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Reeds meer dan een eeuw 
behoort de Tsjechische 
Sociaal-democratische Partij 
(csso) tot de belangrijkste 
partijen op het Tsjechische 
politieke toneel. Zij heeft 
een bewogen geschiedenis 

De weder
opstanding van 
de Tsjechische 

sociaal-
aal-democraten hun eigen 
onafhankelijke partij. 

In de verkiezingen van 
1907 voor het Oostenrijk
se parlement bleken de 
Tsjechische sociaal-demo-

democratie 

achter de rug. In de 1 19-
craten met 40 procent 
stemmen de sterkste partij 

jarige periode van haar 
bestaan leefde zij meer dan 
een derde in de illegaliteit 
of in ballingschap. Toch is 
het sociaal-dèmocratische 
gedachtegoed in de huidige 
Tsjechische republiek niet 
verloren gegaan. Hiervan 
getuigt het feit dat de c ss o 
op dit moment de op één na 
grootste partij in het land is. 

HANS RENNER EN 
in Tsjechië te zijn. De ver
kiezingen in 191 1 bevestig
den nogmaals hun positie. 
Het ging de partij voor de 
wind. Zij kocht in het cen
trum van Praag een impo
sant 1 Se-eeuws paleis en 
doopte het om tot Lidovj 

dum (het Volkshuis). 1 

PROKOP ZÁ VODSKY 

Hans Renner is hoifddocent Eiaentijdse 

Geschiedenis van Midden- en Oost-Europa aan 

de Rijksuniversiteit Groninaen. 

Prokop Závodskj is statisticus en wetenschap

pelijk medewerker aan Economische Faculteit 

te Praaa. Aan het einde van de 
Eerste Wereldoorlog speel
den de Tsjechische sociaal

democraten bovendien een belangrijke rol bij het 
ontstaan van de Tsjechoslowaakse Rep~bliek. 

Acht jaar na de fluwelen 
revolutie die het communisme in Tsjechoslowakije 
deed instorten, maakt Tsjechië goede kans om lid 
van de NAVO te worden. De republiek van Václav 

•Have) za1 ongetwijfeld ook tot de eerste groep lan
den behoren die straks in aanmerking komt voor 
het lidmaatschap van de Europese Unie. De csso 
zal dit proces meebepalen. Reden te meer om met 
de geschiedenis van deze partij en haar rol in de 
Tsjechische politiek nader kennis te maken. 

De oprichtins van de partij en haar ontwikkelins in de 

Oostenrijk-Honaaarse monarchie 

De Tsjechoslavische Sociaal-democratische Arbeiders

partij zoals de css o oorspronkelijk heette, werd 
gesticht in Praag in april 1 8 7 8 als een aparte afde
ling binnen de reeds bestaande Oostenrijkse soci
aal-democratie. Zij trad toe tot de Tweede Inter
nationale en beschikte in Tsjechië over massale aan
hang. De partij ontwikkelde zich in de monarchie 
volledig legaal. Dit kon over haar zusterpartijen in 
andere landen (Rusland, Polen) niet worden 
gezegd. Sedert 19 1 o vormden de Tsjechische soci-

Tsjechoslowaakse sociaal-democratie in het 

interbellum 

De partij, die haar naam veranderde in Tsjecho

slowaakse Sociaal-democratische Arbeiderspartij, be
hoorde van meet af aan tot de meest gezaghebbende 
politieke groeperingen in de nieuwe republiek. In 
1920 won zij met bijna 26 procent van de stemmen 
de verkiezingen en werd daarmee de grootste partij 
in het land. 

In deze tijd werd de csso reeds geplaagd door 
interne strijd tussen de gematigde vleugel (R. 
Bechyne) en de op de bolsjewistische ideeën geïns
pireerde linker vleugel (8. Smeral). Aangezien de 
pogingen van de links-radicale sociaal-democrati
sche politici en hun aanhang om de hele partij te 
beheersen jammerlijk mislukten, richtten zij in mei 
19 2 1 hun eigen Communistische Partij van Tsjecho

slowakije (Ksc) op. Onder aanvoering van Smeral 
werd de KSG lid van de Komintern. De volledige 
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bolsjewisering van deze partij vond plaats in 1929 

onder leiding van de jonge secretaris-generaal en 
trouw handlanger van Stalin, Klement Gottwald. 

