
Bolkestein contra 
ex -communisten 

Geen volwassen debat 
VVD-leider Bolkestein is 
eind vorig jaar door enke
le uitspraken in Het 

voor de misdaden die 
door anderen ' in naam 
van het communisme' zijn 

Parool' de gangmaker 
geweest van een weken
lang aanhoudend media
rumoer over de vraag of 
er van ex-communisten 

GER VERRIPS 
begaan , soms maakte hij 
aileen maar ophef van 
incidenten Redacteur s&.P 

en hun sympathisanten in 
ops land rekenschap en verantwoording van hun 
politieke verleden moet worden verlangd . 

Het meest buitenissige incident deed zich voor 
toen de redactie van Het Parool enkele pagina's vulde 
met namen van landgenoten die volgens de criteria 
van Bolkestein tot de zondaren hadden behoord -
een poging de bokken van de schapen te scheiden 
die zich in ons land sinds de afbraak van de verzui
ling niet meer had voorgedaan. De rust keerde pas 
weer na een theaterdiscussie in Paradiso in 
Amsterdam bij de presentatie van Bolkesteins hoek 
On verwerkt verleden, een bundel beschouwingen en 
interviews waarin degenen die door Bolkestein ter 
verantwoording werden geroepen, in tegenstelling 
tot de gewekte verwachtingen, ternauwernood ter 
sprake bleken te koinen . Het onderwerp verdween 
even abrupt uit de publieke aandacht als het erin 
terecht was gekomen en de oogst van het debat was 
al even mislukt als zo vaak het geval is geweest wan
neer dramatische historische thema 's als de Duitse 
bezetting of de Jndonesie-kwestie ter sprake kwa
men . 

Bolkestein had wel verklaard 'een volwassen 
debat' te will en voeren over het communisme en de 
rekenschap die Nederlandse ex-communisten en 
hun meelopers zich daarvan gaven, maar nergens 
maakte hij goed duidelijk waar het beoogde debat 
op moest zijn gericht. De manier waarop hij meen
de deze mensen tot verantwoording van hun politie
ke verleden te kunnen bewegen, bleef even vruch
teloos als het geringe bescheid in de antwoorden 
van degenen die zich voelden aangesproken . Soms 
leek hij er van uit te gaan dat alle (ex -)communisten 
individuele verantwoordelijkheid moeten erkennen 

Dominant in de res
pons van ex-communisten 
op Bolkesteins uitlatingen 

waren persoonlijke, veelal emotionele a-politieke 
reacties en uitwijkrnanoeuvres in de vorm van 'de 
pot verwijt de ketel' -verhalen . Ze verrieden de 
bedenkelijke neiging anderen het recht te ontzeggen 
om kritische vragen en commentaar te Iaten horen . 
Men versterkte er de indruk mee niet te kunnen 
erkennen dat er op een aantal punten met recht en 
red en toelichting mag worden verlangd - een kwes
tie die zorgvuldig werd geformuleerd door 
Hermann von der Dunk: ' Het gaat niet om "excu
ses" , die geseculariseerde biecht die de zelfgenoeg
zaamheid van de gelijkhebbers streelt, maar het is 
een kwestie van geestelijke hygiene dat wie in de 
publiciteit treedt tegenover zichzelf en de anderen 
rekenschap aflegt van zijn standplaats in heden en 
verleden. Aileen wie dat doet is geloofwaardig f-n 
innerlijk vrij ' 2 . 

Al bij al is het meest onbevredigende resultaat 
van de korte, dankzij Bolkestein opgelaaide discus
sie , dat de vraag openbleef of een debat over het 
communisme in ons land zin zou kunnen hebben en 
wat daarin vooral aandacht verdient. 

