
De kogel is door de kerk: de post-communisti-
sche Partei des Demokratischen Sozialismus zal de
komende vier jaar samen met de spd de Duitse
deelstaat Berlijn gaan regeren. Na twee maan-
den van onderhandelingen kwamen de twee so-
cialistische partijen op 7 januari jl. een coalitie-
akkoord overeen. De voorman van de pds, Gre-
gor Gysi, aanvaardde zelf de zware post van Wirt-
schaftssenator. Hem wacht de ondankbare taak de
grote achterdocht die het bedrijfsleven jegens
Rot-Rot koestert, weg te nemen en nieuwe in-
vesteerders naar de hoegenaamd failliete hoofd-
stad te lokken.

Gysi is al jaren één van de meest populaire en
spraakmakende politici van Duitsland. Hij geldt
als een charismatische en gedreven parlementa-
riër, een briljant debater en een intellectueel pur
sang. Hij is de lieveling van de media, doch is
evenzeer een controversiële persoonlijkheid. In
december 1989 nam hij de ondankbare taak op
zich de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands,
die de ddr veertig jaar lang op autoritaire en re-
pressieve wijze had bestuurd en een zware ver-
antwoordelijkheid droeg voor het economische,
ecologische en morele bankroet van de Oost-

Duitse ‘heilstaat’, om te vormen tot een vol-
waardige democratische partij, die een rol moest
zien te verwerven in de door de val van de Muur
ontstane machtsconstellatie ¬ eerst in de ddr

en daarna in het herenigde Duitsland. De partij
doopte zichzelf om tot pds en zou zich in de ja-
ren negentig stilaan nestelen in het Duitse poli-
tieke landschap, ofschoon zij door de andere par-
tijen blijvend met een koele distantie zou wor-
den bejegend. Deze integratie in het politieke
spectrum is vooral de verdienste geweest van
Gregor Gysi. Dat het hier een taai en een voor
Gysi zelf bij tijd en wijle uiterst frustrerend pro-
ces betreft, moge blijken uit zijn meest recente
boek, Ein Blick zurück, ein Schritt nach vorn.

In het boek staat, verspreid over negen hoofd-
stukken, een viertal thema’s centraal: de moei-
zame inkapseling van de sed-Nachfolgerpartei in
het politieke en maatschappelijke systeem van
de Bondsrepubliek c.q. de complexe verstand-
houding tussen de pds en de andere partijen; de
in alle volharding door diverse politici en onder-
zoekscommissies tegen Gysi persoonlijk ge-
voerde kruistocht; zijn buitenlandspolitieke op-
vattingen ¬ die in de praktijk vaak resulteerden
in aanvaringen met collega-parlementariërs, die
van zijn eigen partij incluis; en, onvermijdelijk,
de toekomst van de pds. Gysi neemt geen blad
voor de mond en beschikt over een cynische en
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vlijmscherpe pen, die hij tegen zowel de politici
uit het bürgerliche kamp als die uit het progres-
sieve kamp in stelling brengt. Zijn pds-Genossen
spaart hij geenszins.

�  
Oost-Duitse Gorbatsjov

Reeds direct in het eerste hoofdstuk zet Gysi uit-
een, waarom hij het besluit heeft genomen de
nationale politiek vaarwel te zeggen. Hij acht
zichzelf namelijk niet de aangewezen persoon
om de door hem aangezwengelde transformatie
van de sed tot een alom gerespecteerde volks-
partij te voltooien. In deze transformatie onder-
scheidt hij drie fasen: ten eerste de Selbstbehaup-
tung van de pds, die begin jaren negentig door
menig politicus en journalist als een sekte van
oud-communisten en Stasi-medewerkers werd
gezien; ten tweede de verankering van de partij
in Oost-Duitsland, waardoor de partij een steeds
manifester wordende rol als vertolker van de
groeiende onvrede onder de Ossies ging spelen
en ten derde de uitbouw van de pds in heel
Duitsland. Gysi meent dat hij de pds inmiddels
stevig op de politieke kaart heeft gezet en dat het
nu aan de jongere generatie is om nieuwe, een
breed publiek aansprekende conceptuele grond-
slagen te ontwikkelen, opdat de partij ook de
harten van de Wessies kan winnen.