De csso bleef na het vertrek van de linkervleugel 
verzwakt achter. De sociaal-democraten moesten 
met een meer bescheiden plaats op het Tsjecho
slowaakse politieke toneel genoegen nemen. 2 Toch 
was de csso met uitzondering van de jaren 1926-

1 9 2 9 in elke Tsjechoslowaakse coalitieregering ver
tegenwoordigd. Met een aantal andere democrati
sche partijen behoorde zij tot de steunpilaren van de 
politiek van de presidenten Masaryk en BeneS', tot 
de zogenaamde 'Burchtgroep' (skupina Hradu). 

Duitse bezetting 
Nadat Engeland en Frankrijk op de Conferentie van 
München (september 1 9 3 8) hun bondgenoot aan 
Hitier hadden uitgeleverd, hief de csso zichzelf op. 
De partij formeerde onmiddellijk met andere linkse 
groeperingen (echter niet met de communisten) 
een nieuwe linkse eenheidspartij, de Národni strana 
práce (Volkspartij van de Arbeid) met de bedoeling 
de restanten van de democratie tegen de toenemen
de druk van het Derde Rijk te verdedigen. 
Voorzitter van deze partij werd de oud-voorzitter 
van de csso, A. Hampl. Haar was geen lang leven 
beschoren. In maart r 9 39 bezette Hitier de 
Tsjechische landen en de Volkspartij werd onmid
dellijk verboden. 

De Duitse bezetting van Tsjechië was bijzonder 
hard. Een reeks van sociaal-democratische politici 

(onder andere A. Hampl) nam deel aan het verzet 
en werd geëxecuteerd, anderen belandden in nazis
tische concentratiekampen, weer anderen speelden 
een belangrijke rol in Londense ballingschap (R. 
Bechyne, V. Majer). 

Communistische staatsgreep en de gevolgen 
In de bevrijde republiek maakte de csso een stor
machtige ontwikkeling door. Als een van de vier 
toegestane partijen in Tsjechië nam zij deel aan het 
Nationale Front, een overkoepelende organisatie 
waarin de communisten de lakens uitdeelden. In de 
laatste vrije verkiezingen (mei 1946) vóór de 
machtsovername eindigden de sociaal-democraten 
met r 6 procent van de stemmen op de laatste 
plaats. De communisten wonnen met 40 procent. 

Enkele hooggeplaatste funktionarissen van de 
csso collaboreerden in die tijd reeds openlijk met 
de communisten (bijv. de voorzitter Z. Fierlinger), 
anderen U. Hájek en E. Erban) behoorden tot de 
zogenaamde linkse kern van de csso en kregen via 
een communistische · 'zaakgelastigde voor de soci
aal-democratie' opdrachten voor subversieve acti
viteiten binnen hun eigen partij. 3 

Al voor de omwenteling in februari r 948 werd 
in de csso een felle machtsstrijd tussen de demo
cratische vleugel (V. Majer) en de pro-communisti
sche krachten in het voordeel van de laatstgenoem
den beslecht. Voor samenwerking met de commu
nisten sprak zich ook de opvolger van Fierlinger uit, 
B. Lausman. 