BestrcifJen 
Bolkestein maakte zowel in zijn kritiek op de beje
gening van ex -communisten in Nederland in het 
Parool-interview, als in zijn toespraak in Paradiso3 
en zijn hoek een nogal wat opschudding teweeg
brengende vergelijking tussen communisten en 
nationaal-socialisten. ' De kleine meelopers van de 
NS B, die verder niets hebben gedaan, hebben daar 
hun hele verdere Ieven last van gehad terwijl van de 
voorlieden van de C P N nooit rekenschap is 
gevraagd '. 
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Het enige concrete voorbeeld van zo'n meelo
per dat Bolkestein in dit verband naar voren bracht, 
dat van de bekende dichter en kinderboekenschrij
ver Hans Andreus, was echter zeer gezocht en 
ondoordacht. Profiterend van de wending in het 
beleid bij de Bijzondere Rechtspleging enkele jaren 
na de bevrijding en van het feit dat hij bekend was 
onder zijn auteurspseudoniem, verzwegen Andreus 
en de enkele intimi die ervan op de hoogte waren, 
dat hij in de oorlog vrijwilliger bij de Waffen-ss was 
geweest en kon hem de poezieprijs worden toege
kend die naar de verzetsman Jan Campert is ver
noemd. Andreus' oorlogsverleden werd pas dertien 
jaar na zijn dood publiek toen een biografie van hem 
verscheen4. Aan de rei over de naamswijziging van 
de naar hem vernoemde openbare school die naar 
aanleiding van de verschijning van de biografie in 
Putten ontstond, zijn geen communisten of sympat
hisanten te pas gekomen; ze is aangesticht en door
gezet vanuit de gemeenteraadsfractie van de 
Staatkundig Gereformeerde Partij. 

Bolkestein heeft groot gelijk warmeer hij stelt 
dater in ons land ex-aanhangers van het nationaal
socialisme zijn aan wie door stigmatisering onrecht 
is gedaan - om maar te zwijgen van wat onschuldige 
kinderen uit dergelijk milieu soms hebben onder
gaan . Maar als Bolkestein van mening mocht zijn dat 
daar iets aan had moeten worden gedaan of hij er 
zelf meer aan zou will en gaan doen, zou het gepaster 
zijn geweest er in de eerste plaats de medeverant
woordelijkheid van de vvo bij te betrekken - ook 
op dit punt was zij, en is ze nog steeds, invloedrijker 
dan de (ex-)CPN, die- dit terzijde - het partijlid
maatschap eind jaren vijftig openstelde voor oud
politieke delinquenten. 

Tekenend voor Bolkesteins ondoordachte agita
tie tegen ex-communisten is de opvallende wijzi
ging die hij heeft moeten aanbrengen in zijn termi
nologie. In zijn eerste aanval op de ex-communis
ten, in De Nieuwe Revu, drie jaar geleden, stelde hij 
dat 'de voorlieden van de c P N zouden moe ten wor
den 'gestraft'. Die gedachte heeft hij Iaten varen. 
De diverse inlichtingen-, politie- en veiligheidsdien
sten in ons land hebben met een overdaad aan man-

kracht, technische en fmanciele middelen de kleine 
CPN wei decennia lang tot in detail geobserveerd en 
in bepaalde periodes gedesorganiseerd, maar wets
overtredingen door partijleiders die in Nederland 
alsnog vervolging en bestraffmg rechtvaardigen, 
hebben zij niet ontdekt. 

Ook Bolkestein - als fractieleider van de vvo 
tevens lid van de Kamercommissie voor de inlich
tingen- en veiligheidsdiensten - moet hebben beseft 
dat hij geen namen kan noemen van ex-CPN 'ers die 
voor berechting in aanmerking komen. En toen hij 
onrecht door stigmatisering te berde bracht, zag hij 
wei erg gemakkelijk over het hoofd dat nogal wat 
radicaal links en communistisch gezinde Neder
landers in dat opzicht ook het een en ander hebben 
meegemaakt, ook vanuit overheidsinstanties. 

Bolkestein werd in het debat in Paradiso geconfron
teerd met een uiteenzetting van Tineke van de 
Klinkenberg, in de jaren tachtig CPN -wethouder in 
Amsterdam; zij stelde zich alleszins redelijk op 
tegenover de vvo-leider en vertelde zowel over 
haar drijfveren zich voor de c P N in te zetten als over 
de twijfel die haar in die tijd wei eens bekroop. De 
vvo-leider verraste de zaal door zich in zijn ant
woord te Iaten ontvallen begrip te hebben voor haar 
politieke keuzes, maar bleef met de mond vol tan
den zitten, toen hem werd gevraagd waar hij dit dan 
wei op baseerde5. 

