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Betr. : Christenen voor het Socialisme (CVS)

Vernomen werd dat de beweging Christenen voor het Socialisme
in de Verenigde Staten haar werkzaamheden h e e f t beëindigd wegens
gebrek aan mankracht en geld.
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Betreft:

I.

5TARTWSEKEND CvS

Cp 3 en 'f september 19'°<3 vond te Heprh'jgowsard het star t week end plaats
van de beweging Christenen voor het Socialisme.
Aanwezig waren 29 personen,

Mededelingen
CvS en
organiseren op 19 on 20 november 1903 in Westmalle
in vormingscentrum Heibrand een ui twisselingsweekend. Het r.al er om
gaan elkaar en eikaars werk beter te leren kennen. F.r zal worden gediscussieerd over taktiek, strategie, organisatie en verkwijse en actiethema's waaraan door beide bewegingen wordt gewerkt, zoalc anti-racisme,
vrouwenbevrijding en vrede.

Een uitnodiging kwam binnen van de
. om op ??. en ^3 oktober
aanstaande aanwezig te zijn bij hun 10-jarig jubileum. De stuurgroep
heeft nog niet besloten of daar iemand heen gaat."-;••-,.,
~ ~
Rubricering:
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1) Zo nodig- andere -rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr.

Bij cperatfe-/inf. rapport nr.

Van de CvS-VS is een brief binnengekomen met de mededeling, dat men het
yerk staakt vanweee gebrek aan menskracht, geld en groei van beide.
eri .
zijn op bezoek geweest bij de IKV-kern
Kampen om in verband met het verslag van .
. van. het Europees Congre
te Kainz in het IKY-kernblad te komen praten over onze IKY-kritiek.
Vervolgens hieltf'
een inleiding over het Interkerkeli
Coraitee voor Tweezijdige Ontwapening (ICTO).
Volgens
loopt de opkomst van het ICTO parallel aan het
ontstaan van allerlei andere "rechtse clubs". Illustratief noemde hij
de groei van het aantal werkgroepen van het Oud-Strijders Legioen.
Dit "deftig smoelwerk van extreem rechts", zoals
het CSL
omschreef, is een algemeen geaccepteerde beweging waarvan de leden
overal in de samenleving zijn terug te vinden.
's Middags werd gesproken over de stuurgroep. Deze bestaat thans uit 6
personen, terwijl dat er volgens de statuten 7 behoren te zijn. Bij een
volgende vergadering moeten de leden zich uitspreken voor één van de
zes door de stuurgroep voorgedragen kandidaten.
(ïïtrech
(Utrecht),
(Amsterdam)
(Nijmegen).
. _.
^ ^^ zichzelf niet-kerkelijk noemt, zit voor een
*half jaar in de stuurgroep namens de vrouwengroep; het tweede halfjaar
neeir.^
voor haar rekening.
uit Apeldoorn zal voor het penningmeesterschap worden
benaderd. Omdat
onlangs een hartaanval heeft gehad is het onzeke
of hij op het verzoek zal ingaan.
Met betrekking tot de financiële situatie deelde
, die
de middagvergadering voorzat, mee, dat ƒ 1265.- is binnengekomen naar
aanleiding van aparte aanschrijving van sympathisanten. Van CvS-leden
kwam tot nu toe ruim ƒ6.000.- binnen. Het aantal leden bedraagt thans
293; Opstand heeft 9*<4 abonné's
Het ligt in de bedoeling de CvS per l januari 193^ los te maken van de
NCSV. Voor de financiële consequenties van deze stap wordt verwezen naa
de bij dit rapport gevoegde ledennieuwsbrief van juli 1983.
Met de NCS zijn nog besprekingen gaande over een startkapitaal, dat
destijds ook de Werkgroep Oost-Europa Projecten (WOS?) werd meegegeven
toen men zich van de NCSV losmaakte.
vertelde dat
uit Bussum
vanwege haar weigering bepaalde belasting te betalen
DinnenKort ae deurwaarder verwacht. Zij heeft nu besloten, mede op
advies van
'
; haar huis voor "een vriendenprijsje"
aan de CvS te verkopen. Men wil nu bezien of dit onderkomen behalve
voor bewoning .pgk als secretariaat kan worden gebruikt.
Kondi&a'e het wereldcongres van de CvS aan, dat volgend jaar
te Barcelona zal worden gehouden. Van 6 tot 10 januari 19$^ komt het
Europees congres bijeen ter voorbereiding. Volgens .
zal de
aankondiging van het wereldcongres in een tamelijk algemeen kader words
geplaatst, maar zal de praktijk toch een CvS-karakter dragen. Voor deze
methode is gekozen omdat anders een te geringe interesse bij derde
wereldlanden wordt verwacht, "en streeft er naar de helft van de deelnemers uit derde wereld-vertegenwoordigers te laten bestaan. Voor
Nederland zullen 3 leden van de stuurgroep deelnemen. Volgens
is door de Europese voorbereidingscommissie al'vastgesteld-dat'
'' en
_
tot ri ^ Nederland.^'' dg el trein er s behoren. ,
—
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ACTIE zonder overleg met 6.VX
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Rubricering:
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLG BLAD N r. 2

Bij

f. rapport nr.

2

Deze gang van zaken schoot bij de vergadering in het verkeerde keelgat
Men wil nu proberen nog drie stuurgroepleden aan de twee aangewezenen
toe te voegen.
.
, verhaalde over de voorbereidingen rond het tweed
lustrum. In Nijmegen wo'rden 3 activiteiten voorbereid : een speciale
uitgave van Opstand, het samenstellen van een bundel met bijzondere
artikelen en het organiseren van een werkcongres met circa 80 deelneme
van wie de helft CvS-ers zal zijn. Dit werkcongres zal op 28 en 29 apr
198^ worden gehouden rond het thema :Wat is het concept van de CvS ter
aanzien van het socialisme.
2.

Bijlagen :
Ledennieuwsbrief juli 1983;
Ledennieuwsbrief 83/84- no.l.
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christenen voor het socialisme
cal«foon Q34394SSB

-i.v.
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ledennieuwsbrief, juli 1983.

«

beste vriend(inn)en,
onder jullie ogen ligt de laatste ledennieuwsbrief van dit seizoen.
Nog net voor de vakantie het "laatste nieuws. Geen uitnodiging voor een
vergadering, alleen informatie. Naast de vaste rubriek mededelingen hebben we
gemeend nu ook een rubriek "in diskussie" te moeten openen. Daar kunnen
standpunten worden geformuleerd tav. items in de beweging..De naar voren
gebrachte standpunten worden niet per se onderschreven door de stuurgroep, maa
zijn bedoeld om in een periode waarin geen vergaderingen plaatsvinden toch
de meningsvorming verder te brengen. Het gaat hier vooral om diskussies,
die voorafgaan aan de besluitvorming op een landelijke vergadering. Het gaat
ook over diskussies die niet direkt bedoeld zijn voor niet-direkt cvspubliek.
Tot slot wil ik jullie erop wijzen, dat in het weekend van 3/4 september het
startweekend zal plaatsvinden. De regio Noord-Hollaand Noord heeft te
kennen gegeven, dat ze bereid is jullie te ontvangen. De definitieve
uitnodiging met gegevens komt ongeveer half augustus. De kosten zullen
vermoedelijk rond de ƒ30,- bedragen. De regio verzoekt jullie je tijdig
op te geven. Stuur daarvoor de opeavestrook naar Woudschoten.
Een strijdbare vakantie,

OPGAVE OPGAVE

OPGAVE OPGAVE

Opgavestrook voor het startweekend 3/4 september in Heernugowaard.
naam:
adres:
tel. :
hoeveel personen:
slaapplaats nodig?:

"'-^,'

....

Medede l insen

- - —.

.........

• Op 7 mei jl.is er een studiedag'"poLitieke lezing van de bijbel'' georganiseerd op de theologische fakulteit in A'dam.In verschillende groepen
is gewerkt aan de herschrijving van. ps. 137 (Aan Babels stromen zitten wij).
De opkomst was matig ; het enthousiasme daarentegen groot, omdat de inr.e-t
van ieder gevraagd werd. De aanwezigen werdeden nadrukkelijk uitgenodigd
zélf r me t da tekst aan de gang te gaan. Voor een uitvoeriger verslag, zie de
komende Opstand, die eind deze maand uitkomt
2. Op 14 mei was er een ledenvergadering van de Christelijke Vredeskonf erentie,waar we kol lekt ie f lid van zijn. Het karakter -van de vergadering
was overwegend informeel. Vooral de relatief vele aanwezigen van CvS varen ook met die inzet gekomen. Uit de besluitenlijst:
:
-Meer mensen zullen worden. betrokken in het werk van de CVC. Tegengaan van
"Oost-Europa-specialisme" werd als belangrijk gezien.'"
-Het lidmaatschap van CvS van de CVC werd 'als zeer positief ervaren. maar
zou meer vruchten af moeten werpen.
-Er zullen vaker ledenvergaderingen gehouden worden, zodat de betrokkenheid
bij het werk van 'da CVC kan worden vergroot.
-Er is , een yrouwencommis s ie ingesteld
'
•
'
3. Op dezelfde dag vond ook het Europese Kongres van de basisbeweging
pla_ats.CvS was daar met een stand vertegenwoordigd. Over de betekenis v^.n
dit kongres en van ons Europese I!Mainz"-kongre's zal in september een gesprek plaatsvinden met de' basisbeweging. In dat gesprek, zal ook gee^alu- . eerd i-jord^n. hoe de samenwerking vorm krijgt tussen beide bewegingen.'
Voor een uitvoerig verslag5zié de komende Opstand.
4. Op 7 juni is er een sclidariteitsverklaring uitgegaan naar de beve'— •.:
ging Weigering Defensiebelasting en nn. naar
,toen ereen openbare verkoop plaats -zou vinden op last van de overheid.
5. Internationale kontakten:
__
_
_
en
_
vertegen^
TOordigen onze beweging nog 'steeds in het Europese kontaktkomit'ce van CvS.
'
R
e
n ontvingen wij de uitnodiging om op 7' mei jl. een bezoek
:e brengen aan d'e vergadering van hun nationale .komitee om te vertellen
• iver ons werk en te praten over mogelijkheden van bilaterale samenwerking. •
is do.ari geweest. De plannen zijndat op de Noorse CvS-Zomer•.onrerentie in '1-984 een internationaal ' gedeelte zal wordeniüg.eruiad,
waar andere bewegingen voor -zullen- wordenuit genodigd.
i heeft mat onze vriend (inn) en van
afgesproken dat' ergens in het najaar een uitwisselingsweekend in België
georganiseerd wordt . Thematiek, plaats en datum zullen nader worden bekend
gemaakt .
..
6. In het kader van een intensievere aandacht voor de regio's zijn vanuit
de stuurgroep tct nu too de voli-cnde regio's bezocht :Noord--holland-noord;
Delft en tilburg.Daarnaasr wordt op het ogenblik gewerkt aan het (weer).
opzetten van regio's inDrente en Twente.De stuurgroep heeft het idee, dat
het heel zinvol is, deze bezoeken. ''Landelijk krijgt er weer gezicht -door . .en in het r-eval van Delft konden we funktioneren als praatpaal on weer., vat
ideeën te krijgen voor Uernieuwae akt Ivi texteti.

0 april 'rjoj ce i'.i,];r.ege
Aanwezig;:

(voor pauze) en
1) Notul'en v c.r i;.'; k o c v.
Watis de "dcrd? ^c^itie--? an wslke c.v.s-ers betreft dat? Vooral
... .'T,G vraag
mag niet gesteld worden": de vraag
wordt omgedraaid': -.vïaro.a dce je niets in de kerk:.
. zegt dat de
bedoeling zeker niet is dat ieier keihard de kerk in moet, dat is
niet de nieuwe norm.
heeft met
een
goed gesprek gehad; tip voor het stgrtweekend. Zij vraagt ook of
die 378 leder, kloppen. Hen weet dat niet, want er zi.ln 2 bekken:
de plaatjes-en k*artenbek; ze zullen worden samengevoegd.
Mededelingen;
Sommige mensen hebben, de stukken niet ontvangen, sorry,
zei
het uitzoeken. Hij vraagt extra aandacht voor_7_jnei_1_ studiedag
links-barthieence en mat.exegese (zie vorige opstand); ps?lm 137
wordt behandeld; A'dan, theologische fskulteit,(er zijn ong.10
aanmeldingen binnen).
_1_4_me_i :_vergadering ned. afdeling
Chr.Vredeskonferentie.
In maart is er een brief verstuurd
over de voorraden, v/il ieder snel reageren!
Vóór 15 mei gaarne rsakties op "Werken met de Kerk"-diskussie.
W se r zal het startriekend zijn? Er is nog geen kandidaat.
Het weekend, v/ordt vastgesteld op 3/4 september 1983.
Er is een uitnodiging van CvS-Noorwegen om 2 mensen begin mei
af te vaardigen.
gaat.
Nog niet alle Ooot-Surop^-acholingen zi.ln afgerekend.
FINANCIËLE SITUATIS
Er is in de IICSV ean hooglopende diskuss^e over de uiterst slechte
situatie. De subsidie van de ra?d ven beheer is ingetrokken voor
de sekretrrin v?n het studentenwerk, achterstand nog ven 82 met
het betalen van rekeningen, meer dan ton. Rutgersfonds is lertste redmiddel. Por 1 september is er geen geld meer voor de eekretarissen. Op iieer korte termijn moeten we iets verzinnen, finenciele koppen bij elk;-ar, zelf bronnen aanboren, uitstel is niet langer mogelijk! Het keldert mat sneltreinveart. Volgens
is
tot sept. (ksrnpneizoen) geld nog wel gegarandeerd.voor de sekretarissen. £r ia nog erfenis, kempterreinen kunnen verkocht. Het
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4-) Vredesstrijd en Qosteuropadiskussie,
leidt in. Cv£ is in diverse verbanden b\- de vredesbeweging betrokken. Het doel van deze gespreksronde: de verschillende standpunten boven tafel te krijgen nat ba t rekking tot OE, IK1/ en Burg. ongehoorzaamheid. ^aaron hoeft de SG van diverse personen stellingen
gevraagd. Bij 4.3 gaat liet er dan vooral om wat CvS met I KV doet.
De SG heeft een selektie genaakt uit de ingestuurde stukken.
Moet de rest niet aan ce orde komen?
zegt dat de SG heeft bekeken waar de zaken uiteenliepen
en die afgedrukt.
4.1) Situatie vredesbeweging»
Bij
lees ik "SU heeft geen eenduidig belang bij de
vredesbeweging". Is dat '.vel zo? Zie wapenverkoop in de 3e wereld.
'"
: Let wel. ik schreef: eenduidig. Dat van die wapenhandel is •
v/el waar natuurlijk.
: In beide blokken is de bewapening ten nadele van de vevolking.
Is de verwevenheid eigenlijk wel zo verschillend?
: Hot gaat ms om do assymmetrie: de bewapening is ekonomisch
veel dwangmatiger dan in de SU.
l'. ledere manager* kan je vertellen dat de socialistische produktiewijze niet snel tot innovatie leidt. Wol probeert men in OE b in n a n
het plan .altijd een zo hoog mogelijk cijfer te halen (dat. dan vervolgens
in het westen geciteerd wordt).Daarmee hesft het IKV-plan een ekonomische basis, want als het westen geen nieuwo stappen meer zou zetten
kan het heel goed zijn dat nen in OE ook stopt (omdat het nieuwe plan
dan anders gslcozen kan worden).
: Ik heb het gevoel dat in de SU telkens weer gekozen moet
worden, dat er veel minder een lobby is die de zaak automatisch
opschroeft.
Dan worden er toch wel erg vaak dezelfde keuzes gemaakt.
•!
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(— Er volgt nu een niet te notuleren diskussie over of het wel
nodig is dat de SU de VS in bewapening volgt.)
^
__.: Wij praten vauit de sterkere wereld, het is erg goedkoop
on van de zwakke r a partij te eisen te stoppen.
: We ciooten niet over do wedloop op zich praten, maar ons
konsentreren op de assymmetrie.
Is die assymmetrie nog wel algemsan aanvaard??
Klopt het nog v.rel, en zo ja, wat dan nog? De bewapening is zo
gigantisch, en or zijn wederzijds dezelfde processen.
: De hoofdlijn _is toch wel duidelijk? De SU doet een aanbod over

-

een A-vrije r.ons, ou. c.e VS reageert met een besluit over LASER-satel-

lieten.

---

Hst i.aal^t :i3t nc^al cioailijk als je over al die bewapenigjsystsmen gaat prat c a; v/j l;ur_^ n. beter een politieke en ekonomische
analyse maken.
Het si e 3 j. ^•ij-cj-rfr-j^. dat er twee stelsels zijn in deze eeuw die
elkaar uit sluit or , hot in cis vernietiging toe. Daarom moet je wel
over wapensyïtr.'-ien on irilitair-srategische zaken denken en prateniji
als .je v/il t v^rz^ljj. dat dit krachtenveld tot een explosie leidt.
'
Wat vin l c ....
dc.n van
stelling, en hoe schat hij
'net belang varj, de l7S--~*3rhouding? Ik zie die grote klap trouwens nog
niet zo gauw gebeur e n .,
: Je nag de f\;.nl-:tio van de bewapening binnen de beide blokken
niet an sich bekijken, 'je noet dat in zijn totale verband blijven zien.
~: Is het niet b-ilar.srijker dat oost en west beide in hun invloeu..:.Tieren, in Toord c-n ^uid niet bewapening werken?
interveni'isrb nu ovsr- da feitelijke ongelijkheden van de
posities van oost on v;est»
Het kapitalisme heeft in zijn wetten dat een groeiende afzetmarkt noodzake i,;k is, en dat geldt bij de bwapening net zo goed.
en socialistische prjd- vrijzs v/erkt heel anders, kan bijv. het westen
niet eens inhalen., s e n korcumptieiaaat schappij s t ie hè tn (wou Chr-oestjov
.: Toch r.oet je •:.•- interne gevolgen van de bewapening niet
vergeten; het is l rij onn c'jv. toch een faktor bij het verlagen van
de uitkeringen.
; Toch vir.rj. ik dat .101 belangrijkste aspekt van de wedloop is
dat er echt knv.is o;: oorlog is; ik voel die angst zelf vaak. Amerkaan:
presidenten hobbc-n c-.c-ntoonbaar tot nu toe zesmaal een kerkonflikt
serieus over wogon, er. do lij31 van (nu ca. 35 bekende) bijna—ongelukk
wordt steeds na.ar lê.r?.^ar.
Iets heel anders: alc. die kruisraketten er niet koaen, wat dan.
: Als je dat lukt? heb je de kapitalistische struktuur aangetast.
Daarom is die airi'l o c.-k zo nvoeiaaaa. Dan heb je ook de weg ingeslage
tot andere or-t-T-rihkelir.ssn in do maatschappij.
I1-, vind ook dat dat blijkt uit alle woorden van de tegenstanders van da rrr^d 2::t~?^:.r.j.
- Ja, v;e roali^ornn cns vaak te weinig dat verzet tegen de
vrod.esbowegir.3 ii^ol T-aoI: vevset is tegen allerlei socialistische
tendenzan in 0:130 naatrch^ppij.

