en het denken over de kernbewape
ning onderging een diepgaande verande
ring. Traditionele politieke scheidslijnen 
werden overwonnen. Zowel landelijk als 
regionaal en plaatselijk zijn er ervaringen 
opgedaan met vormen van samenbunde
ling van krachten. 
Het Nederlandse voorbeeld was een inspi
ratie voor andere landen. Was in Nederland 
de neutronenbom het kristallisatiepunt van 
de groeiende vredesbeweging, in de mees
te andere landen van West-Europa waren 
het de nieuwe atoomraketten voor de 
middellange afstand. In dit voorjaar is de 

beweging ook op gang gekomen in de 
Verenigde Staten. 
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De groei van de vredesbeweging om ons 
heen versterkt de positie van de beweging 
in ons land. Maar we zijn ook niet langer 
meer het enige succesvolle voorbeeld. 
De vraag gaat rijzen hoe de beweging nog 
verder uitgebouwd kan worden en hoe 
haar resultaten geconsolideerd kunnen 
worden. Over het perspectief van de vre
desbeweging wordt nu veel gesproken en 
er zijn verschillende ideeën over de lijn die 
verder uitgezet moet worden. 
Vanuit mijn ervaringen in het samenwer
kingsverband 'Stop de neutronenbom
Stop de kernwapenwed loop' wil ik een 
aantal dingen aan de orde stellen voor de 
discussie binnen de partij (CPN). 

De vredesbeweging na vijf jaar 
De huidige vredesbeweging is vooral een 
anti-kernwapenbeweging. Het is een be
weging tegen de massavernietiging waarin 
de zorg om het eigen bestaan en de morele 
afkeer van het middel zelf samenvallen. 
Het is daarom ook een beweging die niet 
onmiddellijk met een klassebelang verbon
den is. Evenmin is de beweging met een 
specifiek ideologisch of religieus belang 
verbonden. 
Het polit.ieke probleem voor de vredesbe
weging lag en ligt in de vraag hoe ze de 
verschillende krachten kan mobiliseren en 
bundelen op een concreet punt terwijl 
allerlei scheidslijnen blijven voortbestaan 
(gewild of ongewild). 
Het gaat om een praktisch gerichte coali
tiepolitiek die niet de pretentie heeft (en 
kan hebben) om meer te bereiken dan dat 
waarvoor samenwerking wordt gezocht. 
Binnen Stop de N-bom hebben we dat 
nagestreefd door een lijn, gericht op het 
scheppen van een platform voor mensen 
met uiteenlopende politieke achtergronden 
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en sociale positie. In de vredesbeweging 
moeten mensen zich met verschillende 
achtergrond kunnen herkennen wil ze niet 
te gronde gaan aan onderlinge achterdocht 
en strijd om de hegemonie. 
De zorg over de kernbewapening is volgens 
mij op zichzelf geen specifiek links thema, 
want ook in conservatieve maatschappij
opvattingen kan deze zorg terug te vinden 
zijn. Wel zullen meestal relatief meer pro
gressieve mensen zich zorgen maken en er 
wat aan willen doen. 
Het zou tot een verspilling van krachten 
leiden indien we deze beide zaken over het 
hoofd zien. 
Het claimen van de vredesbeweging, zoals 
hier en daar wel gebeurt in progressief 
christelijke en sociaal-democratische krin
gen, is een kinderachtige bezigheid. De 
hardnekkigheid waarmee bladen als De 
Volkskrant en Hervormd Nederland de rol 
van Stop de N-bom verzwijgen (omdat 
daarin communisten een leidende rol 
spelen) staat in schrille tegenstelling tot de 
pluriforme berichtgeving in De Waarheid. 
Het gaat er in de vredesbeweging niet 
alleen om verschillen in maatschappij-op
vatting te aanvaarden. Het gaat er ook om 
rekening te houden met het verschil van 
mening over de politieke snelheid waarmee 
een andere koers kan worden ingeslagen. 
Ook bij dit probleem is het nodig om de 
verdeeldheid te overwinnen zonder het 
doel uit het oog te verliezen. 
De vredesbeweging heeft te maken met 
politieke partijen en stromingen die een 
eigen strategie nastreven, en die in meer
dere of mindere mate met elkaar in een 
concurrentie-verhouding staan. Er moeten 
compromissen gesloten worden, binnen 
een partij en tussen partijen. 

Compromissen 

Compromissen kunnen uit wederzijdse 
concessies bestaan of een soort wapenstil-
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stand vormen die nog tot verschillende 
uitkomsten kan leiden. Vaak zijn de afspra
ken ook voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dat 
is met de opstelling van Nederland t.o.v. 
de NAVO-moderniseringsbelissing meer
malen het geval geweest. Hoe daarmee 
om te gaan? 
Een deel van de vredesbeeging riep schan
de en ach en wee. In Stop de N-bom heb 
ik me steeds sterk gemaakt voor het ac
centueren van de positieve elementen. 
Waarom? 
Omdat ze aantonen dat er resultaten te 
behalen zijn, dat doorgaan zin heeft en dat 
er een bredere politieke basis is waarop 
we voort kunnen bouwen. Je vermijdt het 
risico dat de kritiek als een partij-politieke 
manoeuvre gezien wordt waardoor je die 
mensen die je zou willen overtuigen wan
trouwig maakt over je bedoelingen. Je 
vermijdt ook dat het compromis in een 
nederlaag wordt omgezet. De strijd om de 
interpretatie wordt bijvoorbeeld opgegeven 
en de tegenstander wordt zonder slag of 
stoot een positie in handen gespeeld. De 
ontmaskering waarvan vermeend wordt 
dat die een stap vooruit is, blijkt in feite 
een stap achteruit te zijn. 
We zagen het bijna gebeuren in december 
1979 toen Van Agt zat te goochelen met 
zijn appendix bij de NAVO-moderniserings
beslissing. De PvdA en het IKV zaten toen 
tijdelijk op de lijn dat het niets betekende 
en Nederland dus eigenlijk akkoord ging 
met de plaatsing. iets dergelijks gebeurde 
ook vorig jaar toen Van Mierlo wat inge
wikkeld deed met een NAVO-communiqué. 
Zijn interpretatie en die van bijv. Luns 
stonden tegenover elkaar. En in plaats van 
schande te roepen over de interpretatie 
van Luns deed een deel van de vredesbe
weging dat juist over Van Mierlo. 
In de pleidooien voor het accentueren van 
de negatieve elementen wordt wel gesteld, 
dat je moet voorkomen dat mensen te 
optimistisch worden waardoor hun in
spanningen kunnen gaan verslappen, en 
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dat de kritiek de politici kan opjuinen om 
een stap verder te gaan. 
Op zichzelf genomen kan deze manier van 
politiek bedrijven best in bepaalde gevallen 
beter zijn, of onvermijdelijk. 
Zo'n tactiek staat of valt echter met de 
geloofwaardigheid ervan bij degenen die 
door de politieke strijd nog overtuigd moe
ten worden. Maar al te vaak wordt daar 
geen acht op geslagen en overheerst de 
behoefte om de teleurstelling af te reage
ren. 
Het is natuurlijk best mogeijk dat een deel 
van onze tegenstanders met een salami-tac
tiek bezig is. Dat moeten we in onze bere
kening opnemen. Maar tot nog toe over
heerst het publieke debat en kan men niet 
serieus spreken over kru1p- en sluipwegen. 
De voorstanders van de opvoering van de 
kernbewapening hebben weinig belang bij 
een stilzwijgende tactiek. Ze moeten de 
geesten en harten van de massa's kunnen 
winnen. Dat blijkt wel uit het optreden van 
Reagan en Van Agt. 
Omgekeerd geldt het ook voor de vredes
beweging dat ze de massa's voor zich 
moet winnen. En juist daarom pleit ik voor 
zorgvuldigheid t.o.v. de verschillende 
politieke partijen en stromingen. Er bestaat 
een traditioneel wantrouwen tegen het 
misbruiken van een maatschappelijke 
thematiek voor partij-politieke doeleinden. 
De vredesbeweging heeft er belang bij dat 
die partijen winnen in de verkiezingen die 
haar doeleinden ondersteunen. Maar ook 
tussen de verkiezingen door vindt er poli
tieke beïnvloeding plaats. De politieke 
strijd moet niet verengd worden tot een 
electorale tactiek. Noch door partijen, noch 
door de vredesbeweging. 

Electorale tactiek 

De neiging om politieke strijd te beperken 
tot een electorale tactiek kan gemakkelijk 
samengaan met de tactiek om compromis
sen te willen ontmaskeren. Men gokt erop 
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dat de kwaaddoener electoraal gestraft zal 
worden. De propaganda die hiervoor ge
maakt wordt kan echter een boemerang-ef
fect opleveren. Op meerdere manieren. 
In de eerste plaats kan de propaganda 
voor wantrouwen in bepaalde politici of 
een bepaalde partij mensen juist van je 
afstoten. Ik denk dat Van Agt aardig wat 
sympathie gewonnen heeft door de manier 
waarop hij aangevallen is. 
In de tweede plaats kunnen minderheden 
in een partij in verlegenheid gebracht 
worden en gedwongen worden zich te 
conformeren aan de meerderheid, de lei
der. 
In de derde plaats kunnen de kiezers toch 
op andere overwegingen hun stem bepa
len, met als gevolg dat na de verkiezingen 
de aangevallenen de uitslag in hun voor
deel kunnen uitleggen. 
Dit laatste dreigt nu te gebeuren met de 
kieswijzer van de vredesbeweging (voor 8 
september) waarvan de tekst onmiskenbaar 
een electoralistische teneur heeft. 
In de vierde plaats kan het electoraal ab
senteïsme (niet stemmen) versterkt wor
den. Met name als de progressieve stro
mingen elkaar gaan ontmaskeren en zo 
een boel mensen hun perspectief ontne
men. 

Het zwart-wit-schematisme 

Soms krijg ik de indruk dat radicaal gezinde 
mensen het liever niet zien dat personen 
of partijen die niet tot het progressieve 
kamp gerekend worden, een redelijk of 
goed standpunt innemen in de kernwa
penproblematiek. 
Het zou eigenlijk niet mogen. Mensen 
schijnen of in alle opzichten rechts of in 
alle opzichten links te horen zijn (wat dat 
ook moge zijn). Er tussen in kan niet. Dat is 
dan bedrog of ongepast, of hoe dan ook 
niet aanvaardbaar. 
De werkelijkheid wordt echter in hoge 
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mate bevolkt door mensen op tussenlig
gende posities. En de beoordelingscriteria 
willen nogal eens verschuiven. 
Dat zie je ook op internationaal niveau. 
Het zwart-wit-denken is een denkwijze die 
het aanwezige potentieel van medestan
ders sterk inkrimpt en dat van de tegen
standers sterk uitbreidt. De politieke tactiek 
wordt beheerst door moralistische propa
ganda. Mensen of organisaties worden 
besmet verklaard. In extreme situaties 
baant de morele diskwalificatie de weg 
voor de politieke uitschakeling. Het mora
lisme slaat om in a-moralisme. 
We hebben daar ervaring mee in de koude 
oorlog. 
Het zwart-wit-denken is een risico waar we 
opnieuw rekening mee moeten houden. 
We staan voor een nieuw polariserings
praces in de maatschappij. Het zal er om 
gaan in de linkse beweging duidelijk voor 
ogen te houden dat je niet alleen mede
standers moet winnen, maar ook moet 
vermijden tegenstanders te maken. 

Ruimte-scheppende strategie 

In Stop de N-bom heb ik afgelopen winter 
de term ruimte-scheppende strategie geïn
troduceerd als begrip waarmee de lijn van 
afgelopen jaren werd samengevat. Hierbo
ven is al wat gezegd over het gericht zijn 
op brede coalities en op de stijl waarin de 
nadruk op de positieve elementen voorop 
staat. 
De propaganda heeft zich verder ook ge
kenmerkt door de nadruk op het appèl in 
plaats van de confrontatie. In plaats van 
deuren dicht te trappen als ze op een kier 
stonden hebben we geprobeerd de kier te 
verruimen. Er is voortdurend gezocht naar 
vormen van actie waarin niet je eigen 
gelijk voorop stond, maar de vraag of de 
beweging in zijn geheel een politieke stap 
vooruit kon doen, door nieuwe discussies, 
thematieken, vormen van dialoog en geza-
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menlijk optrekken. Zowel in Nederland zelf 
als op internationaal niveau, met Oost en 
West. 
Je moet bij zo'n strategie rekening houden 
met de handelingsruimte van degenen 
waarmee je iets gezamenlijk wilt doen. Het 
gaat er dus niet in de eerste plaats om 
zendingsarbeid te verrichten, maar om de 
ruimte van anderen ook groter te maken. 
Tot op zekere hoogte zou je het kunnen 
vergelijken met een spelletje klaverjassen 
waarbij je je niet op je eigen kaart fixeert, 
maar ruimte maakt voor je partner om het 
spel te maken. Je kunt dan miskleunen, 
maar als je het niet doet kleun je zeker mis. 
Dat is de overweging. 
In termen van het schaakspel zou je kunnen 
vergelijken met een situatie waarin je kiest 
voor het laveren in plaats van direct aan
vallen. 
Voor wie houdt van spektakel of daarvan 
moet leven, zoals vele massamedia, is dat 
on i nte ressa nt. 
De discussie kwam afgelopen winter op 
naar aanleiding van de meningsverschillen 
rond de opzet van de demonstratie van 21 
november. Deze discussie heeft ook onze 
partij beroerd. 
Het ging er in hoofdzaak om of er een 
spreker mocht komen van het CDA. Maar 
op de achtergrond speelde ook de kwestie 
of de nadruk moest liggen op de NAVO
beslissing of op de plaatsing in Nederland, 
en in hoeverre aandacht moest worden 
besteed aan de nieuwe kernwapens in het 
Oosten. 
Ik was voor de oplossing die de ruimte 
bood aan zoveel mogelijk mensen en 
politieke stromingen om mee te doen. 
Mijn overweging was dat de voornaamste 
aspecten van de demonstratie haar massa
liteit en de breedte van de politieke onder
steuning zouden zijn. Deze beide elementen 
zouden zowel in ons land als naar het 
buitenland toe een nieuwe ervaring zijn. 
Het zou demonstreren dat de vredesbewe
ging geen uitsluitend linkse beweging 
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was, dat ze niet anti-NAVO en niet éénzijdig 
was. Dat zou nieuwe mogelijkheden ope
nen voor de verdere versterking van de 
vredesbeweging als beweging. 

De meeste vredesorganisaties zochten de 
kracht juist in het uitlokken van radicalere 
standpunten van de regeringspartijen, die 
zich op dat moment al vereend hadden op 
een compromis. De standpunten moesten 
duidelijk zijn; of voor of tegen. Dan kon je 
daarop verder campagne voeren. 
Vooral t.a.v. het CDA bestond de zorg om 
niet voor de gek gehouden te worden. 
Als we op de discussie en op de resultaten 
terugkijken kunnen we het volgende zien: 
- de confrontatie-tactiek kreeg de steun 

van de meerderheid van de organisa
ties; dus het CDA kon niet met een 
spreker komen als die niet alle doelein
den onderschreef; 
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de demonstratie was zeer geslaagd; 
zelfs de rechtse pers moest er lovend 
over schrijven; 

- noch de regering, noch de regerings
partijen hebben zich laten opjuinen; 
wel is er een zeker radicalisme opgeko
men onder een aantal vredesactivisten; 
de invloed van de demonstratie op de 
publieke opinie staat als een paal boven 
water. 

Er is geen éénduidige conclusie te trekken 
t.a.v. de tactiek. Dat kan men ook niet 
direct van één actie verwachten. Bovendien 
spelen de tactieken voortdurend door 
elkaar heen. 
Tussen de vredesorganisaties zelf wordt er 
ook telkens naar compromissen gestreefd. 
Wat me wel zorgen baart is de toenemende 
vervreemding van het IKV van haar kerke
lijke achtergrond. Dat is wel een punt van 
beoordeling. 



Politiek en Cultuur 

Vredesbeweging, hoe verder 

Na de verkiezingen zal het parlement zich 
opnieuw moeten buigen over de vraag 
hoe het verder moet met de kernwapens 
in Nederland. Oude afspraken van het 2e 
kabinet-Van Agt zijn vervallen. De situatie 
ligt weer open. 
Er is geen opvallende verschuiving in 
standpunten gekomen bij de verschillende 
politieke partijen. Wel kunnen nieuwe 
zetelverhoudingen een rol spelen in de 
tactiek die wordt gevolgd. Ook de tijdsdruk 
gaat een rol spelen. Er moeten zo langza
merhand nieuwe beslissingen genomen 
worden op vraagstukken die eerst vooruit 
geschoven werden. 
Dat betreft in de eerste plaats de kwestie 
van de kruisraketten. In de tweede plaats 
gaat het om de kwestie of nieuwe c.q. 
vernieuwde wapensystemen met een 
kernkop worden uitgerust of niet (F-16, 
Orion). In de derde plaats gaat het om de 
afstoting van atoomtaken. 
Wat betreft de kruisraketten valt de ijverig
heid op waarmee Van Agt zijn standpunt 
naar buiten brengt en tracht door te drijven. 
Hoewel hijzelf in belangrijke mate verant
woordelijk is voor het uitstel van de Neder
landse beslissing over meedoen met de 
plaatsing of niet (in dec. 1979, maar ook bij 
de kabinetsformatie van 1981) zit hij de 
indruk te wekken dat de tegenstanders van 
de raketten de schuld hiervoor hebben. De 
tegenstanders schuift hij de beweerde 
schade in prestige van Nederland in de 
schoenen. 

De argumentatie voor de plaatsing, of voor 
het uitstel van de beslissing is niet princi
pieel gewijzigd. Het heet dat er druk uitge
oefend moet worden op de Sowjet-Unie 
om over de brug te komen bij de onder
handelingen in Genève. En het heet dat we 
solidair moeten zijn met de bondgenoten. 
De praktijk wijst echter al lang uit dat de 
VS helemaal niet van zins zijn om tot se-
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rieuze onderhandelingen te komen, maar 
ze gebruiken om onwillige bondgenoten 
onder druk te zetten. Wat betreft de bond
genootschappelijke solidariteit blijkt de 
liefde alleen maar van één kant te komen, 
want Reagan bruskeert systematisch de 
landen van West-Europa en eist onderwor
penheid. 
De argumentatie is voor een deel een spie
gelgevecht. 
Waar het om gaat, dat is de strijd om de 
hegemonie in het Westen en de politieke 
tegenover de Sowjet-Unie. 
De Reagan-regering propageert een nieuwe 
militaire krachtsinspanning tegen de SU 
met het argument dat de SU met de rug 
tegen de muur staat. Door haar uit te dagen 
meer te bewapenen, verwacht hij dat de 
socialistische economie in een crisis komt 
die, zo wordt gehoopt, tot een anti-com
munistische opstand leidt. En passant 
strekt deze politiek natuurlijk ook tot voor
deel van de wapenindustrie, maar daar 
wordt discreet over gezwegen. 
Het is een oud ideaal van een deel van de 
Amerikaanse politieke wereld dat zo nu en 
dan de overhand weet te krijgen in Was
hington. 
Verder dient de confrontatie om een aflei
ding te geven van de economische crisis 
in de VS zelf. 
In West-Europa echter overheerst het 
streven naar normalisering van de betrek
kingen met de Sowjet-Unie en de andere 
landen van Oost-Europa. Een confrontatie
koers kan West-Europa alleen maar afhan
kelijker maken van de Verenigde Staten op 
alle fronten. Verder spelen handelsbelan
gen een rol en is het ideologisch klimaat 
fundamenteel gewijzigd. Ook in de binnen
landse politiek is er al langer een tendens 
van normalisering van betrekkingen tussen 
verschillende geestelijke en politieke stro
mingen. 
Tenslotte is het duidelijk dat bij een werke
lijke confrontatie West-Europa het meeste 
gevaar loopt. 
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Voor de vredesbeweging gaat het om de 
zaak zelf, om de risico's van een atoom
oorlog. Het gaat om een grote inzet en we 
moeten ons instellen op een strijd die 
lange adem vereist. In Nederland zelf net 
zo zeer als in andere landen. 
Wat betreft de kruisraketten verwacht ik 
niet dat Van Agt aan een nederlaag de 
voorkeur geeft boven een nieuw uitstel. 
Van de VVD verwacht ik het ook niet. Binnen 
D'66 zijn er mensen die niet graag voor 
een definitief nee zijn, maar de zaak ligt 
daar wat onduidelijker. Omgekeerd is het 
ook voor de vredesbeweging beter uitstel 
te hebben dan een beslissing vóór plaat
sing. 
Intussen zijn alle discussies op gang geko
men, wat de vredesbeweging zou moeten 
doen als de Tweede Kamer toch onver
hoopt akkoord gaat met de plaatsing van 
de kruisraketten in ons land. 
Het valt op dat alleen nog gedacht wordt 
aan acties die op confrontatie gericht zijn. 
Toch denk ik dat het de kunst zal zijn een 
massale afwijzing van zo'n parlementsbe
slissing te organiseren, gericht op het par
lement. 
Daarbij moeten we ons oriënteren op de 
omvang van de beweging in de laatste 3 
jaar, de ondersteuning die is gegroeid in 
partijen, vakbeweging, kerken, organisaties 
uit onderwijs en gezondheidszorg en vele 
anderen. Deze omvang en de verontwaar
diging die er gaat ontstaan biedt de moge
lijkheid te overwegen opnieuw een volks
petitie te organiseren. We zouden kunnen 
spreken van een volksreferendum voor 
een herziening van de beslissing. 
Wat betreft de al bestaande atoomtaken 
moeten we ons realiseren dat daarover 
relatief minder politieke strijd heeft plaats
gevonden. Omdat ze al bestaan, hebben 
we ook te maken met meer ingrijpende 
consequenties voor de opbouw van het 
leger en de samenwerking met de bondge
noten. We zullen daarom moeten blijven 
koersen op een brede overeenstemming 
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onder het Nederlandse volk en in het poli
tieke leven. De discussie zal zich toespitsen 
op de vraag welke atoomtaken het eerst 
afgestoten kunnen worden. De vredesbe
weging kan in principe ijveren voor de 
afstoting van alle 6 tegelijkertijd, maar 
praktisch gesproken zullen we te maken 
krijgen met compromissen voor een staps
gewijze vermindering van het aantal. Dat 
moeten we kunnen accepteren. Een alles
of-niets opvatting leidt tot verstarring. 
Het heeft weinig zin te smalen over de 
mogelijk geringe militaire betekenis van 
een taak minder. 
Ingewikkelder ligt het met de taken waarbij 
sprake is van vervanging van oudere type 
wapens door nieuwe. Dat is op dit moment 
in discussie voor de F-16 en de Orion, die 
resp. de Starfighter en de Neptune vervan
gen. Toch zullen we ook hierbij de zaak 
niet moeten willen forceren. 
Onze politieke handelingsruimte is mede 
afhankelijk van de internationale ontwikke
lingen. Het is niet onmogelijk dat andere 
kwesties meer aandacht zullen gaan krijgen 
in de publieke opinie. 

De internationale dimensie 

De vredesbeweging is in een reeks van 
landen gegroeid. 
Dat biedt mogelijk nieuwe aanknopings
punten om de maatschappelijke discussie 
over de bewapening en de buitenlandse 
politiek te verdiepen. Op de voorgrond 
staat het idee van kernwapenvrije zones. 
Dat idee begint ook nationaal vorm te 
krijgen, in kernwapenvrije gemeentes en 
regio's. 
Meer aandacht begint ook de opdeling van 
Europa in een Oost- en een West-blok te krij
gen. 
Binnen de blokken zelf ontstaan tegenstel
lingen en ook de West-Zuid tegenstelling 
is in de aandacht gekomen door de Falk
landoorlog. De onderwerpen zijn te om-
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vangrijk om hier uit te werken. Wel wil ik 
nog wat over de blokken zeggen. 

De problematiek van de blokken 

Na de militaire machtsgreep in Polen werd 
van diverse kanten ineens de opdeling van 
Europa in blokken als hoofdprobleem naar 
voren gehaald. Het gebeurde op een wijze, 
dat de indruk werd gewekt dat de doorbre
king van de blokken pas de weg zou effenen 
voor resultaten van de vredesstrijd en voor 
resultaten in de strijd voor politieke rechten 
in de WP-Ianden. 
Naar mijn smaak had dit een gekunsteld 
karakter. In plaats van de problemen zelf 
voorop te blijven stellen en daarop afzon
derlijk coalities te zoeken werd een verza
melterm op de voorgrond geplaatst en 
bijna tot hoeksteen van de coalitiepolitiek 
gemaakt. De tactiek om verschillende 
vraagstukken met elkaar te verbinden leidt 
niet zonder meer tot verbreding en verdie
ping van de strijd. Het kan net zozeer tot 
versmalling en vervaging leiden. 
In dit geval kon men zien dat er al langer 
een proces gaande is van verval van het 
blokdenken in zowel Oost als West. Dat is 
niet het gevolg van een abstracte discussie 
(al kan zo'n discussie er wel toe bijdragen) 
maar van de ontwikkeling van verschillen 
in belangen van de staten in Oost en West 
en door de ontwikkeling van gemeen
schappelijke belangen tussen Oost en 
West. 

scheiden. Dat schept politieke manoeu
vreerruimte. 

248 

De nadruk op de propaganda tegen de 
blokken kan er ook toe leiden dat we niet 
voldoende onderscheid meer kunnen 
maken tussen de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie. Enkele gemeenschappelijke 
trekken, zoals het hegemonisme en de 
overaccentuering van het militaire vermo
gen, moeten we zeker blijven kritiseren, 
maar hun maatschappelijke oorsprong is 
verschillend. Ik geloof ook niet dat we 
moeten spreken van een militair-industrieel 
complex in de Sowjet-Unie. Anders dan in 
het kapitalisme speelt in het socialisme 
niet de economie de dominante rol, maar 
de ideologie. Voor de SU kan men beter 
spreken over een militair-ideologisch com
plex. 
Willen we het blokdenken overwinnen dan 
moeten we niet zelf een nieuw bipolair 
schema gaan introduceren: de supermo
gendheden tegen de rest. We moeten het 
schematisme doorbreken. Om invloed te 
hebben op het blokdenken moeten we 
aanknopen bij het specifieke eigen karakter 
van hun maatschappelijke basis en de 
interne tegenstellingen daarvan begrijpen. 
Zoals er in de VS kringen uit de bourgeoisie 
zijn die zich verzetten tegen de extreme 
opvoering van de bewapening, zo zijn er 
kringen in de CPSU die een andere politiek 
voorstaan. Beide hebben ook verbindingen 
met de vredesbeweging. Wij moeten hun 
manoeuvreerruimte vergroten in plaats 
van de deur voor hun neus dicht te gooi-

Het gaat erom het principe van de bondge- en. 
nootschappen en de praktijken van he- Nico Schouten 

31 juli 1982 gemonie en uniformering te blijven onder-
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Zomer 1982. De zon blijft voor Nederlandse 
begrippen ongewoon lang schijnen. Een 
onverwachte stimulering van de economie. 
Want de elkaar opvolgende loonmaatrege
len en de daaraan gekoppelde daling van de 
koopkracht hebben tot gevolg dat veel 
mensen zich geen buitenlandse vakantie 
(meer) kunnen permitteren. De campings 
en stranden zijn overvol. 
De frisdrank-, bier- en ijsindustrie draait op 
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volle toeren. En in geen jaren zag je zoveel 
fietsers volgepakt met bagage langs de 
weg. 
Wellicht een idee om bij de komende CAO
onderhandelingen ter stimulering van de 
werkgelegenheid in de recreatie-sfeer 
boven een bepaalde temperatuur een 
'zonvrije' dag extra in te lassen. Zo hard 
wordt er toch niet gewerkt als de mussen 
van het dak vallen. 

Feminisering van de Crisis 
De ambtenaren in Den Haag zitten deze 
hete zomer echter niet te broeien op een 
mogelijke subsidieregeling voor een der
gelijk zonverlof. Menige vakantieganger/ 
ster zal bij het doorbladeren van de stapel 
kranten constateren dat Den Haag niet op 
vakantie geweest is en dat het interimkabi
net Van Agt de bezuinigingsplannen vol 
enthousiasme uit de bureaula heeft ge
haald. Vertrouwde toneelgezelschappen 
als Sater, Proloog en de Nieuwe Komedie 
dreigen te verdwijnen. Musea zullen minder 
vaak open zijn. Maar het is niet alleen de 
'franje van het bestaan', om een uitdrukking 
van Van Agt te gebruiken, die in de knel 
komt. Ziekenhuizen zullen gesloten worden, 
bejaardenhelpsters en gezinsverzorgsters 
ontslagen, salarissen in het onderwijs 
verlaagd. In het sociale zekerheidssysteem 
dreigen enorme klappen te vallen. De 
ontkoppeling tussen sociale uitkeringen en 
lonen staat voor de deur. Zelfs de AOW, 
toch niet bepaald een vetpot, dreigt ver
laagd te worden. 
Tussen alle berichten door de constatering 
van het Sociaal Cultureel Planbureau dat 
de 'Nieuwe Armoede' vooral alleenstaande 
vrouwen en éénoudergezinnen treft ... Die 
éénoudergezinnen worden in acht van de 
tien gevallen door vrouwen gerund. 1 De 

1. Bron: De Inkomens en de Crisis. Bijlage Vrij Ne
derland dd. 10 juli 1982. 
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Bijstandsvrouwen zijn doorgedrongen tot 
de officiële statistiek. 
'Femenisering van de Armoede' is de term 
die het SCP hiervoor lanceert. Het is, voor 
zover ik weet, de eerste keer dat in een 
officieel rapport een dergelijke conclusie 
gesteld wordt. Vanuit de vrouwenbeweging 
komt echter al jaren de melding dat vrou
wen van deze crisis extra de dupe worden. 
Dit geldt zowel voor vrouwenorganisaties 
binnen of gelieerd aan politieke partijen 
(De Rooie Vrouwen in de PvdA, Neder
landse Vrouwen Beweging, PSP-vrouwen, 
etc. Ook het CDA-vrouwen beraad heeft al 
verschillende malen geprotesteerd tegen 
het 'gezinsdenken'). als vrouwengroepen 
binnen de FNV, de Vrouwenbond FNV en 
actiegroepen als Comité's Vrouwen in de 
Bijstand en de WAO-vrouwen. 
Tot nu toe hebben de analyses en voor
stellen vanuit de vrouwenbeweging nau
welijks nog het officiële beleid beïnvloed. 2 

De ondervertegenwoordiging van vrouwen 
in het parlement en de vakbeweging zal 
daar mede een oorzaak van vormen. Maar 
dat niet alleen. Steeds meer lijkt het gevoel 
bevestigd dat vrouwenemancipatie pas 
weer iets is voor als de crisis is opgelost. 
Ex-minister Van der Louw bijvoorbeeld 
verkondigde als mening over kinderop
vang: 'Ach, waar is dat voor nodig? Vrou
wen zitten toch werkloos thuis'. 
letswaar hij gelijk in heeft want er zitten, 
mede door zijn beleid, inderdaad veel 
vrouwen tegen hun wil werkloos thuis. 

De economische crisis leidt op alle fronten 
tot een verslechtering van de positie van 
vrouwen. 
Het zijn vooral de sectoren waar veel vrou
wen werken die onder druk staan of zelfs 
al vrijwel verdwenen zijn zoals de confec-

2. Alleen de eis van een algehele arbeidstijdverkor
ting tot uiteindelijk vijf uur per dag met onder an
dere als doel de arbeidsdeling tussen vrouwen en 
mannen te kunnen doorbreken, heeft diverse par
tijprogramma's gehaald. 
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tieindustrie. Vrouwen dringen nog nauwe
lijks door tot door mannen beheerste do
meinen op de arbeidsmarkt. 
Andersom is dit niet het geval. Juist in 
traditioneel vrijwel uitsluitend door vrou
wen uitgeoefende beroepen als verpleeg
ster en bibliothecaresse komen mannen 
meer en meer in leidinggevende posities. 
Vrouwen worden (weer) naar de rand van 
de arbeidsmarkt geduwd. 
De 'officiële' arbeidsmarkt dan, want tege
lijk groeit de groep vrouwen die in kleine 
deeltijdbanen werken, vrijwilligerswerk 
(willen) doen of thuisarbeid verrichten. 
(Een onderzoek van de Vrouwenbond FNV 
bracht heel wat vormen van thuisarbeid 
boven water!) In een rapport van de Inter
departementale Commissie Vrijwilligersbe
leid wordt geconstateerd dat het vooral 
vrouwen met een beroepsopleiding zijn 
die zich beschikbaar stellen voor vrijwilli
gerswerk, omdat ze op de betaalde ar
beidsmarkt niet meer aan bod komen. 
Maar niet alleen op de arbeidsmarkt ver
slechtert de positie van vrouwen. Een 
groot deel van de vrouwen werkt niet (of 
in ieder geval niet volgens de statistiek) 
buitenshuis, ze zijn huisvrouw. En het 
grootste deel van de vrouwelijke beroeps
bevolking heeft ook huishoudelijk werk. Dit 
werk wordt in tijden van de crisis zwaar
der. 
'De feminisering van de crisis' is in volle 
gang. Voor links is dit mijns inziens een 
uitdaging om toch achter de eisen van de 
vrouwenbeweging te staan en ze niet uit te 
stellen totdat de crisis 'voorbij' is. 
In dit artikel geef ik in het kort een aantal 
terreinen aan waar verschillen tussen de 
linkse partijen en de vrouwenbeweging 
kunnen ontstaan of zelfs al bestaan. Deze 
terreinen zijn: 

de mythe van het dubbele inkomen; 
arbeidstijdverkorting en deeltijdarbeid; 
individualisering in de sociale zeker
heid; 
de bufferfunctie van het huishouden. 
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De mythe van het dubbele inkomen 

Het verhaal is overbekend. Twee echtparen 
die naast elkaar wonen. In het ene huis is 
de man werkloos, de vrouw huisvrouw en 
leven ze met twee kinderen van een bij
standsu itketi ng. 
In het andere huis werken man en vrouw 
allebei hele dagen en leven ze zonder 
kinderen van een dubbel inkomen. Een 
verhaal dat het, helaas, vaak goed blijkt te 
doen in een reactie op de wens van vrou
wen op een betaalde baan buitenshuis. 
Gehuwde vrouwen die buitenshuis werken 
voelen zich in deze tijd vaak onder druk 
gezet door dit argument van een dubbel 
inkomen. Is het wel zo eerlijk dat ze werken 
en de plaats van schoolverlaters en werk
loze mannen innemen? 
Een groep vrouwen uit Bemmel kwam 
onlangs in het nieuws. 15 gehuwde modi
nettes op het overhemdenatelier King 
Shirts besloten één dag in te leveren om 
het zo mogelijk te maker. dat enkele 
schoolverlaatsters een opleiding krijgen. 
De directeur van het bedrijf stelde in de 
pers dat het 'toch geen kostwinsters' waren. 
Hij vergat overigens te melden dat voor 
schoolverlaters subsidie gegeven wordt. 
Wat te denken van een dergelijk voorbeeld? 
Zelf vond ik het opvallend dat in de publi
citeit hier heel positief op gereageerd werd. 
Vooral de nadruk op het feit dat het hier 
geen kostwinsters betrof doet weer het 
oude vooroordeel herleven dat gehuwde 
vrouwen eigenlijk geen recht op betaalde 
arbeid hebben. Dezelfde week is er een 
programma op de radio (Veronica). De 
Juisteraars kunnen reageren op de stelling 
dat in deze tijd van werkloosheid gehuwde 
vrouwen geen recht op arbeid hebben. 
De reacties van mannelijke luisteraars 
bevestigden voor het merendeel deze 
stelling. Allen komen ze met het argument 
van het dubbele inkomen. De vrouwelijke 
Juisteraarsters die reageren, zijn daarente
gen verontwaardigd over een stelling als 
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deze. Ze voelen zich bedreigd in hun recht 
op arbeid. Hoe zit dat nu werkelijk met die 
dubbele inkomens? 
De cijfers laten iets anders zien. 
Het inkomen van getrouwde vrouwen 
bedraagt gemiddeld niet meer dan 
f 12.850,- per jaar.3 

letsmeer dan duizend gulden per maand 
dus ... op zich een aardige bijverdienste 
maar géén 'volledig' inkomen erbij! 
De cijfers veranderen ook als je gaat kijken 
waar die dubbele inkomens voorkomen. 
Slechts in 14% van de huishoudens blijken 
beide partners een inkomen te hebben. 
Bovendien heeft ruim de helft van de in
komenstrekkers in deze huishoudens een 
inkomen gelijk aan of zelfs onder het 
minimumloon.4 

Het zijn dus vooral vrouwen van mannen 
met een Jaag inkomen die voor een dubbel 
inkomen zorgen. Samen hebben ze dan 
misschien net een modaal inkomen. In de 
Verenigde Staten is onlangs uit een onder
zoek gebleken dat de economische recessie 
voor een belangrijke groep vrouwen ertoe 
leidde dat ze juist werk ging zoeken om 
het gezinsinkomen aan te vullen. 5 

Uit de cijfers die in de bijlage van Vrij Ne
derland verzameld zijn blijkt echter wel dat 
het verschijnsel van de dubbelinkomens 
vaker voorkomt bij werkende mensen dan 
bij mensen met een arbeidsongeschikt
heidsuitkering. 
Er wordt geen informatie gegeven over 
mensen met andere uitkeringen. Een ver
klaring hiervoor ligt wellicht in het feit dat 
veel jongeren 'samen' doorwerken in het 

3. Bron: 'individualisering en Inkomen' door Titia 
Bos. In Sociaal economisch beleid en vrouwen
strijd, Uitgave 'Vrouwen van Driebergen' dd. 
1982. 

4. Bron: 'Inkomens en de Crisis' Bijlage Vrij Neder
land 10 juli 1982. Dit zijn cijfers van het CPB Cen
traal Economisch Plan juni/juli 1982. 

5. Bron: ongepubliceerd materiaal Emancipatie
raad, Ook Lilian Rubin, Amerikaans sociologe, 
toont in haar boek 'Pijn en moeite' aan dat vrou
wen uit de arbeidersklasse bij werkloosheid of on
voldoende inkomen van de man zelf (weer) aan 
het werk gaan. 
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begin van het huwelijk/samenwonen. Voor 
vrouwen vormt namelijk de geboorte van 
het eerste kind de belangrijkste reden om 
met werken te stoppen. 
Conclusie: een dubbel inkomen komt met 
name voor in situaties waar de man een 
laag inkomen heeft. Er zijn heel wat mannen 
die in hun eentje meer zullen verdienen. 
Het argument van het dubbele inkomen 
wordt vaak gehanteerd om vrouwen van 
de arbeidsmarkt te weren. Het recht op 
arbeid moet echter niet verward worden 
met een onrechtvaardige inkomensverde
ling. 

Arbeidstijdverkorting en deeltijdarbeid 

Het aantal deeltijdwerknemers is de laatste 
jaren enorm toegenomen: in april 1980 
werken er 673.200 mensen in deeltijd. Zij 
vormen 18,3% van de totale beroepsbevol
king. Vrouwen vormen 80% van de deel
tijdwerknemers. 
Bij deeltijdwerk wordt vaak gedacht aan 20 
uur per week. 40% van de deeltijdbanen 
wordt echter gevormd door banen van 15 
uur of minder per week. 6 

Deeltijdwerk komt vooral voor in de diens
tensector (met name handel, hotel- en res
taurants). 
Deeltijdarbeid werd in de jaren zeventig 

6. Bron: CBS Sociale Maandstatistiek. Staatsuitge
verij Den Haag. Voor werkgevers vormen deeltijd
werknemers goedkope arbeidskrachten. Bij een 
werkweek die minder dan het gebruikelijke aantal 
uren bedraagt is de werkgever niet verplicht het 
wettelijk minimumloon te betalen. Tal van secun
daire arbeidsvoorwaarden (bv. pensioenregeling, 
scholingsregeling) zijn eveneens niet van toepas
sing. In bedrijven met minder dan 100 werkne
mers mogen deeltijd werknemers zich zelfs niet 
beschikbaar stellen voor de OR. In de sociale ze
kerheid is de positie van deeltijd werknemers ook 
niet bepaald rooskleurig. Bovendien leveren deel
tijdwerknemers vergeleken met voltijdwerkne
mers een hogere produktiviteit, doordat ze harder 
achter elkaar werken (in vier uur tijd produceer je 
vaak meer dan in acht uur) en veel in 'eigen tijd' 
doen, zoals naar de dokter gaan. 

vooral vrouwenarbeid met alle daar aan 
verbonden nadelen. 
Het Ministerie van Sociale Zaken startte in 
1980 een experiment om dit te doorbreken. 
Een 'experimentele subsidieregeling be
vordering deeltijdarbeid' gaf zowel subsidie 
aan werkgevers als werknemers. Werkge
vers kregen een eenmalige stimulerings
premie. Werknemers een aflopende over
bruggingssubsidie omdat ze er in inkomen 
op achteruit gingen. Het ministerie wilde 
bereiken dat er meer werkgelegenheid 
kwam én de traditionele rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt 
doorbreken. Men wilde namelijk deeltijdar
beid in functies en beroepen waar dit nog 
niet voorkwam bevorderen. In 1980 werden 
297 deeltijd arbeidsplaatsen in 146 bedrij
ven gecreëerd. Het resultaat is niet wat 
men beoogde: de gestimuleerde deeltijd
arbeid beperkt zich vrijwel tot traditionele 
deeltijdfuncties. 
Bovendien waren 80% van de nieuwe 
deeltijdwerknemers gehuwde of samen
wonende vrouwen die een deel van hun 
baan opgaven om meer tijd aan het huis
houden te kunnen besteden. Hun man 
bleef hele dagen werken. Een aantal man
nen maakte van de regeling gebruik, omdat 
ze naast hun betaalde baan iets voor zichzelf 
wilden beginnen. 
Slechts een kleine groep mannen ging in 
deeltijd werken om huishoudelijk werk te 
doen.7 

Een van de voornaamste redenen dat 
deeltijdarbeid vooral door gehuwde vrou
wen uitgeoefend wordt is dat het arbeids
tijdverkorting op eigen kosten is. Mensen 
die een gezin moeten onderhouden of 
alleenstaand zijn kunnen het zich vaak niet 
permitteren om in deeltijd te werken. 
Deeltijdarbeid heeft bovendien een discri
minerend effect in de arbeidsvoorwaar
densfeer. 

7. Rapport experiment bevordering deeltijdarbeid 
onderzoek. Ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid 1982. 
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In individuele situaties kan deeltijdarbeid 
echter een mogelijkheid voor vrouwen en 
mannen zijn om de taken binnen- en bui
tenshuis beter te verdelen. Voor grote 
groepen mensen biedt het echter om de 
financiële kant van de zaak geen oplossing. 
Bovendien is het tot nu toe niet in elke 
functie mogelijk. 
Arbeidstijdverkorting kan wel een oplos
sing bieden. 
Het Sociaal Cultureel Planbureau bereken
de onlangs dat een ATV met 10%425.000 
arbeidsplaatsen op zou kunnen leveren. De 
vorm van ATV waarvoor men dit uitgere
kend heeft is een verkorting van de werk
week van 40 tot 36 uur. 
De commentaren op dit plan wemelden 
echter van opmerkingen als: 'De werkloos
heid wordt niet opgelost omdat dan een 
extra aanbod van voornamelijk gehuwde 
vrouwen zal optreden'. 
Nu zal de werkweek korter dan 36 uur 
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moeten zijn om een groot aanbod van 
vrouwen te veroorzaken. Maar afgezien 
daarvan doet een conclusie als deze je wel 
beseffen dat het recht op arbeid voor vrou
wen nog bepaald niet algemeen geaccep
teerd is! 
Ik vermoed inderdaad dat bij het beschik
baar komen van banen van minder dan 40 
uur per week veel vrouwen zich officiëel 
op de arbeidsmarkt zullen melden. Tot nu 
toe doen ze dat niet omdat er 'toch geen 
werk' is. Ik vind dit echter geen argument 
om ATV niet door te voeren. 
Tegelijkertijd immers zullen veel vrouwen 
in, al dan niet geregistreerde, deeltijdbanen 
gaan of willen werken. 
Er kleven wel een aantal problemen aan 
het invoeren van ATV. Ten eerste het loon. 
Het SCP ging er bij de berekening vanuit 
dat men een evenredig deel van het loon 
in zou leveren. Dit is voor mensen met een 
laag inkomen onredelijk: meer dan 600.000 
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gezinnen met een alleenverdiener zullen 
onder het sociaal minimum geraken.8 

In veel van deze gezinnen kan van de vrouw 
niet direct verwacht worden dat ze betaald 
werk gaat doen. 
Dit is een van de grootste struikelblokken 
die ATV in de weg staan. Want ook al wil 
een vrouw werken: haar scholing kan 
verouderd zijn en haar inkomen is vaak 
onvoldoende om de teruggang van het 
gezinsinkomen op te vangen. ATV zal dus 
gepaard moeten gaan met een arbeids
markt- en inkomenspolitiek. 
ATV met behoud van loon lijkt dé conclusie. 
Maar voor vrouwen ligt hier een pro
bleem. 
Dat komt onder andere doordat veel vooral 
door vrouwen uitgeoefende functies lager 
beloond worden dan die waarin mannen 
de meerderheid vormen. ATV met behoud 
van loon verandert deze ongelijke beloning 
niet. Er zal dus een inkomenspolitiek ge
voerd moeten worden om vrouwen in 
staat te stellen een eigen inkomen te ver
werven. 
Conclusie: deeltijdarbeid als vorm van 
arbeidstijdverkorting op eigen kosten is 
sterk toegenomen. Het zijn met name 
gehuwde vrouwen die in laaggewaardeer
de en laagbetaalde deeltijdbanen werken. 
Het is voor hen vaak de enige mogelijkheid 
om aan het arbeidsproces deel te nemen. 
Een argument tegen ATV is dat het aanbod 
van gehuwde vrouwen dan sterk toe zal 
nemen. Het recht op arbeid van vrouwen 
wordt zo weer ontkend. Algemene ar
beidstijdverkorting kan een middel zijn om 
de slechte positie van deeltijdwerknemers 
te doen verdwijnen. Probleem hierbij is 
echter wel de overgangstijd. Er is nog veel 
verschil tussen een 35- en een 20-urige 
werkweek. 
Invoeren van arbeidstijdverkorting zal 

8. Bron: 'Arbeidstijdverkorting, werkgelegenheid en 
inkomensverdeling' door Drs. E. R. de Regt. LSB 
28 juli 1982. 

254 

vanuit vrouwenoogpunt gepaard moeten 
gaan met een gerichte arbeidsmarkt- en in
komenspolitiek. 
Een ander punt is dat niet uitgegaan moet 
worden van het 'gezinsmodel': man en 
vrouw die allebei een paar uur per dag 
buiten de deur werken en samen het werk 
binnenshuis op zich nemen. 
Dat verandert niets aan het gezin als bepa
lende leefeenheid. 

Individualisering en sociale zakerheid 

Het huwelijk werd ooit de levensverzekering 
voor vrouwen genoemd. Eenmaal ge
trouwd zijn betekende immers een inkomen 
via het salaris, uitkering of pensioen van 
de echtgenoot. En als dat wegviel alimen
tatie of weduwepensioen/uitkering. Een 
verzekering op één hoofdvoorwaarde: 
afzien van het recht op een eigen inkomen. 
Anno 19821evert het nog steeds problemen 
op als je niet voor deze vorm van levens
verzekering wilt kiezen. 
Dit te doorbreken is een belangrijke eis 
van de vrouwenbeweging. Op korte termijn 
zal de sociale zekerheid inderdaad veran
derd moeten worden. Volgens de EEG 
(Derde Europese Richtlijn) moeten mannen 
en vrouwen na 19 december 1984 in de 
sociale zekerheid namelijk gelijk behandeld 
worden. 
De eis van individualisering in de sociale 
zekerheid nadert het in praktijk brengen er
van. 
Stringente afschaffing van kostwinnersbe
grippen zal echter hetzelfde probleem 
veroorzaken als bij ATV met inlevering van 
loon. Gezinnen die nu van één uitkering, 
gebaseerd op het kostwinnersschap, leven 
zullen er enorm op achteruit kunnen gaan. 
Door sommigen wordt individualisering 
om deze reden gezien als iets voor vrouwen 
die in staat zijn een goed inkomen te ver
dienen. Individualisering wordt tot de 
rechtse hoek verwezen: 'gewone' mensen 
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leven immers in een gezin en zijn afhanke
lijk van het inkomen van de kostwinner. 
Slechts mensen die samen een behoorlijk 
inkomen verdienen zullen er bij individuali
sering op vooruit gaan zo luidt de redene
ring. De dubbele inkomens zullen dan nog 
meer bevoordeeld worden dan nu al het 
geval is. 
Een 'monsterverbond tussen ondernemers 
en socialistische feministes' is deze eis tot 
invidualisering al genoemd. 
Strikte individualisering kan inderdaad tot 
een bezuiniging in de sociale zekerheid 
leiden. Het is echter onjuist te veronder
stellen dat de vrouwenbeweging voor een 
dergelijke strikte individualisering is. Het 
gaat om het individuele zelfstandige recht 
op een inkomen. Om het doorbreken van 
het verband tussen emotionele en econo
mische afhankelijkheid. Het is echter be
paald niet de bedoeling om de economi
sche ongelijkheid nog groter te maken. 
Voorkomen moet echter worden dat voor
taan in plaats van 'huwelijk' 'economische 
leefeenheid' ingevuld wordt. Kostwinners
begrippen worden dan alleen uitgebreid. 
Kortom: individualisering betekent niet dat 
het solidariteitsprincipe (door middel van 
sociale premies en belasting een deel van 
je inkomen aan 'anderen' doorgeven) in de 
prullebak moet verdwijnen. Individualise
ring betekent voor de vrouwenbeweging 
een zelfstandig recht op inkomen en het 
niet meer in de eerste plaats gezien wordt 
als partner van. 

De bufferfunctie van het huishouden 

In het begin van dit artikel werden de aan
gekondigde ontslagen in de bejaarden- en 
gezinszorg genoemd. In tegenstelling tot 
bezuinigen op de huizenbouw verdwijnt 
het werk hiermee echter niet. Een zieke 
wordt niet op slag beter als de gezinshulp 
het moet laten afweten en het aantal be
jaarden vermindert ook niet van de ene op 

255 

de andere dag. 
Bij de bezuinigingen in de collectieve sector 
wordt min of meer op de bufferfunctie van 
het huishouden gerekend. Het verzorgen 
van zieken, bejaarden en kinderen ligt 
immers in het verlengde van de huisvrou
wenroL 
Sinds de jaren vijftig is er in deze sector 
sprake geweest van professionalisering. Er 
kwamen opleidingen voor bejaarden- en 
gezinsverzorgsters en er kwam een CAO. 
Dat betekende vaststaande salarissen, 
doorbetaalde vakanties, ziektekosten- en 
pensioenregelingen en scholingsmogelijk
heden. 'Onzichtbaar' vrouwenwerk werd in 
loonarbeid omgezet. 
De ontwikkeling de andere kant op begon 
met de zogenaamde 'alphahelpsters': 
arbeidskrachten die niet in dienst zijn van 
een stichting voor bejaarden- of gezinszorg 
maar die direct betaald worden door dege
nen voor wie zij huishoudelijk werk doen. 
Daarna kwamen de vacaturestops: 'echte' 
bejaarden- en gezinsverzorgsters werden 
niet langer in dienst genomen. En nu dan 
de ontslagen. 

De nota 'Werk mee' van ex-minister Van 
der Louw gaf ook een staaltje van denken 
over deze sector van vrouwenarbeid weer. 
Dit 'Gemeenschaptakenplan voor jongeren' 
noemde als mogelijke werkzaamheden: 
'hulp aan zieken en gehandicapten', 'huis
houdelijk werk voor bejaarden' en 'onder
steuning bij peuterspeelzalen en kinder
centra'. 
In de nota werden een aantal taken opge
somd die onder betaalde arbeid zouden 
moeten blijven vallen: Dit zijn notabene 
allemaal werkzaamheden die onder traditi
oneel mannenwerk vallen, zoals 'het aan
leggen van rioleringen', het 'onderhoud 
van plantsoenen' en het 'aanleggen of 
herbestraten van parkeerterreinen en fiets
paden'. Een goed onderhouden park is dus 



Politiek en Cultuur 

van meer belang dan de bejaardenzorg. 
Stilzwijgend wordt met een dergelijk beleid 
gerekend op het schuldgevoel van vrouwen 
die dan voor niets dit werk op zich zullen 
nemen. Je laat je oude buurvrouw voor 
wie voorlopig geen plaats in het bejaar
denhuis is immers niet zo snel aan haar lot 
over. 
De Interdepartementale Commissie Vrijwil
ligersbeleid gaat in het rapport 'Vrijwilli
gersbeleid en werkgelegenheid' wel heel 
ver in deze richting. Men stelt dat er zoveel 
belangstelling voor vrijwilligerswerk is dat 
'maar eens onderzocht moet worden of 
werk dat nu nog betaald wordt niet beter 
met behulp van vrijwilligers gedaan kan 
worden'. De verzorgingsstaat zou 'te ver' 
zijn doorgeschoten! 

Tot slot 

De 'rode draad' die door de feminisering 
van de crisis loopt is het kostwinnersbegrip. 
De mannelijke kostwinner dan, want vrou
wen die alleen hun gezin moeten onder
houden worden als 'afwijkend' gezien. Het 
recht op arbeid en inkomen is voor vrouwen 
bepaald nog niet verwezenlijkt. In dit artikel 
zijn slechts enkele terreinen aangeduid 
waar vrouwenbelangen ondergeschikt 
(dreigen te) raken aan het algemene (lees: 
mannelijke kostinners-)belang. Het is te 
hopen dat links niet in deze valkuil stapt en 
feminisme tot een zaak van 'dames' ver
klaart. Het gaat namelijk niet om een te
genstelling tussen arbeidersbeweging 
versus vrouwenbeweging maar uiteindelijk 
om een klasseprobleem. Want ontkenning 
van het zelfstandig recht op arbeid en 
inkomen van vrouwen leidt niet uitsluitend 
tot economische afhankelijkheid tussen 
partners. Het maakt van vrouwen (weer) 
goedkope werknemers voor wie niet de
zelfde rechten gelden als voor mannen. De 
ontwikkelingen op het terrein van deeltijd
arbeid en de gezins-Ibejaardenzorg tonen 
dit aan. 
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Vrouwen zelf beginnen zich, dwars door 
hun organisaties heen te organiseren om 
zich gezamenlijk tegen de feminisering van 
de crisis te verzetten. 
Voorjaar 1982 ontstond het 'Breed Platform 
Vrouwen voor Ekonomiese Zelfstandig
heid', waarin zowel politieke vrouwenorga
nisaties, vakbandsvrouwengroepen en 
actiecomité's deelnemen. De lijst is al te 
lang om hier volledig te noemen. Enkele 
organisaties zijn: Rooie Vrouwen in de 
Pvda, CPN-vrouwen, PPR-vrouwen, PSP
vrouwen, Nederlandse Vrouwenbeweging, 
ManVrouwMaatschappij, Vrouwenbond 
FNV, FNV-vrouwenplatform, ABVA/KABO
vrouwen, ABOP-vrouwen, Landelijk Komi
tee vrouwen in de Bijstand. Organisaties 
als de Nederlandse Vrouwenraad (waar 40 
meest traditionele vrouwenorganisaties bij 
aangesloten zijn) en de VVD-vrouwen(!) 
beraden zich over deelname aan dit plat
form. 
Een van de eerste activiteiten is een brief 
waarin op de notitie 'Herziening van het 
stelsel van de sociale zekerheid' gereageerd 
wordt. Men vraagt om uitstel van de dis
cussie zodat de vrouwenbeweging erbij 
betrokken kan worden en levert inhoudelijk 
commentaar. Met name het begrip 'econo
mische leefeenheid' wordt afgewezen. 
Een ander initiatief uit de vrouwenbewe
ging om gezamenlijk een strategie tegen 
de crisis te ontwikkelen is de vrouwengroep 
in het kader van de Dialoog van Driebergen 
(overleg tussen mensen van politieke 
partijen, actiegroepen en vakbeweging om 
gezamenlijk een alternatief beleid te for
muleren). In mei werd een eigen vrouwen
congres georganiseerd. 
Vrouwen verzetten zich dus meer en meer 
tegen het idee dat in tijden van crisis vrou
weneisen in de koelkast geplaatst moeten 
worden. Van links is actieve steun hierbij 
hard nodig. 

Tineke de Rijk 
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Voor zover het ontwerp-beginselprogram 
in de partij kritiek en reserves ontmoet, zijn 
deze van zeer uiteenlopende aard. Binnen 
dat geheel valt een conservatieve kritiek 
op de ontwikkeling van onze partij te on
derscheiden. Op grond van ervaringen in 
ledenvergaderingen en ingezonden brieven 
vat ik de conservatieve kritiek globaal in 
drie punten samen, zonder de partijgenoten 
die op een van deze punten, in verschillende 
varianten, hun bedenkingen uiten daarmee 
onder één noemer te willen brengen: 

1. De CPN is geen klasse-partij meer. 
Door haar huidige samenstelling. Door 
haar poging de feministische ideeën over 
de menselijke verhoudingen in haar politiek 
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te integreren. Maar bovenal door te breken 
met de 'marxistisch-leninistische' stelling, 
dat voor het bereiken van een socialistische 
maatschappij eerst de politieke macht 
door de arbeidersklasse onder leiding van 
haar leidende partij moet worden ver
overd. 
2. De CPN is een neutraal-pacifistische 
partij geworden. 
Dit volgt uit het eerste punt. Geen klasse
partij meer zijnde, weigert de CPN de vre
desstrijd ondergeschikt te verklaren aan 
een 'internationale klassenstrijd'. 
3. De CPN heeft de strijd voor het socialis
me laten varen. 

Enkele kanttekeningen lijken op hun plaats. 

Zonder oogkleppen 
over vredespolitiek, klassestrijd en het ongelijk van de 
conservatieve communisten 

Laat ik beginnen bij wat onze absolute 
prioriteit heeft: de vredespolitiek. 

Klassenstrijd en vredespolitiek 

Ook conservatieve communisten erkennen 
dat de opbouw van het socialisme ondenk
baar is zonder het afwenden van de drei
ging van een atoomoorlog. 
Zij zijn het dus met de prioriteit van de 
vredesstrijd eens. Maar is dat wel zo? 
Voor alle duidelijkheid geef ik de conserva
tieve kritiek op de partijpolitiek weer aan 
de hand van een stuk van een aantal Am
sterdamse partijgenoten (Laurens Meerten, 
René Dammen e.a.) voor een 'horizontaal 
communistenoverleg'. 
'De praktijk toont het opgaan van de N
bom-beweging in een algemene vredesbe
weging. Let wel: een beweging met goede 
bedoelingen en belangrijke politieke effec
ten maar in wezen pacifistische, neutrale, 

klasseloze oriëntatie. De N-bom-beweging 
is als organisatie ingestort. In feite is die 
ineenstorting het gevolg van de ideologi
sche desoriëntatie van de partij waarbij 
een onafhankelijke vredesbeweging niet 
wordt gedefinieerd als een zich los van 
politieke partijen ontwikkelende beweging, 
maar als een beweging die het geweld 
verwerpt. Maar het al of niet gebruiken 
van geweld is voor communisten geen 
puur ethisch vraagstuk. Een dergelijke 
benadering als nu kennelijk door de partij
leiding wordt overgenomen offert de vre
desbeweging op aan ieder nieuw Falkland
hysterie. De vredesbeweging biedt alleen 
perspectief als zij partij kiest tegen het 
imperialisme. Als zij in haar strategie en 
taktiek de revolutionaire strijd van neokol
oniaal onderdrukte volkeren positief waar
deert. De wereld is sinds 1945 in twee 
machtsblokken verdeeld. Het ontstaan van 
het Sowjet-blok moet beschouwd worden 
als een positieve ontwikkeling.' 
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Dat een van partijen onafhankelijke bewe
ging zou instorten als gevolg van ideologi
sche desoriëntatie van onze partij, kan 
alleen opkomen bij mensen die het Sa
menwerkingsverband tegen de N-bom 
verdacht wensen te maken als een mantel
organisatie van de CPN. 
Maar waaruit blijkt nu eigenlijk onze ide
ologische desoriëntatie? 

Kennelijk uit onze pleidooien voor een 
actieve vredespolitiek, die niet blijft steken 
in de mechanische koppeling tussen kapi
talisme en oorlog. 
Een aantal vroege marxisten beschouwde 
oorlog als een onvermijdelijk gevolg van 
het economisch stelsel. 
Met name in de vroege Duitse sociaal-de
mocratie is deze gedachte door Kautsky en 
Bebel tot gemeengoed gemaakt: 
'De oorlog is onuitroeibaar in de maat
schappij van de warenproductie, die niet 
slechts klassentegenstellingen, maar ook 
nationale tegenstellingen oproept. Om een 
einde te maken aan de oorlog is er maar 
één middel: de tegenstellingen te overwin
nen die haar teweeg brengen. Dat kunnen 
slechts de arbeiders.' (Kautsky.) 
'Oorlogen liggen dus in het wezen van het 
kapitalisme. Ze zullen eerst ophouden als 
de kapitalistische economische orde is 
afgeschaft.' (Bebel.) 
De consequentie uit deze opvatting is dat 
strijd voor vrede op zichzelf volkomen 
zinloos is en alleen het omverwerpen van 
het kapitalisme een oorlog kan verhinderen. 
Het mechanisch gelijkstellen van een eco
nomisch stelsel met een oorlog is vanuit 
de economie niet bewijsbaar. Bewijsbaar 
is dat het imperialisme instabiliteiten en 
spanningen oproept als gevolg van een 
onderlinge concurrentie om markten, 
grondstoffen enz. en dat de beheersbaar
heid van deze spanningen mede afhangt 
van de kracht van de vredesbeweging. 
De automatische koppeling tussen kapita
lisme en oorlog heeft de Duitse arbeiders-
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beweging (in de traditie die met de uit
spraken van Kautsky en Bebel hierboven is 
aangegeven) ertoe gebracht de vredespoli
tiek als een ondergeschikt aan de klassen
strijd te verwaarlozen, hetgeen een tragi
sche factor in de geschiedenis van deze 
eeuw is gebleken. 
Vredespolitiek is allesbehalve een zuivere 
afgeleide van een klassen belang. 
Wie zich op dit punt niet door de geschie
denis wenst te laten overtuigen, zou zich 
tenminste moeten realiseren dat de huidige 
stand van de wapentechnologie de vernie
tiging van de gehele mensheid mogelijk 
maakt. 
Maar wie de klassenstrijd 'hoger' stelt dan 
die voor de vrede, wie de oorlog als een 
wetmatige verschijning van de klassen
maatschappij beschouwt en wie anno 
1982 de vredesbeweging perspectief ont
zegt als zij niet 'tegen het imperialisme' 
maar tegen de atoomoorlog strijd ... die 
begaat een fatale blunder, waar Kautsky 
en Bebel dwaalden. 

Er zit een andere kant aan deze medaille. 
Evenals kapitalisme en oorlog identiek 
werden verklaard, heeft de arbeidersbewe
ging sinds haar ontstaan in hoopvolle 
toekomstverwachting, of in gelovige zeker
heid, socialisme gelijkgesteld aan vrede. 
Waar de kapitalistische maatschappij was 
overwonnen, zou het militarisme niet 
alleen verdwijnen, maar zelfs ondenkbaar 
worden. Vandaar zou niet alleen het impe
rialisme wetmatig oorlogszuchtig, maar 
het Sowjet-blok even wetmatig vredelie
vend zijn. 
De historische ervaring met landen waar 
het kapitalisme is afgeschaft, heeft deze 
hoop niet bevestigd. Met het winstmotief 
als aandrijfkracht voor de bewapening is 
niet, zoals in Polen dramatisch blijkt, het 
militarisme als zodanig verdwenen. 
Ook in de internationale betrekkingen 
tussen de staten die zich socialistisch noe
men treden economische belangentegen-
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stellingen, territoriale aanspraken en ge
weldsdreiging op (Sowjet-Unie- China, 
China -Vietnam, enz.). Een principiële 
vredeswil van deze landen valt niet te 
construeren uit de feiten, die aantonen dat 
de Sowjet-Unie en China bereid zijn met 
militaire middelen binnen hun invloedssfe
ren de door hen gedefinieerde belangen 
veilig te stellen. Met name de strikte hand
having van het bestaande politieke systeem 
in de landen binnen haar invloedssfeer is 
door de Sowjet-Unie gedefinieerd als een 
belang dat het gebruik van geweld in de 
internationale betrekkingen rechtvaardigt. 
Ook tegenover deze staten is dus vredes
politiek een aan onze partij te stellen eis. 

Maar onze critici hebben nog meer pijlen 
op hun boog. Terwille van een 'klassen
oriëntatie' zou de vredesbeweging niet 
alleen moeten afzien van een vredespolitiek 
tegenover de staten van het Sowjet-blok, 
zij zou ook moeten afzien van het verwer
pen van geweld in de internationale be
trekkingen, zulks uit solidariteit met de 
revolutionaire strijd van onderdrukte vol
ken. 
Nu hebben helaas de 'socialistische landen' 
evenmin als van een natuurlijke vredeswil 
doen blijken dat hun militaire belangen 
onder alle omstandigheden 'natuurlijk', uit 
de aard van het stelsel, samenvallen met 
de aspiraties van de bevrijdingsbewegin
gen in de derde wereld naar onafhankelijk
heid en zelfbeschikking. 
Soms is dit wel het geval, soms blijkt de 
staatsraison anders te willen. In een reeks 
gevallen geven de Sowjet-Unie, China en 
andere landen waar het kapitalisme is 
afgeschaft uiterst belangrijke steun aan de 
strijd tegen reactionaire regimes, maar er 
zijn eveneens voorbeelden van steun van 
deze landen aan reactionaire regimes 
(China-Chili) en van de onderdrukking van 
het zelfbeschikkingsrecht van derde-we
reldlanden (Sowjet-Unie- Afghanistan). 
De theorie van het gerechtvaardigde revo-
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lutionaire geweld vindt in de praktijk een 
door het staatsopportunisme gedicteerde 
toepassing, zoals in de jaren zestig de 
oproepen tot 'matiging' aan het adres van 
de Vietnamese vrijheidsstrijders duidelijk 
maakten. 
Maar afgezien van de wisselvallige praktijk, 
is ook de theorie zélf van gerechtvaardigde 
oorlogen uiterst problematisch in het 
atoomtijdperk, waarin de internationale 
verhoudingen worden 'gestabiliseerd' 
door de wederzijdse afschrikking. 
Een politiek gericht op het vermijden van 
geweld is op zichzelf een doel, bezit een 
eigen waarde en kan niet als probleem van 
tafel worden geveegd door de erkenning 
dat de bevrijdingsbewegingen gedwongen 
kunnen zijn militair op het geweld van de 
binnen- of buitenlandse onderdrukkers te 
reageren. 
De strijd tegen reactionaire regimes, ook 
waar zij als gevolg van gewelddadige 
onderdrukking terecht militair wordt ge
voerd, is nog lang geen rechtvaardiging 
voor de aloude stelling van Von Clausewitz 
dat 'de oorlog de voortzetting is van de 
politiek met andere middelen'. De minach
ting voor de ethiek van de vredesstrijd bij 
hen die haar ondergeschikt aan de klas
senstrijd verklaren, wordt zeker niet ge
deeld door de bevrijdingsbewegingen die 
zich voor een conflict tussen verschillende 
doelen en aspiraties geplaatst zien. 
Het vermijden van oorlog is een doel. In 
het atoomtijdperk geldt dit laatste absoluut: 
de atoombewapening is geen middel, het 
dient geen én kei doel, behalve afschrik
king. 
Precies deze afschrikkingspolitiek, voortko
mende uit de situatie van een blokkencon
frontatie, roept het grootste gevaar voor 
onze toekomst op. 
Daarom geldt onze strijd het doorbreken 
van het blokkensysteem en is het uitgeslo
ten de buitenlandse politieke belangen van 
de Sowjet-Unie en het streven van de 
vredesbeweging gelijk te stellen. Dat doet 
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niets af aan de betekenis van de Sowjet
voorstellen tot vermindering van de kern
bewapening en aan het overduidelijke 
belang dat de Sowjet-Unie heeft bij ont
spanning in Europa. In dit opzicht bestaat 
zeker een parallelliteit van belangen. De 
Sowjet-politiek is echter gebaseerd op de 
afschrikkingsgedachte, zoals ons nog on
langs werd ingepeperd door het persbu
reau Novosti met de waarschuwing dat 
Nederland als het de nieuwe Amerikaanse 
raketten toelaat, het risico loopt door Sow
jet-raketten van de aardbodem te worden 
weggevaagd. 
Wie kan er troost vinden in de gedachte 
dat het in ieder geval 'anti-imperialistische' 
raketten zullen zijn waaraan wij, ons land, 
onze kinderen dan bezwijken? 
De politiek van 'klasse tegen klasse' in 
kwesties van oorlog en vrede is al een 
halve eeuw bankroet, bij de huidige ont
wikkeling van de wapentechnologie is zij 
een misdaad geworden. 
Daarom is het verwijt aan de CPN van een 
'neutrale, klasseloze oriëntatie' in de vre
desstrijd absurd. De conservatieve com
munisten die dit verwijt uiten, nemen een 
neutrale positie in ten opzichte van de 
afschrikkingspolitiek. 

Alternatieven in plaats van dogma's 

Is de CPN dan geen klassepartij meer? 
Om op een enigszins zinnige manier met 
deze probleemsteling om te gaan, moet 
toch eerst duidelijk zijn waardoor het klas
sekarakter van een partij bepaald wordt. 
De strijd van de arbeidersklasse is een 
strijd voor sociale gerechtigheid, die niet te 
verwezenlijken valt binnen de marges van 
de kapitalistische 'ordening'. De CPN wil 
deze strijd voor sociale gerechtigheid, voor 
het overwinnen van de kapitalistische 
klassemaatschappij, voeren. De vraag is 
dus niet of zij een partij van de arbeiders
klasse is, maar welke wegen zij wil gaan 
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voor het tot stand brengen van socialisme. 
Het verwijt van de conservatieve commu
nisten over het klassekarakter van de CPN 
draait de probleemstelling om. Hun criteri
um is, of een partij zich beschouwt als 'de 
leidende partij van de leidende klasse'
en dat is de doodlopende weg. 
Het is niet mogelijk in een economisch, 
politiek en cultureel hoogontwikkeld land 
als het onze met dit ('leninistische') concept 
een maatschappelijke concensus ter over
winning van de kapitalistische produktie
wijze tot stand te brengen. Daaraan valt 
niet te denken zonder de erkenning van de 
feitelijke pluraliteit van de maatschappelijke 
verhoudingen en van culturele en politieke 
opvattingen. 

Het is een moeilijke opgave om van ge
dachten te wisselen met dogmatici. Die 
moeilijkheid zit in de aard van elk dogma. 
In plaats van argumenten en feiten aan te 
dragen, kunnen de aanhangers van een 
leerstellige waarheid in een debat volstaan 
met het naar voren brengen van een ge
programmeerd wereldbeeld. Zo kon Jules 
de Leeuwe in een van de vorige afleverin
gen van dit tijdschrift de problemen van 
onze door atoomgevaar en crisis geteister
de samenleving doorgronden aan de hand 
van een 'Klein Politisches Wörterbuch' dat 
het ongelijk van 'Hoekstra c.s.' allemaal al 
had bewezen. 
Een dergelijk debat is noch boeiend, noch 
zinvol. Maar het zou van onterechte min
achting voor sommige bewogen en strijd
bare communisten getuigen de conserva
tieve kritiek op de ontwikkeling van onze 
partij op dit niveau af te doen. 
(Ik gebruik steeds het woord conservatief 
om aan te geven dat deze kritiek, anders 
dan die van dogmatici, niet voortkomt uit 
een weigering na te denken, maar uit zorg 
om het behoud van een aantal waarden en 
tradities die in de arbeidersbeweging een 
grote en soms positieve rol hebben ge
speeld.) 
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Het doel van onze klasse-politiek is sociale 
gerechtigheid en het uitgangspunt is een 
erkenning van de krasse tekorten in de 
levens- en werkomstandigheden, de nood
zaak van een nieuwe manier van leven en 
werken, in het aangezicht van de on leef
baarheid, de onderdrukking en de ongelijk
heid van de huidige maatschappij. 
Nu wij geconfronteerd worden met een 
afbraakpolitiek op nog niet geziene schaal, 
nu alle resultaten en verworvenheden van 
de vakbondsstrijd in het gedrang zijn, nu 
jongeren geen toekomstkansen hebben, 
nu de vrouwenbeweging de discriminatie 
in het maatschappelijke en persoonlijke 
leven aanvecht, nu de grote ondernemers 
als waanzinnig huishouden op het gebied 
van levenspeil, sociale zekerheid en voor
zieningen ... nu is de eis naar sociale recht
vaardigheid actueler dan ooit. 
Maar waar vinden wij de fundamentele 
elementen voor een socialistische poltiek? 
Niet in de maatschappijen van het 'reële 
socialisme', die niet in staat zijn voor de 
eigen volksmassa's een aanvaardbaar, laat 
staan een voor de bevolking in de hoog
ontwikkelde kapitalistische landen aantrek
kelijk alternatief te scheppen. 
Het oordeel van Marx over het willekeurige 
en anti-humane karakter van het kapitalisti
sche systeem gaat vandaag meer dan ooit 
op, het wordt zo gevoeld door miljoenen. 
Maar het oordeel over willekeur en on
menselijkheid is ook van toepassing op de 
ontwikkeling van de landen, waar de uit
buiters onteigend werden en een produktie 
en verdeling volgens een staatsplan is be
gonnen. 

De centrale vraag is dus hoe een alternatief 
voor de tegenwoordig bestaande systemen 
in het westen en in het oosten eruit zou 
moeten zien. 

In wezen vormt deze problematiek het 
thema van onze partijdiscussie over het 
ontwerp-beginselprogram, zoals ze het 
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thema vormt van het debat dat in geheel 
West-Europa binnen links wordt gevoerd. 
Zowel de Italiaanse communisten als een 
interessante stroming binnen de Westduit
se 'Grünen' voeren dit debat onder de 
noemer van een 'derde weg'. Het is voor 
onze eigen partijdiscussie verhelderend 
hiervan enkele fragmenten in beeld te 
brengen. Daarvoor baseer ik me voor de 
Italiaanse variant op Enrico Berlinguer, 
voor de Duitse op WiJfried Heidt (een van 
de oprichters van de Grünen). Het zoeken 
van alternatieven- de wezenlijke inzet 
van onze partijdiscussie- beperkt zich 
niet tot enkele landen. Het is een 'eurolinks' 
debat en de voorbeelden konden evengoed 
uit Frankrijk, Engeland of Zweden geput 
worden. 

De pleidooien voor een 'derde weg' tonen 
dat onze partijdiscussie noch geïsoleerd, 
noch steriel verloopt. 