Na het herhalen van zijn klacht dat van CPN
leiders te weinig verantwoording werd verlangd, 
werd hem in Paradiso ook gevraagd warmeer hijzelf 
dan verantwoording aflegde voor zijn politieke 
keuzes . Licht verontwaardigd verwees hij, als 
vanzelfsprekend, naar zijn frequente optreden in de 
Tweede Kamer6 . De vraag is dan echter waarom de 
betogen in de volksvertegenwoordiging van een 
vvo -aanvoerder wel en die van CPN -voorlieden als 
Wagenaar, De Groot, Bakker en Brouwer niet 
als verantwoording zouden mogen worden 
beschouwd. Wellicht vindt Bolkestein dat het 
communisten in het parlementaire debat op punten 
die hij belangrijk acht te gemakkelijk is gemaakt, 
maar dan zal hij dat toch niet de communisten 

1. A. Elshout en C. Speksnijder, ' Het 
onverwerkte veri eden van Bolkestein ' 
(vraaggesprek met Frits Bolkestein en Ian 
Buruma), in: Het Parool, 15 november 

'997· 

3· F.Bolkestein, 'lkzeg : W egmetde 
radicale chic, !eve de bourgeoisie!' . 
Toespraak in Paradiso op 1 2 januari 
1998, bekort weergegeven in de 
Vo/kskrant, 1 3 januari 1998 . 

in 'De elitaire verleiding', in: Het Parool, 
1 3 januari 1998. 
6. De verslaggever van NRC Handelsblad 
citeerde in zijn verslag in de krant van 
1 3 januari 1998 in dat verband de zin 
van Bolkestein: ' Als volksvertegenwoor· 
diger leg ik voortdurend verantwoor
ding af.' 

2. H. von der Dunk, 'De ontsporing van 
de eeuw. Balans van verschrikking en 
vergissing' in: Nexus 1998, nr 2o, p . 1 J2. 

4 · J . van der Vegt, Hans Andreus. 
Bioar'!fte, '995· 
s. John Jansen van Galen signaleerde dit 
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maar vooral de vvo-fractie moeten aanwrijven. 
Tegen de achtergrond van de geschiedenis van 

de vvo krijgen Bolkesteins recente uitvallen in de 
richting van ex-CPN 'ers iets bizars . Nederlandse 
liberalen hebben namelijk, anders dan vele sociaal
democraten, in de bestrijding van de Commu
nistische Partij van Nederland in de jaren dat zij nog 
bestond, geen rol van belang gespeeld. Sterker nog: 
in feite ondervond de CPN gedurende de Koude 
Oorlog van geen enkele andere politieke stroming 
een welwillender bejegerung dan van hen - zo 
waren liberaal gezinde omroepen bijvoorbeeld de 
eerste die de algemeen aangehouden boycot van 
communisten voor radio en televisie. aan hun laars 
lapten. 

Ook is Bolkesteins vvo in heel de vaderlandse 
historie de enige regeringspartij van wie de CP~ in 
haar bijna tachtigjarig bestaan een sympathiebetui
ging ontving: aan het congres van de C PN , het laat
ste, dat in I 99 I bijeenkwam telegrafeerde de VVD

leiding onder andere: 'Van liberale zijde is uw aan
wezigheid in het politieke krachtenveld in 
Nederland als zinvol voor de werking van de demo
cratie ervaren'7 . 

Ravensbriick 
Diverse malen beschuldigde Bolkestein het ex
Kamerlid van de CPN Ina Brouwer er honend van 
'het bericht dat soldaten van het Rode Leger zich 
tegen het einde van de oorlog aan de net bevrijde 
vrouwen van Ravensbriick hadden vergrepen, de 
grond in te stampen .... Blijkbaar legde het feminis
me het af tegen het communisme' 8 De historische 
en persoonlijke achtergronden van dit incident heeft 
hij steevast buiten beschouwing gelaten. 