4-.2) IKV-koers.
begrijpt .
zin over bondgenote:! ie OE niet.
Ik schrijf 'afhankelijk', want MJF sluit van te voren uit dat
het IKV buiten de legale orde van hior zou treden (zie interview
in de Tijd).
.vindt heel verhelderedn in Rinse's stelling dat hij analyseert
dat het I KV hier riiet doet, daar wel zoekt/eist: Idjken naar ekonomische verbondenheid en andere mij.kritische groepen benaderen voor
een brede samenwerking.
merkt op dat de kampgneraad van boven naar beneden werkt i.p.v.
andersom (in erlk geval in groningan en deventer bijvoorbeeld).
vraagt hoe het kernenberaad functioneert.
>: Ook daar veel mededeling van bovenaf; er zijn maar heel
weinigen die vanuit de kernen iets inbrengen.
vraagt zich
verder af of de verschillende standpunten in CvS over OE ook leiden
tot verschillende standpunten over het IKV.
tegen
• ik snap jouw stelling niet goed; wat betekent jouw
analyse nu voor onze verhouding tot bewegingen in OE?
In OE wordt de westerse politiek als heel bedreigend gevoeld...
En Solidariteit dan, die toch juist de SU als bedreiging voelt?
Ik bedoel die groepen die zich met de nacht enigszins identificeren. Dat kun je niet -van de massa zeggen, omdat OE een prod1!!:'is van de 2e V/0 en niet van een revolutie. Als er dan een westerse
klup binnenkomt, wordt dat (ook IKV) als- bedreigend gezien. Wel wodrt
het dan heel dom gezegd: de CIA betaalt.
_
: Toen het IKV zich nog wel distancieerde van de officiële
politiek, werden ze kompleet omarmd.
Waarom ben je zo bang voor die omarming? Waarom zo'n fundamentele
afwijzing: dat kan niet goed zijn?
merkt nog op dat naar haar indr-.ik het IKV iets met Solidari*-<*^ +
doet vooral met het oog op de effekten in Nederland.
vraagt zich af of niet juist CvS als kleinere groep zou moeten
proberen kontakten met OE uit te breiden.
4-,3) Onze houding tav IKV.
: Hoe is 't eigenlijk met onze kontakten net Pax Ghristi; diezijn immers hajed bezig.
: Hartelijk! Hebben ons een standje aangeboden op hun alg. ledenvergadering. V/e zouden er meer mee moeten doen, gesprek organiseren
of zo.
*
- ''••-;-.- ...
- -'
>i
••« •
: Wat ia hun struktuur eigenlijk, kun je er lid" van worden?
(wordt bevestigd)
;

8
vertelt dat hij onlangs een heel goed gesprek heeft gehad met
de 03-sektie van de commissie ouitenïand van PC.
Toen we in september de vrede s krant bespraken, werd gezegd
dat we nog eens over soc. ek. aspekten met het IKV zouden pratenl ?
___ : Dat is in januari gebeurd. V,ras niet leuk, en op deze manier
schiet het gesprek niet op. Verder zouden we samen met de baaisbeweging daar nog eens over het OE-beleid gaan praten. Dat hangt nog.
Toch is er wat verschoven, want er is nu een twee-sporen-belei
Overigens is er een volgend gesprek in juni. En in oktober wordt
er door de CFK een konferentie georganiseerd over het MIK in O & '„V.
_
. vraagt r wie het junigssprek zouden willen ïoeren.
wil er dan meteen ook mensen uit de vakbeweging bij, en het I&v
vragen waarom zij niet bij het overleg van Driebergen aanwezig zijn.
__
" vraagt zich af- wat de aanwezigheid van GvSssera in de kernen
oplevert; voor haar is het twijfelachtig, en zeer frustrerend.
_ meldt ook pijnlijke situaties1 munitie treinakties, wie ben je dan,
CvSser of IKVer?
vindt dat je ook niet te optimistisch moet zijn over er buiten
te gaan zitten, omdat het IKV- overal alle macht naar zich toe pro^~te trekken, dus het blijft ook dan moeizaam.
merkt op dat er in zitten een goede blik op de verhoudingen bied~t
_ • vindt dat platforms ook zo 'n mogelijkheid geven.
. In Nijmegen zitten aen aantal leden in het IKV, maar
juist die komen niet (meer) op regio vergaderingen.
vertelt dat zij er toch beter schijnen te funktioneren dan
in Groningen.
Overal zijn dingen aanstaande, Rijnmond als aanvaart-gebied,etc.
'Groningen' kan morgen overal zijn.
De munitie-trein was een testcase, daarom ook zo hard.
vindt de IKV kernen zeer laks in deze dingen.
Evaluerend:
zegt dat de stellingen meteen het karakter hebben van een evaluatie van de OE-scholing. Vraagt zich af of zij niet als deel VI
van de OE-acholing zouden kunnen fungeren (met inleiding).
:_ Kunnen de auteurs ze niet v/at herschrijven, minder exklusief
IKV-gericht? Niet afzwakken maar toegankelijker maken?
De vergadering besluit dat
en inleiding zal werken.

, met hulp van

'

J

aan

- meldt tot sHot een CFK vergade ring op 14-~ mei." D.e vorige" algemen
vergadering was 4- .jaar geleden; het kollektief lidmaatschap van CvS
wordt er geëvalueerd.

5) RONDVRAAG
Waarom stellen we niei wéér het socialisme als produktiewij, .
aan ds orde? Overal sterft het van de krises, als nu niet duideli,-!:
is dat de kapitalistische productiewijze niet deugt
Wat doen we verder met de kring van de Dialoog van Driebergen? Ik ga in elk geval,weer naar hun vergaderingen toe.
1. Kunnen we niet kollektief weigeraars van defensiebelasti:. ._
worden.? 2. Het gesprek met
over ICTO in Vara's Rooie Haar
zullen we ons boekje opsturen?
Wat doen we in 1985 met 10 jaar CvS? Is er al een kommissi
(Ter plekke geven zich op:
V/elk scholingsonderwerp volgend jaar? Anti-fascisme?
(Algemene instemming.- Voor de Sch. Voorb. Gr. geven zich op:
^reserve)•)

1669799

ACD
datum

7 APK. 1963

CO
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1) Zo ncdig andere rubricering aangeven.

U

Distr.:
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Evaluatie

5 april V
Betreft:

Het europees congres van de beweging Christenen voor het
Socialisme.

enige stukken betrekking hebbend op het
derde europees congres van de beweging Christenen voor het Socialis
welke van 2^ - 27 maart 1983 te Mainz/BRD werd gehouden.
Bijlagen:
Notulen tweede voorbereidende bijeenkomst ,

Artikel De Waarheid.

'••'*<V'

Rubricering:

1)

J^r
rr--—;

Ei,

Tweede voorbereidende bijeenkomst voor Mainz
H maart 1983
ganwezig:

agenda: 1. inhoudelijke voorbereiding"
2. publiciteit
3. reisafspraken
1. Wat ia specifiek voor CvS?
: heeft met name M±±3tfascisme & seksisme bestudeerd» I
breekt juist de vergelijking van de christelijke ideo
met de fascistische» (Vanuit de vrouwengroep komt daa
een aanvulling op, die mondeling ingebracht moet wqrd
soc.ec: dit punt is de laatste jaren wat minder belan
geweest, Het probleem is dat het meestal verengd word
de strijd voor ^werkenden,(betaald -). Maar juist bij
. -vrouwen laten van zich horen. Vakbonden 'doen niét vee
werklozen, WAO-ers etc. Ben benieuwd of we wat..kunnen.
varr'andere CfS-en„ "Ethische solidariteit met de onde
pikken we niet. We vragen 'ze meteen naar hun salaris!'
mist bij fascisme en.seksisme een historische yérgeli
"verschillen. Waaróm worden vrouwen aangesproken? Dat
• met' het lijden en masochisme te maken.
;:: ..;•' ; V
, is geïnteresseerd in kerkelijke vredesbewegingen en
Europadiacussies in andere landen.
. .
_ ^
^
_: niet voorbereid
''
- .;
: l5e Oost-Europad~iscussie is specifiek voor GvS. Bij het
• cstuk mist'iets over het christelijk verzet in WOII.
'mensen uit ;.dat verzet zijn hu soms zelfs ICTO-aanhang
•'is wellicht .een taak voor CvS om daarover met. plaatse '
Raden van Kerken een gesprek aan te gaan. ' : Kerk als strijdtérrein en baa'lisme discussie als religi
is specifiek voor ons.
;v • "
' : vindt'economische analyse en O.E.discussie'van belan
in fascisme en seksismestuk iets J.over de gezinsideol
vindt de'soc-jec; strijd zoals hier geformuleerd niet zo
fiek voor CvS,
'
^: soc-.ec.'is wat algemeen, fascisme en seksisme is oo
"keiijker en meer op ideologiekritiek gericht.
: reed^p en neer om op Woudschoten de bijdragen uit an
landen te halen.
themagewija '
a0 soc.ec.strijd. Typerend voor ons is dat wijzelf ons betro
achten in die strijd. In andere landen is het nog vaak de
wereldstrijd die het belangrijkst is. Als we het daarover
moet dat ook in economische termen gebeuren: hoe wordt de
lijkheid gecreëerd en in stand gehouden? Niet toevallig w
eerste actie van CvS tegen de Nieuwe levensstijl gericht,
CDA-program 'ifiet'. bij brood alleen' is gekritiseerd. CvS
de ideologie over arbeid en economie van (ook progressiev
tenen doorgeprikt.
Wat in dit stuk niet ter discussie wordt gesteld is de ar
ethod, sollicitatieplicht. :
vindt dat er ^een verschu
•plaatsvindt in de richting van wat Marx c.s". hèrt.'Jtompenpr
tiaat noemde. En werkenden en niet-(betaald)-werk"ën~den wo
tegen elkaar uitgespeeld.
Het stuk geeft wel een goed overzicht van de laatéte paar

:

* o t* v

Elk spoor van coherent beleid ontbreekt, bij alle partije
rol van CvS zou kunnen zijn: proberen dat de kerken actiepla
zoals.dat van de.Dialoog van Driebergen, ondertekenen» En la
zien wat er aan de hand is: zodra een dominee ook maar ee
fcwijfel toont over het nut van inleveren, lopen mensan we
de andere kant gaan mensen soms niet meer naar de kerk om
geen nette kleren voor de kinderen meer hebben .
En waarom breekt de pleuris niet uit als op het jouimaal
wordt hoe groot de winsterf van Philips, ABN, dnilever zij
zijn misschien bang dat aantasting van dat 'eigendom' ook
tasting van hun .eigendom leidt. Of: gelukkig maar datjhet
gaat met het bedrijfsleven.
KxChristelijke ideologie drijft van het inleveren, sober
iets voor .een. ander over hebben, samen delen, het offer.
L

•- -

f

' -

•- '

B. vredesstrijd«
.
heeft de stukken van|de andere ^fS-en gelezen» Nerg
staat zoiets als het IKV: een kerkelijke vredesbeweging n:
'gewone'.. Anderen twijfelen eraan of dat zo is, met name .
BHD. We "schijnen in Nederland beroemd te:zijn om. onze loka]
ganisatie en.konkrete actie . We moeten wél de tegenbewpgii
melden die ontstaan zijn als reactie op dit idyllische pi;
ICTO,-. Hervormd Vredesberaad, de ontdekking van de SS-20. i
sommige .plaatsen .is de tegenbeweging al zo sterk dat mensi
een isolement raken, de naam IKV.maar niet meer gebruiken
cussies van tien jaar geleden geveerd moeten worden, er g«
ruimte meer is. Vooral Frankrijk willen.we vragen naar huj
beweging,.
.
,
'.
:,
;
£. fascisme en seksisme. .
.
........
De .verklaring ervan is te algemeen, specifieke argumene|tn
fascisme komen te weinig., uit de verf „ iJenk ook'aan het onc
van,Nijmegenaren.naar scholieren: heel veel jongens en wei
meiden voelen zich'aangetrokken'tot.neo-fascistische idee?
anti-fascistisch..jongerencomite,e . zegt echter dat dat niet
Je moet onderscheid.,maken tussen voedingsbodem voor-fascis
voedingsbodem voor verzet tegen fascisme. De-Nederlandse n
pij.van de dertiger jaren was ook nog geheel anders: vnl.
met. weinig benul van wat er verder.in de wereld gebaurde.
Duitse,kerk is echter ook niet-zomaar omgegaan: daar ia r:•
Jaar consequent aan gewerkt.
_
Ons belangrijkste, punt is:., fascisme is niet alleen economi
basis verklaarbaar. Probleem met de fransen wordt: in ?r.'
veel meer een algemeen scheldwoord voorlrechts'.
. We moeten de .discussie vooral op de actualiteit-voeren, ore
anders snel verzand in historisch gekissebis» Actualiteit
kerkmensen ook in wijken waar buitenlanders in elkaar gesl
den, blind blijven voor 'opkomend fascisme'.
: : ? ^'-.. ' ' •
2. publiciteit.
heeft inmiddels het persbericht rondgestu
lijst met. bladen is verdeeld,
. ,
• ; ..
3.
4.

zoekt een .treintijd uit. We ontmoeten elkaar in Arnhem
en ."
denken verder over de ochtendwijding,
iets voorgesteld over opstanding, iets met zeven dagen en,

De rest moet in de.trein, nog flink wat te doen dus. Krijgen _
allemaal.nog een engels en frans mapje? om te kunnen:,discuasi
die talen wel nodig! Meenemen _ ' ., of nog even rondsturen.
groetjes , van

- . . .• - ; . .-;.•.

-

In de Verenigde SUtan heeft
eeu verstokte gokker etu casino
aangeklaagd w«g«oi „mitbruik
van zijn geeitueUkte" ea een
schadevergoeding van ttö minste 2,5 ntUiJoeu dollar geftLst.
[n rlin klaclit tegen een

Gokker

[n de diflcuaaie was een duidelijke
tendens te bespeuren. Socialisme is
niet uitsluitend een kwestie van arbeldersatrijd. De «peciüeke poaitie van
buitenlander», werklozen, arbeidsongeschikten, huisvrouwen, jongeren die
nog geen btUald werk verricht heb-

Verbreding

Dit keer was er geen centraal thema
maar vijf werkgroepen: over de vredesbeweging,
sociaal-economische
strijd, imperialuiine, feminisme en
racisme. Ook waren er nu in Mainz
weinig plenaire zittingen met lange
redevoeringen van „kopstukken" uit
de beweging. Het werk was geconcentreerd in de groepen, in de plenaire
zittingen werd daarvan verslag gedaan.
Een Italiaanse deelnemer kenschetste het verschil als volgt: ,,Milaan
werd gedragen door misschien tien
mensen, dit congres wprdt gedragen
door all* tachtig d**ln*mtjra '
voorbereiding vanzelfsprekend dat er
een femini*me-groep moest komen.
Niet vanzelfsprekend bleek de eis van
de Nederlandse en Britse vrouwen om
met elkaar, zonder mannen, te willen
pralen.
Na enige discussie lukte dat wel, en
achteraf waren vrijwel allo vrouwen
blij over (leze besli&aing.
Uitvoerig il gesproken over de vrouwenbeweging, economische zelfstandigheid en de situatie wat betreft
abortus in de >ven«hlUende landen.
Alleen uit Nederland en Spanje heeft
CvS zich met de strijd voor vrije
abortus ingezet. In België denkt men
ook binnen CvS niet eenduidig over
deze kwestie en in West-Duitsland is
er slechts incidenteel aandacht voor
geweest.
De deelneemsters uit deze beide
landen en Noorwegen voelden er ook
wel voor om, naar Nederlands voorbeeld, een vrouwengroep te vormen
binnen CvS.
;
De vrouwengroep oo het congres
«iste dat CvS waar nodig zich inzette
voor legalisering van abortus. Juist in
de kerken moet nog veel weerstend
daartegen overwonnen worduri. Daarin ligt 4e taak voor CvS. •
De vrouwengroep bealoot onderling
contact te houden en het congres dued
de suggestie óiu vaker op Europees
niveau bijeen te komen.
Jeauette van Beuzekom

Lelijke jonge emoe

In Milaan (1979) ontatond spontaan
een vrouwengroep uit onvrede met de
Opzet en het functioneren van de groeVoor Mainz was het al in de

. Vrouwen

Een SiciliaanAe man pleitte voor een
analyse van de verwevenheid v*u militaire macht en mannulijk grw«]d.
„Het ia niet toevallig dat er iu Co^xiao
juist vrouwen opgepakt en in de g«vaugenis gesmeten zijn", zei hij.
De raciatue-groep constateerde dat
niet alleen buitenlanden), niaar ook
potten en flikkers en vrouwen getrofiun worden door de economüiche cruüs
en dat zij en de radicale vredeabeweging aanvullen te verduren 'hebben
van steeds dezelfde tegenstanders: extreem rechUe en neo- fascistische
groeperingen. Vooral de Nederlandse
CvS-ers hadden dit punt uitgewerkt
in hun voorbereidinggstukken. Voor
«en heleboel andere landen wai deze
benadering nieuw.

ben, vraagt om e«n bredere benadering.
Bepaalde problemen zoab vrouwenonderdrukking en buitenlandeivhaat
zijn niet te begrijpen in termen van
klassenstrijd,
,
l>exe yerbreding van de traditlühele
inbx>ttd v*n bet aocialüune kwam iu de
tatttd gro«pen aan da orde. Dat Lald*
.de soiaa tot heftige, u^aar vrauktbfere

Het karakter van dit congres verschilde nogal van dat van de vorige twee. In 1978, in Zeist, WUS het
thema „christen-democratie", in 1079, in Milaan, „De Europese eenwording".

Christenen voor een
lastiger socialisme

Westduitse

Vanaf 1 april 'ral r»{ publiek In h*t Arnal»telam»« Stftd««iK Muséum weer
bezoek kunn«n br*nö*<i aan tMl „Café d« B«an#ry", *«n sjchuppimj v.
kunstenaar Kionholz. Het c*f* h»d Ujd*n« earctóra axpo*aiaa öni.jo s. nüopflelopen, die nu door de kunstenaar «41 zijn »cht0oftota la fl^röparöürc 11>
een van de opmerkelijke QaaUn lii h«t c*fé: de man in«t een klokkcthoold

van Hoqw*fr»\. Öroot-Brtttannlë, Went-DuJUIand, christenen oor het aodalisma, schreef voor Da |
N«dert«nd, BalQlé. Frankrijk, Spanje, Sp*ftnw> »ml- WaarhuW ««n ver»l«0 van het congrea.
i

voor h*t SoolaJtame haar dörda puropesê Congres In klje. Jö'-^Ua van Beuzókorn, iia van aa Neoenanase
h*t Weeldulti jlftinz. Er waren vertegenwoordigers delegax
\d van aan vrouwengroep van da

u-.

-il r» -l
l
b ij i

christenen voor het socialisme
L E D E N N I E U W S B R I E F nr.

3

c«4«taor> O3-33S -2SG
g«-o3Cneoa6 c,
nc»v.

Zeist, 15 februari 1983.

""«s te mensen,
Hierbij ontvang je de uitnodiging voor de landelijke
vergadering van 26 februari a. s.. Deze w o r d t gehouden in utrecht gebouw
de Kargadoor, Oude Gracht 36. Vanaf 10.00 uur is de zaal open we beginnen
om klokslag 10.45 uur. N. a. v. de vorige landelijke v e r g a d e r i n g waren
geluiden te horen, dat er meer landelijke vergaderingen moeten komen.
De Stuurgroep heeft gemeend daaraan tegemoet te moeten komen.
We zouden de volgende punten aan de orde willen stellen:
1. Opening en notulen van ce landelijke v e r g a d e r i n g van 18 dec. j.l.
2. De kerk als s t r i j dter re in .
Toelichting: In december is een begin gemaakt met deze diskussie.
Er kwam zoveel naar boven (zie notulen), dat het zinvol lijkt om deze
diskussie voort te zetten. De s t e l l i n g e n van .
, die gevoegd
waren bij de stukken van de december vergadering staan ook nu ter diskussie alsmede een 'vertaling' daarvan door
3. Juridiese zelfstandigheid van CvS.
Toelichting: Ter diskussie staan de concept-statuten (zie verderop).
Deze keer willen we die bespreken en in april zonder verdere diskussie
-"ras tstel Ie n .
«. Werving:
Toelichting: We willen zo langzamerhand komen tot een sy s t emat ie ser
aanpak van de werving van leden, abonnees en donateurs. We hebben het
idee, dat veel mogelijkheden onbenut b l i j v e n en w i l l e n we onze positie
binnen de kerken handhaven of juist versterken dan zijn meer (aktieve) leden nodig. De vraag is echter op wie we ons w i l l e n r i c h t e n ;
wat hebben we eigenlijk te pieden; wat voor soort beweging willen we
zijn; waarom stagneert de leden abonneegroei ?
Tbv deze en andere vragen is enig d i skus s iemater iaal bijgevoegd van
en
. Ook
hebben we gevraagd wat op
papier te zetten, maar dat zal mogelijk ter vergadering aanwezig zijn.
Misschien kan nadeze diskussie een groepje aan de slag gaan om een
konkreet werfplan op te sttllen.
5. Wvttk en Rondvraag.

6. Sluiting i 16.00 uur.
met vriendelijke

groet,

P.S. De regio Amsterdam wordt hierbij verzocht om- te .-no tu Ie ren_. _

lingen van

hut s £»:r e t ariaat an de

s t uur groep . ->-

1. Sinds 2 1 - 1 2 bestaat er een werkgroep dii bekijkt wat er verder
aan de aktie rond de anti-Icto brochure te ondernemen valt.
Het blijkt een lastige diskussie te zijn x at daarbirnen nu de
spits moet zijn; het Icto als anti-IkVbewejing of de relaties
met het OSL. Voorlopig hebben we afgesproken., dat we een inhoudelijk en parkties paper maken,* waar in den lande mee gewerkt kan worden bijv. tabt. de platforms in de ger. kerken, waar IK.V en Icto met
elkaar geconfronteerd worden. V7ie Ie l angs t e l ling. heeft ora r.ee te
denken, kan zich bij de sekretaris o p g e v a n .
_. op 7 jan. heeft er een gesprek met hit IkV over haar OostEuropa koers p l a a t s g e v o n d e n , vanuit hè t'Oos t-Luropeplat form'
waar naast CvS ook de CFK, de Berl. Konf, WOEP, Easisbeweging, Hendrik Kraemerhuis, e.a. zitten.
Eet is een zwaar gesprek geweest met zware delegaties over en weer.
Voor ons was Lodewijk er. De zin vas, dat c e kritiek op een eenzijdige oriëntatie op nie t-of f iciele vr edes bawe girigfcin veer eens
op tafel is gelegd. Varder was het een onbe vi-:.di geno fesprek.
3. Cp 15 Jstt' is er een Cv S--vrouwerda^ ceweest. e-: vor.o uitwisseling
plaats over de stand vc.n ::aken in CvS EI . n. in de Oy«Gt£.rd redaktie
en de CvS-vrouwengroep.
- bij bepaalde onderwerper, hebben we v? a t langer s t i l g e s t a a n , o. a.
feministiese theologie in ü p s t a n d j f cmin:'. s t it. s e inbrenf in de exegese diskusoie.. a f v a a r d i g i n g naav de S "u- .r i roep
- dit werke verhelderena ün inspirerene.
- het was een leuke ei a^ .
- het kontakt van vrouwen binnen CvS vinden we zo de iroeito waard
dat we zulke landelijke dagen willen herhalen. V e r d e r trekken we er
in juni eer. weekend oy uit (zeiler., ;j j.ito-ren ?).
4. Ter ondersteuning van tiet Kauipwerk der M C S V is e/r een advertentie in de Trouw van 15.1 geplaatst nav.ens de s t u u r g r o e p .
5. Gp 25 jan. is er een 'ie Ie id ^d;. g van de i.CSV g&weast, waarop
de geledingen (incl. Cv ei) om da tafel ?. i j n gaan zitten o;n aan elkaar duidelijke te maken, wat hen b i n d t . Hierover v e r d e r o p meer.
ó. begin febr. heeft de stuurgroep eeu adhe. s iever V.lar ir g gestuurd
aan het februari-herdekingskomitee in Amsterdan7. De landelijke verkgroep Hat er ial is t; i e s e exegese heeft in haar
vergadering van 3 1 . 1 besloten nieuwe initiatieven te £i.an nemen om
te rien voor wie ze er kan zijn. Er moet ee-n duidelijker draagvlak komen. Op zich s t e l t de verkjyroep zich ten d o e l oin leeservaringen van groepen en individuen re (aoen) communi s er er.. ook oni
methodisch verder te koxien met politieke Itr. inp. Er zs] een
gesprek komen met de verkgroep 'basio en b J j b e l 1 vóii de basisbeueging om te zien, wat er eventueel gemeenschappelijk kan.
Daarnaast zal een gesprel. gevoerd worden o- er de. me ge ] i j k.heden van
een ' p laatse li j k-lcz en' blad als Vuurvrer!'.. Op 7 :r.ei a.s.
(zie belangrijke data) zal gekeken vurJer. c-f er mersen zijn, die
de werkgroep kunnen verstekken.
8.
en
zij n o o bezoek ge'7 e e s t i n het l G e .Thuis
"Tenach en evangelie' : in Amsterdam ivm een d i s V u 5 s i e e v e r
Fallus en Foetus.