Na de communistische staatsgreep waren de 

1. In het Volkshuis vond in januari 19 1 2 
onder voorzitterschap van V .I. Lenin de 
illegale v 1 e Conferentie van de 
Russische Sociaal-democratische Partij 
plaats. Op deze zitting hebben de bolsje
wieken de mensjewieken uit de partij 
gezet en beheersten zij de leiding volle
dig. 
2. Verkiezingsresultaten van decsso en 
de KS~ in het interbellum (in procent): 

~SSD 25,7 8,9 13,0 12,6 
KS~ 13,2 10 1 2 10,3 

3. Deze persoon stond in direct contact 
met de secretaris-generaal van de KS~, 
RudolfSiánsk)', en via hem met partij
voorzitter Gottwald. Hij informeerde 
dagelijks de KSC-top over de ontwikke
lingen binnen de css oen noemde zijn 
agenten niet bij naam maar, geheel in 
conspiratieve geest, in code. Zo had 

JiH Hájek de codenaam E-2 1, Ev-len 
Erban: E-27, enz. Zie Karel Kaplan, Das 
verhängnisvolle Bündnis. Unterwanderung, 
Gleichschaltung und Vernichtung der 
Tschechoslowakischen Sozialdemokratie 
1944-1954· Wuppertal1984, blz. 142. 
4· Enkele voorbeelden. V. Majer ( 1904-
1 97 2) emigreerde en werd de eerste 
voorzitter van decsso in ballingschap. 
Z. Fierlinger ( 1891-1976) bekleedde 
hoge communistische partij- en staats
functies tot aan zijn vrijwillige pensione
ringin 1971. OokE. Erban(1912-
1994) diende in belangrijke posten zo
wel onder de stalinist Gottwald en zijn 
opvolger Novotny alsook onder 
Duocek. Na het debacle van de Praagse 
Lente hielp hij verder partijleider Husák 
als zuiveraar van de hervormingsgezinde 
communisten. Hij bleef actief tot aan de 
fluwelen revolutie in 1989. In 1990 wil
de hij nog toetreden tot de heropgerich
tecsso, maar werd geweerd. 

(1903-1963) was nog korte tijd vice
premier onder Gottwald, maar vluchtte 
het land uit in 1 949. Hij behoorde tot de 
exil-leiding van de css o. In 1953 werd 
hij door de Tsjechoslowaakse geheime 
dienst in Oostenrijk ontvoerd en terug
gebracht. Hij stierf 1 o jaar later in een 
Praagse gevangenis. 

Tenslottejii'i Hájek (1913-1993). 
Vanafjuni 1948 tot 1969 wa hij onafge
broken lid van het centrale comité van 
de Communistische Partij en in deze 
hoedanigheid direct medeverantwoor
delijk voor alle communistische exces
sen. In 1 968 koos hij als minister van 
buitenlandse zaken eenduidig voor de 
hervormingen van Dubeek en werd na 
de sovjet-interventie uit de KS~ gezet. 
In 1977 was hij met Václav Ha vel en 
anderen een van de oprichters van de 
mensenrechtenbeweging Charta 77 en 
een van haar woordvoerders. Ook hij 
wilde na 1 9 8 9 tot dec ss o toetreden en 
werd evenmi~ toegelaten . De teleurgestelde B. Lauliman 
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dagen van decsso geteld. De liquidator van de par
tij was oud-voorzitter Z. Fierlinger, die jarenlang 
voor de sovjet geheime dienst had gewerkt. Hij 
leidde het actiecomité dat belast was met de fusie 
met de KSC. In juni I 948 was het zover. De csso 
ging op in de KSC en ongeveer een derde van de 
37o.ooo leden stapte over naar de communisten. 
Het Volkshuis veranderde in een Lenin-museum. 
De wegen van de sociaal-democratische leiders gin
gen uiteen.+ 

In de stalinistische tijd werden vele honderden 
leden en functionarissen van de voormalige csso 
die zich tegen de fusie hadden verzet, opgepakt en 
veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen of 
tot dwangarbeid. Sommigen stierven in de gevan
genis, de meesten kwamen pas vrij na de amnestie 
in het jaar I 960. 

Tijdens het kortstondige democratiseringspro
ces in I968, de Praagse Lente, probeerden enkele 
oud-sociaaldemocraten de csso nieuw leven in te 
blazen. Zij ontmoetten vanuit de KSC een fel verzet 
tegen hun voornemen. Volgens de communistische 
protagonisten van het 'socialisme met menselijk 
gezicht', partijleider Dui::Cek inbegrepen, was een 
tweede arbeiderspartij overbodig. De militaire 
interventie in augustus I968 maakte een einde aan 
deze plannen. 