Berlinguer schetst het probleem als volgt: 
'We hebben gezegd dat de aandrijfkracht 
van de modellen van het socialisme, zoals 
die zich in de Sowjet-Unie en in andere 
Oosteuropese landen hebben gerealiseerd, 
is uitgeput. Dat betekent zeker niet dat er 
vandaag minder redenen bestaan van 
materiële, politieke en ideële aard voor het 
socialisme en minder stromingen om het 
op de meest uiteenlopende wijze te reali
seren.' Hij wijst in dit verband op de erva
ringen van de strijd voor het socialisme in 
de landen van de derde wereld, die moeten 
worden verdedigd, 'zowel tegen hen die 
de authenticiteit en de autonomie ervan 
willen verstikken door middel van bevelen 
die typerend voor het kapitalistische westen 
zijn, als tegen degenen die de schemata en 
de ideologieën van de Oosteuropese regi
mes bewonderen en ze aan hen willen op
dringen'. 
Maar de beslissende voorwaarde voor het 
vrijmaken van nieuwe impulsen aan het 
socialisme op wereldschaal (en ook voor 
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het werkelijk bijdragen aan een proces van 
democratische vernieuwing in Oost-Euro
pa) is 'dat het socialisme, beginnend op de 
hoogste punten van de kapitalistische 
ontwikkeling, beginnend in West-Europa, 
wordt opgebouwd'. 
Berlinguer noemt het een 'misverstand' 
dat het erom zou gaan een middenweg 
tussen socialisme en kapitalisme te zoe
ken. 
'Het gaat erom het kapitalisme te overwin
nen in het stadium waarin het zich hier nu 
bij ons bevindt, in het geïndustrialiseerde 
en ontwikkelde westen, en het te overwin
nen terwijl men een socialisme opbouwt 
dat de bescherming van de democratische 
vrijheden, die reeds in onze ontwikkeling 
veroverd werden, garandeert.' 
Géén middenweg, maar een nieuwe fase, 
volgend op de eerste opkomst van de 
arbeidersbeweging en volgend op de 
eerste experimenten met een niet-kapita
listisch ontwikkelingsmodel van de maat
schappij: 
'Lenin is belangrijk geweest omdat hij alle 
leerstellingen en ideeën in de arbeidersbe
weging omver wierp volgens welke de 
revolutie de mechanische uitkomst zou zijn 
van een kapitalistische ontwikkeling tot 
aan haar culminatiepunt( ... ). Met de Okto
berrevolutie opende zich een tweede fase 
in de strijd van de arbeidersbeweging van 
de wereld voor het socialisme ( ... ).We 
spreken van een derde fase, niet omdat de 
sociaal-democratie verdwenen is ... Maar 
we spreken van de organische ontoerei
kendheid van de sociaal-democratische 
oplossing omdat ze, ondanks alle verwor
venheden en verbeteringen, niet de over
winning op het kapitalisme verwezenlijkt 
heeft. Daarenboven bevinden we ons 
vandaag zelfs in een crisis van het kapita
lisme waarin de materiële grondslagen 
waarop de kansen van de sociaal-demo
cratie in de metropolen ontstaan zijn, in 
gevaar komen. Ook voor de sociaal-demo
cratie ontstaat dus de noodzaak nieuwe 

wegen te zoeken en te beproeven .. .' 
'De feiten hebben definitief getoond, 
- dat de weg, die in Rusland in 1917 

262 

werd ingeslagen, niet praktikabel is op 
het hoge ontwikkelingsniveau van het 
kapitalisme in het westen vandaag, 
dat de regimes, die op basis van het 
Sowjet-model zijn ontstaan, niet over
draagbaar zijn op het westen, 
dat zulke regimes nu zelfs in enige 
landen van het oosten een crisis door
maken. 

Hier liggen de beweegredenen daarvoor, 
dat wij van een derde fase in de strijd voor 
het socialisme uitgaan. Het is zeker, dat wij 
zonder de ervaringen, de fouten, de trage
dies, zonder de lessen en verworvenheden 
van de twee voorgaande fasen hier niet 
zouden staan en zouden kunnen denken, 
werken en strijden. Als wij vandaag beogen 
deze beide fasen te overwinnen, dan is dat 
omdat deze aan hun grenzen gestoten zijn, 
wat betreft de revolutionaire vernieuwing 
en transformatie in de richting van het 
socialisme in het hoogontwikkelde kapita
listische westen.' 

Een ander invalshoek bij het zoeken van 
een 'derde weg' voor de Westeuropese 
progressieve bewegingen heeft een van 
de oprichters van de 'Groene' partij in de 
Bondsrepubliek, Wiltried Heidt. Zijn uit
gangspunt was de politisering van de 
milieu- en energievraagstukken, de 'waan
zin van de groei'. Maar geconfronteerd 
met een nul- of min-groei, een met spron
gen toenemende werkloosheid en een 
sociale afbraak in tot nu toe voor niet mo
gelijk gehouden omvang, is niet de econo
mische groei maar het bestaande econo
mische systeem het voorwerp van de 
twijfel en vervolgens de bestrijding is ge
worden. 
'Met het begrip groei is de systeemkwestie 
verbonden. Vanuit onze positie is de ecolo
gische crisis slechts één symptoom onder 
meerdere (wel een zeer dramatisch) van 



Politiek en Cultuur 

een principieel aan de mensen en aan de 
samenhang in de natuur voorbijgaande 
economische en maatschappelijke orde. 
( ... ) De strijd van de arbeidersbeweging 
heeft zich gericht tegen het anti-sociale 
karakter van het systeem. In de kern heeft 
deze strijd het systeem echter tot nu toe 
niet veranderd. Men heeft de anti-sociale 
verschijnselen van deze economische orde 
alleen verdrongen naar andere continenten, 
het anti-sociale grondkarakter van het 
systeem bleef onaangetast. De anti-ecolo
gische grondtrek ervan heeft eigenlijk 
niemand geïnteresseerd, zolang niet de 
heel duidelijke tekenen van bijvoorbeeld 
grondstofschaarste en de grenzen van de 
belastbaarheid van de biosfeer door che
mische afvalstoffen enz. optraden en niet 
meer gelogend konden worden. ( ... )Het 
probleem is dus niet of we- abstract 
genomen, dus in het bruto-produkt
groei hebben of niet, maar het probleem is 
dat wij tegenwoordig op alle gebieden 
wegens de kapitaalsverhoudingen onder 
een groeidwang staan, zodat alle economi
sche beslissingen zich daarop moeten 
oriënteren: wat komt tegemoet aan de 
rentabiliteit, niet: wat hebben de mensen 
werkelijk nodig en wat is ecologisch te ver
antwoorden.' 
Vanuit deze optiek van de milieu-activisten 
komen Grünen als Kiehl tot de conclusie 
dat het geen zin heeft de huidige crisis te 
lijf te gaan met 'systeem-immanente' re
cepten, die voorbij gaan aan de 'economi
sche waanzin' van de werkloosheid en de 
arbeid blijven beschouwen als een (koop)
waar in plaats van als het centrale punt 
van menselijke zelfbeschikking en mense
lijke verantwoordelijkheid. 
Maar in deze richting zal door de gevestigde 
partijen niets worden ondernomen en 
daarom moeten er- betoogt ook Kiehl
'nieuwe meerderheden' ontstaan: 
'Als de huidige toestand militair, ecolo
gisch, economisch, enz. werkelijk zo zorg
wekkend is als velen menen, dan moet het 
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nabijliggende doel absoluut een verande
ring van de meerderheidsverhoudingen 
zijn. Dat schijnt vooralsnog onmogelijk. ( ... ) 
Socialistische, christelijke, liberaal denken
de mensen, in de verschillende partijen, 
beschikken reeds over een gemeenschap
pelijke fundamentele politieke concensus; 
met verschillende argumentaties tegen de 
achtergrond van verschillende tradities 
gaat het hen om een democratisch alterna
tief tegenover het 'reëel bestaande kapita
lisme' en ook het 'reëel bestaande socialis
me' en in zoverre om een 'derde weg'. Een 
verbond van socialisten, christenen, libera
len, groenen op basis van een werkper
spectief: dat is het gebod van het uur en 
de historische kans tot aflossing van h.et 
'blok aan de macht' door de alliantie voor 
een nieuwe democratie.' 

Koppigheid tegenover het nieuwe 

Bovenstaande korte impressies van plei
dooien voor een 'derde weg' dienen in het 
verband van dit artikel alleen maar als 
voorbeelden om aan te geven van welke 
aard de polemiek is die in geheel West
Europa over het socialisme wordt gevoerd. 
De discussie over tastbare alternatieven 
gaat niet om het propageren van een re
formisme, zoals conservatieve communis
ten bijvoorbeeld CPN-bestuurslid Boe Thio 
verwijten, en heeft niets gemeen met de 
door de sociaal-democratie gepraktiseerde 
aanpassingspolitiek, maar richt zich op 
fundamentele veranderingen van de maat
schappijstructuur: op socialisme. 
De dringendste eisen die in de huidige 
crisis naar voren komen (het tegengaan 
van de sociale afbraak, andere verdeling 
van arbeid tussen mannen en vrouwen, 
verlegging van de geldstromen die nu 
naar multinationals en bewapening gaan, 
algemene arbeidstijdverkorting, verande
ring van de maatschappelijke verhoudingen 
op gebieden als energie, milieu, wonen, 
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gezondheid) zijn tegelijk de bouwstenen 
voor een socialistische politiek. 
Dáárover is discussie nodig. 
Deze eisen worden naar voren gebracht 
door maatschappelijke bewegingen, die 
elk voor zich in conflict komen met de 
bestaande verhoudingen: of het nu gaat 
om vakbandseisen inzake zeggenschap 
over investeringen, of om de milieu-acti
visten, feministische eisen, of om krakers. 
Maar er is nog géén sprake van een pro
grammatische aaneensluiting. 
Er is evenmin sprake van een representa
tieve parlementaire uitdrukking van de 
maatschappijvernieuwende eisen; terwijl 
het volstaan met buitenparlementaire 
initiatieven niet kan leiden tot het vastleg
gen van resultaten en tot continuïteit. 
Dát zijn onze problemen. 
Op geen van deze actuele en dringende 
problemen die onze partij bezighouden, 
hebben degenen die zich op het marxisme· 
leninisme beroepen een antwoord te bie
den. 
Om nog eens Berlinguer te citeren: 'Blind
heid, schematisme, koppigheid tegenover 
het nieuwe kenmerkt degenen die voort
gaan te beweren dat er maar twee wegen 
zijn: de Sowjet- en de sociaal-democrati
sche, alsof het historische verloop niet in 
staat zou zijn iets anders op te leveren dat 
wat het reeds ontwikkeld heeft.' 
De conservatieve critici van de ontwikkeling 
in onze partij hebben geen enkel positief 
voorstel weten te formuleren aangaande 
de vraagstukken die ons (moeten) bezig
houden, maar formuleren slechts angsten. 
In onze kritiek op de militaire staatsgreep 
in Polen bespeurden zij een aanval op het 
bestaansrecht van socialistische landen, in 
onze strijd tegen het 'blokdenken' een 
besmeuring van de verworvenheden van 
de Oktoberrevolutie, in het serieus nemen 
van het feminisme een klasseverraad, in 
het zoeken naar tastbare alternatieven 
reformisme, in het verwerpen van stalinis· 
tische organisatiepraktijken een optrekken 
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'schouder aan schouder met openlijke 
anti-communisten en pro-kapitalisten'. (De 
Lee uwe.) 
Bij deze pogingen om met banvloeken de 
voortgang van de discussie te blokkeren, 
moet heel in het bijzonder de redactie van 
De Waarheid het ontgelden, die niet alleen 
het verwijt van 'neutralisme' of zelfs 'Rea
ganisme' in de vredesstrijd heeft gekre
gen, maar ook in geschrifte ervan wordt 
beschuldigd 'met regelmaat posities in te 
nemen die in strijd staande mensen ver
zwakt'. (Dammen, Meertens e.a.) 
En dat alles omdat de krant zich met de 
werkelijkheid probeert te verstaan en dus 
niet genoeg 'herkenningspunten' zou bie
den, ofwel te weinig koppigheid tegenover 
het nieuwe vertoont. 
Het is nodig op te merken dat de commu
nisten gezamenlijk de taak hebben De 
Waarheid zowel materieel als ideëel tegen 
déze vormen van kritiek te verdedigen. 
Het is even nodig te waarschuwen dat de 
beschimpingen inzake revisionisme en 
reformisme e.d. als zij worden voortgezet, 
geen fraaier resultaat zullen hebben dan in 
het verleden het geval is geweest en aldus 
kunnen bijdragen aan een bevestiging van 
het historische beeld van splitsingen en 
zelfgekozen isolement in de arbeidersbe
weging. 

Laten we eerlijk vaststellen dat het com
munisme internationaal in een crisis ver
keert en dat wij het ons niet kunnen per
mitteren aan te komen met de antwoorden 
van gisteren op de problemen van van
daag. 
Conservatieve communisten hebben on
gelijk als zij zwakten in de partij toeschrijven 
aan een 'ideologische desoriëntatie' en 
zich willen terugtrekken op oude zekerhe
den in de gelukzalige overtuiging van een 
heilig gelijk en in zekere onmacht tot welke 
verandering dan ook. 
Als iets tot organisatorische verzwakking 
leidt, dan is dát het. 
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Onze critici aarzelen niet te verklaren dat 
een partij die zich ontwikkelt in een richting 
als aangegeven in het ontwerp-program, 
geen communistische partij meer is. 
Op dit verwijt zijn verschillende antwoorden 
mogelijk. 
Of wij een communistische partij vormen, 
maken wij zelf uit, wij de leden van de 
CPN. Er bestaat geen 'Heilig Officie' dat 
kan uitmaken of onze 'leer' zuiver genoeg 
is om communistisch te heten. Er bestaat 
geen catechismus om dat aan te toetsen 
-zelfs het 'Klein Politisches Wörterbuch' 
biedt geen uitkomst. Alleen de leden van 
de CPN bepalen wat de inhoud, de ken
merken en de doelstellingen van hun partij 
zijn. 
Men zou ook kunnen antwoorden, dat het 
niet onze allergrootste zorg is onder welk 
etiket een politieke formatie streeft naar 
fundamentele veranderingen in de samen
leving. 'A rose by any other name will 
smell as sweet'. 
Maar een beter, zij het moeilijker antwoordt 
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luidt: het zal blijken. Het is geen uitge
maakte zaak. Wij moeten bereid zijn heel 
veel te wagen. Als wij dat nalaten, zullen 
we zeker alles verliezen. 
Dit besef roept vanzelfsprekend diepe 
emoties op bij allen die in onze partij hun 
idealen hebben geïnvesteerd. Onze partij 
is een Nederlandse schepping van radicale 
arbeiders, briljante dichters en moedige 
vechters. Zij hebben niet vergeefs gestre
den- daarom moeten wij vernieuwen. 

Gijs Schreuders 

Bronnen: 
- René Dammen, Laurens Meerten e.a:Communis

tenoverleg, discussiestuk voor het horizontale 
overleg van communisten; 

- Doelstellingen en toekomstvisies van de Neder
landse communisten (ontwerp-program van de 
CPN); 

- Enrico Berlinguer: rede voor de zitting van het 
centraal comité van de PCI, 11 januari 1982; 

- Wilfried Heidt: Groene en democratische soci
alisten (in: Sozialismus 2-82, nr. 40); 

- Socialistische Studiegroepen (SOST): Actieve 
vreedzame coëxistentie (Hamburg, maart 1982). 
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Schoolkinderen uit Lekkerkerk-West hadden veel belangstelling voor het slaan van de eerste paal van hun 
nieuwe school. De school was afgebroken i.v.m. gifvondsten 
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Sinds de bijna-kernramp in Harrisburg en de golf van gifschandalen in Lekkerkerk en 
vele andere Nederlandse steden en dorpen is met name onder de bevolking een drastische 
ommekeer tot stand gekomen in de waardering van het milieubelang. 
Niet alleen de leefbaarheid van onze aarde voor toekomstige generaties is in het geding. 
Er bereiken ons beelden die tot dan toe alleen van science-fiction films bekend waren, 
en die aantonen hoe op dit moment leven en gezondheid van mens en milieu bedreigd 
worden door niet meer beheerste technologische processen. 
Er ontstaat een groeiend gevoel van onveiligheid. Naast de angst voor kernbewapening 
en kernenergie gaat ook het gevaar dat de kwaliteit van de meest directe levensbehoeften 
bedreigt, een rol spelen. 
Dit gevoel wordt gevoed door een aanhoudende stroom van alarmerende berichten 
over gifconcentraties die het drinkwater bedreigen, te hoge concentraties nitriet of 
ander gif in groenten, hormonen in vlees, en toenemende stikstof en zwavelstofverbin
dingen in de lucht. 

De milieubeweging en het 
sociaal- economisch debat 

Nu, tien á vijftien jaar na dato, wordt pas 
in volle omvang duidelijk, met welke enor
me maatschappelijke kosten de bevolking 
is opgezadeld die direct herleid kunnen 
worden tot de hoogconjunctuur, de onge
remde economische groei van de jaren 
zestig en begin jaren zeventig. De kapitalen 
die toen met name door de grootste be
drijven bijeen zijn gegaard zijn verdiend op 
basis van een omvangrijke verspilling en 
vernietiging van natuurlijke rijkdommen, 
en ten koste van een enorme uitstoot van 
arbeid in de vorm van arbeidsongeschikt
heid en werkloosheid, een proces wat zich 
overigens nog steeds voortzet. Het falen 
van het economisch groei-model, waaraan 
een onbeperkte ondernemersvrijheid ten 
grondslag ligt, is verantwoordelijk voor de 
zeer diep ingrijpende gevolgen van de 
economische crisis en de daarmee gepaard 
gaande milieucrisis. 
Een belangrijk deel van deze schade valt 
buiten ons directe gezichtsveld. Vooral de 
Derde Wereld wordt ernstig getroffen door 
de leegplundering van grondstoffen en 

door de ontbossing die op zeer grote schaal 
plaats vind. 
De afgelopen dertig jaar zijn bijvoorbeeld 
meer bossen gekapt dan de 3000 jaar 
daarvoor en de woestijnvorming neemt 
dan ook angstwekkende vormen aan, met 
alle gevolgen van dien. 

Deze ontwikkelingen hebben aan de mi
lieubeweging een grote maatschappelijke 
betekenis en reikwijdte gegeven. Milieu-ac
ties hebben hun vriendelijk karakter verlo
ren, zijn verbetener geworden, maar wor
den tegelijkertijd door grotere groepen van 
de bevolking gedragen. 
Binnen de arbeidersbeweging, de PvdA, 
de CPN en de vakbeweging, is lange tijd 
een reële benadering van milieuproblemen 
overschaduwd door een onvruchtbaar 
tegenover elkaar stellen van directe werk
nemersbelangen en milieubelangen. De 
hartstochtelijke afwijzing van het Club van 
Rome rapport door de CPN is daar een 
voorbeeld van. Aan de andere kant werden 
door milieu-activisten de gevolgen van 
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bepaalde eisen voor de belangen van de 
werknemers, zoals sluiting of overplaatsing 
van milieu hinderlijke bedrijven, vaak ge
bagatelliseerd. 
Er was, en is nog steeds onvoldoende 
waardering voor de vernieuwende rol van 
de milieubeweging in het denken over de 
sociaal-economische politiek, met name 
de energiepolitiek. 
Sinds Harrisburg en Lekkerkerk is ook in 
de arbeidersbeweging het besef sterk 
toegenomen dat ingrepen in de econo
mische ontwikkeling noodzakelijk zijn om 
natuur- en landschappelijke waarden en de 
volksgezondheid te beschermen, óók als 
dit op korte termijn ten koste gaat van het 
inkomen of de werkgelegenheid. 
In Nederland met zijn grote bevolkings
dichtheid en concentratie van grootschalige 
industriële activiteit, zijn de natuur- en 
landschappelijke rijkdommen zeer schaarse 
en waardevolle artikelen geworden, welke 
jaarlijks verder aangevreten worden door 
wegenaanleg en stadsuitbreiding. De over
blijvende natuur wordt bedreigd door 
lucht- en waterverontreiniging. 
Het bewaren van deze rijkdommen voor 
onze en toekomstige generaties zal een 
grote inspanning vergen welke alleen 
mogelijk is als de arbeidersbeweging het 
milieubelang prioriteit geeft, en het relatie
ve isolement van de milieubeweging door
breekt. 

Het offensief tegen het milieubehoud 

In het regeringsbeleid neemt het milieu
aspect een zeer ondergeschikte positie in. 
Vrijwel elke maatregel die ter bescherming 
van het milieu wordt genomen moet door 
economische zaken, het ministerie van 
Landbouw of Verkeer en Waterstaat zijn 
goedgekeurd. 
Toch voelen de ondernemers zich door het 
groeiende milieubesef bedreigd en voeren 
in samenwerking met VVD en CDA een 
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campagne om de geringe beperkingen die 
door milieumaatregelen worden opgelegd 
op de achtergrond te dringen. Het VNO 
voert al geruime tijd een felle hetze om de 
uitvoering van de milieuwetgeving te 
versoepelen en niet zonder succes. 

In de regering-VanAgt 11 werd niet een 
minister, maar een staatssecretaris verant
woordelijk voor milieubeleid: gevolg is dat 
de milieu-argumenten het, nog meer dan 
in het verleden, afleggen tegen economi
sche en financiële argumenten. 

Het rapport Wagner1 heeft zich tot tolk 
gemaakt van het egoïsme van de grote 
ondernemers. Door de hogere kosten 
neemt de winst in de bedrijven af, aldus 
de vroegere Shell-directeur. 

De regering-VanAgt 11 heeft dit in ieder 
geval ter harte genomen. Enkele maanden 
geleden kwamen Van der Stee en Terlouw 
in een nota over de macro-economische 
gevolgen van het voorgenomen 
milieubeleid2 tot de conclusie dat milieu
behoud ten koste gaat van de werkgele
genheid, de uitvoer doet teruglopen en 
ook de afzet op de binnenlandse markt 
bedreigt. Het zijn argumenten die doen 
denken aan het verzet van de ondernemers 
tegen de invoering van de sociale wetge
ving. 

Dat deze argumenten geen hout snijden is 
aangetoond door staatssecretaris Lambers
Hacquebard. Nederland besteedde in 1978 
0,75% van het bruto nationaal produkt 
(BNP) aan milieumaatregelen. Dit blijft 
sterk achter bij andere ontwikkelde Wes
terse landen. 

1. 'Een nieuw industrieel elan' Rapport van de com
missie. 

2. 'Kosten en macro-economische gevolgen van het 
voorgenomen milieubeleid' Tweede Kamer zit
ting 1 980-'81 
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Totale jaarlijkse kosten van milieumaatre
gelen in enkele OESO-landen in % van het 
bruto nationaal produkt3 

land percentage jaar 

West-Duitsland 1 à 1,2 '75-'76 
Ver. Staten 1 '1 '75-'76 
Japan 1,7 à 2,2 '75 
Zweden 0,8 '74 
Nederland 0,75 '78 

Het achterwege blijven van een ingrijpend 
milieubeleid en een strakke uitvoering van 
de milieuwetgeving leidt ertoe dat de 
milieuschade in de nabije toekomst een 
veelvoud zal zijn van het bedrag dat nu 
aangewend wordt voor beschermende 
maatregelen. We zien dan nog voorbij aan 
de schade, die niet direct in geld uitgedrukt 
kan worden, maar de kwaliteit van het 
bestaan zelf op het spel zet. 
Een extra argument is dat een goed mi
lieubeleid belangrijke stimulansen kan 
geven aan de werkgelegenheid. Volgens 
een ruwe schatting is de marktwaarde van 
de milieutechnologie om en nabij de 4 á 5 
miljard per jaar. De Nederlandse bedrijven 
lopen hierin sterk achter, terwijl de techni
sche know-how aanwezig lijkt te zijn. Zo
lang echter de industrie onvoldoende 
wordt gestimuleerd om milieu-investerin
gen te doen, wordt deze achterstand niet 
ingelopen. 
De (windmolen)-gevechten van de onder
nemers moeten niet worden onderschat, 
vooral omdat deze samengaan met econo
mische programma's zoals dat van Wagner, 
waarbij de ondernemersvrijheid, het herstel 
van de vrije markt en het economische 
groeimodel als panacee voor de economi
sche crisis wordt voorgesteld. 
In deze programma's wordt grote waarde 
gehecht aan sterk milieuvervuilende en 
energieslorpende industrieën als de ver-

3. Overgenomen uit 'Kosten en macro-economi
sche gevolgen enz.'. 
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werkende chemische industrie. De toepas
sing van kernenergie vloeit bijna als van
zelfsprekend voort uit een economisch 
groeimodel, waarin een aanzienlijke toena
me van het energieverbruik onvermijdelijk 
is. Het VNO is dan ook al van start gegaan 
met een campagne voor kernenergie. 
Het blinde volgen van een weg, die al 
eerder is gebleken een doodlopende te 
zijn, lijkt weinig aanmoedigend. 
Deze realisten van het eerste uur kan een 
duidelijk gebrek aan realisme en een ver
langen naar vroegere tijden verweten 
worden. Onduidelijk blijft waar de afzet
markten liggen voor een sterk groeiende 
exportindustrie. Verder lijkt het aannemelijk 
dat een dergelijk economisch model ten 
koste gaat van schaarse grondstoffen, 
onherstelbare schade aan het natuurlijk 
milieu toebrengt, een toename van onvei
ligheid op grote schaal veroorzaakt en een 
verdere uitstoot van arbeidskrachten zal 
veroorzaken. Een dergelijk groeimodel kan 
niet anders dan een kort voorspel zijn op 
een crisis die nog ernstiger van karakter 
zal zijn. 

Een alternatief voor het Wagner-denken 

Het is tegen die achtergrond hoog tijd dat 
naast andere tegenstrategieën en alterna
tieven voor het Wagner-denken nu ook 
gedacht wordt aan het ontwikkelen van 
een macro-economisch beleid, waarbij 
milieubehoud en bestrijding van werkloos
heid het uitgangspunt is. 
Totnogtoe wordt die discussie vooral ge
voerd in milieukringen, zoals in de tijd
schriften Natuur en Milieu en Milieudefen
sie, met helaas nog weinig respons van 
vakbondskringen en progressieve politieke 
partijen. 
Een van de discussianten is A. Nentjes, 
econoom.• 

4. 'Een nieuw economisch elan voor het milieu' 
door Andries Nentjens in Natuur en Milieu 10-'81 
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Volgens Nentjes moet de opvatting verlaten 
worden dat milieubeleid en natuurbehoud 
alleen randvoorwaarden zijn die de spe
lingsruimte van economische grootheden 
als werkgelegenheid en inkomensvorming 
inperken. Een dergelijke opvatting heeft 
centraal gestaan bij het ontwerpen van het 
huidige milieubeleid, gericht op het ont
wikkelen van een milieuwetgeving, een 
vergunningenstelsel en een heffingenbe
leid. Hij noemt dit een facetbeleid. 
Natuur en milieubehoud zijn collectieve 
goederen. De overheid heeft de plicht via 
wetgeving en financiering de leefomgeving 
van de bevolking te beschermen. De mi
lieubeweging vertolkt een algemeen aan
wezige behoefte onder de bevolking, maar 
wordt geconfronteerd met de belangen 
van krachtig georganiseerde pressiegroe
pen waar ze het veelal tegen moet afleg
gen. 
Volgens Nentjes moet, wil milieubeleid 
effectief zijn, naast of in samenhang met 
dit facetbeleid een sectorbeleid en een 
macro-economisch beleid tot stand komen. 
Als sectorbeleid noemt hij de ontwikkeling 
van innoverende schone en energiezuinige 
produktietechnieken. 
Macro-economisch beleid houdt, volgens 
Nentjes, in het richten van de overheidsuit
gaven op nationale milieu-investeringen, 
te financieren uit leningen. Daardoor kan 
de bestaande werkloosheid bestreden 
worden. Betalingsbalans-tekorten zouden 
kunnen worden vermeden, door enerzijds 
een loonmatiging, maar vooral ook door 
een sectorbeleid en een energiebeleid dat 
is gericht op importsubstitutie en import
besparing. 
Dezelfde opvattingen keren in een uitge
werkte vorm terug bij het energiescenario 
van het Centrum voor Energiebesparing 
(CvE), het zgn. Potma-scenario.5 

5. 'Het CE scenario, een realistisch alternatief' van 
het Centrum voor Energiebesparing. Tussentijds 
rapport door H. Y. Brecht en Tg. Potma, 17 dec. 
'81. 
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Dit centrum is een vereniging van groepe
ringen en organisaties die zich richt op het 
scheppen van zinvolle werkgelegenheid en 
behoud van welvaart door vermindering 
van het gebruik van energie, milieu en 
grondstoffen. 
Energiescenario's pogen, uitgaande van 
bepaalde veronderstellingen en economi
sche modellen, te berekenen hoe groot het 
energieverbruik op een bepaald moment 
in de toekomst zal zijn. De huidige energie
behoefte van de verschillende verbruikers
groepen wordt opgesplitst in brandstof
soorten: kolen, gas en olie. Het energiever
bruik op een zeker moment in de toekomst 
wordt dan berekend uit de verwachte 
groei van de industriële produktie. 
De resultaten van dit soort voorspellingen 
zijn nogal twijfelachtig. Het is natte vinger
werk van het ergste soort. De recente 
ontwikkelingen, zoals de verminderde 
economische groei, hebben de bestaande 
scenario's van de regering volledig achter
haald. Toch wordt op deze scenario's beleid 
gebaseerd, en ze functioneren in de Brede 
Ma~tschappelijke Discussie (BMD) over 
het energiebeleid als de steen der wijzen. 
Uit sommige officiële scenario's trekken 
nu al sommigen de conclusie dat energie
centrales bijgebouwd moeten worden en 
dat kernenergie onmisbaar is. 

Het energiescenario van het Centrum voor 
Energiebesparing 

Het aardige van het Potma-scenario is dat 
het uitgaat van een forse besparing van 
het energieverbruik en het afzien van het 
gebruik van kernenergie. Hij maakt aanne
melijk dat, uitgaande van het milieubelang, 
wel degelijk een macro-economisch ver
antwoord beleid te ontwikkelen is. 
Dankzij het ingrijpen van de Tweede Kamer 
werd Economische Zaken (EZ) gedwongen 
het centrum de gelegenheid te geven om 
het scenario in het kader van de BMD 
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verder uit te werken en functioneert dat nu 
als alternatief tegenover het oude, groten
deels achterhaalde, scenario van EZ.6 

Het officiële scenario gaat uit van een 
stijging van het energieverbruik in het jaar 
2000 met 85%, waarbij het gebruik van 
kernenerge onvermijdelijk wordt genoemd. 
Verder wordt een aanzienlijke verdere 
stijging van de werkloosheid verwacht. 
Het alternatieve scenario van Potma voor
ziet in het jaar 2000 aan gelijk blijven van 
het energieverbruik en een aanzienlijke 
vermindering van de werkloosheid. 
Potma zegt in een toelichting op het scena
rio dat hij wilde laten zien hoe met andere 
beleidsuitgangspunten geheel andere 
resultaten worden bereikt, om deze vervol
gens in het kader van de BMD aan de 
bevolking voor te leggen teneinde keuze
mogelijkheden duidelijk te maken. 
Het feit dat in het verleden pleidooien voor 
milieumaatregelen de prullenbak in gingen 
met een verwijzing naar de vermeende 
gevolgen voor de werkgelegenheid was 
reden om deze gevolgen eens in kaart te 
brengen. 
Om het resultaat van de twee scenariostu
dies te kunnen vergelijken zijn EZ en het 
Centrum voor Energiebesparing uitgegaan 
van dezelfde gegevens met betrekking tot 
de economische groei, de ontwikkeling 
van de wereldhandel, de brandstofprijzen, 
de investeringskosten en de bepaling van 
het brandstofgebruik in het jaar 2000. 
Over de kosten van elektriciteit, opgewekt 

6. Door de WRR is in 1980 op basis van gegevens 
van de OESO een scenario ontwikkelt (gepubli
ceert in het rapport 'Beleidsgerichte toekomstver
kenning), waarin op basis van een jaarlijkse groei 
van het BNP van 5% de werkloosheid terugge
drongen wordt tot 1,3%. 
Dit gaat dan wel op basis van toepassing van 
kernenergie op grote schaal. Belangrijkste voor
waarden voor realisering zijn: aanpassing van de 
sociale wetgeving, achterblijven van de lonen, en 
de milieukostne worden door de consument be
taald. 
Het hele scenario gaat ervan uit dat de sociale en 
culturele ontwikkeling zich geheel onderwerpt 
aan de economische groei. 
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door kerncentrales, werd geen overeen
stemming bereikt. 
Het elektriciteitsplan is een van de belang
rijkste onderdelen van het CvE-scenario 
dat op dit moment wordt uitgewerkt. 
Het hoofdkenmerk is een hogere doelma
tigheid van het brandstofgebruik. Het 
brandstofverbruik ten behoeve van de 
elektriciteitsopwekking wordt zoveel mo
gelijk verlaagd door besparing, benutting 
van de restwarmte en toepassing van 
duurzame bronnen. Nieuwe produkt-een
heden moeten dan zoveel mogelijk ge
bouwd worden, daar waar de warmte 
nodig is, aangezien warmtetransport erg 
duur is. De monopoliepositie van de elek
triciteitsbedrijven wordt doorbroken door 
aan gebruikers financiële middelen en 
kennis ter beschikking te stellen om ener
giebesparing te realiseren. Veel wordt 
verwacht van het stimuleren van de toe-
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passing van de warmte-kracht koppeling in 
de industrie. De inzet van nieuwe grote 
kolencentrales en het gebruik van kern
energie wordt afgewezen en ook moeilijk 
inpasbaar genoemd. Aan duurzame ener
giebronnen wordt een belangrijke plaats 
toegekend (8% van de energiebehoefte in 
het jaar 2000). 
Er wordt een verbetering van de gevari
eerdheid van het landschap en de kwaliteit 
van natuur en milieu voorzien, door extra 
maatregelen op het gebied van milieuhy
giëne, het niet verder intensiveren van het 
bodemgebruik door de agrarische sector 
en een niet verder toenemend ruimtebeslag 
van verkeersvoorzieningen. 
Door extra heffingen worden milieu- en 
energie-intensieve goederen duurder. 
Voor duurzame goederen wordt een ver
lenging van de levensduur nagestreefd. 
Een verdere expansie van de landbouw 
wordt niet waarschijnlijk geacht vanwege 
de toenemende afzetproblemen, investe
ringsproblemen en stijgende kunstmest-, 
milieu- en energiekosten. Hierover bestaat 
volgens Potma in grote delen van de agra
rische sector wel consensus. Toch is het 
een van de minst overtuigende onderdelen 
van het scenario. 
De openbaar vervoersector wordt sterk 
gestimuleerd, evenals de stadsvernieu
wing. 
De mogelijkheden voor een aanzienlijke 
stimulering van de export wordt klein 
geacht. Er wordt geen verdere expansie 
voorzien van traditionele exportsectoren 
als de zware chemie, de zware metaal en 
de landbouw. De kennis- en arbeidsinten
sieve industrie en de commerciële diens
tensectoren wordt daarentegen gestimu
leerd. Ook een sterke groei van de metaal
verwerkende industrie wordt waarschijnlijk 
geacht. 
Uitgaande van een jaarlijkse groei van het 
BNP met anderhalf procent, wordt tot 2000 
slechts een geringe toename van de con
sumptie verwacht, nog enkele procenten 
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lager dan het toch al pessimistische scena
rio van EZ. In dit budget zou een relatief 
grotere ruimte worden ingenomen voor 
arbeidsintensieve, mensgebonden diens
ten (reparatie en onderhoud) en huren en 
minder rumte voor energie, vervoer en 
duurzame consumptiegoederen. 
Essentieel in de benadering van het CvE is 
dat welvaart wordt opgevat als het geheel 
aan schaarse goederen waarover wordt 
beschikt, inclusief een schoon milieu, vei
ligheid en vrije tijd. De zeer geringe toena
me van de koopkracht wordt in deze visie 
aanzienlijk gecompenseerd door toename 
van vrije tijd (in het scenario wordt een 
arbeidstijdverkorting van 25% in 2000 
mogelijk geacht) een schoon milieu, een 
grotere veiligheid en behoud van werkge
legenheid. 
Opvallend is dat slechts in beperkte mate 
de vrijheid van handelen van de onderne
mers wordt beperkt. Dat heeft volgens 
Potma vooral tot doel kansen te scheppen 
voor kleine en middelgrote bedrijven; met 
name door de belastingdruk te verschuiven 
naar energierijke sectoren en de loonkosten 
voor het kleine bedrijf beperkt te houden 
verwacht hij de levensvatbaarheid van 
kleine bedrijven te vergroten. 
Het is duidelijk dat een dergelijk streven 
een aanzienlijke verandering van het rege
ringsbeleid inhoudt. Potma ziet echter wel 
mogelijkheden, omdat zijn voorstellen 
aansluiten bij een zich verschuivend waar
depatroon onder de bevolking, dat nu al 
zichtbaar is. Wel verwacht hij te stuiten op 
de tegenwerking van de energielobby en 
andere machtige economische belangen
organisaties. Aan de andere kant wijst hij 
op geluiden bij de vakbeweging en ook bij 
gemeenten die ook in deze richting gaan. 
De meest voorkomende reactie is er een 
van onwennigheid. 
Het wachten is nu op een nadere uitwerking 
van het plan, die in het voorjaar het licht 
zal zien. Vooral het elektriciteitsplan zal 
daarin verder uitgewerkt worden. 
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Het Potma scenario is eigenlijk een eerste 
poging om een groot aantal in de milieu
beweging levende ideeën en opvattingen 
in een beleidsprogramma uit te werken en 
te verbinden met een macro-economische 
benadering. Het heeft z'n sterke en z'n 
zwakke kanten, maar verdient zeker een 
serieuze benadering. 

Conclusies 

De bijdragen van de milieubeweging aan 
het sociaal-economisch debat zijn van 
belang omdat deze de onbegaanbaarheid 
van de weg die het groei-model van Wag
ner c.s. aanwijst, nog eens ondubbelzinnig 
aantonen. Aannemelijk wordt gemaakt dat 
sociaal-economische politiek gericht op 
behoud van werkgelegenheid mogelijk is, 
uitgaande van een beheerste en dus ge-
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stuurde economische groei. De vraag 
welke instrumenten voor een dergelijke 
sturing vereist zijn wordt onvoldoende be
antwoord. 
Zeker is dat ingrijpende industriepolitieke 
initiatieven nodig zijn waarin de milieupoli
tiek verdisconteerd is. 
Belangrijk zijn deze bijdragen ook, omdat 
hierin het tekortschieten van begrippen als 
levenspeil en koopkracht aan de orde 
worden gesteld. Hiermee wordt immers 
onvoldoende recht gedaan aan de proble
men waarmee een groot deel van de be
volking bij de vervulling van directe le
vensbehoeften wordt geconfronteerd. Een 
verdere verduidelijking van deze begripen 
zal antwoord moeten geven op de vraag 
hoe het milieubelang in de sociaal-econo
mische strijd tot z'n recht kan komen. 

Dick Oudenampsen 
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'Franse filosofie': Romantiek als 
crisisverschijnsel 

De nogal vage aanduiding 'Franse Filosofie' 
voor het werk van Michel Foucault, Gilles 
Deleuze, Félix Guattari, Jaques Derrida, 
Bernard-Henry Lévy, André Glucksmann, 
Roland Barthes en luce lrigaray is op het 
eerste gezicht een bizarre keuze. Als deze 
uiteenlopende auteurs, die vooral als psy
chologen, linguïsten, historici, literatoren 
en politici bezig zijn (of waren). iets gemeen 
hebben dan wel hun poging om de traditi
onele filosofie te slopen. En hoewel zij 
allen Fransen zijn en waarschijnlijk alleen 
goed begrepen kunnen worden vanuit de 
maatschappelijke ontwikkeling in Frankrijk, 
delen zij hun afwijzende houding tegenover 
de Franse politiek en Franse cultuur in 
hoge mate. 
Het tijdschrift voor filosofie Krisis1 heeft bij 
het uitbrengen van een succesrijk nummer 
over deze filosofen (het beleefde een her
druk) het bestaan van de term 'Franse 
Filosofie' waarschijnlijk verder gerekt, deze 
echter niet zelf uitgevonden. Ze hier nu 
opvoeren als een nieuw type romantici is 
een poging om iets meer over de gemeen
schappelijke achtergrond te zeggen van 
deze denkers en meteen een verklaring 
trachten te geven voor de gebleken be
langstelling voor hun werk. 
De Romantiek, als kunst- en denkrichting, 
is een historisch verschijnsel, meestal aan 
het eind van de achttiende en begin ne
gentiende eeuw geplaatst en beschouwd 
als een reactie op de Franse Revolutie. De 
voedingsbodem voor de romantiek was de 
teleurstelling over een revolutie die begon 
onder de leuze 'Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap' en op terreur en Bonapar
tisme uitliep. 
De romantische vlucht uit deze wereld in 
een idyllische betere wereld, in het verleden 

of in de verre toekomst, is echter iets van 
alle tijden. Afkeer van rationeel denken en 
geloof in vooruitgang en juist het sterk 
benadrukken van gevoel en individueel 
geluk zijn evenmin beperkt gebleven tot de 
periode rond 1800. 
Als hang naar het doorbreken van het 
alledaagse, naar avontuur, idealisme en 
hoop heeft romantiek bijvoorbeeld ook in 
de arbeidersbeweging altijd een belangrijke 
rol gespeeld. En hoe vaak zal de term 
'revolutionaire romantiek' zijn gevallen in 
discussies en beschouwingen over de 
radicale studentenbeweging van het eind 
van de zestiger jaren? Als hang naar het 
verleden kan romantiek reactionaire trekken 
hebben ook. Hier gaat het ons echter vooral 
om romantiek als het zoeken naar houvast 
en hoop in een als redeloos en hopeloos 
ervaren wereld: romantiek als crisisver
schijnseL 

Pessimisme 

De 'Franse Filosofen', zoals ze in Krisis de 
revu passeren is deze onvrede met de 
wereld zoals die is, niet vreemd, evenmin 
als het wantrawen tegen alles waarop ooit 
hoop werd gevestigd: Rede, Wetenschap, 
Mens, Proletariaat, Partij. Revolutie, etc. 
Een belangrijke vertolker van dit pessimis
me is Michel Foucault. ongetwijfeld de 
meest invloedrijke onder de hier genoemde 
'Franse Filosofen'. De stelling van Marx 
dat het maatschappelijk zijn het bewustzijn 
van de mensen bepaalt gaat hem nauwe
lijks ver genoeg. Zelfs de psycho-analyse 
van Freud die uitgaat van het bepaald zijn 
van het onderbewustzijn van de mens 
door zijn of haar seksuele driften laat voor 
Foucault nog te veel van de vanuit zichzelf 
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handelende mens overeind. Bij hem ver
dwijnt de mens uit de geschiedenis zoals 
hij er ooit werd ingevoerd: als mythe. 
Wat overblijft is de maatschappij als een 
machine, een apparaat bestaande uit vele 
met elkaar verband houdende mechanis
men waarvan de werking ontleed kan 
worden. Wat wij zelfbewustzijn van een 
individu noemen is slechts het produkt van 
deze mechanismen. De macht over de 
maatschappij is ongrijpbaar want zit eigen
lijk overal in dit apparaat verspreid. De 
mens, nu niet meer dan een knooppunt in 
een veelheid van netwerken, kan de struc
turen wel beïnvloeden, maar meer nog 
beïnvloeden zij hem, of haar. 
Dit wegvlakken van de mens uit de analyse 
van maatschappelijke verschijnselen doet 
denken aan het positivisme en aan de 
toepassing van natuurwetenschappelijke 
denkwijzen in sociale wetenschappen. 
Gilles Deleuze heeft Foucault niet voor 
niets eens een 'romantisch positivist' ge
noemd. Romantisch, omdat de enige weg 
die nog wordt aangegeven voor verzet 
tegen dit overweldigende maatschappij
mechaniek het individuele uitbreken, het 
uitstappen uit alle maatschappelijke ver
banden is. De 'hoop' blijft nog slechts de 
nomade, de dichter, vagebond en rebel. 
In een van de artikelen in Krisis pleit de 
marxist Dominique Lecourt voor een se
rieuze discussie over de opvattingen van 
Foucault omdat hij in zijn eigen werk, zoals 
in zijn bijdragen over de geschiedenis van 
de psychiatrie en het gevangeniswezen, 
'machtsverhoudingen zichtbaar maakt 
daar waar men ze niet zag'. Ook al bekriti
seert Lecourt de bewering van Foucault 
dat de staat niet langer de inzet kan zijn 
van politieke strijd die uit is op wijziging 
van de grondslag van de maatschappij en 
ziet hij niets in diens strategie van de 'kleine 
weerstanden'. 

Lecourt- en in een ander artikel in Krisis 
ook Peter Dews- probeert daarmee als 
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het ware de kritiek van Foucault in te perken 
om de discussie ook toegankelijk te houden 
voor de door Foucault eigenlijk als 'aange
past' afgeschreven marxisten. 
In zekere zin kan men de opvattingen zoals 
die door Foucault worden weergegeven 
zien als uitwerking van de crisis in de revo
lutionaire ideologie van veel linkse intellec
tuelen in Frankrijk en dus als een reactie 
op het marxisme en de Franse communis
tische partij (PCF). 
Van een dergelijke crisis is in iedergeval al 
sprake sinds de revolte van mei 1968 in 
Frankrijk. Niet alleen brachten de vooral 
door de radicale studentenbeweging ge
dragen "gebeurtenissen van mei '68" de 
verbeelding niet aan de macht en bleef 
een doorbraak uit. Teleurstelling heerste er 
ook over de afwijzende houding van de 
PCF, op dat moment veruit de belangrijkste 
oppositionele kracht binnen de Franse 
maatschappij. 
Bij enkele van hen, met name bij André 
Glucksmann en Bernard-Henry Lévy die 
optreden als de belangrijkste woordvoer
ders van de zogenaamde 'nieuwe filosofen', 
leidde dit tot een uitbarsting van anti-com
munisme en anti-marxisme. In het najaar 
van 1977, vlak voor de parlementsverkie
zingen waar socialisten en communisten 
een meerderheid hoopten te halen, maar 
ook vlak voor het uiteenvallen van deze 
'Union de la Gauche', trok de 'Nouvelle 
Philosophie' de belangstelling van de 
rechtse media in Frankrijk. Geen wonder. 
In de woorden van Peter Dews: 'Voormali
ge linkse militanten, die betrokken waren 
geweest bij de gebeurtenissen van mei 
'68, hadden Solzjenitsjin ontdekt en gecon
cludeerd dat het marxisme onvermijdelijk 
leidt tot concentratiekampen'. 
In de redenering van de 'nieuwe filosofen' 
is het marxisme geen uitzondering temid
den van andere ideologieën, die de bevrij
ding prediken maar slechts uitlopen op de 
installatie van nieuwe machthebbers, nieu
we onderdrukkers. 
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In twee achtereenvolgende nummers van 
Krisis steekt Marin Terstra 'een klein plei
dooi voor de nieuwe filosofen' af en pro
beert aan het voorbeeld van de 'mythe van 
het proletariaat' te laten zien hoe deze 
kritiek op het marxisme te werk gaat. Daar
bij wordt het proletariaat niet ten tonele 
gevoerd als een klasse waarvan het bestaan 
zich opdringt op het moment dat in het 
begin van de vorige eeuw het 'Sociale 
Vraagstuk' gaat spelen, als keerzijde van 
de onder kapitalistische verhoudingen 
doorgevoerde industriële revolutie. Nee, 
het proletariaat verschijnt als de oplossing 
voor een aantal theoretische problemen 
van Karl Marx die bij wijze van spreken 
een voertuig zocht in de bestaande maat
schappelijke verhoudingen om de revolutie 
en een ideale maatschappij naderbij te 
brengen. 
Als voertuig behoefde het proletariaat een 
bestuurder, een partij. die de wetenschap 
van maatschappij en revolutie bezat en 
daarmee, de proletariers van hun eigen 
opvattingen ontdoend, de voorbode werd 
van nieuwe machthebbers die slechts uit 
naam van het proletariaat tot nieuwe on
derdrukkers zouden worden. 
Volgens Marin Terpstra is de vraag weer 
actueel: 'Waarom hebben Marx en Engels 
en een hele traditie na hen, een afkeer 
gehad van die vormen van arbeidersverzet 
die de machinerieën vernietigden?' 

Moleculaire-revoltie 

Deze afkeer van organisatie, als nieuwe 
vorr'n van inpassing in een structuur die 
'dus' weer onderdrukkend werkt, is een 
van de vele thema's die de 'nieuwe filoso
fen' gemeen hebben met andere 'Franse 
Filosofen'. Het ontbreken van een overzicht 
van het denken van Michel Foucault in de 
reeks Krisis-artikelen doet zich hier als een 
gemis ervaren. Via het denken van Foucault 
zou mogelijk het verband duidelijker zijn 
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tussen dit anarchisme en het irrationalisme 
van Barthes, zoals Foucault vaker een 
sleutelfiguur binnen de 'Franse Filosofen' 
lijkt te zijn. 
Barthos irrationalisme noemt hij zelf im
mers ook een poging te ontsnappen uit de 
dwang tot aanpassing aan de tegenstander. 
Ook de rede, het betogen en redelijk dis
cussiëren leggen een structuur of mecha
nisme op, regels waaraan men zich maar 
heeft te houden. Barthes heeft een voor
liefde voor de schijnbare tegenstelling, de 
paradox, waarmee de heersende mening 
(in het Grieks: doxa) in verlegenheid wordt 
gebracht. Het bracht hem op het laatst tot 
een extreme vorm van indivualisme. 'De 
randfiguren', zo schreef hij, 'worden talrij
ker. Daarom interesseren ze mij niet meer, 
want in elke kudde heerst conformiteit'. 
Voor Derrida en het duo Deleuze en Guettari 
gaat de kritiek die men op de 'nieuwe 
filosofen' en Barthes kan hebben, namelijk 
dat zij de effecten van de ideologische 
crisis opnemen om ze te ontdoen van hun 
politiek en revolutionair element, niet op. 
Wat dat betreft heeft het zin om, zoals 
Peter Dews en Dominique Lecourt doen, 
na te gaan hoe de 'nieuwe filosofen' aan
sluiting konden vinden bij het werk van 
Foucault, zonder Foucault de anti-revo
lutionaire ideologie van de 'dissidenten' in 
de schoenen te schuiven. Immers ook 
Derrida en Deleuze & Guettari zijn sterk 
door Foucault beïnvloed. 
Deleuze & Guettari, die hun gezamelijk 
werk graag betitelen als 'literair-theoreti
sche oorlogsmachines' worden ook wel 
'kraakfilosofen' genoemd. Als illustratie 
mag de uitspraak van de Amsterdamse 
kraker in een weekblad-interview gelden: 
'Ik strijd voor mijn eigen geluk, wat moet 
je anders?'. Er zijn zo vele' oorlogmachines 
aan de rand van de bureaucratische, admi
nistratieve ordening van de moderne staat' 
volgens Deleuze & Guettari. Maar er is niet 
langer één gemeenschappelijk doel (Het 
Socialisme) of één gemeenschappelijke 
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vijand (het kapitalisme of het patriarchaat). 
Er is slechts de autonome strijd op vele 
fronten, een guerrilla van het verlangen of 
een moleculaire revolutie. Men kan stenen 
in de machine gooien, zich een stukje 
eigen bewegingsvrijheid veilig stellen, een 
nomade worden. 

Strategie 

Daarmee zijn we bij de vraag beland wat 
nu het belang van deze 'Franse Filosofen' 
is en waardoor de belangstelling ook in 
ons land voor hun denkbeelden groeiende 
is. 
In een interview in een Franse krant heeft 
Félix Guattari het verschijnsel 'randgroe
pen' het 'zichtbare deel van de ijsberg' 
genoemd. De economische crisis, aldus 
Guattari, drijft aanzienlijke delen van de 
bevolking, hele industrietakken en hele 
regio's naar de rand van de maatschappij. 
Zij tellen eigenlijk niet meer volwaardig 
mee. Kortom, randgroepen zijn geen rand
verschijnsel meer, wat dat betreft heeft 
Barthes gelijk gekregen, en het belang van 
denkers die zich daarmee bezig houden 
neemt toe. 
In zekere zin is dit waar en plaatst het de 
arbeidersbeweging voor nieuwe proble
men, zoals er ook nieuwe vraagstukken 
worden aangedragen door de 'Nieuwe 
Bewegingen'. Feminisme, anti-atoomener
giebeweging, milieugroepen, krakers, 
woongroepen, vredesbewegingen, kriti
sche wetenschappers, werkers in de ver
zorgende beroepen -en deze lijst laat 
zich naar believen nog aanvullen- laten 
zich niet zondermeer inpassen in een tradi
tionele strategie van de arbeidersbeweging. 
Dat geldt niet alleen voor de sociaaldemo
cratie die de bestaande maatschappij wil 
omvormen tot een verzorgingsstaat maar 
evenzeer voor de revolutionaire arbeiders
beweging. 
Vooral geldt dat socialisme voor steeds 
meer mensen veel meer dient te zijn dan 
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'Sowjet-macht plus elektrificatie', niet 
enkel een kwestie is van economische 
verhoudingen, macht over het staatsappa
raat en geloof in de zegeningen van we
tenschap en techniek. 
Socialistische omvorming van de maat
schappij wordt ook steeds minder gezien 
als iets wat alleen door de tegenstelling 
arbeid-kapitaal en uiteindelijk de opheffing 
ervan tot stand zal komen of een zaak van 
de arbeidersbeweging alleen zou zijn. Of 
dit onverenigbaar wordt geacht met het 
marxisme, de belangrijkste revolutionaire 
stroming binnen de arbeidersbeweging, 
zal sterk afhangen van de opstelling van 
de marxisten en vooral van de communis
tische partijen als hun voornaamste orga
nisaties. 
Want ook als dit zich uit in zeer scherpe 
kritiek, dan valt toch op dat veelal de com
munistische partijen als uitganspunt geno
men worden voor het revolutionaire den
ken. Dat is zeker in Frankrijk, met een vrij 
sterke PCF, het geval. In die zin moet ook 
bij het 'anti-marxisme' van de 'Franse 
Filosofen' de vrij sterke afwerende houding 
van de PCF in rekening gebracht worden 
tegen alles wat niet tot de arbeidersbewe
ging (of zelfs de vakbeweging) zou beho
ren. 
Maar ook als het hard gaat is de kritiek van 
de 'Franse Filosofen' op de traditionele 
manieren van revolutionaire politiek maken 
niet altijd onterecht. Wel heeft men bij het 
lezen vaak de indruk dat in grote abstracte 
verbanden wel erg snel en gemakkelijk 
samenhang en conclusies worden aange
dragen. Dit 'met de Franse slag' filosoferen 
levert niet zelden schijnresultaten op, zoals 
het verband tussen de inrichting van de 
gevangenis en dat van de maatschappij, 
die een serieuze analyse niet doorstaan. 
De lezer wordt meegevoerd, meer om 
hem te bekeren dan om hem te overtuigen. 
Michel Foucault is hier een meester in 
door zijn vaak zeer spits gebruik van histo
rische voorbeelden. In het boek 'De Mees-
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terdenkers' van Glucksmann ligt de verlei
ding er gewoon te dik op, wordt het wan
trouwen tegen de 'meesterdenkers' (Fichte, 
Hegel, Marx, Nietsche) bijna paranoïde. 
Maar strikte logische redeneringen werden 
immers ook niet beloofd? Waren de 'Franse 
Filosofen' geen tegenstanders van de 
dictatuur van de Rede? 

Alternatieven 

Toch zijn er ook voor hen die voor de 
filosofie een taak zien in de kritische logi
sche reconstructie van ozne denkwereld 
hele zinnige stukken 'Franse Filosofie'. 
Fragmenten waarin men de denkwereld 
herkent van de 'Alternatieven', degenen 
die zich buiten de gebaande (partij)paden 
om, een weg naar een 'betere' wereld 
zoeken. Zonder al te veel illusies over een 
'uiteindelijke oplossing', zonder een Bastille 
of Winterpaleis te willen bestormen, maar 
wel hardnekkig in gevecht met de heersen
de (wan)orde. 
Ook hier romantiek als crisisverschijnsel 
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als reactie op de crises in de maatschappij 
en als reactie op 'het reëel bestaande so
cialisme' of de 'verzorgingsstaat' als alter
natief. 
Hoe men ze ook wil benoemen, 'Alterna
tieven', 'Nieuwe Bewegingen' of 'Basis 
Bewegingen', geen hedendaagse revo
lutionaire strategie kan er straffeloos aan 
voorbij. Het is een actueel vraagstuk hoe 
zij zich verhouden tot de arbeidersbewe
ging, in hoeverre zij de arbeidersbeweging 
nopen om eigen inzichten te herzien, nieu
we organsatievormen uit te werken, bond
genootschappe.n aan te gaan, kortom 
nieuwe wegen te zoeken. Daarom is de 
'Franse Filosofie', ook al is deze vaak zwaar 
verteerbaar, voer voor marxisten. 

Lex Hendriks 

1. Krisis, tijdschrift voor filosofie 
Administratie: Eerste Breeuwersstraat 8-3, Am
sterdam. Prijs losse nummers f 9,50. Abonne
ment (4 nummers): f 30,-
De hier besproken artikelen staan in Krisis 6 en 
Krisis 7. Krisis 6, dat grotendeels aan de Franse Fi
losofie was gewijd, is inmiddels herdrukt. 
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PARTIJDOCUMENTEN 

Tekst resolutie 
partijbestuur CPN 

De letterlijke tekst van het door het CPN-partijbe
stuur genomen besluit ten aanzien van het rapport 
'De CPN in de oorlog' luidt als volgt: 
Het partijbestuur van de CPN heeft kennis genomen 
van de mededelingen van het dagelijks bestuur inza
ke het rapport 'De CPN in de oorlog', aangenomen 
op het 19e congres van de CPN in 1959. Het partijbe
stuur besluit om het 28ste congres, te houden in no
vember 1982, voor te stellen het rapport als partijdo
cument in te trekken. 
Het partijbestuur overweegt hierbij het volgende: 
1. Een voorstel tot herziening van een congresbe
sluit kan niet strekken tot het wegwissen van gebeur
tenissen uit de geschiedenis. Evenmin kan het er om 
gaan langs deze weg tot een hernieuwde interpreta
tie en vastleggen 'bij besluit' van bepaalde episoden 
uit de CPN-geschiedenis te komen. 
Het partijbestuur gaat uit van het bestaan en van het 
bestaansrecht van verschillen in opvatting, over poli
tieke gebeurtenissen in hetverleden zo goed als over 
vraagstukken van nu. Het partijbestuur acht het nut
tig in dit verband te beklemtonen, dat het voorstel tot 
intrekking van het bewuste document gezien moet 
worden in samenhang met het sindsdien in onze 
partij gegroeide inzicht, dat uniformering van opvat
tingen en ideeën in de partij remmend werkt op de 
ontplooiing van haar politiek. 
2. Het partijbestuur acht onderzoek naar en voortge
zet debat over de geschiedenis van de partij van 
groot belang en beschouwt intrekking van het rap
port 'De CPN in de oorlog' als een zinvolle stap in het 
wegnemen van nog bestaande barrières. De ge
schiedenis van onze partij roept een beeld op vol te
genstrijdigheden, die zich in de ogen van de tegen
woordige beschouwer niet makkelijk laten rijmen. In 
brede progressieve kring is sprake van groeiende 
waardering voor het verleden van de partij (anti-fas
cisme, anti-kolonialisme, democratie), maar leeft te
gelijkertijd ook kritiek op patronen, die men onder de 
noemer stalinisme vat. Deze tegenstrijdigheden roe
pen vragen op, die zowel in als buiten onze partij ter 
discussie worden gesteld, en die verbonden zijn met 
discussies over de strategie van links. Meer onder
zoek naar en diepgaander debat over deze proble
matiek is nodig om de geschiedenis, die nu een ver
brokkeld en vaak zwart-wit gekleurd beeld laat zien, 
beter in haar eigen samenhang te kunnen begrijpen. 
3. Tegelijkertijd realsieert het partijbestuur zich dat 
het rapport 'De CPN in de oorlog' door zijn status, in
houd en geschiedenis in het bewustzijn van velen in 
en buiten de CPN als symbool is gaan functioneren 
voor dat aspect van de historie dat stalinisme ge
noemd zou kunnen worden. In dit verband verwijst 

279 

deze term naar opvattingen en praktijken, die geweld 
doen aan bepaalde beginselen van menselijkheid. 
Intrekking van dit rapport betekent voor het partijbe
stuur dan ook een onderstreping van de ernst en de 
betekenis van het vernieuwingsproces, dat onder 
meer zijn neerslag heeft gekregen in het ontwerp
program dat sinds december 1981 in de CPN ter dis
cussie staat. Dit vernieuwingsproces is ook van be
lang voor de bijdrage, die de CPN willeveren aan het 
helen van breuken uit het verleden, die te lang al ver
deeldheid in de Nederlandse progressieve bewe
ging in stand helpen houden. 
4. In de huidige tijd is het hooghouden van de tradi
ties van anti-fascistische strijd van essentieel belang. 
In de Tweede Wereldoorlog is een onvoorstelbaar 
moeilijke strijd gevoerd tegen de poging van het 
Duitse fascisme de beschaving te vernietigen. In de
ze strijd hebben velen, onder wie talrijke communis
ten, zware offers gebracht en te velen het allerzwaar
ste offer. Het is onze taak het resultaat van deze strijd 
te behoeden en deze offers hoog te houden. Daarbij 
dient de anti-fascistische en persoonlijke itnegriteit 
van allen die in die strijd actief waren, uitgangspunt 
te zijn. 
5. Tot de beginselen, waaraan de CPN in en door 
haar optreden in de maatschappij gestalte wil geven, 
behoren bescherming van de integriteit van de men
selijke persoon en het respecteren van de waardig
heid van het individu. Politieke meningsverschillen 
mogen hieraan geen afbreuk doen. Het partijbestuur 
is van mening dat onderschikking van deze en derge
lijke principes aan eisen van de politiek van het mo
ment onjuist is en meer schade dan goed doet aan 
het maatschappelijk belang dat de CPN wil dienen en 
aan de idealen waarvoor ze strijdt. Verwerking van 
de ervaringen die onze partij in dit opzicht heeft op
gedaan, is naar het inzicht van het partijbestuur on
misbaar bij het formuleren van een progressieve po
litiek en bij het gestalte geven aan een socialistische 
samenleving. Ter bevordering van de discussie hier
over zal het partijbestuur in de voorbereiding van het 
congres nadere intiatieven ontwikkelen. 

Uit De Waarheid van 21 juni. 

CPN-Verkiezingsprogram 
'CPN, PSP, PPR en vaak ook de PvdA hebben elkaar 
in verschillende samenwerkingsvormen gevonden. 
Bijvoorbeeld in gemeenschappelijke lijsten bij pro
vinciale en gemeenteraadsverkiezingen. De CPN ziet 
ook voor de landelijke politiek een zo sterk mogelijke 
vorm van samenwerking tussen progressieve partij
en als onderdeel van eenprogressief beleid.' 
Dit staat in het ontwerpverkiezingsprogram dat de 
CPN dinsdag heeft gepubliceerd. 
De CPN legt in haar program zeer sterk de nadruk op 
politieke samenwerking met andere progressieve 
partijen, waarvoor zij 'bereid is grenzen te stellen aan 
haar vrijheid van handelen'. 
'Het proces van vernieuwing dat in de CPN gaande 
is, is mede veroorzaakt door het inzicht in de nood-
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zaak om dwars door partijpolitieke scheidslijnen 
heen actie en dialoog op gang te brengen, zodat 
nieuwe politieke meerderheden zichtbaar worden.' 
De CPN houdt zich daarbij als voorbeeld voor ogen 
de manier waarop de vredesbeweging successen 
boekte tegen de neutronenbom, het succes van de 
mensen op de bedrijven en de vakbeweging in hun 
strijd tegen de Ziektewetplannen en de manier waar
op de vrouwenbeweging haar eisen naar voren 
brengt. 
'Progressieve machtsvorming ziet de CPN niet alleen 
als een kwestie van het optellen van zetels en het 
vaststellen van statische meerderheden. Progressie
ve partijen die zich daarop blindstaren dreigen zich 
op te sluiten in een coalitie met rechts, zoals met de 
PvdA de afgelopen regeerperiode gebeurde.' 

De CPN noemt een vijftal hoofdpunten in haar pro
gramma. Een actieve vredespolitiek is het eerste 
hoofdpunt. Alle atoomwapens moeten uit Neder
land verwijderd worden en Nederland moet interna
tionaal optreden tegen de politiek van het opdelen 
van de wereld in twee vijandige blokken. 
De CPN is voor een drastische arbeidstijdverkorting, 
bij voorkeur per dag. De lage en middeninkomens 
moeten hersteld, de koopkracht beschermd. De CPN 
wil een democratische controle op de geldstromen 
(subsidies) die nu op de ondernemingenzijn gericht. 
Dat geld moet gebruikt worden voor het scheppen 
van arbeidsplaatsen. Ten vijfde streeft de CPN naar 
doorbreking van het patroon dat mannen heersen 
over vrouwen in huis, op het werk, in de politiek. 
'Toetssteen voor een progressief beleid', zo schrijft 
de CPN in het onwerp-progrm, 'is het scheppen van 
harde garanties voor de bescherming van de koop
kracht van de minimuminkomens, zonder onder
scheid naar leefsituatie'. Dit onderscheid naar leefsi
tuatie, bekend als het 'kostwinnersbeginsel' moet 
overigens uit de hele Nederlandse wetgeving wor
den verwijderd, aldus het CPN-program. 
De volledige tekst van het ontwerp-verkiezingspro
gramma is vandaag in het hart van onze krant als bij
lage opgenomen. 

Uit De Waarheid van 22 juni 1982 

CPN wil nu met PSP een lijst
verbinding 
Het dagelijks bestuur van de CPN heeft in een brief 
aan het partijbestuur van de PSP laten weten nog 
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steeds een lijstverbinding met de PSP te willen, ook 
nu een lijstverbinding van de vier linkse partijen niet 
doorgaat. 
'Hoewel we het betreuren dat er dit keer geen lijst
verbinding mogelijk blijkt met PvdA en PPR stellen 
wij ons op het standpnt dat er zoveel mogelijk linkse 
stemmen effectief gemaakt moeten worden', aldus 
het dagelijks bestuur van de CPN. 
Over een lijstverbinding voor de Tweede Kamerver
kiezingen op 8 september moet nog een definitief 
besluit worden genomen door het congres van de 
PSP. 

Uit De Waarheid van 19 juli 1982 

Kandidatenlijst CPN voor de 
Kamerverkiezingen van 8 sep
tember 1982 

1. lna Brouwer 
2. Gijs Schreuders 
3. Evelien Eshuis 
4. Marius Ernsting 
5. Rieme Wouters 
6. David de Leeuw 
7. Truus Divendal 
8. Hans Geleijnse 
9. Joke van der Zwaard 

10. Boe Thio 
11. lrene Helle 
12. Cara van Dijk 
13. Willen van den Berg 
14. Anneke de Leeuw 
15. John Geelen 
16. Joop Scheepers 
17. Hillie Oasterveld 
18. Jan Berghuis 
19. Cara Dekker 
20. Joop Stout 
21. Annemiek Pijpers 
22. Annie Pol 
23. Tara Oedayrai Singh Varma 
24. Aiko Platje 
25. Fenna Bolding 
26. Jan Reitsma 
27. Douwe Beinim 
28. Nel van Dijk 
29. V era Wijnker 
30. Joop Mantel 
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Een sleutelvraagstuk voor linkse machtsvorming 

De progressieve samenwerking op sociaal
economisch gebied heeft stap voor stap 
een inhoudelijke onderbouwing nodig, 
zodat mét het perspectief van de eenheid 
ook een links program groeiende is. 

Linkse meerderheidsvorming staat en valt 
met de massa-aanhang waarop een geza
menlijk program kan rekenen en met de 

mate waarin het program strijd en 
machtsvorming op alle niveaus kan inspi
reren. Een hernieuwde discussie over de 
zeggenschap in de bedrijven (met nadruk: 
we bedoelen niet alleen industriebedrijven, 
maar ook kantoren, instellingen), uitlopend 
op een door velen gedragen alternatief, 
hoort dan ook deel uit te maken van het 
debat van links. 

DEMOCRATISCHE 
VERNIEUWING IN 
BEDRIJVEN 

Het scheppen van nieuw en zinvol werk, 
het voorkomen dat er nog meer arbeids
plaatsen verloren gaan, kan alleen door 
middel van een democratische sturing van 
de economie. Een veelgehoorde stelling in 
onze kring. Maar betekent dit wachten tot 
de dag waarop de arbeidersbeweging over 
de staatsmacht beschikt? Nee, zeggen de 
opstellers van het ontwerp-actieplan van 
de dialoog van Driebergen: 1 

'Bij sturing gaat het er niet om dat de rege
ring of de overheid alles te zeggen krijgt 
over de economische ontwikkeling. Per 
definitie gaat het erom, dat voor alles de 
formulering van de gewenste richting op 
demokratische wijze tot stand komt. Dat 
wil zeggen dat de werkers in de bedrijven 
en de bewoners in de buurt zelf beslissin
gen naar zich toe trekken voor zover maar 
enigszins mogelijk is. 
Als de bevolking werkelijk greep wil krijgen 
op de ekonomie vereist dat onder meer 

1. Ontwerp-aktieplan van de Dialoog van Drieber
gen, versie zomer 1982. 
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demokratische planvorming, nationalisatie 
van sleutelindustrieën en belangrijke finan
ciële instellingen, planningsovereenkom
sten met andere bedrijven, werknemers
kontrole op de planuitvoering, enz.' 

De huidige wetgeving 

Werknemerscontrole. Wat is de huidige 
wettelijke basis van de controle, de zeg
genschap van de werknemers in de bedrij
ven? Het gaat nu om een viertal wetten, 
deels opgenomen in het Burgerlijk Wet
boek: 
- De Wet op de Ondernemingsraden 

(verder WOR '79), waarin instelling en 
functioneren van de ondernemingsra
den is geregeld; de wet is in 1979 her
zien. 

- De Wet op de Jaarrekening, waarin de 
verplichting om een jaarrekening te 
maken en deze te laten controleren 
door een accountant is geregeld. Er is 
een onderzoek gaande, in opdracht van 
de SER, met betrekking tot de informa
tiebehoefte van werknemers. 

- De Struktuurwet, waarin samenstelling 
en functioneren van de Raad van Com
missarissen is geregeld; er bestaan 
plannen om deze wet te wijzigen. 
De Wet op het Enquêterecht, waardoor 
de mogelijkheid bestaat om een onder
zoek te laten uitvoeren naar een even
tueel wanbeleid van de ondernemer. 

- Een vijfde wet, die in dit rijtje wel ge
noemd kan worden, is de Arbeidsom
standighedenwet, waardoor de werk
nemers zekere controlemogelijkheden 
krijgen over de werksituatie in de toe
komst, want de eerste fase van de wet 
is nog steeds niet van kracht. 

- Tenslotte noemen we het wetsontwerp 
'Vakbondswerk in de Onderneming', 
waardoor de vakbonden een aantal 
minimale rechten en faciliteiten krijgen 
om in de bedrijven aan belangenbe
hartiging te doen. 
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We willen erop wijzen- zonder nu volledig 
te zijn -dat er ook via de EG aan vernieu
wing van het wettelijk kader wordt gewerkt. 
Zo zal het van kracht worden van de Vierde 
EG-richtlijn consequenties hebben voor de 
verplichte jaarverslaggeving van de onder
nemingen. Het gaat dan met name om een 
belangrijke verplichte paragraaf over toe
komstverwachtingen (research, ontwikke
lingsbeleid, personeelsbezetting, winstver
wachting, enz.). 
Tenslotte noemen we de Vrede/ing-Richt
Jijn, een voorstel dat betrekking heeft op 
de controle van de multinationals met 
vestigingen of hoofdkantoren in de EG-lan
den. 

We moeten vaststellen dat met name 
sinds het in werking treden van de nieuwe 
Wet OR in 1979 successen behaald zijn, 
door het benutten van wettelijke mogelijk
heden in combinatie met gezamenlijke 
strijd. Onderzoek van Ad Teulings2 laat ook 
zien dat er sprake is van een toenemende 
activiteit en strijdvaardigheid van onderne
mingsraden en vakbandsgroepen die het 
middel van de OR benutten. 
Maar vooral als het gaat om controle- en 
invloedsverwerving ten aanzien van verrei
kende financiële besluiten ontbreekt het 
noodzakelijke wettelijk kader: buitenlandse 
multinationals, kapitaalsgroepen, grote 
aandeelhouders en de banken hebben vrij 
spel in belangrijke financiële transacties. 
Met goede argumenten, strijdlust en 
grootscheepse activiteiten komt men er 
niet, zoals de werknemers bij Ford en hun 
vakbonden op een pijnlijke manier hebben 
ervaren. 

Trucs 

De grote ondernemers (en de kleinere ook) 
zijn bepaald vindingrijk bij het opsporen 
van mogelijkheden om onder de wet uit te 

2. OR-politiek in Nederland door Ad Teulings, Van 
Gennep, Amsterdam 1981. 



Politiek en Cultuur 

komen, of om de wet naar hun hand te 
zetten. Dat is niet alleen zo met de belas
tingwetgeving, het is ook zo met de mede
zeggenschap. In het algemeen gaat het om 
een ingewikkelde, soms erg specialistische 
problematiek. Wij geven hier een opsom
ming, het gaat dan met name om situaties 
die in acties of in de ondernemingsraad
praktijk aan de orde gekomen zijn. De 
opsomming is dus niet volledig, ook is het 
niet zomaar mogelijk om alternatieven aan 
te geven. Wij willen ervoor pleiten om 
nadrukkelijker dan tot nu toe gebeurt, 
gebruik te maken van de inzichten van 
progressieve juristen, OR-adviseurs, e.d. 
Het is de enige manier om als beweging 
van vakbonden, ondernemingsraden en 
politieke partijen tot een alternatief te ko
men. 

De ... -Nederland BV 
Een aantal Nederlandse concerns heeft de 
buitenlandse activiteiten ondergebracht in 
een aparte BV, of in meerdere aparte BV's. 
De Nederlandse activiteiten zijn dan onder
gebracht in de ... -Nederland BV. 
De aandelen van het concern worden nu 
beheerd door een Holding Company en 
het bestuur van deze 'Topholding' neemt 
de belangrijkste besluiten. Maar de werk
nemers, wier zeggenschap is 'geregeld' via 
een OR of COR hebben geen vat op die 
Topholding, want de (C)OR overlegt met 
de ... -Nederland BV. 

De beheersmaatschappij 
Op een kleinere schaal vinden we steeds 
hetzelfde probleem terug, ook in kleinere 
bedrijven. Veel ondernemers laten een 
juridische scheiding aanbrengen tussen 
een 'beheersmaatschappij', welke de aan
delen beheert en over de kapitaalgoederen 
beschikt, en een 'produktiemaatschappij', 
die in de werkgelegenheid voorziet. De OR 
overlegt met de produktiemaatschappij. 
want daarmee hebben de werknemers een 
arbeidsovereenkomst, maar de belang
rijkste besluiten worden elders genomen. 
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De CV-constructie 
'Hoe raak je als werknemer in een CV-con
structie (CV betekent: Commanditaire 
Vennootschap) betrokken? Er zijn allerlei 
constructies. Hier volgt er een. Je werkt in 
een goedlopende BV met moderne pro
duktiemiddelen en uitstekende winsten. 
Naast jouw BV wordt een CV geplaatst. 
Door dezelfde aandeelhouders. Werkne
mers en bedrijfsmiddelen worden tegen 
een steeds lager wordend bedrag aan de 
CV verhuurd. Het gevolg is dat de BV waar
voor je werkt na een paar jaar geen winst 
meer maakt. Gevolg is ook dat alle nieuwe 
investeringen in de nieuwe CV worden 
gedaan en dat jouw BV na een paar jaar is 
leeggezogen. Naast jouw lege BV staat 
een CV die goede winsten maakt. Je hebt 
alleen niets over die CV te vertellen, want 
alle wetten die de afgelopen honderd jaar 
van toepassing zijn verklaard op de NV, 
zijn niet geldend voor de CV', aldus Tim 
Lakeman, adviseur voor 
ondernemingsraden.3 

De hier genoemde constructies kennen in 
principe veel varianten, de een nog slimmer 
dan de ander. Een groot aantal onderne
mingsraden is in een gevecht gewikkeld 
om juridische opsplitsing van de onderne
ming te voorkomen. In een aantal gevallen 
was men hiermee te laat, zodat het onder
nemingsbeleid op hoofdpunten niet meer 
te beïnvloeden is. 