'i
Hotulen landelijke vergadering Christenen voor het socialisme
18 december 1982 te Zwolle.

Aanwezig:

'

voorzitter*

" J*

'

, notulen:

'

'

Notulen atartweekendi
ƒ
Is het geaprek met het IKV door CvS en Eaaisbeweéing al opgenomen? Neen, de stuurgroep bespreekt dit zo sn tel mogelijk,
. Verder goedgekeurd.
4. juridische zelfstandigheid van CvS.
/
t Een notaris maakt een concept, r/aarin altes ru*:: geformuleerd staat. De huidige gang van zaken word/t erin-, vastgelegd.
Kriteria voor de stuurgroep: evenredig aantal' mannen en vrcu4
wen, spreiding over regio's, kerken. De landelijke] vergadering
beslist met de helft plus 1 stem. De secretaris blijft in
dienst van de NCSV. "
/
J
We stellen voor dat de stuurgroep dit verder afhandelt. Op <*•.
volgende vergadering de definitieve versie.
/
i
sollicitatieprocedure secretaris.
/
De gang van zaken tot nu toe was: er werd gezocht/onderde—
kenden, we waren al blij dia iemand het ;vilde dcan. De laatste
keer stond er echter ook een oproop in Opstand; Iemand die
daarop reageerde viste toen echter achter hst net omdat inmiddels . i al toegezegd had. Als er echter zo-n oproep staat. ^ —
moet er ook een procedure afgesproken '.vorden, waarop .l»™ TB a die
solliciteert zich
kan beroepen. Dat kon nu niet.
i
licht zijn voorstel toe.
.
V
Reacties: een beroepsaiogelijkhaid tot in de landelijke veïrgadering is wel heol zwaar.
|
In eerste instantie is de gtatua Tsn het beroep bij de solllicitatiecommissie die van toelichting. Ds aoll. cie kan everu—:
tueel op haar besluit terugkomen. Ean beroep wordt schrifteuij'
of met een gesprek door de aoll. cie
-ehendeld, een afschrift
van het beroep gaat naar de stuurgroep. Beroep is mogelijk woo
kandidaten die niet opgeroepen worden, of die niet voorgedréA""
worden.
Ij
De stuurgroep brengt de voordracht, voorzien van een pré-(pr'.f?
advies in de landelijke vergadering.
.\
begroting «83.

t\t toe

Reacties: vergeten is do Europese conferentie in Maina, 150<~>- \0 pi
Er is laag begroot aan de inkomstenkant, cmdat we voor het
eerst zelfstandig gaan draaien.

.'

De losse verkoop moe*, o.i. toch hoger kunnen, gazien de plann'
van
om daaraan te werken* 2500,-
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Oost Europascholing van de beweging Christenen voor het
Socialisme.

deel k van de Oost Europascholing van de
beweging Christenen voor het Socialisme,

Ruhrlrurtnn200 A 03

VERHOUDING KERK:STAAT IN DE DDR 1660467
OOST EUROPASCHOLING DEEL 4: DE KEUK IK OCST ^-V-Ü-A..

Kerk bleek dm»r
niet in staat modus vitend* te vinden

door
Schrijven over de kerk in de DDR en schrijven ovcir de. ksrk i.n <di DDR is
twee l Je kunt schrijven over de kerk en haar verhouding tot d?- s t a a t , waarbij dan de kerkleiding in het -fiüddelpunt sTtaac. • ïtaa"f^óoV. kun j e schrijven
over de kerk, de gemeente, de predikant en du ontwikkelingen op het gebied
van theologie en godsdienstbeleving. Dan «achter staat het kerVvolk centraal.
In het artikel'van
., dat in dit nummer xs opgenomen ligt het
aksent op de tweede mogelijkheid van schrijven ov_-r de koik In di- DDR.
In dit a r t i k e l gaat het daarentegen <:.i c s l u i r and o v e r Ai v e . h o u d i n g van kerk
en staat. Kortom, over kerkpolitiek. N v e t zozeer ov : ir de k e r k p o l i t i e k van
da SED (Sozialistische Einheitspartei O.utsthlsnds^ , ui s v? i ovev die van de
kerk z e l f . En ook niet over de vraag w.it de ker'x.IeLd-Ln£ x:.ch in her. verleden
bij z i j n eigen kerkpolitiek allemaal h e e f t voor?es *,£' d, naar _-v -r de vraag
wat er in werkelijkheid van terecht gekomen it>.
Het k l o p t namelijk., wat de n u d e r l a n d s e dichter W i l l e m Elschot - w e l i s w a a r in een ander
verbaad - d i c h t t e : "...w.int tussen droum en
daad staan wetten in de weg en p r a k t i s c h e bezwaren. .".
Wetten en p r a k t i e s e bezwaren hebban de kerkpolitiek van de kerk d o o r k r u i s t . N i e t de SEI)
was de kerk te slim af, ma3r de f e i r a l i j k u
gang van de nauorlogse^ g e s c h i e d e n i s . Ook in
de SED h e e f t men lange t i j d g e d a c h t , dut du
Evangelische Kirche in Deutschland ( E K i D j haar
steentje bij zou dragen aan Je upbouv van een
nieuw, antifascisties en demokraties D u i t s l a n d .
Zij kwaa echter bedrogen u i t , t e n m i n s t e met
de kerkleiding,. die eind v e e r t i g e r j a r e n
sleeds meer bepaald werd door de ontwikkelingen in W e s t d u i t s l a n d , resp. de BRD. Het kunf l i k c tussen d« regering van de DDR en de l e i ding van de EKiO, dat d a a r u i t vourtkw;im, worde
in dit a r t i k e l t j e nog eens o p g e r a k e l d . N i e t
omdat het ons zoveel p l e z i e r doet oude k o e i e n
uit de sloot ce h a l e n , manr a l l u u n om te k u n nen begrijpen wat zich in het j a a r 1978 uj>
kerk'politiek gebied in de DDR h e e f t a f g e s p e e l d .

/ ' f - li'-iT.iu'.: :Ji i-uf in .;u!"n .jeKijsigae

uorm t n

hut dugl>l*.d - i'uiaj, ?n in gtnjijzïgdi uorm in
hut perioüLek svirt <. ijewnigf-na Keder-landlurt :JÜ[.'itb! iO-. J.'-J.

Iti hei. atgelopcn j a a r h « e f t de Nederlandse
p e r s r e l a t i e f veel aa:;dao l u geschonken aan
o n t w i k k e l i n R e n in do DDR op k e r k e l i j k gebied.
Tuee gebeurt eni ssen, die-4corc na elkaar plaatsv o n d e n , bleken r i j k e bronnen voor « p e k u l a t i e
en antik.üuauuni ame . ü«spekuleerd werd er vooral na<<r aanleidaig van het 'gesprek vun de
;:esde m a a r c ' , dac tussen Erich rtonecker en
bissch(.p A.lbrev:ht Schonhtrr, de voorzitter
van de Bond van: Evangelische K e r k e n in de DOK
in 1973 gevoerd werd. En antikomsunisoe laaide op bij het bekend worden v«n regeringsplar.ncn o m t r e n t liet 'ier september in te voeren
jvak ' U e h r - j n L e r r i c h i ' op Je scholen in <ie 3UH.
In de k e r k e n v»as i . r e r ' . e u e n • nc!e rda<i<.'. bezwaa"
g e r e z e n , - n a a r i . i ;ii\ '..ag;."1. t'.e'/.L' Vor'nr. zie1".
.•* v e r h - i l i f . -e^'jr- de

v.u, o n w i l >--n »e r ie c. ün v'..T d i ; v e r z e t zoud,--n de po l i t. u.i<e o n t « ; V ' ^ t l injien in het na-t>orl o K s e Uut is i and lic', j r u i k b a r c ' m ü L e r r -\m l e v e r t - n .

M

• ' • , uu, lid j-.vjor.. •' -•.-¥.&"':. ** da arme-' d e B t.-.si-l\icdenis meer r-jcht re doen: déze unbe- i:. Je gestal 110 van onwil en
jtr é oud ..- pai '• * oe V r a a n van de
van de k-j*.'de . - - r l o g , die wél raad
. r . en de ; t ' . ' ] d Cussen • .iui t al isme en soc i a l i s m e v o o r s t e l d e n als e e n s t r i j d tuiuen
u!iri =. tendom er .'n.heisT*
'et ' c h r i s t e l i j k
,-.v-.:d! a:v.' moes. v ^ i d e d i g d u o j a e n tet^-'- het
' o p r u k k e n d a t h e i s r a e ' . E n daarmee k r e g e n z i j
'.* 'onb«'-.jl;" ' .-lu-Latm:<;:i in do 'ODR n a t u u r l i j k o p h u n hand.
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westerse pei.3, die dit meningsverschil maar
al te graag v o o r s t e l d e als een harde k u n f r o n t a t i e tussen kerk. en s t a a t . Door beide t h e m a ' s .
aan de orde te stellen, zullen we terloops
op een samenhang tussen beide gebeurtenissen
kunnen w i j z e n . A a n h e t s l u c v a n d i t a r t i k e l
komen ue erop terug.-^laar op deze p l a a t s moge reeds opgemerkt worden, dat het k e r k e l i j k
protest tegen het ' W e n r u n t e r r l c h t ' waarschijnl i j k n i e t zo omvangrijk zou z i j n geweest, wanneer niet enige t i j d ervoor het gesprek tus•en kerk «n staat had plaatsgevonden.
1. ^e geschiedeni a van de DDR zal het "gesprek
van . •* zesde maart" gelden ala het e e r s t e gesprek * % saen kerk. en staat op het hoogste nivo. Dertig jaren moesten v e r s t r i j k e n , voordat
het zover kotsen kon. Dat k l i n k t weliswaar als
een verzuchting, maar het tegendeel ervan is
bedoeld. Onder de gegeven omstandigheden kan d i t
gesprek iamers n i e t eerder p l a a t s v i n d e n . De geschiedenis van de kerk is tot op de dag van
vandaag - uit z o n d e r i n g e n . d a a r g e l a t e n - dermate a n t i k o m a m n i . 3 t i e s geveest, dat de k e r k n i e t
in s t a a t bleek te z i i n eün modus vivendi LC
v i n d e n , tien z i j in h e L socialisme v e r z e i l d
r a a k t e . [>;:e o n b e h o l p e n h e i d nam - als h e t u.ire et-.n v a n z e l f s p r e k e n d h e i d - de vormen acn

V l a k voordat het w e s - e l i j k deel van her. naoorlogse D u i t s l a n d zich kons ti tueerde tot de
Bondsrepubliek D u i t s l a n d (8 mei 1949) en heC
oostelijk deel daarop antwoordde met dt sticht i n g van de Duitse öemokratiese R e p u b l i e k (7
o k t o b e r 1 9 ^ 9 ) , ha<Mt:i de J f! evangelies* landskerfcen - w a a r v a n acht in ds huidige DDR - zich
aaneengesloten tot ^(ï 'Evangeliese Kerk in
D u i t s l a n d ' . Daanott: werden d« kontouren van
h e t potentieel kon&likt z i c h t b a a r . B i j vers c h u r p i r > v j van h c c po lic: >t r. k l i m a a t zou' de. kerk
positie moeten kiezen. En het laat zich raden
aan w>*lV<ü kant de Vork zou gaan staan.
De naoorlogse p - i L t i e k ':m\. Westen was erop
g e r i c h t D u i t s l a n d in het ekonoraiese systeem
van Ai-ini:•<».« en W e a c E u r t p o te integreren. MeU
de grootscheepse fkonoonütt h u l p van de VS
aan hm. w e s t e l i j k deel van Duitsland (onderdeel van h e t H a r t h a l lp'. ju} kv-am deze integ r a t i e p o l i t i e k op gang, er. ze zou in !955 uitlopen op de c o e v r f - j i n g V I P . de BRD tot de in
19^9 o p g e r i c h t e m i l i t a i r e v e r d r a g s o r g a n i s a C i u
van Het W e s t e n , de >iAVO. E e r s t als r e a k t i e op
da t o e t r e d i n g van da BRD vormden de sociali.»ciese landen het W.irsr.haupakt. En dasxmee was
de i n t e g r a t i s van ilu BRD Ln de w e s t e l i j k e uer c l d een ' I n f i n i t i e f f e i t geworden, ook «l was
het ten k o s t e gesaan van de eenheid van Duitsland. De gedachte aan een ongedeeld Duitsland
kon nu r.og a l l e o n door de ongedeelde Evange—
liese K e r k i » D u i t s l a n d ( E K i D ) gedrjs e n worden. En z i j h e o f t Jan ook de taak op zich genomen, om de h e r i n n e r i n g eraan en da fantasie e r o v e r w a k k e r te houden.
U e l i s w a a r U e a f t ' z i j in 1966 mee de p u b l i k a tie van het zgn. ' O s t - D e n k s c h r i f t ' een wezenl i j k e bijdrage tot de ontspanning in Europa
g e l e v e r d , n l . door aan te s t u r e n op de erk e n n i n g van de naoorlogse grenzen t u s s e n Polen en de DDR. Maar de erkenning van de grenzen tussen de BRD en de. DDR was haar teveel
g e v r a a g d . Z i j k o n t i n u e e r d e d e schijnheiligh e i d om du éne k e r k . S c h i j n h e i l i g , want het
gins h a a r n i e t om de éne kerk., maar om de nationale kerk'. Wat de kerk dus me C de ene hand
g a f . nam z i j met de andere weer terug. Immers
na du i n t ^ . j j r a t i e van de BRD i". W e s t e u r o p a va*

een p o l i t i e k , die iich n i e t d i s t a n c i e« t de / j n
de j/eciaclite aan een o a y e c t e l d D u i t s l . i n J o n d e r
k a p i t a l i s t i e s e v.> r-ho.jdingcn, et:-, in ue7<>n ri>aktior t .ii rn en t e n de '.r-:d? in Euroj.i h e U i e i - gencle polic:&'< yr,«vordeni
Desondanks h e e f t L"-.;l> r.nt 1957 een i^< -. \ ' ~ - . 'j* rtegenvoordis'.ng bij cit: :-.-gerir,- v j n de
DDR gehod. Deze ve r t u g e n w o o r d i --i n;j ie rd echt e r door de regering v.11» de DDK u p g e i e x u , u.-en
de EKiÜ in 1957 met d e - BSD een -.erdray a f s l o o t
omtrent d<- geestelijke, verzorging vai. :..i li tairun. Het zv*<*rtepunt van Je k r i t i e k lag op
het f e i t , dat d^ E X i l ) de g e e s t e l i j k e v e r z o r ging op ii.ch nan var. oor: l e y e r , das. I n g e l i j f d
was in een p r i m a i r tegen de s o c i a l i a t i e s e lauden gerichte m i l i t a i r e ve r d r a ^ s o r g a n i s^cie .
In d<-ze ï i i t u a t i e u^ngelj.id, iiam de r e g e r i n g
het b e s l u i t om de o f f i c i ë l e k o n t a k t e n rwt de
EKiD op t i, zeggen, on om een s t ;ia t s s e k re t ar i aat voor k e r k e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n in te
r i c h t e n , dat v o o r n a m e l i j k kont.ukc.en me:. Je
acht ] -jntlskerken in de Dok zou onderhouden.
In de periude die volgde, is het aan e>••••. k l e i ne groep realiatiesu c h r i s t e n e n t u danken £•-•ueest; dat het gesprek t u s s e n k f r k en s t a a t
voortgezet kon' w o r d e n , ook al m i s t e n da ze
verte^'-rtvoordigers h e t of f ii-ie l e m a n d a a t van
de k e r k . Vanaf 1958 hebben zij de üespr-ikken
met de staat gevoerd. Zo vond in 196) een
voer de k e r k p o l i t i e k van de DÜH richtinggevend gesprek p l a a t s tu.ssen de t u e n m n l i f c e
voorzitter van de DDR-staatsraad, W a l c h e r
U l b r i c h t , an de L c i p z i g e r t h e o l o g i e — p r o f e s sor Erail F u c h ï . De in 1 9 7 1 o v e r l e d e n F.rni l
Fuchs gold als exponent van d i u groep c h r i s tenen in de DDR, diü wij r e a i i s t i e s gonoemd
hebben. Velen van hen tiadden voor do m a c h t s overname van H i c l f c r in I9V; doel gen-.'men ajn
de rel i g i e u s - s o c i a l is t i e s f bewegir.^, in het
D u i t s l a n d van na de E e r s t e We re l d t > u r ' o g . Eu
liet verbaasd n i e t , dot d i t re l i "icus-soji al i s t i i - s verleden hen i-> s t n a t : i t r i d e . na nktober 1949, e n t h o u s i a s t dee'. te m. nu n iian d<opbouw van de e e r s t e soci a l i s t i e s e s c . ' a t o.i
duitsó bodem, or.di.-r h e t iiotti-: ' C U r - . s i e i i und
M a r x i s t e n verbinden geir.eins.nw l d " . i l c und
/.ieie' .

Aan het
In de jaren zestis hebu n de .iclic l ü n d s k e r ken in A» DDR een moeizaam proces doorgt;»akt. Ia deze pe'fiode u u r s t e l d e n zij om
het inzicht kerk te w i l l e n z i j n ' n i e t u e s - e a ,
n i e t naast, maar in hè c s o c i a l i s m e ' 7 u a l s op
de synode van Eisenach van 1971 ge Eurmuleord
zou worden. De d i a k u a s i e s , die in die j a r e n
gevoerd, werden, hebben tenslotte geleid tot
de beslissing om uit de EKiD te t r e d e n . En
zo ontstond in j u n i 1969 de 'Bond van Evangelieie Iterkcn in de D D R ' . Daarmee uas de
scheiding tussen de EKiU en de acht l i i n d s k e r ken in de (>OR een f e i t geworden, dat rr.e t. d>=
politieke rs»liceit in ovcreenstcmn'in^ uas .

ile'. z - > u t o h t e " r-.ot; .ü r . •. .:iiu«iri 1 9 7 3 d u r e n ,
• • • . ' j r d . ' ! cok :t l a a t . ^ c l i i r . d s k c r k , n i . die
va.i Be r i i r - B r d n ü e r i b u r j j , een e i g e n b i s s c h o p
ü u u h'-bb^r:; ..-.j ^.'ee'ó <-'ie i n de o e r s o t i n van
•„libcn-J-,. A l u c e t h L Schï.rti.=c r r . Het inrJss-e» op
g..npfeekvr.iv-'.- o s p r r > Lussen k e r k ^ n staat zette z.cti n a d i e n v o u r t , en r e b u ' t e e r d e tenslotte
in l .si. n^s^re.: lUïse.i H o n e c k c r en Schönhcrr
op ,'e zesde a n a r t v a r , !9 7 8.
T i j d e n s d i t g e s y r i - k . u-aar i r. t e v e n s een :_.?nt»l
zakelijk., v.-agar behar.deld werden, verzekerde
ilonecker mei h.ït oog op de s i t u a t i e van kerk t a en t :Tisi«ner. in <iü POR, dat de v r i j h e i d
van g o d s d i e n s t b i j - c h e i d i n g v a n kerk e n staat
i-! de a.x.adwet ge%a--atxdee rd en in de p r a k t i j k
zeker ges:e! d i's .
l.n hia.'.h--." ..chönl.f-r merkte et-iele dagen na
.-i-. L gespr-k o f : ' A i s chrisceneo ooeten w i i
n i e t -naar af'Mchte.n en t e s t e n hoe anderen <ie
. . . v p l i c h t v u g -ot g e l i j k b e r e c h t i g i n g en gelijka c h t i n g van e ' k e burgsr nakoqwn, aaar zelt.'
het onze daar tot; b i j d r a g e n , zodat de resultatmi van '.»i t gesprek iii alleda.igse w e r k e l i j k h e i d w ai dei omgezet.'
Veol u e s l e r ï - i XOTOHHxaren op h^r gesprek vaa
de zesde mai.rt eindigen met de skeptiese op2 e i k i n ( j , dc'u we ".e's\ e v e r een j a a r zullen
kunnen bcoo edelen of het de at.^at ernst is
jeueest j: n i e t . Voor kertt *n theologie iï
echcer een heel anJere vraag interessant. D«
Evangeliese '<erV. ': n de DDR beweert inraers
' k a - k i.i h _ r suci j Lism*. ' te willen zijn. Nu
do s t a a r da irop p o s i r l a f h e e f t gereageerd door
<1e k e r k bij h a a r voird te neoen en voorwaarden
re schepeen voot een beter f u n k t i o n e r e n var.
du k-irk in een soc'iaiistiese samenlevirtg, is
vo'>r de kerV het «ar van de waarheid aangebrck e n . Sp.ir;n«- id is dt vraag, of de kerk waar
.'.al ™aVcn v a r ze gezegd h e e t t .
l i r t dczi.- • r-->ag ; n T.m t a c h t e r h o o f d bezien we
Je ' a a t s t e ontu LkV.el i ngon op kerkelijk geb i e d , -T. df.ni.et: d a i r o i j J>et narae aan de oney.;. g—
h e i d tvi>;sen K.erK -.n s'zaac omtrent het 'Uehr-jn—
tft c r i c h r " . üct ' U e n r u n t e r r i c h t . ' oravat ach"
s'-iiovil-jre.: p f : ja.jr . i j d ^ n s wolke c'e grondrt gels van de iclfv.- :<iediginy van de st.aa* ei
z i j n b j r s t i i worden i - i j gebracli" . Bovendift-i osvat het eea k?mp vau veertien jagen, waar.n
a.nti jongens eer. v >or-ini.litaire opleiding S'8e~
ven w o r d ' . Dit gar.chiedt op vrijwillige basis
- een 'iOÏ-d'ie Inatne wordt r.agestreefd .-, en z i j
diü n i e t y-etrteressefctd z i j n , ontvangen s«n
e v e n i ü n g r.urende k u v s - i ° E e r s t e H u l p . De disk u s s i e ov«>v h e t 'Ueh c u n t e r r i c h t ' h t e f t m«C
name irv d. '-ark vee! weerklank gevonden. Veelai g i n p li-.-c om k i i t i a a a g-luiden. O n g e t w i j f e l d
z i j n veel .nensen door d« resultaten van het
gesprek < an de zesdf maart aangemoedigd o«n
deel te v>Kmen aan deze d i s k u a a i e . En het res u l t a a t -.-au deie diskussie, namelijk dat het
een m e n i n g s v e r s c h i l tu»s«n kerk en staat bet r e f t , dat p.iet or.der *to«len an banken geschoven Vehoeft Ce worden, maar dat evenmin
de betrekkingen tussen kerk. en staat schaadt,
is een bevestiging daarvan, <J*t tie Verk tiet
i n d e r d a a d als 'kerk in hel « u c i d l i s m e ' vers t a a t en oo '.er. normale u i j i f u i . deelaenien
?iu de <ii skuss i ea , die irt dit "aiK; gevoerd
worden.

