
over stijlkwesties moet gaan, lijkt 
me duhieus. De 'inhoud' van de 
lokale politiek komt er wat he
kaaid vanaf. Daar komtnog hij dat 
te hezien staat of een programma 
in het teken van 'toegankelijk
heid, variatie en tolerantie' tot 
een heldere sociaal-democratische 
partijpolitieke profilering leidt. 
De verwantschap met het ge
dachtengoed van de neo-liheralen 
van o 66 en met het klassiek-lihe
rale erfgoed (van 'linkse' 
vvo'ers, onze 'paarse' vrienden) 
lijkt groot. 'Ruimte voor elkaar' 
is daarom wellicht geschikter als 
motto voor het nieuwe paarse 
kahinet, dan als hanier voor een 
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Het gaat niet echt goed met de 
sociaal-democratie in Midden- en 
Oost-Europa. Tenminste als men 
de, zich sociaal-democratisch 
noemende, hervormde ex-com
munistische partijen niet mee
telt. De zogenaamde historische 
sociaal-democratische partijen -
partijen die voor de communisti
sche machtsovername al heston
den en na de omwentelingen 
weer zijn opgericht - doen het 
hijna overal slecht. Nergens lukt 
het die partijen echt een hedui
dende aanhang onder de kiezers 
tckrijgen. 

Er is een (hescheiden) uitzon
dcring. De sociaal-democratische 
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nieuw sociaal-democratisch pro
gramma. 

Ten slotte hetreur ik dat de 
uitspraken in het rapport slecht 
controleerhaar zijn. Waarschijn
lijk met het oog op de leeshaar
heid, volstaan de auteurs met een 
imposante literatuurlijst ( overi
gens uitsluitend hestaand uit 
puhlikaties van Nederlandse au
teurs). Een voorheeld: als ik wil 
weten op grond waarvan wordt 
gesteld dat 'uit onderzoek hlijkt 
dat een groot dee! van de hevol
king hereid is om zich actief in te 
zetten voor de leefbaarheid van 
de eigen huurt' (p. 87), dan kan ik 
hoogstens vermoeden om welk 

partij van de Tsjechische repu
hliek (csso) heeft, na een eerste 
mislukking, hij de tweede verkie
zingen (in 1992) de kiesdrempel 
van vijf procent gehaald, en lijkt 
zich met circa zeven procent van 
de stemmen een vast plaatsje 
onder de electorale zon te hehhen 
verworven. Als men zich echter 
realiseert dat de Tsjechoslo
waakse partij ten tijde van de 
stichting van Tsjechoslowakije de 
grootste partij in dat land was en 
ook later een van de belangrijkste 
partijen, is de huidige electorale 
prestatie niet echt geweldig te 
noemen. 

Diverse verklaringen worden ge
geven voor de relatief slechte 
prestaties van de sociaal-demo
cratische partijen in Midden- en 
Oost-Europa. Die varieren van 
de aanvankelijke hehoefte van de 
kiezers om na decennia van com
munisme het diametraal tegen-
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onderzoek het gaat. Bovendien 
blijf ik zitten met de vraag wat 
'een groot dee!' is. 

Alles hijeen meen ik, dat niet
tegenstaande deze kanttekenin
gen, Depla en Monasch een voor 
gei'nteresseerden in de lokale 
politiek lezenswaardig en lees
baar hoek hehhen geschreven. 
Een hoek dat nog eens de waarde 
van het lokaal hestuur als 'proef
tuin' illustreert. 

BAS DENTERS 

is als hocifddocent politicoloaie ver
bonden a an de Faculteit der 
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overgestelde maatschappijmodel 
te heproeven, tot het verrassende 
vermogen van de voormalige 
communistische partijen om een 
vaak fors deel van het linkse elec
toraat vast te houden. Ook het 
feit dat de heroprichtingen mee
stal gedomineerd werden door de 
genera tie sociaal-democraten van 
voor 1 948, met ideeen getekend 
door de politieke cultuur van die 
tijd, heeft de sociaal-democrati
sche partijen in de jaren negentig 
weinig aantrekkingskracht gege
ven. 

Jan Vermeersch, wetenschappe
lijk medewerker van s E v 1, de 
studiedienst (w BS) van de Vlaam
se socialisten, heeft een hoek 
geschreven over de Tsjechischc 
sociaal-democratische partij. De 
geschiedenis van de sociaal-dc
mocratie in Tjechie (en hct voor
malige Tsjechoslowakije) Ievert 
een paar held ere inzichten op md 
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betrekking tot de prohlemen 
waarmee sociaal-democratische 
partijen in Midden- en Oost-Eu
ropa worstelen. 