Dochters van multinationals 
Met de sluiting van Ford werden wij ge
confronteerd met een volstrekt tekortschie
tende wetgeving inzake de juridische en 
economische zelfstandigheid van dochters 
van buitenlandse multinationals. Met name 
via het tribunaal is gebleken dat Ford een 
loopje nam met de argumenten van de 
Nederlandse werknemers en dat Ford dat 
ook kon doen door de volstrekt tekort
schietende Nederlandse en internationale 
wetgeving. 

3. OR-informatie, januari 1980. 
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Toen de sluitingsplannen naar buiten toe 
nog niet eens bekend waren heeft de jurist 
Bauke Geersing4 al een reeks wijzigings
voorstellen inzake Nederlandse wetten 
geformuleerd, die op een vergelijkbare 
constructie betrekking hebben. 
In het zwartboek rond de Ford-sluiting 
geeft Jeroen Terlingen een overzicht van 
de internationale codes en regelingen die 
in de maak zijn en die eveneens betrekking 
hebben op de Ford-affaire.5 

Investeren in het buitenland 
In art. 25-1 WOR '79 is een uitzonderings
bepaling opgenomen, waardoor een OR in 
het algemeen geen adviesrecht heeft bij 
bijvoorbeeld de aankoop van een buiten
landse dochter. Dit is een uiterst schadelijke 
bepaling, omdat hiermee de deur openstaat 
naar de kapitaalexport, zoals bij herhaling 
door de vakbeweging naar voren is 
gebracht.6 

Overheidssteun 
'De Industriebond FNV is van mening, dat 
aan ondernemers die financiële steun 
ontvangen van de overheid de verplichting 
moet worden opgelegd, om over een 
voorstel voor de besteding daarvan advies 
te vragen aan de ondernemingsraad.'7 

Het informatierecht 
Het recht op informatie is uiterst belangrijk 
voor werknemers. In de wetswijziging 
inzake de OR is het informatierecht aan
zienlijk verbeterd, maar het is nog lang 
niet voldoende.8 

De PSP pleit vanuit het gezichtspunt van 
bedrijven die in financiële moeilijkheden 
verkeren voor de oprichting van een 
informatiedienst.9 Overigens staan er in 
het hier aangehaalde boekje heel veel 
voorstellen die wetswijzigingen betreffen, 
niet alleen inzake de OR maar ook inzake 
de andere wetten, die aan het begin van 
dit stuk zijn genoemd. 
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De 'Sterfhuis' BV 
Na OGEM is nu de HEIDEMIJ in het nieuws 
met de schandalige sterfhuisconstructie. 
Men splitst de onderneming op en laat de 
zwakke onderdelen 'sterven', waarbij de 
winstgevende/levensvatbare concerndelen 
worden vrijgesteld van de verplichting om 
bijvoorbeeld afvloeiingsregelingen te beta
len. 
Het is bij de HEIDEMIJ al zover gekomen 
dat de bedrijfsvereniging weigert om voor 
de kosten op te draaien, zodat een deel 
van de ontslagen mensen direct een beroep 
op de bijstand mogen doen. Wel bitter. 

Democratie in de eigen beweging 

Veel mensen vinden bedrijfsdemocratie 
niet zo'n prettig onderwerp ... De uiteinde
lijke mogelijkheden lijken bepaald te wor
den door juridische spitsvondigheden. Dat 
gaat zeker op voor de formele wettelijke 
bepalingen: zie de Wet op de Onderne
mingsraden. Hetzelfde kan gezegd worden 
over de vele ondoorzichtige beroepsproce
dures: een gangbare praktijk voor menige 
actieve OR. Veel OR-leden zitten dan ook 
met het probleem: hoe komen wrp in vre
desnaam uit het isolement, hoe verbeteren 
we de contacten met de mensen die ons 
hebben gekozen, onze achterban? 
Democratie in bedrijven begint niet met de 
onderhandelingen tussen OR en onderne
mingsleiding. Democratie in bedrijven 
begint met de discussie aan de machines, 
in de schaft. Hoe komt ze vandaar naar het 
overleg? 

4. In: de OR en het buitenland, door M. Mulder en 
anderen, uitg. Stenfert Kroese 1981 

5. De kater van het gelijk, door M. Pellanders en J. 
Terlingen, 1982. 

6. GeORganiseerd, uitgave van de FNV over de 
Wet OR 79. 

7. De wet OR, gezien vanuit de Industriebond FNV, 
1979. 

8. Artikelenserie in De Waarheid, nov. 1981. 
9. Noodwet bedrijven in moeilijkheden, PSP, 1981. 
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In de wetten die we aan het begin van dit 
artikel hebben opgesomd, is maar erg 
weinig ruimte gegeven voor 'raadpleging 
van de achterban'. Men zou kunnen zeggen 
dat de wetgever eerst de 'vertegenwoordi
gende structuren' heeft ingevoerd en dat 
er pas veellater erkend is dat de groep die 
'vertegenwoordigd wordt' ook in het plaatje 
thuis hoort. Voor de OR is dat wel heel 
duidelijk, want de eerste versie van de wet 
(1950) geeft de OR geen andere functie 
dan die van klankbord voor de ondernemer. 
En dat heeft weinig met democratie te ma
ken. 
Inmiddels groeit de overtuiging, zowel 
binnen als buiten de arbeidersbeweging, 
dat alle werknemers van hun democrati
sche rechten gebruik moeten kunnen ma
ken en dat dit meer inhoudt dan het recht 
om eenmaal in de drie jaar een nieuwe OR 
te kiezen. Er is de laatste jaren een praktijk 
gegroeid in een deel van de bedrijven 
waarbij de OR of de vakbond de mogelijk
heid krijgen om het voltallige personeel te 
informeren en te raadplegen. We moeten 
dat ook weer niet overschatten, want er 
zijn ook ondernemers die dit weigeren en 
er zijn zelfs ondernemers die, als het toch 
gebeurt, achteraf de onkosten proberen te 
vorderen bij de vakbond. 
Het is dus nodig dat er een wettelijk kader 
komt. De OR moet in werktijd kunnen 
vergaderen met het voltallige personeel, 
de vakbond eveneens. Het is nodig om 
van tijd tot tijd het voltallige personeel te 
informeren over het functioneren van de 
onderneming en over toekomstplannen. 
Het is nodig dat alle werknemers invloed 
kunnen uitoefenen op hun directe werk
omstandigheden. En het is nodig dat alle 
personeelsleden invloed kunnen uitoefe
nen op Raden van Bestuur en Raden van 
Commissarissen, als die er zijn. 
Maar democratie in een bedrijf betekent 
veel meer dan de formele mogelijkheid 
om de bedrijfstop te beïnvloeden. In de 
arbeidersbeweging is de strijd voor demo
cratisering steeds verbonden met belan-
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genstrijd, de strijd voor lotsverbetering 
van de arbeiders. Daarnaast is de demo
cratiseringsbeweging in de bedrijven 
steeds verbonden met het perspectief de 
kapitaalsmacht te beteugelen en uiteindelijk 
te breken. Nu heeft dat laatste weinig zin 
als de arbeidersbeweging er niet in slaagt 
om zélf een democratische beweging te 
zijn. Als dat niet lukt, dan ruilen we de 
heren met de hoed voor de heren met de 
pet. om het maar heel plat te zeggen. 
Dit brengt ons op de Nederlandse arbeids
verhoudingen. 

Meer dan andere hoogontwikkelde kapita
listische landen kent Nederland de traditie 
van gecentraliseerde arbeidsverhoudingen. 
Veelvuldig centraal overleg tussen de 
'partners' en met de overheid ging lange 
tijd samen met een historische zwakte van 
de vakbeweging binnen de ondernemingen 
en onderkoelde de verenigingsdemocratie 
en de strijdlust in de belangrijkste bonden. 
Inmiddels is het heel moeilijk geworden 
om op centraal niveau winst te behalen, 
zelfs om de meestal wettelijk vastgelegde 
verworvenheden te handhaven, hoe nodig 
dat ook is! Loonwetten, loonmaatregelen, 
bezuinigingen op de staatsuitgaven, aan
tasting van de sociale zekerheid volgen 
elkaar op en blokkeren de belangrijkste 
weg die de FNV altijd heeft gezocht. 
Door een aantal FNV-bonden en binnen 
een aantal FNV-bonden wordt gepleit voor 
een veel meer syndicalistische en op con
frontatie met de afzonderlijke ondernemers 
gerichte koers. Resultaten bij een aantal 
sterke bedrijfstakken en bedrijven, verster
king van de vakbondsbasis, hernieuwde 
aandacht voor het democratisch functione
ren van de verenigingen, het zijn belangrijke 
argumenten voor het 'basisme', hoewel de 
strijd in de bedrijven ook moeilijker gewor
den is door de crisis. 
Het vakbondswerk in de onderneming 
biedt naar onze mening de beste mogelijk
heden voor democratisering van de vak
verenigingen, mits het ook samengaat met 
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decentralisatie van het beleid, inclusief het 
arbeidsvoorwaardenbeleid. 
In een interview in 198010 heeft Cees St. 
Nicolaas, hoofdbestuurder van de Indu
striebond FNV, hierover een aantal dingen 
gezegd. Het is goed om dit nog eens te 
herhalen: 
'De vraag is of de bond zich niet te veel 
bezighoudt met het makre-ekonomisch 
beleid. Moeten wij ons arbeidsvoorwaar
denbeleid nu laten voeden door wat uit de 
ledenvergaderingen komt of moeten we 
ons meer laten leiden door het rapport van 
de kommissie Ekonomische Deskundigen 
van de SER, of het CPB? Ik zeg niet dat je 
het laatste totaal moet negeren maar het is 
natuurlijk wel een heel andere invalshoek. 
Je kunt zeggen: we beginnen ons beleid te 
voeren op basis van wat leden en kaderle
den vinden en natuurlijk komen we dan 
grenzen tegen. Maar dat is dan toch anders 
dan wanneer die grenzen al bij voorbaat 
worden gelegd van bovenaf, zonder dat 
iemand kan controleren hoe en waarom.' 
Het geeft te denken dat de zeer aarzelende 
decentralisatie van het vakbondsbeleid 
steeds opnieuw wordt doorkruist (we 
kunnen toch moeilijk schrijven: 'afgewis
seld') door centrale plannen en ledenraad
plegingen met betrekking tot het 'inleve
ren'. Naar onze mening loopt de decentra
lisatie van het vakbondswerk stuk als er 
niet in de bedrijfsledengroepen iets te 
beslissen en iets te ondernemen valt. En 
de democratie in de vakverenigingen kan 
alleen maar bloeien als dit samengaat met 
wezenlijke beïnvloeding van het werkge
versbeleid, bijvoorbeeld via de OR. 
Democratie in het bedrijf is dus niet blijvend 
zonder een democratische vakbeweging. 
Onze stelling is dat het omgekeerde ook 
niet blijvend is. De arbeidersbeweging kan 
alleen maar levendig en vechtlustig blijven 
als er wat te beslissen en te beïnvloeden 
valt op het niveau waar men werkt. Het 
enige alternatief is centralisme en massa
mobilisatie ... tot de staatsmacht is veroverd. 
En dan? 
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Afscheid van de klassensamenwerking 

Er is lange tijd met veel reserve naar de 
OR gekeken, vooral door mensen die een 
actieve rol vervullen in de strijd op de 
bedrijven. Daar was een goede reden 
voor: de Nederlandse OR heeft zijn wortels 
in de klassensamenwerking. Wie de wet 
OR 1950, 1971 en 1979 naast elkaar legt, 
vindt dat heel duidelijk terug. De eerste 
wet heeft het gemeenschappelijk belang 
van ondernemers en arbeiders als centrale 
gedachte. De tweede wet heeft een dubbele 
doelstelling: klassensamenwerking én 
belangenbehartiging. De derde wet is nog 
lang niet vrij van sporen van klassensa
menwerking; het is in feite een compromis 
tussen de op strijd gerichte stromingen in 
de arbeidersbeweging én de op 'overleg' 
gerichte stromingen binnen de arbeiders
beweging en ondernemersklasse. 
De opstelling die de besturen van de be
langrijkste vakbonden hebben gekozen 
laten een aantal koerswijzigingen zien, 
zoals David de Leeuw ook aangeeft in 'OR
informatie'.11 Eerst kon de hele vakbewe
ging (uitgezonderd de EVC) zich verenigen 
met de OR-ideologie; later groeide de 
kritiek en kwam het bedrijvenwerk naar 
voren, veelal ook als alternatieften opzichte 
van de OR. met alle botsingen die daarmee 
gepaard gingen tussen vakbondskaderle
den onderling; nu ziet men de OR in de 
meeste vakbonden als een middel voor 
belangenbehartiging. 
Rond de indiening van het wetsontwerp, 
dat uiteindelijk tot de WOR '79 heeft geleid, 
is er een enorme discussie geweest tussen 
een aantal NVV bondsbesturen, die uit
eindelijk geleid heeft tot het meerderheids
standpunt: 'wij willen geen kilo verant
woordelijkheid in ruil voor een ons zeg
genschap'. Geen medeverantwoordelijk
heid dus voor de besluiten genomen in de 
door kapitalisten beheerde bedrijven. Met 

10. In De Groene, 10 september 1980. 
11. OR-informatie, maart 1982. 
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deze stellingname werd door een meer
derheid van de vakbondsleiders afstand 
genomen van de harmoniegedachte. Er 
was ook alle aanleiding voor deze conclu
sie; denk maar aan de gebeurtenissen bij 
Enka-Breda, waar de OR zich liet binden 
aan de directieplannen, terwijl de meerder
heid van de vakbandskaders het initiatief 
nam tot de strijd, die ook een groot succes 
was. 
Ten aanzien van de OR heeft de Industrie
bond FNV zich heel consequent aan dit 
standpunt gehouden. Het probleem is 
natuurlijk dat ook vakbandsonderhande
laars permanent 'vuile handen' maken; 
ieder akkoord, iedere voorlopige wapen
stilstand is een stukje instemming met een 
door de ondernemers geschapen en opge
drongen realiteit. Hoeveel vakbondsbe
stuurders hebben de afgelopen tijd geen ja 
gezegd tegen een plan voor afslanking of 
sluiting, in de overtuiging dat ze daarmee 
erger voorkwamen? Vaak heeft dit ook 
geleid tot hevige kritiek binnen de vakbon
den, vooral natuurlijk als de overtuiging 
leefde dat er door strijd meer te bereiken 
was. 
Zeer zeker wordt er binnen de arbeidersbe
weging verschillend gedacht over de mo
gelijkheid van sturing en ordening onder 
kapitalistische verhoudingen. Maar vrijwel 
nergens wordt er nog instemming betuigd 
met deze of gene ondernemingsstrategie, 
in de overtuiging dat dit een redelijke en 
op gemeenschappelijk belang gebaseerde 
overeenkomst is. Het gemeenschapsden
ken vinden we nog wel in bijna ongewij
zigde vorm bij theoretici als Van Zuthem, 
en daarmee ook wel binnen het CNV. De 
belangrijkste FNV-leiders hebben zich de 
laatste jaren steeds verder verwijderd van 
de ideologie van de klassensamenwerking 
zoals die in de vijftiger jaren overheerste. 
In het algemeen worden nu overeenkom
sten afgesloten, nadat met machtsmiddelen 
geprobeerd is om de belangen van de 
arbeiders te verdedigen. Discussies en 
onvrede over de resultaten hebben dan 
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meestal betrekking op de manier waarop 
de macht tot gelding gebracht is en op het 
democratisch functioneren van de vakver
enigingen. 
Heel veel OR-leden en vakbondsleden 
vinden het vreemd dat de leiding van de 
Industriebond FNV zelf heel gauw compro
missen sluit met werkgevers, terwijl het
zelfde bondsbestuur altijd waarschuwt 
tegen ondernemingsraden die de bond 
'voor de voeten lopen'. Van tijd tot tijd 
wordt er hevige kritiek geuit op de vak
bondsbesturen, omdat zij de neiging heb
ben de uitbreiding van de bevoegdheden 
voor de OR te dwarsbomen of af te rem
men. We vinden die discussie op een heel 
markante manier terug in de Tweede Ka
merdebatten in 1978 bij monde van Stan 
PoppeY De PvdA-fractie stemde tegen een 
aanmerkelijke verruiming van de bevoegd
heden van de OR, na ruggespraak met 
vertegenwoordigers van de belangrijkste 
vakbonden. Maar dat was nog de tijd van 
de 'kilo verantwoordelijkheid'. 
Wij vinden dezelfde discussie veel recenter 
terug in een ingezonden stuk in de Volks
krant door Pier van Gorkum, destijds Ka
merlid voor de PPR. Van Gorkum trekt fel 
van leer naar aanleiding van een (later 
genuanceerd) commentaar in ZIN (Indu
striebond FNV). Hij constateert dat vakbe
weging en ondernemers beide tegenstan
der zijn van uitbreiding van de bevoegdhe
den van de OR: 
'Naar mijn mening zitten de vakbonden 
met deze stellingname op een verkeerd 
spoor. Hoe moeilijk de situatie voor de 
vakbeweging op dit moment ook is, een 
confrontatie met de ondernemingsraden 
brengt ze alleen maar verder in de proble
men. De zeggenschap die de werknemers 
na jarenlange moeizame strijd hebben 
verworven geven ze nooit meer uit handen. 
Er zullen alleen maar ondernemingsraden 
bijkomen, tienduizend in de komende drie 
jaar. 

12. Handelingen Tweede Kamer, 20 september 
1978. 
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Als de vakbeweging tijdig de bakens verzet 
is er als coördinerend orgaan voor al die 
ondernemingsraden een grote toekomst 
weggelegd. Die omschakeling naar een 
zuiver dienstverlenend apparaat is met 
name een mentale omschakeling, omdat 
dienstverlening iets anders is dan de dienst 
uitmaken. Als de vakbeweging zich echter 
krampachtig aan oude taken blijft vasthou
den, zal ze alleen maar bemerken dat de 
nieuwe taken door anderen worden 
overgenomen.' 13 

Overigens lijkt het erop dat de Industrie
bond FNV bezig is het standpunt met be
trekking tot de OR opnieuw te bezien. In de 
nota 'Verder kijken' ( 1980) komt een passa
ge voor die naar onze mening recht doet 
aan de mogelijkheden die de OR biedt. In 
de nota 'Aan de slag in de industrie' (1982) 
worden een aantal wijzigingen van de wet 
voorgesteld. In een recent interview ver
klaart Ruud Vreeman, (medewerker Indu
striebond FNV) dat het terechte afscheid 
van de harmoniegedachte in de bond op 
sommige punten te ver is doorgeslagen. 14 

Op deze plaats willen we niet verder ingaan 
op de bedenkingen die er nu bij een deel 
van de FNV-leiding nog zijn tegen verdere 
wetswijzigingen. 

Wachtend op de grote klap 

Van de grootste arbeiderspartij de PvdA 
wordt wel gezegd dat zij vrijwillig afzag 
van de eis tot zeggenschap in de bedrijven 
in ruil voor deelname aan regeringscoali
ties. Op die. manier kon het voorkomen dat 
NVV-bestuurders die nauw verbonden 
waren met de PvdA-top ons land voor een 
socialistisch land hielden in de jaren vijftig. 
Bij velen leefde dan ook het idee dat de 
vakbondsleiding er goed voor was om dit 
'socialisme' te verdedigen in de bedrijven 
en in dat klimaat paste natuurlijk de OR, 
zoals de eerste versie van de OR-wet aan
gaf, heel goed. 
In die tijd had de CPN het niet zo moeilijk 

288 

met een analyse van de ondernemingsraad. 
We vinden in Politiek en Cultuur dan ook 
buitengewoon rake typeringen ten aanzien 
van de OR en de medezeggenschap. Een 
uitstekend artikel is bijvoorbeeld geschre
ven door Friedl Baruch in 1962. 15 Bijna 
alles waar we vandaag de dag over discus
siëren staat erin: het informatierecht, de 
achterban, geheimhouding, de macht van 
de multinationals, enz. 
Toen in NVV-verband de eerste kritiek op 
de klassensamenwerking doorbrak, zaten 
de CPN-woordvoerders niet alleen heel 
goed met hun standpunt, ze liepen zelfs 
een flinke stap vóór. Bij de Kamerbehande
ling rond de Wet OR 1971 noemde Henk 
Hoekstra de (Wet op de) OR een fopspeen 
en hij pleitte voor ' ... de vorming van be
drijfsraden, die volstrekt onafhankelijk van 
de ondernemer moeten functioneren en 
na vrije kandidaatstelling in het bedrijf 
worden gekozen'. 16 

Niet zo gek, vinden wij; het zou de belang
rijkste inzet worden voor de wetswijziging 
in 1979. Met instemming kon Henk Clerx in 
1974 de ontwerp-resolutie voor het NVV
congres citeren, waarin de belangenbe
hartiging van de werknemers voorop ge
steld werd en tegelijkertijd kritiek leveren 
op de opvatting van prof. Van Zuthem, 
waar in die tijd zeker nog invloed van 
uitging in kringen van de FNV (NVV)Y 
Tegelijkertijd begonnen de moeilijkheden. 
De CPN had wel een opvatting over belan
genstrijd, maar geen opvatting over demo
cratie en democratisering binnen de kapi
talistische maatschappij. Zolang het ging 
om méér zeggenschap voor de arbeiders 
in de bedrijven zaten we wel goed. Maar 
zodra het ging om het veroveren van de
mocratische structuren, zonder dat er 

13. De Volkskrant, 1 december 1981. 
14. OR-informatie, januari 1982. 
15. P&C 12/62, zie ook 'Versluiering van naakte kapi

taalsmacht' in P&C 12/59enJ. van Ee in P&C7/61. 
16. Een nieuwe wet, een oud geluid, Henk Hoekstra, 

brochure CPN, 1970. 
17. Henk Clerx in P&C 4/74. 
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sprake was van verovering van de staats
macht en het breken van de kapitaalsmacht, 
hadden we geen antwoord (het gaat hier 
steeds om de bedrijven, niet om democra
tisering van bijv. de universiteit). Op die 
manier werd onvoldoende herkend welke 
veranderingen zich voltrokken in de PvdA. 
In 1974 veegt Rob Milikowski 18 de vloer 
aan met een publikatie van de Wiardi 
Beekmanstichting: 'Op weg naar arbei
derszelfbestuur'. In dit rapport staat onder 
meer dat democratisering van de bedrijven 
een leerproces is (onder kapitalistische 
verhoudingen)- niet zo'n vreemd uit
gangspunt voor een partij die met rechts 
in een coalitieregering zit. Democratise
ringsprocessen zijn leerprocessen, dat is 
zeker de praktijk ook in de ondernemings
raad. 
Volgens Rob Milikowski waren ideeën 
over zelfbestuur, voorzover ze in Nederland 
bestonden, altijd pogingen om ' ... een soort 
alternatief te propageren voor de marxis
tisch-leninistische theorie, die de noodzaak 
stelt van het overnemen van de bedrijven 
door de politieke macht van de werkers, of 
als onderdeel van een campagne tegen de 
vakbeweging, daarbij de uitwas van de 
burokratisering als wezen bestempelend'. 
Terwijl er dus sprake was van een door
braak binnen de sociaal-democratie (be
doeld wordt de ontwerp-resolutie van het 
NVV) ten aanzien van belangenstrijd en 
bedrijfsdemocratie, bleef de CPN steken in 
de oude opvatting dat de arbeiders eerst 
de politieke macht dienden te verwerven, 
voordat er verder over iets nieuws te praten 
viel. 
Overigens ligt hier een sterke parallel met 
de opvattingen die we aantreffen in de 
traditionele linkervleugel van de FNV in de 
jaren zeventig. Binnen de Industriebond 
FNV vinden we een onafgebroken pleidooi 
tegen het scheppen van nieuwe beslis
singsstructuren binnen de ondernemingen. 
In de CPN gebeurde dat nog iets duidelijker. 

18. Rob Milikowski in P&C 6n4. 
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Ideeën, voorstellen en theorieën in de zin 
van werknemerscommissarissen, werk
overleg werden altijd afgeschilderd als 
'bedrog', 'ondernemers-sociologie', 'quasi
democratisch'. Coöperaties en associaties 
werden afgeschilderd als perspectiefloze 
eilandjes of speeltuinen. 
Wij zijn van mening dat de linkervleugel in 
de arbeidersbeweging zich veel te vaak 
heeft afgezet tegen 'quasi-democratische' 
vindingen, met als hoofdargument: het 
zijn ondernemersideeën (wat soms aardig 
klopte). Het gevolg was: een defensieve 
opstelling van links, terwijl rechts (in heel 
veel gevallen het CNV) op die ideeën in
speelde. De progressieve stromingen in de 
arbeidersbeweging zijn er tot nu toe onvol
doende in geslaagd, om nieuwe inzichten 
in zich op te nemen, óm te vormen en te 
presenteren in een offensieve, democrati
sche strategie. 

Economische sturing of zelfbeheer 

Op de CPN-zomercursus 1982 hebben wij 
een discussie gevoerd over een eerste 
versie van dit artikel. Deelnemers waren 
leden van ondernemingsraden en mede
zeggenschapseemmissies uit bijna alle 
maatschappelijke sectoren, alsmede een 
aantal onderzoeksmensen, partijbestuur
ders en vakbondskaderleden. Wat leverde 
deze discussie nu op 7 Gezegd moet worden 
dat wij het over de voorafgaande passages 
betrekkelijk eens waren. 
Daarnaast hebben we geprobeerd om de 
discussie te voeren over 'de structuren' of 
'de instituties', zoals Raden van Commis
sarissen, sectorraden en dergelijke. Wat 
leverde die discussie op? 
Twee problemen kwamen bij elk punt 
terug. Dat was de discussie van het per
spectief, de kapitaalsmacht uit te schakelen 
en tegelijkertijd steeds democratischer 
structuren te creëren. Dat was in de tweede 
plaats de discussie over de democratische 
controle van de mensen over topstructuren, 
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de discussie ook over de mogelijkheid, om 
de mensen bij de besluitvorming te blijven 
betrekken, de mogelijkheid van massamo
bilisatie. 
Hoe stellen wij ons nu uiteindelijk de hoog
ste beslissingsmacht in een onderneming 
voor? Dat brengt ons op de huidige Struc
tuurwet en daarmee op de Raden van 
Commissarissen. 
De FNV heeft zich op verschillende plaatsen 
uitgesproken voor arbeiderszelfbestuur, 
als doel op lange termijn. Dat betekent dat 
de FNV uiteindelijk voor afschaffing van de 
Raad van Commissarissen is. Maar op 
korte termijn wordt een heel andere op
stelling gekozen. De FNV wil nu een aantal 
commissarissen laten benoemen door de 
OR en een evengroot aantal door de aan
deelhouders. Gezamenlijk benoemt men 
dan nog een derde groep 'onafhankelijke' 
commissarissen. In zo'n constructie vindt 
de FNV dan weer dat de 'werknemersorga
nisaties' zijn/haar eigen verantwoordelijk
heid heeft (geen 'loopjongens' voor de 
OR). De Industriebond heeft een ander 
standpunt, deze bond is tegen werkne
merscommissarissen. 
Wij zijn van mening dat er sprake moet 
zijn van maatschappelijke controle op de 
belangrijkste beslissingen, welke worden 
genomen door de top van de grote onder
nemingen. Ook op lange termijn. Uiteinde
lijk zullen de werknemers kunnen beschik
ken over een gedeelde beslissingsmacht 
over het ondernemingsbeleid. Wij zijn dus 
vóór het instellen van een beslissingscolle
ge zoals de Raad van Commissarissen. Het 
gaat dan om twee belangrijke bepalingen: 
welke groepen zijn vertegenwoordigd en 
op welke manier? Welke besluiten nemen 
de werknemers zelf, ook in laatste instan
tie? 
Wij zijn voor twee soorten commissarissen. 
Werknemerscommissarissen worden ge
kozen (en liefst niet indirect) door de werk
nemers in het bedrijf, zij zijn controleerbaar, 
afzetbaar en houden ruggespraak met de 
werkvloer. Volgens reglement werken de 
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werknemers comm. nauw samen met de 
OR of COR, maar voorkomen dient te 
worden dat er een opeenhoping van infor
matie en invloed in de kring van OR-leden 
en comm. ontstaat. 
De andere commissarissen zijn 'maat
schappijvertegenwoordigers', zij hebben 
banden met bewegingen en belangen
groepen buiten de onderneming. Zo kun
nen wij ons voorstellen dat de omwonen
den van Hoogovens invloed hebben via de 
IJmondraad. De milieu- en energiebewe
ging krijgt invloed op de energiesector, zo 
ook de consumentenvertegenwoordigers. 
Gaat het om overheidsbedrijven, of bedrij
ven met overheidskapitaal, dan kunnen er 
ook overheidsvertegenwoordigers in de 
RvC gekozen worden. 
Dit is uiteraard een model dat volstrekt in 
conflict is met de nu overheersende belan
gen van financiers, banken, aandeelhou
ders en grootindustriëlen. Het gaat hier 
dus niet om een op korte termijn afgestemd 
voorstel, het gaat om een perspectief. 
Voorlopig lijkt het nodig om maximale 
invloed af te dwingen voor de werknemers 
in het bedrijf en de OR. Verderop komen 
we daar nog op terug. 
Zoals het nu gaat is de oncontroleerbaar
heid van de commissaris misschien wel 
het grootste probleem (en de persoonlijke 
verrijking). Dat is wellicht niet in één keer 
uit te roeien, want we hebben het hier 
over het hol van de leeuw van de kapitalis
ten en dáár zal de vernieuwing niet begin
nen. Toch zouden wij willen pleiten voor 
reglementering: 

- beperking van cummulatie van functies 
en uitwassen in de beloning; 
reguleren van het overleg en de af te 
leggen verantwoording aan de achter
ban van waaruit men spreekt; 

- voor de nu al bestaande werknemers
commissaris: kortere afstand naar de 
werkvloer, door onder meer periodieke 
vergaderingen met het personeel, in 
samenspraak met de OR; 
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- regels voor openbaarheid. 

Hoe stellen wij ons de hoogste beslissings
macht voor in de economische sectoren 
en (voorzover het over economische be
sluitvorming gaat) in de regio's? Voor wat 
de sectoren betreft zijn wij voor een beslis
singsstructuur welke steunt op de zeggen
schap van de werknemers in de bedrijven. 
Vandaar uit lijkt het ons nodig om een 
onderling beraad van bijvoorbeeld OR-le
den en vakbandsvertegenwoordigers op te 
zetten en om vandaar uit de ondernemers
politiek te beïnvloeden. Sectorraden, sa
mengesteld uit werknemersvertegenwoor
digers en werkgevers lijken ons een te 
grote stap onder de huidige verhoudingen. 
Wij vrezen dan, zoals dat ook gebeurde in 
de Beleidscommissie Scheepsbouw, een 
overmatige invloed van ondernemerszijde, 
terwijl de werknemersleden al heel snel 
contact met de groep die zij vertegenwoor
digen zullen verliezen. Wel onderling be
raad in zoveel mogelijk sectoren, geen sec
toroverleg. 
Op dezelfde manier zou men kunnen zeg
gen: wel regionaal beraad, geen regionale 
tripartite overlegstructuur (maar dan niet 
alleen vanuit bedrijven). 
Het gaat hier vooral om een inschatting 
van de huidige mogelijkheden, om een 
strategische keuze dus. De herinnering aan 
de PBO, de kritiek op het ideologische 
mechanisme van de SER en de Stichting 
van de Arbeid spelen hierbij een belangrijke 
rol. 

Tenslotte over de zomercursusgroep nog 
het volgende. Waar de discussie over 
strategie en perspectief ging werd vaak 
heel verschillend gedacht. Dat bleek samen 
te hangen met de aard van de bedrijven 
waar men aan refereerde. Het lijkt ons 
nodig om in P&C nog afzonderlijk aandacht 
te besteden aan coöperaties en zelfbeheer 
én aan de multinationale ondernemingen 
en grote banken. 
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Slotopmerkingen en voorstellen 

Het lijkt ons nodig om in samenwerking 
met een zo breed mogelijke groep verte
genwoordigers uit de arbeidersbeweging 
toe te werken naar een aantal wijzigings
voorstellen van in de eerste plaats de Wet 
op de Ondernemingsraden. Wij denken 
dan aan vakbondsmensen, vertegenwoor
digers van de progressieve partijen, juris
ten, OR-leden. Daarnaast lijkt het ons nodig 
om onderling beraad te houden inzake 
wijzigingsvoorstellen, waarvan de proce
dure al in werking is (wijziging van de 
structuurwet en uitbreiding van het infor
matierecht OR bijvoorbeeld). 
Hoe stellen wij ons, wat de CPN betreft, de 
belangrijkste wijzigingen in de wettelijke 
kaders voor? 
In de eerste plaats zijn er een groot aantal 
veranderingen nodig die betrekking hebben 
op de relatie ondernemingsraad - achter
ban. Enkele van die punten zijn in dit artikel 
genoemd. 
In de tweede plaats is het nodig om zo 
veel als mogelijk is te voorkomen dat de 
werkgevers een loopje nemen met de 
wetgeving. Een aantal problemen zijn in 
dit artikel gesignaleerd, maar oplossingen 
zijn erg moeilijk te geven, ook al omdat het 
verschillende wetten en wetsvoorstellen 
betreft. Het idee van een noodwet, zoals 
de PSP bepleit inzake 'Bedrijven in moei
lijkheden' spreekt ons aan. Het is dringend 
nodig om te onderzoeken of iets dergelijks 
mogelijk is met betrekking tot juridische 
constructies, welke de zeggenschap van 
werknemers ondermijnen. In de praktijk 
van de OR zal dit o.a. neerkomen op her
formulering van het adviesrecht. 
In de derde plaats bepleiten wij een aantal 
wijzigingsvoorstellen in de Wet OR die 
betrekking hebben op uitbreiding van de 
beslissingsmacht van de OR. Met name 
zijn wij ervoor om het instemmingsrecht 
en het recht van initiatief aanzienlijk uit te 
breiden. Wij zijn ervoor om de werknemers 
in de onderneming (de OR) het recht te 
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geven om te beslissen over: 
- besluiten en regelingen die de kwaliteit 

van de arbeid betreffen, aansluitend op 
de arbeidsomstandighedenwet; 

- besluiten en regelingen die op korte 
termijn gevolgen hebben voor de werk
gelegenheid, zoals uitbestedingsbeleid, 
het inschakelen van koppelbazen en 
onderaannemers, ontslagbeleid; 

- aansluitend op het bovenstaande: 
nader te omschrijven besluiten en 
regelingen inzake het investeringsbe
leid, voor zover ze op korte termijn van 
invloed zijn op de kwaliteit van het 
werk en de werkgelegenheid. 

Eerder in dit artikel hebben wij ons uitge
sproken voor herwaardering van de Raad 
van Commissarissen en voor werknemers
commissarissen. Gesteld dat iets dergelijks 
realiseerbaar is, dan nog is het nodig om 
zoveel mogelijk beslissingsmacht bij de 
werknemers in het bedrijf en bij de OR te 
leggen. Het bovenstaande moet in dit licht 
gezien word.en als een minimum-pakket, 
waarover de OR kan beslissen. Zolang 
Raden van Commissarissen functioneren 
zoals ze nu doen, blijft het afdwingen van 
maximale macht, dus ook maximale uit
breiding van de bevoegdheden, van de OR 
een doel. 
In de vierde plaats zijn wij voorstanders 
van een veel verdere decentralisatie van 
het arbeidsvoorwaardenbeleid. Dat is geen 
zaak die wettelijke regeling behoeft. De 
enige juiste wettelijke regeling is een rege
ling die de onderhandelingen tussen werk
gevers en werknemers volkomen vrij laat, 
aangevuld met minimumregelingen zoals 
het wettelijk minimumloon. Decentralisatie 
van het arbeidsvoorwaardenbeleid is een 
zaak die de vakbeweging aangaaL 
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Wij zijn er dan ook voor, om van het voorstel 
waarvoor de CPN jarenlang heeft gepleit19 

(het toekennen van bevoegdheden aan de 
OR ten aanzien van de loon- en arbeids
voorwaarden) af te stappen. Wij blijven 
daarmee voorstanders van loonstrijd per 
onderneming, te voeren onder leiding van 
vakbandsafdelingen en actiecomités. Maar 
wij willen de loononderhandelingen niet 
verplaatsen naar de OR. In die bedrijven 
waar het mogelijk is om er meer uit te 
slepen dan elders, kan dat het beste ge
beuren via de cao of via aanvullingen 
(maar wel in contractvorm) op de cao. 
Voor ons geldt bij deze stellingname niet 
in de eerste plaats het argument van de 
'monopoliepositie' van de erkende vakbe
weging. Voor ons geldt het argument van 
de kracht en de eenheid van de arbeiders
beweging. Als het loonfront (of het nu om 
loonsverhoging gaat of om behoud van de 
koopkracht) zich verplaatst naar de OR-ka
mers, dan zullen met name ook de tegen
krachten versterkt worden. De onderne
mers krijgen de kans om weer terug te 
komen met prestatiebeloning en fracties 
van de arbeidersklasse, bijvoorbeeld het 
hoger personeel, zullen hier en daar de 
kans krijgen om zich te mengen in de 
inkomensstrijd voor de lager betaalden. 
Daarom menen wij dat het kader van de 
inkomensstrijd de door vakbonden afge
sloten cao moet blijven. 

Utrecht, 20 september 1982 
Kees Korevaar 

Carl Splinter 

19. Ger Hocgenberg in P&C 6/80, Fré Meis in De 
Waarheid 16 maart 1977, Henk Hoekstra, zie 
noot 16. 
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Bij de 350ste geboortedag van Baruch de Spinoza 

In de maand november is het driehon
derdvijftig jaar geleden dat Baruch (ook 
wel Bento of Benedictus) de Spinoza werd 
geboren. Hij was de grootste denker van 
Nederlandse bodem; zijn geschriften wor
den tegenwoordig door kenners uit Oost 
en West diepgaand bestudeerd, terwijl er 
alleen in de afgelopen tien jaar al zo'n 
duizend studies over hem zijn gedrukt. 
De vraag die vele filosofen bezig houdt, is 
de kwestie van de prioriteit van de geest 
danwel van de materie, ofwel hun onder
linge verhouding. Spinoza heeft dat vraag
stuk geniaal opgelost door beiden, geest 
én stof, te definiëren als twee aspecten 

van één zelfde substantie. Heel versimpeld 
gezegd: voorwerpen en voorstellingen 
zijn volgens hem dezelfde verschijnselen, 
nu eens onder het materieel, dan weer 
onder het geestelijk standpunt bekeken; 
net zoals men een kromme lijn van de ene 
kant als hol en van de andere kant als bol 
kan zien. De gevolgtrekkingen die Spinoza 
op grond van dit inzicht op godsdienstig 
gebied trok, werden als ketterij be
schouwd; hij werd in 1656 uit de Portu
gees-Israëlitische gemeente gebannen. 
In de daaraan voorafgaande periode leidde 
de jonge Spinoza een handelsfirma in Am
sterdam. 

Een wijsgerig Amsterdams 
koopman 

door Guido van Suchtelen 

Amsterdam in 1632 

Zestienhonderdtweeëndertig. Het is het 
jaar waarin de lenzenslijper Antonij van 
Leeuwenhoek ( 1632-1723), later anatoom 
van Europese vermaardheid, werd gebo
ren, evenals de speculant Johannes Ver
meer (1632-1675). het grootste schilders
genie van de Gouden Eeuw. En als we 
mogen afgaan op een mededeling van de 
predikant Joh. Colerus1 van ruim zeventig 
jaar na dato, kan men berekenen dat ook 
Baruch de Spinoza in dat jaar werd geboren 
en wel op 24 november. Waarschijnlijk 
tenminste. Want er is geen authentiek 

Guido van Suchtelen is secretaris van het Spinoza
huis te Rijnsburg. Hij bewerkte voor Politiek en Cul
tuur een voordracht die hij begin oktober voor de 
Universiteit van Urbino hield. 

protocol bekend, waarin deze datum is 
vastgelegd. 
Wat men wèl met zekerheid kan zeggen is 
dat begin 1632 te Amsterdam de Door-

1. Colerus (Johannes). Benedielus de Spinoza, 
1705, art. XIV. 
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luchtige School werd opgericht, die later 
de status van gemeentelijke universiteit 
zou krijgen. Het openingscollege werd 
door Caspar Barlaeus2 gegeven op 9 janu
ari, 's morgens vroeg, want de belangstel
lenden moesten meteen na afloop naar de 
handelsbeurs kunnen lopen, die om 11 uur 
open ging! De inaugurale rede handelde 
over de MERCATOR SAPIENS, de wijze 
koopman. Barlaeus zei dat hij in een stad 
als Amsterdam, zo geheel en al ingesteld 
op geld verdienen, inderdaad over niets 
anders kon spreken dan over handel, winst, 
rijkdom. Maar hij wilde dat wel op een 
wijsgerige manier doen. En zo ontvouwde 
hij een heel program van eisen waaraan 
een goed koopman moest voldoen. Deze 
moest zich, naast zijn handelspraktijk, 
onder meer wijden aan filosofie, speciaal 
aan moraalleer, want daar uit leerde men 
ernst te maken met de deugd van eerlijk
heid en met de waarheidsliefde. 
Dat juist zo'n onderwerp voor de opening 
van de hogeschool werd gekozen is karak
teristiek voor de aspiraties van de regen
tenklasse en tegelijk voor de positie van 
Amsterdam, tóén de grote, deels zelfs 
gemonopoliseerde wereldmarkt van waren 
en kapitaal. Amsterdam was de rijkste en 
volkrijkste stad binnen de Zeven Provinciën 
en de burgemeester werd door buiten
landers destijds wel voor een soort burger
koning van de Republiek aangezien. In 
snelle ontwikkeling was de stad een sta
pelmarkt van noordelijke en zuidelijke 
produkten geworden. Toen Portugal werd 
ingelijfd door de Spaanse koning (1580)
met wie de Zeven Provinciën in oorlog 
waren- werd de haven van Lissabon 
voor Hollandse schepen onveilig. De reders 
lieten hun schepen nu rechtstreeks naar 
Afrika en Azië varen. De eerste vaart naar 
Indië (tegenwoordig lndonesia) leverde de 
aandeelhouders 400 procent winst op! Een 
ware winstkoorts beving de burgerij. On
ophoudelijk staken grote en kleine burgers 
geld in de uitrusting van nieuwe schepen, 
vaak op risico van volledig verlies (bode-
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merij). Spoedig richtten particuliere en 
stadsrederijen een maatschappij op, de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602) 
die een monopoliepositie ten aanzien van 
de handel op Aziatische landen had. De 
hoogste bloei bereikte de Compagnie toen 
ze definitief en met uitsluiting van alle 
andere Europese mogendheden, voor de 
eerstkomende twee eeuwen de betrekkin
gen met het Japanse Rijk regelde. Deze 
triomf van voorzichtig koopmansbeleid 
viel in het jaar 1632 ... 
Zo kon men op de kaden langs de Amster
damse grachten zowel Poolse studenten, 
Moscovische persverkopers, Spaanse 
inquisitie-spionnen als Franse geleerden 
en Duitse vorstenkinderen tegenkomen. 
Sommigen van hen zochten er een (be
trekkelijk) verdraagzame omgeving, allen 
zochten er hun voordeel. 

Portugees-Israëlitische kooplieden 

Onder de handelaren in Amsterdam namen 
de Portugese Israëlieten bepaald niet de 
geringste plaats in. Bewaard is een acte 
van 16 december 1596 waarin sprake is 
van een Emanuel Rodrigues Spinoza; deze 
behartigde in Nantes (Frankrijk) de belan
gen van de koopman Vega te Amsterdam. 
Vega was een van de eerste Maranen3 die 
naar de Hollandse hoofdstad waren uitge
weken voor de inquisitie en die hier bur
gerrecht hadden gekregen. Zijn vertegen
woordiger in Nantes, Emanuel Rodrigues, 
vertrok in 1616 naar Amsterdam. Onder de 
familieleden die mee verhuisden, was ook 
zijn neef, Michael de Spinoza. Aan hem 
heeft Emanuel Rodrigues zijn zaken volledig 
overgedragen omstreeks het jaar waarin 
Michael een zoon kreeg, die de sacrale 
naam Baruch droeg. Uit bewaard gebleven 

2. Barlaeus (Caspar van Baerle), 1584-1648. Hoog
leraar in de logica, bevriend met o.m. Gonst. 
Huygens en Menasse ben Israël. 

3. Maraan: scheldwoord voor in schijn tot het 
Rooms-Katholicisme bekeerde Moor of Jood. 
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boeken van de Wisselbank blijkt dat Michael 
zeer soliede werd geacht en dat hij zowel 
waren importeerde als exporteerde, terwijl 
hij verder deelnam aan de diamant- en 
wisselhandel. Hij stak ook geld in bodeme
rij-brieven, dat wil zeggen in de uitrusting 
van zeeschepen op risico van algeheel ver
lies. 
Twintig jaar liepen de zaken redelijk goed. 
Maar in 1652 brak een zee-oorlog uit tussen 
de Republiek en Engeland. De vissersvloot 
en talrijke handelsschepen gingen te gron
de. Michaels zaak leed zware verliezen. Hij 
zelf stierf op 28 maart 1654. 
Baruch, die in de gewone omgang op z'n 
Portugees Bento heette, ging op eigen 
risico zaken drijven. Nog geen tweeëntwin
tig jaar oud vestigde hij met een broer de 
nieuwe Firma Bentoy Gabriel de Spinoza. 
Voor zijn familie had hij eerst het vermogen 
van zijn moeder gered; dit dreigde namelijk 
door de schulden van zijn vader verloren 
te gaan. Aan de Hoge Raad der Nederlan
den richtte Baruch een rekwest tot afschei
ding van het moederlijk erfdeel uit de 
boedel van Michael. De Hoge Raad nam 
een voor hem gunstige beslissing en zo 
kreeg hij ruime armslag voor de nieuwe 
familie-firma. 
Hoe beheerst, gewetensvol en met kennis 
van zaken Baruch verder als koopman 
optrad kan men opmaken uit de recon-. 
structie van een episode, die verborgen 
ligt in een aantal protocollen uit de Am
sterdamse Gemeentelijke Archiefdienst 
Ontdaan van alle notariële formuleringen 
is de geschiedenis aldus: 
BentolBaruch had, volgens een van de 
bedoelde acten, eens een grote wissel van 
f 500,- (zeg nu maar f 12.000,-) gekocht 
van een zekere Manuel Duarte. De wissel 
was getrokken op de JUWelenhandelaar 
Anthonij Alvares. Op de vervaldag presen
teerde Bento hem prompt (25 februari 
1655). Maar Alvares betaalde niet uit; hij 
beloofde slechts over enkele dagen het 
geld te zullen geven. De jeugdige Spinoza 
maande hem daarna nog verscheidene 
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keren aan. Tenslotte stelde hij door tus
senkomst van een andere Portugese Isra
ëliet, M. Levi, aan Alvares voor hem dan 
maar juwelen in pand te geven. De schul
denaar wees ook dit van de hand en toen 
liet Bento hem voor het gerecht dagvaar
den. 
Nu liet Alvares door een notaris aan Spi
noza weten, dat de wissel voor inning 
maar naar een kantoor in Antwerpen moest 
worden gezonden. Toen de notaris met 
deze boodschap aan de deur kwam, was 
Spinoza niet thuis. De notaris vroeg het 
dienstmeisje mijnheer Spinoza in te lichten. 
Nog dezelfde dag ging Spinoza naar hem 
toe om te zeggen dat hij Alvares' voorstel 
niet aanvaarden kon omdat de laatstge
noemde al was gedagvaard. Weer een 
paar dagen later stelde een gerechterlijk 
vonnis Spinoza in het gelijk. Prompt ver
zocht de eiser aan de magistraat om Antho
nij Alvares te gijzelen. De schuldenaar 
werd meteen door twee politie-dienders, 
-hun namen zijn nog bekend!- opgepakt 
en vastgehouden in een drukke herberg in 
de Nes, toen een levendige winkelstraat. 
In de herberg, met het uithangbord 'De 
vier Hollanders', is volgens een bewaard 
gebleven politie-getuigenis, twist ontstaan. 
Spinoza werd aangevallen en gestompt 
toen hij zijn geld kwam opeisen. Hij wilde 
daarop de herberg verlaten, maar op straat 
viel een broer van Alvares hem weer lastig, 
sloeg zijn hoed van zijn hoofd en vertrapte 
die. De kwestie werd pas bijgelegd toen 
een tweede broer van Alvares zich borg 
stelde voor de verschuldigde f 500,-. 
Kalm eiste Spinoza echter nog een extra 
vergoeding voor rente-verlies en voor zijn 
hoed. Evenals de Koopman van Venetië 
eiste hij het volle pond. En hij kreeg het! 
Maar daarna was hij meteen bereid Alvares 
grootmoedig een voorschot te geven om 
de kosten van de gerechtsdienaar en de 
waard te betalen! 
Alvares zou al drie eeuwen vergeten zijn 
als niet zijn schuld aan Spinoza was vast
gelegd. Zo ziet men een briljant woord van 



Politiek en Cultuur 

de Engelse schrijver Oscar Wilde bewaar
heid: 'Slechts door zijn schulden niet te 
betalen kan men hopen in de herinnering 
van de handelsklasse voort te bestaan.' 

Nieuw karakterbeeld van Spinoza 

De documenten waaruit de hier beschreven 
episode kan worden gereconstrueerd, 
werden door A. M. Vaz Dias4 een halve 
eeuw geleden al ontdekt, maar er werd tot 
dusver nog geen uitgebreide analyse ge
maakt van de vele biografische gegevens 
die ze bevatten. Er is uit de aangehaalde 
feiten een heel ander beeld van Spinoza 
naar voren te halen dan het traditionele. 
Uit overlevering wordt ons al eeuwen lang 
het romantische beeld van een in stil ge
peins verzonken asceet in wat povere 
omstandigheden voorgehouden; iemand 
die 'zich van alle de werrelt afgetrokken 
had'. Deze woorden van zijn vereerder 
Jarig Jelles5 zijn door bijna alle biografen 
voor realiteit aangezien, terwijl men uit de 
context toch eerder moet afleiden dat 
Spinoza wel de wens heeft gekoesterd in 
rust en in het verborgen te kunnen werken, 
maar dat hij in feite heel zijn leven relaties 
met vele personen onderhield. In het 
maatschappelijk leven trad hij onderne
mend op, herhaaldelijk maakte hij reizen 
en wat hij wilde bereiken zette hij vasthou
dend, ja met een soort gelijkhebberigheid, 
door. De eerste zuiver wetenschappelijke 
Spinoza-biografie moet nog worden 
geschreven; ze zal naar mijn mening dit 
gecorrigeerde beeld van zijn aard bevesti
gen. Trouwens, het recentste boek over 
zijn leven - het werk van Theun de Vries6 

-gaat al in deze richting. 
Spinoza, de koopman. De Firma Bentoy 
Gabriel de Spinoza bestond volgens proto
collen te Amsterdam nog in 1664, dus acht 
jaar na de uitbanning van Baruch uit de 
Portugees-Israëlitische synagoge. Daarna 
werd ze door Spinoza's broer Gabriël, nog 
op het eiland Barbados voortgezet. Maar 
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voor BentolBaruch heeft het actieve koop
manschap korter geduurd. 
Zijn eigen herinnering aan de episode die 
ik hiervààr schetste, transformeerde zich al 
spoedig in levenswijsheid. Zo schreef hij 
-misschien juist denkend aan de beledi
ging van de afgeslagen hoed- aan H. 
Oldenburg, dat hij 'van niets zozeer een 
afkeer heeft als van twist'. 7 

En nog kernachtiger zal hij de episode van 
zijn koopmanschap samenvatten in één 
woord: experientia, ervaring, waarmee hij 
zijn Vertoog over de verbetering van het 
Verstand (ca. 1662) opende, om dan te ver
volgen: 
'Want de dingen, die zich het meest doen 
gelden in het leven, en door de mensen, 
gelijk men uit hun daden kan opmaken, 
voor het hoogste goed worden gehouden, 
kunnen tot drie worden teruggebracht: 
rijkdom, eer en zingenot.' 
Hier moet men het bijvoeglijk naamwoord 
wijsgerig aan het woord koopman toevoe
gen. Want hier breekt het besef door dat in 
het alledaagse leven het wezen en de 
schijn van de dingen niet samenvallen en 
dat het juist de rol van de denkende mens 
moet zijn het wezen van de dingen achter 
hun verschijning te ontdekken. 
Karl Marx heeft eens de regel gesteld, dat 
voor wie de verhoudingen in het eco
nomisch leven (de strijd om rijkdom!) wil 
analyseren, 'de abstractie de enige kracht 
is die hem tot instrument kan dienen'. 8 

Lang voor het verschijnen van Het Kapitaal 
heeft Spinoza deze methode al toegepast 
in een reusachtig denk-bouwwerk, dat ook 
na drie eeuwen fundamenteel nog onaan
getast overeind blijft. 

4. Vaz Dias (A. M.) en W. G. van der Tak, Spinoza 
mercator et autodidactus. Den Haag, Nijhoff, 
1932. 

5. Jelles (Jarig), Voorreeden tot B.d.S De Nagelale 
Schriften. Amsterdam, 1677. 

6. Vries, (Th. de), Spinoza, Amsterdam, z.j. 
7. Spinoza (8. de), Brief 6 aan H. Oldenburg, de se

cretaris van de Royal Society te Londen. 
8. Marx (Karl), Le capita I, livreI, tome 1, p. 18. Pa ris, 

Ed. Sociales, z.j. 
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l>E lJOORLlTt'Jl'J !GE St HOOf_.. 

Het Athenaeum I/lustre - De doorluchtige school aan de Oudezijds Voorburgwal (tegen
woordig Agnietenkapel). 

En van kapitaal gesproken: ongetwijfeld 
hebben juist Spinoza's ervaringen als 
koopman ertoe geleid dat zijn penetrerende 
blik al het fetisj-karakter van het geld kon 
vaststellen. 'In onze tijd', schrijft hij, 'is het 
geld het ruilmiddel voor alle dingen 
geworden'. 9 En sterker nog, Spinoza heeft 
al een verschijnsel gesignaleerd dat veel 
later door Marx als algemene regel zou 
worden geformuleerd, namelijk dat onder 
het opkomend handelskapitalisme zich 
letterlijk alles als waar, als koopwaar mani
festeert. Liefde, schoonheid kan men kopen. 
Zelfs de vrede is koopwaar. 
In de tweede oorlog tussen de Republiek 
en Engeland (1665-1667) noteerde Spinoza: 
'De Hollanders denken op dit ogenblik 
zelfs nog niet in de droom aan vrede, tenzij 
het misschien die kant opgaat dat ze de 
vrede met geld kopen. '10 

Deze passage uit een brief aan zijn vriend 
H. Oldenburg, lijkt een honende bijtoon te 
hebben. Maar de opmerking was toch wel 

precies een vertolking van de wensen van 
de grote bourgeoisie en van de bewinds
man van de Generale Staten van de Zeven 
Provinciën, Johan de Witt, in wiens nabij
heid hij toen was gaan wonen. 

Het toeval berekenbaar maken 

De opinie van de heersende klasse was 
inderdaad dat men zolang mogelijk met 
geld de politieke balans in evenwicht kan 
houden, mits men maar inzicht in de ver
houdingen heeft; dat wil zeggen, als men 
de kansen (de waarschijnlijkheid) van 
gebeurtenissen maar kan berekenen. In 
zijn correspondentie met de financier Van 
der Meer uit Leiden heeft ook Spinoza zijn 
bijdrage hieraan geleverd door een bepaald 

9. Spinoza (8. de), Ethica, IV, aanhangsel hoofdstuk 
XXVIII. 

10. Spinoza (8. de), Brief 32 aan H. Oldenburg. 



Politiek en Cultuur 

vraagstuk van de waarschijnlijkheidsreke
ning op te lossen. Zijn vader had in zijn tijd 
nog blind op Fortuna moeten wedden met 
bodemerijbrieven. Nauwelijks tien jaar 
later probeerde de hele koopmansstand 
het wispelturige lot in een web van cijfers 
te vangen. Patriciërs als C. Huygens en 
Johan de Witt waren meesters in het becij
feren van de wetmatigheid van het toeval. 
Overigens bleef het patriciaat er zich terde
ge van bewust dat de Republiek door haar 
reusachtige rijkdom wel machtig was, 
maar ook zeer kwetsbaar. De handelsvloot 
moest permanent varen. Daarvoor was, 
koste wat kost, vrede nodig. Niet alleen 
voor de Zeven Provinciën mèt de buurlan
den, maar ook tussen andere mogendhe
den onderling. Een zelfde redelijke en 
berekenende koopmansfilosofie beheerste 
ook het politiek beleid in binnenlandse 
zaken. Afspraken moesten worden geho
noreerd, zeker als het om geld of leveranties 
ging. En de jonge koopman Spinoza heeft 
getoond deze eerste regel in de samenle
ving consequent te volgen! 
Vorstelijke glorie, veroveringszucht, dynas
tieke aspiraties van de stadhouders en van 
de fanatieke predikanten, die de eerzuchtige 
neigingen van het Oranje-hof in Den Haag 
steunden, verschenen in het oog van de 
patriciërsklasse, de regenten van De Witt, 
als passies: die moesten worden bedwon
gen uit welbegrepen eigenbelang, dat 
overigens als algemeen belang werd afge
schilderd. 
Spinoza abstraheerde deze heersende 
mening, die alleen de mening van de heer
sende klasse was en legde deze abstractie 
ten grondslag aan zijn staatsleer: om einde
lijk rustig, veilig en gezond te kunnen leven 
moet ons verlangen zijn: 'de hartstochten 
te beheersen.' Maar onmiddellijk hieraan 
voorafgaand formuleert hij een nog be
langrijker wens van zijn tijd, namelijk: 'de 
dingen in verband met hun eerste oorzaken 
te begrijpen.'11 Het zijn woorden die de 
eeuw van de Verlichting aankondigen. En 
tevens een weerklank van een vers van de 
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in de Gouden Eeuw zeer geliefde Latijnse 
dichter Vergilius: 'Felix qui potuit rerum 
cognoscere causas' (Gelukkig hij, die de 
oorzaken der dingen, dat wil zeggen hun 
wezen, heeft leren inzien). 12 

Deze spreuk wordt door Spinoza's vriend, 
Jarig Jelles, heel toepasselijk en bewust 
geciteerd in de Voorreeden tot Spinoza's 
nagelaten geschriften (1677). Deze Jelles 
was zelf ook groothandelaar, deed zaken 
met Portugees-Israëlieten en zijn levens
loop vertoont uiterlijk gelijkenis met die 
van Spinoza. Omstreeks dezelfde tijd dat 
bij Spinoza, door de uitbanning uit de 
synagoge, de breuk met middeleeuwse 
tradities werd voltrokken, deed Jelles, 
'ziende, dat geld en goed bijeen te schra
pen, hem naar de ziel niet gelukkig maken 
kon ( ... )zijn winkel aan een eerlijk man 
over, en begaf zich ( .. .) in stilte buiten het 
gewoel der wereld, om zich te oefenen in 
de kennis der waarheid ( ... ) en wijsheid te 
verkrijgen'. 
Deze woorden zouden Caspar van Baerle 
hebben gestreeld. We lezen ze in een boekje 
dat Jelles' Belijdenisse 13 bevat en waarover 
hij met Spinoza heeft gecorrespondeerd; 
Baruch kon er zich in vinden. Ook Jelles 
maakte zich los van lithurgische verstarring 
en (in dit geval christelijke) dogmatiek; hij 
legt de nadruk op het innerlijke licht (de 
rede), dat leidt tot het kennen van alle waar
heid. 
Van kooplieden als Jelles en Spinoza kan 
men zeggen, dat ze de culturele emancipa
tie van het vroege handelskapitalisme tot 
object hebben, maar dat ze tegelijk het 
subject van die ontwikkeling zijn. In dit 
licht is het losraken van de Portugees-Isra
ëlitische gemeenschap (1656) geen schok
kend incident, maar een noodzakelijk mo-

11. Spinoza (B. de), Godgeleerd-Staatkundig ver
toog, hoofdstuk 111. 

12. Vergilius, Georgica 11,490. 
13. Jelles (Jarig), Belijdenisse. Amsterdam, J. Rieu

wertsz, 1684 (hier geciteerd naar K. 0. Meinsma, 
Spinoza en zijn Kring, 1896, p. 104). 
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ment in het leven van onze wijsgerige 
koopman uit Amsterdam. 
Amsterdammer; dàt was hij, dàt voelde hij 
zich ook toen hij zijn geboortestad al een 
paar jaar had verlaten en in Rijnsburg 
woonde (1661-1663). Want nadrukkelijk liet 
hij in het enige boek14 dat tijdens zijn leven 
onder zijn volle naam verscheen, op het 
titelblad drukken: door Benedictus de 
Spinoza, Amsterdammer. Het was als het 
ware een teken van verbondenheid met al 
zijn vrienden die in de hoofdstad van de 
Republiek de bouw van zijn denkstelsel op 
de voet volgden ... 
En het is ook de toevoeging Amsterdammer 
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aan zijn eigen naam, samen met de hele 
hier beschreven episode, die ons het gelijk 
aantonen van de jonge Marx, toen deze 
schreef: 
'De wijsgeren komen niet zomaar als pad
destoelen uit de grond; ze zijn de voort
brengselen van hun tl}"d, hun volk, welks 
subtielste, kostelijkste en onzichtbaarste 
sappen in de filosofische gedachtengangen 
rouleren. '15 

14. Spinoza (B. de). De beginzelen van de wijsbe
geerte van René Des Cartes, Amsterdam, 1664. 

15. Marx (Karl). in: Rheinische Zeitung, 14 juli 1842. 
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Net zo min als dat het geval is met de bevrij
ding van vrouwen, geloven wij dat het socia
lisme vanzelf zalleiden tot democratische 
voorzieningen en een 'bevrijdende' hulpver
lening. Integendeel. De strijd voor een demo
cratische gezondheidspolitiek, voor zeggen
schap over eigen leven en welzijn, zal een 
belangrijk onderdeel moeten zijn van de strijd 
voor nieuwe socialistische verhoudingen. 

Om de kwaliteit van 
ons bestaan 

Dit stuk is een bewerkte neerslag van de 
discussies, die in het najaar '81 zijn gevoerd 
binnen de Amsterdamse partijgroep ge
zondheidszorg en maatschappelijke dienst
verlening. We hebben ons diepgaand 
bezonnen op ons eigen functioneren. Want 
waarom bleef de groep in een impasse 
steken, waartegen geen enkel partijkruid 
gewassen leek te zijn? Onze oude posities 
in acties verloren, acties voor een groot 
deel weggeëbd, terwijl de aanvallen op 
onze sector doorgingen, een slechte op
komst op partijgroepbijeenkomsten, veel 
leden van de groep elders actief, zoals in 
de vredes- en vrouwenbeweging of in 
vernieuwing van het werk, sommigen ook 
geen partijlid meer. Uit de analyse van 
onze actie- en partij-ervaringen hebben we 
een aantal conclusies getrokken. 
Allereerst concludeerden we dat er een 
nieuwe gezondheidspolitiek ontwikkeld 
moet worden: wat willen we als commu
nisten voor gezondheidszorg in Nederland? 
Strijd voor gezondheidszorgvoorzieningen 
als verworvenheden van de bevolking is 
niet genoeg: het moet gaan om voorzie
ningen die daadwerkelijk bijdragen aan de 

kwaliteit van ons bestaan en niet om voor
zieningen die mensen zieker maken, van 
hun zelfstandigheid beroven, of maat
schappelijke problemen helpen verdoeze
len, ontpolitiseren; voorzieningen waarin 
een democratische controle op het hulp
aanbod en de besteding van premiegelden 
gewaarborgd is. Maar we concludeerden 
ook dat het als groep en als partij kunnen 
ontwikkelen van zo'n nieuwe theorie en 
praktijk samen moet gaan met veranderin
gen in het denken en handelen van 'de 
partij', van haar oriëntatie en structuur. En 
vooral over dit laatste gaat dit stuk, ging 
ook de discussie in de partijgroep. Hoewel 
het oorspronkelijke stuk en de discussie 
alweer een jaar oud is, vinden we onze 
ervaringen en inzichten belangrijk genoeg 
om ze door te geven aan anderen in de par
tij. 
Wij zijn feitelijk een nieuwe groep geweest 
die zich heeft ingevoegd in oude structuren. 
Wij zien aanknopingspunten genoeg van 
onze discussies met die in afdelingen of 
die zich vanuit nieuwe groepen in de partij 
(vrouwen bijvoorbeeld) aandienen. 
Verder zitten er in dit stuk aanzetten tot 
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formulering van een bredere sociaal-eco
nomische oriëntatie en tot overdenking 
van onze verhouding tot sociale initiatieven. 
Discussiepunten die ons inziens van belang 
zijn om verder te kunnen met de coalitie
politiek en de vernieuwing van de partij. 
Voor wie het stuk als te kritisch overkomt 
is het goed te weten dat juist het proces 
van bewustworden, hoe we zelf een on
derdeel waren van een partijstructuur, 
waar we óók tegen aanliepen, nodig was 
om te weten wat onze nieuwe oriëntatie 
moest zijn en te kunnen gaan bedenken 
hoe we daar als partij naar toe moeten 
gaan werken. 
We hebben de redactie toegezegd dat 
laatste in een vervolg-artikel verder uit te 
werken. Rond de psychiatrie in Amsterdam 
hebben we enkele eerste stappen op onze 
nieuwe lijn gezet, rond de ziekenhuissituatie 
zitten we er middenin. De jongste aanvallen 
op de ziekenhuisbedden liegen er immers 
niet om: er staan duizenden arbeidsplaat
sen op de tocht en de eerste lijn (gezond
heidszorg in de buurten) is ondanks alle 
mooie politieke beloftes nog steeds niet 
versterkt. Integendeel, de afgelopen jaren 
blijkt de tweede lijn (ziekenhuizen, etc.) een 
twee keer zo grote post op de begroting te 
zijn geworden dan die van de eerste lijn. 
Het smeden van brede coalities en massa's 
mobiliseren tegen de ziekenhuissluitingen 
is in onze ogen niet langer voldoende: er 
staan bedden leeg (hoewel minder dan 
wordt gesuggereerd), mensen worden 
onterecht langer in het ziekenhuis vastge
houden bij gebrek aan verpleeghuizen of 
voldoende eerstelijnsvoorzieningen, of 
omdat het de enige manier is om een 
ondeugdelijk financieringssyteem te laten 
werken. Tegelijkertijd constateren we dat 
ook de afbraak van de eerste lijn verder 
gaat en allerlei pogingen tot vernieuwing, 
zoals gezondheidscentra of samenwerking 
van huisartsen met specialisten, geen kans 
krijgen. En dat noodzakelijke investeringen 
er niet van komen gezien, met name in de 
tweede lijn, de grote kostenstijgingen en 
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de premiedruk. Hoe keren we de huidige 
ontwikkeling om? Naar een werkelijk 
versterkte eerste lijn, naar een daarop 
aansluitende tweede lijn, waarin niet sala
risbehoeften van specialisten maar hulp
vragen van de bevolking centraal staat. 
Kortom, hoe keren we deze ontwikkeling 
om naar een democratische gezondheids
politiek? Daarover echter een volgende 
keer verder. 

Geschiedenis 

Vanaf 1973 zijn er in de gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening talrij
ke, vaak massale acties gevoerd. In het 
begin vooral vanuit één werkgebied, bij
voorbeeld de ziekenhuizen of de gezinsver
zorging; later waren het gezamenlijke 
acties: 'tegen de bezuinigingen, vóór een 
ander beleid'. 
De laatste jaren kwam het niet meer tot dit 
soort grootscheepse landelijke acties. 
Verschillende actiegroepen gingen zich 
meer richten op inhoudelijke discussies 
over de hulpverlening en de eigen positie 
als hulpverlener. Andere groepen, zoals 
het LAK en het LOVEL sliepen in. Opvallend 
was echter wel dat de actie in de gezond
heidszorg als verschijnsel niet verdween, 
maar heel anders ingevuld en gericht 
werd: in vakbondswerk, OR-werk, vredes
actie, milieu- en feministische strijd. Soms 
ook wel gericht tegen bezuinigingen, maar 
dan vaak binnen een instelling. Commu
nisten hadden altijd een grote rol gespeeld 
in de anti-bezuinigingsstrijd. De hele orga
nisatie en indeling van de partijgroep was 
afgestemd op het initiëren, coördineren en 
ondersteunen van acties. 
Voor inhoudelijke discussie hadden we 
geen tijd. Die hoorden naar ons idee meer 
thuis op de werkplek. Bovendien, inhoude
lijke meningsverschillen zouden de eenheid 
kunnen schaden in acties of de coalitiemo
gelijkheden beperken. 
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Het was dan ook logisch dat de partijgroep 
vanuit die opstelling bleef praten en zoeken 
naar mogelijkheden om opnieuw tot mas
sale anti-bezuinigingsstrijd te komen. Hier
door onstand een enorme kloof tussen 
onze activiteiten (of liever: aanzetten tot...) 
en die van vele andere actieve mensen in 
de gezondheidszorg en ook tussen de 
actievelingen van de partijgroep en dege
nen die niet meer kwamen of die zich 
nooit zo aangetrokken hadden gevoeld tot 
dit soort 'politiek maken'. 
De frustraties die deze periode opleverde 
werden versterkt door het gebrek aan 
belangstelling en feitelijke steun die we 
binnen de partij ondervonden. Omdat we 
zelf wel ingingen op telkens terugkerende 
verzoeken andere partij-initiatieven te 
ondersteunen, duurde het lang voordat we 
de tijd durfden te nemen om onze eigen 
problemen te analyseren. 
Bovendien hadden ook wij te lijden onder 
de algemene moedeloosheid als reactie op 
de steeds sterker wordende bezuinigings
stroom en de feitelijke onmogelijkheid om 
hiertegen een dam op te werpen. 

Vragen 

Hoe komt het nu dat de partijgroep in zo'n 
impasse is geraakt? Hoe kon het gebeuren 
dat velen van ons op ons werk volop werk
ten aan vernieuwing en democratisering 
en daarover ideeën ontwikkelden, terwijl 
we daar in de partijgroep niets mee deden? 
Onderkenden we te weinig het politieke 
belang van vernieuwing en democratise
ring, of waren er belemmeringen om deze 
ervaringen te verwerken tot politieke stel
lingnames van de groep en van de partij 
als geheel? Wat waren dan belemmerin
gen? Bij onszelf, in de partijstructuur,
oriëntatie en -werkwijzen? Welke verande
ringen van denken en werken in de partij 
zijn er nodig om de voorwaarden te schep
pen dat een partijgroep tot een zelfstandige 
politieke ontplooiing kan komen? 
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Vanuit deze vragen en de discussies hier
over zijn we tot een aantal conclusies/stel
lingen gekomen. Deze zijn door de partij
groep als geheel onderschreven. Voor de 
leesbaarheid van dit stuk hebben we telkens 
de conclusies opgenomen onder het bijbe
horende, toelichtende hoofdstukje. 

Plaats gezondheidswerkers in de partij 

De partijgroep gezondheidszorg functio
neert al acht jaar onafgebroken op eigen 
kracht. Desalniettemin is de gezondheids
zorg voor de partij als geheel nog steeds 
een onbekend, nieuw terrein; ze wordt 
overgelaten aan deskundigen, de werkers 
zelf. De groep zelf heeft zich altijd erg ver
antwoordelijk gevoeld voor het vertalen 
van de partijpolitiek naar het eigen veld 
toe. Zij was erg actiegericht en nogal strak 
georganiseerd. 
Toen een aantal mensen opgenomen 
werd in districts-en partijbestuur werd het 
patroon: 'punten van bovenaf naar onderen 
vertalen en uitwerken' erg versterkt. De 
groep werd steeds meer een uitvoerend 
orgaan. 
De bestuurservaringen zelf waren veelal 
frustrerend: onze inzichten en ervaringen 
werden in bestuursorganen slecht begre
pen of op hun (politieke) waarde geschat. 
Wel moet je als bestuurder voortdurend bij 
je eigen groep aankloppen voor medewer
king en uitvoering aan algemene partij-ini
tiatieven die lang niet altijd blijken aan te 
slaan. Hierdoor loop je snel de kans van je 
eigen groep (achterban) te vervreemden. 

De oriëntatie van het bedrijfswerk 

De partijgroep gezondheidszorg- met 
name de ziekenhuisgroep daarbinnen
heeft in de partij altijd aansluiting gezocht 
bij wat het bedrijfswerk genoemd wordt: 
de personen en overlegsituaties die zich 
bezighouden met de strijd op de bedrijven. 
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Dit in de hoop te kunnen profiteren van 
ervaring en deskundigheid, bijvoorbeeld 
op het gebied van CAO's, het werken in 
vakbonden, ondernemingsraden, etc. En 
ook, heel praktisch gezien, te kunnen profi
teren van partijsteun bij het verspreiden 
van materiaal aan de poort en het vervaar
digen hiervan. 

Het duurde jaren voordat deze aansluiting 
tot stand kwam: pas in 1978, toen de eerste 
gezondheidswerker in het partijbestuur 
gekomen was, ontstond er op landelijk 
niveau een overleggroepje van mensen uit 
de gezondheids-en welzijnssector onder 
leiding van de landelijke verantwoordelijke 
voor het bedrijfswerk. Van steun voor onze 
groep kwam echter niet zo veel terecht. 
Maar wel werd, méér nog dan in de periode 
daarvoor, een beroep op onze groep ge
daan om bijdragen te leveren aan 'geza
menlijke stukken strijd', zoals de actie 
'Bestek moet van de Baan' en de 'Dialoog 
van Driebergen', maar ook de staking in de 
Rotterdamse haven, de strijd voor de vijf
ploegendienst bij Mobil Oil, de actie voor 
het behoud van de ADM/NSM, Ford, enz. 

Onze eigen actiepunten waren hierin niet 
herkenbaar. Aan het ontwikkelen van een 
eigen, nieuwe oriëntatie van onze strijd in 
de gezondheidszorg kwamen we niet toe. 
Hoe is het te verklaren dat het niet lukte tot 
een werkelijke aaneensluiting of integratie 
te komen van onze strijd in de gezond
heidszorg binnen het totale bedrijfswerk 
en de sociaal-economische oriëntatie van 
de partij? 
Op de eerste plaats is het voor gezond
heictswerkers de afgelopen jaren niet mo
gelijk gebleken de traditionele gerichtheid 
van de partij op bepaalde bedrijfstakken 
waar zij van oudsher sterke posities be
kleedt (of bekleed heeft) te doorbreken of 
zelfs maar ter discussie te stellen. Die 
gerichtheid heeft nogal het karakter van 
een heilig huisje. 