Het was in Nederland al vrij snel na de bevrijding 
algemeen bekend dat Sovjet-soldaten van eenheden 
welke in de laatste maanden van de oorlog Duits 
grondgebied veroverden zich schuldig hadden 
gemaakt aan massale sexuele geweldpleging, waar 
pas een eind aan kwam toen hun bevelhebbers 
doodstraffen tegen verkrachters metterdaad lieten 
doorvoeren . Oat toen ook vrouwen die uit Duitse 
concentratiekampen waren bevrijd slachtoffer zijn 
geweest van deze verwilderde troepen is in die tijd , 
bij mijn weten, nooit publiek gemaakt. Pas in I 98 2 

werd het te berde gebracht in een besloten bijeen
komst van de CPN en in interne partijpublicaties. 

Publieke aandacht was er pas voor in I99 5, in 
het feministische maandblad Opzij, naar aanleiding 
van wat de historica Jolande Withuis er vijf jaar 
voordien over had geschreven in haar baanbrekende 
en breed opgezette studie van de communistische 
vrouwenbeweging9. Als Bolkestein er in zijn recen
te aanval op Brouwer niet op was teruggekomen, 
zou het, met de talloze met of nauwelijks bekend 
geworden verschrikkingen aan de fronten en in de 
gevangenenkampen, nauwelijks een plaats in het 
publieke beeld van de Tweede Wereldoorlog heb
ben behouden. 

De bron van de schokkende verhalen over ver
krachting van de uit het Duitse concentratiekamp in 
Ravensbri.ick bevrijde vrouwen was Rie Lips - voor 
de oorlog lid van de s D A P, geroyeerd wegens 
samenwerking met communisten in antifascistische 
actiecomites, na de oorlog lid van het partijbestuur 
van de CPN , Tweede Kamer -lid en voorzitster van 
de Nederlandse Vrouwenbeweging (NYB). In deze 
functies heeft Lips hetgeen zij indertijd over wange
drag van Sovjet-soldaten in Ravensbri.ick had begre
pen nooit publiek gemaakt - ook met nadat ze in 
I 9 58 door de c P N was geroyeerd. Maar ze had er 
ooit, voor I 9 58, wei iets van toevertrouwd aan een 
van haar medewerksters in de CPN en de N v B . 

To en deze vrouw er in I 9 8 2, tijdens de verhitte 
discussies in de CPN na de electorale ineenstorting 
in I 97 7, haar hart over luchtte, ontstonden er lieu
we spanningen in de geslonken partijgelederen. 
Niet iedereen was, na aile decennia waarin men er 
nooit iets over had vernomen, bereid om het ver
haal van inmiddels bejaarde vrouwen, die zich 
baseerden op wat ze hadden horen zeggen, te accep
teren I 0. Een man van Bolkesteins leeftijd en met 
zijn levenservaring moet zich kunnen voorstellen 
dat veertig jaar jongere vrouwen als de door hem 
beschuldigde partijvoorzitster Elli Izeboud en het 
Kamer lid Ina Brouwer - die er in I 9 8 2 vooral op uit 
waren in een nieuwe, moeizaam opererende partij
leiding de boel bij elkaar te houden - op dat moment 
voor gevoeliger en ingewikkelder problemen waren 
geplaatst dan zij aankonden. Met de kwaadwillend
heid waar hij het op hield, schoot hij al te kort door 

7. Ger Verrips, Dwars, duivels en dromend. 
De aeschiedenis van de Communistische Partij 
van Nederland, I 995, p.5o9. 
8. F. Bolkestein, Onverwerkt veri eden, 
I 998, P· 269-2]0. 