De kark ia de DDR na 19?8, een aanvulling.

De laatste tijd ataat de kerk in. de DDR maer dan ooit

in de

belangstelling van da westerse kerken en de westerse vredesbewegingen»
Yooral de problemen rond hot dienstwelgeren (sociale vredesdienst)
en de 'onafhankeliJka vredesbeweging van 2i?aarden tot ploegacharen'
worden uitgebreid in het daglicht gestald an blijkea de vredesbewegingen in JTederland en in West Duitsiind in pro t* verdeeldheid

te

kunnen brengen»
Wat kan tegen de achtergrond van de verslechterde internationale
situatie over. de ontwikkelingen van de ]• arken in da DDR en over de
ontwikkeling ran de verhouding van kark en staat gezegd worden?
Houden kark en partij zich aan de afspraken diqrLn het gesprak van

;

6 maart 19?8 gemaakt zijn? In dat gesprak ging het vooral om waderzijd:
vertrouwen en een gemeenschappelijke inzat voor d« Trede en de opbouw »

van da DDR. In dit gesprek sprak Hojanecker zijn waardering uit TOOT
de eigen inzet van de kerken in de vredesstrijd,
Voordat ik een aantal opaerkingen staak ovar het vredeswerk wil Ik een
aantal zaken noemen, die een rol spelen in hét gesprek van de kerk «n
.de staat,
Op int «ma t ionaal oekumenies vlak ia de kerk In de DDR een belangrij^.
rol gaan spelen. In augustus 1981 vergaderde het centraal komitee
*
van de wereldraad van kerken voor het aarat in aen socialistiea land»
Deze Torgadering rond in Dresdea plaats. De DDR-ov«rh9id heeft xija To3
Ie medewerking verleend o» d«ze vergadering.t« doen plaatsvinden*
Tijdens dare vergadering was er alle gelegenheid om ahristenan in d«
DDR te ontmoeten., Ean andere blijk van waardering roor de k«rk •* d«
Hc^

4tt

kerkelijke traditie is de voorbereiding vam de viering van *• 500
geboortejaar van Luther. Ook hier vindt samenwerking over en weer plaat

-l-

Dit vertrouwen aa deze -•*vardar lag T o'-r :-'i "'Tflrk-nonen aan dat de
staat h»t gesprok met de kerk a^i-iuu.i :i ><it ^ . daarmee voortgaat op
da ;weg van 6 maart 1978»
De k»rit '7indt het desondanks FtOelliJK b.'.rr^r; \& aa«r gejevan ruimt»
te handelen. Het •vertrouwen -in* u e ?ti'\ en ir. de mogelijkheden tot
diakuaaie over hun gi'ievsn is minder g^ob. ~:it ffard duidelijk bij
de verhoging van d^ 'Minde s turnt auach' ('awt badrag dat "bezoekers ui'
het westen dagelijks moeten omwisselen; tot 25) DM. in nat najaar
van 1980. Kerkelijke letdars hebben d&2it maatregol sterk bekritise
Van ataatazijde werd hen Tooral kwaJ.ijk gonomeT!: dat z i j hun. kritie
via de w«3t-duitse televisie bekend hadden gemaakt en niet ria d»
4aarTOor gebruikelijke kanalen,
Een tweede spanningsbron was de 'aituatit In Polen en de reaktie ds
in d« DDR, De kerkelijk^ verklaringen richtten ic-ioh vooral tegen c
anti-poolae sentimenten, onder de bevolking. Oxrer V
solidariteitv hoel
de kerk zioh niet zeer expliciet uitgelaten,
In de zeventiger jaren heoi't de ;re:-k uV-iga^roken kerk in het
socialiaae'te willen zi*n» Do invnliln.g va^i 'iit begrip blijkt eoh'
zoer rekbaar te zijn» Het begrip kei k in het iocialiajae kan zowel
in nagatief-kritiese» zin

ala in posities^r zin vtjrataan worden»
•ac

Kr zijn aanwijzingen dat de maar negatia^-kritieaa lijn zich in d
komende tijd gaat doorzetten.

In het voorjaar vsrt 19bl trad bisa

Schönherr wegens pensionering af aia bisschop van BerliJn-Brandeu
en als voorzitter van de Bund evangeliacher Kirchen. Als leerling
medestrijder van Bonhoeffer heeft hij vele aanzetten gegeven om
tot een positievere beoordeling ryan da DDR te komen. Onder sijn
leiding wae het gesprek van de staatdleiding er. da kerkelijke Ie!
mogelijk. Zijn opvolger als voor"Aol.cr /ar de Bund is bisschop KJ
Deze heeft inmiddels te kennen f.ft-^Y^n. dat ^t-n vcortaatting van l
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gesprek Y au..ma ar t 19?8 niet mogelijk 13 ^z±^n. c.3 gespannen verhc iingen. Ook van bisschop Forck, die EohÖnherr" opvolgt als bisschop v-n
Berlijn-3randenburg ia een meer behoudende lijn te verwachten^
Dit soort personele Te r and e ringen r.1 jn in aan meer hierarchies iiit.!5stelde kerk van belang om de ontwikix.eliri.fcen te kunnen beoordelen,
t

Een tweede aanwijzing voor deze meer negatief-krlUiaae lijn zijn
de pogingen

om de positie van de Icarkan 2»er te '^consolideren.

De laatate jaren is er binnen

do bij do Eund aangesloten kerken

een diskussie gaande om tot verdergaande samenwerking te kosaen.
Plannen om tot een Vereinigte Svangelicche Tircht (VEE) te kcrner.»
zijn roorlopig uitgesteld. D« kritlak te^en de op te richten VE£
richtte zich tegen het verlangen om

een sterker tegenover te

TQrmen. Men ia bang dat de kerk weer een machtokerk wil worden.
Een belangrijke rel speelt daarb3 j t^elke betekenid de anti
belijdenis van Barmen uit 19Jl|., die de gronds3?g vormde van da
^

Kirche, heeft als bellJdenisgeschrirt voor de V3K. De oorspronkelijke
plannen waren om deze als verouderd weg te lat">:i.,

De grootste spanningsbron is echter liet vredeswerk ^e'^orden. LÓLC^O
' t i j d heeft de p a r t i j de inzet voor ae vrede positief gewaardeerd*
Daarbij ging men ervan uit

dat k^rk en s t a a t hun eigan v-^rantwoor-de- '

lijkheid hebben In de strijd or.i het behoud </an de vrede. Tijdene
hot gesprek van de zesde maart 1970 is dit

ook zoer duidelijk g&wcrdei

Wat waa op dat moment het vredeswerk van de kerken? In de xevontiga:
Jaren gaat men zich in de kerken vooral interesseren voor vredos^proading. Dit werd gepresenteerd als een alternatief voor het Wehrkundeunterrichfc, dat op de scholen een verplicht vak is.

H»t materiakl.

dat de Bund over 'Friedensorziehung' uitgeeft, gaat nauwelijks i',
op de politieke analyse van de be*apening3w«öloop, naar richt zi,h
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vooral op het

oefe;:-~n. l'."1- r.akcli jke omgaf ie; :ae't"~ élkaer ea op vreedzame

koni'liktoploasing er. konfliktbehe.jrsJ ng l.r. ".usu. jn-raeriseli jk bereik.
Het gaat ovar Trede in hat spzin, op ^cScn^ 3n orer- militair speelgc
Op het vlak van de vredesopvoeding komt hei; ook tot een nauwe samenwerking «et d« Eraneelis nhe Xirjeha in Deuts- hland (EXD). Duf.deli^k
wordt deze aamar^e-rking in esn 'Wort z*w. ?r:-jdar.', opgesteld door d«
EED en de Bimd kQ jaar ua he»t uitbraken YÖ.H de tjr eeda wereld oorlog.
Hi«rin wordt goformulaerd dat «en gaiaovnscaapc^li^ko taak voor d« E3
en de Bund een konsekwente opvoedlr.g tot vrade is,
Dit gasjnnalijk optreden ran Ei'D en. j?ix/. komt ooi: tot uitiag in het
jaarlijks organiseren van een Yredastictndaa.>i;3e (Priedenadekade) •
In november 198! i» deze Priedeiüsdekade voor het eerst doorgevoerd
en kroeg hayaymbool van zwaarden tot

T^.oQ^acharren. mee. Hoogtepunt

hi«rin was een vredoskerkdieust, waarvoor- éér. liturgie wa3 uitgewerl
die dus zowel in de DDR als in de BRD wer-c. geb.ouden,
Ook dit najaar zal er weer een geme ( -ncchappeli,)ke Friedenadekade
gehouden worden. Opnieuw ia hiervoor Schwerter z\i Pflugscharen het
hèrkenningasymbool, ondanks alle probl^ruer in de DDR D:3t dit

symbool

Bij deze samenwerking op vrecu.sgebled ld te t,enenken dat met name d»
westduitse kerken nauwelijks een o f r ^ n i e i a traditie kennen van vredi
'X*?

strijd. Ondanlca protesten van de B-rutferratp (,vcoi*tzettins-van de
Bekennende "kirche/na de oorlog) heoTt d* kor.k ingesttmd met do herbewapening van West Duitsland in de v.'jjrtigcr j ai-en. en het statioriej
van atoomwapens op haar grondgebied.
Deze samenwerking en tegelijk ook afhtinkol! jkhe id van d© Icerken indi
DDS «Si1 de BRD blijkt ook in het zonder m^er overnemen van letixen
ran de weitduitse vredesbeweging. De wo3-,cuitse leus 'Prieden achoT:
ohne Waf f en» vindt bijvoorbeeld vsel wc.3rkT.ftnk.

-Ij.-

Naast de akti^iteiten rond 'Schwerter zu Pflu^scharen' staan de
aktiea voor vervangende dienstplicht in het middelpunt van de bel -mgstelling. Door de kerkelijke ateun aan het initiatief om aktie te
voeren voor dienstweigeren in da vorm van sociale vredeadienst
kon deze beweging uitgroeien tot een grote aktie» De kerken hebben
hiervoor vele organisatoriose en public itüire mogelijkheden. Zij
hebben mogelijkheden om bijeenkomsten n 3t een demonstratief karakter
te organiseren»
De zwakte van deze bewegingen is dat ze nauwelijks een politieke ar>"'1
se hebben en zich in feite ook afzetten tegen het politieke. Er ia
een groot wantrouwen tegenover de partij en officiale organisaties, .
zoals bijvoorbeeld de officiële jeugdbeweging FDJ.
Wanneer je de leuzen van beide kanten tegenover elkaar stelt, blijk'r

hoe groot de kloof is. Tegenover 'Frieden schaffen ohne Waf f en1
stelt de FDJ dat de vrede met wapens verzekerd moet wordeni
Het wantrouwen tegen de politiek treft ook vredesbewegingen als de
christliche 'Priedènskonf erenz (CFK) en de Berliner ' Konf erenz,
• In tegenstelling tot de kerken in de anders aoc Jaliatiese landen
zijn de evangelische kerken in de DDR niet aangesloten b^ij de CFK['

De komende tijd zal moeten aantonen of een gesprek mogelijk ia
van deze 'onafhankelijke' vredesbewegingen en de offiaiale organen
of dat «en. konfrontatiekoera voortgezet gaat worden*

augustus 1982
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DE ZIN VAN DE CHRISTELIJKE (PRAAGSE)
VREDESCONFERENT1E
Een uitnodiging tot historisch denken1

1. Het begin
In 1958 kwamen op uitnodiging van de oecumenische raad vai; kerken
van Tsjecho-Slowakije 39 theologen bijeen, hoofdzakelijk uit Oosteuropa. enkelen uit Westduitsland, één uit Zuidairika, om zich ai te
vragen wat christenen konden doen voor het behoud van de wereldvrede in het atoomtijdperk.
Men wist zich daarvoor als christen - als europese christen - op een
heel bijzondere wijze verantwoordelijk. De gedachte was niet louter:
christenen kunnen niet zonder meer aan de dreiging van een oorlog
met kernwapens voorbijgaan - een dreiging reëel bij de heersende
koude oorlog,, maar ook:
1. het besef, dat het christenen waren geweest, die beide wereldoorlogen hadden gesanctioneerd, wereldoorlogen, die oorzaak waren v.-.;ri de
nieuwe politieke landkaart van Europa, die in de koude oorlog zo'n
belangrijke rol speelde;
2. het besef, dat de koude oorlog, het conflict tussen Oost en West, van
de kant van het Westen gevoerd werd o.a. onder de mom van de
verdediging van het Christendom - er bestonden hele kruistochtideologieënl - en dat het christenen waren, die dit goedkeurden of op
z'n.minst toelieten;
3. het besef, dat al veel eerder, vanaf het begin van de socialistische
bewaging, in versterkte mate sinds de oktoberrevolutie, christenen
vooraanstonden bij de pogingen om deze beweging en deze revolutie
onmogelijk te maken.
Verzoening was de*hotie, die centraal stond: het rechtzetten van een
verbroken relatie, het' goedmaken van een vijandschap, die zoveel
kwaad gedaan had en deed.
Niet toevallig, dat het initiatief kwam van christenen uit een land,
waar de kerken direct werden geconfronteerd met een communistische
D« opzet van dit artikel brengt met zich mee, dat er geen aandacht wordt
besteed aan organisatie en concrete werkzaamheden van de Christelijke Vredescoofcreatie. Informatie daarover is te verkrijgen bij het secretariaat van de
nederlandse afdeling. Overachiestraat 36, Amsterdam 17.
1
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i ten' goed beeld in kort l?est*k van Hromadka geven de artikelen v»n Prof. Dr.
J de Graaf in ƒ« de Waagschaal en van J. van Zwieten de Blom in Wending
26 (1971) 3. p. 214-219.

reger
)en met het wantrouwen, dat deze koesterde t
i alles wat
zich als christelijk aandiende. Niet toevallig, dat het enige westerse
land, waaruit deelnemers kwamen, Westduitsland was (ik laat de ene
Z'.'idafrikaan buiten beschouwing): de Duitsers waren wel heel in het
bijzonder verantwoordelijk voor de koude oorlog, zij hadden al een
ki jistocht tegen Oosteuropa ondernomen.
Maar er was meer aan de hand dan verzoening met het Oosten en met
de daar heersende communisten. De communisten herinneren ons door
hii/i hoop op en hun streven naar een nieuwe maatschappij - de klasseloze naat schappij, waarin iedere uitbuiting en vijandschap, tussen
rr.ens en mens, tuisen mens en natuur, verdwenen zal zijn - aan een
diapere schuld: het verraad van de christenen aan God en Zijn Rijk
van vrede en gerechtigheid juist voor. de lageren en de laatst en. Zij herin.leren ons aan de noodzaak van de verzoening met da uitgebuiten zelf.
Zn c p dit moment moet de naam van Hromadka genoemd worden.
\(] was de geestelijke vader van de Christelijke VredesccMerentie
(voortaan: CYC), hij was het die aan het werk van de CVC diepte gaf.
V'':nt hij leerde dat de verzoening iiioi de Sowjet-Unie en n.et dz
>:•: mmr.nisten vet' meer was dan 'niet tegen de communisten zijn' en
(.- streven naar een vredesregeling voor Europa, waarna we vreer
*.';,»d£r) humen overgaan tot de orde van de dag. De verzoening reikt
'/-.Rl verder dan eon einde te makca aar. de koude oorlog en aan het
•i.'.;ico'.nf!irjiime, dat daarin zo'n belangrijke rul speelde, de ver/.. <:nip<* rukt cot de solidariteit met de onderdrukte er: uitgebuite melis
iv i'.iib .net uie^enen, aie bezig zijn een maatschappij op te bouwn,
;•• ..uin onderdrukking en uitbuiting voorbij zullen zijn. V,"!, zijn daar- , o - i.'et op grond van een geloof in Marx, Enbels en Lcnin. m^ar op
t- ,-nt van ons geloof in de God, waarvan de Bijbel getuigt, de God
. -.n Jezus Christus - voor de communisten.1
;>it wil zeggen, Hromadka leerde de CVC beseffen, dat christenc.:
i. -c tussen de partijen instonden, middelaars tussen Oost en W?<rt - al
•, j/j dat een functie van de CVC: het relativeren vtn de vijandschap,
i,.'l beklemtonen van wat belangrijker was dan de tegenstelling nl. het
• • j hinderen van een oorlog met kernwapens - maar dat rij zelf partij
v/.^ren, partijdig, vóór het socialisme, voor de opb|uw ervan in de
S >\vjet-Unie en zijn bondgenoten.

1

•
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Er waren uiteraan
k andere motieven werkzaam bij de oprichtin^ )
van de CVC. Er was het belangrijke christclijk-oecumenische motief:
de koude oorlog dreigde ook de verhouding tussen christenen onderling
te vergiftigen met de kans dat de europese christenheid uiteen zou
vallen in een 'kapitalistisch' en een 'communistisch' deel, die elkaar
niet meer als christen her- en erkennen zouden. Er was verder een
tactisch motief:.door een actie voor de vrede en tegen de koude oorlog
kregen kerken in Oosteuropa de kans zoiets als een publieke functie
te behouden en niet te worden gereduceerd tot loute.r een Trivatsache'. l
Bovendien hadden de oosteuropese christenen zo de mogelijkheid om
daadwerkelijk te bewijzen dat zij geen vijanden waren van het communistisch streven naar een nieuwe rraviti-cliappij. Maar deze motieven
- alle trouwens op zichzelf respectabel genoeg - waren toch ondergeschikt aan het grote motief van Jut /.oeken van de verzoening in de
diepe en breJe f.'n, waarin Hromadka zic'i die voorsU'Me.
De partijdigheid hield v.-el een probleem in. Smal ii de-\veg tussen een
Ciit'eklcos toejuichen en criüsche solid;aitei: (terwijl er ongetwijleld
velen zijn geweest, die so v/ie so dnchtwn in ternn-n van een süi>_te
neutraliteit). Een critische solidariteit bovendien, die voor fostruropose
christenen zeer moeilijk te realiseren ü - Iaat staan ver»;- of'i.-iiile vertegenwoordigers van oosteuropese kerken -; de delicate relatie tussen
kerk en staat in Oosteuropa is gauw verstoord.
Om dit duidelijk te maken, moet ik aJ vooruitgrijpen oji - v a i ik straks
onder het hoofd 'Jiistorkch bcvustzijn' zegeen pa. DP reh.tie vu^icn
kerk en staat Ln Oosteuropa is niet zo .naar delicnat cf enV^l vanwege
de antigodsdiensthje instelling van de dau< regerende coi^^-jivstm.
Juist de (meeste) oosteuropese kerken \vaiv-i sinds jaar .n Har r.-Jiinai.
anticommuniftisch geweesi c»>werden daarom ('^ lege ;\''-a..trouwi'.
Dit wantrouwen w~.rd nog eens vvrsterkl door de uitrit v.y-tïi'ljge
houding van het zeer machtige Westen, dat zich met name di .ik nuiakte
over het lot van de christenen in öoslüuropa en /.o vnn /'jn !.;in< ut
indruk wekte dat je in de oosteuropese christenheid met een potentiële
vijfde colonne te maken had. Het was du^ echt niet zo eenvoudig on.
critisch te zijn zo, dat je""tegelijk duidelijk maakte tooi» solidair te
wezen.
Al van het begin af aan was het daarom moeilijk voor de CVfC om tot
resoluties te komen. Steeds weer kwam de vraag r^ar boven of ze niet
te eenzijdig waren in hun critiek. Veel discussie in de CVC zelf was er
bv. over de 'boodschap' van de CVC in 1961, waarin het Vaticaan ervan
werd beschuldigd de geest van de koude oorlog aan te wakkeren.