In de praktijk van het bedrijfswerk betekent 
het dat vrijwel alle aandacht, mankracht en 
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organisatorische steun naar deze bedrijfs
takken gaat. 
Gezondheidswerkers vertonen niet zoveel 
overeenkomst in belangen, interessen en 
ideeën met werkers in bijvoorbeeld de 
haven, de bouw, de gemeenteambtenaren 
of de scheepsbouw. Zo worden in onze 
sector veel acties gevoerd voor behoud of 
verbetering van de kwaliteit van het werk 
en is er nu eenmaal weinig belangstelling 
voor zaken als loon en arbeidsvoorwaar
den. In de sociaal-economische opstelling 
van de partij wordt echter de loonstrijd 
(behoud van de koopkracht) altijd als 
hoofdstrijdpunt gezien. Het gevecht om 
loonsverhogingen en prijscompensatie 
wordt in exacte cijfers tot achter de komma 
berekend en gewaardeerd, terwijl belang
rijke successen in de gezondheidszorg op 
het vlak van werkgelegenheid niet als 
gelijkwaardig resultaat worden binnenge
haald. (Gezondheidswerkers wisten eind 
jaren zeventig tot tweemaal toe een uit
breiding met 5000 arbeidsplaatsen in de 
ziekenhuizen te bevechten.) 
Onder invloed van de partij-oriëntatie 
gingen wij zelf in onze sector een steeds 
zwaarder accent leggen op de strijd tegen 
de bezuinigingspolitiek van de regering. 
Zo vertaalden wij het gevecht om de centen 
voor onze sector. Onder onze invloed 
werden de acties in de gezondheidszorg 
steeds weer opnieuw versmald tot keiharde 
strijd tegen de bezuinigingspolitiek van 
'Den Haag'. Allerlei eisen en discussies op 
het vlak van democratisering van beleid en 
beheer van de instellingen, humanisering 
van de zorg, verbetering van de hulpverle
ning in de wijken, lieten we liggen, waar
door onmiskenbaar schade werd toege
bracht aan acties en actiegroepen. 'Bij de 
communisten en hun acties draait het 
uitsluitend om de poen, die stellen geen 
eisen aan wat er met het geld gebeurt', 
was een vaak gehoorde reactie van mensen 
die niet (meer) mee wilden doen. 
Onze analyse was te simpel: de voorzie
ningen werden beschouwd als verworven-
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heid van de arbeidersklasse; via de rechtse 
regeringspolitiek hadden de ondernemers 
het hierop gemunt; geld was er in feite 
genoeg, maar werd verkeerd besteed, 
namelijk aan defensie, de EEG, enz. Onze 
klassenstrijd was de anti-bezuinigings
strijd. 

Hoofd- en bijzaken 

Een tweede oorzaak ligt bij de theoretische 
opvattingen die binnen de partij gehanteerd 
worden t.a.v. sociaal-economische strijd. 
Hierbij wordt nog steeds overwegend 
gedacht in de klassieke indeling van de 
maatschappij in twee tegengestelde belan
gen, kapitaal en arbeid. Alle maatschappe
lijke problemen en ontwikkelingen zouden 
vanuit deze ene hoofdtegenstelling te 
verklaren zijn. Dit leidt nogal eens tot 
merkwaardige analyses, of erger nog, tot 
geen antwoord hebben op vraagstukken 
die niet vanuit dat schema te verklaren zijn 
zoals de onderdrukking van vrouwen door 
mannen, milieuvervuiling en ook allerlei 
kwesties die in en rondom de hulpverlening 
en welzijnswerk spelen. Vanuit deze maat
schappelijke analyse werd en wordt nog 
steeds ook de strijd beoordeeld. Voorop 
staat de strijd op de bedrijven, de directe 
confrontatie tussen arbeid en kapitaal. 
Andere stukken strijd worden in relatie 
hiermee gewaardeerd, zij zijn ondersteu
nend; de groepen die niet tot de 'echte' 
arbeidersklasse kunnen worden gerekend, 
worden beschouwd als bondgenoten. In 
feite betekent dit dat deze acties niet of 
nauwelijks beoordeeld worden op hun 
eigen (politieke, mobiliserende of bewust
makende) effect. Een voorbeeld is de enorm 
massale actie tegen het eigen risico in de 
ziekenfondsverzekering, die telkens op
nieuw tot successen leidde. Deze actie, die 
bestond uit een zeer brede coalitie en veel, 
juist moeilijk te mobiliseren groepen op de 
been bracht, kreeg in partijverband ontzet
tend weinig aandacht. 
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Een ander gevolg is dat leuzen en eisen uit 
zogenaamde nieuwe bewegingen tamelijk 
snel overgenomen worden door de partij 
en ingepast in haar eigen denkschema, 
terwijl aan deze eisen vaak hele andere 
analyses en argumentaties ten grondslag 
liggen. Hierdoor komt de partij soms tot 
tegenstrijdige uitspraken en stellingnames 
en krijgen mensen uit die bewegingen wel 
eens het gevoel niet serieus genomen te 
worden. 
Juist het verwerken van nieuwe analyses 
en inzichten maakt een werkelijke vernieu
wing van de partijpolitiek mogelijk. 

De sociaal-economische politiek van de 
partij is aan een heroriëntatie toe. Hierbij 
gaat het om een verbreding van de strijd 
tot immateriële zaken, zoals de kwaliteit 
van de arbeid, zeggenschap over de pro
duktie, om zaken als milieu en energie, 
om (de kwaliteit van) wonen, enz. 
Een nog fundamentelere heroriëntatie is 
vereist om de eisen die gesteld worden 
door de feministische beweging te ver
werken: herverdeling van alle arbeid, 
betaald en onbetaald, doorbreken van 
seksistische arbeidsdeling op de arbeids
markt en in de instellingen en bedrijven, 
een zelfstandig inkomen voor alle vrou
wen. Hierbij dient aangetekend te worden 
dat we ons afvragen of het wel goed is de 
strijd in de voorzieningensector uitsluitend 
in te passen in de sociaal-economische 
strijd. Hiermee wordt toch afbreuk gedaan 
aan het veel bredere en geheel eigen ka
rakter van onze strijd. 
Er zal ook een herbeoordeling moeten 
komen van solidariteitsacties. De partij
groep gezondheidszorg wil haar solidari
teitsacties op logische wijze tot stand 
brengen (zoals destijds bij de actie voor 
vijf ploegen bij Mobil Oil) en zich niet 
meer overal met de haren bij laten slepen. 
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Politieke theorie van de hulpverlening 

Hebben we gesteld dat de maatschappelijke 
positie van gezondheidswerkers niet het
zelfde is als die van bijvoorbeeld industrie
arbeiders, dan hebben we daarmee nog 
geen analyse voorhanden hoe deze positie 
dan wel geanalyseerd moet worden. 
Hierbij gaat het om twee aspecten: de 
positie van de gezondheidswerkers als 
werkenden in een semi-overheidssector en 
om een analyse van de werking van de 
voorzieningen in onze maatschappij. Vooral 
dit laatste aspect is momenteel in en rond 
de hulp- en dienstverlening volop in dis
cussie. Terecht. 
Immers, de gezondheidszorg drukt een 
zwaar stempel op het maatschappelijk 
leven en vele individuele levens. Geboorte, 
dood, arbeids(on)geschiktheid, opvoeding, 
vruchtbaarheid, steeds meer aspecten van 
ons bestaan staan onder invloed, toezicht 
of controle van gezondheidswerkers, vaak 
artsen. 
De overheersende praktijk in de gezond
heidszorg is net als in het onderwijs, bij de 
media, aanpassend en onderdrukkend van 
aard, doordat mensen aangepast worden 
aan heersende normen en waarden (bij
voorbeeld vrouwen, buitenlandse arbei
ders). 
Bovendien ontneemt de gangbare hulp
verlening mensen het zicht op de (maat
schappelijke) achtergronden van hun pro
blemen, doordat zij ziekte en klachten 
beschouwt als organische stoornissen die 
binnen het individu liggen. 
Was het altijd al het geval dat de gezond
heidszorg zich 'ontfermde' over de mensen 
die niet (meer) mee konden komen in onze 
maatschappij, zoals de mensen met psy
chische stoornissen, de zwakzinnigen en 
de bejaarden, de laatste tijd is er een sterke 
tendens om steeds méér maatschappelijke 
problemen naar de gezondheidszorg toe te 
schuiven. Deze tendens- vaak aangeduid 
met de term medicalisering- maakt steeds 
méér mensen afhankelijk van deskundigen, 
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hulpverleners, legt steeds méér beslissin
gen in hun handen en ondermijnt daarmee 
het gevoel van eigenwaarde en het onder
steunend vermogen van mensen. 
Ook wij als communisten zullen antwoor
den moeten vinden op vragen als: Wat 
willen we nu eigenlijk met de gezond
heidszorg? In welke richting moet deze 
zich ontwikkelen? Kunnen we van hulpver
lening verwachten dat deze bijdraagt aan 
bewustwording, aan het sterker maken 
van mensen? Op welke manier kunnen we 
mensen meer zeggenschap geven over 
eigen lijf en leven? Hoe kunnen we de 
onderdrukkende tendensen in de hulpver
lening zelf bestrijden? 

Gezondheidszorg - vrouwenzaak 

Een element dat bij het maken van nieuwe 
analyses niet over het hoofd mag worden 
gezien, is het belang van de gezondheids
zorg voor vrouwen als gebruiksters en 
belanghebbenden én als werkneemsters. 
Het feit dat de gezondheidszorg een traditi
oneel vrouwelijke bedrijfstak is en dat haar 
taak, het verzorgen van zieken, voor vrou
wen belangrijker is dan voor mannen, 
bepaalt de plaats van deze sector in onze 
patriarchale maatschappij. In de Tweede 
Kamer, in de vakbeweging, bij linkse dis
cussies, overal vindt een stelselmatige 
onderwaardering plaats van de gezond
heidszorg en haar werksters, in allerlei op
zicht. 
Ook de partij heeft zich hieraan niet k!.!nnen 
onttrekken. Het belang van onze acties en 
initiatieven, samenwerkingsvormen moest 
altijd weer door onszelf worden benadrukt. 
Dat zie je ook aan de verslaggeving in De 
Waarheid, waar bijvoorbeeld een staking 
in de hulpverlening (dat is niet niks gezien 
alle weerstanden) met een klein berichtje 
op een binnenpagina bedacht wordt, terwijl 
een werkonderbreking bij de ADM dagen 
achtereen de voorpagina's vult. 
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De partij maakt- evenmin als de vakbe
weging -een strijdpunt van essentiële 
aantasting van arbeidsvoorwaarden zoals 
gebeurde bij de gezinszorg (alphahulp). 
Wordt er niet te gauw gedacht: ach, die 
vrouwen verdienen er maar wat bij? Bij 
acties voor invoering van vijf-ploegen
dienst, zoals bij Mobil Oil, kostte het ons 
onnodige moeite erbij betrokken te raken. 
Realiseert niemand zich dan op dat moment 
dat vele tienduizenden vrouwen in de 
verpleging ook volcontinudiensten draai
en? 
Berekeningen van loonontwikkelingen zijn 
altijd gebaseerd op het modale loon. Vrou
wen verdienen echter vaak veel minder: in 
de gezondheidszorg verdient zelfs eender
de van het personeel het minimumloon. 
En als er dan over de minima wordt ge
schreven, wordt te vaak vergeten dat het 
hoofdzakelijk om vrouwen gaat. 
Ook zelf zullen we als partijgroep meer 
studie moeten maken van de positie van 
vrouwen, als werksters, maar ook als ge
bruiksters van hulp- en dienstverlening; 
van de patriarchale verhoudingen die vele 
werksoorten kenmerken (denk maar aan 
de verhouding arts-verpleegster!); van de 
normen waarmee vrouwen als hulpvraag
sters tegemoet getreden worden (de huis
vrouw die met valium afgescheept wordt); 
van de macht van mannen (artsen) over 
zwangerschap, vruchtbaarheid, geboorte. 

De partijgroep gezondheidszorg ziet het 
als haar hoofdtaak het (helpen) ontwikke
len van een democratische gezondheids
politiek. Dit houdt in het ontwikkelen van 
een visie op de werking van de gezond
heidszorg op het bewustzijn en de om
standigheden van de mensen; daaruit 
conclusies trekken voor het concrete poli
tieke handelen. Het gaat daarbij om het 
ter discussie stellen van de heilzame wer
king van de voorzieningen, om het ver
werken van nieuwe inzichten als demo
cratisering van de werkverhoudingen en -
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methoden, deprofessionalisering, (her)ver
deling van de arbeid, om onderzoek naar 
democratische planningsnormen, om het 
analyseren en afbreken van machtsver
houdingen. De positie van vrouwen, als 
werksters, als gebruiksters en als grote 
belanghebbenden bij voorzieningen, zal 
hoofdpunt moeten zijn bij verdere discussie 
en analyse in onze sector. 
Als we als communisten zeggen op te 
komen voor de kwaliteit van het bestaan, 
ontkomen we niet aan dit alles. We kunnen 
niet langer opkomen voor behoud en 
uitbreiding van bestaande voorzieningen, 
zonder ons de vraag te stellen in hoeverre 
ze eigenlijk wel aan die kwaliteit bijdra
gen. 

Strijd voeren voor omvorming van de 
maatschappij tot een socialistische sa
menleving wil zeggen: strijden voor de 
opheffing van alle vormen van uitbuiting 
en onderdrukking. Deze strijd dient de 
CPN zowel op praktisch als theoretisch 
terrein te ontwikkelen. Dit dient tot uit
drukking te komen in de centrale taakstel
ling van de partij. De groep gezondheids
zorg moet in staat gesteld, gesteund en 
gestimuleerd worden dit ook voor haar 
sector te doen. 

Om een democratische gezondheidspoli
tiek daadwerkelijk tot stand te brengen is 
een concretere en diepgaande analyse van 
de machtsverhoudingen nodig; in de eerste 
plaats binnen de gezondheidszorg. Dat is 
ook nodig om sommige oude strijdpunten 
vanuit nieuwe gezichtspunten weer met 
succes op te kunnen pakken. Daarbij zou 
het wel eens - veel meer dan in het verle
den - kunnen gaan om de machtsverhou
dingen binnen de sector zelf direct te 
beïnvloeden. Dit houdt ook in acties op 
kleinere schaal voeren. Dit geeft tevens 
meer kansen om samen met gebruik(st)ers 
op te treden, hoewel er ook sprake kan 
zijn van niet gelijklopende belangen. 
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Werkwijze in acties 

In de partij wordt sterk gedacht en georga
niseerd vanuit de voorhoedegedachte, wat 
globaal neerkomt op het volgende: wij, als 
communisten, hebben de beste inzichten, 
de meeste (actie-)ervaring en we werken 
het hardst. 
Ook in de gezondheidszorg hebben we 
deze slechte partijtraditie driftig in de prak
tijk gebracht. In actiegroepen speelden we 
een zeer dominerende rol, o.a. door het 
monopoliseren van alle belangrijke func
ties. Op den duur- nadat het eerste spon
tane enthousiasme wat weggeëbd was
leidde dit tot isolement van actiegroepen, 
tot versmalling van desamensteling en tot 
opheffing. Veel actiegroepen stonden 
bekend als 'communistisch', maar vreemd 
genoeg heeft ons hele optreden in de 
gezondheidszorg nauwelijks tot enige 
politieke aanhang geleid.' 

Heel moeilijk hebben we het vaak gehad in 
actiegroepen bij het vormgeven aan de 
'brede' acties en initiatieven in en rond 
'Bestek moet van de Baan' en de 'Dialoog 
van Driebergen'. Deze komen tot stand in 
zgn. personencomités, waarin ook diverse 
gezondheidswerkers zitting hadden. 
Daar zit je echter niet namens je actiegroep, 
zodat deze geen invloed kan uitoefenen op 
eisen en vormgeving van acties. Deze 
gang van zaken kan de grootste problemen 
brengen in actiegroepen; er kan verdeeld
heid ontstaan, actiegroepleden die zich 
niet herkennen in dat soort 'politieke' ini
tiatieven nokken af en communisten
vaak degenen die zich inzetten voor zo'n 
breed initiatief- raken vervreemd van de 
rest van de groep. 

In het ontwikkelen van diverse vormen 
van strijd zullen democratische vormen 
van samenwerking nodig zijn. Actiecomi
tés en persoonlijke initiatieven zullen 
daarbij onontbeerlijk zijn. Deze maken 
samenwerking mogelijk op bepaalde ge-
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zamenlijke punten, zodat strijd mogelijk 
wordt waar vakbonden, politieke partijen 
en andere organisaties nog niet samen 
kunnen of willen of waar mensen niet op 
deze wijze georganiseerd zijn. 
In eerste instantie zullen we echter moeten 
aansluiten bij bestaande ideeën en initia
tieven en deze praktisch en inhoudelijk 
met onze eigen communistische inbreng 
steunen. Nieuwe vormen van denken en 
handelen zullen ons als communisten ook 
nieuwe mogelijkheden geven tot samen
werking. 

Organisatie van de partij zelf 

De positie van de partijgroep gezondheids
zorg is niet geregeld in de partijstructuur. 
Wel is ons altijd gezegd dat we geen be
sluiten konden nemen en over het alge
meen werd van ons niet verwacht dat we 
de algemene partijpolitiek bespraken (dat 
hoort thuis in de ledenvergaderingen). 
Soms wordt de groep om advies gevraagd 
door bijvoorbeeld de gemeenteraadsfrac
tie, vaak ook niet. De groep heeft als groep 
geen directe invloed op discussie en be
sluitvorming in bestuursorganen van de 
partij, wèl via personen. Al met al leidt dit 
ertoe dat de groep hoofdzakelijk uitvoerend 
werk doet, zoals bijdragen leveren aan 
allerlei acties, kaarten verkopen voor open
bare bijeenkomsten, oproepen maken 
voor verkiezingen. Doordat districtbestuur
ders vele jaren automatisch de leiding 
vormden van de partijgroep, was de dwang 
tot het uitvoeren van partijbesluiten vrij 
groot. 
Dit, gevoegd bij de sterke actiegerichtheid 
van de partijgroep, leverde een veel te 
smalle basis op waardoor te weinig mensen 
zich erbij betrokken voelden. Veel partijge
noten keken ook wel uit om op vergaderin
gen te komen, want altijd werd ze wel 
weer een klusje aangesmeerd. 
Wanneer we als communisten afstappen 
van het idee dat iedere actie, iedere ont-
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wikkeling, door ons besproken moet wor
den, wanneer we ons niet langer overal zo 
vreselijk verantwoordelijk voor voelen, 
krijgen we vanzelf meer ruimte en rust 
voor discussie en verdieping. 
De partijgroep gezondheidszorg wil een 
relatief autonome positie in de partij. 
Relatief, omdat we onderdeel uitmaken 
van de partij en willen bijdragen aan de 
gezamenlijke strijd, standpuntbepaling en 
theorie-ontwikkeling. 
Autonoom, omdat we tussen de prioritei
ten van de partij en die van de eigen groep, 
zelf keuzes willen maken, uitgaande van 
de overtuiging dat wij zelf het beste kunnen 
beoordelen wat voor ons politieke werk
terrein het belangrijkste is op een bepaald 
moment. 
Een dergelijke positie vraagt aan de ene 
kant een doorwerking van de ideeën en 
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ervaringen van de partijgroep naar de rest 
van de partij, m.n. de leidingen. Aan de 
andere kant dient de partij als geheel te 
beseffen dat zij ook een organisatie van 
gebruik(st)ers van voorzieningen is. Zij 
moet zelf aan de slag als het gaat om 
zaken als de ideologische werking van de 
voorzieningen, bedreiging van de kwaliteit, 
aantasting van verworven rechten. Zij 
mag dit niet overlaten aan de werkers in 
die sectoren. 

Cilia Galesloot 
Rya de Vries 

1. Een aantal mensen heeft dit hoofdstukje zó 
gelezen, alsof hiermee dé verklaring aangereikt 
werd voor het verloop van de massale anti-be
zuinigingsacties. Dat is echter uitdrukkelijk niet 
de bedoeling van dit stuk. Hier willen we slechts 
die factoren analyseren die vanuit communisten 
ingebracht werden in die strijd. 
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Boekbespreking 

Staat en gezondheids
zorg in Nederland 

Onlangs verscheen bij de Socialistische 
Uitgeverij Nijmegen het proefschrift van 
de Nijmeegse sociaalgeneeskundige we
tenschapper Paul Juffermans 'Staat en 
gezondheidszorg in Nederland', waarin hij 
verslag uitbrengt van zijn onderzoek naar 
het beleid van de staat met betrekking tot 
de organisatie en financiering van de ge
zondheidszorg in ons land. De studie be
staat uit twee delen, een inleidend theore
tisch deel en een historisch deel met be
schouwingen over het overheidsbeleid ten 
aanzien van de gezondheidszorg tussen 
1945 en 1970. 

In het eerste deel probeert Juffermans de 
medische dienstverlening en haar inbed
ding in het maatschappelijk krachtenveld 
te verhelderen vanuit een historisch-mate
rialistische invalshoek en met behulp van 
het begrippenapparaat waarmee Marx in 
de vorige eeuw de industriële, privaat-ka
pitalistische produktiewijze analyseerde. In 
een lang (ongeveer eenderde van het 
boek) en soms moeilijk toegankelijk betoog 
zoekt Juffermans, als ik hem goed begrijp, 
vooral naar antwoorden op een tweetal 
kernvragen. In deze recensie probeer ik 
vooral de probleemstelling en het betoog 
van dit deel te reconstrueren. 
De gezondheidszorgsystemen van de 
ontwikkelde kapitalistische landen hebben 
gemeen dat ze overwegend gefinancierd 
worden uit sociale verzekeringsgelden en 
staatsmiddelen. De eerste vraag is nu: 
waarom is dit zo? Waarom spelen ver
schijnselen als warenruil, private betaling 
van medische diensten, winststreven en 

kapitalistische produktie in de gezond
heidszorgsystemen van de 'westerse' 
landen een ondergeschikte rol? Weer an
ders gezegd: waarom is de gezondheids
zorg in deze landen niet een 'gewone' 
kapitalistische bedrijfstak? De andere vraag 
is minder theoretisch: gegeven de (para)
publieke financieringsvorm van de ge
zondheidszorg, ten dienste van welke 
belangen en op welke manier wordt hier 
politiek gemaakt? 

Het bouwsel van binnen 

In de medische dienstverlening speelt de 
arts een centrale en geheel eigen rol. Kijken 
we naar de maatschappelijke vormen van 
dienstverlening die zich in de gezond
heidszorg ontwikkeld hebben, dan komen 
we de arts vooral tegen in de figuur van de 
huisarts en van de specialist in het zieken
huis. De huisarts is meestal een solistisch 
beoefenaar van een vrij beroep. Met de 
particuliere ondernemer heeft hij gemeen 
dat hij arbeidsmiddelen en -voorwerpen 
(een praktijkruimte, instrumentarium, een 
patiëntenbestand) aankoopt en een zo 
hoog mogelijke prijs voor zijn diensten be
dingt. 
Maar eigenlijk houdt hier al de vergelijking 
op. De waarde die de huisarts zich toeëigent 
komt niet voort uit vreemde maar uit eigen 
arbeid. Er is dus geen sprake van kapitalis
tische produktie. 
Voor de specialist, verbonden aan een 
ziekenhuis, geldt in principe hetzelfde. Ook 
hier een vrij beroepsbeoefenaar, maar met 
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dit verschil dat hij zijn zeer geavanceerde 
en kostbare arbeidsmiddelen huurt van het 
ziekenhuis. Vooral hierdoor is hij/zij afhan
kelijk van de 'medische bureaucratie' (be
stuur en directie van het ziekenhuis) en 
vanwege het kostenaspect in toenemende 
mate ook van de richtlijnen en beperkende 
voorwaarden vanuit centrale staats- en 
beheersorganen. Anderzijds dirigeert de 
specialist samen met de ziekenhuisbureau
cratie het numeriek sterke en bij zijn medi
sche arbeid onmisbare 'salariaat' (de loon
afhankelijke gezondheidswerkers in het 
ziekenhuis). 
De sociale produktieverhoudingen binnen 
de medische sector en de centrale plaats 
van de arts hierin zijn nu wel grof beschre
ven maar nog niet verklaard. De verklaring 
moet voor een belangrijk deel gezocht 
worden in de opkomst van de medische 
professie onder bescherming van de staat 
in het midden van de vorige eeuw. Voor 
het artsenberoep staat sinds die tijd het 
middeleeuwse gilde model. De artsenstand 
vormt al ruim een eeuw een min of meer 
gesloten kring van vrije beroepsbeoefena
ren, gerecruteerd uit en zich oriënterend 
op de bevoorrechte lagen uit de midden
klassen en zich verzettend tegen elke aan
tasting van het vrije beroep en de ermee 
verbonden privileges. De artsenorganisa
ties bedingen een zo hoog mogelijke prijs 
voor de medische dienstverlening en pro
beren de algemene voorwaarden voor 
vrije praktijkbeoefening zoveel mogelijk te 
beschermen. Hiertoe verzekeren ze zich 
van'machtsposities in het financierings
stelsel van de gezondheidszorg en van 
steun van bevriende politieke partijen 
(vooral de VVD). 
Wat de eerste vraag betreft, rest nu nog 
het belangrijke probleem waarom de pri
vate betaling van medische diensten een 
ondergeschikte rol speelt. Het antwoord is 
kort gezegd dat maar weinig mensen over 
een inkomen of vermogen beschikken dat 
private betaling vooral van intensieve of 
langdurige geneeskundige behandeling 
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mogelijk maakt. Vooral de arbeidersklasse, 
maar zij niet alleen, heeft er dus belang bij 
op te komen voor een stelsel van ziekte
kostenverzekering gebaseerd op onderlin
ge solidariteit binnen de loon- en uitke
ringsafhankelijke bevolking. In een voort
durende strijd tegen de kapitalistenklasse 
en de artsenstand probeert ze een dergelijk 
stelsel af te dwingen, te verbeteren, te be
houden. 

Touwtrekken 

Intussen zijn de belangrijkste partijen geïn
troduceerd. Het touwtrekken om het volks
gezondheidsbeleid kan beginnen met als 
inzet welke sociale klassen en groepen 
toegang krijgen tot de gezondheidszorg, 
opdraaien voor de financiële lasten en een 
vinger in de pap mogen hebben bij kwesties 
van organisatie, controle en beheer. Naast 
de medische professie, de medische bu
reaucratie, het salariaat in deze sector en 
de ziekenfondsbureaucratie treden ook de 
organisaties van de kapitalisten- en de 
arbeidersklasse in het strijdperk. 
Het kapitaal heeft enerzijds belang bij 
voldoende gezonde arbeidskracht, maar 
wil anderzijds de uitgaven voor gezond
heidszorg, die de kapitaalsaccumulatie 
aantasten, beperkt houden. Dat dit laatste 
vooral geldt in perioden van economische 
crisis hoeft anno 1982 geen nadere uitleg. 
Het kapitaal mag overigens niet worden 
opgevat als een gesloten blok met eendui
dige belangen bij de gezondheidszorg. 
Bank- en bouwkapitaal en de farmaceuti
sche industrie, om enkele voorbeelden te 
noemen, spinnen garen bij een hoogont
wikkelde medische dienstverlening. Bij 
deze tegengestelde kapitaalsbelangen 
geeft echter het belang van het kapitaal als 
geheel de doorslag. De arbeidersklasse 
heeft weliswaar belang bij een zo goed 
mogelijke gezondheidszorg, maar aange
zien ze een belangrijk deel van de financiële 
lasten moet dragen, is ook zij gebaat bij 
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kostenbeheersing en doelmatigheid van 
het medische systeem. Verhoging van 
artsenhonoraria, prijsstijging van genees
middelen en oplopende rentes bijvoorbeeld 
zijn voor de arbeidersklasse vormen van 
verspilling die de spanningsverhouding 
tussen het vrij besteedbare loon aan de 
ene kant en het 'sociale' loon en het beroep 
op klassesolidariteit aan de andere kant 
onnodig aanscherpen. 
De strijd om het volksgezondheidsbeleid 
vindt voor een belangrijk deel plaats in 
nationale, corporatief samengestelde over
leg- en beheersorganen die functioneren 
onder de beslissende controle van de 
staat. De ondernemersverbonden en de 
vakbeweging hebben vooral een sterke 
greep op het financieringsstelsel en de 
financieel-economische randvoorwaarden 
van het beleid. Bij de uitvoering van de 
gezondheidszorg overheerst de invloed 
van de andere partijen. De beslissende rol 
die Juffermans in het volksgezondheidsbe
leid toeschrijft aan de staat moet begrepen 
worden in het licht van zijn staatsopvatting. 
Hij ziet de staat niet als een boven de 
maatschappij zwevend machtssubject, 
maar als een arena waarin naast de al 
genoemde sociale klassen, groepen en 
organisaties, ook de politieke partijen en 
de ambtelijke apparaten elkaar tegemoet 
treden en hun krachten meten. Vanaf de 
tribune zijn de verrichtingen maar moeilijk 
te volgen. 
"Vele processen van besluitvorming (voor
al in de voorbereidende fasen) spelen zich 
af in een netwerk van formele en informele 
bindingen tussen het departement voor 
volksgezondheid, topbestuurders van 
professionele en burokratiese organsaties 
en ... gezondheidszorgspecialisten van 
politieke partijen. Dit ten dele in het ver
borgene en informeel funktionerende 
netwerk ondergraaft het parlement als 
openbaar forum van de landspolitiek en 
geeft menigeen het gevoel dat de 'corridors 
of power' om de parlementaire besluitvor
ming heen lopen." (blz. 104.) 
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Wederopbouw (1945-1960) 

Nadat Juffermans in het eerste deel van 
het boek de structurele wortels van het 
krachtenspel en de belangenconstellatie in 
en rondom het volksgezondheidsbeleid 
heeft blootgelegd, schetst hij in het tweede 
deel de historische beweging in het optre
den van de genoemde maatschappelijke 
krachten en het feitelijk verloop van de 
politieke besluitvorming. Hierbij brengt hij 
de volgende periodisering aan: de periode 
1945-1960 (economische wederopbouw, 
centralistisch staatsoptreden, rooms-rode 
coalitiekabinetten) en de periode 1960-1970 
(sterke economische expansie, liberalis
tisch staatsoptreden, confessioneel-liberale 
kabinetten). Per periode wordt in afzonder
lijke hoofdstukken aandacht besteed aan 
de gezondheidswetgeving, de ziekenfonds
verzekering, bouw en financiering van 
ziekenhuizen, artsenhonoraria en kruisver
enigingen. De historische schets is zo 
breed van opzet dat ik hier moet volstaan 
met een korte typering van het beleid in de 
twee perioden. 
Tot 1945 kende de gezondheidszorg een 
betrekkelijk lage graad van staatsinterventie 
waardoor het vrije beroep eh de verzuilde, 
vooral confessionele, instellingen en ver
enigingen in deze sector zich vrij en on
planmatig konden ontplooien. In de op
bouwfase na de oorlog kreeg het staatsbe
leid een omvattend en dirigistisch karakter. 
Ten behoeve van de economische weder
opbouw werd een strak loon-, prijs- en 
bouwbeleid gevoerd. Dit beleid werd vrij 
algemeen aanvaard teneinde een ze groot 
mogelijke investeringsruimte te scheppen 
voor het particuliere bedrijfsleven. 
De vraag naar medische diensten nam 
sterk toe, gedeeltelijk als rechtstreeks ge
volg van de oorlog maar ook doordat de 
verplichte ziekenfondsverzekering, in 1941 
door de Duitse bezetter ingevoerd, de 
arbeidersklasse meer toegang verschafte 
tot de gezondheidszorg. Het expansietem
po van de zorg werd echter doelbewust 



Politiek en Cultuur 

vertraagd door middel van een aantal 
financieel-economische beheersingsinstru
menten, zoals prijsbeheersing en bouw
maximering (ziekenhuizen), premiebeper
king e11 reserve-intering (ziekenfondsen), 
honorariumbeheersing (artsen) en een 
krap subsidiebeleid (kruisverenigingen). 
Het verzet van het particuliere initiatief in 
de gezondheidszorg leek evenwel sterker 
gericht tegen het staatsdirigisme dan tegen 
de bezuinigingen. De hoopvolle aanzetten 
tot structuurhervormingen in de gezond
heidszorg direct na de oorlog liepen dood 
in een restauratie van het vooroorlogse 
bestel. De confessionelen wisten met hun 
sterke achterban in de particuliere be
stuurslaag van de gezondheidszorg de 
machtspositie van het particuliere initiatief 
veilig te stellen. De overheid trad de jaren 
zestig binnen met een wettelijk bestel dat 
ongeschikt was voor centrale planning en 
ordening. 

Expansie (1960-1970) 

De jaren zestig gaven een ongekende 
expansie van de kapitalistische economie 
te zien. Het confessioneel-liberale over
heidsbeleid predikte liberalisatie op alle 
terreinen, ook ten aanzien van het volksge
zondheidsbeleid. Het bouw- en prijsbeleid 
met betrekking tot de ziekenhuizen en 
inrichtingen (intramurale gezondheidszorg) 
werden geliberaliseerd en het premie- en 
subsidiebeleid versoepeld. De artsenhono
raria gingen fors omhoog. Na de versobe
ringspolitiek van de voorafgaande periode 
manifesteerde zich een krachtige inhaal
groei, vooral in de intramurale zorg, die 
evenwel onplanmatig en onevenwichtig 
verliep. De belangrijkste impulsen voor 
deze wildgroei waren afkomstig van ver
spreide en ongecoördineerde particuliere 
initiatieven van de kant van ziekenhuisbe
sturen, kapitaalverschaffers en vrije be
roepsbeoefenaren. 
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Met goedkeuring van de confessioneel-li
berale regeringen grepen allerlei privaat
commerciële belangen zoals banken, fi
nancieringsmaatschappijen en de medi
sche industrie hun kans. 
Paradoxaal genoeg verkeerde het orde
ningspotentieel van de overheid op een 
dieptepunt op het moment dat de groei
snelheid van de voorzieningen zijn maxi
mum bereikte. Tegenover de vermaat
schappelijking van de gezondheidszorg 
stond een minimum aan publieke controle. 
Volgens Juffermans is dit vooral te wijten 
aan het optreden van de confessionele 
partijen en bewindslieden, die daarmee in 
vergaande mate ook verantwoordelijk 
worden gesteld voor de huidige organisa
tiecrisis van de gezondheidszorg. Aan de 
andere kant verwijt Juffermans de sociaal
democratie en de vakbeweging dat ze 
publieke controle op de gezondheidszorg 
eenzijdig definieerden als staatsingrijpen 
van bovenaf. Van invloed van consumenten 
en inspraak en medezeggenschap van het 
salariaat in de instellingen was in die tijd 
weliswaar geen sprake, maar sociaal-de
mocratie en vakbeweging hadden voor 
deze vormen van sociale democratie ook 
weinig belangstelling. 
Juffermans meent dat de huidige periode 
betere kansen biedt om het begrip publieke 
controle een bredere strekking te geven. 
'We zien in de laatste tien jaar een toene
mende geneigdheid tot vakorganisatie, 
een oplevende strijd voor inspraak en 
medezeggenschap in de instellingen voor 
gezondheidszorg van de kant van het sala
riaat en een groeiende beweging van de 
kant van de kansurnenten van mediese 
zorg. Deze ontwikkelingen scheppen grote
re kansen om centrale overheidskontrole 
van bovenaf te verbinden aan demokrati
sering van onderop, als basis voor hervor
mingen in het gezondheidszorg bestel.' 
(blz. 262.) 
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Kanttekeningen 

Met deze hoopvolle slotzinnen eindigt een 
indrukwekkend boek. Wel vind ik het jam
mer en opmerkelijk dat Juffermans zijn 
historische uiteenzettingen niet in grote 
lijnen heeft doorgetrokken naar de actuali
teit. Opmerkelijk, omdat hij dit eerder in 
zijn eveneens bij de SUN uitgegeven studie 
over de ziekenfondsen ('Overheidsbeleid 
en ziekenfondsen 1945-1977') wèl heeft 
gedaan. Sinds 1970 is de liberalisatie van 
het gezondheidszorgbeleid volledig terug
gedraaid. Als we nu terugkijken op de hele 
periode sinds de Tweede Wereldoorlog, 
moeten de jaren zestig gekenmerkt worden 
als een liberalistisch intermezzo en laat de 
globale historische ontwikkeling een toe
nemend staatsingrijpen in de gezond
heidszorg zien. In de huidige periode is het 
staatsdirigisme nog veel sterker dan in de 
fase van wederopbouw. 
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Het enige dat Juffermans over de huidige 
periode opmerkt is dat de gezondheidszorg 
in een organisatiecrisis verkeert. Dit zou de 
indruk kunnen wekken dat hier de grootste 
pijn zit. Naast deze crisis woedt zeker niet 
minder sterk een crisis ten aanzien van de 
financiering van de gezondheidszorg. (In 
zijn studie over de ziekenfondsen is Juffer
mans hier overigens uitvoerig op inge
gaan.) De strijd die nu gaande is om de 
organisatorische vormgeving van de ge
zondheidszorg speelt zich trouwens sterk 
af in het verlengde van andere strijdterrei
nen: de financiering van de gezondheids
zorg én de kwaliteit van de medische 
dienstverlening. Het volledig buiten be
schouwing laten van dit laatste strijdterrein 
in een studie die haar kracht juist in een 
brede opzet zoekt, heb ik toch wel als een 
tekort ervaren. 

LeoWillems 
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Begin dit jaar publiceerde André Mommen 
'De teloorgang van de Belgische bourge
oisie'*, dat handelt over de geschiedenis 
en crisis van de kapitalistische klasse in 
België. Mommen, die werkzaam is aan de 
Universiteit van Amsterdam, geeft in dit 
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boek een samenvatting van het materiaal 
dat hij in de afgelopen jaren over het on
derwerp heeft gepubliceerd in diverse 
Belgische tijdschriften, zoals De Nieuwe, 
het Tijdschrift voor Diplomatie en het 
Franstalige Contradictions. 

De Belgische bourgeoisie 
in perspectief 

De wat curieuze titel verwijst naar Mom
mens, aan het Communistisch Manifest 
ontleende gedachte, dat het socialisme 
niet automatisch uit de crisis van het kapi
talisme tevoorschijn komt en zelfs niet 
alleen het werk is van een zelfbewuste 
arbeidersklasse. De revolutionaire over
gang kenmerkt zich door een in staat van 
ontbinding raken van de heersende klasse, 
waarbij een deel ervan de zijde kiest van 
de revolutionaire beweging. 
'Zoals dus vroeger een deel van de adel 
naar de bourgeoisie overging', zo citeert 
Mommen de tekst van Marx en Engels, 'zo 
gaat nu een deel van de bourgeoisie naar 
het proletariaat over, in het bijzonder het 
deel van de ideologen van de bourgeoisie, 
dat zich heeft opgewerkt tot het theoretisch 
begrip van de gehele historische bewe
ging.' 
Het is Mommens stelling dat zich in België, 
naast de eigenlijke bourgeoisie, een tech
nocratische fractie heeft gevormd, die is 
ontstaan als gevolg van het binnendringen 
van buitenlands kapitaal en die bovendien 
banden met de arbeidersklasse heeft. Deze 
laag van bestuurders en managers heeft 
steeds meer politieke invloed verworven 
en, aldus de schrijver, 'zij kon zich door de 
uitbreiding van de staatsfuncties zelfs een 
nieuwe bourgeoisie wanen'. 

*Uitg. Kritak, Leuven. 

Het zal daarom van de druk van de arbei
dersbeweging afhangen of deze fractie in 
de heersende klasse, die niet meer door 
directe eigendom van de produktiemidde
len tot het kapitalisme is 'veroordeeld', 
maar zich in principe ook in andere ei
gendomsverhoudingen zou kunnen hand
haven (en dan ook in veel gevallen tot de 
sociaal-democratie behoort). een 'histo
risch vooruitstrevende rol kan of wil spelen'. 
Dan pas, aldus Mommen, zal blijken hoe 
zwak de Belgische bourgeoisie werkelijk is. 

Kapitalisme en technocratie 

Het door de auteur geschetste profiel van 
een potentiële revolutionaire coalitie van 
de arbeidersklasse en een technocratische 
fractie die zich van de eigenlijke eigenaars
bourgeoisie losmaakt onder invloed van 
de crisis, is uiteraard niet specifiek aan 
België gebonden. 
Deze opvatting, die als het om prioriteiten 
gaat een wezenlijk andere is dan de door 
de communistische partijen traditioneel 
aangehangen gedachte van een 'anti-mo
nopolistisch blok' van arbeiders en kleine, 
'nationale' bourgeoisie, heeft tot nu toe het 
meest opgeld gedaan in de sociaal-demo
cratie. Ik zeg dat niet om haar bij voorbaat 
te discrediteren, want er schuilt naar mijn 
mening in deze strategische keuze een 
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reëler perspectief op een socialistische 
maatschappij dan in het defensieve bond
genootschap met de overwegend conser
vatieve kleine en middelgrote onderne
mers; wel om aan te geven dat de centrale 
vraag- zoals bij alle strategische concep
ties van de sociaal-democratie- moet 
zijn, of deze coalitie aan de heerschappij 
van het kapitalisme afbreuk doet, of haar 
juist versterkt. 
Het voorbeeld van Italië, waar een sterke 
communistische partij probeert de traditi
oneel sociaal-democratische strategie van 
samenwerking met de modemiserende 
delen van de heersende klassen onderdeel 
te maken van een revolutionaire politiek, 
mag hier als illustratie dienen. De PCI vond 
in 1976 een aantal voorheen anti-commu
nistische 'onafhankelijken' bereid om op 
haar kandidatenlijsten voor de verkiezingen 
te figureren. Bij die gelegenheid verklaarde 
een van deze onafhankelijken, de grote 
voorman van de Europese Beweging, 
Spinelli, dat het noodzakelijk was dat de 
PCI in de regering kwam. Spinelli, een 
goed voorbeeld van de 'ideologen van de 
bourgeoisie' over wie het gaat in de aan
gehaalde passage van het Communistisch 
Manifest, had op dit punt echter mede
standers in de bourgeoisie van wie het 
heel wat moeilijker was aan te nemen dat 
ze 'naar het proletariaat waren overgegaan'. 
Zo werd de wenselijkheid van communisti
sche regeringsdeelname ook naar voren 
gebracht door Giovanni Agnelli, de eige
naar van FIAT. De uitspraken van de PCI 
zelf, waarin zowel een gematigde opstelling 
ten aanzien van de economie (er werd 
gesproken van 'een open economie'), als 
een positieve opstelling ten aanzien van de 
EEG tot uitdrukking kwam, versterkten nog 
eens de veronderstelling dat hier allerminst 
sprake was van een capitulatie van de 
kapitalistische klasse, maar op zijn minst 
van een tweerichtingsverkeer, waarbij 
concessiebereidheid van de kant van de 
bourgeoisie mogelijk werd gemaakt door 
een vermenging van de communistische 
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strategie met elementen van een burgerlijke 
strategie via de verschillende geledingen 
van de technocratische fractie, die voor 
een deel ook binnen de PCI zelf is georga
niseerd. 
We moeten daarbij bedenken dat het in 
het naoorlogse kapitalisme tot nu toe 
steèds de bourgeoisie is geweest die ook 
in ernstige crisissituaties de ideologische 
hegemonie en het initiatief tot de verdere 
consolidatie ervan heeft weten te behou
den. En voorlopig geldt dit zeker ook voor 
de huidige crisis. 

De Belgische bourgeoisie na de oorlog 

Het boek van Mommen draagt voor deze 
stelling uitstekend illustratiemateriaal aan. 
Na een historische inleiding schetst hij het 
beeld van een oppermachtige Brusselse 
financiersaristocratie (de 'holdings': So
ciété Générale, Brufina, Cofinindus, enz.). 
die de non-ferro metaalmijnbouw in Bel
gisch Congo alsmede de Belgische kolen
mijnen, de staalindustrie en de textiel, dus 
relatief oude sectoren, onder zich verdeeld 
heeft. Rond deze financiersgroepen en de 
ermee verbonden industrieën is de traditi
onele Belgische bourgeoisie gegroepeerd. 
Het gaat daarbij voornamelijk om Wallo
niërs en Brusselaars; slechts de textiel is 
voor een deel in het Vlaamse land gecon
centreerd (Gent). De ermee verbonden 
ondernemers waren traditioneel echter 
Franstalig, de zgn. franskiljons, die Frans 
spraken zoals de bourgeoisie in Nederland 
graag met een aardappel in de mond mag 
spreken. 
In de jaren dertig echter kwam de katholieke 
Vlaamse bourgeoisie op. Haar meest 
prominente vertegenwoordiger, de prikkel
draadfabrikant Léon Bekaert, werd nood
gedwongen in de kringen van de Brusselse 
financiers toegelaten. In de oorlog werkte 
hij een corporatief model uit voor de ver
houding tussen kapitaal en arbeid, verge
lijkbaar met het werk dat in Nederland de 
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Stichting van de Arbeid opleverde. 
In dezelfde periode kwam binnen de Vlaam
se sociaal-democratie onder leiding van 
Hendrik de Man een technocratische stro
ming tot ontwikkeling die een consequente 
staatsinterventie in de economie propa
geerde. De politieke figuur die in 1935 op 
politiek niveau voor het eerst experimen
teerde met een 'Rooms-Rode' synthese 
tussen het Plansocialisme van De Man en 
het meer direct op de ondernemersbelan
gen toegesneden corporatisme van Bekaert 
was Paul van Zeeland, de leider van de 
katholieke partij. In de regering van Van 
Zeeland, die zelf nauw verbonden was met 
de traditionale financiers (hij was afkomstig 
van het chemieconcern Solvay van de 
familie Boël en zou tijdens de oorlog een 
directeurschap aanvaarden van een van de 
belangrijkste internationale Belgische 
holdings, de SOFINA), werd het socialisti
sche element echter geheel ondergeschikt 
gemaakt aan de belangen van de holdings. 
Het zou dan ook tot na de oorlog duren 
alvorens de meer dynamische fractie van 
de Belgische bourgeoisie haar positie 
definitief wist te vestigen. Direct na de 
oorlog hadden de Brusselse financiers 
goede zaken kunnen doen; de Belgische 
industrie was vrijwel intact uit de oorlog 
gekomen en kon daardoor profiteren van 
de inhaalvraag van na de oorlog. Op de 
fundamentele crisis die de Tweede We
reldoorlog in de Westeuropese samenle
ving aan het licht had gebracht, hadden de 
financiële aristocraten echter geen ant
woord en het was op dit vlak dat figuren 
als Bekaert en Van Zeeland opnieuw naar 
voren kwamen, zij het met een valse start 
alvorens zich definitief door te zetten. 
De eerste gelegenheid hiervoor bood zich 
aan met het Marshallplan, het beslissende 
keerpunt in de naoorlogse ontwikkeling 
van het Westeuropese kapitalisme. In 
principe kon het klassenvrede-model dat in 
de oorlog door Bekaert was uitgewerkt nu 
worden ondergebracht in een op de Ver
enigde Staten georiënteerde politiek van 
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intensieve kapitaalaccumulatie, waardoor 
het noodzakelijke compromis met de ar
beidersklasse geheel op basis van de stij
ging van de arbeidsproduktiviteit kon wor
den gebaseerd en de reformistisch-soci
alistische elementen op de achtergrond 
konden raken. In 1952 werd Bekaert voor
zitter van de Belgische ondernemersorga
nisatie, het Verbond van de Belgische Nij
verheid. 
De Belgische economie ontwikkelde zich 
echter gedurende de jaren vijftig minder 
voorspoedig dan die in de omringende 
landen. De hoofdzakelijk in Vlaanderen 
geconcentreerde technocratie slaagde er 
niet in de hegemonie op de traditionele 
financiers te veroveren, waarbij het bezit 
van de kolonie Congo in Afrika een be
langrijk bastion voor de gevestigde finan
ciële machten vormde, dat ook in de Vlaam
se middenklasse de harten sneller deed 
kloppen. In tegenstelling tot Nederland, 
waar het verlies van Indonesië al in 1949 
een feit was en waar de Marshallhulp 
direct kon worden benut om de noodzake
lijke herstructurering van de Nederlandse 
economie op te starten, bleef in België het 
idee dat de inkomsten uit de Congo de 
onevenwichtigheden in de binnenlandse 
economische structuur wel zouden com
penseren nog een decennium overeind. 
Direct na de oorlog was er in Afrika immers 
geen met die in Indonesië vergelijkbare 
beweging voor onafhankelijkheid; van 
Amerikaanse druk hadden de Belgische 
kolonisatoren al evenmin last, omdat ze 
tijdens de oorlog al overeenkomsten met 
de VS hadden gesloten, die dezen de le
verantie van uranium en andere strate
gische mineralen uit Congo garandeerden. 
De aanleiding voor een definitieve her
structurering van de Belgische heersende 
klasse werd gevormd door een crisis op 
het eind van de jaren vijftig. De liberaal
confessionele regering-Eyskens, gecon
fronteerd met toenemende tekorten op de 
begroting, ging in 1960 over tot het voeren 
van een politiek van bezuinigingen, die 
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echter tot een militante reactie onder de 
arbeiders leidde. De Grote Staking van 
1960-1961 bracht de coalitie van Eyskens 
ten val. 
Achter de schermen had zich inmiddels 
een hergroepering binnen de bourgeoisie 
voltrokken. De op produktiviteitsstijging en 
expansie georiënteerde technocraten, die 
de vakbonden op deze basis een vergelijk 
konden bieden, wisten het initiatief te 
bemachtigen nu de conservatieve politiek 
was stukgelopen op het verzet van de ar
beiders. 
Het was echter niet in de eerste plaats de 
Belgische industrie zelf die de dynamische 
groei-politiek, gelanceerd door de rooms
rode regering Lefèvre-Spaak, gestalte gaf. 
Het kroonjuweel van de Vlaamse industrie, 
hetfotografisch concern Gevaert, moest in 
1964 fuseren met Agfa, onderdeel van het 
machtige Bayer-concern. Voor de voorna
melijk Vlaamse technocratie waren het 
primair de Amerikaanse investeringen in 
België in deze periode die haar maatschap
pelijk en politiek in het zadel hielpen. De 
Brusselse holdingbourgeoisie, die in meer
derheid tegenstander van de nieuwe rege
ring was, werd daarentegen verzwakt door 
het verlies van Congo in het begin van de 
jaren zestig, de sanering van de kolenmij
nen en de binnenkomst van het buiten
landse kapitaal. 
Pas in de tweede helft van de jaren zestig 
schakelden ook de Brusselse holdings over 
op samenwerking met het buitenlandse 
kapitaal. De industriële basis van de Brus
selse financiers, de Waalse staalindustrie, 
zou echter een blok aan het been worden 
die in niet geringe mate bijdroeg aan wat 
Mommen de uiteindelijke teloorgang van 
deze fractie noemt. 

Crisis en herstructurering 

De crisis van de Belgische bourgeoisie was 
er dus een van een generatie binnen die 
bourgeoisie en niet van de klasse als zoda-
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nig; de technocratie die haar uiteindelijk 
wist te verdringen, respectievelijk ermee 
vervlochten raakte, heeft zich in het begin 
van de jaren zestig kunnen doorzetten 
doordat ze een betere strategie in de klas
senstrijd had ontwikkeld (waarvoor in de 
jaren dertig reeds de grondslagen waren 
gelegd) en daardoor het verlies van Congo 
kon compenseren door een op produktivi
teitsverhoging gerichte strategie, die echter 
voor een groot deel door Amerikaans 
kapitaal te gelde kon worden gemaakt. 
Zo bezien heeft Mommen daarom meer de 
herstructurering dan de werkelijke crisis 
van de bourgeoisie onderzocht. Sterker 
nog, het feit dat de huidige crisis van het 
kapitalisme niet de oude, conservatieve 
bourgeoisie aan het roer vindt, maar een 
dynamische vleugel die vertrouwd is met 
de arbeidersbeweging in eigen land, is een 
van de belangrijkste oorzaken van de taai
heid van de kapitalistische orde ondanks 
de diepe crisis die haar op het ogenblik 
doortrekt. 
De 'technocratie' is immers ook in de hui
dige crisis niet passief, maar zeer actief in 
het ontwikkelen van levensvatbare vormen 
waarin het kapitalisme zich verder kan 
ontwikkelen. Het voorbeeld van Italië mag 
hier in dit verband nog dienen om te her
inneren aan de oprichting van de zgn. Club 
van Rome door o.a. de genoemde Agnelli 
(FIAT-directeur A. Peccei is voorzitter van 
het uitvoerend comité van dit gezelschap). 
Het is niet in de laatste plaats aan de acti
viteiten van deze groep te danken dat de 
publieke opinie in de kapitalistische landen 
is doordrenkt van de gedachte dat de hui
dige crisis er een is van overconsumptie 
van natuurlijke hulpbronnen (een idee dat 
centraal staat in het Club-rapport 'Grenzen 
aan de groei'), en dat er zoveel steun bestaat 
voor het idee dat deze crisis overwonnen 
moet worden door te streven naar stabiele 
grondstoffenovereenkomsten met derde 
wereldlanden en voortgezette verplaatsing 
van arbeidsintensieve produktie naar die 
landen, aldus het eveneens voor de Club 
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geschreven rapport van Tinbergen 'Naar 
een rechtvaardiger internationale orde', 
dat net als het vorige met miljoenen exem
plaren over de hele wereld is verspreid, 
weer de basis heeft gelegd voor het Brandt
rapport, enz. 
Kenmerkend voor de benadering van de 
huidige crisis door de genoemde personen 
en groepen is dat de kapitalistische eigen
doms- en produktieverhoudingen buiten 
de discussie worden gehouden, zowel 
door hun bijdrage aan het ontstaan van de 
crisis niet te noemen als ook door bij het 
aandragen van uitwegen in het midden te 
laten onder welkeeigendoms-en produk
tieverhoudingen dit dan moet plaatsvinden. 
Niet de bestaande sociale en economische 
orde wordt bekritiseerd, maar een stadium 
van haar ontwikkeling, zodat de kritiek niet 
bijdraagt tot het vormen van een massa
basis tegen het kapitalisme, maar tot de 
vorming van een massabasis voor de 
nieuwste strategie van dat kapitalisme om 
uit de crisis te komen. 
Mommen geeft in zijn boek een analyse 
van de wording van een generatie in de 
Belgische kapitalistische klasse, die zich op 
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een vergelijkbare basis in de huidige crisis 
weet te handhaven, zij het niet zonder 
kunstgrepen zoals de volmachtpolitiek die 
nu wordt bedreven. De Brusselse holding
bourgeoisie mag dan 'teloorgaan', het 
Belgische kapitalisme is voor wat betreft 
de binnenlandse beheerders stevig onder 
controle van een generatie technocraten 
die er de mogelijkheden in feite beter van 
kennen dan degenen die er tot voor enkele 
jaren de verpersoonlijking van waren. 
Pas een kritiek op deze nieuwe fractie van 
de bourgeoisie, die een zelfde blijk van 
inzicht en superioriteit ten opzichte van de 
technocratie te zien zou geven als deze 
heeft ten opzichte van de conservatieve 
bourgeoisie, zou de arbeidersbeweging in 
staat stellen een coalitie met haar aan te 
gaan zonder te worden ingepakt. 
Aan zo'n kritiek heeft Mommen met het 
onderhavige boek een belangrijke bijdrage 
geleverd, al blijft het slot van zijn studie 
enigszins onbestemd als het om de huidige 
functie van de technocratie gaat. 

Kees van der Pijl 
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PARTIJDOCUMENTEN 

Partijbestuur CPN vergaderde 
over voorbereiding congres 
Het partijbestuur van de CPN heeft het afgelopen 
weekeinde vergaderd over de voorbereiding van het 
28ste partijcongres, dat in november wordt gehou
den. Er vond een intensieve gedachtenwisseling 
plaats, die zaterdag aanstaande wordt afgerond met 
besluitvorming over de ontwerpstukken, die in de 
daaropvolgende week worden gepubliceerd. 
Het secretariaat van de CPN deelde dit maandag
morgen mee in een communiqué. 
Ter bespreking in het partijbestuur stonden onder 
meer het aan het congres uit te brengen verslag van 
werkzaamheden, een ontwerp-resolutie. over de ta
ken van de partij, een financieel verslag en discussie
materiaal ten behoeve van een themazitting van het 
congres over 'crisisbestrijding en maatschappijver
nieuwing'. Een commissie uit het partijbestuur werd 
belast met de ontwerp-redactie van de verschillende 
stukken, die in de voorbereiding van het congres op 
de agenda's van de ledenvergaderingen komen te 
staan. 

Uit De Waarheid van maandag 13 september 1982 

lsabel Letelier op 
bezoek bij CPN 
lsabel Letelier, de weduwe van de vermoorde Chi
leense minister van buitenlandse zaken uit de rege
ring-Al lende, heeft maandagmiddag een bezoek ge
bracht aan de CPN, waar zij werd ontvangen door de 
vice-voorzitster van de CPN, Elly lzeboud en partijbe
stuurder Jan de Boo. 
Tijdens dit gesprek vertelde lsabel Latelier over de 
talrijke vormen van verzet, die in Chili tegen het be
wind van Pi nochet tot ontwikkeling zijn gekomen en 
bracht zij haar bewondering tot uiting over de brede 
solidariteitsbeweging die in Nederland voor het Chi
leense verzet bestaat. 
Teneinde het Pinochet-regime nog verder te isole
ren, bepleittelsabel Letelier, nieuwe initiatieven, ook 
in internationaal verband. In het bijzonder om te ver
hinderen, dat de regering-Reagan haar voorgeno
men financiële en economische steun aan het bank
roete Chileense regime nog verder uitbreidt. 
Door de CPN werd in het gesprek gezegd, dat zij van 
haar kant bereid is steun te geven aan initiatieven, 
die erop gericht zijn de strijd van het Chileense volk 
tegen de onderdrukking te versterken en werd ook 
gewezen op de actieve rol die de Chili-Beweging Ne
derland in ons land speelt. 
Aan het onderhoud in het CPN-gebouw werd ook 
deelgenomen door Herbert Koops van de Chili-Be-
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weging. lsabel Latelier verbleef enkele dagen in ons 
land in verband met de solidariteitsmanifestaties en 
maakte van die gelegenheid gebruik om met verte
genwoordigers van verschillende politieke partijen 
en organisaties van gedachten te wisselen. 

Uit De Waarheid van dinsdag 14 september 1982 

Oproep voor financiële 
campagne 1982-1983 
De progressieve bewegingen in ons land staan voor 
een grote opgave. Nu rechts na de laatste verkiezin
gen een meerderheid heeft verworven dreigt een 
verscherping van de politiek die vredebedreigend is 
en die de crisis in verhevige mate afwentelt op de be
volking. 
De dwingende vraag voor allen die zich niet neer wil
len leggen bij de verwoestende uitwerking van recht
se politiek, oude patronen en structuren willen door
breken, is op welke wijze een progressief alternatief 
gestalte kan krijgen. 
De CPN levert hieraan haar bijdrage uitgaande van 
waardevolle tradities, met voorop een onverzoenlij
ke bestrijding van elke vorm van racisme, discrimi
natie en onderdrukking. Tegelijkertijd met een open 
oog voor de nieuwe vraagstukken, die de huidigetijd 
met zich meebrengt en de vernieuwende ideeën die 
door bewegingen in ons land worden aangedragen. 
Het kan niet anders of dat gaat gepaard met vele dis
cussies over de vraag op welke wijze nieuwe impul
sen kunnen worden gegeven aan progressieve 
machtsvorming. 
Wil de CPN die rol kunnen vervullen dan vereist dat 
niet alleen de dagelijkse activiteit van vele duizenden 
communisten, maar tevens de nodige financiële 
middelen. 
In het licht van deze situaite richten wij ons tot al die
genen die lid of sympathisant zijn van de CPN, en op 
wie al eerder en nooit tevergeefs een beroep tot fi
nanciële steun werd gedaan. 
Wij doen ook een beroep op al die mensen buiten de 
partij, die met behoud van eigen opvattingen de rol 
van de CPN in het tot stand brengen van progressie
ve machtsvorming waarderen. 
Om de band tussen donateurs en de CPN te verster
ken zal bij de opzet van de nieuwe donatie-campag
ne de mogelijkheid worden geopend om als dona
teur het ledenblad van de CPN toegezonden te krij
gen en daarmee kennis te nemen van het debat in de 
CPN over vraagstukken die voor de hele progressie
ve beweging in ons land van belang zijn. 
De CPN stelt zich als een van haar belangrijkste taken 
het garanderen van de verschijning van haar dag
blad De Waarheid. 
Niet alleen door de activiteiten bij de bezorging, 
maar vooral door jaarlijks honderdduizenden gul
dens aan de krant ter beschikking te stellen. 
Wie kennis neemt van de enorme financiële proble
men bij vele kranten in ons land zal des te meer be
wondering hebben voor het feit dat De Waarheid het 
afgelopen jaar de beschikking heeft gekregen over 
een nieuwe pers en gebouw. 
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Dat is niet alleen een ongelooflijke prestatie in een 
tijd van economische crisis, het is vooral de garantie 
dat voor progressieve mensen dagelijks een krant 
beschikbaar blijft, die zich te weer stelt tegen demo
ralisatie en uitzichtloosheid, een platform is van het 
progressieve debat en haar kolommen open stelt 
voor vredelievende, socialistische en feministische 
idealen. 
Een dergelijk kostbaar bezit kan alleen voortbestaan 
door de financiële offers van al diegenen die zich met 
De Waarheid verbonden voelen. 
Hierop gericht start de CPN de donatiecampagne, 
waarbij zij zich ten doel stelt één miljoen gulden in te 
zamelen. Diegenen die zich rechtstreeks tot de CPN 
willen wenden, kunnen dat elke vrijdagavond doen. 
Dan zullen leden van het partijbestuur van de CPN in 
het gebouw 'Sybilla' achter de telefoon zitten (020-
26256) om vragen te beantwoorden en te discussië
ren over de politiek van de CPN, en om nieuwe dona
teurs van de CPN in te schrijven. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om direct aan de 
CPN geld over te maken, ten name van Alg. penn. 
CPN, postgiro 511002, Amsterdam. 

Het dagelijks bestuur 
van de CPN 

Uit De Waarheid van vrijdag 17 september 1982 

Partijbestuur CPN stelt 
stukken voor congres vast 
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Het partijbestuur van de CPN heeft zaterdag j.l. de 
agenda voor het aanstaande congres en de bijbeho
rende stukken vastgesteld. Hiel congres, het 28ste, 
wordt gehouden op 27, 27 en 28 november in Am
sterdam. 
Tot de stukken behoren een verslag van werkzaam
heden van het partijbestuur over de periode sinds 
het vorige congres, en een ontwerp-resolutie. 
De agenda en de teksten voor het congres zullen de
ze week in een aparte bijlage van De Waarheid wor
den gepubliceerd. 

Uit De Waarheid van maandag 20 september 1982 

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 
Kamer 1982 zetels Kamer 1981 zetels Staten 1982 

perc. stemmen perc stemmen perc stemmen 

Opkomst = Geldig 80,55 8226924 86,61 8690820 67,92 6853200 
CPN 1,79 147510 3 2,05 178289 3 1,95 133423 
CDA 29,34 2414176 45 30,80 2677247 48 33,40 2288964 
PvdA 30,38 2499562 47 28,29 2458462 44 20,66 1415917 
VVD 23,07 1897986 36 17,32 1505309 26 22,20 1521382 
0'66 4,32 355830 6 11,06 961113 17 8,30 568894 
PSP 2,27 187150 3 2,12 184423 3 1,76 120852 
SGP 1,90 156782 3 1,97 171324 3 2,24 153554 
PPR 1,65 136095 2 1,97 171040 3 1,61 110551 
RPF 1,50 124018 2 1,25 108355 2 0,72 49556 
GPV 0,81 67234 1 0,82 70877 1 0,69 47286 
PvdA-PPR 1,29 88200 
PSP-CPN-PPR 2,50 171496 
SGP-RPF-GPV 1,57 107813 
Overige 2,97 246477 2 2,35 204381 1,11 75312 

Specificatie overige 

RVP 0,27 22082 0,20 17378 0,05 3413 
CP 0,83 68363 0,14 12242 
EVP 0,68 56363 0,52 45190 0,05 3632 
SP 0,54 44690 0,35 30379 0,60 40767 
DS'70 0,37 30994 0,56 48568 
RKPN 0,15 12786 0,37 32525 
GMO 0,09 7374 0,01 917 0,04 2477 
NVU 0,02 1653 
KP 0,02 1808 0,00 186 
PPvBMWM 0,00 364 
Overige TK81-PS82 0,20 16996 0,37 25023 
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Het komende partijcongres 

Eind november zal het congres van de 
CPN plaatsvinden. Belangstelling genoeg, 
niet alleen van partijleden. ledereen is er 
van overtuigd dat het congres van groot 
gewicht zal zijn voor de koers die de CPN 
verder zal varen. Zal het vernieuwingspro
ces voortgaan of zal het halverwege wor
den afgebroken? En waaruit bestaat die 
vernieuwing dan we17 
Zal de wens om tot vormen van samen
werking te komen voor hoofddoelen het 
congres beheersen, en hoe zal worden 
geoordeeld over de veelvuldige verbanden 
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die in de afgelopen tijd reeds tot ontwik
keling zijn gekomen? 
Zullen de in de congresstukken vervatte 
denkbeelden over sociaal-economische 
strijd en over democratische vernieuwing 
op dit punt geaccepteerd of afgewezen 
worden? Zal de politieke stellingname een 
deugdelijke grondslag bieden voor uitwer
king van het ontworpen partijprogram7 
En wat voor bestuur zal het congres kie
zen? 
Vragen trouwens die niet alleen de CPN 
en progressieve mensen bezighouden ... 

OM VOORTZETTING DER 
VERNIEUWING 

Het congres vindt plaats in een allesbehalve 
zonnig economisch en politiek klimaat; de 
congresstukken zijn van daaruit geschre
ven. 
De stagnatie in de economie heeft het 
karakter van een crisis aangenomen, het 
aantal werklozen ligt officieel in de buurt 
van de 600.000. De afstoting van werk
krachten gaat in hoog tempo voort; dat 
gebeurt eveneens in de rest van de kapita
listische wereld. Optimistische voorspellin
gen dat het proces in de hand gehouden 
zou kunnen worden door Thatcher-, Rea
gan- of Bestekpolitiek zijn verstomd. 
Waar deze bestaan, komen sociale verze
keringsstelsels op de tocht te staan. Waar 
men ze niet kent, in de derde wereld met 
name, is het leven van miljoenenmassa's 
in het geding. 

De nieuwe regering die, als dit geschreven 

wordt, in Nederland in de maak is, lijkt 
geen andere weg te kunnen of willen zien 
in deze omstandigheden, dan die van de 
achteruitgang en de afbraak. 
Het toch in vele opzichten ontoereikende 
peil van voorzieningen en betalingen (loon, 
salaris, uitkering) dat in een jarenlang 
proces bereikt werd, dreigt verlaagd te 
worden naar een benauwd niveau, dat 
honderdduizenden over de armoedegrens 
heenschuift. Onderwijs, gezondheidc;zorg, 
cultuur, de beschavingsnormen bij uitstek 
van een maatschappij, worden gewogen 
met de begratingsschaal en te zwaar be-. 
vonden. 

De druk roept spanningen op tussen be
volkingsgroepen, voor een deel voorzien 
en ook voor een deel beoogd. Spanningen 
tussen hand- en hoofdarbeiders, tussen 
(nog) werkenden en uitkeringsgerechtig-
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den, tussen mensen van Nederlandse en 
buitenlandse nationaliteit, tussen actie
groepen en minder actief ingestelden. 
In die spanningen treden lieden en organi
satoren op die het vuur aanblazen, die 
haatgevoelens aanwakkeren tegen buiten
landers, WAO-ers en werklozen, tegen 
krakers en bestrijders van kernenergie. 
Bewust georganiseerd of niet, ze zijn de 
groten der kapitalistische aarde welkom. In 
plaats van hun schuld wordt de onschuld 
van anderen inzet van strijd. 

Het internationale karakter van de econo
mische teruggang kent nog een heel ander 
nevenverschijnsel. De spanningen tussen 
staten krijgen een scherper en kwaadaardi
ger karakter. 
In het Poolse conflict kwamen de militaire 
aspecten nadrukkelijk op de voorgrond. 
Binnen enkele maanden tijds werd de 
wereld getuige van twee grote militaire 
operaties, die van de Falklandeilanden en 
die van Libanon. De betrokken militaire 
apparaten behandelden deze conflicten als 
waren het voorlopers van een grote bot
sing. 
In het verleden heeft de communistische 
partij vele malen gewaarschuwd voor het 
gevaar dat lokale conflicten tot een grote 
oorlog zouden leiden. De jongste ontwik
kelingen maken het uitspreken van die 
waarschuwing extra nodig. 

Optimistisch of niet? 

Zoals gezegd, verslag en voorstellen voor 
het CPN-congres zijn geschreven tegen 
deze achtergrond. Hoofdvraag: Kunnen 
deze gevaarlijke ontwikkelingen gekeerd 
worden, en zo ja- hoe? 
Op de eerste vraag antwoord het CPN-be
stuur met 'ja'. Het is mogelijk andere wegen 
in te slaan. Hoe? Door massale activiteiten 
en door een bewust op samengaan koersen 
van hen die de gevaren zien. Het is wat wij 
steeds aanduiden als 'coalitievorming', zo 
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breed mogelijke actieverbanden waarbij 
de nadruk komt te liggen op wat bindt en 
niet op wat scheidt. 
Bij alle ernst die de situatie vraagt, ademen 
de congresstukken in dit opzicht een opti
mistische geest. Gewezen wordt vooral op 
de belangrijke vorderingen die gemaakt 
zijn. 

Deze benadering wordt van twee kanten 
aangevochten. In de partijdiscussie zeggen 
sommigen dat allerlei vormen van samen
werking helemaal niet zo positief beoor
deeld moeten worden, omdat daarin het 
gezicht van de partij minder duidelijk wordt. 
Compromissen die gesloten worden of 
moeten worden om tot gezamenlijk optre
den te komen, worden in die zienswijze bij 
voorbaat veroordeeld. 
Deze kritiek zou geldig zijn, of althans een 
element van geldigheid kunnen hebben, 
wanneer de partij terwille van gezamenlijk 
optreden wezenlijke uitgangspunten liet 
varen of zichzelf tot aanhangsel van ande
ren zou maken. 

Dat gebeurt echter noch in de vredesactie, 
noch in de sociale strijd, in vrouwenbewe
ging of milieuverdediging. 
Angst voor het verliezen van het eigen 
gezicht is vaak terug te brengen tot een 
soort politieke ruimtevrees. Bewegingen 
hebben de afgelopen jaren vaak een hele 
grote omvang gekregen en het is vanzelf
sprekend dat geen enkele groep daarin op 
een dominerende wijze afsteekt, ook de 
communistische partij niet. Niet daaraan 
echter moet de kracht en doeltreffendheid 
van de actie worden afgewogen, maar aan 
het effect dat nu juist dat massale karakter 
op de politieke ontwikkelingen heeft. 
De communistische partij heeft een lange 
traditie van eenheidspolitiek en van het 
streven naar bondgenootschappen. Welis
waar zijn vormen veranderd met de tijd, 
maar de noodzaak voor communisten om 
met anderen samen te gaan en de plaats 
van anderen te erkennen is een gegroeid 
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begrip. In ernstige discussies binnen de 
partij blijkt dan ook steeds opnieuw dat de 
vrees voor verlies van eigen identiteit 
overwonnen kan worden en de oriëntatie 
op het vormen van brede samenwerkings
verbanden, ook door hen di~, geneigd zijn 
die vrees te koesteren, geaccepteerd 
wordt. 

Er is ook kritiek van andere zijde op de 
positieve en optimistische benadering die 
de congresstukken geven van de groeiende 
wil tot samenwerking. Daar houdt men 
deze benadering voor zelfvoldaanheid, 
schat men haar in als een soort 'ouder
wetse' plichtmatige zonnigheid en legt 
men de nadruk op alles wat nog gedaan 
moet worden. 
Je bent wel eens geneigd op die opvatting 
te antwoorden dat de meeste mensen niet 
tegen hun verlies kunnen- en sommige 
communisten niet tegen hun winst. 
Er is de laatste jaren ontzaglijk veel tot 
stand gekomen aan gezamenlijke actie en 
daarbij zijn heel grote mensenmassa's 
betrokken geweest. De vredesbeweging 
van de afgelopen vijf jaar is uniek in de 
geschiedenis. Er zijn grote en effectieve 
acties geweest tegen afbraak van de prijs
compensatie en van de ziektewet, tegen 
extra looningrepen in het onderwijs, tegen 
hoge woonlasten, er is de vrouwenstaking 
geweest en massa-demonstraties tegen 
kernenergie. Anti-fascistische acties van 
brede opzet hebben plaatsgevonden en in 
verkiezingen heeft de CPN voor het eerst 
effectieve samenwerkingsverbanden ge
sloten. Er bestaat, voor het eerst, een al
omvattend overleg tussen progressieve 
partijen en op het sociaal-economische 
vlak. Vaak speelt de vakbeweging een 
actieve en mobiliserende rol op haar ter
rein. 
Het is nog niet voldoende geweest voor 
een wezenlijke koerswijziging, maar de 
resultaten zijn allesbehalve gering, en de 
overtuiging dat alleen een benadering 
vanuit deze optiek uitkomst kan bieden is 
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snel gegroeid. Paniek-opvattingen 'dat het 
allemaal niet snel genoeg gaat' passen 
niet op deze werkelijkheid. 
Ze kunnen zelfs een effect hebben dat 
omgekeerd is aan het beoogde. De ge
dachte kan rijzen dat de verantwoordelijk
heid voor het feit dat samenwerking en 
eenheid niet nog verder gevorderd zijn ligt 
bij de CPN of een deel daarvan -en dat 
uit het oog wordt verloren hoezeer voor 
die verdere vorderingen belangrijke obsta
kels bij anderen, met name in de sociaal
democratie, moeten worden overwonnen. 
Geschimp op de partij of op leden van de 
partij neemt dan de plaats in van serieuze 
en grondige bestrijding van remmende 
opvattingen bij anderen. 
Het effect van zulke opvattingen kan ook 
zijn dat er ideeën worden geopperd voor 
een min of meer geforceerd samengaan, 
die bij anderen de indruk wekken dat men 
wezenlijke trekken van het eigen karakter 
van de partij over boord wil zetten en dat 
men dus de eenheid nastreeft ten koste 
van zichzelf en op voorwaarden van ande
ren. 
Dan gaat vervolgens onderlinge strijd de 
plaats innemen van maatschappelijke 
strijd en wordt brede maatschappelijke 
actie geremd in plaats van bevorderd. 
De partijleiding heeft noch het politieke 
buskruit uitgevonden, noch ook gedacht 
dat ze eigenares is van de Laatste Waarheid. 
Ze heeft een koers uitgezet die er op gericht 
is met de hele partij systematisch verder te 
bouwen aan brede en effectieve coalities. 
Dat is wat het congresmateriaal wil aange
ven. 

De vernieuwing 

Voor het bereiken van de grote doelen die 
de CPN zich stelt, brede coalities die een 
andere koers kunnen afdwingen in het 
sociaal-economische en in het veiligheids
beleid, is de voortgaande vernieuwing van 
de partij essentieel. 
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Die vernieuwing vindt niet plaats, zoals 
sommigen wel eens suggereren, omdat 
anderen dat zo graag willen. Als een zich 
vernieuwende CPN anderen, die wij als 
bondgenoten zoeken, beter aanspreekt, 
dan is dat op zichzelf van belang omdat 
het dus de gezamenlijke strijd bevordert, 
maar het is niet de beweegreden zelf voor 
de vernieuwing. 
Die vernieuwing is noodzakelijk om te 
kunnen functioneren in de huidige, zich 
snel ontwikkelende maatschappij, om 
open te staan voor meningen en processen, 
om de aanwezige krachten zo sterk mogelijk 
tot ontplooiing te laten komen. 
Vernieuwing houdt in een open staan, 
onbelemmerd, voor ontwikkelingen in de 
maatschappij en in de politiek, en het 
blijven zoeken naar nieuwe oplossingen. 
Tradities en strijdervaringen spelen daarbij 
een grote rol; maar die rol mag geen rem
mende zijn, zoals het geval is wanneer ze 
tot bezweringsformules of dogma's wor
den. Dat doet in werkelijkheid aan die 
ervaringen en tradities afbreuk. 

