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Aan het eind van de jaren veertig bracht de Ar-
beiderspers een anonieme brochure uit onder de
titel ‘De IJsberg’ en geschreven door een mede-
werker van de Wiardi Beckman Stichting. In de
brochure werd de Communistische Partij van
Nederland gekenschetst als een ‘filiaal van Mos-
kou’, waarmee niets meer of minder werd be-
doeld dan dat de politiek van de CPN werd vast-
gesteld door de leiding van de Communistische
Partij van de Sovjet-Unie. Wat daarvan voor het
oog van Neerlands volk zichtbaar was, aldus de
brochure, was niet meer dan het tipje van de ijs-
berg. De ware omvang van de bemoeienis van
‘Moskou’ en de heimelijke methoden waarmee
die bemoeienis werd gerealiseerd bleven voor de
gewone burger verborgen. 

De brochure verscheen tijdens de Koude Oor-
log. Niet lang tevoren hadden de Tsjechoslo-
waakse communisten niet door geweld maar
door infiltratie in politie en leger de macht in
het land overgenomen. 

De CPN sprak bij monde van voorzitter Ger-
ben Wagenaar zijn bewondering uit voor de
gang van zaken in Tsjecho-Slowakije. Andere
partijen, de Partij van de Arbeid niet in de laatste
plaats, reageerden fel op deze stellingname van

de partij die als ‘de vijfde colonne van Stalin’
werd gezien.

�  
Domesticatieproces

Kwalificaties als filiaal van Moskou en vijfde co-
lonne van Stalin kregen in het klimaat van de
Koude Oorlog uiteraard een bijzondere lading,
maar waren inhoudelijk niet onjuist en als zoda-
nig niet nieuw. Sterker nog, op het Nederlandse
communisme waren ze vanaf het prille begin tot
het einde van de jaren twintig in toenemende
mate van toepassing, en dat bleef zo tot in de ja-
ren zestig. Dat betoogt Gerrit Voerman met iets
andere woorden in zijn turfdikke dissertatie De
Meridiaan Van Moskou. De titel van het boek is
ontleend aan een uitspraak van Trotski uit 1920
waarmee hij tot uitdrukking bracht dat ‘Moskou’
het oriëntatiepunt was geworden voor de inter-
nationale communistische beweging. Voor af-
wijkende meningen was in die beweging geen
plaats. 

De rode lijn in Voermans boek is de ijzeren
consequentie waarmee in de jaren twintig Trots-
ki’s postulaat werd gerealiseerd, of, zoals hij zelf
in zijn inleiding zegt, het ‘toenemende verlies
van autonomie van de Nederlandse commu-
nistische partij als gevolg van het door Moskou
in gang gezette domesticatieproces’ ¬ een

� boeken
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mooie term voor het over een reeks van jaren
stelselmatig africhten van de Nederlandse com-
munistische leiders door de bazen en baasjes in
Moskou.

De geschiedenis van het communisme in
Nederland begint in 1909. In februari van dat
jaar zette het Deventer congres van de in naam
marxistische maar in de praktijk reformistische
SDAP de redactie van het intern-oppositionele,
dogmatisch-marxistische en anti-parlementa-
ristische blad De Tribune uit de partij. De drie ge-
royeerde redacteuren Wijnkoop, Van Ravesteyn
en Ceton begonnen met enkele honderden
medestanders, onder wie de dichter Herman
Gorter en de astronoom Anton Pannekoek, voor
zichzelf en richtten in maart 1909 een eigen par-
tij op, de Sociaal-Democratische Partij (SDP).

Een soortgelijke botsing tussen scherpslij-
pers en gematigden binnen de sociaal-democra-
tie had zich behalve in Bulgarije al eerder voor-
gedaan in Rusland. Anders evenwel dan Wijn-
koop c.s. was Lenin er binnen zijn eigen partij,
de Russische Sociaal-Democratische Arbeiders
Partij in geslaagd de overhand te krijgen, reden
waarom hij zijn fractie bolsjewiki of meerder-
heid kon noemen. Binnen de Tweede Internatio-
nale, de nogal losse federatie van sociaal-demo-
cratische partijen waarvan ook de SDAP deel uit-
maakte, stond Lenin echter min of meer alleen.
Geen wonder dat hij in de SDP een welkome ver-
sterking van zijn positie zag en dan ook zijn best
deed, Wijnkoop en de zijnen tot de Tweede
Internationale toegelaten te krijgen. Dat lukte
uiteindelijk niet, maar dat gegeven verloor alle
betekenis toen bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog de Tweede Internationale uiteen
viel: de belangrijkste sociaal-democratische par-
tijen, waaronder de Duitse spd, kozen de kant
van hun regeringen en lieten de internationale
solidariteit voor wat zij was. In het neutrale
Nederland kondigde de leider van de SDAP, Pie-
ter Jelles Troelstra, voor de duur van de oorlog de
‘godsvrede’ met de ‘burgerlijke’ politieke par-
tijen af.

Geen wonder dat Lenin de Tweede Interna-
tionale voor dood verklaarde en aandrong op de

oprichting van een nieuwe en revolutionaire
internationale. Hij zelf kreeg daartoe de gelegen-
heid na de geslaagde Oktoberrevolutie die in
Rusland de bolsjewiki aan de macht bracht. In
maart 1919 kwam de Communistische Interna-
tionale tot stand, in de Duitse afkorting veelal
aangeduid als Komintern. Het was deze Komin-
tern die het instrument zou worden waarmee
Lenin en de Russische bolsjewiki de commu-
nistische partijen en partijtjes buiten Rusland
naar hun hand zouden weten te zetten. Dat gold
ook voor de partij van Wijnkoop, Van Ravesteyn
en Ceton, de SDP, die zich na het aan de macht
komen van Lenin Communistische Partij in
Nederland (CPN) was gaan noemen. Een maand
na de oprichting van de Komintern sloot een en-
thousiaste CPN zich daarbij aan.