Met name het prohleem dat de 
sociaal-democratie altijd heeft 
gehad (en in Oost-Europa nog 
steeds heeft) met de communis
ten komt duidelijk naar voren. In 
Tsjechoslowakije was dat pro
bleem wei heel nadrukkelijk aan
wezig en, zo hlijkt uit het hoek, 
dat is nog steeds het geval. Niet 
aileen de troehelen van 1 9 2 o (de 
revolutionaire vleugel van de par
tij botste heftig met de reformis
tische vleugel en er volgde een 
scheuring, clie leidde tot de op
richting van de communistis~he 
partij), maar uiteraard ook de 
geheurtenissen in 1 948 (liquida
tie van de csso) en de Praagse 
Lente van 1968 'hypothekeer
den', zoals Jan Vermeersch dat 
zegt, de positiehepaling van de 
csso, ook na de ineenstorting 
van het communistische hewind. 
In de eerste jaren na de fluwelen 
revolutie hlijft de vraag hoe de 
partij zich moet opstellen tegen 
voormalige communisten een 
hrandend prohleem. 

Deze kwestie is niet gemakke
lijk op te lassen, omdat ook in 
Tsjechie de ex-communistische 
partij ( een van de minst hervorm
de ex-communistische partijen in 
Oost-Europa) ter linkerzijde een 
relatief sterke electorale positie 
weet vast te houden. De commu
nistische kwestie was ook na 
1990 aanleiding voor een sterke 
interne richtingenstrijd. Ver
meersch spreekt daarom van een 
communistisch syndroom, dat de 
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csso tot de huidige dagen hlijft 
achtervolgen. 

Het hoek is uniek in clie zin dat 
- voor zover rnij hekend - er in 
het Nederlands nooit een hoek is 
verschenen dat de geschiedenis 
van een enkele politieke partij in 
Midden- of Oost-Europa hehan
delt. Tegelijk Ievert het hoek ook 
een redelijk inzicht in de politieke 
geschiedenis van de Tsjecho
slowaakse staat, omdat de soci
aal-democratische partij voor de 
Tweede Wereldoorlog een van 
de helangrijkste 'staatsdragende' 
partijen van Tsjechoslowakije 
was. 

Het dee! dat de periode na de 
fluwelen revolutie hehandelt, 
geeft hovenclien een aarclige kijk 
op de algemene prohlematiek van 
democratische partijvorming in 
Oost-Europa na het communis
me. Het hoek is dus meer dan 
!outer geschiedschrijving van de 
sociaal-democratie in de Tsjechi
sche repuhliek. Duidelijk wordt 
geschetst welke prohlemen de 
'ouderdom' van de heroprichters 
veroorzaakte in de politieke strijd 
tegen nieuwe politieke partijen 
als de rechts-conservatieve partij 
(oos) van Vaclav Klaus. 

Vermeersch schrijft in een toe
gankelijke stijl en zijn Vlaamse 
woordgehruik is het tegenover
gestelde van storend. De rode her
innerinB is om meer dan een red en 
aan te raden voor ieder die gente
resseerd is in de ontwikkelingen 
in Midden- en Oost-Europa. 

Achilleshiel 
Ik heh maar een punt van kritiek. 
T e weinig aandacht hesteedt het 

hoek aan een van de grootste pro
hlemen van de sociaal -democra
tie in Midden- en Oost-Europa. 
Naar mijn waarneming is vanaf 
het begin van de omwentelingen 
de achilleshiel van de sociaal
democratie geweest het onthre
ken van een coherente sociaal
economische visie op het proces 
van transformatie van plan- naar 
markt-economie. In aile Ianden 
waar ik contact heh gehad met de 
sociaal-democratische partijen 
onderschrijft men de noodzaak 
van de introductie van een markt
economie. Tegelijk waarschuwt 
men voor de sociale gevolgen en 
Ievert men kritiek op concrete 
maatregelen van de zittende 
regering om clie markt-economie 
gestalte te geven. Men heeft ech
ter nauwelijks een alternatief en 
zeker geen samenhangend alter
natief programma. Dat maakt de 
positie van de sociaal-democratie 
kwetshaar. Zeker ook ten opzich
te van de ex-communisten clie er 
vooralsnog in slagen geloofwaar
diger te zijn in hun kritiek op de 
sociale gevolgen van de transfor
matie dan de sociaal-dernocraten. 
Het hoek hesteedt in het laatste 
hoofdstuk wei de noclige aan
dacht aan de sociaal-economische 
prohlematiek, maar naar mijn 
smaak krijgt dit gehrek van de 
csso (en de hele sociaal-demo
cratie in Oost-Europa) te weinig 
nadruk. 
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