9. J. Withuis, Optdferina en herorek. De 
mentale wereld van een communistische vrou

wenoraanisatie in na-oorloas Nederland, 

1946-1976, I990 . 

een reconstructie van redacteur 
Speksnijder van wat zich indertijd heeft 
afgespeeld in de c P N , vooral in de afde
ling Hoofddorpplein in Amsterdam 
('Het ravijn van de CPN ') . I o. Het Parool van 25 april I 998 bevatte 
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de bocht. 
Bolkestein kon zich in zijn aanvallen op ex

CPN'ers op dit punt slechts hebben gebaseerd op 
onderzoek van Jolande Withuis, een ex-CPN 'er die 
niet in een schulp is gekropen maar zich aan belang
rijk, gecompliceerd researchwerk met betrekking 
tot het communisme in Nederland heeft gewaagd; 
dat blijft in de betogen van de vvo -voorman echter 
ongenoemd. Omdat Withuis van mening is dat het 
waarschijnlijk niet te achterhalen zal zijn wat toen
tertijd in Ravensbriick precies gebeurd is, omdat 
haar kritiek op de C P N -Ieiding in de jar en tachtig bet 
blokkeren van nader onderzoek betrof en ze Ina 
Brouwer er niet schuldiger aan achtte dan de andere 
partijbestuurders I I? Bolkestein volstond met de 
simpele kwalificatie: 'Brouwer heeft in I 98 3 het 
bericht verdonkeremaand dat de Russische bevrij
ders de vrouwen van Ravensbriick hebben ver
kracht ... Een overwinning van het dogma van bet 
communisme op het dogma van het feminism e.' I 2 

Aileen een fanatieke fan van de vvo-leider zal dit 
misschien nog als een bijdrage willen zien aan het 
'volwassen debat' waar Bolkestein voor pleitte. 

Overigens kwam Ina Brouwer, ondanks de 
ruime tijd die ze voor een reactie nam, op een niet 
minder navrant niveau uit met haar poging alle mili
tairen ter wereld op een lijn te stellen met de 
Sovjet-soldaten die zich in I 945 aan vrouwen ver
grepen - nota bene met inbegrip van de 
Nederlandse sol daten in Indonesie in de jaren I 945-
195o, hoewel daartoe geen enkele aanleiding isiJ. 

Brouwer's reactie staat niet op zichzelf. Eigen visies 
op de geschiedenis van het communisme, op grond 
waarvan verheldering van verschillen in politieke 
uitgangspunten mogelijk was geweest, kwamen in 
de discussies van de kant van de ex-CPN 'ers en hun 
sympathisanten niet voor. Soms werd Bolkestein 
door ex-communisten uit de periode van de pogin
gen te komen tot 'een communistische partij van 
een nieuw type' verweten er geen oog voor te heb
ben dat de C P N zich had gedistantieerd van Moskou 
en van de communistische onderdrukkers in 
Tsjechoslowakije . 

Dit is een onjuist beeld van de internationale 

opstelling van de CPN in deze jaren. De Sovjet-lei
ders verlangden van hun Westeuropese zusterpar
tijen toentertijd meer actie tegen bet N A v 0 -besluit 
neutronengranaten in de bewapening op te nemen, 
maar de CPN was de enige die daar nog gehoor aan 
gaf. In dat kader werden ook de sinds de jaren zestig 
verbroken banden met de Sovjet-vazallen in Praag 
aangehaald; de lezers van De Waarheid kregen dan 
ook niet de door de vernieuwers beloofde inter
views en reportages over de dissidenten van Charta 
77, maar opnieuw een in de communistische pers 
sinds de jaren dertig vertrouwde lofzang voorge
schoteld cip de nieuwe metrostations die er dankzij 
het socialisme in aanbouw waren. Men kan ook niet 
volhouden dat 'ons een rad voor de ogen werd 
gedraaid': het was allemaal terug te vinden in wat de 
eigen partijkrant De Waarheid berichtte. 

Ook een heftig emotioneel afwijzen van vergelij
kingen tussen de ideologieen en de massabewegin
gen van het communisme en het nationaal-socialis
me hinderen ernstig te nemen beziruning op de fun
damentele morele en politieke kwesties die in elke 
terugblik op de twintigste eeuw aan de orde komen. 
Zij kurmen alleen al daarom niet uitblijven omdat 
deze bewegingen gemeen hadden dat zij afwijzend 
stonden tegenover de bestaande vorm van W esterse 
democratie . De vergelijkingen kunnen uiteraard 
slechts zinvol zijn zolang verschillen in doelstelling 
noch overeenkomsten in de machtspolitieke metho
des over het hoofd worden gezien. Op dit punt is de 
persoonlijke gekwetstheid van sommige communis
ten even misplaatst als de primitieve of provoceren
de gelijkstelling waartegen zij zich afzetten . 