*
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,' Dez« 'boodschap' is te vinden in het verslag van de eerste alchristelijke
Vredeaconferentie '... vnd Ffüdt a*/ Erdtn'. Praha 1961. Een weergave van de
daarover gevoerd* dütcauie staat in het 'Vorwort' van Hrotnadka op dit VCJT-

Tot een conflict over de 'eenzijdigheid' en dat wil zeggen over de
partijdigheid zou het in ieder geval /ijn gekomen, neem ik aan, maar
practisch onvermijdelijk werd het toen de communistische beweging
xtlf in conflict geraakte. Ik bedoel de politionele actie van de SowjetUrüe, Pelen, Bulgarije, DDR en Hongarije in augustus 1968 in de
CSSR, waar geprobeerd werd het socialisme 'met een menselijk gezicht'
*e realiseren. De partijdigheid -was nu geen eenvoudige zaak meer.
De tsjechische afdeling van de CVC en vele westerse leden wilden
- op z'n minst - een discussie over recht c.n zin van deze politionele
actis tegen zo'n socialistisch experiment. De nint-tsjechische oosteuropest leden weigerden dit. Voor Mromadka •- piesident van de CVC gaf dit nog niet eens de doorslag. Begreep hij het probleem van de
:.utische solidariteit, ook in 1%3? Hij raadde aan met de CVC door
i.e gaan, alhoewel bescheidener rn minder 'r^.olut.io.o^üJi.'.dip', meer
•:'.f op uit al discussiërend elkaar vast te: houden f ~\j de zaak - het
f.vangfdJe van Jezus Christus. - te bepaien. to.iai 'oen de. niet-tsjechische
uosteuropese leden (r.n üdktrken. v.aardoor zij eev. meerderheid in de.
pVC vormden) verklaarden geeri vertrouwd, '.\-eer te hebben in de
iccreuris-generaai van de CVC, de Tsjech j'.N.Onctra, was ook voor
, Hromadka en v(K>r vele western leden, dis vooral \;inw?p? h-.;n ver• .trouwen in hem nog waren gebleven, de maat vc 1 ,: Hromadka trok zich
•
ils president terug, verschillende westerse afdelingen var. de CVC
hieven zichzelf op (Frankrijk, Westduitslrjid. Nederland) De CVC
Jreigde een louter oosieuropese aangelegenheid te worden en daarmee
,./«d var, zijn zin te verliezen: de grote pgli^ieke tegenstellingen

2. Df crisis

Bc Ie de CVC hier niet zelf hindernissen op d^ , ^aar de verzoening?1 •
Tocb is de toon van de resoluties uit de periode tot 1%8, wanneer
je ze nu leest, eerder 'neutralistisch' (misschien zeLfs angstvallig
neutralistisch, maar dat is dan te verklaren uit de angst om voor
partijdig in de slechte zin van het woord te worden aangezien, zo goed
als ook uit het streven de partijen te verenigen op een gemeenschappelijke vredespolitiek).
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Oost versu^ < ' en - ondertussen was de derde wereld erbij gekomen
en steeds belang..jKcr geworden - Noord versus Zuid - te doorbn l
en duidelijk te maken, dat de partijdigheid voor het socialisme meer
was dan hel opportunisme van christenen, die nu eenmaal in een
socialistische staat leven moesten.
Helemaal gebeurde dit niet: het besluit van de nedcrlandse afdeling
zichzelf op te heffen bleek niet door alle leden te worden gedeeld. De
nederlandse afdeling bleef - hoewel veel kleiner - bestaan, idem de
westduitse afdeling, terwijl de afdeling \Vestbc-rlijn wel waarnemers
naar Praag stuurde. Met leden van de vroegere franse afdeling is de
CVC ook weer 'on speaking terms'. De talrijke leden uit de derde
wereld waren in het algemeen de CVC trouw gebleven. Een leken hoe
'europees' conflicten in Europa feitelijk zijn! (Waarmee ik de betekenis
van dit conflict niet wil bagatelliseren.)
Zo bleef - op het nippertje - het oecumenisch karakter van de CVC
bewaard. De betekenis daarvan zal nog tei sprake kruien.
Hier moet - om te begrijpen wat de oosteurope.se leden van de CVC
bewoog - nog kort rnigr. aandacht besteed aan wat in !%8 in de CSSR
in het geding was. Zou het alleen zijn gegaaVi om liet siocialii-me- 'met
een menselijk gezicht' dan :ou de politionele actie eei> absolute misdaad
zijn geweest, led.-re steun •••Y^I\. ja ?.e!fs i,.-di're w<»i/;crimj er iets
tegen in te brengen, zou dan volstn.'kt te veroordelen geweest zijn en
• dvis de houding van de oostcir.'.ju.^c 'eden van de CVC.
Maar er was - hot nyv'lijV. •\,\( <;ok \vr.r wt, wesU'v-i: .neitsen, valt
in te zien - vi;Ccr in het geding.
Want: 1. Iedere verani'.enii}-:1 in i • soci..-.rstis<.Ue si;;...i. die rwjleuiisch
tegenover d^ onlwikkeünp ir t'c, and(:.: .-..ncialiï.'.i.-,cho -(ati-i staat,
bergt in zich de dreiging v;;ü e< •• vf-i..wHk x ;\n^ "an cli -racln v.-.»n 'iel
geheel van aocialisf:.scho s'.iii'i. ;let.'.ij ''ooï'fl/.' aie ..i:iai ;.'•"' ;-:icii
losmaakt uit het socialistisclic kanp, oï üonr^iat de vojandering daar
uit de hand loopt, cie anf.i ^ oi:iliï'i:-.-he Krachten hd roer in handen
willen krijgen en e; mi burgt^nVn.if; oiitsjtsia'. :>,..•( alle ^•.••v^li^.-!: van.
dien.
2. In de CSSR was een factor aamvexig, ciie de I-.HIS O)') het laatste
- de burgeroorlog of alihans een ernstiy/. biivieninnd-e. crisis - niet,
denkbeeldig maakte. Dat is de economir.che crisis, die ti>en ophanden
was en er nu ook is, en waarmee Dubcek c.s. ongetwijfeld zouden zijn
geconfronteerd. Deze economische crisis zou bovendien de neiging
kunnen doen ontstaan zich voor een oplossing tot het Westen te
wenden.
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^ir met deze overweging heb ik de crisis, die de politionele actie in
de' :';SR voor de CVC betekende, al gepasseerd én ben ik toegekomen
aan wat ik persoonlijk in de CVC nu zie.

. Wet het noemen van deze punten wil ik niet reppen, dat de beslissing
pi de-Sowjet-Unie c.s. om in augustus 1%8 te
"3 politionele actie
Qvt-i- tc gaan dus juist was. Ik persoonlijk vind hem nog steeds onjuist,
ornaat de veiligheid van Oosteuropa niet in die mate van de CSSR
aiL.'fikelijk is, de ontwikkeling in de CSSR als zodanig niet duidelijk
wer.s in de richting van contra-revolutie, de linkse beweging in het
Wc 'en een geweldige klap heeft gekregen en de demoralisatie in de
CS!.R enorm is. Het enige, waarmee ik mij troost is, dat de beslissing
tot politionele actie in het Politburo van de CPSU nauwelijks de
» .n i-' derheid gekregen heeft. Ook daar was het duidelijk een kwestie
v,i/' taxatie en ging het niet om een dogmatische stellingname tegen
k:<i.,.'f. vorm van opbouw van het socialisme, die niet identiek is niet die
;,i<i.-SU.
*'• ir wel wil ik duidelijk maken, dat ook te goeder trouw christenen
s*, oening zijn, dat de SU c.s. er niet zonder meer onjuist aan deden
po' '..-jneel in de CSSR in te grijpen. Dat sr althans voldoende redenen
v.i.-.a om nu niet tegen de SU te gaan protesteren met het altijd grote
. . .-.v.ir \ een anti-sowjei: front terecht t<* komen. De maJafiditeit,
•y.v . /an de oosteuropese CVCmcnsen wrden beschuldigd, is m.i
•ct.v; -/el emotioneel begrijpelijk, het gevolg v~n een 'idealistische' kort• :••' 'igheid ons westerlingen eigen; wij Kernen vvel wa^r '".R' 'programf>-'' ;!iet ideaal), het socialisme met een menselijk gedicht, maar niet
!>: ..onomische en poh'tiek-mih'taire contekst, wiarii; de realisering
v :.
jo'n programma. zich afspeelt. Juist de?.e ecu tekst l.ceh voor de
• n . -ïiiropese CVC-leden de hoofdrol gespeeld. Ook d<U bergt ^=t ?K•/•.'•••" van konzichtigheidin zich: vcor je het weei. ~.-u je 'Ju 0 •>* üiiker'!
'l>- je moet wel erg zejker van jezelf zij»; Ie.' vün aLe c- '>Ie ,.<:i.tfw
t - t j ' aen) om dan van malafiditeit te spreker. Daai liever 'Iho b<. . ''.':
:;[ !'-.e doubt', die ook anderen tegenover ons, hoop ik, v.il'\.n vul.iou•1.?)= Want hoe bona fide zijn wij, op de (i^ro!o<pecriHsche) keper
b--, oiiwd? We zullen moeten toegeven, dat ook onze t.a.\ itfi 'Vest «n
7,c. .:riiische standpunten zolang goed in het concept vdii c'at/..-"dc
'i V. ' .iti passen, zolang ze tegen het (socialistische) Oosten en
u",:. " idelijk voor het (kapitalistische) Westen kiezen. En dt- vraag ir,:
is i 1 -ok niet zo, is onze grens inderdaad niet, dat we eigenlijk westerse
^r; blijven willen, met alle comfort (ook^e romfort van vrijheid),
die laarbij hoort?
*n de CVC nu

\

287

1 W. A. Ue Pree. Theologie buiten de geschiedenis, in Wendittf 27 (1972) nr.3
p. 163.

Aan een antwoord op de vraag: wat is de zin van de CVC, moet dan
wel voorafgaan een antwoord op de vraag: Kun je - afgezien nog van
de zin - na augustus nog wel ruct goed fatsoen lid zijn van de CVC P
"Eigenlijk heb ik deze vraag hiervoor al beantwoord, maar ik wil het
hier nog eens expliciet doen. Overtuigd van de goede trouw van d<>
oosteuropese CVC-leden bij hun weigering de politionele actie in de
CSSR ter discussie te stellen - dwz. publiekelijk ter discussie te stellen! lijken er mij geen onoverkomelijke bezwaren van ethische aard te zijn
aan het werk van de CVC deel te nemen. Dat wil niet zeggen, dat ik
mij niet kan voorstellen, dat sommigen, die al sinds jaar t-n dag aan
het werk actief hebben deelgenomen en betrokken zijn geweest in de
dikwijls slopende discussies over hoe de crilisrhe .solidariteit met de
oosteuropese socialistische staten concreet gestalte krijgen zou, er na
1968 genoeg van hadden en er genoeg van hebben. Evenmin, dat ik
de motieven van degener;, die de CVC steunden mei 'ncutraJistische'
bedoelingen, en voor wie 19c~8 meestal ook hei ;:ii>de van 'hun' CVC
betekende, niet zou respecteren. Maar iet.s anders is hor de. CVC als
zodanig voor ethisch onmogelijk te verklaren.'
Om nu aan te geveo wat de j;in van ile"C VT. op dit moment is, moet ik
- het klinkt paradoxaal - allereerst een beroep doen op uw historisch
bewustzijn of dat r^lfs eer.-' vc'cken. Ik zou «n.- hier willen aansluiten
bij wat W. A. de Pree i-.i Wtthiing stelde, reagerend op een rapport van
de CVC: 'imperialisme en so:-:r>!;sni<:£,;;r> ^c.-jn al'strtctfi principes maar
historische (cursivering van mij) verschil,ist-u-n .' ;
Hij critiseert met deze .-!:i <h> C.V'O. Jie Hj c"ti abstract tltcJogiseren
en abstract politiek stelling nemen verwijl. Ik /.,i, ren-! H.-MMe woorden de critici van de CVC wallen cruise.-?-' cliu een bcoorcMing va.i de
practijk van h-r t Sowjefsccialisw 'buit: :i at ^si-luV^jMiU' ».;"v<>n!
Historischcr moeten we denke.: en bedenkn- d a t :
1. De socialistische revolutie in Kuslar/ 1 ?n l.tf-r or«l" in amicrc onstcuropese staten zich ticcft a/gesjx:eld en xi'~h afsixvlt in oen concreet
historisch milieu, dat deze revolutie vijandig gcziiici i:;.
Uiteraard waren er oei: Jnterne problemen, rlie niet dit milieu niets
te maken hebben: de achterlijkheid van Rusland en d^ daarmee samenhangende noodzaak van een versnelde ontwikkeling om eerst de
materiële basis voor een socialistische san-.?.nleving tc leggen (waar een
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strenge arbeidsdiscipline, lange werktijden en veel ellende bij hoorden).
Maar deze interne problemen zouden relatief gering geweest zijn zonder
rle aanwezigheid van een kapitalistische omgeving, die er van het begin
af aan op uit geweest is met alle middelen de Sowjet-Unie (en zijn bondgenoten) het bestaan onmogelijk te maken. Men vatte dit vooral niet
te licht op. Alle westerse grote mogendheden hebben actief deelgenomen
ain de burgeroorlog tussen de 'Witten' en het Rode Leger, zodat je
met goed recht ook van een interventieoorlog spreken kan. Illustratief
is het véïhaal van Sir Henri Deterding. de grote baas van de Koninklijke Sheli, die schielijk de door de revolutie waardeloos geworden aandelen kocht van oliemaatschappijen, die werkten in het Kaukasusg'ïbied ,en tegelijk grote sommen gelds fourneerü; voor de oorlog tegen
de Bolsjewieken (het verhaal is te vinden in een aan hem gewijde
bewonderende - biografie!). Aan het eind van de dertiger jaren werd
deze vijandschap opnieuw zeer zichtbaar gedemonstreerd, toen zowel
Oroot-Brittannië als Frankrijk weigerden met de Sowjet-Unie een
v irbond tegen Hitler-Duitsland te sluiten.
Deze kapitalistische dreiging - waardoor de toen nog zo zwakk';
Soivjet-Unie letterlijk omsingeld was - heeft het verloop van de revoluij: diepgaand en negatief beïnvlyed. Zo was het verbod op fractievorming in de CPSU, genomen op het tiende partijcongres in maart
.'. 121, dat eerst een aantasting, later de verhindering ".vas van de interne
j.ar tijdemocratie, het directe gevolg ven de toestand van burgeroorlog
va interventie, die er op dat moment voor de Bolsjewiektn weinig
rooskleurig uitzag. Het Stalinisme is ondenkbaar zonder de - reële en
niet gefantaseerde - pogingen van het West ai uit de Sowjei-Unie te
ondermijnen. Al was de beweerde medewerking daaraan van de mensen,
i!i'- Stalin kwijt wilde, wel fantasie!
THarbij heb ik het gegronde vermoeden, dat ons op het punt van
ut;i-essie tegen de Sowjet-Ünie door de kapitalistisch., landen de Mfï
nr)g niet is aangezegd.
Ook de reactie van de Sowjet-Unie op de ontwikkelingen in Honga. .je in 1956 en de CSSR in 1968 is minder door de interne dan wel door
i.!e externe factoren bepaald geweest. We spreken dan - en bedoelen
f'at ten onrechte negatief - van 'strategische overwegingen' en dat zijn
};?.t ook. De Sowjet-Unie baseert zijn strategie op de refile wetenschap,
•iit het kapitalistische Westen, als het de kans.schoon riet, de kracht
vul het socialisme verzwakken zal.
Woidt nu dit - «er grof geschetste - historisch milieu vergeten, dan
is het gemakkelijk vast te stellen, dat de russische revolutie mislukt is,
1
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ijkt en /eii imperialistisch, niet anders meer dai ^l Westen
en daarom gelijkelijk te veroordelen.
Er is trouwens nog wel meer aan te merken op de bekende nivelleringsthese, die de USA en de SU even slecht noemt en tussen de
oorlog in Vietnam en de politionele actie in de CSSR een isgclijkteken
plaatst. Ook hier past enig historisch besef en gevoel voor proporties.
Nemen wij de periode na 1945, dan boeken wij aan de debctzijde van
de SU drie politionele acties. DDR 1953, Hongarije 1956, CSSR 1968.
In dezelfde periode zijn de politionele acties van westerse landen een
veelvoud meer: Indonesië. Dominicaanse Republiek, Libanon, Suezkanaalzone, Angola, Mozambique etc., terwijl er dan nog enkele uiterst
bloedige koloniale oorlogen werden gevoerd, in Yieinam, en er in ieder
geval één woedt gevoerd, in Cambodja. Ik geeft dit proportionele verschil niet, omdat russische tanks in Praag gerechtvaardigd zou worden
door amerikaanse napalmbommen op Hanoi, maar wel om in te scherpen, wie in de huidige wereld Je echte, de gevaarlijke agrassor is.
Dan wordt uit het oog verloren, dat de intentie van de socialistische
revolutie was en is ^cn maatschappij, waarin nu juist «vn einde zou zijn
gekomen aan het kapitalisme, dat deze socialistische revohuie bestrijdt
en bederft. Dan valt ook niet meer in te zien, dat ook uncir;;c revoluties
— die in China, die in Cuba' die in Vietnam - niet tot stand wareu gekomen zonder de inspiratie niet alleen, maar ook de reële steun van de
Sowjet-Unie.
Dan vluchten \vc in de solidariteit met andere, jongere revolutionaire bewegingen, niet bedenkend, dat ook deze de dilemma's, waarvoor de revolutie in RuslanJ werd gesteld, niet zulle.n ontgaan, dat
•„>ok zij niet zuiver /uilen blijven, dat ons ook daarbij de schande van
de partijdigheid niet zal -"orden bespaard, of we moeten blijven vluchten.
Historischer moeten we denken en daaron" verder bedenken dat:
2. De christelijke kerken in het algemeen een vooraanstaande rol
hebben gespeeld in het anü-socialjstische (anli-communisti.schv) kamp.
Op grond van deze algemene houding rtwsv de socialistische beweging
ook terechte critiek van christenen op hun doen en laten wel opvatten
als erop gericht de socialistische beweging kwaad te doen en in discrediet te brengen. Wat ook in de terechte critiek ontbrak was de
openlijke partijdigheid, die deze critiek zou hebben gemaakt tot een
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~'~:>t zover het historisch bewustzijn, dat ra.i. conditio sine qua non is
on i1e zin van de CVC te begrijpen.
'*