De jarenlange hetze tegen zijn persoon in de
Bundestag en in de media vormen echter een re-
levantere verklaring voor Gysi’s besluit zich
terug te trekken. Hij geeft dit nergens expliciet
toe, maar de eerste drie hoofdstukken ademen
een dusdanige verbittering over deze gang van
zaken uit, dat de lezer slechts kan concluderen,
dat Gysi zijn portie wel gehad heeft. Toen hij in
december 1989 het roer van Egon Krenz over-
nam en de ontredderde communistische partij
het post-Koude Oorlog-tijdperk moest binnen-
loodsen, werd hij door de West-Duitse politici
en journalisten op relatief vriendelijke wijze be-
naderd. Eindelijk had zich een Oost-Duitse Gor-
batsjov aangediend, die tot aan de Duitse een-
wording de broodnodige hervormingen in de
ddr-moloch zou doorvoeren en in het verleden
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ook nog eens als advocaat van een aantal dissi-
denten was opgetreden. Niemand voorzag toen
dat de ddr op zo’n korte termijn van de land-
kaart zou verdwijnen. De regering-Kohl stuurde
evenwel op een snelle hereniging aan, welke op
3 oktober 1990 werd gerealiseerd. De West-
Duitse partijen gingen in ijl tempo werken aan
fusies met verwante Oost-Duitse partijen (die
op hun beurt de decennialange coöperatie met
de sed maar al te graag wensten te vergeten) en
ervoeren de pds daarbij immer meer als een
lastig obstakel. Ook bleef de pds buiten de op 12
april 1990 totstandgekomen Große Koalition on-
der leiding van Lothar de Maizière1. Nu de ddr

als sneeuw voor de zon wegsmolt en de overige
partijen de pds niet langer nodig hadden, sloeg
de stemming om en ontluikte zich een regel-
rechte vijandigheid jegens de communistische
erfgenamen. 

Januari 1990 markeert volgens Gysi het begin
van ‘die spezifische Kampagne gegen meine Per-
son’. Der Spiegel betichtte hem ervan louter in
macht, invloed en geld te zijn geïnteresseerd en
ook andere media, bijvoorbeeld Bild Zeitung en
Focus (dat Gysi beschuldigde van financiële
ondersteuning van Libië), en politieke partijen,
de cdu/csu voorop, zouden naderhand gretig
inhaken op de goed gedijende anti-pds-atmo-
sfeer. Gysi omschrijft dit als een verkapte
binnenlandse voortzetting der Hallstein-doc-
trine (het in 1955 door kanselier Adenauers ge-
lijknamige staatssecretaris op het Auswärtiges
Amt uitgedachte concept dat de Bondsrepubliek
de banden met alle staten die diplomatieke be-
trekkingen met de ddr wilden aangaan, zou ver-
breken). Als gunstig neveneffect van de anti-
pds-campagne noemt hij het onder de inwoners
der Neue Länder groeiende gevoel, dat hen in het
herenigde Duitsland gelijke kansen werden ont-
zegd en dat zij de gevolgen van het rauwe West-
Duitse kapitalisme en egoïsme aan den lijve
ondervonden. Hij beweert zelfs dat hij de Ossies
er herhaaldelijk van heeft moeten weerhouden
het ddr-verleden niet te verheerlijken.

De wijd verbreide afkeer van de pds, die
vooral door de cdu/csu wordt geventileerd,
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heeft volgens Gysi historische wortels. In de
Duitse geschiedenis hebben conservatieve
krachten er immer naar gestreefd links zoveel
mogelijk te isoleren. De vorming en consolidatie
van de Duitse natie was dan ook grotendeels een
rechts-reactionaire aangelegenheid. Dit had als
consequentie dat zich een agressief nationa-
lisme manifesteerde, dat zich ook tegen links
keerde en onder Hitler een monsterlijke climax
bereikte. Deze fatale ontwikkeling verklaart de
linkse vervreemding van de eigen natiestaat en
de moeizame omgang van veel progressieve
Duitsers met hun vaderland. Naar de mening
van Gysi is de cdu/csu de erfgenaam van deze
anti-linkse traditie, die een belangrijke compo-
nent van haar identiteit vormt. Hij gaat zelfs zo
ver te suggereren dat het rabiate anti-commu-
nisme der nazi’s in de Bondsrepubliek simpel-
weg werd voortgezet. Détente en Ostpolitik ver-
anderden nauwelijks iets aan deze stemming
(volledigheidshalve had Gysi hieraan mogen
toevoegen, dat de ontspanning tussen Oost en
West evenmin veel invloed heeft gehad op het
totalitaire gedrag en de dito politiek der commu-
nistische machthebbers). De ineenstorting van
het communisme was van niet geringe beteke-
nis voor het zelfbeeld van de christen-democra-
ten ¬ ‘Nach der Einheit wurde die PDS und da-
mit auch ich für die Union zu einer art Ersatz für
die untergegangene Sowjetunion, […] die unter-
gegangene ddr und sed’, aldus Gysi. Dit ver-
klaart z.i. de dweepzucht, waarmee zij de pds be-
naderden.     