Een volwassen debat begint bij het zorgvuldig 
weergeven van de feiten en kritisch onderzoek van 
de bestaande voorstelling van zaken; zolang men 
zich bukt naar platvloerse grijpstuivers of volhardt 
in hetjout stem pel en van de ander in de verwachting 
er zelf goed bij af te steken, komt er niets van 
terecht. 

De boetedoening voorbij 
Centraal in Bolkesteins uiteenzettingen stond dat 
het hem een raadsel was hoe intellectuelen en stu
denten ertoe kwamen steun te verlenen aan een 

I I. Herhaald in Trouw, I 9 november 
I 997, en in Het Parool, 2 I november 
I997 · 
I2. A. Elshouten C . Speksnijder, ' Het 
onverwerkte veri eden van Bolkestein '. 
IJ.Ina Brouwer, ' Bolkestein maakt ver-

dachtmakingen niet waar', in: de 
Volkskrant, 9 februari I998: 'Overigens 
stond en staat voor mij vast dat de 
Russische legers zich schuldig maakten 
aan verkrachting, al dan niet in 
Ravensbriick, zeals het Amerikaanse 

Ieger dat deed in Vietnam, het 
N ederlandse Ieger in Indonesie en aile 
legers dat door alle eeuwen heen hebben 
gedaan. Zeals vijanddenken hoort bij 
oorlog, zo geldt dat ook voor verkrach
ting . ' 
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totalitair regime als het communistische. Het is een 
zinnige vraag, vooral voor de betrokkenen, maar 
zowel het historische als het actuele politieke belang 
ervan valt te betwijfelen. Zo maakt Bolkestein ner
gens duidelijk waarom hij zoveel betekenis toekent 
aan intellectuelen en studenten in een terugblik op 
het communisme in ons land. Binnen de CPN speel
den zij aileen een belangrijke rol in de jaren voor 
1930 en na 198o, de episodes waarin het gewicht 
van de CPN in de Nederlandse politiek vrijwel nihil 
was. 

Los daarvan: van wie kan men een volledig 
bevredigend algemeen antwoord verwachten op de 
vraag waarom mensen communist werden? Het 
hangt doorgaans af van het tijdstip waarop men deze 
keuze maakte en het beeld van de maatschappelijke 
verhoudingen en de politieke situatie dat men had. 
Vaak hebben persoonlijke ervaringen een grote rol 
gespeeld. Ook in autobiografieen van op dit punt 
verhelderende schrijvers als Andre Gide, Arthur 
Koestler e .a. vindt men niet het antwoord dat geen 
vragen meer openlaat. 

Daar komt bij dat Bolkestein vooral in geding 
brengt wat 'in naam van' het communisme is 
gedaan . Nu vond en vindt men zowel onder katho
lieke gelovigen als onder (ex-)communisten 
oprechte 'partijgangers van de armen', in eigen land 
en op wereldschaal. Wie kan hen zonder meer als 
voorstanders, verdedigers of goedpraters van 
wreedheden en massamoorden beschouwen welke 
'in naam van' hun geloof of overtuiging plaatsvon
den - bij de kruistochten en de onderwerping van 
de oorspronkelijke bevolking van Am erika of de uit
roeiing van politieke tegenstanders en de organisa
tie van de massale slavenarbeid onder Lenin, Stalin 
en Mao Ze-dong? Islamieten beoordeelt men niet 
aan de hand van degenen die in Algerije kinderen de 
keel afsnijden, protestanten niet op basis van het 
doen en Iaten van Nederlandse politici als Colijn en 
De Geer en Noordierse als dominee Paisley. Onder 
de aanhangers van elk geloof en elke politieke 
wereldbeschouwing doen zich onzekerheid, twijfel 
en aarzeling voor - keuzen worden gemaakt op 
grond van wat men weet en in gegeven ogenblikken 
als doorslaggevend ziet. Dat ging zowel op voor 
communisten als voor anti-communisten en er zal 
nog lange tijd ruimte zijn voor discussie en herover
weging van feiten en gevolgen, alternatieven en 