:., - : j ï C'.c discir f, zoab ('•'. L./. .-.; ;:•.. A .;ij ru ^i.--;.- „: -_!•
binnen die ps ,j uitgebracht - cok ve^l mocilij!.er i:an worden
egd als tepr . die partij gericht. Ket tragische van deze critiek
was, dat zij wr'. degelijk uiteindelijk maatschappijcritisch, dwz. antikapUalistisch van strekking was, en toch de socialistische bewejing
miofc als de brede stroom, waarbinnen zij had kunnen functioneren
- door haar anti-socialisme -, terwijl zij onder de christenheid geen
wortel sloeg - vanwege haar anti-kapitalismel
Voorbeeldig is deze tragiek beschreven door Bas Wielenga in zijn
disciortatic Ltnins Weg zur RevoltUion.1
Hij 'aattkarin zien hoe de op zichzelf behirtenswaardige critiek van
de bristen-filosoof Boelgakow daarom niet aankwam, omdat hij zelf
bui' m de socialistische partij bleef, zodat zijn critiek niet alleen ais
.inf.' marxistisch - wat ze was - maar als anti-socialistisch überhaupt
bo>j epen werd. 'En het uiteindelijk tragisch resultaat voor Boelgakow
WA-, dat de russische revolutie plaatsvond zonder zijn inbreng en hij
zei! buiten deze revolutie bleef staan.
'iet is dus volstrekt onhistorisch te menen, dat christenen zonder
.me jr, 'unvermittelt' een eigen socialistische maatschappijconceptie
kurnen ontwikkelen om dat als alternatief t.o.v. de bestaande socialistische beweging in te brengen. Terecht wordt gesteld - bijbels veruiu voord, goed gezien - dat de rol van de christelijke gemeente is
av..iitgarde van Gods revolutie te zijn. Maar willen christenen deze rol
11 ;u..l werkelijk gaan spelen, dan past hen zin voor de historie. Dan
UK -Ho.n zij zich realiseren, dat feitelijk de avantgarde elders was, in de
i;r'.en- en anti-kerkelijke socialistische beweging. Dan moeten zij
';:• Jfen. dat de christelijke gemeente in het algemeen vooraanstond
in .e af weerbeweging tegen deze avantgarde. En de conclusie ligt dan
vc.'. de hand, dat het er voor christenen in de eerste plaats op aan
!<«, it te bewijzen, dat zij betrouwbare partners voor de bestaande
a v- '(.garde zijn. dat zij echt partijdig zijn. Vervolgens - maar echt eerst
w /ulgens - kunnen zij op basis van die partijdigheid ook critische
pa 'uers zijn, in alle bescheidenheid en Lu de wetenschap dat het revolu r i>naire proces niet eenvoudig is...behalve wanneer het uitsluitend
op >apier of alleen terwille van het zuiver ethos wordt gepractizeerd.
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Veruit '' . 'va.: üe (... \'. is aiU'iccrst gck v ,. ii i., li.i > r N...
.'::s ! .
Hntscl jjding' (lillicii) in concreto, dwz. ii: liet i,\)!!c beu'ustziji' >';m
zijn historische contekct.
'Sozialistische En^chv-uluri,''! VVrzoening met tif comrmi."isU.';che
broeder, die in de koude oorlog dreigde te worden ijerk'monisei.-rJ,
verzoening met de oosteuropese broeder, a;m wi'.- geen recht wc;xl
gedaan voor het onrecht, dal hem in de tweede wereldoorlog word
aangedaan, dat waren de redenen om de CVC op ie richten. .Maar er
was een dieper en breder verzoening, die de CVC bewoog: de verzoening
met de onderliggenden, die, in de schaduw le.ven. Vandaar ook de
aandacht voor de derde wereld en de toenemende participatie van die
derde wereld in de CVC. Aan hen was de christenheid schuldig geworden
en aan deze schuld herinnerde de socialistische beweging door te doen
wat christenen verzuimden. En in de erkenning, dat socialisten doen
wat christenen moeten doen, ligt besloten, dat de socialistische beweging meer is dan louter een herinnering, die je na hem ter harte te
hebben genomen, weer kunt laten voor wat hij is. De socialisten bevinden zich al op de weg, waarop christenen zich grotendeels nog
moeten gaan bewegen. Wat christeneir te doen staat en wat de CVC
doet, is deze weg óók opgaan. Vandaar 'sozialistische Entschcidung':
door de socialistische beweging komt het tot de beslissing voor het
socialisme.
Ik kan me voorstellen, dat hiertegen wordt ingebracht, dat de CVC
zichzelf niet socialistisch noemt en haar eigen bestaan niet als j'sozialistische Entscheidung' verantwoordt. Daarbij merk ik allereerst op,
dat ik in dit artikel mijn visie op de CVC geef en daarmee niet automatisch de visie van de CVC zdf. Verder, dat de diepste motivering
voor de CVC niet gelegen is in het socialisme, maar in hei Evangelie.
Tenslotte, dat de 'so/.is''5lische Entschcidung', zoals ik het 'noem,
niet zozeer blijkt uit woordgebruik - dat in Oosteuropa mot zijn beduchtheid voor 'convcrgen'iV.thcoi'ic', in oosteuropc.se ogen de veivaging van de ideologische tegenstellingen, ook zevi misvcrstandelijk
werken reu - maai uit daadwerkelijk partijdigheid.
En deze 'sozialistische Entscheidung' in concreto! Soliciarisering met
de onderliggende is nog een abstractie, de keur.c voor het socialisme
is dat ook. Voor de CVC betekent concretisering enerzijds de strijd
tegen kapitalisme, imperialisme en (neo)kolonialisme, anderzijds een
uitgesproken loyaliteit t.o.v. de socialistische staten, Ilfet is het laatste,
dat ons in het Westen de grootste moeilijkheden bezorgt. Wij zijn
immers geneigd - je kunt zo langzamerhand zeggen: gewend - het
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Lu.- .i3.n ri.>t Let "We en over één kam k sc'.icre;1.. Wij
Ucn bovtiicl.c;-.,
dat een christen t «jenever alles critisch inoct kur.n' . staan en kijken
daarom vreemd • .an tegen de vriendelijke houdinp Jan de CVC tegenover da So\vjr .-Unie en zijn bondgenoten. Ik hcjp in het voorgaande
enigszins te aebben duidelijk gemaakt, dat deze 'onpartijdigheid' een
onmogelijke zaak is. Wij kunnen niet doen alsof de SU gisteren en
ex m'hilo ontstaan is en op basis daarvan critiseren, wij moeten beseffen,
dit een zuiver socialisme ten abstractie is. En we hebben te leren, dat
christenen eerst nog hun partijdigheid, hun 'sozialistische Entscheidan g' te bewijzen hebben, voor zij critisch-solidair worden kunnen.
Een tussfinoverwcging:
•
%
(k ben mij ervan bewust, dat in dit artikel de 'socialistische Entscheidung* erg ?nel geconcretiseerd wordt: partijdigheid voor de
socialistische staten in Oosteuropa en daarmee tot op grote hoogte
voor de communistische beweging. Waarom niet voor bet anarchisme
vnarom niet voor de sociaal-democratie, of voor een links-socialistische
b iweging, die 'ongebonden' is? Noodgedwongen moet ik daarover zeer
k-.r t zijn en beperk mij daarom tot het volgende:
i.. Loyaliteit met de socialistische landen betekent niet automatisch
0 mmunist zijn - CVC-leden zijn in de regel geen communisten w :l weigeren een positie in te nemen tegen deze socialistische landen.
I.v-jï je verder je 'aozialistische Entscheidung' gestalte geeft, is afhankelijk van eigen inzicht en situatie: de CVC biedt op dit punt grote
v. •scheidenheid.
? Wel kan een voorkeur voor een 'ongebonden' links-socialistische
1 .weging uitdrukking zijn van een abstracte, onhistorische keuze voor
l '.t socialisme. In Nederland bv. lijkt het inij, wanneer men geen
s daal.democraat is, ernstige overweging waard zich bij de CPN aan
t -iuite."1., althans zich ernstig af te vragen, waarom men zich niet bij
d- CPN ainsluit.
\e christen zal het in zijn beslissing voor het socialisme gaan om
e: a maatschappij, waarin de uitbuiting werkelijk en volstrekt is
uitgebannen, niet louter om een de lotsverbetering van de arbeider in
h'.;t kader van een kapitalistische maatschappij. Om die reden zal hij
rroeilijk sociaal-democraat kunnen wezen, gezien de daar geldende
rcformistische socialisme-opvatting, waarin eigenlijk aan de mogelijkhnicl van een socialistische maatschappij gewanhoopt wordt.
Deze concrete, historische partijdigheid van de CVC is zo mogelijk
v-ijï nog meer belang voor ons westerlingen dan voor de oosteuropese
christenen en de christenen uit de derde wereld. Want wij worden niet
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nr.nüsi' jlie beweging onder ogen U' zien. Ons probeert m er. aa. itegen /an alle kanten ervan te overtuigen, de Sowjet-Unic en de communistische beweging als alternatief voor de kapitalistisch? maatschappij te vergeten.
De ideologische betekenis en bedoeling van deze nieuwe anti sowjct
propaganda, die erin bestaat de SU als verburgerlijkt en dus voor een
socialist niet ter zake doende voor te stellen, is niet te onderschatten.
En wij zijn toch al geneigd - door onze comfortabele positie - aan
een 'onpartijdig' socialisme de voorkeur te geven boven ecu partijdigheid, die de last met zich meebrengt ook met de fouten en schandalen
van degenen, voor \vie we partij kozen, te worden geïdentificeerd!
Uiteraard heeft deze partijdigheid als iedere partijdigheid zijn grenzen. Terecht is de CVC voortdurend bezig zich op de eigen christelijke
identiteit te bezinnen, te vragen naar de eigen christelijke motivaties
voor het werken aan een wereld, waarin vrede en gerechtigheid heereen.
Al gaat het te ver, wanneer men tich zo tot de eigen identiteit beperkt, dat de discussie over htt toekomstig gezicht van het socialisme
wordt overgelaten aan 'Marxisten und andere Leuten...' (aldus de
secretaris-generaal in zijn verslag op de 4ê alchristelijke vredesconfe.rentie). Dat mag aangaan voor publieke uitspraken van de CVC, het
kan geen regel zijn voor gesprekken en studies van christenen. Alrxjf er
een waterdichte scheiding zou zijn tussen christelijk engagement en
socialistische theorie en praxis!
Wanneer deze bezinning op het eigene, op de zaak van het Evangelie
ontbreekt, dan is het gevaar werkelijk levensgroot, dat de CVC de
psuudo-christelijke sanctionering van de politiek van de Sowjet-Unie
c.s. wordt. Nu echter blijft zij zichzelf trainen in het christen-zijn in
de (socialistische) samenleving, partijdig maar niet overgeleverd aanvreemde machten, altijd in staat haar eigen geluid te laten' horen, als
het moet ook tegen haar naaste bondgenoot. Wij kunnen gemakkelijk
zeggen, dat wij - in het Westen - tot deze bezinning op de d^en klr'n'iteit en op de verwantschap tussen dit eigene en het socialisme heel
goed, ja veel beter in staat zijn ronder en buiten de CVC. Maar opnieuw
zouden we vergeten, dit deze bezinning, hoeveel subtieler en diepzinniger ook, in abstracto verkopen zou, los van de directe confrontatie
met het historische socialisme c.q. Communisme. In abstracto iook,
omdat in deze. bezinning het gesprek met de christenbroeder^ uit
Oosteuropa ontbreken zou. Met alle moeilijkheden vandien, zeker.; Het
is niet gemakkelijk met orthodoxe christenen over politiek engagement

en de verstrekkr Jheid ervan te sprcktn. Maar nctzogoed als wij c' jast
van de partijr1'^neid voor de communisten op ons moeten durven emen
7.0 gced nr .en wij ook de last op ons van het oecumenisch _,esprek.
V-'..nt <y . daarin zie ik de zin van de CVC: de comh ; .<atie van
'só -.iaV ,cische Entscheidung' en christelijke oecumene, w? jrin noch de
co'r ..iunistische broeder, nocli de andere christelijke broeder in de steek
resten wordt.
Oe rschtvaardiging van het afzonderlijk bestaan van de CVC naast de
V/o tldraad van Kerken lijkt mij juist in deze combinatie van partijdighr..d en oecumene gelegen. Als zodanig kah de CVC ook een eigen bij-d r.-.ge leveren in de Wereldraad aan het werk waaraan zij ook deelneemt.
Nu kun je je, ook als je de zin van zo'n onderneming op zichzelf
it> 'iet. nog wel afvragen, wat de CVC de facto eigenlijk voorstelt. Het is
m ~ar een betrekkelijk kleine groep en er zijn maar weinig kerken lid
v.", i, al behoort daartoe dan de russische orthodoxe kerk. Van de
ïi-.ioluties van de CVC zullen politici in Oost en West niet wakker liggen,
de rapporten van de verschillende commissies zijn, hoewel niet zo
sbr.ht als hier soms gedacht wordt, toch ook niet van verbijsterend
li .og niveau. Je kunt dus nauwelijks stellen, dat het doel van de CVC
k n zijn de bekering van politici of zelfs van theologen en theologanten.
U. voor mij kan dan ook volkomen accoord gaan met de voorstelling,
f\'"'. Hromadka had van een voortzetting van de CVC na 1968, nl. dat
>,l minder 'resolutionsfreudig' en meer een studie- en gespreksgroep
zr i zijn.
Want het effect van de CVC^igt niet zo reer in wat zij naar buiten toe
b<. A'erkt, maar het efiect is gelegen in wat de deelnerners aan de CVC
n :t elkaar doen.
K i dat is: zich trainen in de partijdigheid, elkaar helpen bij het
vi.lden van de smalle weg tussen critiekloze aanpassing en abstract,
o;.historisch criticisme. Daarbij is van het grootste belang, dat de
\y 'kelijkheid van de socialistische wereld en de specifieke problemen
daarvan concreet aanwezig is in de participatie van christenen, die aan
di opbouw van die socialistische wereld meewerken. Dat verhindert
n* i al te snel afschrijven van die socialistische wereld evenals een
b; jjateiüseren van de problemen van de opljouw ervan. Van niet
rrvoder belang is de grote deelname van mensen uit de derde wereld,
r.1 •:! duidelijk maken, dat er meer is dan de tegenstelling tussen Oost en
West, die een beroep doen op de solidariteit met hen, die evident onderliggen, en die, op indirecte wijre, de betekenis van de socialistische
v/rreld bevestigen, nl. als de machtsfactor, c^een volstrekte hege-

mc e van liet vVcsten dus t^n ongebreideld kolonialisme onmogelijk
• r akt; En tenslotte zijn ook de deelnemers uit hel Westen van belang,
.net hun critische vragen aan het oosteuropesc socialisme, trlet hun
probleem de 'socialistische Entscheidung' iit een f-apit;üistisci)u m a a t schappij te practiseren. Zij helpen mee, mits historisch en bescheiden
denkend, voorkomen, dat de CVC niet verder kijken kan dan iie opbouw
van het socialisme in Oosteurcpa lang is.
Het is ook (en eigenlijk zeg ik hetzelfde nog weer anders): het vasthouden van een stuk echte oecumene, die de medechristcn als
broeder erkent ook waar deze zich in zijn eigen situatie echt engageert,
en dus niet alleen zolang hij, van zijn situatie abstraherend, de interessante maar probleemloze medechristen uit de verre is. Hier in de CVC
ontmoet je niet enkel de baardige russische orthodox niet zijn boeiende
liturgische traditie maar heb je ook te maken met de christen, die
een hartstochtelijk sovjetburger is, van mening, dat /.ijn land de vrede
en het recht dient. Daar zijn niet alleen theologen van de revol'iitie, die
oproepen tot deelname aan de revolutie, die er noi' niet is, daar zijn
lutherse theologen uit de DDR, die oproepen tot solidariteit met de
revolutie, die al bezig is, de voor ons zo moeilijk te verteren, want zo
prozaïsche en zelfs dikwijls lelijke revolutie van de opbouw van het
socialisme in een deel van Duitsland,
Het beoefenen van de partijdigheid en de oecumene l>eide stellen
voldoende voor, wat daaruit voortkomt is op dit moment no£ secundair.
Al denk je er wel eens over en tic je in het verschiet, dat de dialoog
tussen christendom en marxistisch socialisme nog eens (opniéir.v) op
gang komt. Ik bedoel niet die. tussen geleerden m.iar die tussen bewegingen. Een voorwaarde daarvoor i", dai het wantrouwen,.van de
communist tegen de christen zoved mogelijk wordt weggenomen. De
partijdigheid van de CVC is daartoe ren .T,iddel.
Een andere voorwaarde, als de diïiloog ccnm.ial op gang komt, is,
dat wij ook iets te reggen hebben. De bezinning, in <!<• CVC aan <Je gang,
is daarin een oefening.
Zo geloof ik, dat de CVC al met al op de goede weg is, dus zin heeft.
Al hou je je hart wel eens vast.
Uithoorn

0« 'Barliner Konfateni auropaiachar Katnolikan'1 (8.**; *ieru *n
Berlijn (DDR) opgericht door Q.ri. Fucha, eau uit da bo.-.caïepublie* naar
da DDR geëmigreerde 'eëbnobm, ala aan • kath-e-j.isk ytadasforunt VGGL- gehael
Europa. In haar 'Salbstwarstandnis' van 1572 Geschrijf t -Ja 3K zichzelf
ala volgt :
.•

••

1 • Qa BK ia aan blijvend politiek f G ruw uan cisrnocrïi'cischs en nëatacbaj. •
palijk gelngageerda katholieken uit gshsai Europa dat zich beraad ovar
hat u«rk van katholiaken voor vrade en aociaia geracntinnaid; en dit;
«ark ook coSrdineert an activaert.
2. Qa medewerkers van da SK latsn zich deer het evangelie van 3ezua
Chriatua inspiraran an beschouwen hun «er^sn voor" vrsds er. scciala ga—
rachtighaid ala een noodzakalijks consaquentio van da chriafcel'jka varant—
woordelïjkhaid voor da naastan en da .mensheid. Qradat «i* twist an nood
^

••

in de wereld niet alleen door charitatieve nulp cvaruonnan k«« «ordan,

.*':f

kan politieke en sociala dienst niat achterwega blijven, fiat dit werk zat:
•'d« BK d* raaatachappalljk-prograasieva sn anti-fasciatiache traditie in hot
auropeaa katholiciswe voort.
S* Voor d«ze dianst varenïgt da 8K katholieken, zowal prisetara als laken^
Uit var»chillahd« maatschappelijke strucfcuran an sqciale lagen, oa - on—

-'

darstaunt door politieke analyaar. en «stanschappslMke inzichten — in wootd
•n 'daad bij t« dragen aan da oplosaing» van kleminande politijk» en «ociala
problemen. Daarbij streven de medewerkers van de BR sla geëngageerde gelovigen srnaar aamen te uierkan met allen dis voor da kerk verantwoordelijkheid dragen. Bovendien west ds BK zich, in haar dienst voor vrede an
eociala gerechtigheid, geroepen pp politiek nivaau samen te uarken net
andere christenen en met alle mensen van goed:. wstil, zondar onderscheid
ta makan naar confessie en w*raldbe«chouuing.

"*••

4. Oe BK* yil bijdragen aan hat tot stand komen en het consolideren van
••n bl\)vanda vrede voor alle volken. Osze v/rade moet gegrondvest zijn op
'iJaarhaid, gerechtigheid, liefde en vrijheid' (Pacam in terria). 08 BK
beschouwt als middelen en wegen hiertoe allo maatregelen dia ds inter—

".•

nationola spanningen varmindaran, dia oproeper] tot. aamenuarking van
ntaten en volken, alsmede dis, dia het uarderzijdaa vertrouwen bsvordet«n.
Daartoe bshoian da asrbisdiging door iedsraen van da principas van
vreedzame co§xiitaatia tusaan atatan mot verschillende maatechappi}-ord»~
ning, d» strikta naleving van internationale vardragah, vcortgaanda
stappan NBHXXIM tot een affectiave bewiïpeningsvsrir.indarinci en trt ontwapening, alsmede d« aarbiadigir.g van 'da mjnsanrschtan. De SK ondar«t«unt da organisatie van de Varenigda Natiai ala een vradasbsvordarendc
factor van hoge waarde. De BK uaat zich» sla aen europeaa vi'edesfcrurai,
op aen byzondara manisr msdav/arantsucordallj;: vonr ris stabilisering van d*
vrede in Europa. Z!J pleit voor aen slgamsne an total» ver«srkal\jkinq

voljjanrachterlljka overeenkomsten.
5, DB BK wil bijdragen aan da sociale gerechtigheid voor -alle tnansan an
volken. Soeiala gerechtigheid varsiat da bestrijding en overwinning van
maatschappelijk bepaalde onvrijheid,, u i t b u i t i n g FT. nood. Zij veronderstelt
da schepping van maatschappelijke s t r u c t u r e n , ei i-: de afzonderlijke, mensen
en de menselijke gemc-enachap aan grootat faogyi-jke ^aat van vrijheid, demo—
caatia en sociale zakarhsid waarborgan. Hisrrese in taganspraak zijn
crises en oorlog, esn ieugaJLloQs winstbejag en ria kskBBiiiix^xamw jeaiiteer
=>^o^.«,<-g^*varkuiating uanVoiddslsn voor da bewapening. Oa alzijciqe ontplooiing det
mensen en van de tusasnmenaalijka batrakkingsn, da ^srtisd voor da individuala en maatschappelijke grondrachten - in hat bfjzondar hot rscht op
levsn, vrada en aociale gerachtighaid - baschouut ds BK als wazanlljka
karaktertrekken van aan menswaardige orde an ala doel uan haar wark.
Geen WM ankel aiaatachappelljk aystaatn onbalaat or.a uan het christelijk
li«fdas<jebod, alle noodruftigan bij te staar, sn hat publiake bewustzijn
op hen ta (blijven) wijzen. Da vrijheid van het raligiduza belijden behoort

f

tot de intargrala ondardelan van da grondrechten. In da palitiek-«orela
.an «atariala aalidaritait mat alle voor sociala oarachtighaid an vrija
ont»ikkeling van da volksran strijdende (nensan, ziat ds BK aan chriete—
lijke plicht; daart* ontwikkelt zij haar contacten, o ra k met andsra continenten.

f
6. D* medewerkers van ds Bk komen uit landan met varachillande maatschap—
pljerdeningan an vartaganwoordigan varachillsnde raaatachappalijka opvattingen.
IQ wordan échter warenigë door de consaquanta partij-ksuza voor vreds an
aèaiale gerachtigheid. Door garaeanschappelijka actia uillsn ze da publieke
opinie beïnvloeden, nog bredere kathéliaka kringan voor 9«n vaatbeeloten
politiek engagement mobilisaran an de sarasnuarking nat alle vradeekrachten
bevordaran. Daarbij wordt het ovsrgalatan aan da msdsusrkara ven da BK
/
die aotle—vormen uit ts kiazen, dia •faxMixJcxx^K^tci^k hat botte ^spelen \p d« maa

^
7. Oe madawarkars
van ds BK komen uit verschillende karkalljka tradities
en verhoudingen. Han verenigt echtar het gemeenschappelijk geloof aan
3»ït»a Christus an zijn boodschap. Hun fundaraantsis binding acn de kark
aluit warachillenda beoordalingan van karkalijke layenavormen niet uit.
.D«ar evenwel de activiteiten van da 3K van politieka aard zijn, habban
controveraan over binnankarkalijks an theologische standpunten geen
bealiaaanda invloed.
8. Oe BK staat open voor alle katholiekan die rast de doelen van het
politiaka vredesforua inatamman om ta kernen tot e«=n uitwisseling van ge—
daohten en gemeenaclappalljka actig. nedawarkara uan da BK zijn ook ver—
tegenuoordigera wan katholiaka instituten, organiaatiss-an groepen,"
wier wolladige zalfstandighaid gawaarborgd blijft. Da plan'alra zittingen
van da BK gaven het forum haar politiaka gazicht an actie-doalan.

w
Ean dergelijke beginselverklaring is ncodz^KelijK *7aac sn algaraaenf scala
ook het uark van dit vredeafcrum weinig spectaculair genoemd kar, worden,
Toch draagt z& , via hsar i-lsnairs zittingen (tot PU r.oe 2*3 in Berljin,
é'e'n in Draadsn) an haar '^alr'tjka 'Jierkgroepsn in niat garinga mata b*] aan
vruchtbara oost — «eat-contactsn binnen do •./ rade abewa ging. Daarnaast ia
ze achter ook van bijzondar belang ainnen de karxej-lj'^^ verhoudingen in da
DDR, Waar de tap van da r. k. kerk in da DOP. r;o£ alt;jd nauue contacten
onderhoudt met hat apiscopaat var da BomJarapubliek en zo niat vijandig,
dan toch minatans wantrouwig staat tsgsncv&r de eigi-n ragering, bitdt da
BK — «aa»n nvat da (Gat)CDU - a«n huis aan Katholieken dia een kritisch-«olidaira houding habban tegenover de 5EJ. Als galoviga katholiakan met
lichte argwaan bakakan door da partij an als apaniijk politiek actisf vijandig
bajegend door het epicopaat, opersart ds BK in haar thuisland in aan «nalla
Byzondar baklamtonan wil ik hisr nog 'nat respect dat da BK opbrsngt voor
de ondarschoidan maatachapplj—ordaning«n MSH de landan waar ha»r ladan
thuishoren. Doordat da mogaHjkhadtn an structuren in da varachillende
landon geëarbiadic^d worden ia het bijv. ondenkbaar, dat da BK — »la vradaabe«aging - zich zal uitaprakan ovtr de rol en rec;htan van do FNV (een
vakbond) in Nadarland. Dat Uun ja overdrsven voorzichtig noeman, hat behóedt deze bauaging in iadar gaval voor grova politieke blundara, yaar—
da toch al paaiixa broze oost - wast-ccntacten niat gsbaat zijn.
Naaat da intarnationala b^jeankomatan en -erkamepen, kant de BK ook •»—
tionala groepen dia van land tot land taaie i"jk versr.hilland gaprganiaaerd
zijn, van baaisgroepen, via lossere contoctgrwïpr-n tot goed georganiaearda
co«it9''a. Ook de nsdarlanda» laüan van de BK ko--3n ragolmatig bij elkaar.
Het contactadrsa is: Tolsteagsingel 33 ta U-recht.
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christenen voor het socialisme
LEDENNIEUWSBRIEF '82/'83,
nummer 2.