Meer dan op welk ander terrein ook is dat 
zoeken naar nieuwe oplossingen geboden 
in de sociaal-economische sfeer. 
De CPN is op dat gebied niet zonder verle
den. 
Na de oorlog heeft ze zich geruime tijd op 
mogelijkheden van vernieuwing gericht; in 
de zestiger jaren heeft zij er naar gestreefd 
in de snelle ontwikkeling van het kapitalis
tische stelsel daarop afgestelde standpun
ten te ontwikkelen, onder meer door dui
delijk onderscheid te maken tussen mono
polistische, dikwijls multinationale 
machtsposities en kapitalistische bedrijvig
heid op kleinere schaal. Zij heeft scherp 
positie gekozen tegen een aan het eind der 
zestiger jaren opkomende druk tot 'privati
sering' van staatsbedrijven, ze heeft heldere 
keuzes gemaakt in de ingewikkelde vraag
stukken van overheidsteun aan bedrijven 
en ze was de eerste die het denkbeeld 
opperde van werknemerscontrole op door 
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de staat aan ondernemingen verstrekte gel
den. 
Een logisch vervolg van deze opstelling 
was dat de CPN in de zeventiger jaren 
steeds duidelijker een tegen-politiek en 
een tegen-program formuleerde tegen de 
door de overheid voorgestelde economi
sche politiek en tegen de begrotings-opzet 
van regeringen. 
Die verdere ontwikkeling werd mogelijk 
doordat ook vak-economen bereid waren 
verantwoordelijkheid te nemen in formule
ring en uitvoering van de partijpolitiek. Dat 
was geen geringe versterking van de partij. 
In dit verband mag de naam van Boe Thio 
worden genoemd, die aan dit denkproces 
bijzonder heeft bijgedragen. De nieuwe 
situatie, waarop in het begin van dit stuk 
gewezen werd, vraagt intussen verdere 
initiatieven. Op het congres worden die 
aan de orde gesteld in de vorm van een 
themabespreking over het vraagstuk 'Cri
sisbestrijding en maatschappijver
nieuwing'. 
De kern van de voorgestelde benadering 
is: democratische machtsvorming op 
verschillende niveau's tegenover gevestig
de belangen van grote ondernemingen en 
kapitaal machten, zowel ter verdediging 
van inkomens, werk en rechten als voor 
het ontwikkelen van socialistische verhou
dingen. Het gaat om de versterking van de 
sociaal-economische strijd, het betrekken 
van brede groepen daarbij en het verbinden 
daarvan met politiek-democratische doel
stellingen, gericht op machtsvermindering 
van het kapitaal en toenemende beïnvloe
ding van de produktie door direct en indi
rect betrokkenen. 
Het bespreken en concretiseren van deze 
benadering van het vraagstuk is dringend 
nodig omdat de crisisverschijnselen ramp
zalige vormen aannemen en niet gewacht 
kan worden met het zoeken naar, en han
teren van, passende bestrijdingsvormen. 
Er zijn voor een ernstige situatie als de 
huidige geen handboeken voorradig. Deze 
generatie moet de wapens en werktuigen 
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vinden om haar te veranderen en de voor
stellen voor een aanpak liggen op tafel. 
Vernieuwing in program, in actuele 
strijdposities. Het middel daartoe is 
vernieuwing binnen de partij zelf- zoals 
de partij nu eenmaal een middel is (een 
belangrijk middel maar toch niet méér dan 
dat) om op te treden in strijdvragen en 
voor maatschappijverandering. 
De essentie van deze interne vernieuwing 
is, naar mijn opvatting, de vrije, openhartige 
en waar gewenst ook openbare menings
uiting en een daarmee corresponderende 
gedachtenwissel ing. die niet koerst op een 
afsluiting met overwinnaars en overwon
nenen als belangrijkste resultaat, maar op 
een heldere besluitvorming die door ieder 
gerespecteerd wordt. 
Voor dit soort meningsuiting en gedach
tenwisseling was de gegroeide structuur 
niet alleen ontoereikend, maar belemme
rend. De nieuwe vormen houden in, een 
verbeterde en voor de partij meer door
zichtige werkwijze van het partijbestuur, de 
mogelijkheid van overleg tussen partijleden 
dat niet beperkt blijft binnen afdelings
grenzen en door het partijbestuur tevoren 
geschapen vormen, discussie in de van de 
partij uitgaande publiciteitsmiddelen. 
Voorheen was er ook discussie, uiteraard. 
Maar veelal kreeg die discussie al snel het 
karakter van een strijd die genoemde over
winnaars en dus ook overwonnenen moest 
opleveren- een uitkomst die vaak nog 
lang bleef doorwerken in de opstelling van 
de partij en van personen, ook bij de be
oordeling van elkaar. Bovenal werd de 
discussie gevoerd 'onder leiding van het 
partijbestuur', dat daarbij het laatste woord 
had. Het uitgangspunt dat het partijbestuur 
als zodanig steeds partij was en partij 
koos, bracht met zich mee dat de botsing 
van meningen bijna altijd bij voorbaat 
beperkt bleef, en dat ze, als ze die beper
kingen eenmaal te buiten ging, snel een 
verbitterd karakter kreeg waarbij het werke
lijk om overwinning of nederlaag ging. 
Discussie werd dan 'partijstrijd' en in de 
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strijd moet je nu eenmaal de ander neder
lagen toebrengen. 
Wat de partijmethodiek betreft, de wijze 
waarop de partij tot haar opvatting komt, 
is deze interne verandering van essentiële 
betekenis. Het is een wezenlijke vernieu
wing, die tegelijkertijd een terugkeer is 
naar de methodes van de oude arbeiders
beweging, waar de openbare en open
hartige discussie een algemeen aanvaard 
uitgangspunt was. 

Discussies 

Dat een zo diep ingrijpende wijziging van 
een ook diep ingegroeide wijze van werken 
problemen oproept is nu wel duidelijk 
voor iedereen. De partij is daar volop mee 
bezig. 
Er komen zeer verstrekkende vragen aan 
de orde. 
Zo gaat het bij ons niet om een nieuw op 
te bouwen organisatie die betrekkelijk 
nuchter kan afwegen hoe ze het beste kan 
gaan werken. Wij zijn bezig met een proces 
van vernieuwingen in een bestaand orga
nisme dat, voor zover het een deel van de 
leden betreft, gewend is aan een vaste 
wijze van optreden; een organisatie die 
ook in haar vorm verbonden is met zeer 
waardevolle tradities; een partij tenslotte 
die haar kracht in niet geringe mate ont
leende aan haar slagvaardigheid en eens
gezind optreden. Allen in de partij die naar 
vernieuwing streven hebben bewust die 
partij als hun strijdorgaan gekozen, juist 
om die waardevolle eigenschappen en de 
mensen die deze belichamen of belichaamd 
hebben. 
Vernieuwing mag nooit gaan ten koste van 
dat element in de partij. Er moet altijd naar 
gestreefd worden de maximaal mogelijke 
spanning tussen wat gegroeid is en wat 
nieuw moet, niet te overschrijden. Dat 
hebben we niet geheel in eigen hand. 
Gebeurtenissen buiten onze beïnvloeding, 
zoals de machtsgreep der generaals in 



Politiek en Cultuur 

Polen, kunnen een vernieuwde stellingna
me afdwingen waaraan sommige oude 
banden bezwijken- hoe pijnlijk en soms 
zelfs tragisch dat kan zijn. Maar altijd moet 
getracht worden de spanning te blijven 
beheersen door overtuiging, voorlichting 
en zo nodig tienvoudige herhaling van ar
gumenten. 

Een ander facet van het probleem hangt 
hiermee samen. De communistische partij 
is geen CDA, geen tamelijk vormloze massa 
die het in overgrote mate welletjes vindt 
wat officiële vertegenwoordigers namens 
hen doen en al blij zijn als ze nog een Van 
Agtiaanse Leider hebben bovendien. Het 
politieke bewustzijn, ook het (individuele) 
zelfbewustzijn is in de CPN zeer groot. Wie 
voorheen de strakke interne opbouw ac
cepteerden deden dat in de eerste plaats 
omdat ze die nuttig, of althans niet over
matig hinderlijk vonden bij hun actieve 
oppositie-optreden in de maatschappij. 
Een communist is van nature geen doetje. 
Dat brengt met zich mee dat een opheffing 
van de belemmering van vrije meningsui
ting binnen de partij bijna vanzelfsprekend 
aan meningsverschillen meteen een heftig 
karakter geeft- en dat al zeer snel door 
deelnemers aan een discussie (vooral de 
schriftelijke) min of meer absolutistische 
standpunten worden ingenomen. Menig 
criticus van een stukje berichtgeving in De 
Waarheid maakt dat stukje berichtgeving 
meteen tot het Schandaal van de Eeuw. 
Maar ook in ander opzicht werkt dit ver
schijnsel door. 
Partijgenoten kunnen waardevolle stand
punten ontwikkelen waarvan het nuttige 
effect volledig teloorgaat, óf doordat ze 
een stuk verleden waar anderen een deel 
van hun leven in hebben gestoken zo niet 
als een schanddaad, dan toch wel als 
waardeloos terzijde te schrijven- óf door 
mensen die om wat voor redenen dan ook 
hun waardevolle inzichten niet delen, al te 
gemakkelijk in een bepaalde categorie in te 
delen. Discussies moeten gevoerd worden 
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om te overtuigen en tot heldere standpun
ten te komen, niet om anderen de maat te 
nemen, maar dat is niet altijd makkelijk. 
Op zichzelf is het niet te veroordelen wan
neer men in discussies opvattingen zo 
goed mogelijk wil afbakenen. Dat mag 
echter nooit betekenen dat de discussie er 
op gericht wordt tot afbakening van groe
pen te komen, of dat groepen worden 
uitgeroepen waar ze in feite niet bestaan. 
Het afbakenen moet bij voorkeur geschie
den in de strijd met de politieke en klasse
tegenstander; binnen dat bakengebied, en 
dan vooral binnen de partij, moet eensge
zindheid het voornaamste doel zijn. 
Ook generatie-elementen in de discussie 
moeten in dat licht worden gezien. Proble
men en zienswijzen daarop zijn niet gene
ratie-gebonden. Leeftijdsgenoten denken 
niet vanzelf gelijk, dat laat iedere discussie 
zien. Zeker is echter wel, dat soms in de 
partijdiscussie elementen van een genera
tieconflict aanwezig zijn. De leeftijdsop
bouw van de CPN, waarbij de categorie 
tussen ongeveer 35 en 60 jaar zeer klein is, 
accentueert dat. 
Binnen onze maatschappij als geheel is dat 
generatieconflict van niet geringe omvang. 
We vinden het overal terug. 
Politieke organisaties als de CPN hebben 
tot taak het naar de achtergrond te werken 
door de gezamenlijke problemen centraal 
te stellen. Het is, dunkt me, nogal voor de 
hand liggend dat wij die taak pas goed 
kunnen vervullen als in de eigen partij 
verhinderd wordt dat meningenstrijd het 
karakter van generatiestrijd zou (lijken te) 
krijgen. 

Vernieuwing, tot uitdrukking komend in 
een hevige discussie en scherpe stelling
names, brengt vraagstukken als de hiervoor 
aangeduide met zich mee. Er is geen reden 
om daarvan te schrikken. Ze vormen een 
onlosmakelijk deel van het geheel van 
uitdagingen waar de communistische 
partij voor staat. Wie vernieuwing zou 
afwijzen vanwege de moeilijke vragen die 
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deze oproept, nodigt als het ware de ver
stening uit om zich dan maar van ons 
meester te maken. 
De openhartige en opbare discussie heeft 
haar (her-)intrede gedaan en ze mag in de 
toekomst niet meer weg te denken zijn in 
de communistische partij. Het is een vorm, 
èn van verantwoording afleggen naar 
binnen en naar buiten, èn van zoeken en 
vinden van manieren van optreden. Geen 
handelen en geen programmatisch denken 
zal meer mogelijk zijn zonder deze vrije 
gedachtenwissel ing. Het zal een hoofdtaak 
worden van de partij in haar geheel om dit 
essentiële vernieuwingselement te be
schermen en verder te ontwikkelen. 

Verantwoordelijkheid 

En daarmee dan nog iets over een laatste, 
maar zeker niet gering aspect van dit vraag
stuk. 
Wij willen vrije gedachtenwisseling en 
tegelijk willen wij geen anarchie. 
Min of meer anarchistische mensentypes 
zijn vaak niet alleen erg aardig, ze zijn even 
vaak het zout in de pap van de samenleving. 
Anarchisme als systeem is echter helemaal 
niet zo aardig. Het is aanvankelijk de chaos 
-die, zolang ze kleinschalig is ook haar 
charme kan hebben - maar de chaos is 
de voorbereiding van het recht van de 
sterkste. Het wetloze recht van de sterkste, 
wel te verstaan. De kapitalistische maat
schappijvorm is er het dagelijkse bewijs 
van. 
De communistische partij is een organisa
tie, ze moet dat zijn om te kunnen functi
oneren. En in die organisatie, ter wille van 
die organisatie, moet de gedachtenwisse
ling plaatsvinden. Dat vereist dus tevens 
dat de gedachtenwisseling aan normen is 
gebonden en dat een verantwoordelijk en 
verantwoording afleggend orgaan die 
normen zo goed mogelijk moet hanteren. 
Hier ligt een tegenstrijdigheid die niet 
eenvoudig op te lossen is en waarbij zeker 
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geen eeuwigheidsoplossingen voorhanden 
zijn- maar ze moet wel gezien worden. 
Discussie kan de vorm krijgen dat een 
bepaald soort mening- die van een per
soon, van een groep- zich volstrekt on
verdraagzaam opstelt tegenover een ande
re en in naam van de vrije meningsuiting 
ieder ander overschreeuwt. Discussie kan 
zo grievend zijn, bedoeld of onbedoeld, 
dat de uitwer-king daarvan is dat ze waar
devolle mensen wegjaagt. 
Mensen kunnen, niet als gekozene, in een 
functie zitten die in zekere zin een machts
positie is en van daaruit meningen probe
ren te sturen die anderen tegen de borst 
stuiten- zonder dat die anderen de mid
delen hebben om daar hun mening tegen
over te plaatsen. En soms, heel simpel, 
kunnen mensen gebruik maken van eèll 
mate van geletterdheid die anderen niet 
bezitten, waarmee ze die laatsten in de 
discussie 'wegdrukken'. Al die problemen 
zijn niet nieuw. Ze horen bij het vraagstuk 
van de meningsvrijheid. 
De 'oplossing' in de traditie van de com
munistische partijen ging in de richting 
van het laatste woord dat bij de partijleiding 
lag. Op grond van een nooit duidelijk 
omschreven mandaat hield die, als gekozen 
orgaan, alles in eigen hand- en daardoor 
mede belangrijke elementen van de eigen 
verkiezing. 
Met die methode heeft de CPN willens en 
wetens gebroken. Maar wat komt daar dan 
voor in de plaats als sturend orgaan in de 
discussie, als organisme dat de vrijheid 
van die discussie garandeert en tegelijk 
normen hanteert betreffende toon en in
houd -terwijl tegelijk voorkomen wordt 
dat de partijpolitiek waarover besluiten zijn 
genomen, geblokkeerd wordt? 
De partijleiding als zodanig kan niet op
nieuw al die bevoegdheden aan zich trekken 
voor alle partijpublikaties, of het nu lande
lijke, plaatselijke dan wel horizontaal ge
richte zijn. Zij moet deze grote verantwoor
delijkheid delegeren. Dat wil zeggen, haar 
totale verantwoordelijkheid blijft bestaan; 
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ze is het enige orgaan waarover de gehele 
partij, via het congres, beslist. Maar de 
verantwoordelijkheid voor de handhaving 
van de normen der partijdiscussie wordt 
gelegd bij hen die met de uitgaves van 
bepaalde organen belast zijn. 
Die krijgen dus niet slechts de opdracht 
om op eigen terrein en eigen wijze de 
hoofdlijnen van de partijpolitiek in acht te 
nemen- zij moeten ook waken tegen het 
overdonderen van anderen, tegen onver
draagzame stellingnames, tegen onjuist 
gebruik van wat in feite machtsposities 
zijn. Die afgeleide verantwoordelijkheid is 
meestal de ingewikkeldste en dus bepaald 
niet de lichtste. De direct gekozen bestuur
ders leggen op het congres verantwoording 
af, de kameraden die vanuit het bestuur 
met een brok verantwoordelijkheid zijn 
belast, niet. Zij kunnen daarom alleen 
maar opereren in een soort extra aan de
mocratie, een nauwe wisselwerking met 
hen tot wie ze zich richten. 
Zo'n intensieve wisselwerking moet leiden 
tot een gewetensvol afwegingsproces, 
waarbij niet eigen gelijkhebben maar de 
zorgvuldigheid van de meningsvorming 
beslissend moet zijn. 
Dat staat hier eenvoudiger dan het is. 
Maar naar mijn vaste overtuiging kunnen 
alleen op deze wijze de moeilijke vraag
stukken van een wezenlijke vernieuwing, 
een gezamenlijk optreden en een op ver
hoogde en verdiepte activiteit gerichte 
partijdemocratie worden opgelost. 

Belangstelling 

In het begin van dit stuk is er al op gewezen 
dat niet alleen communisten en andere 
progressieve mensen met belangstelling 
uitzien naar wat het partijcongres zal ople
veren. In de pers is aanzienlijke interesse 
gebleken voor wat er al zo gaande is in de 
communistische partij. 
Het zou onjuist zijn om die belangstelling 
alleen maar als verdacht te beschouwen. 
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Men mag er rustig van uit gaan dat een 
deel van de Nederlandse journalistiek niet 
bij voorbaat vijandig gezind is jegens wat 
de communistische partij doet. Pet slot 
van rekening is het ook interessant genoeg 
wat zich in onze gelederen afspeelt. 
Het zou echter tevens grenzeloos naïef zijn 
om te veronderstellen dat de pers als geheel 
alleen maar in opbouwende zin belangstel
ling heeft voor de CPN. Dan zou ze in zeer 
korte tijd grondig van samenstelling en 
karakter zijn gewijzigd en daarvoor zijn 
moeilijk sterke bewijzen aan te voeren. De 
CPN heeft zo haar vijanden, dat vloeit nu 
eenmaal voort uit haar strijdpositie tegen 
het kapitalistische systeem en tegen de 
gewillige dienaren daarvan. Als er van die 
kant belangstelling bestaat voor ons reilen 
en zeilen- en die is er- dan is dat een 
natuurlijke zaak. Kort gezegd, wiJ bestaan 
doordat zij bestaan. Een communistische 
partij is er voor de maatschappijverande
ring, voor afbraak en vervanging van be
staande structuren en bestaande politiek. 

Zal de CPN zich op het congres zo groepe
ren dat zij deze strijd aankan, dat zij daarin 
haar rol kan vervullen? 
Zal zij zich zo opstellen dat ze na het congres 
de maatschappelijke strijd beter kan voeren 
en tegelijk met élan naar een voltooiing 
van haar program toe kan werken? 
Dat is wat vriend en tegenstander zich af
vragen. 
Wij durven te zeggen: ja. 

Marcus Bakker 
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Marxisme en 
arbeidersbeweging I 

Het ontwerp-'ontwerp-program' heeft de 
discussie geopend over een reeks wezen
lijke punten van de strategie naar een 
socialistisch NederlandYHet is daarbij 
goed te beseffen dat we nu bezig zijn met 
de brede consultatie als bedoeld in het 
besluit van het 26e congres (januari '78). 
In het ontwerp is met name ook de relatie 
tussen de partij en het marxisme aan de 
orde. Dit komt onder meer tot uitdrukking 
in de zin 'de door de CPN ontwikkelde 
maatschappijbeoordeling is gegrondvest 
op de marxistische ideeën van het weten
schappelijk socialisme'. 3Behalve een dis
cussie over de vraag of in deze formulering 
de relatie tussen partij en socialistische 
theorie voldoende tot zijn recht komt, is 
natuurlijk ook in discussie in hoeverre deze 
marxistische ideeën de feitelijke leidraad 
zijn. 
Als onderdeel van het debat over deze 
vraagstukken is met name de beoordeling 
van het 'marxisme-leninisme' aan de orde 
gesteld. Tegenover de stellingname van 
het ontwerp waar het 'marxisme-leninisme' 
als een dogmatische verkramping wordt 
gekenschetst,3wordt het behoud van 'leni
nisme' of 'marxisme-leninisme' door ande
ren juist tot strijdpunt verklaard om ons te 
behoeden voor het afglijden naar opportu
nisme in theorie en praktijk.• 
In het debat worden verschillende definities 
en eigen ervaringen en emoties gehanteerd 
en wordt naar mijn idee te weinig gepro
beerd om uit te gaan van de algemene 
betekenis en de historische inhoud van 
deze begrippen. Daardoor ontstaat een 
welles-nietes-debat; een stellingenoorlog, 
die ons niet zoveel vooruit helpt. 
In de partij -en vooral ook erbuiten
worden ondertussen discussies gevoerd, 

die wel degelijk uitgaan van een analyse 
van deze begrippen. Er ontstaat een situatie, 
waarin sommige partijgenoten deelnemen 
aan allerlei vormen van debat terwijl ande
ren nauwelijks iets afweten van de inzet 
ervan. Dàn wordt het van belang dat ge
probeerd wordt deze discussie meer toe
gankelijk te maken. 

Het artikel zal uit 4 delen bestaan, die als 
volgt kunnen worden samengevat: 
In het eerste deel worden drie aspecten 
van het marxisme kort behandeld: de 
economische theorie, de materialistische 
geschiedopvatting en de revolutionaire 
klassenstrijd voor een communistische 

1. Ik heb veel mensen een werktekst van dit eerste 
artikel voorgelegd. Zeer scherpe tot milde kritiek 
kwam vooral van Kees Bakker, Herman Bon nier, 
Eduard Glas, Henk de Haan, Bart Lindner en Riet 
van Putten. De uiteindelijke tekst ondervond 
daardoor een aanzienlijke gedaantewisseling. 
Bedankt. 

2. Als 'klassieken' veronderstel ik bij dit eerste deel 
vooral het Communistisch Manifest (1848, Marx/ 
Engels); Klassenstrijd in Frankrijk (1851, Marx); 
Loon, prijs en winst (1864, Marx); Voorwoord bij 
'Een kritiek op d,e politieke economie' (1859, 
Marx); Het Kapitaal (1867-93, Marx); kritieken op 
program van Gotha (1875, Marx/Engels); Anti
Dühring (1878, Engels); kritiek op program Erfurt 
(1891, Engels); Voorwoord bij 'Klassenstrijd in 
Frankrijk' (1895, Engels). Een belangrijke eigen
tijdse inspiratiebron bij dit deel is Ger Harmsen: 
'Marx contra de marxistische ideologen', 1968. 

3. Ontwerp-program 'Doelstellingen en toekomst
visies van de Nederlandse communisten', met 
name onderdelen in de inleiding en hoofdstuk 1. 

4. Vooral bij Jules de Leeuwe, P&C 6, 1982. Ook in 
de uitgangspunten voor het 'horizontaal overleg 
van communisten' van 25-9-1982, enz. Overi
gens zal op het bijzonder congres eind 1983 wel 
blijken of het hier om 'conservatieve' ideeën 
gaat: 'Conservatief' is in ieder geval het plakken 
van etiketten als techniek van discussiëren (zie 
G. Schreuders, P&C 7, 1982). 
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maatschappij. De lotgevallen van deze 
marxistische opvattingen in de grootste 
partij van de lle Internationale, de SPD, 
worden aangegeven. Dit onder meer om 
de situatie weer te geven, waarin Lenin's 
revolutionaire vertolking van het marxisme 
begrepen moet worden. 
In het tweede deel worden enkele belang
rijke bijdragen van Lenin aan het marxisme 
geschetst: zijn partijconceptie; zijn opvat
ting over de 'dictatuur van het proletariaat'; 
zijn 'recht der naties op zelfbeschikking'; 
zijn analyse van het imperialisme en de 
gevolgtrekkingen voor de revolutionaire 
arbeidersbeweging; zijn bijdrage aan de 
oprichting van de llle Internationale. 
Daarbij blijkt zich een gehele reeks van 
tegenstrijdigheden voor te doen, die al in 
de laatste jaren van zijn leven tot volle 
uitbarsting komen. Het officiële 'leninisme' 
zal allerminst de erfenis van Lenin blijken 
te zijn. 
In het derde deel wordt ingegaan op dit 
officiële 'leninisme', zoals het al enkele 
weken na Lenin's dood door Stalin tot op 
de dag van vandaag wordt vastgelegd in 
'De grondslagen van het leninisme'. Aan
getoond zal worden dat dit 'leninisme' niet 
een verheffing, maar eerder een verguizing 
is van de figuur van Lenin. Dit verguizings
praces vindt zijn voltooiing in het begrip 
'marxisme-leninisme', waarin elk revoluti
onair marxisme wordt verstikt. 
In het vierde deel worden recente ontwik
kelingen in het marxisme geschetst, die 
eerst volledig buiten maar allengs ook 
binnen een aantal communistische partijen 
als de CPN plaatsvinden. Naast de drin
gende oude opgaven ontstaan nieuwe 
taken en vraagstukken voor de communis
tische beweging, waarvoor het in het eerste 
deel kort weergegeven marxisme een 
doeltreffend analytisch kader biedt. Voor 
het eerst sinds tientallen jaren is er weer 
sprake van een koortsachtig zoeken naar 
een revolutionair perspectief. De partij 
staat aan het begin van een debat, dat tot 
een theoretisch program moet leiden. 
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Alleen een collectieve inspanning van de 
hele partij kan zo'n project doen slagen. 
Tenslotte wordt gesteld dat de relatie tus
sen partij en 'marxistische ideeën' ingewik
kelder is dan de formulering van het ont
werp aangeeft en wordt een voorstel ge
daan voor een andere benadering. 
Het is onvermijdelijk dat bij zo'n globale 
schets de tekst vaak een 'stellend' of 'stellig' 
karakter heeft, al heb ik geprobeerd dat 
zoveel mogelijk te vermijden. Ik verwijs 
dan ook vaak naar de betreffende litera
tuur. 

Marxisme: drie aspecten 

Van een theorie die ooit is ontstaan als 
reactieproduct in de smeltkroes van de 
theorieën en ervaringen van Franse soci
alisten, Duitse dialectici, filosofische mate
rialisten, communistische utopisten, ge
schiedschrijvers van de Franse revolutie, 
klassieke Engelse politiek-economen, En
gels' wandelingen in Landen's sloppenwij
ken, de heftige strijd van het zich torme
rende proletariaat in Engeland en Frankrijk 
en een halve eeuw strijd van 2 Internatio
nales samen met de twee grondleggers 
ervan Marx en Engels; kan moeilijk een 
kort overzicht gegeven worden. 
Toch is het belangrijk de term marxisme 
inhoud te geven in het kader van dit artikel. 
Vandaar dat ik me beperk tot het aanduiden 
van drie wezenlijke betekenissen van het 
begrip marxisme. De volgorde van deze 
drie aspecten is zo gekozen, dat het vol
gende méér omvattend is dan het vooraf
gaande: 
1. Marxisme: wetenschappelijke grondslag 
politieke economie. 
Eén van Marx' fundamentele ontdekkingen 
is die van 'het geheim' van de kapitalisti
sche produktie; de produktie van meer
waarde, winst. Op basis van het destijds in 
de liberale school van de Engelse politiek
economen algemeen aanvaarde inzicht dat 
'de arbeid' (naast en via de natuur) de 
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schepper is van alle rijkdom en dat dus 
ook de (ruil)waarde van een waar in een 
markteconomie bepaald wordt door de 
erin belichaamde (maatschappelijk nood
zakelijke) arbeidstijd, redeneert Marx con
sequent verder. 
Op de markt is in de kapitalistische pro
duktiewijze een waar te koop- de loonar
beid- die de eigenaardige eigenschap 
heeft méér (ruil)waarde te produceren dan 
zijzelf kost: 'bewezen is dat de toeëigening 
van onbetaalde arbeid de grondvorm van 
de kapitalistische produktiewijze en van de 
daardoor verwezenlijkte uitbuiting van de 
arbeiders is; dat de kapitalist zelfs wanneer 
hij de arbeidskracht koopt tegen de volle 
waarde die zij als waar op de warenmarkt 
heeft daaruit toch méér waarde haalt dan 
hij ervoor betaald heeft, en dat deze meer
waarde in laatste instantie de waardesom 
vormt waaruit zich de steeds toenemende 
kapitaalmassa in de handen van de bezit
tende klasse ophoopt.'5 

Een historische beschouwing van de ge
schiedenis van de produktiewijzen werkt 
eveneens verhelderend. Lijken slavin en 
lijfeigenen in hun produktiewijzen uitslui
tend onbetaalde arbeid te verrichten hoe
wel duidelijk is dat in hun dagelijks onder
houd voorzien moet worden, in de kapita
listische maatschappij lijkt het daarentegen 
alsof de vrije loonarbeidster haar volledige 
arbeid in de vorm van arbeidsloon vergoed 
krijgt. Maar in feite is ook de loonslavin 
slechts nuttig indien zij voldoende onbe
taalde arbeid voor haar meester kan ver
richten. Houdt dit laatste op dan wordt het 
'vrije' arbeidscontract éénzijdig opgezegd. 
Op basis van zijn waardetheorie komt 
Marx tot de formulering van een reeks van 
wetmatigheden van de kapitalistische 
produktiewijze. Een belangrijke conclusie 
is dat deze produktiewijze door de dwang
wetten van concurrentie en accumulatie 
steeds werkt in de richting van overpro
duktie en daling van de winstvoet Over
produktie van kapitaal gaat dan samen 
met het overbodig worden van arbeiders. 
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Periodieke crises treden verwoestend op 
en versnellen nog verder het proces van 
uiterste centralisatie van kapitaal door 
onteigening van vele kleinere kapitalisten. 
Aan de ene kant wordt in steeds grotere 
planmatige samenwerkingsvormen gepro
duceerd en aan de andere kant is er de 
totale anarchie van de particuliere toeëige
ning van de produktie: 'met het voortdu
rend afnemen van het aantal kapitaalmag
naten ... is er de massa van de ellende, de 
knechtschap, de ontaarding, de uitbuiting, 
maar ook van de opstandigheid van de 
steeds aanzwellende en door het mecha
nisme van het kapitalistische produktiepro
ces zelf geschoolde, verenigde en georga
niseerde arbeidersklasse .. .'.6 

Het kapitaalsmonopolie wordt tot een 
kluister voor de produktiekrachten. Dit 
kluister moet vernietigd worden door 
onteigening van de onteigenaars. 
Marx' analyse leidt tot de conclusie dat 
alleen de arbeidersklasse tot deze onteige
ning in staat en geroepen is. Het fundament 
en de gevolgtrekkingen van Marx' weten
schappelijk economisch werk zijn dan ook 
nooit erg populair geweest bij de bourge
oisie, hoewel vele onderdelen stilzwijgend 
in de gangbare economie zijn opgenomen. 
2. Marxisme: materialistische geschiedop
vatting. 
De kerngedachte van Marx en Engels is 
dat de economische produktie en de daaruit 
voortvloeiende maatschappelijke geleding 
in klassen de grondslag vormt voor de 
politieke en intellectuele geschiedenis van 
een tijdperk.5 Het uitgangspunt van het 
materialisme- de geest is een produkt 
van de materie- is zeker niet vreemd aan 
de grondstelling van deze geschiedopvat
ting dat de geestelijke ontwikkeling een 
resultaat is van materiële, dat is economi
sche, omstandigheden. 
Leidraad tot het begrip van de geschiedenis 

5. Engels in de 'Anti-Dühring'. Het bewijs wordt ge
leverd in Het Kapitaal. 

6. Marx in Het Kapitaal. 
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van de mensheid vormt de zich ontwikke
lende verhouding tussen produktiekrachten 
(mensen, die in hun samenlevingsvormen 
met de voorhanden kennis en arbeidsmid
delen de grondstoffen produktief bewer
ken) en de produktieverhoudingen (de in 
een bepaalde maatschappij gegeven ar
beidsverdeling en overeenkomstige ei
gendomsverhoudingen): 'op een bepaalde 
trap van hun ontwikkeling komen de mate
riële produktiekrachten van de maatschap
pij in tegenspraak met de voorhanden 
produktieverhoudingen ... er begint dan 
een tijdperk van sociale revoluties ... enz.'7 

Oorzaken van maatschappelijke verande
ringen en politieke omwentelingen moeten 
in laatste instantie gezocht worden in de 
veranderingen van de economie: 'als idee
ën een maatschappij revolutioneren, 
spreekt men daarmee uit dat zich binnen 
het'raam van de oude maatschappij de 
elementen van een nieuwe hebben ge
vormd ... het is niet het bewustzijn van de 
mensen dat hun zijn, maar hun maat
schappelijk zijn dat hun bewustzijn 
bepaalt .. .'7 

Voor de kapitalistische produktiewijze gaat 
het om de scherpe tegenstrijdigheid tussen 
het maatschappelijk karakter van de pro
duktiekrachten (planmatig samenwerkend 
geheel van honderdduizenden dat produkt 
maakt, inschakeling wetenschap, hele 
wereld omvattend circulatieproces, enz) en 
het particuliere karakter van de produktie
verhoudingen (toeëigening produktie door 
particulieren, concurrentie, chaos achteraf 
van marktmechanisme, enz): 'in deze te
genstrijdigheid ligt het conflict van de 
tegenwoordige tijd opgesloten'.8 

De ontdekking, dat de geschiedenis van de 
mensheid- met als verklarende achter
grond de ontwikkeling in de relatie tussen 
produktiekrachten en -verhoudingen- de 
geschiedenis van klassenstrijden is (althans 
ná de eerste klassenloze oergemeenschap
pen), betekent een theoretische grondslag 
voor de geschied- en sociale weten
schappen. De materialistische geschied-op-
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vatting is door Marx en Engels in een 
reeks van publikaties- bv. in de 'Grund
risse', 'het Kapitaal' en 'De oorsprong van 
het gezin, de particuliere eigendom en de 
staat'- zowel bewezen als toegepast. 
3. Marxisme: revolutionaire strijd voor 
een communistische maatschappij. 
Een centraal idee van Marx en Engels is de 
vereniging van theorie en praktijk: 'de 
filosofen hebben de wereld slechts ver
schillend geïnterpreteerd, het komt er 
echter op aan haar te veranderen!'9 Dat is 
één van de eerste stellingen van het com
munisme. Drie jaar later maken Marx en 
Engels programmatisch duidelijk dat het 
de arbeidersklasse zal zijn, die zowel om 
praktische, wetenschappelijke als filosofi
sche redenen die verandering zal voltrek
ken: 'Dat de heersende klassen sidderen 
voor een communistische revolutie. De 
proletariërs hebben daarbij niets te verlie
zen dan hun ketenen. Zij hebben een wereld 
te winnen. Proletariërs aller landen, ver
enigt U!' 
Zij noemen hun programma naar de al 
bestaande 'Communistenbond', die politiek 
het meest aansluit bij hun inzichten: 'de 
communisten zijn het besliste, steeds 
verder stuwende deel der arbeiderspartij
en ... die op de overige massa proletariërs 
het theoretisch inzicht vóór hebben in de 
voorwaarden, gang en algemene resultaten 
van de proletarische beweging ... het doel 
is hetzelfde als dat van andere arbeiders
partijen: verovering van de politieke 
macht...' 
De inzichten van het 'Communistisch Mani
fest' leiden tot een programma, dat in 5 
woorden kan worden samengevat als 
'opheffing van de particuliere eigendom', 
en concreet als volgt kan worden 
weergegeven: 10 

7. Marx in het voorwoord bij 'Een kritiek op de poli
tieke economie'. 

8. Engels in het hoofdstuk 'Theoretische kwesties', 
deel 'Socialisme' van de Anti-Dühring. 

9. Marx' laatste stelling over Feuerbach, 1845. 
10. Voor deze samenvatting leze men ook Rudolf 

Bahro, 'Het alternatief', 1980 pp. 27-29. 
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- de produktiemiddelen en -voorwaarden 
worden vermaatschappelijkt, warenpro
duktie en loonarbeid worden omgezet in 
produktie volgens maatschappelijk plan en 
totaal beschikbare arbeidstijd. Doel is de 
alzijdig ontplooide vrije mens die in bond
genootschap met anderen op actieve wijze 
behoeften bevredigt... 
- de bestaande arbeidsverdeling wordt 
opgeheven om de maatschappelijke te
genstellingen tussen mannen en vrouwen, 
tussen stad en platteland, tussen lichame
lijke en geestelijke arbeid te overwinnen. 
Verder ook om te komen tot het opheffen 
van de technische arbeidsverdeling binnen 
de bedrijven door het inschakelen van de 
wetenschap, drastische verkorting van de 
arbeidsdag, verhoging van de arbeidspro
duktiviteit, deelname van alle producenten 
aan alle vormen van onderwijs en verdeling 
van zwaar en smerig werk over alle wer
kers. 
- de produktiemiddelen worden toege
eigend door verenigingen van producen
ten; de oude arbeidsdeling en erop berus
tende klasseheerschappij worden vernie
tigd- inclusief de vroegere staatsmachi
nerie.- Noodzakelijke staatsfuncties
het 'a-politieke beheer over zaken'- wor
den verricht door gekozen en te allen tijde 
terugroepbare afgevaardigden van de 
verenigingen of communes. 
- de kapitalistische wereldmarkt wordt 
door de proletariërs na hun geslaagde 
revoluties in de kapitalistische landen 
omgevormd tot een bovennationaal 
samengaan, dat hulp verleent aan uitge
buite volkeren en de hulpbronnen van de 
wereld aanwendt voor de gehele wereld
bevolking. 
Op basis van de ervaringen met het optre
den van het toenmalige staatsapparaat in 
de klassenstrijd in Frankrijk (1848-51) wordt 
al snel een belangrijke schakel tussenge
voegd in dit plan voor een communistische 
maatschappij. Tussen kapitalisme en com
munisme is een socialistische tussenfase 
aan de orde; 'dit socialisme is de perma-
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nentverklaring van de revolutie, de klasse
dictatuur van het proletariaat als noodza
kelijk doorgangspunt naar het afschaffen 
van de verschillen in het algemeen, náár 
het afschaffen van het geheel van produk
tieverhoudingen waarop die berusten, 
náár het omwentelen van het geheel van 
ideeën die uit deze maatschappelijke be
trekkingen voortkomen .. .'. Later wordt 
deze socialistische fase economisch verder 
onderbouwd: zij het slechts in zéér grote 
lijnen. 11 

Uit de theoretische opvattingen van Marx 
en Engels volgt dat de revolutie van het 
proletariaat, haar zelfbevrijding, tevens de 
gehele maatschappij zal bevrijden van 
uitbuiting, discriminatie, onderdrukking en 
klassenstrijd. Het gaat ook om opheffing 
van de vervreemding: de mensen maken 
zich meester van de eigen arbeidsverhou
dingen en -produkten, krijgen weer greep 
op de zelfbewerkte wereld. Het communis
me is op die weg van zelfbevrijding géén 
doctrine, maar de beweging om die doelen 
te helpen bereiken. 
Drie invalshoeken om de term marxisme 
te beschrijven, die gezamenlijk zeker ook 
het spanningsveld tussen 'theorie' (weten
schappelijke ontdekkingen, veralgemenin
gen van strijdervaringen, enz) en 'praktijk' 
(strijd voor belangen en bevrijding arbei
dersklasse) insluiten. 
Aan de hand van deze uitgangspunten 
worden kort de eerte lotgevallen van dit 
marxisme geschetst in de Duitse SPD van 
ongeveer 1870 tot 1914. 

Het marxisme en de SPD (ca. 1870-1914) 

Het gaat mij er hier niet om een afgewogen 
oordeel te geven over de ontwikkeling van 
de relatie tussen marxisme en de Duitse 
'marxistische' arbeidersbeweging. Ik pro
beer tendensen weer te geven in die ont-

11. Vooral in Marx' 'Kritiek op het program van 
Gotha'. 
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wikkeling, zoals die uit de 'klassieke' dis
cussies (Anti-Dühring, kritieken van Engels 
en Marx op de programma's van Gotha-
1875-en Erfurt-1891) en de bekendste 
publikaties van Engels, Kautsky, Bernstein, 
Luxemburg en Lenin naar voren komen. 
Daarbij beperk ik me tot de hiervóór on
derscheiden aspecten van het marxisme. 
Ik kies voor de schets van de ontwikkeling 
van de SPD omdat: 
A. na de Duitse éénwording onder Bis
marck en de liquidatie van de Parijse Com
mune (beide 1870) het zwaartepunt van de 
internationale arbeidersbeweging zich 
naar Duitsland verplaatst: hier klopt het 
hart van de lle (Sociaal Democratische) 
Internationale (vanaf 1889); 
B. de belangrijkste theoretici van deze lle 
Internationale SPD-leden zijn zoals Kautsky, 
Bernstein, Bebel en W. Liebknecht; 
C. de strategie van de arbeidersbeweging, 
fel in discussie na de spectaculaire verkie
zingssuccessen van de jaren '80 en '90, 
zich aanvankelijk ontwikkelt in felle pole
mieken met Marx (t1883) en Engels 
(t1895); 
D. Lenin's kritiek op het marxisme van de 
lle Internationale zich na 1914 toespitst in 
de tegenstelling Lenin- Kautsky; 
E. veel van de kritiek op de ontwikkelingen 
in deze periode in nog heviger mateterug
komt in de periode 1924-65, er als het 
ware de historische voorloper van is en 
overigens nog erg actueel is. 

De economische theorie 

Duitsland kent een stormachtige kapitalisti
sche ontwikkeling na de éénwording en de 
overwinning op Frankrijk in 1870. In enkele 
tientallen jaren werkt het land zich op tot 
een machtige kapitalistische natie. De 
Duitse arbeidersklasse ontstaat nu pas op 
grote schaal en wel onder een sterk autori
tair en militaristisch bewind. In het Keizerrijk 
zijn de democratische en vredelievende 
tradities sterk onderontwikkeld. 12 
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Spectaculair is vooral de grootscheepse 
inschakeling van de nieuwe chemische en 
elektrotechnische wetenschap in de in 
deze jaren ontstane wereldconcerns als 
AEG, Bayer, BASF, enz. die volledig profi
teren van de 'wet van de remmende voor
sprong'. De leidende rol van het kapitalisti
sche Engeland wordt aangetast en op een 
reeks van beslissende industriële terreinen 
vernietigd. 
Marx beschrijft in Het Kapitaal de ontwik
keling van het kapitalistische systeem in 
Engeland, die leidt tot het industriële we
reld monopolie van het midden van de 19e 
eeuw. Na het schetsen van de geboorte en 
de weg naar de volwassenheid toont hij de 
verschijnselen van aftakeling en seniliteit 
aan en wijst hij de weg naar een socialisme 
op basis van de verworvenheden van het 
ontwikkelde kapitalisme. Marx tekent dus 
de eindfasen van een ontwikkeling (Enge
land, 1700-1870) die in Duitsland nog van 
start gaat (1860-1914). Het is aantoonbaar 
dat dit 'faseverschil' in de Duitse arbeiders
beweging niet altijd goed is ingeschat. 
Nemen we het fusieprogram van Gotha 
(1875). Hierin staat de van Lassalie afkom
stige frase: 'de Duitse arbeiderspartij 
streeft ... naar de opheffing van het loon
stelsel met de ijzeren loonwet...' Engels 
schrijft aan Bebel dat deze lassaleaanse 
'ijzeren loonwet' op een volkomen verou
derde economische opvatting berust, 
namelijk dat de arbeider in doorsnee slechts 
het minimum van het arbeidsloon ontvangt 
en wel omdat er volgens de bevolkings
theorie van Malthus altijd tevéél arbeiders 
aanwezig zullen zijn. Maar Marx toont nu 
juist in Het Kapitaal aan dat de wetten die 
het arbeidsloon regelen zeer gecompliceerd 
zijn, dat al naar gelang van de verhoudingen 
nu eens dit, dan weer dàt de overhand 
heeft, en dat zij dus geenszins van ijzer 

12. Men leze Marx en Engels' kanonnades tegen het 
'reactionaire Pruisendom', ooit met de dreiging 
van Westduitslands herbewapening gebundeld 
verschenen bij Pegasus (1955). 
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maar integendeel zeer elastisch zijn .. Y 
En Marx stelt: 'het stelsel van loonarbeid 
is een stelsel van slavernij, en wel van een 
slavernij die harder wordt naarmate de 
maatschappelijke produktiekracht van de 
arbeid zich ontwikkelt, ongeacht of de 
arbeider nu een betere of slechtere betaling 
ontvangt. .. ' 14 

Het is van belang hier het 'faseverschil' te 
zien. Marx geeft aan dat afhankelijk van 
historische en economische verhoudingen 
tussen landen, van de arbeidsproduktiviteit, 
van de kracht van de arbeidersbeweging, 
van de relatieve beschikbaarheid van 
grondstoffen en hulpbronnen, van de 
Mandvandeeconomischeco~unctuu~ 

enz. lonen bijvoorbeeld betrekkelijk hoog 
kunnen zijn, maar dat dit de lichamelijke 
en geestelijke afbeuling en slavernij van de 
aan geestdodend werk en razende machi
nerie gekluisterde arbeider nog doet 
toenemen.15 Maar in Duitsland valt deze 
eindconclusie nog allerminst te trekken en 
wordt Marx' kritiek op het kapitalisme 
gezien als een 'absolute Verelendung', die 
veronderstelt dat de arbeiders gras moeten 
gaan vreten. Geen wonder dat bij een al 
snel beginnende tegenovergestelde ont
wikkeling zo'n 'marxisme' gemakkelijk 
ontkend lijkt te worden. 
Ook in het program van Erfurt (1891 ), dat 
het program van Gotha in 'marxistische' 
zin moet opkalefateren, zitten een aantal 
van deze merkwaardige vertekeningen van 
Marx' economische theorie. De eerste zin 
luidt al als volgt: 'de economische ontwik
keling van de burgerlijke maatschappij 
leidt met ijzeren noodzaak tot de ondergang 
van het kleinbedrijf, dat als basis heeft dat 
de arbeider zelf de bezitter is van zijn pro
duktiemiddelen .. .'. En drie zinnen verder: 
'voor het proletariaat en de verdwijnende 
middenlagen- kleinburgers, boeren
betekent (de monopolisering) een toename 
van de bestaansonzekerheid, van de ellen
de, van de druk en knechting, van de ver
nedering en de uitbuiting .. .'. 16 

De Duitse werkelijkheid laat echter globaal 
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een ander beeld zien. De arbeidersklasse 
weet belangrijke verbeteringen in levens
standaard te bereiken door haar strijd en 
organisatie, haar partij en vakbeweging. 
De ontwikkeling van het Duitse kapitaal 
doet in zijn kielzog een nieuw netwerk van 
middenlagen ontstaan! Het 'marxisme' 
van de SPD geeft zich geen rekenschap 
van deze nieuwe ontwikkelingen en komt 
hoe langer hoe meer náást de realiteit te 
staan. Tegelijk voelt men behoefte aan een 
leidraad, die méér met de dagelijkse realiteit 
van doen heeft. En die ontstaat in 1899 
met Bernstein's 'revisionisme'Y Hierin 
wordt- grof gezegd- de marxistische 
economische theorie buiten de deur gezet, 
juist omdat zij geen antwoord zou geven 
op de reële ontwikkelingen van het Duitse 
kapitalisme. Het is echter- wat Bernstein 
als partijleider van de SPD betreft- de 
zelfgemaakte karikatuur van het marxisme, 
die wordt bespot: 'ware de maatschappij 
zó samengesteld of had hij zich zo ontwik
keld als de socialistische leer tot dusver 
veronderstelde, dan zou zeer zeker haar 
economisch ineenstorten een kwestie van 
korte tijd zijn ... maar dat is niet het geval ... 
enz'.18 

De economische theorie van de SPD houdt 
geen gelijke tred met de kapitalistische 
ontwikkeling, waardoor het de 'revisionis
ten' wel erg gemakkelijk wordt gemaakt de 
vloer aan te vegen met de dogma's van 
het 'marxisme'. En hoewel op een SPD-con
gres in 1901 blijkt dat dit 'revisionisme' 
formeel vooralsnog een minderheid van 
de partij betreft, lijkt het marxisme steeds 
minder de leidraad te zijn voor het feitelijk 

13. Engels aan Bebel, 18 maart 1875. 
14. Marx en Engels, kritieken op program Gotha, 

enz. Dietz Verlag, 1969, p. 30. 
15. Zie voor een schitterende en actuele samenvat

ting van de 'bewegingswetten van het arbeids
loon' hoofdstuk XIII uit 'Loon, prijs en winst'. 

16. Program Erfurt van de SPD, 1891. 
17. Zie ook dit onderdeel van Kees Bakkers 'Lenin 

over het reformisme', P&C 3, 1982, p. 114. 
18. E. Bernstein: De voorwaarden tot het socialisme 

en de taak der sociaaldemocratie, 1900, p. 55. 



Politiek en Cultuur 

optreden van de partijleiding. 
In deze periode treden mensen als Kautsky 
tegen Bernstein in het veld en lijken zij ook 
te winnen. 
Nieuwe verschijnselen .van de ontwikkeling 
van het kapitalisme worden vanaf die tijd 
door Hilferding, Kautsky, e.a. in theoriën 
over 'het imperialisme' bedreven. 
Een ander aspect van het 'faseverschil' van 
kapitalistische ontwikkeling is namelijk 
bepalend voor de geschiedenis van het 
begin van deze eeuw. Engeland heeft in de 
tweede helft van de 19e eeuw een tech
nisch-industrieel en koloniaal wereldmo
nopolie. De opkomst van Duitsland voert 
rond 1900 een wetenschappelijk-industrieel 
kapitalisme ten tonele, dat Engeland's 
overheersing betwist. Leidt de eerste kapi
talistische ontwikkeling tot een 'vreedzaam' 
koloniaal- en vrijhandels kapitalisme, de 
tweede ontwikkeling leidt tot een economi
sche botsing op wereldschaal die in zich 
de gevaren draagt voor militaire confron
tatie tussen de oude en de nieuwe wereld
macht. 
Deze ontwikkeling wordt door marxistische 
theoretici als Kautsky, Lenin, Luxemburg 
en Gorter onderkend en leidt tot vredesini
tiatieven, tot verklaringen op congressen 
van de lle Internationale zoals in Stuttgart 
(1907) en vooral in Base! (1912) tégen 
imperialisme en oorlogsvoorbereiding. Het 
is echter de vraag in hoeverre de partijen 
van de lle Internationale werkelijk door
drongen zijn van de oorsprong en de ernst 
van het dreigende wereldconflict. 
Het antwoord daarop komt in 1914. 

De materialistische geschiedopvatting 

Eén van de meest verstrekkende vermin
kingen van het marxisme betreft haar 
omvorming tot wat men een 'economische 
predestinatieleer', een economisch doem
denken, zou kunnen noemen. Dat heeft te 
maken met simplistische en dubbelzinnige 
interpretaties van de materialistische ge-
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schiedopvatting, die een lange geschiede
nis hebben: van sommige afzonderlijke 
stellingnames van Marx en Engels tot 
vandaag de dag. 
Al direct na de ontvouwing van hun ideeën 
stuiten Marx en Engels op de ondermijning 
ervan. Het blijkt dat allerlei mensen de 
materialistische geschiedopvatting begrij
pen als een passepartout, een op-alle-slo
ten-passende-sleutel, die het de gebruikers 
mogelijk maakt zonder zulke vervelende en 
vermoeiende zaken als feitelijke bronnen
onderzoek, concrete studie, enz., gróte 
ontdekkingen te doen. Het brengt Marx tot 
de verzuchting 'al wat ik weet is dat ik 
geen marxist ben'. En vooral Engels houdt 
zich in publikatiesen een levendige brief
wisseling bezig met dit vraagstuk: het gaat 
erom dat de economische sfeer in laatste 
instantie- vaak dóor oneindig veel con
crete wisselwerkingen en toevalligheden 
héén- bepalend is. En er zijn mensen die 
als 'marxist' geschiedenis schrijven alsof 
het gaat om twee plus twee is ... 20 

Een centraal punt is dat de kern van de 
marxistische geschiedopvatting, namelijk 
dat begrijppen van de maatschappelijke 
ontwikkeling nodig is om bewust in te 
kunnen grijpen, in de geschiedenis steeds 
meer wordt ingeruild voor de opvatting 
dat de geschiedenis 'wetmatig' verloopt 
volgens door Marx ontdekte 'ijzeren wetten' 
(eherne Notwendigkeiten) die elk bewust 
ingrijpen eerder zinloos dan zinvol 

19. In Kautsky's 'De weg naar de macht' (1909) 
wordt het imperialisme in grote lijnen (als later 
bij Lenin) geanalyseerd. Zijn conclusie is dat 
concrete oorlogsvoorbereiding van de kant van 
de imperialisten moet worden beantwoord met 
de directe strijd om de macht van de arbeiders
klasse. Het probleem is wel dat er in augustus 
1914 totaal niet naar wordt gehandeld. 

20. Brieven Engels over de materialistische ge
schiedopvatting: aan Bloch (1890), Schmidt 
(1890), Mehring (1893) en Borgius (1894). Ge
bundeld in 'Brieven over de materialistische ge
schiedopvatting', Pegasus, 1978. 
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maken. 21 De gedachte wint veld dat elke 
fundamentele verandering afhangt van 
een bepaald stadium van ontwikkeling van 
de produktiekrachten, waarbij het willekeu
rige (voluntaristische) overmoed is om op 
die ontwikkeling vooruit te willen lopen. 
Deze gedachte sluit ook aan bij de feitelijke 
politiek van de SPD in deze periode van 
'vreedzame ingroei' van de arbeidersbe
weging in het Duitse en Westeuropese ka
pitalisme. 
Er ontstaat een volkomen mechanisch 
wereldbeeld, dat er in grote trekken als 
volgt uitziet: de kapitalistische produktie
krachten moeten 'tot het einde toe' ontwik
keld worden waarbij tegelijk ingroei plaats
heeft van de arbeidersklasse op alle ni
veau's van de samenleving. Aan het eind 
van die ontwikkeling zal onvermijdelijk een 
steeds groter wordende crisis uitbreken. 
Op dat moment moet een (partij van de) 
arbeidersklasse de macht nemen, die haar 
door de omstandigheden in handen zal 
vallen. 22 

Dit wereldbeeld kan in pseudo-marxistische 
termen ingekleed worden, die nauwelijks 
te onderscheiden zijn van de marxistische. 
Hetgeen overigens te denken geeft. Neem 
bijvoorbeeld de formulering van Kautsky: 
'slechts daar waar de kapitalistische pro
duktiewijze zeer ontwikkeld is, is de econo
mische mogelijkheid voorhanden dóór de 
staatsmacht het kapitalistisch bezit der 
produktiemiddelen in een gemeenschap
pelijk te veranderen .. .'23 

De formulering roept vragen op: Hoe lang 
moet op die ontwikkeling van de economi
sche mogelijkheid gewacht worden? Wat 
zijn 'zeer ontwikkelde' produktiekrachten, 
als duidelijk is dat de produktiekrachten 
zich onophoudelijk ontwikkelen, en juist in 
versneld tempo tijdens crises? Enz. Lenin 
zal frontaal in botsing komen met deze 
opvattingen, die- toegepast op de Russi
sche situatie- elke stap in de richting van 
een zelfstandig optreden van de arbeiders
klasse voor een ontwikkeling naar een 
'socialistische' omwenteling bij voorbaat 
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voor onmogelijk verklaren ... 
Het is van belang erop te wijzen dat deze 
'economistische' lezing van de materialisti
sche geschiedopvatting geen grond vindt 
in de geest van het werk van Marx en 
Engels (hier en daar wel in de letter). Het 
begrijpen van de geschiedenis is leidraad 
tot actie en geen vrijbrief tot passiviteit. 
De simplistische 'economistische' lezing, 
die een direct oorzakelijk verband legt 
tussen 'basis' en 'bovenbouw' (om deze 
'wijze van spreken' van Marx-want veel 
meer is het m.i. niet- te gebruiken), dit 
verwaarlozen van de 'relatieve autonomie' 
ten opzichte van de economische sfeer, zal 
overigens op het gebied van zeer vele 
vraagstukken (staatsvormen, religiekritiek, 
vrouwenbevrijding, enz. enz.) rampzalige 
gevolgen hebben. Niet alleen in de periode 
1870-1914, maar juist ook in de periode 
1924-65 is deze versie van het 'marxisme' 
feitelijk overheersend. 

Strijd voor een communistische 
samenleving 

Marx en Engels hebben bij hun leven een 
reeks van felle en ongelijkwaardige pole-

21. Dit beleeft bij Stal in zijn absolute hoogtepunt (zie 
hoofdstuk IV van 'De geschiedenis van de 
CPSU': Over historisch en dialectisch materialis
me). De wereld wordt geregeld door een klein 
aantal ijzeren dialectische wetten. Voor een kri
tiek zie Komma 2/3. 
Overigens sluit dit bij Stalin het voluntarisme al
lerminst uit: dáár formuleren de partijleiders zèlf 
deze ijzeren wetten. 

22. Vandervelde, secretaris lle lnternatiom:le, geci
teerd in een bijlage van Lenins 'Staat en revolu
tie': 'Een nieuw boek over de staat van Vander
velde' (1918): ' ... als de moeilijkheden van de 
russische revolutie ... ook maar iets bewijzen, 
dan is het de onmogelijkheid een einde te maken 
aan het kapitalistisch maatschappelijk stelsel 
voordat het proletariaat er voldoende op is voor
bereid van de macht gebruik te maken, die door 
de omstandigheden in zijn handen zou kunnen 
vallen .. .'. Dus zelfs als de macht de arbeiders
klasse in handen valt, kan men er beter van af
zien. 

23. Kautsky, 'De weg naar de macht', vert. Herman 
Gorter, 1909, p. 4-5. 
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mieken met de leiders van de SPD uitge
vochten. Daarbij gaat het om hoofdpunten 
van de strategie. 
In 1875 worden Marx en Engels geschokt 
door het program van Gotha, dat ten grond
slag ligt aan de fusie van de marxistische 
en een niet-marxistische richting in de 
Duitse arbeidersbeweging. Marx begroet 
het samengaan of zelfs een fusie: "elke 
schrede voorwaarts van een werkelijke 
beweging is belangrijker dan een dozijn 
programma's". Maar nu maakt men op 2 
velletjes papier een programma waarin 
elke zin of bijzin onzin is! En dàt zou dan 
kenmerkend moeten zijn voor de plaats 
die marxisten aan de theorie toekennen! 
Marx stelt: 'maakt men een beginselpro
gram dan richt men voor de gehele wereld 
mijlpalen op waaraan zij de hoogte van de 
partijbeweging meet .. .', en hij schrijft een 
20-tal pagina's theoretische kritiek. 
Deze kritiek nu wordt door partijleiders als 
W. Liebknecht en Bebel ondertafel geveegd 
evenals de vele brieven met toornige ver
maningen van het illustere tweetal. Uit
eindelijk moet Engels Kautsky tot publikatie 
dwingen in 1891 (!),nadat Liebknecht e.a. 
het door hen ongepubliceerd gebleven 
document (met de beroemde principes die 
de 'socialistische' en de 'communistische' 
maatschappij zullen kenmerken) op bijeen
komsten belachelijk maken. De dan vol
gende gang van zaken (na 16 jaar!) is illu
stratief: na de publikatie dringt de parle
mentsfractie van de SPD aan op censuur 
van de partijkrant. Engels hoont: 'het is 
een schitterende gedachte de Duitse soci
alistische wetenschap na haar bevrijding 
van Bismarck's socialistenwet (een publi
katieverbod, LM) onder een nieuwe door 
de socialistische partijoverheden zelf te 
fabriceren en uit te voeren socialistenwet 
te plaatsen .. .'24 

Het gevaar onstaat dat een partijleiding 
zich als bewaakster van de haar welgevalli
ge 'marxistische' orthodoxie op gaat wer
pen. Engels stelt hiertegenover dat het 
noodzakelijk is dat er een socialistische 
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theorie wordt ontwikkeld die ook zelfstan
dig en kritisch ten opzichte van de partijlei
ding kan functioneren. Het is dan ook kort 
na de aanvaring rond het program van 
Gotha dat hij de hersenschimmen van 
Dühring aangrijpt om in de Duitse sociaal
democratische pers een polemische uit
eenzetting te geven van de resultaten van 
de socialistische theorie. 
Hij geeft enkele van die resultaten aan met 
de term 'wetenschappelijk socialisme', 
waarin hij als het ware probeert de uiteen
groeiende theorie en praktijk, wetenschap 
en beweging, van achter de schrijftafel 
met elkaar te verzoenen. Overigens ver
zuimt hij de term 'wetenschappelijk' te 
definiëren ten opzichte van de beweging. 
Gezien de geschiedenis van de SPD slaagt 
hij volstrekt niet in zijn poging. Wèl verab
soluteert hij op zijn beurt het 'wetenschap
pelijk' karakter van de beweging, waardoor 
hij de door hem afgekeurde praktijken 
ongewild bevestigt. Er begint een zeer 
lange periode waarin de 'leiding' van de 
beweging zichzelf ook beschouwt als eige
naar van een 'wetenschappelijk socialisme', 
een superieur inzicht. 
Diezelfde 'marxistische' partijleiding gaat 
overigens dóór met het schofferen van de 
grondleggers van het marxisme. In 1891 
schrijft Engels een lijvige kritiek op het 
nieuwe program van Erfurt.25 

Waarover gaat deze kritiek? 
De SPD maakt een enorme ontwikkeling 
door. Na de invoering van het algemeen 
kiesrecht is er een verbazingwekkende 
groei in het stemmental: 102.000 (1871), 
352.000 (1874), 493.000 (1875), 550.000 
(1884), 763.000 (1887), 1.427.000 (1890), 
1.787.000 (1893). Het laatste aantal is meer 
dan een kwart van het totaal aantal uitge
brachte stemmen. 
Engels wijst erop dat met dit succesvolle 
gebruik van het algemeen kiesrecht een 

24. Engels, brief aan Kautsky, 23-2-91. 
25. Engels: Een kritiek op het sociaaldemocratische 

programontwerp, 1891. 
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geheel nieuwe strijdwijze van het proletari
aat in werking is getreden. De staatsinstel
lingen blijken aanknopingspunten te bieden 
met behulp waarvan de arbeidersklasse 
diezelfde staatsinstellingen kan bestrijden: 
'de bourgeoisie ... is banger voor het legale 
dan voor het illegale optreden van de 
arbeiderspartij .. .'. Engels stelt dat voor 
lariden als Duitsland de tijd van overrom
peling door kleine minderheden aan het 
hoofd van onbewuste massa's voorbij is: 
'waar het om gaat is de volledige omvor
ming van de maatschappelijke organisatie; 
daar moeten de massa's zelf bij zijn; ze 
moeten reeds begrepen hebben waarom 
het gaat, waarvoor ze hun leven inzetten .. .'. 
Een geslaagde overwinning door de op
stand van een minderheid rekent Engels 
nu tot de zeldzaamheden, althans in West
europese landen met kiesrecht als 
Duitsland. 26 

Maar, waarschuwt Engels in zijn kritiek op 
het Erfurter program, daarom moet de 
partij nog niet komen vertellen dat 'de 
huidige maatschappij het socialisme in
groeit'! Duitsland is nota bene een absolu
tistisch Keizerrijk! Engels wijst de illusie 
van de hand dat de arbeidersklasse zonder 
de 'concentratie van alle politieke macht in 
de handen van de volksvertegenwoordi
ging' (de democratische republiek) tot 
heerschappij kan komen. Engels noemt de 
'democratische republiek' hier 'de specifie
ke vorm van de dictatuur van het proletari
aat' en verwijst naar de ervaringen van de 
Franse revolutie. Hij kritiseert het feit dat 
de SPD over deze vraagstukken zwijgt als 
het graf en daardoor illusies kweekt over 
het karakter van het militaristische en 
absolutistische Keizerrijk. Hij doet de ver
maarde uitspraak: "zo'n politiek kan de 
eigen partij op den duur slechts voor de 
gek houden. Men schuift algemene ab
stracte politieke vragen op de voorgrond 
en verstopt daardoor de allereerste con
crete vraagstukken. Vraagstukken, die bij 
de eerste grote gebeurtenissen, bij de 
eerste politieke crisis op de dagorder zullen 
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staan. En wat zal.er dan gebeuren als de 
partij plotseling, op het beslissende mo
ment, radeloos is omdat over de meest 
wezenlijke punten onduidelijkheid en one
nigheid bestaat omdat ze nooit bediscus
sieerd zijn? .. .'27 

Deze opmerkingen zijn kennelijk zo netelig 
voor de SPD, dat deze kritiek van Engels 
pas 10 jaar l_!.lter opduikt in de nalatenschap 
van W. Liebknecht. Dus op het moment 
dat de partijstrijd tegen Bernstein wordt 
uitgevochten en Engels' kritiek tegen Bern
stein gebruikt kan worden ... ! 
De jaren na Engels' dood staan in het 
teken van de naderende botsing tussen 
het Duitse en Engelse imperialisme. Het is 
zeker dat de strategie van het Duitse kapi
taal op de wereldmarkt grote delen van de 
Duitse bevolking op heeft kunnen voeden 
tot nationalisme en chauvinisme. Op de 
beslissende punten geeft de SPD onvol
doende tegenwicht. 28 

De kritiek van Engels op de 'abstracte' 
politiek van de SPD zal in een latere fase 
de kritiek van Lenin op Kautsky zijn. Daar 
is dan eerst 1914 voor nodig. 
Als dan het moment van de waarheid is 
aangebroken, stemmen alle 110 SPD-frac
tieleden vóór de oorlogskredieten, voor de 

26. Het voorwoord bij 'Een klassenstrijd in Frankrijk', 
6 maart 1895, is één van Engels laatste publika
ties. Bernstein verklaart in bovengenoemd boek 
deze door hem zeer eenzijdig ingepalmde tekst 
tot Engels 'Testament'. Lenin neemt deze passa
ge in Staat en revolutie over, maar verdraait En
gels' betoog wezenlijk in een door hem gewen
ste richting (p. 65). 
Luxemburg ageert fel en ten onrechte tegen de
ze passage en suggereert dat Kautsky c.s. Engels 
onder valse voorwendselen deze zinnen aftrog
gelden (oprichtingsrede KPD, 31 december 
1918). Paul de Groot noemt het stuk van Engels 
een vervalsing (Rosa Luxemburg, 'Onvergetelijk 
strijdstervoor het socialisme', 1971), hoewel het 
later niettemin als voorwoord in een Pegasus
uitgave verschijnt. Met veel goede wil kan men 
in deze zinnen en de reacties erop de kiemen 
zien van een 'Eerste'weg (Bernstein), een 
'Tweede' weg (Lenin) en een 'Derde' weg (En
gels). 

27. Deze uitspraken van Engels zijn vooral bekend 
door Lenins 'Staat en revolutie', 1917, pp. 62-69. 
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vaderlandsverdediging en daarmee voor 
een actieve deelname van de arbeiders
klasse aan de imperialistische wereldoor
log. 
Op 4 augustus 1914 heet het' ... niet vóór 
of tegen de oorlog moeten wij vandaag 
beslissen, maar over de vraag van de voor 
de verdediging van het land vereiste mid
delen ... wij laten in het vuur van het gevaar 
het eigen vaderland niet in de steek. Wij 
voelen ons daarbij in harmonie met de 
Internationale(!) die het recht van elk volk 
op nationale zelfstandigheid en zelfverde
diging steeds heeft erkend(!) ... geleid door 
deze principes gaan we akkoord met de 
gevorderde oorlogskredieten .. .'. 

Tien jaar agitatie tegen de oorlog en de 
oorlogsvoorbereiding worden op dit kritie
ke uur omgezet in patriotisme, verlooche
ning van het karakter van de oorlog, losla
ten van de internationale solidariteit. af
kondiging van de klassenvrede en actieve 
inzet voor Duitslands overwinning. Daar
mee verleent de SPD rugdekking aan het 
imperialisme. 
De analyse van dit gruwelijke feit en de 
revolutionaire strategie 1914-18 leiden 
uiteindelijk tot de oprichting van commu
nistische partijen en een nieuwe 
lnternationale.29 

Het bankroet van dit 'surrogaat-marxisme' 
(Ersatz-Marxismus zal Rosa Luxemburg 
het noemen) is dan totaal. De Duitse arbei
dersklasse is ertoe veroordeeld in novem
ber 1918 zonder en tegen de meeste leiders 
in, de revolutie door te voeren. 30 

In de internationale arbeidersbeweging is 
het omstreeks 1900 vooral Lenin, die komt 
tot een revolutionaire vertolking van het 
marxisme. Anders dan in de westerse 
kapitalistische landen staat in Rusland een 
revolutie op de dagorder tegen een despo
tisch bewind. 
Aanvankelijk oriënteert Lenin zich- on
danks allerlei verschillen van inzicht- op 
de lle Internationale en op Kautsky. Pas in 
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1914 breekt Lenin met dit 'marxisme' en 
vindt hij in het oorpsronkelijk werk van 
Marx en Engels de aanknopingspunten 
voor een fundamentele kritiek: 
'Met Marx' leer vindt thans datgene plaats 
wat in de loop der geschiedenis herhaalde
lijk met de leerstellingen van revolutionaire 
denkers en leiders van de voor hun bevrij
ding strijdende klassen gebeurde ... Na hun 
dood tracht men ze ... tot onschadelijke 
ikonen te maken, ze als het ware te canoni
seren door aan hun naam, tot 'troost' en 
verdommingvan de onderdrukte klassen 
een zekere bekendheid te verlenen, waarbij 
de strekking van hun revolutionaire leer 
van haar scherpte wordt ontdaan .. .'31 

Lenin verbindt theorie en praktijk van het 
marxisme en is de strateeg van een we
reldschokkende revolutie. Daarbij doen 
zich echter een gehele reeks van tegenstrij
digheden voor die aan het einde van zijn 
leven reeds tot volle uitbarsting komen. 

Leo Molenaar 

28. Zie ook Kautsky's terugblik op 1914: 'Een nati
onalist is iemand voor wie de eigen natie hoger 
staat dan de andere, wie de belangen van zijn 
klassetegenstanders van het eigen land méér ter 
harte gaan dan de belangen van zijn eigen klasse 
in de andere natie, .... zulke elementen waren er 
in de Duitse sociaaldemocratie reeds vààr de 
oorlog, zoals wel bijna in elke socialistische par
tij. De oorlog en reeds de beginnende oorlogs
stemming hebben opeens(!) het nationalisme in 
de socialistische gelederen machtig doen toene
men- ook dat weer niet alleen in Duitsland. 
Het nationalisme werd des te sterker naarmate 
een socialistische partij méér een partij der mas
sa's was; hoe sneller zij voor de oorlog was ge
groeid, hoe minder gelegenheid zij dus had ge
had haar aanhang te scholen ... enz.'. 
En de partijleiders die voor de kredieten stem
den? Ook ongeschoold? Karl Kautsky: 'Hoe de 
oorlog ontstond', p. 184, november 1919. 

29. De citaten zijn uit Rosa Luxemburgs, onder het 
pseudoniem Junius in 1916 geschreven 'Die 
Kriese der Sozialdemokratie'. 
In zijn artikel 'Zonder oogkleppen' (P&C 7, 1982) 
gaat G. Schreuders te kort op deze materie in. 
Wat hij op dit punt naar voren brengt lijkt mij on
houdbaar. Enkele kanttekeningen: 
1 e Een klassenanalyse van het imperialisme 
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hoeft niet te leiden tot de stelling van de 'onver
mijdelijkheid van het uitbreken van oorlogen'. 
Integendeel. De vertegenwoordigers van die 
klassenanalyse (Lenin, Luxemburg, Gorter, enz.) 
waren onvermoeibare vredesstrijd(st)ers. Over 
de vermijdelijkheid van (wereld)oorlogen is de 
'internationale communistische beweging' het 
sinds de 'vreedzame coëxistentie' al eens. Een 
kritiek op de 'economistische' opvatting van vre
desstrijd is ooit al eens door P. de Groot vertolkt 
in een reeks artikelen tegen de Nederlandse Tri
bunisten als W. van Ravesteyn tijdens 1914-18. 
2e A. Bebel heeft zich in de strijd tegen oorlogs
ophitsing en nationaal chauvinisme in de prak
tijk méér dan bewezen. Vooral in 1870 toen Bis
mark de oorlog met Frankrijk ontketende, kwam 
dat W. Liebknecht, A. Bebel e.v.a. op een po
gromachtige vervolging te staan. 
3e De leuze 'klasse tegen klasse' of concreter 
'(burger)oorlog tegen (imperialistische) oorlog' 
wordt niet zozeer praktisch vertolkt door Kautsky 
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als wel door Lenin, Luxemburg, Gorter, enz. 
Het ging om een concreet dreigement als de ver
blinde bourgeoisie en het bloedjonkerdom zijn 
oorlogsmoloch toch in beweging zou wagen te 
zetten. Het ging om de Achilleshiel van deze mo
loch: de ondersteuning door het volk, het kanon
nen- en gasvoer. Was dit een 'bankroete' poli
tiek? Het zou mij verbazen. 
4e Gijs Schreuders kijkt in 1914 met de ogenvan 
1982. Zonder oogkleppen? 

30. Enkele SPD-fractieleden trekken tijdens de oor
log hun steun in: Kar\ Liebknecht en Otto Rühle 
in december 1914 en later ook Kautsky, Hilfer
din.g en Bernstein. De eersten spelen hun rol bij 
de novemberopstand van 1918 en de oprichting 
van de KPD. De laatsten bij de oprichting van de 
USPD. 