consequenties. 
Debatten over het communisme kunnen in ons 

land nuttig zijn. In de eerste plaats voor begrip van 
de politieke en sociale nalatenschap in Oost-Europa 
en de situatie in grote delen van Azie. 
Communisten regeren niet aileen in China en in 
Cuba, ze maken op dit ogenblik ook in Frankrijk en 
Italie dee! uit van regeringscoalities. Los daarvan is 
bezinning gewenst op het socialisme als een interna
tionale beweging waarvan de aanhangers uit waren 
op humanisering van het maatschappelijk Ieven, op 
het zoeken van oplossingen voor grote politieke en 
sociale vraagstukken die zich op wereldschaal voor
doen . Met de rampen die zich in de twintigste eeuw 
in het minder ontwikkelde Rusland in naam van het 
socialisme hebben voltrokken is heel dit gedachte
goed nog niet gediskwalificeerd - men baseert zijn 
oordeel over kapitalisme en liberalisme ook niet op 
de sociale toestanden in Latijns-Amerika of Zuid
Oost-Azie. 

Een debat over het communisme is echter aileen 
zinvol in een ander kader dan dat van persoonlijke 
boetedoeningen waarin Bolkestein het tot dusver 
heeft geplaatst. Bezien vanuit ons land is het com
munisme slechts van belang als internationaal ver
schijnsel. 

Men heeft in Nederland in de voorbije eeuw 
over het algemeen weinig oog gehad voor de grote 
keerpunten in de geschiedenis en de vraag van 
welke betekenis ze zijn voor de perspectieven van 
ons land komt ook nu zelden aan de orde. Meer dan 
eens misten zowel de politieke elite als de publieke 
opinie 'een cruciale wissel van de mod erne geschie
denis van ons continent', om het beeld te gebruiken 
dat Maarten Brands hanteerde met betrekking tot 
de Eerste Wereldoorlog'4. Het gaat ook op voor 
reacties op de ontwikkelingen in Duitsland, de 
dekolonisatie en de ontbinding van het internationa
le communisme . Contacten met de op de democra
tie georienteerde stromingen in de nationale bewe
ging in Nederlands-Indie vond men bij sociaal
democraten en vooral bij communisten. Daar had 
men in de jaren dertig ook scherper oog voor de 
gevaren van de opkomst en de machtsuitbreiding 
van het nationaal-socialisme in Duitsland en de 
noodzaak van weerwerk vanuit ons land. De CPN 

heeft in de Nederlandse politiek zelden gewicht in 

de schaal gelegd, ook niet bij de behandeling van het 

1 4· M. C. Brands: 'The Great War die aan 
ons voorbijging ' , in: Her belana van de 
Tweede Wereldoorloa, 1998 . 
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regeringsbeleid inzake de dekolonisatie in de jaren 
1946-' 947, toen de communistische Kamerfractie 
over heel wat meer gezond verstand bleek te 
beschikken dan de liberale; bij elke terugblik valt, 
zowel in Nederland als in Indonesie, te betreuren 
dat de VV D -oppositie richting militaire agressie we] 
maar de steun van de CPN aan de politiek van onder
handelen geen invloed op de koers van het kabinet
Beel heeft gehad. 