�  
Filiaal van Moskou

Vanaf dat moment in april 1919 zou, in de woor-
den van Voerman, het lot van de CPN steeds
meer verbonden raken met dat van de Komin-
tern en de Sovjet-Unie. En die allengs nauwere
band betekende tegelijkertijd voor de CPN een
inleveren van zelfstandigheid en onafhankelijk-
heid, tot in 1930 het punt werd bereikt waarop
de CPN bijna letterlijk een ‘filiaal van Moskou’
was geworden. De manier waarop dat gebeurde,
de middelen die daartoe werden gebruikt en de
ruzies en conflicten waarmee dit hele proces ge-
paard ging, dat alles is door Voerman minutieus
beschreven, onder meer op basis van onderzoek
in de archieven van de Komintern in Moskou.

Voerman noemt een aantal factoren die heb-
ben geleid tot de relatieve en tenslotte totale af-
hankelijkheid van de Nederlandse commu-
nisten van hun Russische mentoren. Daar was
de bewondering voor de bolsjewiki die dan toch
maar als eerste partij ter wereld erin geslaagd
waren aan de macht te komen. Daar was ook de
financiële factor: vanaf het allereerste begin
werd de SDP/CPN en met name het partijdag-
blad De Tribune vanuit Moskou geldelijk ge-
steund. Daar waren de resoluties van de Komin-
tern die de politieke ‘lijn’ voor de aangesloten
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partijen vaststelden. Partijen die daarvan afwe-
ken konden rekenen op vermaningen, later op
rechtstreeks ingrijpen in bijvoorbeeld de
samenstelling van de partijleiding. Dat kon ge-
beuren door het zenden van Komintern-instruc-
teurs die soms geduldig maar meestal nogal
autoritair uiteenzetten hoe de communistische
wereld werkelijk in elkaar zat. Soms ook nodig-
den de Nederlandse communisten een vertegen-
woordiger van de Komintern uit om in een
intern conflict te bemiddelen, wat in de praktijk
wilde zeggen te beslissen in de geest van Mos-
kou. Niet onbelangrijk daarbij was het feit dat de
Komintern steeds meer een instrument werd
van de politieke belangen van de Sovjet-Unie, of
voor wat daarvoor werd aangezien. Ook het kalt-
stellen van politieke opposanten binnen de Sov-
jet-Unie en hun echte of vermeende aanhangers
daarbuiten werd met name onder Stalin verhe-
ven tot taak van de Komintern. 

Dit jarenlange en geleidelijk in intensiteit
toenemende proces van domesticatie, zoals
Voerman het noemt, van de communistische
partijen buiten de Sovjet-Unie door een kleine
kaste van hogepriesters, kon alleen maar plaats
vinden doordat de leer heilig was verklaard en
paus Stalin onfeilbaar. Wie het geloof wilde be-
houden moest zich onderwerpen op straffe van
excommunicatie. Het hoogte- of zo men wil
dieptepunt van dit proces was de publieke
schuldbelijdenis van Wijnkoop die in de Tweede
Kamer deemoedig erkende dat hij zich ten on-
rechte had verzet tegen de juiste politiek van de
Komintern. De communistische partij in Neder-
land was een franchise-bedrijf van de CPSU ge-
worden.

Voerman heeft met De Meridiaan van Moskou
een mooi en evenwichtig boek geschreven. De
opeenvolgende fasen van de vrijwillige onder-

werping van de Nederlandse communisten aan
de richtlijnen uit Moskou worden (soms zeer)
gedetailleerd beschreven, hetgeen niet altijd flit-
sende lectuur oplevert. Maar wat er staat is gede-
gen en goed onderbouwd. Naar een enkel punt
van kritiek heb ik echt moeten zoeken. Zo had ik
wel iets meer willen horen over de manier
waarop de OGPU, de Russische geheime dienst,
geleidelijk de Komintern uitholde en oorspron-
kelijk politieke ‘agenten’ inzette als regelrechte
spionnen ten bate van de buitenlandse politiek
van de Sovjet-Unie, soms zonder dat de betrok-
kenen zich daarvan bewust waren. Een andere
opmerking heeft betrekking op noot 66 bij het
tweede hoofdstuk, waarin Voerman wat aarze-
lend stelt dat ‘het er de schijn van heeft’ dat tele-
grammen tussen de Nederlandse communisten
en de Sovjetregering door de Nederlandse over-
heid werden onderschept. Dat dit gebeurde lijdt
echter geen twijfel: vanaf het begin van de Eerste
Wereldoorlog had de Opperbevelhebber van
Land- en Zeemacht de bevoegdheid post-, tele-
graaf- en telefoonverbindingen onder militaire
censuur te stellen, een bevoegdheid die hij
middels de sectie IV van de Generale Staf uitoe-
fende. 

Het bovenstaande is hoogstens een vragen
om (nog) meer en doet niets af aan het feit dat De
Meridiaan van Moskou een ‘must’ is voor een
ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis
van het socialisme in Nederland. Dat de SDAP
in 1909 zichzelf heeft weten te bevrijden van de
scherpslijpers, querulanten en dogmatici die het
communisme in ons land vorm en inhoud zou-
den gaan geven is die partij alleen maar ten
goede gekomen. Men leze er Voerman op na.
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