03^39 - S26
3Cn8O^6 t - v
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Zeist, 13 december 1932.
Beste mensen,
Bij deze ontvangen jullie de tveede ledennieuwsbrief van dit seizoen.
Ze bevat de uitnodiging en stukken voor de landelijke vergadering van
13 december a.s. Zoals op het s tartweekend in Leeuwarden is afgesproken zal deze vergadering gehouden worden in Zwolle.
Plaats; Dominicanenklooster, Asserdorpstraat 29, Zwolle
Routebeschrijving: Het Dominicanenklooster is vanaf het station te bereiken door de borden centrum te volgen tot aan de singel* daar rechts
•»f gaan (burg. van Royensingel) en die te volgen tot aan de linkerkant
e,_- kerk en klooster zichtbaar worden. Daar is het.
Per auto:^Afslag Zwolle-zuid van de autoweg borden "Centrum"
volgen. Via de spoorwegovergang 2e weg rechts, singel volgen tot links
kerk en klooster opdoemen.
Tijdstip: 10.30 uur.
De reiskosten worden zoals gebruikelijk hoofdelijk omgeslagen, zodat
nietnend onevenredig belast wordt.
Je agenda ziet er als volgt uit:
1) Opening en evt. mededelingen t.a.v. de dag
2) Notulen startweekend (zie Ie ledennieuwsbrief)
3) Hoe zien we de kerk als strijdterrein ?
"**•
Toelichting: Op het startweekend is nav. het verslag van het weekend
"Werken in de Kerk" gebleken, dat het tijd wordt, dat we ons weer
eens bezinnen op de grond van ons bestaan, (zie ook 'beleidsvoornemen
van de nieuwe aekretaria" in de vorige ledennieuwsbrief).
Het ia nog steeds wel zo, dat vermoedelijk iedereen in CvS vindt dat
de kerk ona strijdterrein is. We moeten echter konstateren, dat niet
iedereen dat op dezelfde manier zo ziet. De ene optiek hoeft de andere
niet perse uit te sluiten, maar als we vinden dat CvS:zich sterker in de
kerken moet verankeren, moeten we daar ook naar buiten toe duidelijker
over worden. En dat kan pas , als we intern daar meer duidelijkheid over
hebben. We hebben '
' en '
gevraagd iets op papier
te zetten.
's stuk is ook te beschouwen als een verslag van het
laatste weekend "Werken in de kerk".
4)-Stand van zaken abt. juridiese zelfstandigheid van CvS.
-Voorstel sollicitatieprocedure oplvolging sekretaris
-Begroting '83.
-1-

-5) Voorbereiding-

5) Voorbereiding Europees Kongres Mainz/
a) bespreking van de stukken; *
b) voorstel voor een delegatie en verdere organisatie.
a) Rondvraag en sluiting.
4 toevoegen bij a) Toelichting : stukken over 3 van de 4 strijdterraineu,
waarover we op het startweekend besloten iets te
schrijven vinden jullie in deze brief. Hat stuk over
de ekononiese strijd zal ter vergadering aanwezig zijn.

met vriendelijke groet,
jullie sekretaris,

?.S. Bij deze het verzoek aan de regio Utrecht om te notuleren

-2-

MEDEDELINGEN UIT ' DE REGIO's.'
Friesland; Bezig met de 0.E.-scholing in de eigen groep. Na de kerst
gaan ze het mogelijk uitbreiden naar mensen buiten CvS.
- Betrokken bij ;de demonstratie "Friesland Kernwapenvrij.' op .20 nov. j.l. ,..
- De groep heeft kontakten met een gemeente in de DDR. Onlangs is er .
een visum geweigerd. Langs andere wege wordt gekeken wat van het kon- '
takt in stand kan blijven. In iedere geval kont de ragio langzamerhand meer kontakt met IKV-kernen en andere groepen op: het punt QostEuropa en raakt-,daannee in diskussie .over de 0.E.-politiek van het IKV.
Groningen: De regio loopt langzaam leeg door allerlei verhuizingen.
9 dec. daarom dan:ook .een wervingsavond. 0.E.-scholing op het. studentenpastoraat +_ 15 mensen. Zo goed en kwaad als het kan ondersteunt
de regio de begeleiders V/U CvS daar. Het linkse christen:beraad .
d iit door: vorige 2 keren over vrouwenstrijd in de. kerk, de komende
i -' •• _r over gevangenispastoraat/jongerenproblematiek. Diskussie binnen . : .
de IKV-stuurgroep over positie regio als IKV-kern. Drukte.rond,de
. .
anti-Ictobtochure. Binnenkort wojzdt gestart met de bespreking Oren II.: ;
o p zondagmorgen.
. :.
. , . - . .
Kampen; Niet bereikt.
Noord Holland Noord: Groep draait goed. Ongeveer 12 mensen aktief. Op -•
de regiovergadering vindt uitwisseling plaats van waar mensen mee bezig»
zijn, zich te oriënteren op dé problematiek van "boeren in de knel".1
Een onderzoek naar de mogelijkheden van
bij EurometaaL i.s.m.mensen uit de'vakbeweging is afgerond. Beleids voornemen van de nieuwe
sekretaris wordt binnenkort bsproken.
Maandelijks komt men op zaterdag bij elkaar.
Amsterdam: Regio komt 2-wekelijks bij elkaar rond .de O .E .-scholing
waaraan ook een aantal niet CvS-ers deelnemen. Binnenkort gaat men zich
beraden over de organisatie van de reftio.
,
^
Delft: Maandelijks komt men bij elkaar met een vaste groep van
5 a 6 mensen. Onlangs is de scholing over de Tambacher rede van
Karl Barth afgerond. Achtergrond van de regio is basisgemeente en
.' ientenpastoraat.
.
. .....
' .lulicitaire aktie is er geweest rond .de anti-d.iskrLTninatiewet^évingy ;
Regio is betrokken bij het leerhuis van de studentejisemeente, waar •_.
veel niet studenten komen. Regio hoopt daar uitbreid i 113 vandaan te
krijgen.
Den Haag:niet bereikt.
Rotterdam: Hoofdaktiviteit van de regio is de O.E.-scholing, die met
_+ 20 mensen (incl. IKV-ers en Stop de N-bommers) gehouden wordt.
Intern komt de regio af en toe bij elkaar ror.d Oren II.
Breda: Sinds kort betaat er een regio Brada. Men is nog bezig
zich te oriënteren. Op dot moment wordt het artika. ' T-7at voor socialisme willen wij" besproken. De groep bestaat uit 3 mensen uit de basisbeweging en distriktskatecheten.
Den Bosch;
Ook hier bestaat een groep van + 6 nensen. De afgelopen
tijd hebben ze zich beziggehouden met ideologiekritiek en christendom.
Gekonkretiseerd in publicitaire aktie rond de anti -dit, Ier iminatiewetgeving.
Men probeert kontakten te leggen met de propestante gemeenschap.

Nijmegen: O.E.-scholing wordt voorbereid door diskussie nav de artikelen van
,
en
- Binnenkort wordt de
0.E.-scholing begonnen. De regio heeft zich verdei- de afgelopen, tijd
beziggehouden met de diskussie Schillebeekz er. Peperzak over de
vraag of de strategie om te overleven nu v/el de hoofdopgave voor
christenen is. De regio heeft .kontakten met politiek avondgebed, studenten^emeente, .Philipijnen komitee en gastarbeidersprcblematiek. •
Verder vindt er diskussie plaats over de positie van stuurgroep en.
Opstand binnen de beweging. De groep bestaat momenteel uit 13 mensen..
Met een vaste kern van 3. Men beraadt zich binnenkort over de werving
van nieuwe leden. . Utrecht:Op het ogenblik draait de regio niet als regio. Verschillende
mensen zijn aktief in landelijke sekties. (vrouwengroep, Ban de Baals,
Opstand). Het plan bestaat echter op korte termijn de mensen uit de
regio weer eens bij elkaar te halen.
Tilburg, niet op tijd bereikt.
Limburg: Niet op tijd bereikt.

Mededelingen uit sekretariaat en stuurgroep
1.

"'

: en
. zijn vanuit de Ban de Baalsgroep op
een weekend van de NCSV(5/6
^rond samenlevingsvormen j:aweest.
2.Verschillende CvS-ers waren aanwezig op een f.-ntn-.oetingsdr.^, van het OE-platform
waar m.n. over de OE-poliiziek van het IKV is gesproken.
3.
is 19/20 november naar een bijeenkomst van de Berliner Konferenz
in Berlijn(DDR) geweest
4. en
: e^n weekend later nanr de G!'K~V.onf erentie eveneens in Berlijn (DDF
. hield een inleiding ever de ta'can van de CFJ'.Zijn belangrijkste
konklusie was,dat hoofdpunt is het voorkomen ven du FErshing en Cruise.Hij
zag als belemmering voor het werk van de CFF. vooral het anticommunidme in de
kerk,haar "neutrale" houcinp.haar a-politieke opstelling.Hij waarschuwde m.n.
voor kontakten net het IKV.Uit Nederland werden wel Pax Christi en\
in positieve zin genoemd.
Hier was de nodigo diskussie over:.
hield een verhaal waarin juist werd
dat de kontakten net het IKV niet verwaarloosd dienen te worden.
Opvallend veel jongeren aanwezig onder de rond 200 mensne.Vertegenwoordigers
waren aanwezig uit:BRD,Folen CssR;SU en het hendrik kraenerhuis.
5.Op 21 oktober heeft een gesprek plaats gevonden tiet 'ie basisbewering.Voor ons
natoen
.. en
deel .Uitkomst van het gesprek was dat
we de sar -awerking zullen verdiepen door uitwisseling van stukken,publikaties
en elkaar-.-; op de hoogte houden van elkciars aktiviteiten.Daarnaast op konkrete
punten:bv. een kontakt tussen de CvS-vrcuwengro«=.p en Basisbeweging-vrouwen,in
het OE-platform.
6. Sinds kort is ec diskussie op gang aan het kom-an over een wijziging in de struktuur van de NCSV.Er is '2cn exparimenteSrl AB gekomen, waar in de verschillende
poten van de NCSV op gelijkwaardig?- basis en op ^rcnd van een politieke wil
gaan samenwerken.Zatardag 15. januari wordt er een bcleidsdag georganiseerd
waar de verschillende geledingcn(studentenwerk,kanpwerk,kampement,eltheto.CvS)
een aanzat zullen maken wet het invullen van die. politieke wil.De stuurgroep
zal in haar januarivergadering vanuit CvS d?.ar een aanzet coa formuleren,wat
binnen de beweging dan verder besproken sal raceten worden,hoe wij eigenlijk
tegen de NCSV aankijken.

7.Het veekend "werken in da kerk"van 19/20 nov. heeft opgeleverd,dat nu ook
in Noord-Ho Hand Moord en ir. Utrecht pogingen' vedaan ~ullen worden om een
linkse christenenberaad van de 3rond tt te trekken.Voorlopig geen landelijk
weekend neer hierover.Daarnaast-worden plannen gesmeed voor een konferentie
over een linkse vakbond voor kerkelijke werkers/sters.
'".
8.Het weekend -horaohaat krijgt een vervolp.dar. voorbereid wordt door nensen uit
CvS,COC,Hom.Theologen en vermoedelijk Basisbewering.
9.De anti-ICTO aksie:In de eerste week van november heeft CvS een brosjure over
het wel of liever het vree van het ICTO uitgebracht.Deze is voor ƒ2.50 te verkrijgen op het sekretariaat.Zc is behoorlijk in dd pers geweest,echter met
teveel nadruk over de relatie'tot het OSL.We willen hier breder mee gaan werken.Daartoe is er een vergadering gepland op 21 dec.a.s.
10.De sekretaris wil graaj aan beleid toekomen:daarom een dringende oproep voor
vrijwilligers/s ter s (liefst vaste) voor I a 2 dagen per maand,of voor zo af
•en toe.Reiskosten worden vergoed.
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:s
in Nederland en in West-Europa.
Bewapening en ekonomie.
Een ander punt dat. CvS steeds in het IKV heeft ingebrachtbetreft de ekonomische aspekt*>n van de bewapen ing. We Ik. e rol speelt ue bewapening in de
kapitalistisch krisisbestrijding.wat betekent de druk van de hoge defensielasten..voor .de ekonomie,hoe ligt de relatie bewapening-werkgelegenheid,et.
In de i rn/ra K fa£Vg£T- schol ing die CvS .°iücele jaren geleden heeft gehouden
voor haar leden er. voer IKV-ers,zijn dergelijke vragen uitvoerig aan de
orde geweest.
Binnen de CfK is er veel aandacht besteed aan de conversie van de mili
taire industrie.
CvS vindt het van groot belang dat de banden tussen vredesbeweging en vakbond worden versterkt.
Ook in verband met de munitiatransporten per trein door noord- en oostNederland heeft CvS aandacht besteed aan de ekonomische aspekten van deze
transporten.Voor deze ekonomisch zeer zwakke regio's was daarbij met name
het werkgelegenheidsaspekt van belang.^"- *"• ï Ajfrt.
Sxtree rochtsG reaJ:cies op de vredsbeweging
.De ekonomische krisis blijkt in Nederland een voedingsbodem te zijn voor
extreem rechtse grornen.Binnen de kerken keert de rechtse reaktie zich
vooral tegen h«2t IKV en probeert,onder de vlag van de vredesbeweging en
gebruik maken van grove anticommunistische hetzes,het IKV uit de kerk te
verdrijven.CvS probeert dit 'Interkerkelijk Comitee voor Tweezijdige
Ontwapening' te bestrijden door -na uitgebreid onderzoek- te wijzen op
verbindingen met het extreem rechtse 'Oud Strijders Legioen'.Obk heeft
CvS aandacht besteed aan de extreme reacties in de kerken tegen de demonstraties f.eger. de munitietreinen door noord en oost-Nederland.
Bondgenootschappen
CvS probeert steeds 0^1 samenwerking tussen vredesgroepen binnen en buiten
de kerk tp bevorderen,Zo st.irau-eert CvS l-->ntaki_en tussen het IKV en linkse
groepen en bevordert kerkelijke deelname aan de akties van 'Stop de N-bom'.
Het eerste doel hiervan is uiteraard om 'e vreciesbeweijing zo breed en sterk
mogelijk tü melken.
Daarnaast wil CvS ook (het IKV en de kerxen) wijzen op de historische rol
van de arbeidersbeweging in de vredessti'ijd.Verder probeert CvS té voorkomen,dat de kerkelijke vredesbeweging i.ich verdedigt tegen rechts door
bondgenootr-chappelilke relaties met links te> loochenen en te belemmeren.
Met het oo-j op de samenwerking binnen de vredesbeweging heeft CvS enekele
jaren geleden een internationale vredesconferentie georganiseerd/waar
een grote diversiteit aan vredesgroepen uit vest- en oost-Europa was vertegenwoordigd .

Voorstellen voor de agenda van het CvS-congres:
- West-Europese vredesbeweging
- het Franse kerm/apen
- militarist er patriarchaat/vrouwenvredesoeweging

CvS-Nederland en de vredesstrijd.
Analyse van de politieke situatie.
Op het ogenblik bestaat er in West-Europa -en ook voor Oost-Europa- een
situatie die een ernstige bedreiging voor de vrede vormt.
Ten eerste vindt er een steeds verdere opvoering van de bewapening plaats,
m.n. in kwalitatieve zin.Voldoende bekend zijn de Amerikaanse plannen voor
plaatsing van de kruisraketten en Pershing II,waarvan de werkelijke bedoeling,nl. het mogelijk maken van' een beperkte kernoorlog,versluierd wordt
met de termen 'modernisering' en 'dubbelbesluit'.
Ook moet .gewezen worden op het zgn. plan Ttogers,volgens welk voor 'maar
dertig gulden per jaar,dus voor de prijs van een goede maaltijd'(Rogers)
de conventionele bewapening van de NAVO sterk verhoogd moet worden.De defensie-uitgaven zouden hiervoor sterk verhoogd moeten worden.
Hat' tweede vrede-bedreigende aspekt is de steeds scherper wordende ekonomische krisis in west-Europa.Bovendien dwingt de politiek van Amerika en
. de NAVO zowel wets- als oost—Europa de defensie—uitgaven steeds verder op
te voeren.Er kan in dit verband dan ook gesproken worden van een bedekte
ekoncmische oorlogvoering •van Amerika,zeker tegen oost-Europa,maar ook
tegen wets-Europa.
Betrokkenheid van CvS bij de vredesstrijd.
Globaal gezegd ligt de betrokkenheid van CvS bij de vredesstrijd op twee
terreinen,nl. de konkrete strijd tegen het verder opvoeren van de bewapening en in de historische en ekonomische analyse v^n de wapenwedloop.
Blokdenken
De strijd tegen verhoging van de bewapening krijgt in CvS gestalte door
deelname aan de akties van het IKV en de beweging 'Stop de N-bom,stop de
kernwapenwedloop'.
CvS ondersteunt van harte de IKV-aktie 'Help de kernwapens—.'.Deze aktie
richt zich konkreet op hét voorkomen van nieuwe stappen in de kernwapenwedloop, zoals de stationering van kruisraketten op Nederlands bodem.Uiteraard verheugt het CvS zeer dat het IKV d2 vredesstrijd midden in de kerken
heeft gebracht.Positief vinden wij het ook dat het IKV steeds meer waarde
gaat toekennen aan de massabeweging.Toch heeft CvS zich ook steeds kritisch
opgesteld t.a.v. het IKV.Een belangrijk kritiekpunt was het,zondert enige
verwijzing naar dè~historische en ekoncnjische kontext,op een lijn stellen
van NAVO en Warschaupakt als zijnde 'machtsblokken'.Hieraan koppelt het
IKV het standpunt dat de bewapening van NAVO en Warschuapakt even verwerpelijk zijn en dat beide blokken gelijkelijk initiatieven moeten nemen
tot ontwapening.Dit standpunt heeft het IKV er de laatste tijd toe gebracht
intensieve kontakten te zoeken met 'dissidente' bewegingen in oost-Europa
en zich negatief op te stellen t.a.v. organisaties die meer verwand zijn
aan de officiële politiek van de oost-Europ'ïse= staten.
Zonder nu te stellen dat het socialisme in oost-Europa is wat wij ons bij
het woord 'socialisme'voorstellen wijst CvS het IKV wel steeds op de
historische en ekonomische basis van het bestaan van de 'machtsblokken'
en op de agressieve rol van de Amerikaanse zn NAVO-politiek.
Mede met Het oog op de
diskussies in CvS en in de vredesbeweging
organiseert CvS dit seizoen een oost-Europascholing voor haar leden en
sympathisanten (bv. IKV-leden).
Verder is CvS sinds enkele jaren kollektieJ-' lid van de CfX.Door middel van
dit lidmaatschap hoopt CvS enerzijds op bevordering van kontakten met oostEuropa, die uitgaan van de historisch bepaat.de situatie en wil CvS anderzij ds, vanuit haar eigen opvattingen,binnen de CfK deelnemen aan de diskussie over wat socialisme is of moet zijn.
Overigens is CvS wel van mening dat diskussies over-oost-Europa no«it-de
plaats in mogen nemen van de strijd die wi j hier zalf te voeren hebben tegen
de HAVO-bewapening,in de eertse plaats tec; an de plaatsing van kruisraketten
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Een marxistieae vraagstelling t.a.v. de socialiatieae landen
kan niet uitgaan van de problematiek: vrijheid van het indi-^
vidu versus de massieve etaat, maar probeert hot maatscha?pe4
lijk geheel (de pf'c'duliticuijze) te zien alö een krachtenveld'
vol tegenspraken. In die vraagstelling paat dan ook de vraagi;
velLe.rol de literatuur speelt in de articulatie» reproduktia
en veïlicht ock dcorbrekin£ van die tegenspraken. Eeze wa;j
proberen we in dit ach01ingsonder<?eal te volgen.
Als v-orbegld'nècan we de literatuur en de literatuurpolitiek
in <fe i)DR na 1971-het jaar waarin ha de politieke ontwikkeling!
gen dié gemarkeerd vorden door de'"val van ülbricht" op de ?
achtste partijdag van de SÉD offi'cieei da mogelijkheid «ordt>
geboden om openlijker de difikusnicren ov_r tegencpraken in . :
het socialisme. Uet artikel vnn"
feaat
vcoral in
:;'
op dia schrijvers (s tara') die van de inogelijkhaid het rceesf J
'vargafnd gebruik 'hebben gemaakt, 'zoals Volker Braun, Chriata*
Wolff en Irjitraii^Korgner. Dick'jgóof t' verder zelf dé' badoe- ;
ling van zijn. artikel aan. (het verscheen in Komma 2/2,
september..i??l, p. 71-86)
ij

Literatuur.Literatuur "'in''de aocialïstiese landen wordt- in het|
weatcn-ook bij links- yrijw'él altijd1 bezien vanuit de'tegen- j.'
stelling tuoaen literatuur als "aanpassing" of als "diaaiden-/
tie". Interessant zijn daü'alleen de dissidenten, dat tijn ;
zij, die om uat voor reden dau'ook b'uitën de met de £2 in
OE heersende orde gegeven legitiniteit vallen. Interessant
ia, ui a-r net zo als de kritiese inteilektueeMn het westen '
dat van zichzelf droomt- als individu neg dufft te;aeggen
tegen "da" massief tegenover hem staande repressiev*'staat.
Dominique Lecourt heeft gesteld, dat deze ideologie van
dissidentie,veel.,zegt'over het 'zelfbegrip van wie tich in het
westen voor''nonconformist houdt, maar weinig té maken heeft
met een hèstories-materlalistiese analyse (zie Rrisis 81/6
pag.58-66 "dissidentie if revolutie).