Opnieuw werden burgers die zich tegen de 
zogenaamde 'normalisatie' verzetten, vervolgd. 
Onder de Tsjechoslowaakse dissidenten uit de jaren 
'7o en '8o bevond zich ook een groep 'onafhanke

Jijke socialisten', dat wil zeggen sociaal-democra-
ten, die voor hun kritiek op het autoritaire regime 
herhaaldelijk in de gevangenis belandden. Tot deze 
groep behoorde bijvoorbeeld Rudolf Battek (geh. 
I924)· 

In ballingschap hebben de Tsjechoslowaakse 
sociaal-democraten de politieke activiteiten en 
daarmee ook de continu1teit van de csso vier 
decennia lang voortgezet. Hun gelederen werden 
versterkt door de nieuwe emigratiegolf van I 968. 
De csso sloot zich aan bij de Tweede Inter
nationale. Zij organiseerde partijcongressen zoals 
het XXIIste in Zürich in I983 en het XXIIIste in 
Heidelberg in juni I 989. Binnen haar beperkte 
mogelijkheden ontplooide de partij tevens publici
taire activiteiten. 

s. M. Churán e.a. Kdo byl kdo V nasich 
déjinách ve 20.stoleti, Praag 1994, blz . 2o. 

De verhoudingen binnen de csso waren verre van 
eenvoudig. Naast vele persoonlijke rivaliteiten 
heersten er ook zekere spanningen tussen de soci
aal-democratische emigranten uit 1948 en degenen 
die Tsjechoslowakije na de Praagse Lente van I 968 
hadden verlaten. 

De moeilijke wederaeboorte van decsso 
Te midden van de euforie en chaos van de fluwelen 
revolutie kwamen er van twee kanten initiatieven 
tot stichting (heroprichting) van de csso. Een 
groep van voormalige hervormingsgezinde com
munisten met Jïfi Hájek op de achtergrond her
nieuwde de activiteiten van de partij met een ver
klaring van I 9 november I 989. Zij pleitten voor 
samensmelting van hun stroming met de sociaal
democratie in een partij. 

De 'onafhankelijke socialisten' waren faliekant 
tegen een dergelijk verbond. Of zoals R. Battek het 
tegenover J. Hájek kort en bondig verwoordde: 
'Wij twee kunnen toch niet lid van een en dezelfde 
partij zijn?!' 5 Battek en de zijnen gaven hun eigen 
oprichtingsverklaring uit en integreerden met de 
csso in ballingschap die evenzeer verdeeld was. Zij 
bereikten dat de pas van Hájek en andere kopstuk
ken van de Praagse Lente naar de c ss o werd afge
sneden. 

Op het oprichtingscongres in maart I 990 (het 
xx1vste in de partijgeschiedenis) werd niet Battek 
tot voorzitter gekozen, maar J. Horák (geh . I 924), 
een functionaris van de csso in ballingschap en lid 
van vóór februari I948. In de csso pleitte Battek 
voor een coalitie van deze partij met 0/Xanské Forum 
(oF, Burgerforllnl), een brede beweging waarin hij 
zelf actief was en die zich in de fluwelen revolutie 
als de belangrijkste politieke kracht profileerde. 
Het oF stond onder leiding van Václav Have!. 

Aangezien de css o geen lijstverbinding met het 
oF wenste en liever zelfstandig de eerste vrije par
lementsverkiezingen van I 990 inging, koos de groep 
van Battek als 'club van sociaal-democraten' de 
zijde van het OF. Battek werd door de csso gero
yeerd. De verwarring bij de Tsjechische kiezer met 
sociaal-democratische sympathieën was compleet. 