Gysi zou de alom tierende anti-pds-stem-
ming zelf ook aan den lijve ondervinden. In ja-
nuari 1992 uitte Bärbel Bohley (de vroege stu-
wende kracht achter de ddr-oppositiebeweging
Neues Forum) de beschuldiging aan het adres van
Gysi dat hij als Inoffizieller Mitarbeiter (im) voor
de Stasi zou hebben gewerkt. Het was wederom
het tijdschrift Der Spiegel, dat als uitlaatklep voor
alle commotie fungeerde. Gysi zag zich genood-
zaakt een procedure bij de Immunitätsausschuß
van de Bondsdag (een vaste commissie die het
onderzoek naar door parlementariërs begane
strafbare feiten leidt) te beginnen om deze aan-

tijging te weerleggen. Hij ziet dit achteraf als een
grote vergissing, daar de commissie hem z.i. op
alle mogelijke manieren zou tegenwerken.
Uieindelijk oordeelde zij op 8 mei 1998 dat Gysi
in de periode 1975-1986 wel degelijk als im voor
de Oost-Duitse geheime dienst werkzaam was
geweest. Gysi vocht de uitspraak aan bij het Bun-
desverfassungsgericht te Karlsruhe, het opperste
gerechtshof in de Bondsrepubliek, maar dit
achtte zichzelf niet bevoegd om over de kwestie
een oordeel te vellen. Inmiddels had een aantal
lagere gerechtshoven wel bepaald dat de Aus-
schuß geen overtuigende bewijzen had aange-
voerd. Deze uitspraak interpreteerde Gysi als
een zekere genoegdoening, maar de geruchten
over zijn werkzaamheden voor de Stasi zijn
nooit geheel verdwenen en doken tijdens de coa-
litie-onderhandelingen in Berlijn wederom op. 

�  
Vervagende anti-pds-stemming

De animo zijnerzijds om in 1998 opnieuw voor
de pds te kandideren was door deze slepende af-
faire behoorlijk getaand, maar Gysi liet zich door
zijn partijgenoten en bevriende intellectuelen
toch overreden de pds-kar nogmaals te trekken.
Dat deed hij op succesvolle wijze: in september
1998 boekte de pds een bescheiden verkiezings-
overwinning en veroverde 37 zetels in de Bonds-
dag. Volgens Gysi onderkenden de overige par-
tijen nu eindelijk dat de pds een langer parle-
mentair leven beschoren was dan zij aanvanke-
lijk veronderstelden en dat hun Ausgrenzungs-
strategie feitelijk was mislukt. Dientengevolge
vervaagde de anti-pds-stemming. De cdu/csu-
fractieleden zouden voorzichtig contacten gaan
leggen met hun pds-collegae en waardeerden
Gysi’s gematigde houding ten tijde van de
Spendenaffäre, het zwartgeld-schandaal dat de
christen-democraten eind 1999 trof. Binnen de
spd maakten kanselier Gerhard Schröder en mi-
nister van Financiën Oskar Lafontaine (althans,
tot diens aftreden in maart 1999) nu de dienst
uit, die zich aanzienlijk gematigder opstelden
tegen de pds. Bovendien zou de partij in novem-
ber 1998 zowaar gaan regeren en wel in deelstaat
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Mecklenburg-Vorpommern, samen met de spd.
Als redenen van meer diepliggende aard noemt
Gysi het ontluikende besef dat er elders in
(West-)Europa links van de sociaal-democratie
ook partijen opereerden, de angst voor de pds in
de alte Länder is afgenomen en de jongere gene-
ratie cdu-/csu-ers minder affiniteit heeft met
de anti-communistische retoriek van de oude
garde. 