31. Lenin, Staat en revolutie, p. 5. Al zeven jaar later 
staat Lenin ironisch genoeg een dergelijke 'ikoni
sering' te wachten. Hegels 'list van de geschie
denis' zal aan Lenin niet ongemerkt voorbijgaan. 
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Wie bedreigt wie?! 
Mede naar aanleiding van het artikel van 
H. Akkermans, 'Ik zag twee beren', afge
drukt in het juni/juli-nummer van Politiek 
en Cultuur, zouden wij graag een aantal 
opmerkingen willen maken over de com
munistische opvattingen over de vredes
strijd. 
In het bijzonder willen wij ingaan op de 
vraag, welke van de beide supermachten, 
de VS of de USSR, nu eigenlijk verant
woordelijk is voor de voortdurende opvoe
ring van de (kern)wapenwedloop en daar
mee voor de toenemende bedreiging van 
de wereldvrede. 
Of zijn misschien beide supermachten 
daarvoor verantwoordelijk, of juist gèèn 
van beide? 
Het standpunt van .H. Akkermans over 
deze kwestie is duidelijk. We citeren uit zijn 
artikel in Pen C van juni/juli: 

'De vredesbeweging heeft- en dat is een 
historische verdienste- hetzelfde pro
bleem in een heel ander licht weten te 
stellen door steeds weer te beklemtonen: 
niet deze of gene maatschappijvorm of 
mogendheid vormt het hoofdgevaar voor 
de vrede, maar het bestaan van de kernbe
wapening zelf'. 
Wij nemen een volstrekt ander standpunt 
in en willen duidelijk maken waarom. Uit 
onderstaand overzicht wordt ons inziens al 
direct duidelijk, dat het steeds de VS wàs 
en is, die als eerste nieuwe kernwapensy
stemen introduceert. 
Het VS-besluit om over te gaan tot produk
tie van de neutronenbom en het agressieve 
VS-plan om middellangeafstandsraketten 
te stationeren in West-Europa zijn hiervan 
de meest recente bewijzen: 
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wapensystemen 

atoombom 
waterstofbom 
lange afstandsbommenwerper 
middellangeafstandsraketten 
taktische nucleaire wapens 
intercontinentale raketten 
atoomonderzeeboten 
onder waterte lanceren raketten 
anti-raket-raketten 
raketten met meerdere koppen 
idem en onafhankelijk programmeerbaar 
neutronenbom 
nieuwe generatie kruisraketten 
raketten met meervoudige, naderhand nog 
stuurbare koppen (MARV) 
systemen voor meerdere doelen 
tegelijkertijd (MAP) 

De VS voert nieuwe wapensystemen in en 
de USSR reageert daarop met de invoering 
van soortgelijke wapensystemen. 
Hieruit blijkt ons inziens onomstotelijk, dat 
de VS (en meer algemeen de NAVO) ver
antwoordelijk is voor de opvoering van de 
kernwapenwed loop. 
Over de offensieve bedoelingen van de VS 
doen de huidige leiders aldaar nauwelijks 
meer geheimzinnig. Nog onlangs heeft 
president Reagan het al bestaande(!) 
verdrag met de USSR opgezegd, dat een 
verbod inhoudt op het doen van atoom
proeven. In dit verband heeft Reagan ge
steld, dat atoomproeven nodig zijn, wil de 
VS doorgaan met het ontwikkelen van 
nieuwe kernwapensystemen. 
Voor degenen die nu nog niet overtuigd 
zijn van de offensieve bedoelingen van de 
VS, moet de recente openbaarmaking van 
de zogenaamde Weinberger-papers toch 
de druppel zijn, die de emmer doet overlo
pen. Het Pentagon heeft een plan ontwik
keld, waardoor de VS in staat gesteld moet 
worden een atoomoorlog te voeren en op 
'aanvaardbare voorwaarden' te beëindi
gen. 
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jaar van introductie 

vs USSR 
1946 1950 
1953 1954 
1953 1957 
1953 1959 
1955 1956 
1955 1957 
1956 1962 
1959 1968 
1960 1961 
1964 1972 
1970 1975 
1981 
1983 

1985 

1986 

Inderdaad: Europa en andere delen van de 
wereld wil men opofferen in de strijd tegen 
de 'rode tsaren', oftewel in de strijd tegen 
alles wat communistisch is, waar ook ter 
wereld. In dit verband is een uitspraak van 
Reagan, geciteerd in de Frankfurter Rund
schau van 18 mei 1981, illustratief: 
'We zullen niet alleen proberen om het 
communisme te kritiseren, we zullen het 
eenvoudig als een droevig en bizar hoofd
stuk in de geschiedenis opvatten, waarvan 
de laatste bladzijden nû geschreven wor
den'. 
Volgens ons is er uit het bovenstaande 
maar één conclusie mogelijk: de eisen en 
de acties van de vredesbeweging ter be
perking van de kernwapenwedloop dienen 
dan ook in de allereerste plaats gericht te 
zijn tegen de VS en de NAVO, tegen Re
agan, Thatcher en Schmidt. Op dit gebied 
behoeven er aan de USSR volstrekt geen 
eisen gesteld te worden. In de USSR is 
men zich ter dege bewust van de zware 
verantwoordelijkheid die men heeft inzake 
het terugdringen van de kernbewapening. 
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Sowjet-voorstellen 

Wij stellen dit met zoveel nadruk en over
tuiging, omdat de USSR in de afgelopen 
jaren een reeks gevarieerde, constructieve 
voorstellen heeft gedaan. Deze zijn alle 
gericht op een beperking van de wapen
wedloop en moeten dan ook gezien worden 
als niet te onderschatten stappen in de 
riching van een volledige vernietiging van 
alle kernwapens. 
Deze voorstellen zijn tot nu toe nauwelijks 
doorgedrongen tot de pluriforme mengel
moes van burgelijkepersorganen in Ne
derland. Ze passen niet in het koude oor
logsdenken, een manier van denken, die in 
het Westen is uitgevonden om de krank
zinnige wapenrace goed te praten. Om 
deze reden lijkt ons een samenvatting van 
de Sowjet-voorstellen alleszins noodzake
lijk. Vooraf nog de opmerking, dat de mees
te voorstellen teruggevonden kunnen 
worden in de rede van de secretaris-gene
raal van de CPSU, tevens president van de 
Sowjet-Unie, kameraad Leonid Breznjew. 
Hij sprak deze rede uit op het 26e congres 
van de CPSU, in februari 1981. 
De Sowjet-voorstellen: 

- De USSR stelt de VS voor om de pro
duktie van nieuwe kernwapens tegen te 
gaan. 

- De USSR stelt voor om de strategische 
wapens verder te beperken en ratifi
ceerde om die reden het Salt 11-ak
koord. 

- De USSR stelt de VS voor om tot een 
verdrag te komen, waarin vastgelegd 
wordt, dat geen van beide mogendhe
den als eerste nucleaire wapens zal 
gebruiken (no first use). 

- De USSR stelt de VS voor om de pro
duktie van de neutronenbom te verbie
den. Dit is tevens een centrale leus van 
de vredesbeweging ('Verbied deN-bom, 
nu er nog tijd voor is'). 
De USSR heeft toegezegd af te zien van 
de produktie van de N-bom, zolang 
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andere mogendheden dat eveneens 
doen. 

- De USSR stelt de VS voor om wederzijds 
af te zien van de produktie van de Tri
dent-raket. 

- De USSR stelt de VS voor om onder
handelingen te starten voor een verbod 
tot modernisering van aanwezige en 
tot produktie van nieuwe ballistische 
raketten. 

- De USSR stelt de VS voor om m.b.t. de 
middellangeafstandsraketten te komen 
tot een zogenaamd moratorium, d.w.z. 
dat beide mogendheden afzien van het 
plaatsen van nieuwe middellange af
standsraketten vanaf een bepaald mo
ment. 

- De USSR heeft de VS voorgesteld om 
een internationaal vredescomité te 
vormen, bestaande uit gezaghebbende 
politici en wetenschappers. 

- De USSR heeft voorgesteld om een 
buitengewone vergadering van de VN
Veiligheidsraad te beleggen over de 
kernwapenwed loop. 
De USSR heeft voorgesteld om te ko
men tot kernwapenvrije zones in Afrika, 
het Nabije Oosten, Latijns-Amerika en 
Skandinavië. 

De USSR heeft onomwonden duidelijk 
gemaakt, dat ze niet uit is op militair over
wicht en dat ze vanuit het- ook door 
Amerikaanse Salt U-onderhandelaars er
kende- bestaande militaire evenwicht 
stapsgewijs wil komen tot volledige ver
nietiging van de bestaande kernwapenar
senalen. De diverse Sowjet-voorstellen 
gaan overduidelijk in deze richting en 
kunnen dan ook beslist niet afgedaan 
worden als 'propaganda', tenzij met 'pro
paganda' bedoeld wordt 'propaganda voor 
de vrede'. 

Eenzijdige stappen USSR 

Na dit alles moet er nog op gewezen wor
den, dat de USSR een aantal éénzijdige 
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stappen heeft ondernomen. Ze heeft 20.000 
soldaten en 2.000 pantservoertuigen terug
getrokken uit de DDR. Een zeer wezenlijke 
stap van de USSR is de toezegging om 
geen kernwapens te gebruiken tegen lan
den, die zelf geen kernwapens bezitten en 
die de paatsing van Amerika!lnse atoomra
ketten op hun grondgebied niet zullen tole
reren. 
Dan ligt er nog een VN-verklaring, waarin 
het volgende wordt gesteld: 'De vergade
ring, overwegende dat het de belangrijkste 
opgave van de in het vuur van de Tweede 
Wereldoorlog geboren Organisatie der 
Verenigde Naties was, is en zal zijn, de 
huidige en toekomstige generaties te be
schermen tegen de gesel van de oorlog, in 
het bewustzijn van het feit, dat alle ellende 
van de afgelopen oorlog en al het andere 
leed, dat de volkeren is aangedaan, zal 
verbleken tegenover datgene, wat het 
gebruik van kernwapens tot gevolg heeft, 
wapens die in staat zijn de wereldbescha
ving te vernietigen, verklaart plechtig na
mens de lidstaten van de Organisatie der 
Verenigde Naties: 
1. De landen en staatslieden, die als eerste 

kernwapens gebruiken, begaan de 
zwaarste misdaad tegen de mensheid. 

2. Nooit zal er een rechtvaardiging of 
excuus zijn voor diegenen, die besloten 
hebben als eerste kernwapens te ge
bruiken. 

3. Elke leer, die het als eerste gebruiken 
van kernwapens toelaat en elke actie 
die de wereld deze ramp aandoet, zijn 
onverenigbaar met de wetten van de 
menselijke moraal en de hoge idealen 
van de Verenigde Naties. 

4. Het is het hoogste gebod en de ondeel
bare plicht van de leidende persoonlijk
heden van de landen die over kernwa
pens beschikken, zo te handelen, dat 
het gevaar voor het ontstaan van een 
nucleair conflict uitgesloten wordt. De 
nucleaire wapenrace moet door geza
menlijke inspanningen en door eerlijke 
onderhandelingen tot staan gebracht en 

teruggedraaid worden. 
Deze verklaring is een initiatief van de 
USSR geweest! 
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Volop voorstellen, activiteiten en stappen 
van de kant van de USSR dus. Deze zijn 
alle gericht op het voorkómen van een 
allesvernietigende atoomoorlog. Dit is wel 
even andere koek, dan die welke men 
opgediend krijgt van H. Akkermans. Zonder 
steekhoudende argumenten te noemen 
spreekt hij van zwarte-kousen-marxisten, 
die de hand maar eens in eigen boezem 
moeten steken. 
Wat nu stelt de VS hier tegenover? 
NIETS GOEDS!! 

De VS hebben het Sowjet-voorstel om 
produktie en plaatsing van nieuwe 
kernwapens, zowel in Oost als in West, 
tegen te gaan van tafel geveegd. 
De Pershing 11 en de Cruise raketten 
zullen er hoe dan ook komen, als het 
aan Reagan c.s. ligt. 

- De VS hebben de ratificatie van Salt 11, 
het verdrag ter beperking van strate
gische wapens, tot dusverre achterwege 
gelaten. Op die manier is een belangrijke 
stap ter beperking van de kernwapen
wedloop geblokkeerd. 

- De VS zijn niet bereid om, samen met 
de USSR en andere kernmogendheden, 
een verklaring te ondertekenen, waarin 
vastgelegd wordt, dat men niet als 
eerste nucleaire wapens zal gebruiken. 

- De VS hebben het Sowjet-voorstel om 
de produktie van de neutronenbom te 
verbieden botweg naast zich neerge
legd. In de VS wordt nu dan ook koorts
achtig gewerkt aan de produktie van dit 
nieuwe wapentuig. 
De VS hebben het voorstel van de 
USSR om wederzijds af te zien van de 
produktie van de Trident-raket, afgewe
zen. 
De VS hebben tot dusverre negatief 
gereageerd op het Sowjet-voorstel om 
onderhandelingen te starten over een 
verbod tot modernisering van aanwezi-
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gen tot produktie van nieuwe ballisti
sche raketten. 

- De VS hebben het Sowjet-voorstel om 
m.b.t. de middellangeafstandsraketten 
tot een moratorium te komen, afgewe
zen. 

- Het Sowjet-voorstel om een internatio
naal vredescomité te vormen vond tot 
dusverre geen gehoor bij de VS. 

- De VS hebben nieuwe troepen toege
voegd aan de reeds in de BRD gestati
oneerde. 

- Verder zijn er in de VS een hele reeks 
nieuwe wapensystemen en spionage
systemen in ontwikkeling. Een greep 
hieruit: MX-raketten, onzichtbare vlieg
tuigen, killer-satellieten, laserwapens, 
Nieuwe raket-afweer-systemen en 
nieuwe spionagevliegtuigen. 

- Tot overmaat van ramp heeft het 
Amerikaanse Congres ook nog eens 20 
miljoen dollar uitgetrokken voor ze
nuwgassen, speciaal voor gebruik in 
Europa! 

Onze conclusie is: 
De VS koersen op militair overwicht!!! De 
produktie van de neutronenbom, de VS
plannen om middellangeafstandsraketten 
te stationeren in West-Europa en de enorme 
VS-druk op de andere NAVO-staten om 
deze plannen uitvoerbaar te maken, zijn 
enkel en alleen verklaarbaar vanuit het 
streven van de VS naar militair overwicht. 
De Pershing 11 en de Cruise-raketten kunnen 
regelrecht het hart van de USSR treffen. Ze 
zijn bedoeld om de intercontinentale raket
ten en de commando-posten van de Sow
jet-unie te treffen, om op die manier in een 
atoomoorlog de eerste en definitieve slag 
toe te brengen. Dit heeft niets met 'defensie' 
te maken, maar met een Amerikaanse 
strategie, gericht op daadwerkelijke oor
logsvoorbereiding. Hierbij nog ten over
vloede: De SS-20 raketten kunnen het hart 
van de VS niet treffen. 
De VS-strategie komt erop neer, dat men 
de USSR wil omsingelen. Buiten hun eigen 
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grondgebied hebben de VSover de hele 
wereld: 
- ongeveer 2500 militaire steunpunten 
- 500.000 soldaten onder de wapenen 
- 12.000 atoomkoppen. 

Wie bedreigt wie? 

Komt het gevaar voor een rampzalige 
oorlog uit Oost of uit West. Zijn beide 
supermachten op één lijn te stellen, zoals 
H. Akkermans dat doet? Volgens ons niet. 
De vredesvoorstellen komen uit de USSR 
en de oorlogsdreiging komt uit de VS. 

Om aan te tonen, dat de VS niets willen 
afdoen aan de offensieve omsingeling van 
de USSR, het overzicht op blz. 347. 

Nu eist men van de Sowjet-Unie de eenzij
dige terugtrekking van alle SS-20 en SS-4/5 
raketten. In ruil daarvoor zal de NAVO 
geen nieuwe Pershing 11 en Cruise raketten 
plaatsen. Het totale arsenaal aan NAVO-wa
pens, zoals dat vermeld is in bovenstaand 
overzicht, moet gehandhaafd blijven! 
De opstelling van de NAVO spreekt voor 
zich! De USSR moet ontwapend worden, 
terwijl de VS het éne nieuwe wapensy
steem na het andere introduceren. kortom, 
je reinste oorlogsvoorbereiding!!! 
En voor degenen, die nog mochten twijfe
len aan het oorlogszuchtige karakter van 
de VS, kunnen wellicht de volgende citaten 
van een aantal gezaghebbende militaire en 
politieke VS-functionarissen een verhelde
rende en ontnuchterende werking hebben. 
Een passage uit het verkiezingsprogramma 
van Ronald Reagan: 
'De republikeinen verplichten zich tot een 
onmiddellijke verhoging van de defensie
uitgaven ... We zullen voortdurend zorgen 
voor defensie-uitgaven die voldoende 
zijn ... om tenslotte de positie van militair 
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Nucleaire middellange afstandswapens in en voor Europa, voorjaar 1981. 

NAVO 

aantal aantal 
systemen koppen 

VS: 
zware gevechtsvlieg-
tuigen, F 111 156 468 
FB 111 66 264 
bommenwerpers op 
vliegdekschepen, 
A6E/7E 30 60 
onderzeeboot-
raketten, Poseidon 48 480 
Groot-Brittannië 
Vulcan-bommenw. 56 224 
Onderzeeboot-
raketten, Pol a ris 64 192 
Frankrijk: 
middellange 
afstandsraketten 18 18 
Mirage IV-bommenw. 40 120 
Onderzeebootraketten 80 80 

Totaal 558 1906 

overwicht te bereiken, die het Amerikaanse 
volk wenst'. 
Een uitspraak van Haig voor de Ameri
kaanse Senaat, op 9 januari 1981: 
'Onze afschrikkingstheorie is alleen geloof
waardig, als wij bereid zijn om onze macht 
daadwerkelijk te gebruiken, inclusief de 
atoom macht'. 
Een uitspraak van Haig, in juni 1981: 
'De VS waarschuwen de Sowjet-Unie voor 
een ingrijpen in het Warschau-pact land 
Polen en wij hebben kritiek op het Sowjet
ingrijpen in Afghanistan' ... 
'De hèle wereld is een zaak van de NAVO'. 

Onze conclusie 

Volgens ons is er maar één conclusie mo
gelijk: tegenover het oorlogszuchtige, 
destructieve, provocerende optreden van 
de VS staan de vredelievende, constructie-

USSR 

aantal aantal 
systemen koppen 

SS-20 raketten 160 480 
SS-4/5 raketten 380 380 
Backfire bommen-
werpers 40 200 
oudere types 
bommenwerpers 300 700 
onderzeebootraketten 
SSN5 20 20 

900 1780 

ve, beheerste Sowjet-voorstellen, gericht 
op het bewerkstelligen van een duurzame 
vrede. Wij beschouwen de USSR dan ook 
als een bondgenoot in de strijd voor de 
vrede. Het oorlogsgevaar gaat ons inziens 
niet uit van de USSR, maar van het Witte 
Huis en het Pentagon. 
Wij zijn er stellig van overtuigd, dat het 
kapitalistische stelsel met zijn particuliere 
bezit van de produktiemiddelen aan de 
bron van de huidige levensgevaarlijke 
bewapeningswedloop staat. Het is een 
vaststaand feit, dat de wapenindustrie in 
de VS, met onder andere giganten als 
General Electric, Boeing, Lockheed en UTC 
miljarden verdient aan het bewapenings
programma van Ronald Reagan. In de 
USSR daarentegen heeft niemand direct 
belang bij de wapenproduktie. 
Wij zijn van mening, dat de vredesbewe
ging, veel duidelijker dan tot nu toe gebeurd 
is, partij moet kiezen. En dan niet alleen 
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tegen de opvoering van de kernwapen
wedloop als zodanig, zoals H. Akkermans 
doet. Men moet partij kiezen tegen dege
nen, die imperialistische oorlogen voeren 
en reactionaire en fascistische regimes in 
het zadel proberen te houden. 
Wie ondersteunde de heldhaftige strijd 
van het Vietnamese volk tegen de VS-im
perialisten. Juist: de USSR. Wie onder
steunde de revolutionaire strijd van de 
volkeren van Angola en Nicaragua. De 
USSR en Cuba. En wie ondersteunde in 
deze landen de onderdrukkers, de VS. En 
nu wordt er economische steun verleend 
aan het bevrijde Nicaragua en Vietnam 
door de USSR en de andere Oostbloklan
den. De economische hulp aan het bevrijde 
Nicaragua is stopgezet door de VS van 
Reagan. En dan hebben we het nog niet 
eens gehad over Pinochet, in het zadel 
geholpen door de VS. De racisten in Zuid
Afrika krijgen allerlei vormen van steun uit 
de VS. Maar de bevrijdingsbeweging in 
Zuid-Afrika, het ANC, ontvangt steun, 
waaronder ook wapens, uit de USSR. En 
dan tot slot nog een indringende vraag: 
wie ondersteunt het afgrijselijke regime in 
El Salvador en leidt Salvadoriaanse militai
ren op. Het wordt eentoning maar dat is 
alweer de VS. Maar de Salvadoriaanse 
kameraden van de FDR krijgen een deel 
van hun benodigde wapens uit de USSR. 
De USSR ondersteunt bevrijdend geweld. 
De VS ondersteunt onderdrukkend geweld. 
Een uiterst fundamenteel verschil! De 
USSR staat aan de zijde van de bevrij
dingsbeweging, de VS aan de zijde van het 
grootkapitaal. 
De militaire macht van de USSR, en óók 
haar atoommacht, is een rem geweest op 
de Amerikaanse agressie. Wat zou er ge
beurd zijn met Vietnam, Nicaragua en 
noem maar op, als de USSR niet de be
schikking gehad zou hebben over (atoom)
wapens? Het machtsevenwicht tussen de 
USSR en de VS heeft de dekolonisatie en 
de weg naar het socialisme in de Derde 
Wereld landen mogelijk gemaakt. De mili-
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taire macht van de USSR heeft er aan 
bijgedragen dat vele landen in de wereld 
zich hebben ontworsteld aan het grootka
pitaal. Dàt fundamentele feit moet ons 
inziens een centraal element zijn in een 
communistische benadering van de vredes
en vrijheidsstrijd. Vredesstrijd en anti-im
perialistische strijd zijn met elkaar verbon
den. 
Tenslotte met grote nadruk dit: wij defi
niëren de strijd voor het socialisme niet als 
een kritiekloze navolging van het Sowjet
model. leder land moet zijn eigen weg 
naar het socialisme gaan. De Sowjet-Unie 
is niet hetwereldcentrum noch het beloofde 
land. 
Tegelijkertijd willen wij de vredelievende, 
anti-imperialistische politiek van de USSR 
benadrukken. De politiek van de VS be
schouwen wij als oorlogszuchtig en impe
rialistisch en deze kan niet fel genoeg 
bestreden worden. Wij bestempelen het 
klakkeloos gelijkschakelen van de USSR en 
de VS, zoals Hans Akkermans in feite doet 
in zijn bijdrage aan Pen C van juni/juli, als 
een klasseloze, neutralistische en daarmee 
als een niet-communistische benadering 
van de vredesstrijd. 

Tjaard Wals 
BartOnnes 

De belangrijkste bronnen, gebruikt voor het samen
stellen van bovenstaand artikel zijn: 
- Publikaties van het intstituut voor vredesonder

zoek te Stockholm, SIPRI 
- N-bulletin, uitgegeven door het samenwerkings

verband 'Stop de N-bom- Stop de Kernwapen
wedloop'. 

- Diverse dagbladen, waarvan met name ge
noemd kunnen worden: Frankfurter Rundschau, 
De Waarheid, Unsere Zeit. 

- Elan, maandblad van de SDAJ, de communisti
sche jongerenorganisatie in de BRD. 

- Politiek en Cultuur, maandblad van de CPN. 



Politiek en Cultuur 349 

Gevangen in het nucleaire 
dilemma Wie bedreigt wie niet? 

Ik ben blij dat deze reactie geschreven is. 
Hoewel de vredesstrijd door de CPN gezien 
wordt als absolute prioriteit is de inhoude
lijke discussie daarover enige tijd nogal 
sluimerend geweest. Mij lijkt dat de inge
zonden reactie tamelijk goed de gedach
tengang bij een bepaalde stroming in de 
CPN weergeeft. Veel minder blij ben ik met 
de inhoud. De schrijvers vinden dat ik een 
duidelijk standpunt inneem. Toch wil ik dat 
nog wat duidelijker maken. In het eerste 
deel van hun reactie noemen zij namelijk 
enkele punten die ik niet afwijs, hoewel dat 
wel gesuggereerd wordt; ik zie ze wel in 
een heel ander licht. In hun ijver om mij 
van repliek te dienen draven de schrijvers 
in het tweede deel ver door, en komen zij 
tot conclusies die ik inderdaad volkomen af
wijs. 

Mono-causaal denken klopt niet met fei
ten 

Wals en On nes wijzen op het agressieve 
en confronterende van de Amerikaanse 
politiek. Bij hun argumentatie halen ze 
aan: 1. het bekende staatje waaruit blijkt 
dat de VS steeds de eerste stap deden in 
de kernwapenwedloop; 2. een reeks mati
gende voorstellen van de USSR; 3. Ameri
kaanse uitspraken die het op overwicht 
gerichte karakter van de VS-politiek illu
streren. De schrijvers vergissen zich als ze 
denken dat ik deze punten ontken, en de 
positie van de VS en de USSR geheel op 
één lijn plaats. Wel moeten er heel wat 
nuanceringen aangebracht worden. Zo ligt 
de zaak bij de conventionele bewapening 
wel wat gecompliceerder. Verder lopen er 
in de VS heel wat verstandiger mensen, 

ook aan de top, rond dan de schrijvers 
doen voorkomen. Anderzijds bestaat er in 
de USSR een veel minder gematigde stro
ming. Het beeld dat de schrijvers schetsen 
is zo erg selectief. 
Dè oorzaak van de wapenwedloop zoeken 
zij in het economische stelsel. In het ver
lengde daarvan ligt de idee dat de vredes
strijd zeer nauw verbonden dient te zijn 
met strijd tegen kapitalisme en imperialis
me. Deze opvatting deel ik inderdaad niet. 
Je hoeft geen marxist te zijn om te onder
kennen dat de Westerse wapenindustrie 
aandrijvend werkt op de wapenwedloop. 
Evenzeer is het duidelijk dat neo-kolonialis
me en imperialisme met de daarmee ge
paard gaande strijd om grondstoffen en 
invloedssferen een bron van spanning en 
oorlogsgevaar creëert. Maar het is niet 
mogelijk dit als enige of voornaamste 
oorzaak te zien van de wapenwedloop, 
omdat een hele serie feiten met dit beeld 
in strijd zijn: 

- Tussen socialistische landen komen 
militaire conflicten voor. Verandering 
van de economische grondslag van de 
maatschappij is dus kennelijk nog niet 
voldoende voor het uitbannen van oor
log. 

- Tussen de belangrijkste kapitalistische 
landen is een stelsel van betrekkingen 
gegroeid, waarbij het oorlogsgevaar 
sterk gereduceerd is. Kapitalistische 
tegenstellingen leiden kennelijk niet 
'noodzakelijkerwijs' tot oorlog. Om het 
nog wat ingewikkelder te maken moet 
geconstateerd worden dat West-Duits
land, de vroegere vijand, de laatste 
jaren het beste aanknopingspunt voor 
de ontspanningspolitiek met de USSR 
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is geworden van de grotere Westelijke 
mogendheden. 
De beweging der niet-gebonden landen, 
die m.i. gezien moet worden als een 
belangrijke vredesfactor, bestaat uit 
landen met een totaal verschillend 
politiek en economisch systeem, van 
socialistische landen tot aan door de 
VS gesteunde militaire regimes. De 
scheidslijnen lopen dus niet zonder 
meer langs socialisme/kapitalisme. 
Het koude-oorlogsdenken en het anti
communisme had ongetwijfeld een 
massabasis onder de arbeidersklasse 
(onafhankelijk van hoe eng of breed 
men deze wil definiëren). Daarentegen 
is er altijd een 'burgerlijk'-pacifistische 
stroming geweest die zeer kritisch 
stond tegenover het heersende denken. 
De huidige massale vredesbeweging is 
eveneens allerminst klasse-gebonden. 
En als er iets is wat bijgedragen heeft 
tot een succes ervan, dan is dat wel de 
doorbreking van simplistische links
rechts-schema's geweest. 

Deze feiten worden door Wals en On nes 
niet in ogenschouw genomen. Een theorie 
die echter wetenschappelijke pretenties 
heeft, zoals het marxisme, dient bereid te 
zijn zich te onderwerpen aan een of andere 
vorm van toetsing aan de werkelijkheid. Is 
die bereidheid er niet, of worden feiten 
strijdig met het wereldbeeld niet serieus 
behandeld, dan moeten we spreken van 
zwarte-kousen-marxisme. Er is ook een 
ander punt dat nogal eens uit het oog 
verloren wordt. Elke waardevolle of inte
ressante wetenschappelijke theorie kan 
slechts een vereenvoudigd model van 
slechts bepaalde aspecten van de maat
schappelijke of fysische werkelijkheid 
bieden. Maar in de praktische politiek 
hebben we te maken met alle aspecten. Dit 
is een van de redenen dat ik geloof dat een 
politieke partij niet een bepaalde weten
schappelijke theorie tot grondslag van 
haar program moet maken. Welke aspecten 
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relevant zijn of niet, hangt heel sterk af van 
de situatie. Als we het hebben over de 
wapenwedloop, is er heel wat meer aan de 
hand dan een eenvoudig en ondialectisch 
oorzaak-gevolg-schema doet vermoeden. 
De wapenrace en de afschrikkingspolitiek 
vormen een systeem met een eigen dyna
miek, waarbij elke verandering van het 
systeem (in de zin van meer bewapening) 
uitgangspunt is door het wederzijdse wan
trouwen voor verdere escalatie (nóg meer 
bewapening). Voor een wedloop zijn er 
twee nodig. Maar het kenmerkende van de 
wapenwedloop is dat die een eigen dilem
ma-achtig karakter heeft aangenomen, dat 
beide partijen gevangen houdt en dat 
haast onafhankelijk lijkt te zijn van de al of 
niet vredelievende bedoelingen van de 
afzonderlijke partijen. Een dergelijke con
clusie verzuimen Wals en On nes te trekken 
uit de door henzelf aangeleverde feiten. 
Neem nu hun staatje over de ontwikkelin
gen in de kernwapenwedloop, en stel je 
eens voor hoe dat er over een paar eeuwen 
uitziet. Slaat je dan niet de schrik om het 
hart? De kernwapenwedloop is een drei
ging voor eenieder geworden. En als we al 
retorische vragen willen stellen dan moeten 
we niet vragen met Wals en Onnes: 'Wie 
bedreigt wie?', maar eerder: 'Wie bedreigt 
wie niet?'. 

De 'eigen-schuld-krijg-een-bult'-benade
ring 

Mensen denken sterk verschillend over 
vredesvraagstukken, en discussies daar
over verlopen vaak in een geëmotioneerde 
sfeer. Als we zeggen dat de vredesstrijd 
een absolute prioriteit moet hebben, dan 
moeten we uit dit gegeven ook de conse
quenties trekken. De briefschrijvers vinden 
dat de vredesbeweging 'partij moet kiezen'. 
Ik vind dat het bestaan van verschillende 
(zelfs tegenovergestelde) visies als een 
gegeven gehanteerd moet worden. We 
moeten niet als voorwaarde vooraf stellen 
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dat mensen in de vredesbeweging een 
gemeenschappelijke visie dienen te hebben 
op de wapenwedloop en wie daar schuld 
aan heeft. Gegeven de uiteenlopende 
visies, moeten we zoeken naar een ge
meenschappelijk uitgangspunt voor actie. 
En dat is gelegen in het feit dat de kernbe
wapening als zodanig in toenemende 
mate ervaren wordt als een gevaar voor 
de veiligheid. En dit gevoelen blijkt te 
bestaan onafhankelijk van het feit of men 
nu de Amerikanen, de Russen, of groene 
Marsmannetjes met rode oogjes op steel
tjes als hoofdgevaar voor de vrede ziet. Uit 
de ervaring van de vredesbeweging blijkt 
dat pas binnen een dergelijk kader van 
'niet-partij-kiezen' het mogelijk blijkt een 
mate van gemeenschappelijkheid of een 
vertrouwensklimaat te ontwikkelen, waar
binnen het zinvol kan zijn te discussiëren 
over de oorzaken van de wapenwedloop, 
en bepaalde visies te nuanceren of te kriti
seren. Pas dan ontstaat er iets dat de naam 
dialoog waard is, en dat niet een heilloos 
debat is met vastliggende standpunten, 
welke het best aan te duiden lijkt met een 
'eigen-schuld-krijg-een-bult' -discussie. Het 
naar voren schuiven van de schuldvraag 
lijkt mij te meer onvruchtbaar, aangezien 
men bij grote mogendheden als de VS of 
de USSR misschien wel kan spreken van 
'schuld', maar het niet te verwachten valt 
dat daarop de 'boete' zal volgen. De manier 
waarop Wals en Onnes denken dat er 
partij gekozen moet worden, zal volgens 
mij de vredesstrijd versmallen (afgezien 
van het feit dat hun benadering theoretisch 
weinig overtuigend is) en kan volgens mij 
dus niet als uitgangspunt dienen voor de 
vredesbeweging en voor een communisti
sche politiek. Ik meen dat een benadering 
gekozen moet worden die bundelend 
werkt en wederzijds aanvaardbare oplos
singen mogelijk maakt, en daarmee als het 
ware 'boven de partijen' utigaat. De 
briefschrijvers lijken dit 'klasseloos, neutra
listisch en niet-communistisch' te vinden. 
Van deze kwalificaties kan ik niet wakker 
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liggen. Als ze al waar zijn zou ik geneigd 
zijn te zeggen dat er dan iets mis is met de 
'communistische' benadering (tussen 
aanhalingstekens dan) en niet met de vre
desbeweging. 

Primitief denken over geweld 

Ik vermoed dat sommigen deze benadering 
pragmatisch en opportunistisch zullen 
vinden, en weinig principieel. Laten we het 
dus over principes hebben. Dat wil ik doen 
aan de hand van de conclusie van Wals en 
Onnes: 'De USSR ondersteunt bevrijdend 
geweld. De VS ondersteunen onderdruk
kend geweld. Een uiterst fundamenteel 
verschil!' Dit vind ik een zeer griezelige 
uitspraak. Daarbij ga ik er nog aan voorbij 
dat ook de schrijvers zelf deze uitspraak 
stellig bezijden de waarheid zullen vinden. 
In de strijd tegen het Hitler-fascisme waren 
de Amerikanen onze bondgenoten. Spra
ken we toen over onderdrukkend geweld? 
En spraken we in 1968 bij de inval in Tsje
choslowakije van bevrijdend geweld? 
Erger vind ik echter het primitieve denken 
over geweld dat achter de uitspraak schuilt. 
Laat ik vooropstellen dat bevrijdingsbewe
gingen recht hebben op onze steun, ook 
als ze menen dat militaire middelen nodig 
zijn bij hun streven. Maar dit is geen recht
vaardiging van de kritiekloze toejuiching 
van bevrijdend geweld. Ten eerste denken 
de bevrijdingsbewegingen ook zelf niet zo 
simplistisch over geweld. Pas na lange 
overweging gaan zij over tot militaire da
den, en ook dan nog is het meestal maar 
een gering deel van hun totale activiteit. 
Wie bijvoorbeeld ook maar vaag kennis 
heeft genomen van de geschiedenis van 
het Zuidafrikaanse ANC, kan weten dat er 
wel iets genuanceerder over wordt gedacht 
dan Wals en Onnes suggereren. Ten 
tweede blijkt dat in landen, waar de bevrij
dingsbeweging mede met militaire midde
len aan het bewind is gekomen, het moeilijk 
is normale politieke patronen tot stand te 
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brengen (Zimbabwe). De keus voor militaire 
middelen is dus niet ondubbelzinnig en 
brengt nieuwe problemen met zich mee. 
Ten derde: in Europa- het werelddeel 
met de hoogste dichtheid aan kernwapens 
- ligt de kwestie nog weer heel anders. 
Geen Westeuropeaan zou met geweld 
bevrijd willen worden van het kapitalisme, 
en geen Oosteuropeaan op die manier van 
de Russische hegemonie. 'Bevrijdend' 
geweld is hier niet alleen niet aan de orde, 
het is een regelrechte misdaad tegen de 
mensheid. 
Ik zie het dan ook als een taak voor ons het 
probleem van geweld als zodanig aan de 
orde te stellen. Het vermijden ervan is een 
waarde op zich. Een fundamenteel principe 
dat aan een veiligheidspolitiek ten grond
slag moet liggen is dan ook het uitbannen 
van geweld en de dreiging daarmee in de 
internationale betrekkingen; dat wil zeggen 
óók het 'bevrijdende' geweld! Tegenover 
de door de schrijvers beweerde rijke zege
ningen van de militaire Sowjet-macht sta 
ik nogal sceptisch. Het is niet uitgesloten 
dat deze de genoemde functies heeft ver
vuld, maar dat dient dan wel met argu
menten onderbouwd te worden. Bovendien 
staan er andere effecten van die militaire 
macht tegenover, zoals de belemmering 
van Oosteuropese landen om een zelfstan
dige politiek te voeren. 
De dreiging die van die macht uitgaat 
heeft voorts velen in het Westen ertoe 
gebracht steun te verlenen aan de NAVO
politiek. Ook is de militaire hulp van de 
USSR niet alleen gericht op bevrijdingsbe
wegingen, maar op allerlei regimes. Ten
slotte kunnen we tegenover de bewering 
van de schrijvers heel gemakkelijk tegen
overgestelde hypothesen naar voren bren
gen die even slecht onderbouwd zijn. 
Bijvoorbeeld dat het dankzij de NAVO
macht al dertig jaar vrede is in Europa, dat 
daardoor de USSR zich heeft onthouden 
van rechtstreeks ingrijpen tijdens de Poolse 
crisis, en meer van dat fraais. In ieder 
geval zie ik geen reden om de Sowjet-Unie 
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te verheffen tot de vredelievende mogend
heid bij uitstek. Het bestaan van militaire 
macht heeft op zijn zachtst gezegd ook 
altijd een keerzijde. 
Bij het kweken van een kritische houding 
tegenover geweld hoort de bestrijding van 
vijanddenken, zoals de vredesbeweging 
dat doet. Dat gebeurt onder meer door te 
stellen dat niet deze of gene mogendheid 
of maatschappelijk stelsel, doch de wapen
wedloop zelf het hoofdgevaar voor de 
vrede vormt (het door Wals en On nes 
gewraakte citaat van mij). De kritiek dat ik 
zo alles op één lijn stel is alleen al daarom 
onjuist, omdat het huldigen van deze visie 
heel goed vergezeld kan gaan met de 
overtuiging dat de Westerse parlementaire 
democratie beter is dan het socialisme à la 
USSR, of omgekeerd. Waar het om gaat is 
wat je tot uitgangspunt van de discussie 
maakt: of dat blokkerend of juist vruchtbaar 
werkt voor verdere gedachtenwisseling 
over tegengestelde standpunten en belan
gen. 
In mijn artikeltje heb ik daarbij met nadruk 
aandacht gevraagd voor de subjectieve 
factoren. Immers, het denken in termen 
van fundamentele, onoverbrugbare tegen
stellingen (waarbij onze kant dan natuurlijk 
exclusief de 'goede' partij vertegenwoor
digt!) voert al te gemakkelijk tot gewelds
en machtsdenken. En dat maakt de proble
men (objectief) moeilijker oplosbaar. Ook 
in het marxisme bestaat een dergelijke 
traditie (die ik zwarte-kousen-marxisme 
noem) welke een duidelijke vorm van 
vijanddenken in zich herbergt. Maar in het 
vredesvraagstuk kan het niet gaan om het 
uitvechten van tegenstellingen, maar alleen 
om het geweldloos in toom houden en 
hopelijk overwinnen ervan. Een waarde
volle bijdrage hiertoe van Sowjet-zijde is 
overigens geweest de introductie van het 
begrip vreedzame coëxistentie. Het is 
onrealistisch te verwachten dat belangen
tegenstellingen en machtsstrijd op afzien
bare termijn zullen verdwijnen. Er is echter 
geen ander alternatief dan instrumenten te 
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ontwikkelen en kaal machtsdenken en 
machtspolitiek te temperen en te transfor
meren in rechtsdenken, waarbij internatio
naal aanvaarde gedragscodes ontwikkeld 
worden voor geweldloze beheersing en 
regulering van conflicten. Hiertoe zullen 
alle betrokken partijen moetèh 'inleveren'. 
Belangen- en machtsstrijd vindt dan uiter
aard nog wel plaats, doch in een geregu
leerde en daardoor minder tot oncontro
leerbare escalatie leidende vorm. De op
vattingen van Wals en Onnes bieden hier 
noch handvaten noch perspectief. 

Constructieve benadering nodig 

De afschrikkingspolitiek houd ik niet alleen 
voor moreel gevaarlijk, maar ook voor 
feitelijk onjuist: zij overbenadrukt de te
genstellingen en de daaruit voortvloeiende 
dreiging ten koste van gelijkgerichte belan
gen die meestal ook aanwezig zijn. Voor 
een uitweg uit het nucleaire dilemma is 
vereist een constructieve, beleidsmatige 
benadering, die instrumenten oplevert ter 
versterking van de coöperatieve elementen 
in de internationale verhoudingen. Deze 
instrumenten zullen moeten aangrijpen 
zowel op de objectieve aspecten (het waar
neembare gedrag van de deelnemers) als 
op de subjectieve aspecten (de interpreta
ties van dat gedrag door deelnemers en 
waarnemers). Om deze reactie niet te lang 
te maken slechts enkele opmerkingen. 
Het houdt in dat het ontwapeningsproces 
meer omvat dan minder bewapening en 
internationale onderhandelingen daarover, 
hoe wezenlijk dat ook is. Belangrijk lijken 
mij zogeheten vertrouwenwekkende maat
regelen. Dit zijn afspraken, deels van sym
bolische aard, die beogen het wederzijdse 
wantrouwen te verminderen. Eronder 
vallen het uitwisselen van militaire waar
nemers bij oefeningen, een grotere open
baarheid in defensie-aangelegenheden, 
het aanbrengen van plafonds in de omvang 
van militaire oefeningen etc. Deze maatre-
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gelen laten dus de eigenlijke militaire struc
tuur onaangetast, maar niet de wederzijdse 
beeldvorming. Dit is echter een voordeel 
in een situatie met heftige meningsver
schillen, omdat er relatief gemakkelijk 
overeenstemming over bereikt kan worden. 
Zo kunnen ze in een slecht klimaat de weg 
plaveien voor verdergaande stappen. 
Geloofwaardigheid van vredespolitiek in 
internationaal verband hangt mede af van 
de bereidheid de eigen defensie aan te 
passen. Aanpassing in de zin van een 
verminderde omvang, maar ook in de zin 
van een andere structuur en karakter. 
Redelijke aanzetten voor het denken in 
deze richting zijn geleverd door het IPSO 
(in het rapport 'Defensie aan de lijn') en 
door de PPR op haar voorjaarscongres 
1982. De ideeën gaan sterk in dezelfde 
richting. Op dit vlak hebben de PvdA en 
meer nog de PSP weinig gepresteerd. De 
best uitgewerkte poging voor een alterna
tieve defensie is die van Barnaby en Boeker 
(in een artikelenreeks in het blad lnterme
diar en een boek recent uitgegeven bij 
Meulenhoff). Met een geslaagde term 
spreken zij van een defensie zonder provo
catie. Elke defensie heeft immers elementen 
van- militaire en politieke- afschrikking 
in zich. Het gaat er dan om door herstruc
turering de bedreigende en provocerende 
werking die van een defensie uitgaat naar 
andere partijen, te minimaliseren. 
Tot slot wil ik de principiële positieve bete
kenis van politieke pluriformiteit onderstre
pen. In het beeld van de afschrikkingspoli
tiek is de veiligheid beter gegarandeerd, 
naarmate een militair bondgenootsch3p 
zich hechter en monolithischer opstelt. 
Vergeten wordt dan dat de bedreiging 
voor andere partijen evenredig toeneemt 
(en dat wordt niet ongedaan gemaakt door 
mooie verklaringen over het defensieve 
karakter van het bondgenootschap). Poli
tieke pluriformiteit houdt stellig in, dat de 
internationale arena complexer en verwar
der zal worden, reden waarom sommigen 
dit zien als een gevaar voor de veiligheid. 
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Naar mijn mening weegt dit niet op tegen 
het feit dat diezelfde complexiteit en dif
fuusheid ook meer speelruimte schept 
voor compromissen en conflictoplossing. 
Vandaar het belang van een zelfstandige 
buitenlandse politiek ván Nederland, die 
een blok-doorbrekend karakter heeft en 
daarbij in durft te gaan tegen de NAVO-ri
tuelen. Het bestaan van een autonome 
vredesbeweging die kritisch staat tegen
over de officiële politiek, draagt duidelijk 
bij tot de politieke pluriformiteit. De vre
desbeweging speelt daarmee niet een rol 
in de geloofwaardigheid van de afschrik
king, zoals Van Mierlo beweert, maar inte
gendeel in de geloofwaardigheid dat ook 
andere wegen dan die van de afschrikking 
begaanbaar zijn. Dit betekent tegelijkertijd 
dat daar waar gebrek heerst aan politieke 
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veelvormigheid, of waar te weinig rekening 
wordt gehouden met verschil in positie 
tussen landen, zoals in Oost-Europa, dit 
een remmende factor is bij het ontspan
ningsproces. zo niet rechtstreeks en objec
tief, dan toch indirect en subjectief door de 
dreigende beeldvorming die monolithisme 
bij de andere partijen oproept. Hoewel 
pluriformiteit vermoedelijk bepaalde nieu
we problemen met zich meebrengt, weegt 
zwaarder een ander kenmerk: pluriformiteit 
is een extra reservoir ter vergroting van 
het probleemoplossend vermogen van de 
maatschappij. En dát moeten we verder 
zien te ontwikkelen bij wereldomspannende 
vraagstukken zoals de bewapening. 

Hans Akkermans 
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Mij is gevraagd te zorgen dat eens in de 
zoveel nummers een rubriek in Pen C zal 
staan, gewijd aan in het buitenland ver
schijnende linkse tijdschriften, al dan niet 
aan communistische partijen verbonden. 
Zowel binnenslands als buitenslands zijn 
dergelijke tijdschriften een verschijnsel 
geworden, dat niet alleen een wezenlijke 
rol vervult in de huidige theorievorming 
over socialisme, strijd tegen uitbuiting en 
onderdrukking; die tijdschriften nemen 
ook naast politieke partijen en bewegingen 
een heel eigen plaats in bij het gestalte 
geven aan progressieve coalities. 
Het is dus zeker vanuit verschillende in
valshoeken op zijn plaats om in Politiek en 
Cultuur debatten die zich daarin voltrekken, 
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de revu te laten passeren. 
Deze regels ten spijt, maak ik van het ver
zoek van de redactie in dit geval misbruik 
voor een beschouwing over een ander
soortig probleem: de verhouding tussen 
het internationale beleid van de CPN en de 
internationale activiteiten van haar weten
schappelijk instituut, het IPSO. 
Voor zover dat onduidelijk zou zijn, moge 
uit die beschouwing nader blijken waarom 
het van belang is aandacht te besteden 
aan bladen als New Left Review, Rinascita, 
Marxism Today, Feminist Review, Blätter 
für Deutsche und internationale Politik enz. 
Via deze indirecte weg is het misbruik dus 
gerechtvaardigd. 

Internationale 
wetenschappelijke 
betrekkingen 

Bij een bespreking van de positie van het 
IPSO t.a.v. het internationale beleid van de 
CPN is het gewenst van twee kanten tot 
meer helderheid te komen over de invals
hoek van waaruit men opereert. 
De IPSO-invalshoek vertrekt vanuit doel
stellingen en program van het IPSO als 
wetenschappelijk instituut van de CPN. 
Vanuit het internationale beleid van de 
partij als zodanig is het eveneens gewenst 
dat men tot een nadere plaatsbepaling in 
deze komt. 
In de formulering van een dergelijk beleid 
kan zichtbaar worden dat men zich los
maakt van het traditionele communistische 
patroon, waarin de betrekkingen tussen 
wetenschappelijke instituten niet meer dan 
een variant zijn binnen het geheel van de 
internationale communistische diplomatie, 
die voornamelijk een uitdrukking is voor 

het niveau of de status die men aan be
trekkingen geeft. Een model dat alleen 
past in een opvatting van wetenschap 
binnen het stalinistische schema: de we
tenschap als instrument van de politiek en 
met name dat deel van de politiek dat het 
meest aan de openbaarheid is onttrokken: 
de diplomatie. 
Evenzeer is de eigen plaatsbepaling vanuit 
het internationale beleid van de partij van 
belang om ook, voor zover men zich met 
IPSO-aangelegenheden bezighoudt, niet te 
vervallen in het andere extreem, dat van 
klusjesman/vrouw van het IPSO. 
Bij deze eigen plaatsbepaling dient men 
zich rekenschap te geven van het feit dat 
een dergelijk instituut een van de voor
naamste communicatievormen is via welke 
de partij communiceert met de internatio
nale gedachtenstroom op het gebied van 
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theorieontwikkeling en strategiedebat 
Daarbij is het uiteraard een zaak van open
bare gedachtenwisseling of de huidige 
vorm al dan niet de juiste is. 
De internationale inbreng die de partij kan 
ontplooien steunt niet alleen op de massa
beweging die wordt ontwikkeld, zoals 
voorheen nog wel eens werd gesteld, 
maar wordt mede bepaald door de bijdrage 
die men levert in het internationale debat, 
zoals ook rond het ontwerp-partijprogram 
van de CPN blijkt. Het is ook interessant te 
constateren dat de bijdrage in het inter
nationale theoretische debat telt ook zonder 
dat een partij erg groot in omvang is. Af
komstig vanuit minder grote partijen wor
den soms bijzonder belangrijke theoreti
sche bijdragen geleverd (in dit verband zij 
in Engeland bijv. verwezen naar figuren als 
Eric Hobsbown, Bob Rowhtorn, Elisabeth 
Wilson). 
In het internationale beleid van de partij 
behoren dergelijke aspecten nader te wor
den verwerkt. 
Het zou ook naar het IPSO toe alleen maar 
gunstig kunnen uitwerken, ook in die zin, 
dat het dwingt kwaliteit te leveren, zoals 
ook in een aantal gevallen gebeurd is (in 
dit verband zij o.a. verwezen naar het 
Hongarije-debat. de door het IPSO samen 
met het IMSF georganiseerde internatio
nale staalconferentie.) 
De betekenis van internationale relaties is 
voor het IPSO groot. Vrijwel elk project dat 
wordt aangevat kan niet los worden ge
dacht van onderzoek en theorievorming, 
die zich in de internationale context vol
trekken- hetgeen overigens niet specifiek 
is voor een instituut verbonden aan een 
communistische partij, maar voor vrijwel 
elke onderzoeksinstelling. 
Wel specifiek is het feit dat het communis
me van origine bij uitstek internationaal is, 
evenals de theoretische context waarmee 
wordt gewerkt. Aangezien het stalinisme 
internationaal was (en nog is), is de ont
worsteling daaraan ook een proces van 
internationale dimensie. 
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Maar ook nieuwe theoriestromen zijn 
internationaal van aard; te wijzen is in 
deze op het feminisme, dat bijv. naar een 
heel andere richting internationaal is dan 
het communisme traditioneel is: de femi
nistische theorievorming is vooral ontwik
keld in de angelsaksische landen. 
Hoe summier hiermee het belang van 
internationale betrekkingen ook wordt 
onderbouwd, het is daaruit wel duidelijk 
dat het IPSO zelf zich veel grondiger hier
mee moet bezig houden. Dat betreft zowel 
de noodzaak de principes van het inter
nationale beleid uit te werken, alswel de 
vormgeving aan het beleid zelf. 
Er zijn in de internationale contacten, gezien 
vanuit het IPSO, een aantal niveaus te on
derscheiden: 

1. het totstandbrengen van kruisbestui
ving; het regelmatig hebben van contacten 
met mensen die elders op politiek weten
schappelijk vlak of op een breder cultureel 
terrein werkzaam zijn, en wel met thema's 
van strijd tegen onderdrukking en uitbui
ting, van theorievorming over het socialis
me en het feminisme en die op dergelijke 
gebieden creatief zijn. 
Ten dele lopen dergelijke relaties via insti
tuten, via conferenties, via studiedagen 
enz; ten dele betreft het ook individuele 
contacten, die buiten het IPSO om zijn 
ontstaan en ook in sterke mate daarbuiten 
blijven functioneren. Ook het omgekeerde 
komt voor: wetenschappelijke contacten 
die in het kader van het IPSO worden 
aangeknoopt worden buiten dat verband 
voortgezet. Het heeft ook de vorm van 
uitwisseling literatuur, tijdschriften artikelen 
enz. 
2. een meer gestructureerde vorm van 
gemeenschappelijk internationaal denken 
over thema's van het hedendaagse socia
lisme. In een aantal richtingen hebben 
aanzetten in die richting plaatsgevonden 
(nogmaals: zie de betrekkingen met het 
Hongaarse instituut: het geldt ook tot op 
zekere hoogte voor de geschiedenis van 
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de arbeidersbeweging- vooral via de 
conferenties in Linz); het geldt voor sociaal
economische alternatieven en enkele an
dere gebieden. Dit is natuurlijk nog beperkt 
en behoeft continuïteit te krijgen en te 
worden uitgebouwd. (Zie ook plan voor 
socialismecongres.) 
3. het opzetten van onderzoeksprojecten 
die internationaal van aard zijn. Hoewel 
het niet de minste moeite zou kosten om 
daarvoor een aantal potentiële thema's 
aan te geven, is dat bij het IPSO nu niet 
gaande en zal met de huidige middelen 
ook nauwelijks te realiseren zijn. 
In een beleid gericht op bewuste uitbouw 
van de patronen van internationale betrek
kingen op wetenschappelijk gebied is het 
zeer zeker de moeite waard om de moge
lijkheid te overdenken om zelf een interna
tionaal platform te scheppen, waarop we 
op een voor ons zelf belangrijk gebied 
onze eigen inbreng confronteren met het 
internationale debat. Dat zouden thema's 
kunnen zijn die samenhangen met het 
maken van een nieuw partijprogram en 
waarmee ook een kristallisatiepunt kan 
worden gecreëerd voor de ruime inter
nationale belangstelling die voor dat pro
gram bestaat. 
4. de internationale betrekkingen spelen, 
zoals hierboven aangegeven, een rol in de 
algemene context van het internationale 
beleid van de CPN. In sommige gevallen 
vormen relaties tussen wetenschappelijke 
instellingen ook een vorm om bevroren 
verhoudingen te doorbreken. Soms zijn 
wetenschappelijke instituten de plek waar 
vernieuwingstendensen zich het gemakke
lijkst kunnen manifesteren. Deze algemene 
partij-optiek is echter hooguit een bij
komend aspect in de internationale contac
ten van het IPSO. 
De aard en de richting van de internationale 
betrekkingen van het IPSO worden aller
eerst bepaald door het takenpakket van het 
IPSO. De behoeften die daaruit voortvloeien 
lopen zeker niet altijd synchroon met be
hoeften die het gevolg zijn van andere 
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overwegingen en functies van de CPN. Dat 
is normaal in een partij die haar monoliete 
karakter aflegt en waarin ruimte wordt 
gecreëerd voor een eigen taakontwikkeling 
en een eigen dynamiek, niet alleen van de 
actie, maar ook van parlementaire, journa
listieke, wetenschappelijke en andere ter
reinen. 
Om nog eens aan te geven hoezeer de 
prioriteiten dffi uit het IPSO voortvloeien 
anders kunnen zijn dan de prioriteiten van 
het internationale beleid van de partij als 
geheel zij nogmaals verwezen naar de 
Britse communistische partij. Betrekkingen 
met deze partij zijn in de internationale 
relatie nogal beperkt van aard. Daarentegen 
is het alleszins op zijn plaats om vanuit het 
IPSO wel één van de prioriteiten toe te 
kennen aan betrekkingen met Britse mar
xistische en feministische intellectuelen, 
o.a. georganiseerd rond Marxism Today. 
Een tweede kwestie is de vorm van de be
trekkingen. 
Het is voor de partijpolitiek als zodanig 
nijpend en urgent vorm te geven aan een 
nieuw internationalisme. Voor het gebied 
waarop het IPSO zich beweegt is het een 
conditio sine qua non. De verstening van 
de politiek-wetenschappelijke betrekkingen 
tot een internationale communistische 
zoutpilaar heeft gedurende decennia tot 
woestijndroogte geleid (of omgekeerd). 
Alle internationale debatten binnen en 
buiten het marxisme die iets nieuws ople
verden werden mogelijk nadat men uit dit 
kader losbrak of ontstonden daar buiten. 
Of het nu gaat om de maatschappij-analyse 
van de landen van het reëel bestaande 
socialisme, het alternatief voor de huidige 
sociaal-economische ontwikkeling, de 
democratie, de structuur van Marx' kapitaal 
of het feminisme. 
Daarmee is allerminst gezegd dat men zich 
niet binnen tal van communistische partijen 
op serieuze en veelzijdige wijze met the
oretische problemen bezig houdt. Dat 
geldt ook voor partijen die zich in een 
dogmatisch gewaad hullen. Zie wat dat 
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betreft bijv. de PCF. De arbeid die daar 
(ook nu) door intallectuelen wordt verricht 
lijkt echter in de politieke marge te zijn be
land. 
In dezelfde politieke ontwikkeling ligt de 
trend besloten om communistische intel
lectuelen ook buiten hun partijen te doen 
belanden. Wat de PCF betreft geldt dat 
bijv. voor een groot deel van de redactie 
van het vroegere La Nouvelle Critique. In 
de PCE is dat momenteel het geval met 
mensen als Tamanes (nadat dit twee de
cennia terug gold voor Claudin en Sem
prun). Maar afgezien van deze verschijnse
len is het reeds geruime tijd zo dat het 
internationale debat zich voltrekt rond een 
toenemend aantal tijdschriften (te noemen 
zijn Capital and Class, das Argument, Sozi
alismus, Socialist Review, Marxism Today, 
Feminist Review, Rinascita enz.) rond con
ferenties, zomeruniversiteiten, seminars 
enz, waar mensen niet op het feit of ze al 
dan niet partijgebonden zijn worden aan
gesproken. 

Voor een instituut van de CPN, een com
munistische partij die zich wel richt op 
vernieuwing en op het scheppen van een 
nieuwe verhouding met intellectuelen, is 
het onontkoombaar dat ze zich in haar 
internationale activiteiten losmaakt van de 
traditionele patronen van internationale 
betrekkingen tussen communistische par
tijen. 
De relaties met instituten in de landen van 
het reëel bestaande socialisme zijn geen 
vanzelfsprekendheid, ze zijn in een aantal 
opzichten problematisch, er moet voortdu
rend een afweging worden gemaakt tussen 
de zin van dergelijke betrekkingen en de 
bezwaren die hieraan verbonden zijn. 
Deze bezwaren hebben vooral betrekking 
op het in hoge mate afwezig zijn van intel
lectuele vrijheid; kritische gedachten wor
den tendentieel naar de marge van de 
legaliteit gedreven, waarmee we het dan 
nog alleen maar over de zonnige zijde van 
het intellectuele leven in deze landen heb
ben. 
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Hiermee hangt samen het ontbreken van 
een openbaarheid van het debat, de on
macht om fundamentele tegenstellingen, 
ook op theoretisch gebied, aan de open
baarheid voor te leggen, of liever de macht 
om de fundamentele tegenstellingen, uit 
de openbaarheid weg te houden. In de 
uitwisseling met het instituut voor maat
schappijwetenschappen van de Hongaarse 
Socialistische Werkerspartij is het gelukt 
een model te ontwikkelen, waardoor het 
principiële debat in ieder geval hier in de 
openbaarheid plaats kan vinden, waarmee 
men een zeer te waarderen stap heeft 
gezet. Tegelijkertijd blijft het een probleem 
dat de openbaarheid in Hongarije zelf 
minimaal is. Een uitstekende vorm die ook 
mogelijk is, betreffen de jaarlijkse rondeta
felconferenties in Cavtat in Joegoslavië. De 
organisatie hiervan is, zo kan men stellen, 
gebaseerd op het nieuwe internationalis
me. 

Vervolgens is het de vraag met welke 
oogmerken en verwachtingen betrekkingen 
met dergelijke instituten worden aange
gaan. Een aantal overwegingen wil ik hier 
noemen. 
1. In de landen van het reëel bestaande 
socialisme wordt onder de noemer 'verdere 
ontwikkeling van het marxisme-leninisme' 
onmiskenbaar een plens badwater uitge
stort. Het zou niettemin onverstandig zijn 
het kind dat daarin af en toe ronddobbert 
uit het oog te verliezen. Vanuit een aantal 
vakgebieden kan dit worden aangegeven. 
2. Het lot van hen die zich inzetten in het 
kader van socialistische doelstellingen is, 
dat zij gedwongen zijn zich ook onder
zoeksmatig bezig te houden met maat
schappelijke processen die zich voltrekken 
in die landen die zichzelf als socialistisch 
omschrijven. Ook als men ze zelf als niet
socialistisch karakteriseert ontloopt men 
dit niet; het blijft een feit dat ze goeddeels 
zijn voortgekomen uit de strijd voor het 
socialisme. Ook vanuit dat oogpunt is het 
onontkoombaar dat we ons ook in weten-
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schappelijk opzicht bezig houden met de 
maatschappelijke ontwikkelingen die zich 
in de landen van het reëel bestaande so
cialisme voordoen of hebben voprgedaan. 
De vraag naar de mogelijkheden van 
maatschappelijke verandering is daarbij 
ook permanent aan de orde. 
Weliswaar wordt in dit opzicht een toene
mende hoeveelheid deskundigheid opge
bouwd buiten de betrokken landen, het 
blijft een onontkoombaar feit dat dergelijke 
kennis toch voor het overgrote deel moet 
steunen op onderzoek dat in de betrokken 
landen wordt verricht. Wanneer men op 
grond hiervan nader wenst aan te geven 
wanneer betrekkingen zinvol zijn, dan kan 
men zeggen: op het moment dat men in 
staat is zelf kritische gezichtspunten te 
ontwikkelen over de eigen maatschappelij
ke verhoudingen en over de eigen ge
schiedenis. Om nogmaals op Hongarije 
terug te keren, zonder dit nu tot het heilige 
land uit te roepen: een van de interessante 
verschijnselen is daar, dat men zich de 
laatste tijd ook publiekelijk meer is bezig 
gaan houden met de oorzaken van '1956'. 
3. Hiermee zijn we al aangekomen bij de 
derde overweging. De toegang tot het 
verleden van de communistische beweging 
en daarmee mede tot het verleden van de 
afzonderlijke communistische partijen 
verloopt in niet onbelangrijke mate via het 
oosten. Zo zit de geschiedenis in elkaar en 
dat valt niet ongedaan te maken. 
Wanneer men zich zou willen aansluiten 
bij de stelling dat het onderzoek naar het 
verleden een aantallessen met betrekking 
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tot de toekomst kan opleveren, dan is de 
conclusie duidelijk. 
Het grootste probleem ligt ook in het feit 
dat de heersende machten er vaak in de 
eerste plaats belang aan hechten dit verle
den achter slot en grendel verborgen te 
houden. 
Het is alleszins van belang dat dit doorbro
ken wordt. Wanneer bijvoorbeeld de ge
sprekspartners van Henk Hoekstra in China 
stellen dat ook zij van mening zijn dat het 
communisme van de twintiger tot de ze
ventiger jaren tot het verleden behoort, 
dan is het de moeite waard van gedachten 
te wisselen over de inzichten die hierom
trent wederzijds zijn ontwikkeld. 
Dit gehele complex van overwegingen 
verdient haar mijn mening in afzonderlijke 
gevallen te worden betrokken bij het nemen 
van een besluit over het aangaan van be
trekkingen. 
Tot slot: de radicale vernieuwing van de 
communistische partij is niet los te denken 
van impulsen die hiertoe vanuit activiteiten 
op wetenschappelijk gebied in de achter 
ons liggende periode zijn gegeven en geeft 
daar (soms met zoveel woorden als in het 
ontwerp-program het geval is) zelf weer 
nieuwe impulsen toe. Wat hiervan de 
consequenties zijn voor het functioneren 
van de communistische partij als zodanig 
is nog zeer ontoereikend besproken. Met 
betrekking tot één aspect is het hierboven
staande een discussiebijdrage. 

Rob Milikowski 



Politiek en Cultuur 

PARTIJDOCUMENTEN 

Zagladin in Den Haag 
In Den Haag heeft dezer dagen een vergadering 
plaatsgehad van de vaste Tweede Kamercommissie 
van buitenlandse zaken, waar prof. Zagladin, lid van 
de Opperste Sowjet en eerste plaatsvervangend 
hoofd van de internationale afdeling van de CPSU 
het standpunt van de Sowjet-Unie heeft toegelicht 
met betrekking tot de Sowjet-Amerikaanse onder
handelingen, die in Genève over de atoomontwape
ning gaande zijn. 
Daarnaast vond op zijn verzoek een ontmoeting 
plaats met Henk Hoekstra van de CPN. Voorts had 
Zagladin een onderhoud met een delegatie van de 
Partij van de Arbeid. 

Uit De Waarheid van 13 september 1982 
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'Wat ik in deze jaren geleerd heb, vormt een soort afsluiting. Het gaf tenslotte een har
monische kijk op het geheel. Nu eindelijk inzicht, dat alleen de klasse, de gehele klasse 
het doen moet en als georganiseerde klasse optreden. Vroeger was het altijd de partij, 
die het doen moest en zich als woordvoerder en leider der klasse uitgaf. Nu kwam het 
inzicht steeds helderder, dat dat alles maar voorbereiding kon zijn, voorgeschiedenis. ( ... ) 
De zaak is nog erger: elke partij en vakbond, omdat ze de macht voor zich zoekt, wil tot 
heerser over de arbeiders worden, zal of tot handlanger van het kapitaal worden, of zelfs 
nieuwe heersende groep'. 

Anton Pannekoek, herinneringen 
van een Hollandse Marxist 

Ondanks het 'inzicht' bittere woorden, 
'opgeschreven oktober en november 1944 
bij een kaarsje, elke avond van zes tot acht 
uur', zoalsAnton Pannekoek bij zijn 'Herin
neringen uit de arbeidersbeweging' 
vermeldt.1 Midden in de hongerwinter 
boekstaafde Pannekoek zijn leven als mar
xist en als sterrenkundige. Hij is dan 71 
jaar oud en eenzaam. Op de foto's lijkt hij 
steeds meer de 'Chinese wijsgeer' waar de 
Belgische socialist De Man hem ooit voor 
hield. Hij maakt geen deel meer uit van de 
arbeidersbeweging waarin hij ooit een 
grote rol speelde. Zijn vriend Gorter was in 
1927 al overleden, over zijn collega's aan 
de Amsterdamse universiteit als L. E. J. 
Brouwer of G. Mannoury schrijft hij slechts 
zijdelings. 
Net als over zijn jeugd trouwens. Op 2 
januari 1873 in Vaassen geboren, waar zijn 
vader zich tot bedrijfsleider van een kleine 
metaalgieterij had opgewerkt, bezocht hij 
in Apeldoorn de HBS. 
Hij deed al vroeg aan sterrenkunde en 
bleek een zeer nauwkeurig waarnemer. Zo 
ontdekte hij de wisselende helderheid van 
de poolster met het blote oog, gezien de 
geringe schommeling in de lichtsterkte en 
de grote periode waarin de wisseling zich 
voltrekt een opmerkelijke prestatie. Zijn 
leraar natuurkunde en cosmografie, dr. J. 

M. Smit, gaf hem boeken en stimuleerde 
hem in zijn hobby. In 1887 wordt Smit, een 
vriend van Domela Nieuwenhuis, echter 
ontslagen omdat hij op een openbare 
vergadering de invoering van het algemeen 
kiesrecht heeft bepleit. Het is een van de 
weinige gebeurtenissen uit zijn jeugd die 
Pannekoek de moeite van het optekenen 
waard acht. 

Theoreticus 

Zijn 'herinneringen' gaan terug naar zijn 
werk als theoreticus van de arbeidersbe
weging en- na zijn teleurstellende erva
ringen in de politiek- naar zijn sterren
kundig onderzoek. Daarin was hij in ieder 
geval succesvol. Hij was een zorgvuldig en 
geduldig waarnemer die wetenschappelijke 
theoriën beschouwde als hulpmiddelen bij 
het beschrijven en begrijpen van de werke
lijkheid en zich allerminst tevreden stelde 
met het aantonen van de juistheid van een 

1. Anton Pannekoek, Herinneringen, Van Gennep 
Amsterdam, 1982. Het boek bevat zowel de 'Her
inneringen uit de arbeidersbeweging' als de 'Ster
rekundige herinneringen', ingeleid door B. A. 
Sijes en E. P. J. van den Heuvel. Het uitgebreide 
voorwoord van Si jes met name is een uitstekende 
inleiding op het politieke denken van Pannekoek. 
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theorie. Juist omdat de werkelijkheid on
eindig rijk aan gebeurtenissen, processen 
en verbanden is, zijn theorieën nodig die 
samenvattingen geven, een logische re
constructie, een model. Maar dat betekent 
ook dat elke theorie beperkingen kent en 
nieuwe waarnemingen uitzonderingen aan 
het licht zullen brengen die ons inzicht 
kunnen verdiepen. Zo toonde Pannekoek 
aan dat ons melkwegstelsel niet voldeed 
aan het mooie regelmatige beeld van een 
pannekoek waarin de sterren in het midden 
dichter bij elkaar staan dan aan de rand. 
Misschien vonden sommige sterrenkundi
gen hem wel vervelend. Ze probeerden de 
door hem aangetoonde onregelmatige 
concentraties van sterren te verklaren door 
aan te nemen dat we andere sterren niet 
zien doordat er grote ijle wolken stof in het 
melkwegstelsel rondwaarden. Later heb
ben anderen aangetoond dat Pannekoek, 
zonder het nog zelf te weten, de spiraalar
men op het spoor was gekomen waaruit 
ons melkwegstelsel bestaat. 
Zijn grootste verdienste ligt echter onge
twijfeld in het toepassen van de modernste 
natuurkundige theoriën, stralingstheorie, 
relativiteitstheorie en quanturnmechanica 
in de sterrenkunde, waarbij hij van een 
grote wiskundige begaafdheid blijkgaf. 
Ook in de arbeidersbeweging voelde Pan
nekoek zich in de eerste plaats een weten
schapper, 'minder een strijder dan een 
schoolmeester' zoals hij eens aan Kautsky 
schreef. 
Na zijn studie in Leiden kwam hij- nota 
bene in de sociëteit- in 1899 in aanraking 
met de SOAP en hielp de SOAP-afdeling 
Leiden op te richten waarvan hij enkele 
jaren voorzitter was. Hij was van twee 
dingen stellig overtuigd, namelijk dat 'de 
natuurwetenschap de bron van alle voor
uitgang was' en zijn taak in de arbeiders
beweging bij te dragen aan 'de theoretische 
fundering van de arbeidersstrijd'. 
Hij mengde zich al snel in de pennestrijd 
over de marxistische theorie zoals die door 
vooraanstaande vertegenwoordigers van 
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de marxistische stroming in de SOAP, 
zoals Frank van der Goes en J. Saks (pseu
doniem voor P. Wiedijk), werd gevoerd. Zo 
werd hij opgenomen in de groep rond het 
tijdschrift De Nieuwe Tijd, waaraan behalve 
Van der Goes en Saks ook Gorter en Hen
riëtte Roland Holst verbonden waren. 
Pannekoek schrijft over hen vaak als 'onze 
groep' de theoretici van de SOAP, later de 
oppositie tegen het opportunisme van 
Troelstra, waar zich de jonge garde, Wijn
koop, Ravensteyn, bij zal aansluiten. Na
derhand zal deze groep rond De Nieuwe 
Tijd bekend worden onder de naam 'De 
Hollandse Marxistische School'. 

De Hollandse School 

In 1909, bij de scheuring in de SOAP, gaat 
De Nieuwe Tijd-groep grotendeels mee 
met de SOP en later over in de CPN (CPH), 
al blijken er dan al meningsverschillen te 
bestaan met Wijnkoop en Van Ravensteyn, 
ondermeer over de noodzaak van de scheu
ring rond hun blad De Tribune. Het einde 
van De Nieuwe Tijd komt in 1921 als CPN-le
den verboden wordt om mee te werken 
aan bladen die niet onder supervisie van 
het partijbestuur staan. In het laatste num
mer van De Nieuwe Tijd schrijft Pannekoek 
dan een soort afscheid aan de arbeiders
beweging, 'Overgang'. 
'Een scherp disciplinebegrip, uit het door 
de reactie aangevallen Rusland, waar de 
communistische partij zich militair moest 
organiseren, mechanisch overgebracht op 
de Westeuropese partijen die in een geheel 
andere sfeer leven, verbood elke literaire 
samenwerking van leden der CPN met tot 
een ander kamp behorende personen. 
Daarmee werd het voortbestaan van De 
Nieuwe Tijd onmogelijk gemaakt'. 
In dit artikel geeft Pannekoek, duidelijker 
nog dan in zijn latere 'Herinneringen', een 
typering van het optreden van de Hollandse 
School, de groep rond De Nieuwe Tijd. Het 
blad ontstond in de jaren negentig in een 
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periode van snelle opkomst van de arbei
dersbeweging. 'Tal van jonge intellectuelen 
sloten zich bij haar aan en werden haar 
woordvoerders, theoretici en parlementaire 
leiders. Door de massa's ging de hoop op 
vernieuwing der wereld door middel van 
de door klassestrijd veroverde democra
tie'. 
In de eenheid van hervormingen en revo
lutie in het voortschrijdende proces van de 
groeiende macht van het proletariaat kre
gen de hervormingen echter al snel de 
overhand op de revolutie. 
In de theorie vond dit zijn weerslag in een 
mechanistisch wereldbeeld, in de leer dat 
het kapitalisme door zijn ontwikkeling 
noodzakelijk, onweerstaanbaar, met zeker
heid tot het socialisme voert. 
Ook de jonge Pannekoek was door dit idee 
aanvankelijk gegrepen. 'Het gaf hoop, 
vertrouwen en toekomstzekerheid', schrijft 
hij in 1921. Maar de theorie dat het kapita
lisme eerst diende te 'rijpen' werd ook alibi 
voor het afhouden van massa-actie en 
aanpassing aan de spelregels van het 
kapitalistische stelsel. 'Voor de reformisten 
was het eenvoudig genoeg: bekwame 
politici, door stemmeerderheid aan het 
hoofd van de staat geplaatst, voeren door 
hervormingswetten geleidelijk het kapita
lisme in socialisme over'. 
In ons land was de marxistische stroming 
echter veel verschuldigd aan Domela Nieu
wenhuis en diens Sociaal Democratische 
Bond. Toen zijn 'vrije socialisme' zich al
lengs in anarchistische richting ontwikkelde 
waren een aantal socialisten, waaronder 
Frank van der Goes uit de SDB gegaan of 
gestoten en hadden meegeholpen om de 
SOAP op te richten (1894). De vroegere 
Dornela-aanhangers brachten echter hun 
radicalisme, militante anti-militarisme en 
anti-kolonialisme, wantrouwen tegen de 
'bovenwereld van functionarissen' en 
overtuiging dat de revolutie de bewuste 
daad van zelfbevrijding van het proletariaat 
en van massa-actie moest zijn, mee in de 
nieuwe partij. 
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In het begin trad De Nieuwe Tijd op als 
spreekbuis 'voor de betere grondlegging 
van de geldende radicale taktiek', zoals 
Pannekoek dat omschrijft. Schijnbaar zei
den de Hollandse Marxisten hetzelfde als 
de orthodoxe marxisten in de Duitse SPD, 
waarvan Kautsky de belangrijkste woord
voerder was. Samen bestreden zij het 
revisionisme van Bernstein, de hervor
mingsstrategie zonder revolutie. Maar de 
oude radicalen zoals Kautsky geloofden 
stellig dat de economische ontwikkeling 
het kapitalisme naar de ondergang zou 
brengen. De 'jongere marxisten' (aldus 
Pannekoek) stelden zich de vraag: 'hoe, 
door welke onmiddellijke kracht verandert 
een vorig politiek-economisch stelsel, als 
het 'rijp' is voor ondergang in een volgend? 
Door de menselijke daad. De daad is een 
gevolg van de wil, de gedachte, het inzicht, 
dus van geestelijke elementen ( ... ). Hier 
stond men niet meer op het terrein van de 
economie (die de propaganda beheerste) 
maar van de filosofie'. 
In Nederland 'werd het mechanisme over
wonnen door verdieping van de filosofie 
van het marxisme aan de hand van 
Dietzgen'. 2 

Het zou echter onjuist zijn om Pannekoek 
hier al te letterlijk te nemen en te menen 
dat reeds bij het ontluiken van de belang
stelling voor het werk van Dietzgen
waartoe Herman Gorter de stoot gegeven 
lijkt te hebben- de tegenstelling met de 
filosofische grondslag van Kautsky en het 
orthodoxe marxisme duidelijk was. 