De omstandigheid dat de groep van Battek bui
ten de partij belandde en de csso niet een samen
werking met het oF aanging en voorts de ruzies tus-

6. Interview van de auteurs met Pa vel 
Dole'Zal, afgevaardigde van decsso in het 
Tsjechische parlement, 23 april 1997. 
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sen de teruggekeerde sociaal-democratische emi
granten worden beschouwd als de belangrijkste 
oorzaak voor het verkiezingsdebacle van deC: ss o in 
1 990. 6 De partij haalde niet eens de kiesdrempel 
van 5 procent. 

De eerste sociaal-democratische afgevaardigden 
kwamen in het parlement na de parlementsverkie
zingen in juni 1992 die de csso 6,5 procent van de 
stemmen opleverden. 

Op wee naar een erote partij 
Het politieke toneel in het Tsjechische deel van de 
republiek veranderde in 1992 ingrijpend. Burger
forum bestond niet meer. Het grootste deel ging op 
in de centrum-rechtse liberaal-conservatieve De
mocratische Burgerpartij (0/xanská Demokratická 
Strana, oos), met Václav Klaus als voorzitter. 
Daarnaast ontstond een verwante conservatieve 
partij, de Democratische Burgeralliantie (0/x'ánská 

Demokratická Aliance, o DA) die zich rechts van de 
o os profileerde. De kleinste, linkervleugel van 
Burgerforum waarin tevens een deel van de hervor
mingsgezinde communisten actief was, ging verder 
als de Burgerbeweging (oH) onder leiding van ] . 
Dienstbier. 

Daar de oH onder de 5 procent van de stemmen 
bleef, waren de sociaal-democraten de enige 'fat
soenlijke' linkse partij in het parlement. In de oppo
sitie aan ultra-linkerzijde bevinden zich communis
ten (KSG M) die behalve hun oorspronkelijke naam 
ook nog de anti-hervormingsgezinde en anti-demo
cratische instelling behielden. De Tsjechische com
munisten veranderden niet, zijn in de politiek dui
delijk herkenbaar en staan geïsoleerd. Een coalitie 
tussen de KSGMen decsso is volstrekt uitgesloten. 
Dit geldt overigens voor alle democratische partij
en in het parlement. De doorbraak van de csso 
kwam nadat op het xxv1ste congres in februari 
1993 een nieuwe partijleiding was aangetreden met 
Müos Zeman, een vertegenwoordiger van de radi
cale vleugel, aan het hoofd. In die tijd was Tsjecho
slowakije reeds gesplitst (een ontwikkeling waarte-

gen de sociaal-democraten zich heftig hadden 
verzet) en de partij veranderde haar naam in 
Tsjechische Sociaal-democratische Partij (Ceská stra

na sociálne-demokratická). 

Milos Zeman (geb. '944) studeerde economie 
en trad tijdens de Praagse Lente toe tot de KSG. In 
1970 werd hij samen met honderdduizenden ande
re aanhangers van Dubeek uit de partij gezet. Hij 
verloor ook zijn wetenschappelijke aanstelling. In 
de verkiezingen van 1990 behoorde hij tot de club 
van sociaal-democraten in het OF en werd met 
Battekin het parlement gekozen. Na het uiteenval
len van het oF in 1 9 9 r was hij korte tijd actief in de 
Burgerbeweging van Dienstbier. Daarna stapte hij 
over naar de csso. 

Zeman wordt gezien als een charismatisch poli
tiek leider en een uitstekend organisator. De tegen
standers verwijten hem oppervlakkigheid en nei
ging tot demagogie en populisme. Hij staat bekend 
om boude uitspraken die door vriend en vijand als 
beledigend worden ervaren. In dit opzicht steekt hij 
ongunstig af bij de bedachtzame Ha vel of de welis
waar arrogante maar altijd beheerste premier Klaus. 