�  
Interne spanningen

spd, cdu/csu, Groenen en fdp hebben na 1998
onderkend dat de pds een vaste plaats heeft ver-
worven in de politieke arena en derhalve een fac-
tor is, die niet langer kan worden genegeerd.
Gysi schrijft, dat deze meer realistische en flexi-
bele omgang met de pds paradoxaal genoeg tot
toegenomen interne problemen in de partij
heeft geleid. De verwijten en aanvallen, die de
post-communisten te verduren kregen, impli-
ceerden dat zij zich gesloten, gedisciplineerd en
eensgezind opstelden. Nu vieren individueel
zelfbewustzijn en onderlinge rivaliteit hoogtij
en is het vernieuwingsproces tot stilstand geko-
men, aldus Gysi. Conservatieve stromingen in
de pds, zoals die Kommunistische Plattform en der
Marxistische Forum ruiken hun kans en proberen
de klok terug te draaien. Dogma’s en ideologie
hebben weer aan gewicht gewonnen, terwijl
Gysi een pragmatische politiek voorstaat. Deze
spanningen kwamen bijv. in april 2000 aan de
oppervlakte, toen een meerderheid der aanwezi-
gen op het partijcongres te Münster een voorstel
van Gysi om de vn-Veiligheidsraad per geval te
laten beoordelen, of ergens militaire interventie
nodig is, verwierp. Een tegenvoorstel dat iedere
interventie bij voorbaat afwees, werd wel aange-
nomen. Ook laaide de discussie over de omgang
met het ddr-verleden op en kreeg Gysi hevige
ruzie met de partij-afdeling in Hamburg, die
Duitse soldaten (inclusief de dienstplichtigen)
‘potentiële moordenaars’ noemde en de veroor-
deling van voormalige ddr-grenswachten voor
het neerschieten van vluchtelingen afwees (2).
Dan rijst al snel de vraag, of het inderdaad een
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wijs besluit van Gysi is geweest terug te treden
als landelijk partijleider, terwijl veel (invloed-
rijke) pds-ers nog altijd veel moeite hebben met
de meer hervormingsgezinde koers ¬ die hij als
geen ander personifieert ¬ en deze wellicht
zelfs willen terugdraaien. 

Gysi reserveert in zijn boek voldoende ruimte
voor de analyse van de problemen, met welke de
pds zou kunnen worden geconfronteerd. Zo
schrijft hij, dat indien de pds zich blijft vastbij-
ten in orthodoxe denkbeelden, terwijl de spd

verder opschuift naar het midden, zij het gevaar
loopt dat een derde partij het ontstane vacuüm
zal opvullen. Schuift zij daarentegen met de spd

mee, dan zal haar profiel vervagen en zal zij te af-
hankelijk worden van de sociaal-democraten.
Gysi vindt dat de pds de gulden middenweg
moet bewandelen, doch verzuimt te vermelden,
hoe deze er inhoudelijk dient uit te zien. Het aan-
dragen van concrete oplossingen ter doorbre-
king van dergelijke dilemma’s is, zo blijkt, niet
zijn sterkste kant. Ook gaat hij uitvoerig in op de
nogal versnipperde aanhang der pds. Er bestaan
krachtige regionale verschillen (in het oosten is
zij een ware volkspartij, in het westen een te ver-
waarlozen factor) en verschillen tussen de di-
verse generaties partijleden, om maar te zwijgen
over de elkaar beconcurrerende facties (van mar-
xistisch tot ‘rechts’). Hoe al deze pds-ers onder
één noemer moeten worden gebracht, laat Gysi
helaas in het midden.

Niettemin kan Ein Blick zurück, ein Schritt nach
vorn worden gekenschetst als een waardevol do-
cument, dat een adequaat inzicht in de denk-
wereld van deze eigenzinnige politicus biedt.
Enige kennis van de politieke en maatschappe-
lijke verhoudingen in de Bondsrepubliek is ech-
ter wel een vereiste. Sommige passages, bijvoor-
beeld die over de Immunitätsausschuß en sociaal-
economische vraagstukken, zijn in een enigs-
zins droge, juridische stijl opgesteld en vergen
een goed doorzettingsvermogen van de lezer.
Gysi’s boek weerspiegelt de lange weg die de pds

heeft afgelegd en wijst op talloze kwesties die de
partij nog parten zullen spelen. De regerings-
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deelname in Berlijn is de volgende stap in het
proces van politieke volwassenwording. De pds

zal in navolging van die Grünen verantwoording
moeten gaan dragen voor pijnlijke (bezuini-
gings)maatregelen. De partij moet nu aantonen,

dat zij meer is dan een oppositiepartij, die op
sluwe wijze van de onder de Ossies levende on-
vrede weet te profiteren. De toekomst zal uitwij-
zen, of zij hiertoe daadwerkelijk in staat is.
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Noten 

1. Deze brede coalitie van Allianz-
parteien (Ost-CDU, Deutsche Sozi-
ale Union en Demokratischer Auf-
bruch), Ost-SPD en Liberalen
was het resultaat van de eerste
vrije verkiezingen voor het
Oost-Duitse parlement, de
Volkskammer, op 18 maart 1990. 

2. In aanloop naar het partijcon-
gres van Dresden (6 en 7 okto-
ber 2001) barstte er een fel
intern debat over The War on Ter-
rorism los. Zie: J. Bult, ‘De anti-
oorlogskruistocht van de PDS’,
in: Atlantisch Perspectief, no.7/8
2001, pp.21-25.
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