2. Joseph Dietzgen (1828-1888) was een Duits leer
looier, actief in de Duitse revolutionaire beweging 
sinds 1848, woonde jarenlang in St. Petersburg 
en Amerika, waar hij ook stierf. Dietzgen was 
autodidact en ontwikkelde zelfstandig een filoso
fie waarover hij in briefwisseling trad met Marx. 
Engels schreef over hem in 'Ludwich Feuerbach 
en het einde van de klassieke Duitse filosofie': 'De 
materialistische dialektiek ... werd merkwaardi
gerwijs niet alleen door ons, maar ook nog, onaf
hankelijk van ons en zelfs van Hegel, herontdekt 
door een Duitse arbeider, Josef Dietzgen.' 
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In tegendeel, het bijzondere karakter van de 
Hollandse School komt pas goed tevoor
schijn nadat Pannekoek en Kautsky met 
elkaar in een polemiek gewikkeld zijn over 
de rol van de staat, de partij en de massa-ac
tie, we schrijven dan 1912. 

Darwinisme 

In 1906 vraagt Kautsky Pannekoek om naar 
Berlijn te komen waar de SPD een partij
school voor jonge kaders wil opzetten. 
Pannekoek lijkt een geschikte kandidaat als 
docent in de marxistische theorie, die hij 
ook in de tijdschriften van de Duitse sociaal
democratie herhaaldelijk verdedigd heeft 
tegen de aanhangers van Bernstein. 
Hoezeer zijn opvattingen dan nog stroken 
met die van Kautsky, die in de komst van 
het socialisme een vorm van maatschap
pelijke evolutie zag, blijkt uit een artikel uit 
1909, 'Darwinisme en Marxisme'. Daarin 
brengt Pannekoek Darwinisme en Marxis
me terug op een en hetzelfde principe 'dat 
de strijd tot volmaking van de wapens leidt 
waarmee gestreden wordt'. Alleen heeft 
dit principe bij mens en dier een uiteenlo
pende uitwerking. 'Bij het dier leidt deze 
tot een voortdurende ontwikkeling van de 
natuurlijke lichaamsorganen; dit is de 
grondslag van de afstammingsleer, de 
kern van het Darwinisme. Bij de mens leidt 
hij tot een voortdurende ontwikkeling van 
de werktuigen, van de techniek, van de 
produktiekrachten. Dit is echter de grond
slag van het Marxisme.' 
Het eerste leerjaar van de SPD-partij
school zal Pannekoek ongetwijfeld nog de 
theorie van de 'natuurnoodzakelijkheid van 
het socialisme' hebben horen uiteenzetten. 
Voor Pannekoek was het direct ook het 
laatste leerjaar, hij werd ontslagen omdat 
de regering in Pruisen buitenlanders
behalve Pannekoek ook de Oostenrijker 
Hilferding die economie gaf- het doceren 
verbood. Pannekoek werd schrijver van 
artikelen waarop een groot aantal sociaal-
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democratische bladen in Duitsland zich 
abonneerden. Later haalde Wilhem Pieck 
(die naderhand communist en na de 
Tweede Wereldoorlog de eerste president 
van de DDR zou worden) hem naar Bremen, 
zowel voor de scholing als om medewerker 
van de Bremer Bürgerzeitung te worden. 

In oppositie tegen Traelstra 

Veel lust om naar Nederland terug te keren 
had Pannekoek niet. In de grote SPD had 
hij het gevoel met propaganda veel meer 
te kunnen bijdragen aan de revolutionaire 
arbeidersbeweging dan in het kleine Ne
derland. Hij had ook maar al te graag zijn 
baan als observator aan de Leidse sterren
wacht opgezegd. De directeur daar, Bak
huyzen, was aartsconservatief. Hij weigerde 
zelfs elektrisch licht te gebruiken, ook al 
was dat aangelegd, en vroeg in Den Haag 
speciaal toestemming om bij een petro
leumlamp te mogen werken. 
Bovendien eiste hij van zijn ondergeschik
ten, zoals Pannekoek, dat zij, ook na nach
tenlang achter de kijker gezeten te hebben, 
overdag aan het bureau zaten voor het 
rekenwerk (dat later volkomen nutteloos 
bleek). 
Bovendien waren de conflicten in de SOAP, 
vooral na de spoorwegstaking van 1903, 
hoog opgelopen, waarbij Pannekoek recht 
tegenover de almachtige Troelstra was 
komen te staan die meende als 'legeraan
voerder in het aangezicht van de vijand' 
gevrijwaard te mogen blijven van kritiek. 
En kritiek had Pannekoek juist op Troelstra, 
die hij bijvoorbeeld verweet vlak voor de 
algemene proteststaking tegen de anti-sta
kingswet van Kuyper de actie in Het Volk 
te hebben afgeraden en zo te hebben 
bijgedragen aan het mislukken ervan. 
In de strijd tegen het opportunisme van 
Traelstra waren de radicale marxisten 
verdeeld geraakt. Wijnkoop en Van Rave
steyn weigerden niet alleen om hun blad 
De Tribune, dat sinds 1907 verscheen, op 
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te geven zoals Traelstra eiste, zij stuurden 
er ook op aan dat dit conflict zou leiden tot 
een nieuwe partij. De groep rond De Nieu
we Tijd, dat inmiddels niet meer als the
oretisch orgaan van de SOAP gold maar 
meer als tijdschrift van de marxistische 
oppositie, koos weliswaar partij voor De 
Tribune maar koesterde bedenkingen 
tegen Wijnkoop en Van Ravestijn als partij
leiders. Vanuit Duitsland schreef Pannekoek 
brieven aan Gorter en Frank van der Goes 
waarin hij erop aandrong de marxistische 
groep vooral bij elkaar te houden, al dan 
niet in de SOAP. Ondanks een, volgens 
Gorter en Pannekoek aanvaardbaar, com
promisvoorstel dat de Belg Kamiel Huys
mans namens de Socialistische Internatio
nale deed, kwam het toch tot scheuring en 
werd de SDP opgericht in 1909. Gorter en 
Pannekoek sloten zich erbij aan. Frank van 
der Goes en Henriëtte Roland Holst bleven 
in de oude partij al zou Jet Holst later toch 
lid worden van de SDP. 
Pannekoek nam de verdediging van de 
nieuwe partij bij de Internationale op zich 
en bleef medewerker van De Tribune. Uit 
zijn 'Herinneringen' blijkt hoezeer hij de 
verdeeldheid van de 'oude groep' betreur
de, 'waarvan sommigen als bij toeval bij 
het kerkje van Troel en andere bij het kerkje 
van David (Wijnkoop) waren terechtgeko
men'. 

De revolutionaire strategie 

In de Duitse partij raakte Pannekoek bij de 
strategie-discussie betrokken die hem 
uiteindelijk van de orthodoxen en Karl 
Kautsky zou vervreemden. Vooral onder 
invloed van de mislukte revolutie in 1905 
in Rusland liep daar de discussie over de 
'massa-staking' hoog op. Rosa Luxemburg, 
die zelf in 1905 in Rusland was geweest. 
was de belangrijkste pleitbezorgster van 
de taktiek van de massa-staking, waarmee 
de kapitalistische staat. eenmaal in moei
lijkheden geraakt, de nekslag zou kunnen 
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worden toegebracht. Kautsky wees een 
'omverwerpingsstrategie', waarin de mas
sa-staking paste, af. Naar zijn mening had 
de ervaring van de arbeidersbeweging in 
de Commune van Parijs (1871) bewezen 
dat deze tot mislukking gedoemd was. In 
plaats daarvan stelde hij een 'uitputtings
strategie' voor om het tot de ondergang 
veroordeelde kapitalisme op de knieën te 
dwingen. 
De arbeidersklasse diende sterke organisa
ties, partijen en vakbonden op te bouwen 
om zowel op het parlementaire vlak als in 
de vakbondsactie de greep van de bour
geoisie op de maatschappij terug te drin
gen. Zo het al tot massa-actie diende te 
komen, bijvoorbeeld om het algemeen 
kiesrecht af te dwingen of het uitbreken 
van een imperialistische oorlog te voorko
men, dan onder de leiding van het partij
bestuur. Immers, het gevaar bestond dat 
massa-actie zou leiden tot een terugval in 
de 'omverwerpingsstrategie' en alles op 
het spel zou zetten wat met taai organisa
tiewerk was opgebouwd. 
Hier nu komt het verschil in uitgangspunt 
tussen orthodoxe marxisten en de Hol
landse School duidelijk naar voren, als 
Pannekoek de zijde van Rosa Luxemburg 
kiest met het argument dat in de massa-ac
tie de machtsmiddelen van het proletariaat, 
het bewustzijn en nieuwe organisatievor
men zich ontwikkelen. Deze actieve vorm 
van voorbereiden van de revolutie past in 
zijn denkbeelden over de zelfbevrijding 
van de arbeidersklasse. Als partij en vak
bonden daaraan leiding kunnen geven, 
des te beter, maar waarschijnlijker is voor 
Pannekoek dat de arbeiders direct zelf 
bewust de leiding zullen nemen en partij 
en vakbeweging overbodig zullen maken. 
Als bij het uitbreken van de Eerste Wereld
oorlog in 1914 blijkt dat de partijen van de 
Socialistische Internationale, met de grote 
en machtige SPD voorop, niet in staat zijn 
om een massa-actie te organiseren tegen 
het oorlogsgevaar maar zich, elk naar zijn 
vaderland, laten verdelen en steun geven 
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aan de nationale bourgeoisie, is het duide
lijk dat hier voor Pannekoek geen plaats 
meer is. 

Marxisme en filosofie 

In zijn 'Geschiedenis van het marxisme' 
noemt Leszek Kolakowskj3 de periode van 
de Tweede Internationale (1889-1914) de 
'gouden tijd van het marxisme'. In de 
sociaal-democratische partijen kwam het 
marxisme als brede maar toch herkenbare 
denkrichting tot wasdom en op een hoog
tepunt van politieke invloed. De invloed 
van het marxisme lijkt op dat moment 
omgekeerd evenredig met die van de 
marxistische filosofie. De filosofische 
grondslag van de meeste marxisten uit 
deze tijd was positivistisch of neo-Kanti
aans, waarbij politiek slechts de uit de 
theorie afgeleide techniek is die op de 
maatschappij wordt toegepast. Om de rol 
en de ontwikkeling van het bewustzijn 
daarin te verklaren werd veelal terugge
grepen op een mechanistische visie, waarin 
het denken de werkelijkheid weerspiegelt 
en dus wel achter de maatschappelijke 
(lees economische) ontwikkeling zal aan
hobbelen. 
De betekenis van Marx als filosoof van het 
bewuste menselijke ingrijpen in de maat
schappelijke werkelijkheid, bleef lange tijd 
onderbelicht doordat een groot deel van 
zijn 'jeugdwerk' onuitgegeven bleef. 
Kolakowski signaleert iets dergelijks maar 
laat net als vele andere historici van het 
marxisme de uitzonderingen buiten be
schouwing. De Hollandse School krijgt niet 
de aandacht die deze verdient en 'haar' 
filosoof Dietzgen wordt door Kolakowski 
geheel en al over het hoofd gezien. Dat is 
des te opmerkelijker waar Lenin, aan wie 
Kolakowski terecht grote aandacht bes
teedt, nogal eens de gewoonte had om 'de 
oude Dietzgen' (in tegenstelling tot zijn 
zoon die in Lenins ogen politiek niet deug
de) als zijn kroongetuige in de polemiek 
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over het materialisme op te voeren. 
Wat Pannekoek in Dietzgen interesseerde 
was juist de 'actieve kant van het marxis
me', het ophelderen van hoe het denken in 
zijn werk gaat, waarvan Marx had geleerd 
dat de maatschappelijke omstandigheden 
er zo bepalend voor waren. In de brochure 
'Lenin als filosoof' zette Pannekoek in 1938 
zijn op Dietzgen gebaseerde filosofische 
opvattingen nog eens uiteen. 
Maar laat ons niet op de gebeurtenissen 
vooruitlopen. 

Theoreticus van de Tribunisten 

De Eerste Wereldoorlog overviel Pannekoek 
tijdens een vakantie in ons land en dwong 
hem er te blijven. Hij zocht een baan als 
leraar aan een HBS, eerst in Helmond, 
toen in Hoorn en uiteindelijk in Bussum; 
waar het contact met geestverwanten
vooral Gorter- hem eenvoudiger viel. 
Misschien met de ervaring van zijn eigen 
natuurkunde-leraar Smit voor de geest, 
besloot hij met het oog op de ouders van 
zijn leerlingen niet meer in het openbaar 
politiek op te treden. Wel bleef hij schrijven, 
werd redacteur van De Nieuwe Tijd, en 
gold als 'de beste theoreticus van de Tri
bunisten' (Gorter in 1915 in een brief aan 
Lenin). Vanuit Bussum schreef hij zijn 
'artikeltjes', zoals over de Oktober Revolutie 
en de revolutie in Duitsland, aan het eind 
van de oorlog. 
De Russische Revolutie vervulde de Hol
landse Marxisten met hoop, het neerslaan 
van de Duitse radenbeweging daarentegen 
met verbittering. Daartoe had dan het 
jarenlange parlementarisme in de Duitse 
partij geleid, dat SPD-leiders als Ebert 
(later wel 'de Stalin van de sociaal-demo
cratie' genoemd) de terreur tegen de revo
lutie op zich namen. In ons land sloot 
Troelstra, na een kortstondige revolutie-

3. Leszek Kolakowski, Geschiedenis van het marxis
me, dl. 2, Utrecht/Antwerpen 1980. 
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naire opwinding, in 1918 de 'burgervrede' 
met de heersende klasse, de SOP daaren
tegen nam het Russische voorbeeld over 
en noemde zich voortaan trots communis
tische partij. In de internationale commu
nistische beweging die zich rond de Sowjet
partij ontwikkelde bestond de verwachting 
dat elders het Russische voorbeeld gevolgd 
zou worden. Toen dat uitbleef en de Russi
sche revolutionairen onder leiding van 
Lenin in de ogen van hun kameraden 
elders in de wereld concessies deden om 
zich staande te houden, ontstonden er snel 
meningsverschillen en tegenstellingen. 

De linkse stroming 

In de CPN (CPH) hadden Gorter en Panne
koek bovendien in toenemende mate twij
fels over de door Wijnkoop en Van Rave
steyn (beiden inmiddels lid van de Tweede 
Kamer) gevoerde politiek zowel als over 
het bij de laatste heersende anti-Duitse 
sentiment. In de inmiddels mede door 
Rosa Luxemburg opgerichte Duitse com
munistische partij, KPD, deed zich een 
scheuring voor, vooral over het vraagstuk 
van de rol van de partij. De Poolse revolu
tionair Radek die vroeger al eens in de 
SPD actief was geweest en aan de Russi
sche Revolutie had deelgenomen was naar 
Duitsland teruggekomen als een soort 
vertegenwoordiger van de Communisti
sche Internationale die gevormd zou wor
den. Hij had grote invloed en voor Panne
koek, die zich nog steeds met de Duitse 
arbeidersbeweging verwant voelde, on
aanvaardbare opvattingen. Zo schreef 
Radekin 1919: 'de dictatuur van het prole
tariaat verwerkelijkt zich in de dictatuur 
van de communistische partij'. 
Pannekoek had het idee dat de arbeiders
klasse door 'haar' partij wordt vertegen
woordigd en dus de leiding op zich neemt 
van de revolutie al lang verlaten. Naar zijn 
mening was in de sociaal-democratie ook 
voldoende gebleken hoe deze opvatting de 
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vorming van een leiderskaste in de hand 
werkt die zich juist tegenover de 'aan te 
voeren' klasse stelt. Deze opvatting over 
de arbeiders-aristocratie' had in 'Staat en 
Revolutie' van Lenin weerklank gevonden. 
Toen hij zich tegen Radek richtte en in feite 
de theoreticus werd van de afsplitsing van 
de KPD, de KAPO (communistische arbei
derspartij Duitsland), vermoedde Panne
koek nog niet dat hij het in feite tegen 
Lenin opnam. 
Pannekoek werd zelfs nog ingeschakeld bij 
de opbouw van de Communistische Inter
nationale en de organistie van een West
europees Bureau daarvan in Amsterdam. 
Er werd in Amsterdam in 1919 een (geheim) 
internationaal congres belegd waarvoor 
Pannekoek stukken schreef, ondermeer 
tegen het parlementarisme. 
Als een koude douche kwam Lenins 'De 
"linkse" stroming, een kinderziekte van het 
communisme' over hem heen, waarin, in 
de woorden van Pannekoek: 'de meest 
erkende aanvoerder van de wereldrevolutie 
de partij koos voor het opportunisme'. 
Pannekoek en zijn medestanders 'stonden 
paf'. Hem werd door Lenin verweten onzin 
te verkopen en 'het ABC van het marxisme 
niet begrepen te hebben'. Pannekoeks 
opvatting dat de arbeiders meer hebben 
aan door henzelf geleide bedrijfscomité's 
(actiecomité's) dan aan vertrouwen in 
contra-revolutionair of zelf reactionair 
geworden vakbonden werd door Lenin als 
'dom' afgedaan. En Lenin hield staande 
dat een centralistisch georganiseerde en 
streng gediciplineerde partij de organisato
rische rol van het proletariaat op zich te 
nemen had en dus de leiding over de revo
lutie. 
Wegens de aan het licht getrede linkse 
afwijking werd het Amsterdamse bureau 
van de Camintern ras opgeheven. Gorter 
toog nog naar Moskou waar hij de Sowjet
leiders de kaart voorgehouden zou hebben 
met een lijn daarop van Triest naar Danzig 
(Gdansk). Met de woorden: 'deze scheidt 
Oost en West en met je Russisch program 
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kun je die lijn niet passeren'. 
'Wij voelden ons nu als de verdedigers 
van een communistische opvatting en 
taktiek die bij het hoog ontwikkelde Wes
terse kapitalisme behoorde- al bleven wij 
een klein troepje, tegenover de meerder
heid, die door het grote gezag van de 
Russische Revolutie en Lenin werd meege
sleept. Een scheiding der geesten voltrok 
zich binnen de partij.' Aldus Pannekoek in 
zijn 'Herinneringen'. 
Alleen met de KAPO voelden Pannekoek 
en Gorter zich nog verwant, maar toen 
deze op het congres van de Camintern in 
1921 werd uitgesloten was ook de breuk 
tussen Pannekoek en de communistische 
beweging een feit. 

Het radencommunisme 

Pannekoek trok zich geheel en al uit de 
politiek terug toen de aansluiting van de 
CPN bij de Camintern ook de uitgave van 
een onafhankelijk marxistische tijdschrift 
als De Nieuwe Tijd onmogelijk maakte. 
Hijsloot zich ook niet aan bij de in 1921 
opgerichte KAPN, de Nederlandse tegen
hanger van de KAPO. 
Hij voelde zich niet thuis bij deze veelal 
heethoofdige radicalen die debatten met 
de 'bolsjewiki' trachtten te beslechten met 
het zwaaien van meubilair en daar hun 
bijnaam 'stoelewiki' aan ontleenden. 
Wel werd hij betrokken bij de discussies in 
de kleine kring van 'radencommunisten', 
waarvoor hij regelmatig ook wat schreef. 4 

In de arbeidersbeweging bleven deze 
activiteiten echter praktisch onopgemerkt. 
Haast in stilte werkte hij zo aan zijn ideeën 
over de arbeidersraden, de bedrijfsgroepen 
die de kiem zouden moeten zijn voor een 
zichzelf besturende socialistische maat
schappij. Voor de revolutie zouden zij 
werkgroepen zijn die zich met propaganda 
en studie voorbereiden, een vaste kern 
kunnen zijn in de sociale acties waarbij zij 
de stoot zouden geven en helpen bij het 
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leiden van de strijd. Na de revolutie, die 
immers slechts het gevolg kan zijn van de 
bewuste daad van de massa der arbeiders, 
zouden de bedrijfsgroepen de leiding in de 
bedrijven overnemen en onderlinge orga
nisatievormen uitwerken om de maat
schappij te besturen. 
Meer nog dan zijn, onder het pseudoniem 
P. Aartsz in 1946 uitgegeven 'Arbeidersra
den', moet echter het in 1938 onder het 
pseudoniem J. Harper als brochure uitge
geven 'Lenin als filosoof' als Pannekoeks 
hoofdwerk in zijn latere periode gezien wor
den. 
Sinds 1918 was de sterrenkunde een steeds 
grotere rol in zijn leven gaan spelen. In 
1919 werd hij in Amsterdam benoemd tot 
hoogleraar en richtte daar het nu naar 
hem genoemde Sterrenkundig Instituut 
op. 
De schuilnamen die hij in deze tijd gebrtJikt 
zijn ook daardoor verklaarbaar. Als astro
noom werd hij wel gedwarsboomd wegens 
zijn radicale politieke opvattingen. Al na de 
algemene staking in 1903, toen hij nog in 
Leiden observator was werd hij door pre
mier Kuyper persoonlijk in Den Haag op 
het matje geroepen, wat met een sisser en 
een curieuze discussie over marxisme en 
calvinisme afliep. In 1918 wilde professor 
De Sitter hem graag als onderdirecteur 
voor de op te richten astrofysische afdeling 
in Leiden hebben. De ultra-conservatieve 
katholieke premier Ruys de Beerenbrouck 
verzette zich tegen de benoeming. Toen 
ook nog in Hongarije door Bela Kuhn een 
radenrepubliek werd uitgeroepen waarvan 
beweerd werd dat een rij vooraanstaande 
Europese socialisten, waaronder Panne
koek, er hun steun aan hadden gegeven, 
was de aanstelling in Leiden van de baan. 
Het Amsterdamse gemeentebestuur waar-

4. Met name de 'Groep van Internationale Commu
nisten, GIC en de door deze uitgegeven bladen 
'Radencommunisme' en 'Rätekorrespondenz', 
die door enkele honderden mensen in binnen- en 
buitenland werden gelezen. 
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in zijn oude vriend Wibaut wethouder was, 
bleek ruimdenkender. 
Aan de Amsterdamse gemeente universi
teit trad de wiskundige professor Korteweg 
wegens het bereiken van de 70-jarige 
leeftijd terug en men deed het achteraf 
zeer gelukkige voorstel diens leerstoel te 
splitsen en L. E. J. Brouwer tot hoogleraar 
in de wiskunde en Pannekoek tot hoogle
raar in de sterrenkunde te benoemen. 
Brouwer, de grondlegger van de intuitio
nistische richting in de filosofie van de wis
kunde, bleek de meest geniale wiskundige 
te zijn die ons land tot nu toe voortbracht, 
Pannekoek verwierf internationale faam 
als astronoom. Wat niet belette dat Panne
koek ooit voor een zonsverduisterings-ex
peditie naar Nederlands-Indië, eerst moest 
verklaren zich 'van daden tegen de rege
ring' te onthouden voor hij daar werd 
toegelaten. Nog steeds herinnert de naam 
van het gastenverblijf bij het observatorium 
van Lembang- Rumah Pannekoek-aan 
het vertoeven daar van Pannekoek en pro
fessor Minnaert in 1926. 

De polemiek met Lenin 

Zijn wetenschappelijk werk bracht hem er 
echter ook toe zich weer meer met filosofie 
bezig te houden, waarbij hij ongetwijfeld 
het gevoel had met Lenin nog een appeltje 
te schillen te hebben. Zo werd zijn 'Lenin 
als filosoof' zowel een filosofisch werk als 
een felle polemiek tegen het leninisme. 
Daartoe richtte Pannekoek zijn vuur op 
'Materialisme en Empiriocriticisme', een 
boek dat Lenin in 1908 schreef om af te 
rekenen met de groep intellectuelen in de 
Russische partij rond Bogdanow en Lunat
sjarski die zich hadden gekeerd tegen het 
orthodoxe materialisme en het geloof in 
een 'ijzeren wet der geschiedenis', waarbij 
zij de rol van het bewustzijn in maatschap
pelijke processen benadrukten. 
Dit boek is later uitgeroepen tot Lenins 
'filosofische hoofdwerk' maar meer nog is 
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hier de jurist Lenin aan het woord die een 
strafpleidooi houdt tegen politieke tegen
standers aan de hand van losse citaten en 
een beroep op al da'l niet betrouwbare 
getuigen. Vooral waar in dit werk sprake is 
van natuurwetenschap- en dat is nogal 
eens het geval- is Leningeen partij voor 
Pannekoek met diens kennis van moderne 
natuurkunde, relativiteitstheorie en quan
tummechanica. Het valt Pannekoek, die in 
Leiden met Lorentzen Einstein optrok, niet 
zwaar om aan te geven dat Lenin niets 
begrepen heeft van de zich aankondigende 
omwenteling in de natuurkunde, waartegen 
hij zich met een beroep op het 'gezonde 
mensenverstand' trachtte te verzetten. 
De Russische 'empiriocriticisten' beriepen 
zich op de filosoof en natuurkundige Mach 
een van de grondleggers van het neo-posi
tivisme. De kern van het betoog van Pan
nekoek is dat de kritiek die Lenin op Mach 
heeft deels zakelijk onjuist is maar belang
rijker: on-marxistisch. De filosofie van 
Mach komt volgens Pannekoek dicht bij 
die van Josef Dietzgen (ook in Materialisme 
en Empiriocriticisme een van Lenins 
kroongetuigen). 
Onze ideeën weerspiegelen niet eenvoudig 
de werkelijkheid, maar zijn een middel om 
onze ervaringen hanteerbaar te maken. Zo 
proberen we in de wetenschap die ervaring 
te systematiseren om met behulp daarvan 
de werkelijkheid beheersbaar te maken. De 
door ons geformuleerde natuurwetten 
leggen onze verwachtingen vast. Onze 
theoriën zijn constructies en als zich daarbij 
tegenstrijdigheden voordoen dwingt dat 
ons onze abstracties van de werkelijkheid 
te herzien, zorgvuldiger waar te nemen. 
In zijn kritiek op Mach grijpt Lenin echter 
niet terug op Dietzgen of Marx, of consta
teert dat Mach geen oog heeft voor de 
maatschappelijke invloed op het denken. 
Leningrijpt terug naar Plechanow, de 

5. Bijvoorbeeld in de Oostduitse uitgave (Reclam), 
Materialismus und Empiriokritizismus, Leipzig, 
1970. 
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vader van het Russische marxisme. Geheel 
in diens geest ziet Lenin in onze kennis een 
weerspiegeling van de werkelijkheid, en in 
het benadrukken van de actieve rol van het 
bewustzijn een vorm van idealisme en 
toegeven aan de godsdienst (fideïsme). 
Dat wil zeggen, zo meent Pannekoek, Lenin 
bekritiseert Mach vanuit het standpunt van 
het burgelijke 18e eeuwse materialisme. 
Het materialisme van Marx is geen filoso
fisch stelsel maar een methode, die van 
het historisch materialisme, die juist wel 
oog heeft voor de manier waarop wij onze 
denkbeelden ontwikkelen in een maat
schappelijk proces, waarin de taal een 
grote rol speelt. 
Pannekoek knoopt hieraan vast dat het een 
misverstand is om de (aan Heg el ontleende) 
dialektiek te zien als de leer van de ontwik
keling. Dialektiek ontstaat uit de voortdu
rende ontwikkeling van dve werkelijkheid 
en van onze kennis die tot tegenstrijdighe
den in onze begrippen leiden. Ook deze 
(veel meer kennistheoretische) opvatting 
over dialektiek staat lijnrecht tegenover die 
van Lenin, of de orthodoxe marxisten. 
Het marxisme van Lenin 'is een legende', 
aldus Pannekoek. Uit het feit dat hij de 
religie tot zijn hoofdvijand kiest en Mach 
en andere vooraanstaande geleerden uit 
die tijd zoals Poincaré aanvalt op hun 
ontegenzeggelijke neiging tot mystificeren, 
blijkt hoezeer hij nog een burgelijke revo
lutionaire filosofie aanhangt. 
Natuurlijk speelde in Rusland de strijd 
tegen de teadalen en de clerus een be
langrijke rol en dus de materialistische 
bestrijding van de godsdienst. Maar elders 
is die strijd reeds lang gestreden en het tot 
staatsfilosofie verheven leninisme niet 
hanteerbaar. 
Ongetwijfeld was Lenin een leerling van 
Marx en speelde het proletariaat in de 
sowjets, de arbeiders- en soldatenraden, 
bij de Oktober Revolutie een belangrijke 
rol. Maar net zoals hij vroeger- met in
stemming van Lenin- had gesteld dat de 
sociaal-democratie in feite ondergeschikt 
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was gemaakt aan de belangen van de 
'arbeidersaristocratie', zo stelt Pannekoek 
nu dat een soortgelijke groep van intellec
tuelen en kaders de werkelijke nieuwe 
machthebbers in de Sowjet-Unie zijn ge
worden. Zij schiepen hun eigen maat
schappijvorm, door Pannekoek staatssoci
alisme of staatskapitalisme genoemd. De 
strategie van de Sowjet partij, die ook in 
de Derde Internationale werd doorgezet, 
verschilde in zijn ogen ook niet zoveel van 
die van de sociaal-democratie. Beide rich
ten zich op de socialisatie van de staats
macht. Had niet Lenin in 'Staat en Revolutie' 
de PTT een model voor de socialistische 
maatschappij genoemd? 
'De Russische Revolutie', schreef Panne
koek in 1921 in De Nieuwe Tijd, 'is de eerste 
en moeilijkste episode van een reeks van 
geweldige revoluties der politieke en eco
nomische vormen, die in het wereldcom
munisme uitlopen'. Hij bleef erbij dat de 
Oktober Revolutie niet 'mislukt' was of iets 
dergelijks, maar dat ook de Sowjet-Unie 
nog voor ingrijpende maatschappelijke 
veranderingen stond. 'De grootste en 
belangrijkste stap is gedaan; de uitbuiting 
door het kapitaal is er opgeheven'. De 
zelfbevrijding van de arbeidersklasse er 
echter nog lang niet voltooid. 

Onorthodox marxisme 

Toen Pannekoek in 1960 in Wageningen 
stierf was hij haast vergeten. Zijn naam 
kwam voor in Staat en Revolutie, waar 
Lenin hem verdedigde tegen Kautsky, en 
in De 'linkse stroming', waar hij als niet 
langer serieus te nemen werd afgeschil
derd. Radicale splintergroepjes van 'raden
communisten' stencilden zijn brochures 
nog, maar in de vijftiger jaren waren zijn 
boeken onverkoopbaar gebleken. 
In de afgelopen vijftien jaar duikt zijn naam 
echter weer op, naast die van Luxemburg, 
Kollontai, Korsch, Lukács, Trotski, Boecha
rin en Gramsci. Ondanks zijn nu legenda-
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risch geworden sectarisme en de uitzicht
loosheid van de door hem geboden strate
gie: propaganda en studie in kleine groep
jes in afwachting van een revolutionaire si
tuatie. 
Wat echter lijkt te herleven is de belang
stelling voor het grote debat in de revo
lutionaire arbeidersbeweging na het ineen
storten van de Tweede Internationale, 
waaruit de bolsjewiki tenslotte als 'over
winnaars' tevoorschijn traden. 
Die 'anderen' zochten naar een revolutio
naire strategie onder Westeuropese ver
houdingen, die feministisch zou zijn, reke
ning zou houden met werkelijke politieke 
stromingen en processen ook binnen de 
arbeidersbeweging of waren het gewoon 
om taktische redenen oneens met Lenin of 
Stalin. 
De ervaringen van de revolutionaire bewe
ging in West-Europa die zich niet langer 
tot de arbeidersbeweging beperkt, de 
ervaringen in de strijd tegen het fascisme 
en ontwikkelingen in Oost-Europa hebben 
de diepgaande discussie over de revolutio
naire strategie doen herleven. De noodzaak 
daartoe werd beklemtoond door de machts
greep van de Poolse militairen in december 
1981, toen met 'socialistisch' staatsgeweld 
een einde werd gemaakt aan het streven 
van de Poolse arbeidersklasse om meer 
democratische zeggenschap te krijgen en 
van socialisme meer te maken dan een 
stelsel zonder kapitalistische uitbuiting. 
Pannekoek is bij dit alles een interessante 
historische figuur, met soms originele 
ideeën, zoals in zijn filosofische werk. Met 
een scherpe kritiek, zoals de Hollandse 
Marxistische School die, op het breukvlak 
tussen sociaal-democratie en communis
me, op deze beide ontwikkelde. 
Maar ontegenzeggelijk had Pannekoek zijn 
beperkingen en sloeg in zijn teleurstelling 
de radicale kritiek vaak om in verbittering. 
Het siert hem dat op zeer hoge leeftijd nog 
ingezien te hebben. Zoals hij in 1953 aan 
B. A. Sijes schreef: 'Toch ben ik zeer in 
twijfel of ik wel als wegwijzer voor een 
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jongere generatie kan dienen. De wereld 
vormt zich zo snel om, dat deze een geheel 
ander totaal van milieu en ervaring, een 
geheel andere grondinstelling moet krijgen 
dan wij in vroeger tijd kregen. Wij hebben 
de onze door veel strijd en moeite veroverd 
en zo tot een vast bezit gemaakt; zo zullen 
ook de jongeren van nu doen, en het mees
te wat wij kunnen doen is ze zo veelzijdig 
mogelijk in alles laten doordringen, om er 
een eigen oordeel uit te vormen. Eigen 
hersens gebruiken, dat is wel de beste 
lering die men hun kan geven. Een leuze 
bovendien, die ook nu in de arbeidersbe
weging goed te pas zou komen.' 

Lex Hendriks 
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Marxisme en Arbeidersbeweging lP· 2 

In het begin van deze eeuw vindt een 
wederopstanding plaats van het revolutio
naire marxisme. Dat is een wereldwijd 
proces tegen de achtergrond van een 
algemene politieke crisis van het kapitalis
me, dat zich zowel voltrekt in nieuwe par
tijen die ontstaan in koloniale en half-ko
loniale landen als in de linkervleugels van 
al oudere sociaal-democratische partijen in 
kapitalistische landen. 
Lenin (1870-1924) maakt deel uit van dit 
proces. Zijn bijzondere betekenis ligt in het 
feit dat hij de samenhang tussen Marx' 
theorie van de kapitalistische maatschappij, 
haar toepassing in de concrete Russische 
en internationale klassenverhoudingen en 
de uitwerking van een samenhangende 
revolutionaire politieke strategie nauwkeu
riger heeft geformuleerd dan andere revo
lutionaire marxisten van zijn tijd. 3 

In dit artikel wordt Lenin's werk als leidraad 
genomen voor een schets van de ontwik
keling van het marxisme aan het begin 
van deze eeuw. 
Tegelijk wordt een beeld gegeven van de 
felheid en de diepgang van de polemieken 
die tussen marxisten worden gevoerd. Als 
één van de belangrijkste personen komt 
Rosa Luxemburg (1871-1919) naar voren. 
De zeer actuele polemiek tussen Lenin en 
Luxemburg is óók een debat tussen verte
genwoordigers van twee verschillende 
maatschappijvormen, die juist ook daarom 
op beslissende punten langs elkaar heen 
praten. 
Er wordt aan de hand van het werk van 
Lenin ook zijdelings geraakt aan debatten 
met Trotski, Plechanow, Kautsky en ande
ren. 

LENIN EN LUXEMBURG 
Als Lenin nu eindelijk in het middelpunt 
staat van een eigentijds debat, is dat een 
heel fundamenteel proces. Normaal ge
sproken staat een volgende generatie op 

1. Ik heb veel mensen een werktekst voor dit 
tweede artikel voorgelegd. Kritiek kwam vooral 
van Eduard Glas en Bart Lindner. Na gesprekken 
met Leo Klatseren Johannes Niemeijer bracht ik 
een aanzienlijke verandering aan in de behande
ling van de eerste twee onderdelen. Enorm be
dankt. 
Ten opzichte van de eerste werktekst bracht ik 
door de toevallige aanwezigheid van Rosa Lu
xemburg's 'Politische Schriften' in mijn boeken
kast een door het hele artikel héénlopende ver
legging van de accenten aan. 

2. Bij dit artikel worden vooral de volgende publi
katies van Lenin gebruikt: Wat te doen? (1902), 
Eén stap voorwaarts, twee stappen terug (1904). 
Over het recht der naties op zelfbeschikking 
(1913-16). Het bankroet van de lle Internationale 
(1915). Het Imperialisme als hoogste stadium 
van het kapitalisme (1916). De April-stellingen 

de schouders van de voorgaande. Door 
omstandigheden zit de communistische 
beweging nu al twee generaties weggedo
ken achter de rug van Vladimir lljitsj Oelja-

(1917), Staat en revolutie (1917). De proletari· 
sche revolutie en de renegaat Kautsky ( 1918). De 
Linkse stroming, een kinderziekte van het com
munisme (1920). Liever minder maar beter 
(1922) en zijn 'Testament' (1923). 
En van Rosa Luxemburg: Sociale hervorming of 
revolutie (1899), De organisatievraagstukken 
van de Russische sociaal-democratie (1904), 
Massastaking, partij en vakbonden (1906). De 
crisis van de sociaal-democratie (Junius) (1916), 
De Russische revolutie (1918). De eigentijdse in
spiratiebronnen zijn in de eerste plaats: Ger 
Harmsen: Lenin, filosoof van de revolutie, We
reldvenster, 1970. Ralph Miliband: Politieke the
orie van het marxisme, Van Gennep, 1977. 

3. Zie Socialistische studiegroepen: 'De erfenis van 
Lenin is niet het leninisme', Zomerscholing CPN 
1981. 
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now; Lenin. Het gaat er om eindelijk kritisch 
de debatten en ervaringen van de Russische 
revolutie- en wat er na komt- te ver
werken. De vraagstukken van de inter
nationale arbeidersbeweging van rond de 
eeuwwisseling vertonen immers inhoude
lijk sterke gelijkenis met de huidige vraag
stukken: hóe geeft links een antwoord op 
de algemene crisis van het kapitalisme?4 

In dit artikel worden enkele belangrijke 
bijdragen van Lenin aan het marxisme 
geschetst. Daarbij worden soms kritieken 
van tijdgenoten vermeld en van actuele 
kanttekeningen voorzien. 
Het gaat daarbij om Lenin's opvattingen 
over: 
1. De organisatie en de betekenis van de 

communistische partij; 
2. De verhouding tussen partij en Sawjets 

in het kader van de 'dictatuur van het 
proletariaat'; 

3. De analyse van het imperialisme en de 
strategische gevolgtrekkingen eruit; 

4. Het recht der naties op zelfbeschikking; 
5. De oprichting van een nieuwe Inter-

nationale. 
Uit de behandeling van Lenin's werk zal 
blijken dat de in dit blad geponeerde stelling 
dat 'de ontwikkeling evenmin met Lenin 
opgehouden is als met Marx, maar dat er 
tot dusver geen wezenlijke en tegelijk 
theoretisch en methodisch houdbare ver
anderingen zijn, die het leninisme evenzo 
zouden verrijken en corrigeren als Lenin 
dat heeft gedaan met het marxisme .. .'5 

onhoudbaar is. 
Aan de orde is veeleer dat Lenin en zijn 
tijdgenoten als revolutionaire marxisten 
onder het stof van 50 jaar vergruizing 
vandaan gehaald moeten worden. 

Organisatie en betekenis van de proletari
sche partij 

De verbazingwekkende opkomst van het 
revolutionaire marxisme in Rusland moet 
gezien worden tegen de achtergrond van 
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de maatschappelijke situatie. De ontwikke
ling van het kapitalisme maakt dat alle 
klassen en lagen van de maatschappij in 
wisselende strijdposities komen te staan 
tegenover de tsarendynastie van de Ro
manows. Het land staat rond de eeuwwis
seling op de drempel van een revolutie. 
Daarbij doet zich de merkwaardige situatie 
voor dat zowel de kapitalisten- die de 
omwenteling 'móeten' voltrekken- als de 
arbeiders de revoluties van 1789, 1848 en 
vooral de Parijse Commune van 1871 ten 
voorbeeld hebben. De bourgeoisie treedt 
uiterst terughoudend op en is bereid tot 
elke voor haar voordelige overeenkomst 
met de tsaar. De getalsmatig kleine arbei
dersklasse treedt op met een eigen program 
en wenst de revolutie 'permanent' (niet 
burgerlijk maar socialistisch) te maken. 
Daarbij is wellicht het meest wezenlijke 
verschil met veel andere partijen van de lle 
Internationale dat de Russische sociaal-de
mocratie van meet af aan haar dagelijkse 
werk probeert te verbinden met de agitatie 
voor een revolutionaire omwenteling van 
de maatschappelijke verhoudingen. 
Ook de analyse van de algemene en typisch 
Russische aspecten van Lenin's opvatting 
over 'de' partij van het proletariaat moet 
van de Russische omstandigheden uitgaan. 
Lenin maakt deel uit van een traditie van 
revolutionairen die met onverbiddelijke 
hardheid en inzet van hun leven de strijd 
voeren tegen de achterlijkheid en de lijfei
genschap van het tsarisme. Hele generaties 
van strijders vóór Lenin zijn door de tsaris
tische terreur weggemaaid. En niet alleen 
in Rusland zelf woedt die terreur; bij elke 
democratische ontwikkeling in Europa kan 
gerekend worden op wrede onderdrukking 
door de Russische legers.6 

4. Leo Klatser, fragmenten uit 'Naar een nieuw 
Communistisch Manifest', zomerscholing CPN 
1982. 

5. Jules de Leeuwe, P&C, 6, 1982, p. 228. 
6. Polen is één van die landen waar regelmatig 

door de Russische kozakken wordt huisgehou
den als een democratische ontwikkeling baan 
breekt. Dat is nog steeds niet vergeten. 
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In zijn eerste werk (rond 1895) bepaalt 
Lenin positie ten opzichte van de socialisti
sche theorie. De revolutionaire beweging 
is 'het resultaat van concrete sociale con
flicten waarop de proletarische partij kan 
inhaken op grond van inzicht in de speci
fieke historische omstandigheden in ieder 
land. Marx' theorie is géén dogma: 'de 
toepassing op Rusland impliceert analyse 
van de specifiek-Russischeverhoudingen 
op grond van de materialistische methode 
en de politieke economie'. De theorie ver
vangt niet de concrete analyse, maar on
dersteunt deze. In één van zijn eerste wer
ken geeft Lenin dan ook een analyse van 
de ontwikkelingen van het kapitalisme in 
Rusland. 
Daarná is het vooral de oprichting van een 
revolutionaire partij in geheel Rusland, die 
hem praktisch en theoretisch jarenlang 
geheel in beslag neemt. 
Al sinds het Communistisch Manifest is er 
sprake van een zelfstandige organisatie 
van revolutionairen als deel van het geheel 
van arbeidersorganisaties. De vraag is nu 
hóe de arbeidersklasse in staat zal zijn 
bewust in te grijpen in de historische ont
wikkeling: wat is daarbij de rol van de par
tij? 
Kautsky volgend stelt Lenin dat het on
waarschijnlijk is dat de arbeiders 'spontaan' 
tot een juist inzicht komen in de doeleinden 
van het socialisme. Daartoe is het alle
daagse denken niet toereikend. De bemid
delende instantie tussen het alledaagse 
denken en het inzicht in het socialisme is 
nu juist de revolutionaire partij. Dit inzicht 
kan niet worden opgedrongen maar wordt 
aangemoedigd door onophoudelijk te 
agiteren met politieke onthullingen van de 
tsaristische onderdrukking. En daarbij gaat 
het niet slechts om de 'economische' on
derdrukking, maar om de alzijdige politieke 
strijd: ' ... omdat deze onderdrukking de 
meest verschillende klassen van de maat
schappij treft, omdat zij te voorschijn treedt 
op de meest verschillende gebieden van 
leven en werken, het gebied van de vak-
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organisatie, het algemeen-burgerlijke, het 
persoonlijke, het gezins-, het godsdienstig
en het wetenschappelijke gebied, enz., 
enz., is het duidelijk dat wij onze taak, het 
ontwikkelen van het politiek bewustzijn der 
arbeiders, alleen kunnen vervullen als wij 
ons belasten met het organiseren van de 
alzijdige politieke ontmaskering van het 
absolutisme .. .'7 

Het gaat om het opvoeden van de massa's 
tot revolutionaire activiteit. Het gaat erom 
een ieder de wereldhistorische betekenis 
van de bevrijdingsstrijd van het proletariaat 
duidelijk te maken. 
Dit gaat verder dan de gangbare praktijk 
van de partijen van de lle Internationale. 
Want Lenin stelt dat de partij zich als verte
genwoordiger van het totale belang met 
het proletariaat- en daarmee van de 
mensheid- moet opstellen. Dat houdt 
aan de ene kant in dat de partij probeert 
groepsbelangen binnen de arbeidersklasse 
te integreren tot één klassebelang. En aan 
de andere kant dat de arbeidersklasse ook 
optreedt voor de belangen en rechten van 
alle andere klassen en lagen die in de 
vuurlinie van het tsarisme liggen: de boe
ren, de vrouwenorganisaties, de studenten, 
enz. De partijvertegenwoordigers zijn 
'volkstribunen'. 
Wat de organisatie van de partij betreft: 
eeuwen van terreur en verzet hebben 
duidelijk gemaakt hoe de illegale partij er 
uit moet zien. In 1898 wordt de eerste 
marxistische partij opgericht en een bestuur 
gekozen, dat onmiddellijk in zijn geheel 
wordt gearresteerd. Lenin hekelt dit evenals 
de oprichting van quasi-illegale plaatselijke 
marxistische kringen die elk moment geïn
filtreerd en uiteengeslagen worden. Nodig 
is een kleine kern van taaie beroepsrevolu
tionairen langs wie de verbindingen lopen 
naar alle mogelijke illegale, half-legale en 
legale organisaties van de arbeidersklasse. 
Hoe kleiner en hechter deze kern, hoe 
groter de kans voor de klasse tot deelname 

7. Lenin, Wat te doen?, Pegasus, 1970, p. 69 



Politiek en Cultuur 

aan haar activiteiten (met name ook door 
het uitgeven van een landelijk illegaal 
partijblad). In zo'n organisatie is absolute 
discipline nodig, uitgebreide bevoegdhe
den van de centrale organen, onderschik
king van de delen aan het geheel en van 
minderheden aan meerderheden.8 

Naar aanleiding van de partijstrijd, die in 
de periode 1902-1904 uitbreekt, schrijft 
Lenin de brochure 'Eén stap voorwaarts, 
twee stappen terug'. Daarin stelt hij het 
organisatievraagstuk algemener dan 
slechts voor de illegaliteit. Hij poneert de 
stelling dat verregaande centralisatie van 
het partijwerk nodig is om de partij te 
beschermen tegen het opportunisme van 
de burgerlijke intellectuelen in de partij: 
'de partij schijnt hen een monsterachtige 
"fabriek", de onderwerping van het deel 
aan het geheel en van de minderheid aan 
de meerderheid noemen zij "knechting", ... 
de arbeidsverdeling onder leiding van een 
centraal orgaan roept bij hen een tragi-ko
misch gejammer op over het veranderen 
van mensen in "radertjes en 
schroefjes" .. .'9 

Lenin zoekt steun bij Kautsky die op dat 
moment in de SPD een lans breekt voor 
uitbreiding van de bevoegdheden van de 
centrale organen in de vorm van vergroting 
van de invloed op de keuze van parle
mentsleden ... (!). 
Deze stellingname leidt tot een uiterst 
scherpe polemiek. In de Russische partij 
zijn het mensen als Plechanow, Martow en 
Trotski die fel uithalen: 'gesteld dat het 
Centraal Comitee ... inderdaad het nog 
steeds omstreden recht tot liquidatie bezit. 
In afwachting van een congres "liquideert" 
het C.C. overal diegenen waar het onenig
heid mee heeft; overal plaatst het zijn 
eigen aanhangers en vult de besturen op 
met deze mensen, zodat het zichzelf zonder 
enige moeite op het congres van een vol
ledig volgzame meerderheid verzekerd 
weet. Het congres, bestaande uit volgelin
gen van het C.C. roept "Hoera", keurt al 
zijn geslaagde en mislukte acties goed en 
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begroet al zijn plannen en initiatieven met 
applaus. Dan zal er in de partij noch een 
meerderheid noch een minderheid zijn, 
omdat we dan het ideaal van de Sjah van 
Perzië verwezenlijkt hebben.'10 

Martow predikt een opstand tegen 'het 
leninisme' (Lenin noemt dit een 'hoogst 
merkwaardige uitdrukking'). 11 

Trotski merkt op dat in Lenin's organisatie
voorstellen 'de partij' teveel als plaatsver
vanger van het proletariaat wordt gezien. 
Het gevaar dreigt dat er dan een spiraal 
van vervangingen plaats gaan vinden: de 
organisatie van de partij komt in de plaats 
van de klasse, het partijbestuur in de plaats 
van de organisatie en tenslotte één dictator 
in de plaats van het partijbestuur. 12 

Deze zeer puntige kritiek van zijn partijge
noten neemt echter de noodzaak voor de 
opbouw van een illegale partij in het des
potische Rusland niet weg! 
Het is Rosa Luxemburg die het door Lenin 
aangekaarte Russische en algemene debat 
verdiept. Zij stelt dat de Russische partij na 
een fase van versplintering nu een nieuwe 
fase van centralisme in wil slaan. Maar het 
is in de verste verte niet zo dat de marxisti
sche opvatting van het organisatievraag
stuk zich in starre formules laat vastleggen. 
De gevaren van een 'ultracentralistische' 
richting zijn namelijk zeer groot: 'het is 
enerzijds het scherp op de voorgrond 
stellen en afzonderen van de ... (partijgeno
ten) .... van het hun omringende revolutio
nair-actieve milieu, en anderzijds is er de 
straffe discipline en de directe, beslissende 
en bepalende inmenging van de centrale 
instanties in alle levensuitingen van de 
plaatselijke partijorganisaties ... het centraal 
comitee verschijnt als de eigenlijke actieve 

8. Een ieder die kennis heeft van illegale vormen 
van partijorganisatie- of dat nu in Nederland in 
1942, in Algerije in 1959 of in Indonesië 1928 is
herkent in Lenin's model algemene trekken. 

9. Lenin, Een stap voorwaarts ... , SUN, 1971, p. 88 
10. Plechanow, geciteerd bij Harmsen, p. 86. 
11. Lenin, Een stap voorwaarts, p. 102 
12. Trotski, geciteerd bij Harmsen, p. 87 
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kern van de partij en alle overige organisa
ties louter als de uitvoerende organen er
van .. .' 
Rosa vindt dit ook daarom zo belangrijk 
omdat organisatie, bewustwording en 
strijd voor haar verschillende kanten zijn 
van hetzelfde proces. Een scherpe afgren
zing van de partijkern van het milieu lijkt 
daarom een mechanische overplanting 
van illegale organisatieprincipes op de 
algemene sociaal-democratische beweging 
van de arbeidersmassa's. 
Zij ziet ook een ander zeer principieel gevaar 
vanuit haar ervaringen met de SPD. Daar 
is de leiding namelijk zeer conservatief van 
aard en een bolwerk tegen elke vernieuwing 
op grote schaal. De partijgenoten(s) die 
opgroeien in de patriarchale gezinnen, de 
traditionele school, de hiërarchische staats
kerk, het despotische leger en de autoritair 
geleide fabrieken brengen in hun partij
structuur ongewild dezelfde structuren van 
gehoorzaamheid en orde aan. De taktiek 
van het parlementarisme overheerst alles: 
'deze specifieke vorm van de taktiek sluit 
het ruimere perspectief zozeer af dat in 
hoge mate de neiging ontstaat de parle
mentaristische taktiek te vereeuwigen als 
dè taktiek van de sociaal-democratische 
strijd- zou men een partijleiding met 
zulke absolute machtsbevoegdheden van 
negatieve aard uitrusten, zoals Lenin wil, 
dan zou dat betekenen dat men het con
servatisme dat noodzakelijkerwijze in haar 
wezen besloten ligt kunstmatig in de ge
vaarlijkste mate versterkt.' Rosa verwijt 
Lenin een 'steriele nachtwakersgeest' en 
noemt hem het grootste gevaar voor de 
ontwikkeling van de Russische arbeiders
beweging. 
Tenslotte wijst Rosa erop dat het opportu
nisme in het organisatievraagstuk niet 
zozeer zit in de psychologie van de 'acade
micus' of zijn neiging tot 'decentralisatie' 
máár dat het opportunisme gaat om een 
bepaalde politieke lijn en zich kenmerkt 
door beginselloosheid in het organisatie
vraagstuk. Zo vindt bij de SPD juist een 
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uiterste centralisatie plaats die de beweging 
van de arbeidersklasse uitlevert aan een 
handvol 'academische' leiders! Zij pleit er 
dan ook voor het organisatievraagstuk te 
verbinden met de concrete historische 
omstandigheden. 13 

Welnu, dit laatste had Lenin voorzover hij 
over Rusland sprak, ook gedaan. Het is 
nochtans een historisch debat in het licht 
van de latere ontwikkelingen. 

Luxemburg's voorspelling zal niet uitko
men. Althans niet op een simpele manier. 
De geschiedenis van de bolsjewiki is tussen 
1902 en 1922 vooral de geschiedenis van 
een ware explosie van meningen en de
batten. Daarbij worden wederzijdse publi
katieverboden, uitsluitingen, intriges en 
beledigingen niet geschuwd. Het persoon
lijke is voor deze revolutionairen zodanig 
onscheidbaar van het politieke, dat politieke 
aanvallen rechtstreeks overgaan in per
soonlijke verdachtmakingen. Een eerbiedig 
'leninisme' bestaat er niet in de partijleiding. 
Er is geen enkele partijleid(st)er die niet 
meerdere malen frontaal tegenover Lenin 
staat. Zelfs in de oorlogsperiade na 'Okto
ber' vinden allerlei vormen van debat 
plaats over de belangrijkste vraagstukken. 
Een vrije discussie voor personen en groe
pen wordt helemaal niet strijdig geacht 
met het beginsel van 'democratisch cen
tralisme'. Het is duidelijk waar de besluiten 
liggen en wáár de 'vrije kwesties'. Pas 
wanneer de situatie in het land na jaren 
van imperialistische-, interventie- en bur
geroorlog en hongersnood zodanig ver
slechtert dat er onder het proletariaat geen 
stabiele basis meer is voor de bolsjewieken 
en er massale ontevredenheid onder de 
boeren en arbeiders ontstaat, stelt Lenin 
aan het Xe congres (maart 1921) voor de 
collectieve kritiek van georganiseerde 

13. Rosa Luxemburg, Organisatievraagstukken van 
de Russische sociaal-democratie. In: Lenin, Een 
stap voorwaarts ... , SUN, 1971. 
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groepen (fracties) te verbieden. 14 

Lenin verdedigt deze uitzonderingstoe
stand, dit 'dictatoriale centralisme', als een 
noodzakelijk kwaad. Deze situatie is niet 
kenmerkend voor de geschiedenis van de 
bolsjewistische partij, integendeel! 
Na de moordaanslag en een beroerte (mei 
1922) wordt Lenin's werkkracht onder
mijnd. 
Het is pas na zijn dood (januari '24) dat 
deze oorlogsmaatregelen ten opzichte van 
de partij door Stalin (maart '24) worden 
uitgeroepen tot de grote verworvenheden 
van Lenin's denken, tot 'leninisme'. 
Het succes van de bolsjewistische partij 
moet in belangrijke mate toegeschreven 
worden aan de figuur van Lenin zelf: 'zijn 
bereidheid en vermogen om iedere dag de 
opvattingen van de vorige te herzien maak
te de bolsjewistische partij in zijn handen 
tot een machtig wapen en hemzelf tot een 
unieke figuur .. .' 15 

De verhouding tussen partij en Sowjets en 
de 'dictatuur van het proletariaat' 

Als Rusland aan de vooravond staat van 
de revolutionaire omverwerping van het 
tsarisme rijst de vraag: hoé te vermijden 
dat een burgerlijk-democratische revolutie 
verstart tot een stabiele kapitalistische 
orde die de voortgang naar een proletari
sche revolutie belemmert? Alleen deze 
vraagstelling al brengt de Russische mar
xisten in scherp conflict met de theoretici 
van de lle Internationale. Als deze in het 
imperialistische Duitsland nog niet het 
moment zien komen waarop de produktie
krachten voldoende ontwikkeld zijn voor 
het socialisme, hoeveel te meer moet dan 
elke gedachte aan een proletarische revo
lutie in Rusland hun voorkomen als een 
onzinnige en anti-marxistische hersen
schim. Deze laatste stellingname is ook 
globaal die van de mensjewiki in de Russi
sche arbeidersbeweging, die er gedurende 
de gehele revolutionaire periode bij de 

377 

kapitalisten op aan dringen nu eens ernst 
te maken met 'hun' revolutie. 
Het jaar 1905 brengt een revolutie met 
volkomen nieuwe ervaringen: er ontstaan 
stakingscomités en hun overkoepelingen, 
die bestaan uit op de bedrijven gekozen 
afgevaardigden: de Raden of Sowjets. 16 De 
Sowjetstreden op als organen van de 
revolutionaire macht, regelen het openbare 
leven en nemen de levensmiddelenvoor
ziening in handen. De bolsjewiki staan 
aanvankelijk huiverig tegenover deze be
weging van de klasse die zich allerminst 
onder hun leiding voltrekt. 
Zo'n beweging sluit eerder aan bij de op
vattingen van Rosa Luxemburg, die in 
haar kritiek op Lenin wijst op de 'revolutio
naire zelfwerkzaamheid van de arbeiders, 
het aanwakkeren van het politieke verant
woordelijkheidsgevoel' door 
zelforganisatie. 17 

Trotski ziet in 1905 de Sawjets als de be
langrijkste ruggagraat van het socialisme, 
als het instrument van het bondgenoot
schap van het proletariaat met de boeren 
(als producenten en wapendragers): de 
Sawjets als orgaan van zelfbestuur van de 
klasse, dus als vorm van de 'dictatuur van 
het proletariaat'. 
De bolsjewiki hebben in 1905 geen visie 
op de Sawjets en missen er ook de instel
ling voor waar zij de nadruk leggen op de 
'partij' tegenover de klasse. Lenin kritiseert 
Trotski's opvatting over 'zelfbestuur' maar 
geeft niettemin het parool de Sawjets te 
erkennen als organen van de opstand: 
' ... zowel de Sawjets àls de partij ... het gaat 

14. Nog in de voorbereiding van het 27e congres 
van de CPN in 1980 worden bijdragen die door 2 
of meer mensen zijn geschreven door De Waar
heid geweigerd op grond van 'fractievorming'. 
De molens van de geschiedenis malen lang
zaam. 

15. Citaat bij Harmsen. Zelfde mening bij Miliband 
of bij R. Medvedew, 'Leninisme en westers so
cialisme', tekst CPN-zomerscholing 1982 . 

16. Er zou meer nagedacht moeten worden over het 
feit dat de stakingsbeweging in Polen de 'Sow
jetvorm' aannam. 

17. Rosa Luxemburg, Organisatievraagstukken van 
de Russische sociaaldemocratie. 
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om een verdeling en een combinering van 
taken .. .' 
Het is belangrijk in deze aarzelingen de 
visie op de strijd voor het socialisme van 
'Wat te doen?' te herkennen. De arbeiders
partij voedt op tot bewustzijn. Daarin is het 
beeld van een klasse, die zichzelf organi
seert en de partij opvoedt, moeilijk inpas
baar. Lenin erkent in 1907 bij een terugblik 
op de revolutie de Sowjets als 'het em
bryo van een nieuwe revolutionaire rege
ring'. Toch besteedt hij tussen 1907 en 
januari 1917 geen systematische aandacht 
aan de verhouding tussen Sowjets, de 
partij en de gepropageerde socialistische 
staat (de 'dictatuur van het proletariaat'). 
Pas in 1917 zal Lenin in de opnieuw en op 
nog grotere schaal ontstane Sowjetbewe
ging de beslissende vorm van zelfbestuur 
zien. Tussen 1905 en 1917 zullen andere 
politieke formaties de betekenis van de 
Sowjets propageren. 
Niet alleen op het punt van de Sowjets 
blijft de analyse van de bolsjewiki achter. 
Ook rond de 'dictatuur van het proletariaat' 
worden tragische vergissingen gemaakt. 
Zoals bekend ontwikkelt Marx dit begrip 
met het oog op de noodzakelijke over
gangsfase tussen kapitalisme en commu
nisme. Marx leidt het af voor ontwikkelde 
kapitalistische landen en koppelt het direct 
aan het proces van het 'afsterven van de 
staat'. In Marx' visie is het uiteraard zaak 
om de staat ondergeschikt te maken aan 
de maatschappij: 'de staatsvormen zijn 
vrijer of onvrijer naarmate zij de 'vrijheid' 
van de staat beperken .. .'1s 
Na een proletarische revolutie worden de 
onderdrukkende staatsfuncties op veel 
kleinere schaal gehandhaafd tegen de 
getalsmatig kleine vroegere heersende 
klasse, terwijl noodzakelijke staatsfuncties 
worden overgenomen door gekozen afge
vaardigden van de communes. Na de 
revolutie begint de staat daarom al af te 
sterven. 
Als Lenin in 1917 dit vraagstuk nader ana
lyseert ziet hij in de ontstane Sowjetorga-
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nisatie de geëigende vorm van de 'dictatuur 
van het proletariaat'. Maar een 'dictatuur 
van het proletariaat' in Marx' versie is wel 
het allerminst mogelijk na een revolutie 
van het type 'Oktober', omdat die een 
herschepping vereist van een nieuwe 
sterke (en wellicht veel omvangrijker) staat 
op de ruïnes van de staat die de revolutie 
vernietigt. Maar dàt is niet de strekking 
van Marx' betoog en al evenmin die van 
Lenin in 'Staat en revolutie'! 19 

In de Sowjet-Unie zal nu juist een in hoge 
mate 'onvrij' staatssysteem bóven de 
maatschappij ontstaan. Direct ná de revo
lutie maakt Lenin's zonnige kijk plaats voor 
een zich opdringend inzicht in de sombere 
realiteit. 
De bolsjewiki hebben de meerderheid van 
de Sowjets voor zich gewonnen op hun 
leuzen 'Alle macht aan de Sowjets', 'Alle 
grond aan de boeren' en 'Vrede'. Ze voeren 
een geslaagde opstand uit in Petrograd, 
die zich over het gehele land verspreidt. 
Dan staat een klein proletariaat met bui
tengewoon veel macht voor een uitzonder
lijk moeilijke situatie. Het is het vierde 
oorlogsjaar. 15 miljoen soldaten willen 
naar hun boerderijen. Er is totale chaos en 
ontwrichting. Het bestuur van het land 
blijkt enorm ingewikkeld. In plaats dat de 
staat 'afsterft' moet een omvangrijk nieuw 
apparaat worden opgebouwd, dat boven
dien nog gebruik moet maken van de 
'oude' ambtenaren. 
De Sowjetorganisatie is naar zijn aard 
(lokaal en sector-gericht) niet toegerust om 
leiding te geven aan het landsbestuur, 
terwijl van meet af aan de bolsjewiki, die 
de revolutie hebben aangevoerd, de staat 
feitelijk leiden. De Constituerende Verga
dering wordt al bij zijn oprichting (eind 
1917) ontbonden. Partijen die zich tegen 

18. Marx in 'Kritiek op het program van Gotha', 
1875. 

19. Stelling bij Miliband. 
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de nieuwe staat keren worden allengs 
verboden: óók partijen die bij het ontstaan 
van de Sowjetorganisatie een beslissende 
rol hebben gespeeld. Dan zetten de inter
ventie- en burgeroorlog hun vernietigende 
werk voort. De Sowjetorganisatie wordt 
ondermijnd. Oók omdat de bolsjewiki niet 
werkelijk een idee hebben hóe de verdeling 
van macht, hóe de betrekkingen tussen de 
Sowjets, de staat en de partij, eruit moet 
zien. 
Rosa Luxemburg is alweer de eerste die 
deze ontwikkeling vanuit haar revolutio
naire standpunt als 'Radencommuniste' 
kritiseert. Zij verwijt de bolsjewiki dat zij 
uitsluitend op de Sowjet-democratie ver
trouwen en de Constituerende Vergadering 
ten koste van de Sowjets hebben ontbon
den: 
'In plaats van de vertegenwoordigende 
lichamen die door algemene volksverkie
zingen worden geschapen, hebben Lenin 
en Trotski de Sowjets voorgesteld als de 
enige ware vertegenwoordiging van de 
werkende massa's. Maar met de repressie 
van het politieke leven in het hele land 
zullen de Sowjets méér en méér verminkt 
worden. Zonder algemene verkiezingen, 
zonder de onbeperkte vrijheid van drukpers 
en vergadering, zonder een vrije strijd van 
meningen zal het leven uitdoven in elke 
publieke instelling ... en zal de buraucratie 
als enig actief element overblijven .. .'20 

Hier moet ook opgemerkt worden dat 
Lenin's 10-jarig stilzwijgen over de rol van 
de Sowjets wel héél snel is omgeslagen in 
een uitsluitende oriëntatie op de Sowjetor
ganisatie. In 'Staat en revolutie' (augustus 
'17), waarin overigens geen woord over 
deze concrete vraagstukken te vinden is, 
heet het nog: 
'de oplossing van het vraagstuk (van het 
"parlementarisme") ligt natuurlijk niet in 
de afschaffing van de vertegenwoordigen
de lichamen en de verkiesbaarheid, maar 
in het veranderen van de parlementaire 
lichamen in "werkende" lichamen ... wij 
kunnen ons geen democratie voorstellen, 
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zelfs geen proletarische democratie, zonder 
vertegenwoordigende lichamen .. .'22 

De verhouding tussen de vernieuwing van 
de vertegenwoordigende democratie (Con
stituante, Parlement enz.) en de vormen 
van directe democratie (Sowjets, actieco
mités, enz) wordt door Lenin wèl als 
probleem gesteld, maar al zeer snel 
verengd tot de relatie tussen de Sowjetor
ganisatie en de partij: 'we hebben in onze 
staat een dictatuur van de arbeidersklasse 
en juist om die reden ook een dictatuur 
van de communistische partij .. .'23 

De oorzaak van Lenin's misslag moet ge
zocht worden in de buitengewoon zelfge
noegzame voorstelling die marxisten heb
ben van de eenvoud waarmee de politieke 
vraagstukken na een revolutie kunnen 
worden opgelost. De kritiek hierop treft 
zeker ook Marx en Engels, die tevéél de 
nadruk leggen op de klasseninhoud van de 
staat en te weinig de 'relatieve zelfstandig
heid' van de staat ten opzichte van de 
economische 'basis' hebben uitgewerkt. 
Hierdoor liggen twee fouten voor de hand. 
Aan de ene kant wordt de indruk gewekt 

20. Rosa Luxemburg in 'De Russische revolutie'. 
Ook geciteerd bij N. Poulantzas, 'Staat, macht en 
socialisme', New Vork, 1978, p. 253. 
Het is overigens opmerkelijk dat Rosa in 1904 
méér oog heeft voor de revolutionaire zelfwerk
zaamheid van de arbeidersklasse en zij in 1918 
als eerste de fundamentele beperkingen van de 
Sowjetorganisatie aangeeft. Overigens legt zij in 
haar 'Sociale hervorming of revolutie' (1899) een 
fundamenteel verband tussen de strijd voor so
cialisme en versterking van de democratie. Le
nin zei ooit van Rosadat zij 'het oog van de ade
laar' had, al trok hij daar onvoldoende conse
quenties uit. 

21. In het 'Nawoord' van Staat en Revolutie' zegt Le
nin dat hij prettig gestoord wordt door de politie
ke crisis en dat hij het aangenamer vindt 'de er
varingen van de revolutie' méé te maken dan er
over te schrijven. Van het hoofdstuk VIl staat er 
dan nog slechts de titel: 'De ervaringen van de 
Russische revoluties van 1905 en 1917'. Jam
mer! 

22. Lenin, Staat en revolutie, Pegasus, 1969, p. 43-
44. 

23. Lenin, 31 juli 1919, geciteerd bij R. Medvedew. 
Zie ook R. Medvedew, Londen, 1981, p. 108. 
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dat verschillende staatsvormen van de 
kapitalistische produktiewijze nauwelijks 
verschillen en moeiteloos in elkaar over
kunnen gaan (bv. van democratische repu
bliek naar fascisme). En aan de andere 
kant ontstaat het idee dat na 'de' socialisti
sche revolutie de klassenstaat vanzelf in 
een soort aftakelingsproces terechtkomt. 
Het gaat hier om de oude 'economistische' 
opvattingen. 24 

Beide fouten zijn bij Lenin aanwezig. 
De 'dictatuur van de Communistische 
partij' tast nu de partij aan. Het laatste 
congres dat via meerderheid van stemmen 
een belangrijke beslissing neemt is dat van 
maart 1918 (over de vrede van Brest-Li
towsk). Daarna komt de feitelijke macht te 
liggen bij het Centraal Comitee of bij nog 
beperkter en meer besloten organen. 
Tijdens de oorlogen vindt een steeds ver
dergaande centralisatie van macht plaats. 
Aard en geest van de partij veranderen. In 
de loop van 1920 gaat de stemming - na 
7 oorlogsjaren en na de dood van tiendui
zenden van de meest strijdbare arbeiders 
en boeren -omslaan. De Sowjet van het 
matrozengarnizoen van Kronstadt komt in 
opstand en vaart uit naar Petrograd om de 
regering te arresteren. De opstand wordt 
neergeslagen. De partij komt op gespannen 
voet te staan met delen van de Sowjetor
ganisaties, die de centralistische politiek 
vanuit Moskou afwijzen. Er ontstaat een 
omvangrijke 'arbeidersoppositie' met een 
eigen program en veel aanhang. In die 
omstandigheden sluiten alle vroeger 'ver
slagen' groeperingen zich aan bij de oppo
sitie en dreigt ook in de partij als bestuurs
apparaat een totale verlamming te ont
staan. Nu is Lenin vóór verbod van fracties 
en voor uiterste centralisatie omdat de 
'weg van onderop' is afgesneden. Met 
dwang moet de industrialisatie, moet de 
opbouw van het socialisme in één land ter 
hand worden genomen: 'strijd tegen de 
barbaarsheid met barbaarse methoden'. 
Deze inschatting staat wel erg ver af van 
het zonnige verhaal van vier jaar terug in 
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'Staat en revolutie'. 
Toch geeft Lenin als altijd opening van za
ken: 
'Ons verstand dwingt ons dat we een 
apparaat, dat ons volkomen vreemd is, als 
"ons eigen" apparaat te omschrijven. Het 
is een tsaristisch en bourgeoisachtige 
varkensstal waarin we gedurende vijf jaar, 
als gevolg van gebrek aan hulp van buitenaf 
en inbeslaggenomen als we waren door 
militaire aangelegenheden en de strijd 
tegen de honger, geen gelegenheid hebben 
gehad om hervormingen aan te brengen ... 
Onder deze omstandigheden zal het naar 
verhouding belachelijk kleine deel van 
Sowjet- en onder invloed van de Sowjet 
staande arbeiders als vliegen in de melk 
verdrinken in de brei van chauvinisme van 
de Grootrussische modderpoel.'25 

Als correctiemiddelen op de ongebreidelde 
macht van de partij raadt Lenin aan om 
het partij- en Sowjetapparaat van elkaar af 
te grenzen, om de vakbeweging los te 
doen staan van het staatsapparaat (zijn 
standpunt ligt tussen dat van de syndika
listische 'vrije vakbonden' van de arbei
dersoppositie en de autoritaire 'arbeidsle
gers' van Trotskil en om een soort inspectie 
in te stellen op het functioneren van het 
staatsapparaat. Van dit laatste controle-ap
paraat, dat onder leiding van Stalin zeer 
snel een staat in de staat wordt, blijkt slechts 
een extra-corrumperende invloed uit te 
gaan. In zijn laatste artikel van maart '23-
Liever minder maar beter- kritiseert 
Lenin Stalin's apparaat. Hij pleit opnieuw 
voor nog verdergaande centralisatie en 
voor directe controle van het Sowjetappa
raat op de hoogste partijorganen. Dit laatste 
wordt door het Centraal Comitee eenvoudig 
van de hand gewezen. 
De partij kan geen zelfcorrectie meer aan
brengen. En er is ook geen enkele scheiding 
der machten in de nieuwe Sowjetstaat 
Uit het werk van de laatste jaren van Lenin's 

24. Stelling bij Miliband 
25. Lenin, 1922, geciteerd bij R. Medvedew 
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leven blijkt dat de bolsjewiki het door hen
zelf in werking gezette proces niet langer 
beheersen. De bolsjewiki beschikken niet 
langer over de politieke voorwaarden om 
het in een democratische discussie met de 
meerderheid van de arbeiders eens te 
worden over de richting die ingeslagen 
moet worden. Het besluit, om buiten het 
Centraal Comitee, geen enkele discussie 
meer toe te staan, legt een ondraaglijke 
verantwoordelijkheid bij de leiders die 
deze zeer grote macht kunnen ombuigen 
in een persoonlijke dictatuur. 
Lenin heeft in zijn laatste levensjaar deze 
uiterste consequentie doorzien en ge
vreesd. In zijn 'Testament' legt hij daarom 
de partij voor te overwegen Stal in vanwege 
mogelijk machtsmisbruik niet als zijn op
volger te kiezen. 
Tien jaar later zal op het bezit van dit docu
ment de doodstraf staan.26 

De analyse van het imperialisme en de 
strategische gevolgtrekkingen 

In zijn tienjarige ballingschap voor 1917 
neemt Lenin op alle mogelijke manieren 
deel aan de strijd tegen de dreigende im
perialistische wereldoorlog. Hij vecht op 
congressen van de lle Internationale samen 
met andere 'linksen' tegen de oorlogsvoor
bereiding en haalt papieren successen 
zoals het aangenomen Amendement (Le
nin, Martow, Luxemburg) in Stuttgart in 
1907. Hierin worden de kapitalisten ge
waarschuwd dat een uitgeroepen oorlog 
door de lle Internationale zal worden aan
gegrepen om de kapitalistische klassen
maatschappij te vernietigen: het zal (bur
ger)oorlog tegen de (imperialistische) 
oorlog zijn. 
Op 4 augustus 1914 stemmen bijna alle 
sociaal-democratische parlementariërs van 
Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Engeland 
vóór de oorlogsbegroting en de eigen 
'vaderlandsverdediging'. De bolsjewiki 
stemmen in Rusland tegen evenals de 
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partijen van Servië, Bulgarije en Italië. 
Voor de bolsjewiki komt nog een tweede 
beproeving als na de omverwerping van 
het tsarisme in februari 1917 de regering
Kerenski de oorlog wil vóórtzetten onder 
de leuze 'Verdediging van de revolutie'. 
Thomas, één van de kopstukken van de lle 
Internationale, komt als minister van oorlog 
in het Franse kabinet de Russische soldaten 
opwekken tot hervatting van de strijd tegen 
Duitsland. De leiding van de uit de illegali
teit gekomen bolsjewistische partij (Stalin, 
Kamenew) gaat met de regering-Kerenski 
méé. In april1917 keert Lenin terug uit de 
ballingschap en houdt een hartstochtelijk 
pleidooi voor het sluiten van een onmid
dellijke vredeY Later is Lenin één van de 
weinige regeringsleiders die koste wat het 
kost de voor Rusland smadelijke vrede van 
Brest-Litowsk (1918) met Duitsland wil 
sluiten.28 

Lenin heeft de capitulatie van de grootste 
partijen van de lle Internationale niet ver
wacht. Zijn ontgoocheling is diep en hij 
voelt een peilloze walging voor de 'sociaal
patriottische' partijleiders die de arbeiders 
van alle landen weerloos de oorlogsmachi
nerie in laten gaan en hun eigen besluiten 
met voeten treden. 
Als Kautsky- aanvankelijk vóórstemmer 
-tijdens deze in de menselijke geschiede
nis onvertoonde slachtpartij zich rechtvaar
digt met de politiek-economische theorie 
van het 'ultra-imperialisme' schrijft Lenin 

26. Chroesjtsjow zal ditTestament pas in 1956 open
baar maken. 

27. Een geëmotioneerd verslag van de gebeurtenis
sen in april 1917 inL. Trotski, Geschiedenis van 
de Russische Revolutie, deel I. Hij knoopt daar 
een beschouwing aan vast over de marxistische 
opvatting van de rol van de persoonlijkheid in de 
geschiedenis! 