De grote verdienste van Zeman is dat hij de ver
splintering aan de linkerzijde van het Tsjechische 
politieke spectrum wist te overwinnen door linkse 
kiezers onder de vlag van decsso te brengen. Bij de 
verkiezingen in juni 1996 voerde Zeman een 
indrukwekkende campagne (de grote 'vondst' was 
de verkiezingsbus genaamd Zemák) die gunstig 
afstak bij de vrij matte vertoning van de regerings
partijen. Met 26,4 procent van de stemmen eindig
de de csso op de tweede plaats achter de oos van 
Klaus.7 

Het perspectiif 
Dit beste verkiezingsresultaat dat de c ss D ooit in 
een onafhankelijke (Tsjechoslowaakse) Tsjechische 
staat bereikte, behaalde de partij dankzij een harde 
politiek van confrontatie met name met de o D s (in 
de verkiezingsretoriek van Zeman: 'De partij van 
bedriegers'). Deze onbehouwen benadering van 

7. Verkiezingsresultaten in Tsjechië na de fluwelen revolutie in procent: Opmerking: De KDu-CsL is een christen
democratische partij van het midden en 
samen met oos en ODA lid van de 
regeringscoalitie sinds 1992. s P R · RSC 
(de zgn. republikeinen) is een ultra
rechtse nationalistische partij. 

partij 1990 1992 1996 
ODS 49,5(0F) 29,7 29,6 
ODA (oF) 5.9 6,4 

KOU-CSL 8,4 6,3 8, I 
CSSD 4·' 6,5 26,4 

KSCM I 3 1 2 l4,I I 0,3 
SPR·RS t,o 6,o 8,o 

Overigen 2J ,8 Jl .5 I I 1 2 
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Zeman, thans voorzitter van de Tweede Kamer in 
het Tsjechische parlement, wordt hem niet door 
iedereen, ook niet in eigen partij, in dank afgeno
men. Op het laatste partijcongres van de csso in 
Ostrava, maart j .I., werd hij als enige kandidaat 
voor het voorzitterschap met slechts 7 2 procent van 
de stemmen herkozen. 

De critici binnen de eigen gelederen zien liever 
een gematigde c ss o die een constructieve oppositie 
voert en een eventuele coalitie met de o D s in de 
toekomst niet bij voorbaat onmogelijk maakt. Deze 
gematigde vleugel in de csso pleit voor positione
ring van de partij meer in het politieke midden, 
opdat de css D ook (teleurgestelde) kiezers van de 
huidige coalitie zal aanspreken. Voor dit soort argu
menten is Zeman ongevoelig. 

Geheel kansloos is de gematigde vleugel niet. 
Zijn woordvoerster, de jonge vice-voorzitter van 
de csso, Petra Buzková verheugt zich in een enor
me populariteit, ook buiten de partij. Op dit 
moment geldt zij volgens de opiniepeilingen als de 
meest populaire politica in het land (Have! uitgeslo
ten) en dat geeft te denken. 

Het laatste woord over de toekomstige koers 
van de csso is nog niet gezegd. Dit neemt echter 
niet weg dat de Tsjechische sociaal-democratie een 
blijvende plaats in de politiek van het land heeft ver
worven en een belangrijke bijdrage levert aan de 
alom geprezen politieke stabiliteit in Tsjechië. 
Anders dan de s L D van K wasniewski in Polen of de 
MSZP van Horn in Hongarije is zij geen tot de soci-

• aal-democratie getransformeerde communistische 

partij, maar een partij met een onbezoedeld verle
den. Daaraan verandert het feit dat een deel van de 
voormalige Dubeek-aanhangers en zelfs sommige 
communisten uit de tijd van Husák in de partij 
onderdak hebben gevonden, niets. Deze omstan
digheid is de Tsjechen goed bekend en zij kunnen 
daarmee leven. 

De voorzitter en de meerderheid van de leiding 
in de partij acht een samenwerking met oos uitge
sloten. Toch is het slechts een kwestie van tijd tot
dat ook in Tsjechië een paars kabinet tot de reële 
mogelijkheden zal behoren. Of de premier van zo'n 
kabinet Milos Zeman zal heten valt vooralsnog 
sterk te betwijfelen. 
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