In de periode van de Koude Oorlog treft eerst de 
kritiekloze en oppervlakkige wijze waarop door de 
regeringspartijen in de jaren vijftig de Duitse herbe
wapening werd gepropageerd - vergezeld van her
haalde pogingen 5 Mei als de nationale herdenking 
van de bevrijding af te schaffen. In de jaren zeventig 
zag men daarentegen een buitensporige kritische 
bemoeizucht jegens de Bondsrepubliek - vanuit de 
Partij van de Arbeid ook tegenover de s PD. Er 
deden zich, zowel in sociaal-democratische als in 
christen-democratische kringen in Nederland 
opmerkelijke verschuivingen voor van een anti
communisme dat weinig oog had voor nuances en 
meningsverschillen binnen het communisme naar 
vormen van anti-anti-communisme dat de prioriteit 
van de solidariteit met de democratische oppositie 
in Oost-Europa uit het oog verloor. De door de 
Sovjet-macht in het Ieven geroepen 'Duitse 
Democratische Republiek' werd soms als 'het ande
re, het antifascistische' Duitsland beschouwd, ter
wijl de Bondsrepubliek neigingen tot revanchisme 
werden toegeschreven. Een zorgelijke aandacht 
voor het gevangenisregime waaraan de BRD gear
resteerde terroristen onderwierp contrasteerde 
met geringe belangstelling voor het algemene 
onrecht in de totalitaire politiestaat D DR. 

De megalomane ideeen en sentimenten over 
terreur en tegenterreur, revolutie en verzet, welke 
in dit in sociaal en politiek opzicht keurigst aange
harkte parkje in Europa argeloos en achteloos kwa
men bovenborrelen, Ieven hier en daar nog steeds . 
Opzij gaf er recentelijk blijk van, toen een vrouw die 
tot levenslang was veroordeeld wegens haar aandeel 
in de moord op Aldo Moro, Ieider van de Italiaanse 
christen-democraten, werd omschreven als iemand 
die tot 'de verzetsbeweging van de jaren zeventig' 
behoorde 1 5. 

Het zijn belangrijker onderwerpen in een vol
wassen debat over het communisme dan een voort
gaande nierenproeverij van Ina Brouwer, Marcus 
Bakker en andere jeugdige of bejaarde ex-commu
nisten, waartoe Bolkestein een aanzet gaf. 

'Jaaen op het verkeerde verleden' 
Ook de beeldvorming van het verleden maakt dee! 
uit van de geschiedenis en ze blijkt in ons land inte
ressant voer voor historici te zijn geworden. Het 
betreft dan niet slechts de kritiek op onvolkomen
heden in de geschiedvorsing en gangbare mythen en 
legenden om trent de rol van diverse autoriteiten en 
groeperingen met betrekking tot de Tweede 
Wereldoorlog, het voorspel en de nasleep ervan, of 
de gang van zaken tijdens het Indonesie-drama, 
maar ook de wijze waarop het publiek debat daar
over tot dusver telkens weer werd gevoerd. 

In dit verband zijn 'een aantal merkwaardighe
den' van belang die gesignaleerd zijn door Joop de 
Jong' 6 in de discussies over de Indonesie-kwestie: 
'Al deze debatten hadden hetzelfde verloop, beza
ten dezelfde kenmerken', te weten 'een sterk mora
liserende zwart-wit aanpak, een goed en fout-bena
dering en ze leverden ondanks de intensiteit van de 
discussies inhoudelijk niets nieuws op'. AI duidelij
ker daarbij werd 'de kloof tussen discussianten en 
de geschiedwetenschap.' Ido de Haan wees inver
band met diverse controverses bij een terugblik op 
de jodenvervolging tijdens de Duitse bezetting op 
een algemener verschil in benadering tussen onder
zoekers enerzijds en de politici en de media ander
zijds, toen hij constateerde: 'De geschiedweten
schappers willen het verleden Iaten spreken, maar 
beseffen dat men dan vooral meerstemmigheid, 
nuance en detail hoort. Aan een dergelijk meerdui
dig verleden valt geen pakkende boodschap te ont
lenen' 1 7. In dat laatste ligt een verklaring voor de 
verleiding van wat J. van Doorn ooit typeerde als 
'jagen op het verkeerde verleden' . 

Ook in de hier besproken initiatieven van 
Bolkestein valt dit patroon op. Pas in antwoord op 
vragen over de gang van zaken bij de recente kabi
netsformatie herinnerde Bolkestein zich de uit
spraak van Confucius: 'Grote mensen praten over 
ideeen, middelgrote mensen over gebeurtenissen, 
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