28. Het is merkwaardig dat de Duitse communisten 
na 1919 als centraal agitatiepunt tégen het ver
drag van Versa i lies optreden. Daardoor worden 
de Duitse socialisten, die de republiek van Wei
mar verdedigen, tot strijders voor de vrede. Op
merking van Leo Klatser. Lenin kritiseert dit 
links-radicalisme trouwens in 'De Linkse stro
ming'. 
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hiertegen zijn 'lmperi.alisme als hoogste 
stadium van het kapitalisme'. 
Kautsky stelt de vraag: 
'Zou het niet mogelijk zijn dat de huidige 
imperialistische politiek verdrongen wordt 
door een nieuwe ultra-imperialistische, die 
de onderlinge strijd der nationale finan
cierskapitalen vervangt door een gemeen
schappelijke exploitatie van de wereld 
door één internationaal verenigd 
financierskapitaal?'29 

Indien dit namelijk zo zou zijn, zou in het 
verlengde van de wereldoorlog een onbe
perkt vreedzaam ultra-imperialisme liggen 
dat geen belang zou hebben bij oorlogen 
en de eigen vernietiging ... 
En dat tijdens 1914-1918! 
Lenin bestrijdt het economische deel van 
deze redenering met behulp van Marx' 
accumulatietheorie en laat zien dat de 
concurrentie niet wordt opgeheven door 
de ontwikkeling naar trusts en kartels, 
maar dat door de ongelijkmatige ontwikke
ling van het kapitalisme deze concurrentie 
op steeds grotere schaal tot op het niveau 
van staten wordt uitgevochten en dit in 
een in kapitalistische invloedssferen opge
deelde wereld onvermijdelijk een geweld
dadig karakter aanneemt. 
'Vreedzame' bondgenootschappen berei
den oorlogen voor en komen op hun beurt 
uit oorlogen voort. Lenin is hier als dialec
ticus (de 'sprongs'gewijze of ongelijkmatige 
ontwikkeling) en als historicus op zijn best. 
Helaas is zijn economische conclusie on
juist: hij typeert het imperialisme als 'para
sitair of 'stervend' kapitalisme. Dat is niet 
alleen een ongelukkig term omdat 65 jaar 
later vastgesteld kan worden dat de ont
wikkeling van de produktiekrachten onder 
het kapitalisme nog steeds explosief toe
neemt. Maar ook de verwachting van een 
snelle algehele ineenstorting wordt er ten 
onrechte door gevoed ... 
Belangwekkend is dat Rosa Luxemburg 
vanuit de Duitse gevangenis in hetzelfde 
jaar 1916 tot dezelfde historische conclusie 
komt. Zij schetst het enorme belang van 
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een proletarische revolutie aan het eind 
van deze wereldoorlog in haar beroemde 
'Junius'-brochure. Als die revolutie niet 
plaatsvindt zal één van beide partijen (óf 
Duitsland/Oostenrijk óf Frankrijk/Engeland) 
de verliezer zijn. De verliezer zal revanche 
willen nemen. Een 'overwinning' van het 
kapitalisme zal dan leiden tot een nieuwe 
koortsachtige bewapening in alle staten -
het eventueel overwonnen Duitsland voor
op- en daarmee een tijdperk voorbereiden 
van ongebreidelde heerschappij van het 
militarisme. De reactie van Europa zal 
versterkt worden met als eindresultaat een 
Tweede Wereldoorlog ... 30 

Zowel Lenin als Luxemburg wekken op tot 
de oprichting van een nieuwe Internationale 
na de catastrofale ineenstorting van de lle. 
Even belangrijk als Lenin's economische 
beschouwing is de strategische conclusie 
van 'Imperialisme'. Het kapitalisme wordt 
in zijn imperialistisch stadium een openlijk 
roofzuchtige en gewelddadige produktie
wijze. Door het ontstaan van 'imperialisti
sche naties', 'renteniersstaten', wordt het 
economisch mogelijk de bovenste lagen 
van het proletariaat om te kopen waardoor 
het opportunisme onder de arbeidersklasse 
wordt gevoed. Door de exploitatie van de 
gehele wereld door sommige landen vindt 
verburgerlijking van de arbeidersklasse 
plaats. Het is noodzakelijk internationaal 
radicaal te breken met dit opportunisme. 
In een reeks van publikaties zoals 'Het 
bankroet van de lle Internationale' stelt 
Lenin dit idee steeds opnieuw aan de orde. 
Het is al vaak gezegd dat Lenin in zijn 
beschouwing van de grondslagen van het 
opportunisme niet sterk is, om het maar 
zwak uit te drukken. 31 

Men kan zich moeilijk aan de indruk ont
trekken dat de emotionele afkeer van de 

29. Lenin, Het imperialisme, Pegasus, 1966, p. 119. 
30. Rosa Luxemburg: 'De crisis van de sociaal-de

mocratie' (Junius en brochure), 1916, Zürich. 
31. Bv Kees Bakker, 'Lenin over het reformisme', 

P&C, 3, 1982. 
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hem persoonlijk goed bekende leiders van 
de lle Internationale Lenin's blik vertroebelt. 
Natuurlijk plegen veel afzonderlijke leiders 
verraad op beslissende momenten. Maar 
een theorie die ervan uitgaat dat de arbei
dersklasse zich keer op keer laat verraden 
door de opportunistische leiders moet zich 
de vraag stellen: waarom laten de arbeiders 
zich verraden en komen zij hiertegen niet 
in opstand? In feite gaat het om het be
wustzijn van de klasse en niet alleen om 
dat van de leiders. 
Lenin's stelling dat het proletariaat in de 
westerse landen in potentie revolutionair 
is als de corrupte bovenlaag maar verwij
derd wordt, is onhoudbaar gebleken: 'Het 
is niet zo dat onder de opportunistische 
korst de gloeiende lava kolkt .. .'32 

De taktiek om door het ontmaskeren van 
de leiders de klasse onder leiding van de 
communisten te brengen mislukt in de 
meeste burgerlijk-democratische landen. 
Het richt zeer grote schade aan in de arbei
dersbeweging en bevordert een verdeeld
heid waarvan anderen profiteren. 
Engels gaat al veel dieper op de kwestie in 
dan Lenin als hij langs de neus weg de 
volgende opmerking maakt: 'zolang een 
produktiewijze zich in de opgaande lijn van 
haar ontwikkeling bevindt, wordt zij zelfs 
door degenen toegejuicht die bij de aan 
haar beantwoordende verdelingswijze aan 
het kortste eind trekken .. .'33 Engels heeft hier 
de klasse op het oog en de inwerking van 
de dagelijkse praktijken en de schijnbare 
successen van de heersende machten en 
ideeën. 
En vooral Rosa Luxemburg gaat in haar 
polemiek tegen Lenin's 'Een stap voor
waarts .. .' verder. Zij stelt dat Lenin het 
opportunisme lijkt te beschouwen als een 
van de proletarische beweging vreemd 
element, dat van buitenaf door (klein)bur
gerlijke intellectuelen in de arbeidersbewe
ging wordt ingebracht. Dit lijkt haar niet de 
belangrijkste verklaringsgrond. Er ligt een 
andere wortel in het wezen van de sociaal
democratische strijd zèlf, in de innerlijke 
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tegenspraak tussen de strijd voor een 
maatschappij aan géne zijde van de kapita
listische maatschappij. De revolutionaire 
wil kan slechts gevormd worden in de 
dagelijkse strijd met de bestaande orde en 
dus ook binnen het raam van die orde: 
'De vereniging van de grote volksmassa 
met een boven de hele orde uitgaand doel, 
van de dagelijkse strijd met de revolutio
naire omwenteling, dàt is de dialectische 
tegenstrijdigheid die de sociaal-democrati
sche beweging ... tussen twee klippen dóór 
moet loodsen. Tussen het prijsgeven van 
het massakarakter èn het opgeven van het 
einddoel, tussen het terugvallen in de 
secte èn het omslaan in de burgerlijke her
vormingsbeweging ... 
Omdat echter de sociaal-democratische 
beweging juist een massabeweging is en 
de klippen die haar bedreigen niet uit de 
hoofden van de mensen maar uit de maat
schappelijke omstandigheden voortkomen, 
kunnen opportunistische dwalingen niet 
bij voorbaat voorkomen worden ... onder 
dit gezichtspunt verschijnt het opportunis
me ook als een produkt van de arbeiders
beweging zèlf als een onvermijdelijk mo
ment van haar historische 
omstandigheden ... '34 

Deze kritiek heeft Lenin niet begrepen. 
Voor een werkelijk revolutionaire strategie 
van de arbeidersklasse in de kapitalistische 
landen is het nodig véél verder te gaan 
dan Lenin's in de grond 'economistische' 
verklaring van het opportunisme. Want 
laten we niet vergeten dat in het verlengde 
van de verkettering van de sociaal-demo
cratie al in 1924 Stalin's uitspraak (beves
tigd op het Vle Caminterncongres van 
1928) ligt: 'Het fascisme is een militante 
organisatie van de bourgeoisie die zich 
baseert op de actieve ondersteuning van 
de sociaal-democratie. De sociaal-demo-

32. Stellingen van Harmsen. 
33. F. Engels in de 'Anti-Dühring', Progres, 1978, p. 

174. 
34. Rosa Luxemburg. Organisatievraagstukken enz. 
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eratie is objectief de gematigde vleugel 
van het fascisme ... deze organisaties zijn 
geen tegenhangers, maar tweelingen .. .'35 

Het recht der naties op zelfbeschikking 

Het imperialisme en de ermee gepaard 
gaande verheerlijking van geweld en ko
loniaal chauvinisme stelt de arbeidersbe
weging voor een nieuw vraagstuk. In 1913 
begint Lenin aan een lange reeks van arti
kelen over 'het recht der naties op zelfbe
schikking'. De directe aanleiding is het 
agressieve nationalisme van de Russische 
bourgeoisie en de nationalistische dwalin
gen van sociaal-democratische partijen: 
'het grootrussischevenijn van het nationa
lisme vergiftigt de hele politieke atmos
feer ... het is het ongeluk van een volk dat, 
andere volken knechtend, de reactie in 
geheel Rusland versterkt. . .'36 

Bevrijdingsbewegingen ontstaan in de 
koloniaal overheerste landen, maar ook in 
'kleine' Europese naties zoals Ierland, 
Polen of Noorwegen en in delen van het 
Russische tsarenrijk. Hoe staat de sociaal
democratie hiertegenover. 
Lenin brengt nu een belangrijke concreti
sering tot stand van Marx' 'geen volk is vrij 
dat een ander volk onderdrukt'. In de lle 
Internationale is onder invloed van de 
imperialistische wereldpolitiek en het bij
behorende raciale en koloniale chauvinis
me een houding ten opzichte van de (eigen) 
koloniën gegroeid van 'opvoeding tot 
zelfbestuur', van 'pedagogisch kolonialis
me'. Hoe zouden de inlanders zulke moei
lijke blanke zaken als het beheer van kof
fieveilingen ook over kunnen nemen? 

Lenin ontwikkelt hiertegenover de concep
tie van 'het recht der naties op zelfbeschik
king', dat wil zeggen van het recht van een 
natie op afscheiding en de vorming van 
een zelfstandige nationale staat. Dat bete
kent bijvoorbeeld dat de sterk opkomende 
revolutionaire bevrijdingsstrijd in de kolo-
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niën wordt onderkend als deel van de 
wereldwijde strijd tegen uitbuiting en 
kapitalisme (ook Rusland is een soort half
kolonie). Lenin legt daarmee de grondslag 
voor het bijeenbrengen van de strijd van 
het proletariaat van de kapitalistische lan
den vóór socialisme en de bevrijdingsstrijd 
van koloniaal uitgebuite volkeren. 
Hier doet Lenin ook een beslissende stap 
vooruit ten opzichte van Marx en Engels, 
die de strijd voor het socialisme in de 
eerste plaats in de Westeuropese landen 
situeerden. 
Lenin: 'zelfs de geringste steun van een 
bepaald proletariaat aan 'zijn' nationale 
bourgeoisie wekt onvermijdelijk argwaan 
bij het proletariaat van de andere natie, 
verzwakt de internationale klassesolidariteit 
en zaait verdeeldheid tot vreugde van de 
bourgeoisie.'36 

Het recht op zelfbeschikking èn de solidari
teit van de arbeiders van alle naties: dàt is 
het programma van de marxisten.36 Lenin 
voert een polemiek tegen Gorter en Lu
xemburg, die vanuit de positie van kleine 
landen met een koloniaal rijk (Nederland) 
of een chauvinistische nationale bour
geoisie (Polen) het zelfbeschikkingsrecht 
ontkennen voor de eigen natie. De sociaal
democratie moet nog wennen aan het 
gegeven dat er ook een 'nationale' taak 
voor haar is weggelegd, omdat het socia
lisme dan wellicht in theoretische zin geen 
vaderland kent maar zich toch aldaar moet 
vestigen. 
Na de Oktoberrevolutie en de mislukte 
pogingen tot revolutie in West-Europa 
verlegt Lenin zelfs het hele revolutionaire 
perspectief op korte termijn naar de bevrij
dingsstrijd van de koloniën, náar deze 
'zwakste schakels' in de imperialistische 
ketting. In zijn 'Imperialisme' merkt hij al 
op dat de wereld steeds meer verdeeld 

35. Stalin: geciteerd in het voorwoord bij E. Ragion
ieri, 'Het programdebat van de Communistische 
Internationale', IPSO, 1982. 

36. Lenin, Het recht der naties, Pegasus, 1966, p. 99-
101. 
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wordt in 'zuiver imperialistische en zuiver 
proletarische naties'. 
Hij stelt dat de socialistische revolutie niet 
alleen en zelfs niet in de eerste plaats de 
strijd is van de revolutionaire proletariërs 
tegen de eigen bourgeoisie maar juist ook 
de anti-imperialistische strijd van de on
derdrukte koloniën (november '19): de 
Sowjetrepubliek 'moet alle uit hun sluimer 
ontwaakte volkeren van het Oosten rond 
zich scharen en samen met hen de strijd 
tegen het wereldimperialisme voeren'. 
Een verschuiving dus van het klassieke 
marxistische perspectief, waarin de soci
alistische revoluties in de kapitalistisch 
meest ontwikkelde landen de onderdrukte 
naties te hulp komen ... ! 
Een- in het licht van de geschiedenis van 
de laatste 65 jaar- bijzonder realistische 
verschuiving. 
Als de Oktoberrevolutie heeft plaatsgevon
den, vinden er in de praktijk van de nieuwe 
Sowjetrepubliek wrijvingen plaats met 
deze conceptie. Want de bourgeoisie van 
de naties van het vroegere tsarenrijk ver
schuilt zich nu achter deze leuze om te 
komen tot afscheiding en economische 
ontwrichting van de nieuwe Sowjetrepu
bliek (denk aan de tactiek van scheuring 
van de Indonesische republiek door de 
Nederlandse kolonialen na 1945). 
De arbeidersklasse in de staten waar af
scheiding dreigt, treedt nu op tegen af
scheiding van bijvoorbeeld de Oekraïne, 
Georgië, enz. In de eerste jaren van de 
republiek wordt het recht op afscheiding 
nochtans gerespecteerd, al blijft er de 
dubbelzinnigheid dat een belangrijke 
volksbeweging van een afgescheiden staat 
het Rode Leger te hulp kan roepen. 
Enkele weken na Lenin's dood rekent Stal in 
als volgt af met de àl te subtiele politiek 
van zijn voorganger: 
'het vraagstuk van de rechten der naties is 
geen geïsoleerd en zelfstandig vraagstuk 
maar een déél van het algemene vraagstuk 
van de proletarische revolutie dat daaraan 
geheel en al ondergeschikt is en dat vanuit 

dit gezichtspunt moet worden 
beschouwd .. .'37 
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Lenin wordt onder het 'leninisme' afgelegd. 
Voortaan zal het belang van de wereldre
volutie, dat is het belang van de 
Sowjetstaat,38 zelfs theoretisch de doorslag 
geven bij de beoordeling van een nationale
of bevrijdingsbeweging. De proletarische 
internationale solidariteit moet wijken voor 
vermeend staatsbelang: of het nu gaat om 
China (jaren 20), om Spanje (jaren 30). om 
Griekenland (jaren 40), om Joegoslavië 
(jaren 50). om Indonesië (jaren 60). om 
Tsjechoslowakije (jaren 70) of om Polen 
(jaren 80). Daarover hoeven geen illusies 
te bestaan. 

De Communistische Internationale 

Lenin is evenals vele revolutionairen in alle 
landen voorstander van een totale breuk 
met de opportunisten. Al aan het begin 
van de wereldoorlog pleit hij voor een 
hereniging van alle linksen in een nieuwe 
lnternationale.39 

In 1919 wordt de llle Internationale, de 
Comintern, opgericht. De CPN maakt er 
vanaf de oprichting deel van uit. 
Alleen al het feit dat deze partijen zich 
vierkant achter de Oktoberrevolutie stellen, 
is van zeer grote betekenis. De internatio
nale solidariteit, zeer concreet bij het door 
revolutionair werk ontwrichten van de 
westerse interventielegers, is groot. Een 
groot en overwegend nadeel van deze 
vereniging van partijen is echter dat ze 
wordt opgezet als één wereldpartij met 
nationale secties die vanuit één centrum 
worden geleid. Het bolsjewistische illegale 
organisatiemodel wordt opgeblazen tot 
wereldschaal. Maar ook alle nadelen en 
gebreken ervan nemen angstwekkende 

37. Stalin: 'De grondslagen van het leninisme', 
Hoofdstuk VI, Het nationale vraagstuk, Pegasus, 
1971 (!) 

38. Zie de besluiten van het Vle Cominterncongres, 
1928. Bij E. Ragionieri. 

39. Heel concreet al in de 'April-stellingen' 
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afmetingen aan. Het leidt in de beginjaren 
in een reeks van landen, waaronder Duits
land, tot een avonturistische politiek met 
parolen die zonder concrete analyse van 
de bestaande situaties worden uitgegeven. 
Dat hangt weer samen met het idee van 
de eerste jaren, namelijk dat koste wat het 
kost het Russische revolutiemodel uitge
dragen moet worden omdat anders het 
isolement van de Sowjet-Unie dodelijk zal 
blijken. Vandaar dat in de voorwaarden tot 
het lidmaatschap van de llle Internationale 
een aantal politieke eisen staan die de 
Westeuropese partijen tot ernstige botsin
gen brengen met de feitelijke situatie. 
Enkele van de belangrijkste voorwaarden 
en stellingnames zijn: 
3. ' ... de klassenstrijd gaat in bijna alle 
landen van Europa en Amerika de beslis
sende fase van burgeroorlog in .. .' Er moet 
een illegaal apparaat worden opgebouwd 
om op het beslissende moment de revo
lutionaire plicht te vervullen. 
12. ' ... in deze tijd van acute burgeroorlog 
zal de partij alleen haar plicht kunnen doen 
wanneer zij op de meest gecentraliseerde 
manier georganiseerd wordt, als zij beschikt 
over een ijzeren, haast militaire discipline 
en als het partijcentrum een machtig ge
zaghebbend orgaan is met verregaande 
bevoegdheden en in het bezit van het 
vertrouwen van de leden .. .' 
16. ' ... alle beslissingen van congressen 
van de Camintern als ook de beslissingen 
van het Uitvoerend Comitee (EKKI) zijn 
bindend voor de aangesloten partijen .. .' 
17 .• ' ... alle sociaal-democratische en soci
alistische partijen hebben de zaak van de 
arbeidersklasse verraden .. .'40 

Het gaat om krijgsorders van een interna
tionaal leger onder één opperbevel, geor
ganiseerd in nationale detachementen, 
klaar voor bestorming van de burcht van 
het wereldkapitalisme.41 

Eén van de meest funeste fouten van de 
lijn van de Gomintern is de volkomen 
misvatting omtrent de burgerlijk-democra
tische staatsvorm. In 'De Linkse stroming .. .' 
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stelt Lenin tegenover Gorter, Pannekoek 
e.a.,- die overigens nog grovere fouten 
maken- dat 'in alle beschaafde en ont
wikkelde landen ... er sprake is van het rijp 
worden en naderbijkomen van de burger
oorlog tussen proletariaat en bour-
geoisie .. .'. En dàt terwijl het revolutionaire 
tij keert en gebleken is welk een buitenge
wone aantrekkingskracht de legaliteit en 
de organen van het parlementaristische 
type uitoefenen op de grote meerderheid 
van de arbeidersklasse in de kapitalistische 
landen. Er is hier sprake van een funda
mentele onderschatting en misvatting van 
de kracht en de waarde van wat Lenin 
smalend 'burgerlijk-democratische en 
parlementaire vooroordelen' noemt. 
We moeten ons er ook van bewust zijn dat 
op dit zeer wezenlijke punt in het debat 
Lenin-Kautsky- althans voor de Westeu
ropese landen- de laatste het gelijk méér 
aan zijn kant heeft.42 

Overigens worden deze standpunten van 
de Gomintern bij het doorzetten van de 
ebbeweging snel losgelaten. Niet princi
pieel, maar opportunistisch. Na de sluiting 
van de eerste handelscontracten met kapi
talistische landen komen ook andere 
(staats) belangen in het geding. De westerse 
communistische partijen bewegen zich al 
snel weer binnen de grenzen van de parle
mentaire democratie, al wachten zij zeer 
gespitst op het ontstaan van een revolutio
naire situatie die opnieuw 'Oktobers' kan 
doen ontstaan. 
De officiële visie ten opzichte van de soci
aaldemocraten (verraders) en de parle
mentaire democratie (verkapte dictatuur 
van de bourgeoisie) wordt echter pas door 
Dimitrow herzien op het Vlle Gomintern
congres van 1935. 

40. Bij E. Ragionieri. 
41. Stelling bij Miliband, pp. 162-165 
42. Zie Lenin: 'De proletarische revolutie en de rene

gaat Kautsky', 1918 enK. Kautsky: 'De diktatuur 
van het proletariaat', 1918. Zowel de communis
tische als de socialistische beweging doen er 
goed aan zich principieel op dit debat te bezin
nen. 
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Lenin 

Lenin is een unieke figuur in de geschiede
nis van het marxisme. Voortgekomen uit 
de traditie van de lle Internationale be
schouwt hij het marxisme zeer lange tijd 
als een gesloten wereldbeschouwing: ' ... 
de leer van Marx is almachtig omdat zij 
wáár is ... zij is volledig en streng opge
bouwd en geeft de mensen een complete 
wereldbeschouwing ... '43 

Als hij na 1914 in conflict komt met de 
uitgangspunten van Kautsky en zoekt naar 
een verklaring, verdiept hij zich in de oor
sprong van het marxisme. Hij leest Feuer
bach, Hegel. Herakleitos, Aristoteles, de 
eerste geschriften van Marx en Engels. Hij 
schrijft in een kantlijn: ' ... dus heeft geen 
enkele marxist ooit Marx begrepen .. .'. 

Lenin is geen 'echte' theoreticus. Bijna al 
zijn studies zijn gericht op het geven van 
antwoorden op zeer concrete tactische en 
strategische vraagstukken. Van belang is 
dat de opgave de invalshoek èn de diep
gang van zijn onderzoek bepaalt. 
Hij is allereerst strateeg, staatsman, orga
nisator en militair leider. Hij probeert de 
politieke vraagstukken tot op de bodem te 
doorgronden. Maar hij is als politicus bereid 
een volkomen nieuwe weg in te slaan, ook 
als hij niet precies weet waarom de oude 
doodloopt. Hij straalt een buitengewone 
wilskracht uit en heeft een oplossing achter 
de hand als iedereen aanneemt dat het 
einde gekomen is. In zijn April-stellingen, 
zijn doorzetten van de vrede van Brest-Li
towsk of de Nieuwe Economische Politiek 
legt hij adembenemende koerswendingen 
aan de partij voor, die hij vaak vanuit een 
extreme minderheidspositie door overtui
ging tot meerderheidsstandpunten weet te 
maken. 
Zijn dood is evenals de moord op Rosa 
Luxemburg een enorme slag met onover-
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zienbare gevolgen. Want de rol van per
soonlijkheden in de geschiedenis is tegen 
de achtergrond van de historische situatie 
ook voor marxisten zeer groot. 
De laatste tijd is er dan eindelijk een ge
weldig omvangrijk debat ontstaan in en 
om de communistische beweging over 
deze periode. Hier en daar vindt (groot-)va
dermoord plaats.44 Ik heb daar zelf geen 
behoefte aan. Voor mij is Lenin een mach
tige figuur, die pas inspirerend wordt door 
het volle begrip van de omvang van zijn 
successen en nederlagen. Dan pas wordt 
een theoretische verwerking van deze 
ongelooflijk boeiende, moedige en actuele 
periode mogelijk. 
Om de man, die op de zittingen van de 
Sowjet niet eens een stoel van een soldaat 
of arbeider wilde accepteren, is een om
vangrijk mausoleum héén gebouwd. 
Daar moet hij in ieder geval naar de geest 
uitgehaald worden. Het 'leninisme' is niet 
zijn erfenis. 

Leo Molenaar 

43. Lenin, Drie bronnen van het marxisme, maart 44. Rudi van der Velde: 'Lenin zelf was trouwens 
1913. een stalinist', De Groene, 17 november 1982. 
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Boekbespreking 

Het Volksdagblad 
(1895-1908 en 1914-1916) 

In oktober 1907 verschijnt voor het eerst 
het weekblad De Tribune. Negen jaar 
later, in 1916, wordt De Tribune een dag
blad. Sindsdien is er, de bezettingsjaren 
buiten beschouwing gelaten, dagelijks een 
communistische krant verschenen: vanaf 
1945 onder de naam De Waarheid en voor
dien als De Tribune en Het Volksdagblad 
(1937-1940). 
Onder de naam Het Volksdagblad is echter 
al eerder, in het begin van de eeuw, een 
krant uitgebracht, die ook een linkse sig
natuur had. De Tribune is als dagblad in 
1916 min of meer als voortzetting van dat 
vroegere Volksdagblad begonnen. 

Dit oude Volksdagblad vertolkt na 1903 
met name standpunten van het Nationaal 
Arbeids Secretariaat (NAS), de eerste en 
tot de oprichting van het NVV enige soci
alistische vakbeweging in ons land. Vanuit 
sociaal-democratische hoek heeft men 
weinig waardering op kunnen brengen 
voor het NAS. Ook communisten hebben 
vanaf de jaren '30 weinig en zeker geen 
positieve aandacht voor het NAS gehad, 
hoewel de geschiedenis van de SDP (later 
de CPN) en het NAS in menig opzicht 
nauw verband met elkaar houden.' 
Door deze 'verdringing' is een stereotiep 
beeld van deze periode en met name van 
het NAS ontstaan, dat hoognodig aan 
revisie toe is. Slechts door historisch on
derzoek kan een juister beeld van deze 
interessante periode, waarin de verdeeld
heid in de arbeidersbeweging definitief 
werd, worden gevormd. In dit verband is 
het verheugend dat het onderzoek van dr. 

H. J. Scheffer naar het oude Volksdagblad 
is gepubliceerd.2 Scheffer is geen histori
cus, maar studeerde economie, was werk
zaam als journalist en promoveerde op 
een proefschrift over het Rotterdams 
Nieuwsblad in de negentiende eeuw. Zijn 
aandacht voor persgeschiedenis is dus 
niet verwonderlijk. 
Scheffer beschrijft gedetailleerd de ge
schiedenis van Het Volksdagblad. Hij noemt 
Het Volksdagblad de eerste arbeiderskrant 
'Recht voor Allen', dat tot 1892 enkele 
jaren als dagblad is verschenen, ziet hij 
niet als krant, maar als 'strijdorgaan'. Over 
dit onderscheid valt te twisten, maar dat is 
in dit verband weinig zinvol. 
Het Volksdagblad verschijnt voor het eerst 
op 7 oktober 1895. Het initiatief voor deze 
krant is genomen door een aantal Amster
damse socialisten, met name afkomstig uit 
de Socialistenbond (voortzetting van de 
Sociaal-Democratische Bond van Domela 
Nieuwenhuis) en de Algemeene Neder
landsche Typografen bond, na een arbeids
conflict met uitgevers, vooral met Holdert 
van het blad De Echo, dat tot ontslag van 
een aantal typografen heeft geleid. Bij de 
oprichting, waar ook vertegenwoordigers 
van andere bonden en een aantal leden 
van de SOAP bij betrokken zijn, wordt 

1. In de IPSO-cahiers over de geschiedenis van de 
CPN is een begin gemaakt met de reële beoorde
ling van de SDP. Zie voor informatie over de 'ver
dringing' met name het artikel van Joost Warmer 
'De SDP in de geschiedschrijving van de CPN', in 
Cahier 4. 

2. H. J. Scheffer, Het Volksdagblad. Arbeidersbewe
ging en dagbladpers. (Martinus Nijhoff, 1981 ). 
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besloten dat het blad geen partij zal kiezen 
tussen de Socialistenbond en de 'parle
mentaire' SDAP. In de eerste redactie 
zitten geen leden van de Socialistenbond, 
maar wel enkele leden van de SOAP en 
enkele niet-socialisten. 
De financiering levert aanvankelijk nogal 
wat problemen op, maar uiteindelijk kan 
men starten in een eigen drukkerij als mr. 
F. A. van Hall, kassier en effectencommis
sionair uit Utrecht, tienduizend gulden 
fourneert. Deze miljonair zal tot 1908 jaar
lijks bovendien de forse verliezen voor zijn 
rekening nemen! 'Zulke kapitalisten zijn 
met een kaarsje te zoeken!', concludeert 
de raad van commissarissen in 1908 niet 
ten onrechte als het blad ophoudt te ver
schijnen. 
Schefferschenktzeer veel aandachtaan 
Van Hall, maar toch wordt niet duidelijk 
waarom deze honderdduizenden guldens 
spendeert aan een blad, dat veelal tegen 
de positie van zijn klasse in gaat. Mogelijk 
kan zijn steun verklaard worden uit het feit 
dat hij in zijn eigen milieu niet geaccepteerd 
wordt. Mogelijk speelt ook zijn voorkeur 
voor niet zo solide projecten een rol, want 
Van Hall financiert ook de Hollandscha 
Opera en wordt eigenaar van het Paleis 
voor Volksvlijt in Amsterdam. Politieke 
motieven lijken nauwelijks aanwezig, want 
de man schenkt met een even groot gemak 
meer dan acht ton aan de Vereeniging tot 
Bevordering van 's Lands Weerbaarheid. 
Van Hall is ook financieel betrokken bij de 
aanleg van spoorwegen in Rusland en 
Nederland en bij enkele gas- en steenfa
brieken. Hij komt een aantal keren met de 
justitie in aanraking in verband met nogal 
duistere handelsaffaires. 
Tussen 1865 en 1877 is Van Hall (liberaal) 
lid van de Utrechtse gemeenteraad en in 
1903 dingt hij bij tussentijdse verkiezingen 
in het district Amsterdam naar een Kamer
zetel. Van Hall is zeker geen socialist en 
Scheffer maakt ook niet duidelijk waarom 
hij meent dat Van Hall 'meer sympathie 
voor de SDB dan voor de SDAP' (p. 40) 
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zou hebben gehad. Volgens Scheffer heeft 
Van Hall zich echter nauwelijks met de 
inhoud van de krant bemoeid en daarom 
is de vraag naar Van Halls motieven minder 
belangrijk. Die inhoud is met name bepaald 
door de redactie, hoewel directie, aandeel
houders en commissarissen wel gepro
beerd hebben invloed uit te oefenen. 
Scheffer onderscheidt met betrekking tot 
de inhoud twee fasen. In de eerste (1895-
1900) is Het Volksdagblad geen socialisti
sche krant: 'De krant richtte zich in deze 
jaren tot alle werklieden en arbeiders, wat 
betekende dat zij opkwam voor de belangen 
van deze bevolkingsgroepen en voor de 
rest neutraal was. Die neutrale houding 
gold vooral ten opzichte van de geschillen 
tussen de socialisten onderling.' (p. 148.) 
De SDAP verlangt na een aantal jaren 
echter meer poltieke steun van Het Volks
dagblad en als die geweigerd wordt, richt 
men zelf Het Volk op (1900). 
Hierna wordt volgens Scheffer Het Volks
dagblad minder neutraal. Allengs wordt 
het meer socialistisch en met name wordt 
voorkeur getoond voor het sociaal-anar
chisme, terwijl scepsis ten opzichte van de 
SOAP overheerst. In 1903, tijdens de 
spoorwegstaking, neemt het blad fel stel
ling tegen met name Troelstra ('laf' en 
'dubbelhartig') die in Het Volk de tweede 
staking heeft aangevallen. 
De vraag is echter of Scheffer niet al te 
gemakkelijk het bekende etiket 'sociaal
anarchistisch' gebruikt, omdat allereerst 
het NAS, zeker voor de oprichting van het 
NVV in 1906, méér vertegenwoordigt. 
Bovendien geeft hij zelf aan dat ook over 
het NVV uitvoerig en objectief wordt be
richt, al heeft de krant zich aanvankelijk 
tegen de oprichting van de 'moderne' 
vakcentrale gekeerd. 
De beschrijving van de inhoud van Het 
Volksdagblad in het boek van Scheffer is 
gebrekkig. Slechts één hoofdstuk van 
twaalf pagina's en een aantal verspreide 
alinea's hebben expliciet betrekking op de 
inhoud van de krant. Dat is weinig, terwijl 
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het toch het meest interessante aspect is. 
Bovendien zijn de inhoudsbeschrijvingen 
zeer algemeen van aard. In een boek over 
een krant dient een grondige inhoudsana
lyse (waar de moderne communicatiewe
tenschap methodes voor heeft ontwikkeld) 
centraal te staan, omdat alleen zo de bete
kenis van zo'n dagblad duidelijk kan wor
den. Scheffer zelf noemt Het Volksdagblad 
een 'onmisbare bron voor beoefenaars 
van de sociale geschiedenis' (p. 159), maar 
hij verzuimt in zijn studie deze bron te 
ontsluiten. Dit is jammer, vooral omdat de 
overige informatie zeer gedegen is. 
Na 1900 gaat het steeds slechter met Het 
Volksdagblad. Men is in 1895 begonnen 
met circa 4500 abonnees, met name in 
Amsterdam, hoewel Het Volksdagblad een 
landelijke krant wilde zijn. In een aantal 
maanden na de start is het aantal abonne
menten opgelopen tot ongeveer 7000. In 
1900 wordt een top bereikt van 10.000 
abonnees. Daarna zet een daling in, die 
aanvankelijk geleidelijk, maar vanaf 1904 
nogal snel gaat. In 1907 zijn er nog 5000 
abonnees over. 
De advertentieopbrengsten (die nooit 
hoog geweest zijn) verminderen, mede 
door het dalende aantal lezers, verder. De 
drukkerij, waar in 1908 nog 49 typografen 
werken, heeft een deel van de verliezen 
kunnen opvangen met opdrachten van 
derden. Maar de neergang blijkt niet te 
stuiten. Uitbreiding van het aantal pagina's 
in 1903 en een 'Zondagsblad' (later gevuld 
met kopij van 'Het Leven'!) kunnen het 
vertrek van abonnees naar met name De 
Courant en in mindere mate Het Volk niet 
tegenhouden. 
Voor Van Hall wordt het in 1908 te kostbaar 
en hoewel hij in dat jaar, mede dankzij 
bemiddeling van Domela Nieuwenhuis, 
nog wel enkele reddingspogingen toestaat, 
wordt in november 1908 de uitgave ge
staakt. De arbeiders hebben onvoldoende 
getoond behoefte te hebben aan de krant, 
zoals Van Hall als voorwaarde voor verdere 
steun had gesteld. De drukkerij blijft onder 
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de naam De Industrie bestaan. 

In 1909 verschijnt een nieuw Volksdagblad, 
maar na enkele dagen wordt de publikatie 
al weer gestaakt. 
Vijf jaar later, in 1914, wordt opnieuw en 
nu met succes een nieuw Volksdagblad 
(zonder 'Het' ervoor) uitgebracht. Het initi
atief hiervoor wordt genomen door de 
Nederlandsche Persvereeniging, die be
staat uit vertegenwoordigers van bij het 
NAS aangesloten bonden en enkele andere 
organisaties. De krant wordt uitgegeven 
door de particuliere drukkerij De Volhar
ding. Volgens Scheffer is het blad journa
listiek een voortzetting van het oude Volks
dagblad, hoewel het nog meer anti-milita
ristisch is. 
In de redactie zit ook de SDP-er W. Nutters, 
maar zijn partij is zelf niet bij het blad be
trokken. Dat gebeurt wel in 1915. Dan 
wordt na een conflict met De Volharding 
de krant, die vanaf dan Het Volksblad heet, 
gedrukt bij drukkerij De Strijd, waar ook De 
Tribune wordt gedrukt. De financiële pro
blemen voor Het Volksblad worden echter 
steeds groter en bovendien ontstaat in 
1916 ruzie in de redactie. 
Zaterdag 15 april 1916 verschijnt Het Volks
blad voor het laatst en vanaf de maandag 
daarop komt De Tribune dagelijks uit. 
Afgesproken is dat Het Volksblad zijn lezers 
op zal roepen om een abonnement op De 
Tribune te nemen en ook worden de abon
neelijsten van Het Volksblad aan De Tribune 
gegeven. In de redactie van De Tribune 
komen, naast Nutters, de syndicalist Lade
wijk en Henriëtte Roland Holst namens de 
Revolutionair-Socialistische Vereeniging, 
die in 1916 overigens met de SDP zal fuse
ren. 
Scheffer waardeert deze 'overname' ken
nelijk niet. Hij vermeldt bijvoorbeeld niet 
dat er bij de 'overname' enige tijd sprake is 
van samenwerking in het Revolutionair 
Socialistische Comité tussen o.a. anarchis
ten en communisten. Hij schrijft dat De 
Tribune in 1918 maar 4000 abonnees had 
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en maakt dan in één zin de sprong naar de 
jaren twintig, toen de Camintern De Tribune 
gefinancieerd zou hebben. De groei van 
SOP en De Tribune in de naoorlogse jaren 
slaat hij dan over. Eveneens is zijn kwalifi
catie van het latere Volksdagblad weinig 
vleiend, als hij schrijft dat deze krant 'be
halve in naam, niets op het eerste oftweede 
Volksdagblad leek' (p. 196). 
Aan de betekenis van deze studie doet 
deze vooringenomenheid aan het einde 
van het boek echter niets af. Het is een 
waardevol boek. De leesbaarheid valt 
echter tegen, vooral omdat Scheffer zeer 
veel informatie heeft opgenomen over 
allerlei personen. Vaak is die informatie 
niet nodig. Dat geldt eveneens voor allerlei 
feiten en feitjes (met name over de exploi-
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tatie van het blad), die waarschijnlijk alleen 
in verband met de chronologie zijn opge
nomen. 
Het ontbreken van een inhoudsanalyse is 
al genoemd. Ook het ontbreken van een 
(korte) beschrijving van de sociale en poli
tieke situatie in de jaren 1895-1918 zal het 
boek voor degenen die deze periode niet 
uit andere bron enigszins kennen, moeilij
ker te volgen maken. Al deze kritiek neemt 
echter niet weg dat Scheffer met zijn on
derzoek een wezenlijke bijdrage heeft 
geleverd aan de geschiedenis van de ar
beidersbeweging in een periode, die. te 
lang 'vertekend' is. 

Ruud Soeter 

Het glibberige pad naar Lebak 

Begin 1977 zag ik Paul van 't Veer voor het 
laatst. In de rij voor het buffet van de Pers
combinatie-kantine. Zoals altijd nuttigde 
een deel van de redactie van Het Parool, 
waar Van 't Veer werkte, na het 'sluiten' 
van de krant daar met het technisch perso
neel de lunch. Van 't Veer was ook iemand 
die lunchte en niet zijn boterhammen, van 
thuis meegenomen, opat; een lange man, 
gedistingeerd. Zijn kleren zagen er altijd 
keurig uit, evenals de artikelen, die hij als 
journalist schreef. 
Pa ui van 't Veer was toen net terug uit 
Indonesië. Daar had hij een reis gemaakt 
langs de plaatsen waar Eduard Douwes 
Dekker in de vorige eeuw als koloniaal 
bestuursbeambte werkte. En daarover in 
het Hollands maandblad (dec. '76) gesch
reven. Een voorbereiding voor zijn boek 
Het leven van Multatuli. 1 

Het leven van Multatuli is een mooi boek 

geworden, in een heerlijke, leesbare stijl 
geschreven begint het als een ouderwets 
jongensboek. Het mondt uit, door de te 
vroege dood van Van 't Veer op 14 mei 
1979, in de beschrijving van de 'zaak van 
Lebak'. Daarover schrijft Van 't Veer: 'Voor 
mijzelf heeft de reconstructie van de zaak 
van Lebak uit de authentieke stukken en 
met bestudering van de historische sa
menhang het lichtelijk onverwachte gevolg 
gehad dat ik eerder méér overtuigd raakte 
van Dekkers gelijk dan minder' (blz. 359). 
Een ander onderdeel van ditzelfde pro
bleem, hoe een biografie (historie) te schrij
ven van een persoon waarmee de histori
cus zichzelf verbonden voelt, komt naar 
voren in de reconstructie van Dekkers 

1. Het leven van Multatuli door Pa ui van 't Veer 
werd uitgegeven bij de Arbeiderspers, 473 
pagina's, en kost f 69,50. 
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jeugd. Immers hoe makkelijk is het niet al 
meteen toe te willen geven aan Multatuli's 
eigen versie, dat hem als gewone burger
jongen al zoveel te kort was gedaan? Van 
't Veer heeft dit probleem op sublieme en 
originele wijze opgelost. Vooral van belang 
is zijn interpretatie en plaatsing van de 
brieven aan Caroline Versteegh en de 
verlovingsbrieven aan Everdine van Wijn
bergen, waarin Dekker verhaalt over zijn 
burgerjongenafkomst Van 't Veer heeft 
een 'bewogen' biografie geschreven en 
blijft in zijn objectiviteit overeind. Ondanks 
verbondenheid behoudt Van 't Veer jour
nalistieke afstand en zou in staat geweest 
zijn om in een interview Multatuli het vuur 
na aan de schenen te leggen. 
Over Multatuli is al veel geschreven, onder 
andere door W. F. Hermans en eerder door 
Ter Braak en Du Perron. Een biografie 
ontbrak. Het in 1960 bij Pegasus verschenen 
Multatuli- aanklager, strijder, realist van 
F. W. Driessen mag als zodanig zeker niet 
worden aangemerkt. Het is moeilijk volg
baar en zeer tijdgebonden. Overigens wel 
interessant hoe snel Amsterdam verandert. 
Driessen schrijft over de Korsjespoortsteeg, 
waar op nummer 20 Douwes Dekker op 3 
maart 1820 werd geboren: 'De talloze 
mannen en vrouwen, die zich na de arbeid 
op de fiets door het smalle straatje huis
waarts reppen'. Nu, 22 jaar later, is de 
steeg een 'dood' straatje, tot waar de rosse 
buurt zich al heeft uitgebreid. 

Onderuit 

Multatuli was een bewogen schrijver en in 
een bewogen biografie gaat de historicus 
snel onderuit. 
Paul van 't Veer is dat niet overkomen, hij 
is op het glibberige pad naar Lebak over
eind gebleven. 
Zijn methode is even simpel als doeltref
fend. Bij het eerder genoemde gebruik van 
de brieven aan Caroline Versteegh en 
Everdine (Tine) van Wijnbergen beperkt 
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Van 't Veer zich in eerste instantie tot het 
weergeven. De lezer vormt zichzelf een 
oordeel, waarna Van 't Veer in een biogra
fische notitie met zijn eigen interpretatie 
komt. 
In de zaak van Lebak is de methode iets 
anders. Hier beschikt de historicus immers 
ook over een 'autobiografie', de Max Have
laar. De meeste authentieke stukken van 
deze zaak zijn nog aanwezig en Van 't Veer 
heeft ze onderzocht en geeft een precies 
verloop van de gebeurtenissen. Opnieuw 
volgt een biografische notitie. 
'Wie teruggaat naar Lebak anno voorjaar 
1856, zoals ik in de voorafgaande hoofd
stukken van dit deel heb gedaan, komt een 
andere Dekker tegen dan de man die Mul
tatuli in de gedaante van Max Havelaar 
opvoerde. Laat ik er niet omheen draaien: 
het is mijns inziens een sympathiekere 
man. Eduard Douwes Dekker had als assis
tent-resident van Lebak meer gelijk dan 
Max Havelaar in 1860, eenvoudig omdat in 
de werkelijkheid van het Indië in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw een bestuurs
ambtenaar als Havelaar ondenkbaar was 
en één als Dekker niet'. 
Het gelijk van Multatuli staat voor Van 't 
Veer niet bij voorbaat vast en het gelijk 
van Dekker, met zijn menselijke zwakheden 
als twijfel, ijdelheid, angst en eerzucht, 
komt pas na onderzoek vast te staan. 
De indruk uit de kantine van de 
Perscombinatie is juist gebleken. Het lage 
niveau van het laatste hoofdstuk van Het 
leven van Multatuli over het schrijven van 
de Max Havelaar en enkele Van 't Veer 
aangewreven feitelijke onjuistheden en 
tekortkomingen zijn toe te schrijven aan 
zijn voortijdig overlijden en het slechte 
werk van de uitgever/bezorger van het 
boek. 
Het Leven van Multatuli is een lezenswaar
dige geschiedschrijving van Amsterdam, 
Indonesië en Eduard Douwes Dekker in de 
vorige eeuw. 

Ben Braber 
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Leestafel 

VROUWENTIJDSCHRIFTEN 
Niet zolang geleden verscheen de bundel 
'Feminisme en politieke macht'\ waarin 
een aantal vrouwen aan het woord komt 
die vanuit hun ervaringen ingaan op de 
'strategievraag'. De redactie van de bundel 
- die overigens vooraf ging aan een con
gres over dit thema in De Populier en 
gevolgd gaat worden door een tweede 
bundel waarin het accent meer zal liggen 
op theoretische discussies en ideologische 
achtergrondartikelen - pretendeert niet 
een volledig overzicht te geven van 'de' 
vrouwenbeweging op dit moment, maar 
wil een aanzet geven tot de discussie over 
vrouwenbeweging en machtsvorming. 
Een terugkerend thema in een groot aantal 
bijdragen is het verlangen naar meer geza
menlijkheid, zowel in structuur als in the
orievorming. 

Monique Corten schrijft vanuit haar erva
ringen in de ABVA over de ervaringen die 
vakbandsvrouwen de laatste jaren hebben 
opgedaan. Vrouwen zijn zich in de tweede 
helft van de jaren zeventig gaan organise
ren binnen de vakbeweging vanuit het 
'dubbele strategie'-denken. Dat wil zeggen 
dat het noodzakelijk is voor feministische 
strijd om zowel een autonome vrouwenbe
weging te hebben- autonoom in de zin 
van: onafhankelijk van door mannen ge
domineerde organisaties en instituties
als je te organiseren binnen de bestaande 
instellingen, op je werk, binnen algemene 
organisaties en vooral binnen 'traditioneel' 
links. De schrijfster stelt dat die dubbele 
strategie (deels) is mislukt, door het uitblij
ven van de verbinding tussen beide strijd
terreinen én door de positie die feministen 
binnen de vakbond kregen. 
Voor het feit dat de twee strijdterreinen los 

van elkaar blijven staan- de autonome 
vrouwenbeweging op het 'privé'terrein 
van seksualiteit, moederschap, lijfpolitiek, 
relatievormen, terwijl de linkse (mannen)
beweging de sociaal-economische strijd 
voerde- zoekt M. Corten een verklaring 
in de maatschappijanalyse die in de femi
nistische beweging overheerst. Gestoten 
op de grenzen van een marxistische ver
klaring voor vrouwenonderdrukking zijn 
feministen verder gegaan, zonder echter 
een verbinding te leggen tussen de femi
nistische en marxistische analyses. 
Sociaal-economische strijd kreeg volgens 
haar binnen de autonome vrouwenbewe
ging minder de nadruk, omdat de kern van 
vrouwenonderdrukking veeleer gezocht 
werd in de seksetegenstellingen dan in de 
klassetegenstellingen. Dit leidde tot het 
onjuiste beeld als zouden er binnen sociaal
economische strijdpunten geen sekse
tegenstellingen meespelen (en omgekeerd 
binnen de radicale vrouwenstrijd geen 
klassetegenstellingen). 
M. Corten pleit voor een duidelijke verbin
ding tussen de twee strijdterreinen. Bij
voorbeeld binnen de strijd voor betaald 
werk voor vrouwen zouden eisen gesteld 
moeten worden waarbij de relatie tussen 
de positie van vrouwen in gezin en in 
loonarbeid ter discussie wordt gesteld, 
waarbij machtsverhoudingen op beide 
gebieden worden aangevallen en de kwali
teit van arbeid centraal staat. 
Het optreden van vrouwen binnen de 
vakbeweging zelf, gaat ook uit van zo'n 
'dubbele strategie': enerzijds eigen vrou
wengroepen vormen en anderzijds werken 

1. Feminisme en politieke macht. Anet Bleich, Freda 
Bröes, e.a .. Deel 1. Posities, problemen en strate
gieën. Uitgeverij De Populier, april 1982. 
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binnen de bestaande vakbondsstructuur. 
Deze strategie werd en wordt gevoerd 
vanuit een 'bondgenotenpolitiek'; het idee 
dat het mogelijk is vrouweneisen binnen 
de vakbond te integreren om daarna ver
sterkt de strijd tegen de gemeenschappelij
ke vijand aan te gaan. De vakbandsvrouwen 
liepen echter tegen enorme weerstanden 
op, waardoor duidelijk werd dat er binnen 
de bond grote belangentegenstellingen 
zijn. 'Wat vrouwen eisen komt neer op een 
fundamentele verandering in de hele poli
tiek en in het hele denken van de vakbewe
ging. En mannen hebben op elk gebied 
posities verworven, die ze niet makkelijk 
prijsgeven.' Twee misrekeningen dus 
eigenlijk: geen verbinding tussen de twee 
feministische strijdterreinen en een te 
positieve inschatting van de gelijke belan
gen van vrouwen en mannen op sociaal
economisch gebied. 
Een versterking van de positie van vrouwen 
binnen de vakbeweging (nodig om alsnog 
tot geïntegreerde strijd te komen) stelt 
Monique voor, door zich buiten de be
staande structuur om en op eigen voor
waarden te organiseren; bondgenoten in 
de eerste plaats in de feministische bewe
ging te zoeken; zowellandelijk als klein
schalig (met name in de bedrijven) eigen 
macht te ontwikkelen. Ze besluit met te 
zeggen dat een discussie over een vrou
wenvakbond wat haar betreft niet uit de 
weg gegaan hoeft te worden. 
Pleit Monique Corten voor een duidelijke 
verbinding van strijdterreinen, Francis van 
Soest wil een verschuiving; van het 'veilige' 
gebied van de vrouwencultuur naar de 
strijd tegen wetgever, instituties en zaken
leven. Ze vindt dat de autonome vrouwen
beweging tot nu toe te veel naar binnen 
gericht is geweest, waardoor ze geaccep
teerd wordt omdat ze niet écht gevaarlijk 
is. "Op dit moment zijn we niet echt ge
vaarlijk. We blijven keurig 'onder ons' in 
vrouwen kafé's, -huizen, -groepen. We 
veroorzaken geen last en worden als dank 
daarvoor gesubsidieerd. Zolang we in de 
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marge blijven mogen we vrouwengezond
heidscentra en blijf-van-mijn-lijf-huizen 
oprichten. We kunnen genieten van gelijk
heid en zusterschap ... tot we erachter ko
men dat we, dankzij een nieuwe wet, niet 
langer recht hebben op een eigen uitkering 
(of, omgekeerd, onderhoudsplichting 
zijn)." 
Feitelijk zegt ze dus dat de moeizaam be
vochten eigen voorzieningen zich nu tégen 
vrouwen kunnen gaan keren; dat de encla
ve in het patriarchaat tot (weliswaar aan
gename) gevangenis wordt gemaakt. 
Om dat te voorkomen moet de autonome 
vrouwenbeweging als geheel de strijd in 
de openbaarheid aangaan. Daartoe, zo 
zegt ze, moet je je aan de structuur van de 
gevestigde maatschappij aanpassen om 
de tegenstander met z'n eigen wapens te 
verslaan. Dit stuit echter op hindernissen 
binnen de autonome vrouwenbeweging: 
vrouwen die de strijd in de openbaarheid 
aanbinden krijgen geen steun en worden 
beschuldigd van machtswellust en onfemi
nistisch gedrag. Dit komt volgens haar 
voort uit de normen van de vrouwenbewe
ging die zij onder drie noemers zet: 
1. de autonomiegedachte, waarmee be

doeld wordt de eigenheid van elke 
groep binnen de vrouwenbeweging, die 
alles zelf wil uitvinden en bediscussië-
ren; 

2. het primaat van gevoel; het grote belang 
dat gehecht wordt aan gevoelens en de 
weerzin om dingen te doen die tegen je 
gevoel ingaan (zoals bijv. onderhande
len met mensen die je helemaal niet ver
trouwt); 

3. de horizontale structuur: 'onze overtui
ging dat alle vrouwen dezelfde inbreng 
hebben en alles kunnen of minstens 
kunnen leren. Op zich een prachtig 
principe, maar de omkering ervan houdt 
in dat je je als deskundige vrouw op 
een bepaald terrein niet mag profileren, 
omdat je daarmee andere vrouwen 
dwarsboomt in hun ontwikkeling.' 

Ze wil dat die normen ter discussie gesteld 
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worden en liefst overboord gegooid omdat 
ze een daadkrachtige en op eenheid geba
seerde structuur in de weg staan. Zelf 
denkt ze in de richting van een structuur 
waarbij voor één bepaalde actie (bijvoor
beeld omgangsrecht, sociale zekerheids
wetgeving) een groep het mandaat krijgt 
en de hele vrouwenbeweging zich achter 
die actie schaart. 

F. van Soest noemde het omgangsrecht en 
de sociale zekerheidswetgeving niet per 
ongeluk of willekeurig als actuele feminis
tische actiepunten. Deze twee zaken zijn op 
het ogenblik in de belangstelling vanwege 
twee wetsontwerpen of, preciezer gezegd, 
vanwege de aandacht die vanuit de femi
nistische beweging op de vrouwvijandig
heid van die wetsontwerpen is gevestigd.2 

Naar aanleiding van het wetsontwerp 
omtrent het omgangsrecht is het 'Komité 
vrouwen en familierecht' opgericht. Selma 
Sevenhuijsen werkt in de Populier-bundel 
aan de hand van de ervaringen met de 
werkwijze van het comité het 'pressie
groep'-model uit. Dit betreft een kleine 
groep, samengesteld op basis van deskun
digheid en bereidheid hard te werken, die 
zichzelf een 'tussenfunctie' toekent tussen 
de vrouwenbeweging en de beleidswereld. 
'Dat wil zeggen aan de ene kant informatie 
en steun geven aan vrouwen, aan de andere 
kant ervaringen van vrouwen en een femi
nistische visie vertalen naar beleid.' 
Door de keuze van groepen in de Populier
bundel- namelijk die groepen die vooral 
gericht zijn op strijd via de 'traditionele' 
politiek- wekt het boek misschien de 
onterechte indruk dat alleen dfe groepen 
(politieke) macht kunnen vormen die dat 
via de 'geëigende' kanalen doen. Juist ook 
de delen van de vrouwenbeweging die 
zich niet expliciet op politiek richten zijn 
echter wel degelijk bezig maatschappelijke 
macht te veroveren en zaken in de maat
schappij te veranderen. 
Hierbij denk ik met name aan de machts
vorming die uitgaat van de opbouw van 
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een eigen vrouwencultuur en die ik dan 
ook absoluut niet beoordeel als een 'in de 
marge blijven' zoals F. van Soest stelt. 
Maar ook denk ik hierbij aan vrouwen die 
-al dan niet aan de universiteit- bezig 
zijn met het (verder) ontwikkelen van vrou
wenstudies. Het bekritiseren van de be
staande wetenschap en het uitwerken van 
een feministische wetenschapspraktijk valt 
mijns inziens óók onder de verovering van 
maatschappelijke macht.3 

Na deze wat 'zware' strategiediscussie, 
gericht op de politieke machtsvorming van 
de feministische beweging op langere 
termijn, aandacht voor een 'nieuwe' actie
vorm voor de korte termijn waarover in 
het oktobernummer van het feministisch
socialistische blad 'Katijf' wordt bericht. 
Ter ondersteuning van een actiedag van 
Blijf van mijn Lijf in Rotterdam onder het 
motto 'Stop geweld tegen vrouwen', werd 
in de Rotterdamse metro een onzichtbaar 
theater opgevoerd. Het onzichtbare van 
onzichtbaar theater zit in het feit dat de 
toeschouw(st)er niet in de gaten heeft dat 
er geacteerd wordt. In dit geval werd een 
scène over seksueel geweld gespeeld (in 
de metro wordt een meisje overduidelijk 
lastiggevallen door een man). Zonder te 
weten nemen de mensen eromheen (de 
metroreizigers in dit geval) deel aan theater. 
Dat wordt nog versterkt doordat andere 
(voor metropubliek spelende) speelsters 
hen bij het gebeurde betrekken. 
In onzichtbaar theater worden 'alledaagse' 
vormen van onderdrukking op zo'n manier 
uitgedrukt dat het opeens minder 'normaal' 

2. Zie over omgangsrecht: Annick Verbraken, Wordt 
vaders wil wet? In: Socialisties-Feministiese Tek
sten 6, Amsterdam 1981. 
Over de sociale zekerheidswetgeving: Houden 
van is niet onderhouden. Vrouwen tegen kostwin
nerschap, onder redactie van M. Corten, M. van 
Dam e.a., Amsterdam 1982. 

3. Voor informatie over de stand van zaken op het 
gebied van vrouwenstudies verwijs ik naar 
Tijdschrift voor vrouwenstudies, onder redactie 
van T. Campagne, F. van Gelder e.a., dat vier maal 
per jaar verschijnt. 
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is. Het maakt de omstanders als het ware 
medeplichtig omdat ze op dat moment 
een keuze moeten doen voor wel of niet 
ingrijpen, wel of niet met elkaar erover 
praten. Vaak trekken de speelsters en spe
lers zich terug zodra de omstanders met 
elkaar in discussie zijn gekomen. Ze vertel
len echter nooit dat het theater was, omdat 
het dan afgedaan kan worden met 'oh ... 
het was dus toch niet echt', terwijl het 
natuurlijk wel om realistische situaties 
gaat. 
De groep vindt het onzichtbaar theater
dat één van de theatervormen is die onder 
de naam 'Theater van de onderdrukten' 
werd ontwikkeld door Augusto Boal in 
Zuid-Amerika- een aanwinst als actie
middel in de vrouwenstrijd; naar buiten 
toe, maar ook voor henzelf, omdat het 
opzetten en uitvoeren van een produktie 
henzelf bewuster maakt van wat (in dit 
geval) seksueel geweld voor verschillende 
en onverwacht dicht-bij-je-bed-staande 
inhouden heeft. 

Militarisme 

In hetzelfde nummer van Katijf ook een 
artikel over het vrouwenvredeskamp in 
Soesterberg dat (o, toeval) de week voor 
een grote landelijke manifestatie- die 
desondanks toch is doorgegaan -op 
gewelddadige manier werd ontruimd. 
Naast hun bewondering voor de taaie 
volharding van de permanente 'kern' en 
de steeds wisselende groepen vrouwen 
eromheen, plaatsen de schrijfsters van het 
artikel een paar kanttekeningen bij hun 
ervaringen in het kamp. Die betreffen 
vooral de angst voor onderlinge verdeeld
heid binnenin het kamp, waardoor ver
schillen huns inziens werden 'toegedekt' 
en het idee dat er alleen al door een andere 
manier van samenleven van vrouwen met 
elkaar, iets verandert. "We vonden dat er 
teveel een sfeertje heerste van 'als vrouwen 
bij elkaar zitten en op een andere manier 
samenleven, dan komt alles vanzelf wel 
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goed'." Volgens de schrijfsters werd niet 
ver genoeg doorgedacht over de speciale 
verhouding die vrouwen met militarisme 
hebben. Toen ze dat punt aankaartten 
'ontspon zich ( ... ) een diskussie over vrou
welijke vaardigheden, aangeleerd in deze 
maatschappij, die vrouwen vredelievender 
maken. Vrouwen staan dichter bij zichzelf, 
kijken meer naar zichzelf, zijn emotioneler. 
Vrouwen hebben minder geldingsdrang, 
minder behoefte aan macht. Daarom zijn 
ze makkelijker te motiveren om zich te 
verzetten tegen het militarisme en om op 
een andere manier samen te leven.' 
De schrijfsters stellen zelf voor verder na te 
denken over de vragen die Marijke Mossink 
zich stelt in een artikel in Lover: "Hoe is de 
arbeidsdeling tot stand gekomen die man
nen de wapens en vrouwen de kinderen 
geeft? Hoe zit de 'militaire' man in elkaar? 
Waar komt de agressie vandaan, hoe ziet 
agressie eruit bij mannen en hoe bij vrou
wen?( ... )' 

Verschillen 

Een belangrijk item in de vrouwenbewe
ging dat de laatste tijd steeds meer aan
dacht krijgt is 'verschillen tussen feminis
ten'. Lange tijd heeft het idee van gelijkheid 
en zusterschap de boventoon gevoerd 
vanuit de ontdekking en analyse van ge
meenschappelijk gevoelde onderdrukking 
('het persoonlijke is politiek'). De laatste 
tijd komt er steeds meer oog voor de ver
schillen tussen vrouwen en de daaruit 
volgende of daarmee samenhangende 
verschillende maatschappelijke posities 
die vrouwen innemen: homoseksuele 
vrouwen en heteroseksuele vrouwen, 
oudere en jongere vrouwen, arbeidersklas
sevrouwen en middenklassevrouwen, 
zwarte en witte vrouwen. 

Racisme 

In het zevende nummer van 'Socialisties
feministiese Teksten' schrijft Philomena 
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Essedover racisme binnen de feministische 
beweging en de relatie tussen de vrou
wenbeweging en de zwarte bevrijdingsbe
weging. 
In feministische kringen is racisme een 
onbesproken gebied en dat komt voor een 
deel omdat velen ervan uitgaan dat je als 
feministe anti-seksistisch, anti-kapitalis
tisch, anti-autoritair, anti' ... en 'dus' anti-ra
cistisch bent. Maar 'het' feminisme is nog 
steeds 'blank' feminisme en Ph. Essed stelt 
dat het nodig is het racisme in de vrou
wenbeweging te analyseren om te kunnen 
komen tot een anti-racistisch feminisme, 
want: 'Zolang blanke feministen niet expli
ciet aandacht gaan besteden aan de be
strijding van racisme- een wezenlijk deel 
van onze ervaringen en dus ook een we
zenlijk deel van doen, denken en handelen 
van blanke vrouwen (en mannen)- zal er 
een kloof blijven bestaan tussen blanke en 
zwarte vrouwen. Dit betekent een belem
mering voor verdere groei naar een sterk 
verankerd feminisme zowel in westerse 
samenlevingen als internationaal. Want 
wij zwarte-gekleurde vrouwen vormen 
vanuit onze ervaringen met zowel racisme 
als seksisme een onmisbare bron van 
inzichten waar blanke vrouwen veel van 
kunnen leren.' 
Ze maakt onderscheid tussen actief racisme 
(geen kamer verhuren aan een zwart/ge
kleurd persoon bijv.) en passief racisme (je 
niet verzetten tegen racisme) en tussen 
actief en passief anti-racisme. Onder actief 
anti-racisme verstaat ze dat je als blanke 
nadenkt over je eigen onbewuste denk
beelden en probeert die te veranderen. 
'Wat voel je als je in de tram naast mij zit 
(of moet gaan zitten!!!) in plaats van naast 
een blanke vrouw? Heb je weleens naar 
mijn ogen gekeken? ln mijn ogen gekeken? 
Wat voor associaties heb je als je denkt 
aan zwarte vrouwen? Vind je dit enge 
vragen? Vind je dit rare, onbelangrijke vra
gen?' 
Onder feministen heerst het stereotype 
beeld van de sterke, dominerende, matri-
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archale zwarte vrouw. Maar westerse 
vrouwen putten meer kracht uit het voor
beeld van hun 'moeders' uit een zeer ver 
verleden (amazones, heksen) dan uit het 
voorbeeld van haar nu levende zwarte/ge
kleurde zusters. 'Waarschijnlijk twijfelen ze 
er ook geen moment aan dat 'zelfs' vrou
wen uit het stenen tijdperk blank waren!' 
De relatie tussen blanke en zwarte/gekleur
de vrouwen is er vaak één van hulpver
leenster versus hulpvraagster, en die wordt 
in stand gehouden. Essed stelt dat zwarte/ 
gekleurde vrouwen aan een bepaald ver
wachtingspatroon moeten beantwoorden. 
Ze moeten àf zwak zielig hulpbehoevend, 
àf- wanneer ze een zekere opleiding 
hebben- sterk, zelfverzekerd en zeer 
feministisch zijn. Ze kunnen niet 'gewoon' 
zijn. "Zo was een Nederlandse feministe 
vreselijk teleurgesteld in die Turkse vrouw 
op de tv omdat ze zich 'nog liet onderdruk
ken door de Islam. En dat terwijl ze nog 
wel een universitaire studie achter de rug 
had'." 
Verder gaat Essed in haar artikel in op de 
zwarte bevrijdingsstrijd, omdat ze een 
duidelijke gemeenschappelijkheid ziet 
tussen onderdrukking op basis van sekse 
en ras. Ze legt een oorzakelijk verband 
tussen de activiteiten van blanke vrouwen 
in de zwarte beweging in de VS en de 
bewustwording van haar eigen onderdruk
te positie. 
Een goede manier om te onderzoeken hoe 
racisme in elkaar zit, is er vanuit te gaan 
dat alle witten in principe racistisch zijn. 
Dit zegt Lida van der Broek in het negende 
nummer van Katijf. (Zij maakt de politieke 
keuze om te spreken van 'wit' in plaats van 
'blank', omdat blank refereert aan 'beter', 
'nobeler', 'beschaafd'. In onze opvoeding 
hebben we heel veel verkeerde informatie 
gekregen over zwarte mensen, bijvoorbeeld 
dat ze dom, lui, heidens, onbeschaafd zijn 
en dat wij ze de beschaving hebben ge
bracht indertijd.)4 Dat beeld kun je zonder 
veel moeite terugvinden, bijvoorbeeld in 
(kinder)boeken of op de STER-reclame 
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waar zwarte mensen worden afgebeeld 
met een botje door hun neus. De eerste 
zwarte man in ons leven is de meest geac
cepteerde vorm van racisme, stelt L. van 
der Broek: Zwarte Piet, de dreigende dom
meknecht van de witte goedheiligman. 
De tegenstelling zwart= slecht, wit= goed, 
vind je zelfs terug in ons taalgebruik. Ph. 
Essed noemt als voorbeelden: het zwarte 
schaap, zwart werk, zwarte magie, de 
zwarte piet, de zwarte bladzijde uit je leven, 
zwarte tijden. Terwijl een positieve beteke
nis heeft: de witte (vredes)vlag, lelieblanke 
dames, witte bruidsjurken, de blonde blan
ke prins op het witte paard die Sneeuwitje 
wakker kwam zoenen. 5 

De doorwerking van superioriteitsgevoe
lens in ons dagelijks leven is meestal voor 
onszelf onbewust, maar voor zwarte men
sen pijnlijk merkbaar. Lida van der Broek: 
'Een van de eerste stappen tegen racisme 
op het individuele vlak is dan ook vaak het 
bewust om je heen kijken naar zwarte 
mensen. En als tweede stap bedenken: 
wat gaat er in je om als je zwarte mensen 
ziet. We zullen met elkaar alle vooroordelen 
die we hebben boven tafel moeten krijgen, 
nagaan waar ze \Nel en waar niet kloppen. 
Veel van die vooroordelen zijn zo ingebak
ken, dat we niet eens bedenken dat het 
onzin is.' Daarbij komt nog, zegt zij vervol
gens, dat racisme aansluit op angstgevoe
lens: angst voor verlies van onze positie, 
ons bestaan, onze macht. Die angst kan 
omslaan in woede, paniek of geweld jegens 
zwarte mensen. Maar ook kan het tot gevolg 
hebben dat we zwarte mensen maar liever 
niet zien, of niet willen zien dat ze zwart 
zijn ('Voor mij ben je niet zwart hoor'). Hier 
haal ik een citaat van Ph. Essed aan omdat 
het zo duidelijk aangeeft hoe sommige 
mensen omgaan met de 'uitzondering'; de 
zwarte vrouw op de trap, 'maar schóón'. 
Lida van der Broek geeft de witte vrou
wenbeweging een zware taak in de (witte 
kant van de) anti-racistische strijd. Juist 
vrouwen hebben de laatste vijftien jaar 
geanalyseerd hoe en waar zij als vrouw 
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onderdrukt worden en hebben daardoor 
een grotere gevoeligheid wat betreft het 
nagaan van onderdrukking. Bovendien, zo 
stelt ze, kunnen we als vrouwen nooit 
helemaal bevrijd worden als andere men
sen -waaronder andere vrouwen -op 
andere gronden onderdrukt worden. Zeker 
niet als wij daar zelf een rol in vervullen. 
Een belangrijke discussie voltrekt zich nog 
rond de 'lijfpolitiek'. In Katijf waarschuwt J. 
Outshoorn voor het loslaten van 'lijfpolitie
ke' zaken onder invloed van de economi
sche crisis; in Socialisties-Feministiese 
Teksten problematiseert de Amerikaanse 
Rosalid Petchesky de eis 'de vrouw beslist' 
in het reproduktiestrijdperk. Zij stelt dat 
zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over 
haar eigen lichaam en dus over haar re
produktie en dan vooral toegespitst op 
abortus een noodzakelijke politieke eis op 
de korte termijn is. Voor de lange termijn 
moeten we ons volgens haar veel meer 
dan tot nu toe gebeurd is, beraden op de 
verhoudingen waaronder (wij willen dat) 
de reproduktie is georganiseerd. Ze pro
beert een feministisch socialistisch per
spectief uit te werken waarin collectieve 
verantwoordelijkheid voor de reproduktie 
(en dan met name de verzorging van kin
deren) gerealiseerd zou kunnen zijn, maar 
ze komt er uiteindelijk op uit dat we de eis 
van zelfbeschikkingsrecht van vrouwen 
ook dàn moeilijk los kunnen laten, omdat 
maatschappelijke en individuele behoeftes 
bijna onmogelijk parallel kunnen lopen. 
Ik vind dat Petchesky zeer duidelijk de 
cruciale rol uitwerkt van het feit dat zwan
gerschappen zich in vrouwenlichamen 
afspelen en de consequenties daarvan in 
haar analyse van een verdergaande poli
tieke strijd verwerkt. Lilian de Bruijn 
4. Dit zendingsgevoel klinkt ook sterk door in de ma

nier waarop westerse feministen nu naar derde 
wereldvrouwen kijken: zij 'zijn nog niet zo ver' (als 
wij). Dit 'etnocentrisme' (het denken vanuit ile ei
gen situatie als de norm waaraan al het andere 
wordt afgemeten) haalt Ph. Essed ook aan. 

5. Tegenwoordig is er zogenaamde 'blanke vla' in 
de handel. Volgens mij appelleert die naam aan 
racistische gevoelens. 
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Prijzen Pene 1983 ongewijzigd! 
Waarde lezer van Politiek en Cultuur, 

Het verheugt ons u te kunnen meedelen, dat wij erin geslaagd zijn de kosten van 
P&C zo in de hand te houden, dat geen prijsverhoging voor 1983 behoeft te worden 
doorgevoerd. 
In verband hiermee vragen wij u echter, indien u dat nog niet gedaan heeft, het 
abonnementsgeld zo spoedig mogelijk aan ons over te maken. 

Uitgeverij Pegasus 



Dl CPN IN BI Pil IN HUN SlliiJO 11GINHRHIDIBIANDSIIDI8HIAIISMI Joop Morriën 

De CPN en de PKI in hun strijd 
tegen het Nederlandse kolonial~sme 

In dit kritisch politiek-historisch overzicht wordt - aan de hand van 
bronnenmateriaal uit Nederland, Indonesië en de Sowjet-Unie- de 
ontwikkeling van de gezamenlijke strijd van de communistische 
partijen van Nederland en Indonesië tegen het kolonialisme weerge
geven. 
Aan de orde komen onder meer: het ontstaan van de communistische 
beweging in Indonesië, de opvattingen over het koloniale vraagstuk 
van de Nederlandse arbeiderspartijen, het pan-islamisme, de opstand 
van 1926 en de vervolging van Indonesische communisten en 
nationalisten, de fascistische dreiging en de Tweede Wereldoorlog, de 
Augustusrevolutie van 1945, de koloniale oorlogen, het akkoord van 
Linggadjati en de Ronde Tafel Conferentie, het vraagstuk Nieuw
Guinea en de staatsgreep van Suharto c.s. in 1965. 
Het boek bevat een uitgebreide foto-bijlage van 30 pagina's. 

272 pag., paperback, f 30,-

Verkrijgbaar bij de erkende boekhandel. 

PEGASUS Leidsestraat 25, 1017 NT Amsterdam. Tel. 020-231138 



deze maand verschijnt: 

Martin Myant: 

Op 13 december 1981 werd in Polen de staat van beleg 
afgekondigd en een militair regiem geïnstalleerd. Op deze 
wijze werd - voorlopig - een einde gemaakt aan een 
hoopvolle ontwikkeling die was ingeleid door massale stakin
gen en de oprichting van het vrije vakverbond 'Solidariteit'. 
Slechts anderhalf jaar is het het Poolse volk vergund geweest 
min of meer ongehinderd uiting te geven aan zijn verlangen 
naar politieke democratie. 
Slechts anderhalf jaar heeft het georganiseerd strijd kunnen 
leveren tegen zelfgenoegzaam bureaucratisme, economisch 
wanbeleid, corruptie en politieke onderdrukking. 
Tegen een bevolking die blijk heeft gegeven van een enorm 

verantwoordelijkheidsbesef is vervolgens 'uit naam van het socialisme' het leger ingezet. 
De Engelse econoom en journalist Martin Myant heeft, onder meer tijdens een langdurig 
verblijf ter plaatse, de ontwikkelingen op de voet gevolgd. 
In 'Polen, achtergronden van een crisis' beschrijft en analyseert hij grondig doch zeer leesbaar 
een van de grootste drama's die zich sinds 1945 in Oost-Europa heeft afgespeeld. 

J40 pag., paperback f J4,-

Bij Pegasus Theun de Vries: 

Verzamelde ver
halen over on

derdrukking en 
verzet (1940-'45) 

Een min of meer definitieve keuze uit de korte verhalen van Theun de 
Vries over de misère in Nederlandse steden en dorpen onder de 
Duitse overheersing, over het leven in het concentratiekamp, over het 
verzet vooral. Centraal thema is de uiteindelijke onoverwinnelijkheid 
van de geest van menselijkheid onder de vaak barre fysieke terreur. 
Sirnon Vestdijk gaf ze de rake typering "pamflet-novellen " mee. 

322 blz., gebonden met stofomslag I 42,50 
Pegasus, Leidsestraat 25, 1017 NT Amsterdam. 

Verkrijgbaar bij de erkende boekhandel. 

PEGASUS Leidsestraat 25, 1017 NT Amsterdam. Tel. 020-231138 
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