'-,'• v, . ,'*' '.'.l'".. /"' ;::;':""'."'' ':'
OE-scholing. deel 3,' tegenspraken/'"•'•'
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' De blindt vtek voord* «gesuawüge rjpfp^uküef^aor literatuur brengt,, ^
het gevuT met zkK, JM je ie |ut Uiod»«rtn 9f»de zofeftiunvde dissidentie,, j^-)
•W d»ifie» tii« atow. E« voor |eh« w*et ruk fed/ui uiteindelijk gefixeerd op

In zijn boek 'Het r*«l b«tuande en het noodzakelijke locialismc' analyscen
Siep Stuurman het zgn. retel bauand *oci»lisme aJ| een klaïsenmaaischappij
van eennieuw type.' Dat wil zeggen; het betrcfi hier jjeen maauchappijvorm
met ten socialtttUch wezen en een aanul wezensvreemde verschijnselen (deformatie*) maar erti tnutuhtppijiorrruiie welks wezen in de vcrschijning'ivorm gelegen' U. Er zijn geen deformatie* of zij vormen essentiële bestanddelen
van deze miabchappijformaue, haar bestaansvoorwaarden, die zij iedere dag
opnieuw reproduceert.'
'
. .
Mij lijkt deK — tmtcmiittiKhe— benadering de enig adecjuaie. Alleen
door serieus te nemen wat i», Jun idealitering én demonisering v/orden voorkomen. Wél ti do vraag in hoeverre de in deze benadering heersende tcndcni de
reproduktie van de bi*uaruvoprwurden vooral conservatief op te vanen en
het reëel besuind lOciaUnne te beschouwen als de ztlfhandhaving van een
nieuwe kloMC, ai« onderdrukking in permanentte, w,e.rkelijkheidsgetrouw is,
la dit artikel-wil ik de aandacht votigen op een element.in het zelfreproducerend vermogen van dat reëel bestaand socialisme, dat piet zozeer in stand ;
!<oudt all wcj uit is op verandering: d; kun;t en in het bijzonder de literatuur.
ïk meen dat het rel/reproducerend vermogen van jict reëel bestaind socia- i
Lwnc nog ni« voldoende omvattend bejrepen wordl zolang de literatuur er f
niet in wordt begrepen. En dit onvojilpendi; begn^ i$ niet zonder gevolgen'.
W»m w« e/ gemist wordt U d«n jui*t de ze-lfkritiek, die het rc-el bestaand Socialisme zichzelf officieel veroorlooft, \m probleembewustzijn. dat het officie-'
el bczit.TerwijldaArin dr inogclijkhcid gelegen is dat het reëel bestaand socialisme zich ontwikkelt in plaat* van enkel pas op de plaats te maken of er alleen
op vooruit te gun op het punt vuvde produkó* van goederen en een puur materiele welvaïrt (ovciigem'niet te vmehWOi.cn aan .het tftciaJiime Kker ( nict

.,.....; . _ , , .
Mögelijkh^dërt en grenzen van dft literatuur
in de 'reë^t'bestaiinde^ Socialistische DDR>:'
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In de DDR is de litcratuur-ccn aangelegenheid van de staat — en dus in de eerste plaats van de luatsdragende partij, de SED — niet alleen in die zin, dat ze
de materiële voorwaarden schept voor schrijven en schrijfsters om literatuur M
produceren, maar ook zo dat staat en partij bewust de literatuur bepaalde taken
toeschrijven, Dat betekent uiteraard het gevaar dat de literatuur tot instrument
wordt van de politiek, zodat d< auteur vaa buitenaf wordt voorgeschreven wat
en hoe hij schrijft, maar het betekent ook dat de literatuur uiterst belangrijk
wordt gevonden. Staat en partij geven te kennen dat de opbouw en verdere
ontwikkeling van het aodaliwne niet alleen een taak il van produktie b en|ere
zin, niet alleen bestaat in economie en politiek, maar ór hoge mate ook afhangt.
van d* literaire produktk. De schrijver ia eea erkend maatschappelijk belangrijk personage, wat hij doet don er ook toe, Z*«U de sctWijw Manfred Biekr
— ondertussen via de CSSR naar de Boodsrepubliek geëmigreerd — formuleert: "Hij (de auteur) wordt op ten draagstoel in deze (rted sociaÜsüsche)

•

moet de vraag openlaten in hoeverre deze representatief is voor het reëel bestaand socialisme in zijn geheel. Een verdere beperking U die in de tijd: ik zal
mij hoofdzakelijk bezighouden met de literatuur na 1971 , d.w.z. na de 8e partijdag van de SED, de f taa|sdragende partij in de DDR, toen partijsecretaris en
voorzitter van de staatsraad ( — praktisch president) van de DDR Erich Honccker verklaarde, dat er 'gezien de gevestigde positie van het socialisme geen
taboes konden bestaan', hetgeen mocht worden opgevat als een richtlijn voor
wat de literatuur fc doen stond. Ook binnen deze periode zal ik mij beperken
tot de hoofdzaken, het signaleren van mogelijkheden en grenzen van de literatuur. Van een enigermate volledig beeld is geen sprake.

'- . . ' .
Een beperking die ik mijzelf opleg, is die ux de literatuur in de DDR en ik

Ik wil in dit artikel een dreigend pessimisme met betrekking tot het reëel
bestaand socialisme relativeren door het te relateren aan de literatuur. De officiële literatuur wel te verstaan, omdat alleen deze ook de officiële zelfkritiek
vertolkt. De officieuze literatuur komt alleen ter sprake waar ik de fundamentele beperking probeer aan te geven die de officiële literatuur vooralsnog is op-

de reëel bestaande macht van tuu en partij, die toch tx -et langite eind trekken en alle» onderdrukken wat uit i» op een socialisme dat die naam verdient
Dan zou de materialistische analyse van het reëel bestaand socialisme verkeerd
zijn in het tegendeel van wat een materialistische analyse van oudsher wil bewerkstelligen: hei zou fatalisme verbreiden in plaats van aan te geven waar de
mogelijkheden liggen om de werkelijkheid in zijn (in ons) voordeel ie veranderen.
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maatschappij.
gedragen. Zijn ijdelheid, zijn zelfbe*u»ui|n «ordi ge l
en dat op een uiterst gevoelig punt, want hij heeft een onvergcliikbaar grotere
werking dan in het Westen'. Zo leidde bv. de film, die gedraaid werd naar rniin
roman "Das Kanmchen'birt ich" 1%5 io de DDR tot de val van een minister.
Dan voel je je gevleid. Zelf» het gevoel, de Staatsveiligheidsdienst luistert mee.
kan voor een auteur belangrijk, kan een ondersteuning v»n zi|n werk ziiri.'
Dat laatste wijst ook op de negatieve keerzijde van die belangri|kheid maar [het
is een keerzijde! Want staat en partij hebben de sclirijv'er'in de eerste plaau nodig'
.
S
Nodig alleen al omdat de DDR in eerste instantie niet het resultaat is van
een revolutie 'van onderen' maar van de ncdcrlaaag van Duitsland in de
Tweede Wereldoorlog, die leidde tot een bezetting door de Sowiet-Ume van
het oostelijk deel van het naoorlogse Duitsland. Deze situatie vergelijkend met
dit van de Oktoberrevoluiie zegt de 'Einführung in den sozialisiischen Realismus' (1975) — een handboek met een semi-oificiélc status — '(dit iil g«cn
zonder meer vergelijkbare situatie. Want de bevrijding van het fascisme was
bijv. niet op eigen kracht gebeurd, het socialisme werd bij ons opgebouwd in
een hooggeïhdustrialiseerd maar gedeeld land, wat djsproportionialitcit van
verschillende aard ten gevolge had... waarbij de open grenzen tot 1961 en de
ideologische beünvloedingsmogelijkhedcn door de massamedia van de tegenstander — in de eigen moedertaal — moeilijkheden van zeer bijzondere aard
met zich meebrachten.M
Het U het bovcnbouw-karaktcr van deze maatschappelijke omwenteling
dat een bovenbouwfenomeen als de literatuur zo belangrijk maakt. Zij moest
door middel van de mach( van de verbeelding mensen, die zonder het echt te
willen (dikwijls ook zonder er echt tegen te zijn) burgers van de DDR ge^orden waren tot echte, overtuigde burgers maken, ja, zij moest de in de oude kapitalistische, fascisusche bedeling grooigcworden mensen het beeld van de
nieuwe mens voor ogen stellen, als een reëel perspectief, d. at echter zonder
(veel) fantasie, zonder literatuur dus, nauwelijks zichtbaar worden kon.
Niet toevallig dat Kun Hager, lid van het politiek bureau van de SED en daarin
vooral verantwoordelijk voorde cultuurpolitiek, de 'culturele vooruitgang' allereerst definieert als: '...de alzijdige vorming van socialistische persoonlijkheden ...het omvattend tot uitdrukking brengen van de socialistische levenswijze
conform de eigenschappen en idealen van de arbeidersklasse...'1 (Cursivering
van mij.) Liuraruur is primair 'vorming' en wel door aanschouwelijk te maken
wat er zo (nog) niet is: de socialistische persoonlijkheid, de socialistische Ieveafwijze. Literatuur heeft anders gezegd primair een ideologische functie, zoals de 'Einführung in den tozialisiischen Rcalismus.' opmerkt, ideologie vervolgens definiërend als 'in de vorm van aanwijzingen, geboden, normen, regels,
waarden, esthetische oordelen, ideale voorbeelden, ent. oriënterende, syn-
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Nu staat wel vast dat de horizont van de cultuurpolitiek van staat en partij is: in
de DDR zijn de grondslagen gelegd voor het socialisme ei. dat socialisme ontwikkelt zich in dr richting van het communisme. Toch is die horizont niet per
definitie een grens, die de schrijver verplicht de DDR-realiteit eenvoudig kritiekloos te nemen voor wat zij is, als een tegenspraakloze werkelijkheid die
zich rechtlijnig, ondialectitch ontwikkelt tot het communisme. Minstens sinds
1971, de 8e partijdag van de SED, wordt het reëel benaand socialisme uitdrukkeli/'lc begrepen ajs een miatschappijvorm mét tegenspraken: "Er bestaan tegenspraken tussen de snel groeiende behoeften van de werken en onze materiële rnogeffjluSéden, tussen maatschappelijke noodzaak en de individuele wensen van de enkeling, russen de voorwaarts drijvende vernieuwingsbeweging in
economie, wetenschap en techniek en de taaiheid van routine en conservatisme, tussen tot nu toe verworven inzichten^ vaardigheden en ervaringen en de •
voortdurend stijgende en veranderende vereisten, rusten nog wijdverbreide in-

Verondersteld is daadbij dat het ontstaan en liet bestaan van de DDR inderdaad zin heeft, dat het dat socialistische perspectief biedt, dat de schrijver
niet genoodzaakt is zijn fantasie te gebruiken om een wereld aan gene zijde van
de DDR te creëren, geen yerhalen hoeft te vertellen die met da.DDR-realiteit
niets of enkel negatief te maken hebben. Alleen zolang die noodzaak niet bestaat, kunnen staat en partij de literatuur gebruiken zonder de schrijver te misbruiken. Alleen zolang ook kan er sprake zijn van 'socialistisch realisme' als
een reële optie: Je DDR-realiteit 'weergeven' in perspectief, in haar positieve
veranderbaarheid in plaats van deze te idealiseren tot een pseudo-DDR die
voor de echte DDR door moet gaan. In dat geval wordt de literatuur verlaagd
tot een slecht soort propaganda, «tra bedrieglijk omdat die propaganda door
zijn literaire vorm realisme suggereert.

Maar nodig is dat niet alleen vanwege het ontstaan van de DDR al; revolutie Van boven', nodig is dat ook omdat het bestaan van de DDR, de feitelijke
ontwikkeling ervan niet onmiddellijk duidelijk maakt dat in het verlengde ervan het socialisme, ja het communisme ligt als de maatschappelijke besuanswijze, waann werkelijk alle uitbuiting en onderdrukking tussen mensen en de
uitbuiting van de natuur door de mens verdwenen is. Met andere woorden:
ook in een socialistische staat als de DDR rijst 'de vraag naar de zin van het leven, naar het doel van onze inspanningen en onze strijd' (Kun Hager).' En die
vraag wordt klemmender naarmate de eerste problemen van de opbouw van
het socialisme — net scheppen van een materiële basis, het produceren van een
zekere materiële wel vaan — overwonnen zijn en de materiële vooruitgang ook
minder spectaculair verloopt.

chroniserende en motiverende functies te vervullen met het oog op het sociale
gedrag van mensen'.*

Nier dat van nu a/ vaststaat dat Iret 'socialistisch realisme' kritisch realisme is a
evenmin wat de strekking van dit kritisch realisme is. Eerder is hei 20, dat tic h
partijdag eerst de ruimte heeft geschapen om de discussie daarover (e voeren
Vast staat wel: 'het gaat om het realisme' (Chnsta Wolff).' : ;ier discussie s i a a >
niet dat het thema van de literatuur de eigen (DDR-jwerkclijkheid is, ter dis
cussie staat de wijze waarop die werkelijkheid in de l i t e r a t u u r gestalte moei
krijgen, precieser: de vraag of de DDR vooraJ moet worden bodiouwd als ecu
maauchappij 'na de revolutie'of als 'onvoltooide revolutie'. 1 '
Volker Braun, de dichter en toneelschrijver die heel nadrukkelijk zowel l i t e r a tuurtheoretisch ais in zi;n schrij versprak tijk de laatste positie vcrtegenwoor
digt, zegt, ianknopend bij Honecken opmerking over de talx>es in het socialisme: 'Nadat de grote taboes van de burgerlijke nuatschappij uii de weg ge
ruimd zijn — is het dan nog moeilijk de waarheid te schrijven ? . . . Maar de /aai
van de literatuur blijft moeilijk zolang een paar p!;Hoerse dingen taboe /i/« als
in vroeger tijden. ...Bijvoorbeeld opgaven, ornJat ze onoplosbaar zijn. Dat r
natuurlijk een armoedig voorwendsel; waar 15 m zulke gevallen: men is niet K
staat de opgave als proces te verklaren. ...Maar erger is, en jyrnpiomatisoii, da.
men opgaven taboeiscert omdat zij allang hadden moeten zijn opgelost, duomdat er in het leven iets verzuimd werd. De literatuur, meent!men, mag niei
naar voren halen wat nog moet worden ingehaald. ... Taboeïsering is altijd d<
onpraktische oplossing, alleen al daarom, omdat zij zichzelf niet onder oger
wil zien. Want taboes komen niet voormit beperkingen die wij-ons bewust ei.
publiekelijk opleggen uit bepaalde tactische overwegingen, maar uit onuitge
sproken, sluipende, ja, bijgelovige a/spraken, waarvan de vtrkUnng niet eens
meer op prijs wordt gesteld. Taboeisering betekent: de kop in het zand en dat.
er naar happend, luchr noemen. Zo mag zich hul* li'•n ••••-•'-•
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ken.

Staat en partij hebben de literatuur nodig niet alleen Om de mensen in
DDR te stichten, puur propagandistisch de kloof lussen boven en beneden
dichten, maar ook om onrust ie stichten, taboes te doorbreken, tegensprak.
aan het licht te brengen, conflicten bespreekbaar te niake

dividualmische en egoïstische opvattingen en instellingen en Je nieuw? rh
staven van socialistische verhoudingen in hcc arbeidscollcvtiel en het y,cm
de maatschappelijke organisaties «n, in de persoonlijke omgang.' ('l
Hager.)1 En dit houdt in, dat het 'socialistisch realisme' óók te^fmprj,
moet behandelen, conflicten gestalte moet geven. Jn principe zonder zich d.i
bij beperkingen op te leggen want, aldus Erich Huneckcr na de Kc pani|<l
zich in de eerste plaats tot de kunstenaars richtend: 'gczieo de gevestigde pc
tic van het socialisme bestaan er geen taboes."

niet orn ie zeggen: er benaan voor onj geen uboa, wanneer die bestaan. Onze
klusepositie en heerschappijstruauur worden daarin wecripiegeld. Wij mogen de taboes niet wegpraun of wegdenken, wij moeten ze in het oog vanen.
En enigermate oprecht alles of ontnemen. Taboe is, wat wij niet willen verantwoorden: dat moeten wij verantwoorden. De inspraak in de socialistische
maatschappij bijvoorbeeld, van acteurs in het theater, van leerlingen op school,
enz. kan alleen onrwildteld worden door inspraak... Het bestaan van onze
maatschappij ii namelijk niet aan taboes gebonden: dat it nieuw. Ja, deze maatschappij kan alleen maar voortbestaan en zich ontwikkelen door haar taboes op
te geven, d.w.z door zichzelf rigoreus aan te pakken. Wij moeten de verhoudingen tot het eind toe op hun kop, d.w.z. op hun vosten zetten en niet op hun
buik leggen. Taboe mag niet langer betekenen: dat daar niets kan worden veranderd, het moet betekenen: daar ligt een opgaaf. Wij moeten het fenomeen
vin orirc maatschappelijke taboes dus niet langer deen mur kritisch maar
produkticf bekijken: als de duideL'ikste en !iaJ:te oproep tot "positieve, creatieve arbeid" ook van de literatuur.'12
De taak van de literatuur is in deze opvatting niït \ooral te ünt!erstrey«:i
wat tr aJ is bereikt, de opgaaf van de literatuur is te ontdekken, bespreekbaar en
zo op.'osbaar te maken wat er (nog) aiit i; Lcreikt, niet in de onschuldige, onkritische vorm vin; dat komt nog wel, maar door wat (nog) niet is in wat is a vi
te wijzen, door in te halen wat verzuimd is, door vra.jjen op te werpen die nog
niet beantwoord zijn. De revolutie moet niet gevierd maar gepraktizecrd.
Deze positie is oppositie, niet zozeer tegen suat en partij — die hebben
d-:ze positie een zekere ruimte geboden — laat juin tegen hrt reëel bestaand
socialisme, dat wordt erkend als 'onvoltooide revolutie', maar tegen schrijvers
die 'het werken aan de maatschappij als afgedaan beschouwen... Ik insinueer
daarbij echt niet, de meest bewuste onder hen verklaren zichzelf tot burgers
vin een postrevoluiioniire maatschappij'." Hst is ue oppositie tegen een 'socialistisch reahsm;', waarvan hier ten onzent dikwijls gedacht wordt d«i hei hè;
enige 'socialistisch realisme' istn dat ook werkelijk bestaat. Een 'socialistisch
K?-lis,ne', d.i de uak van de literzPJiir vooral begrijpt als de legitimatie van hrt
besu-inde, dat op zijn minier de kloof wij J.chten nissen boven r.n beneden
' miar daar niet in :laagt omdat her wat er beneden gebeurt, gezegd en gedacht
. .wordl, bij voorbut onderwerpt aan het beeld van ten re«e! Hcïtaand socialisme
• acndcr vlek of rimpel. Niet, of /neesuj niet, in de simplistische vorm dat de tegenspraak geheel niet ter sprake komt. Integendeel, het 'socialistiich-realistische' verhaal van dete snit wordt in het algemeen in beweging gebracht door
een probleem, een tegenspraak. Maar die tegenspraak staat wel bij voorbaat in
het teken van de oplossing, die dan ook binnen het verhaal zo gegeven wordt.
Daanegen opponeert Volker Briun: 'Htt gAAt er nut alken rruur om de ofJottin£ VM de problemen ten tonele te voeren... maar h*n ofloibtarheid. Deze
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Kritische rrproduktic! Dit betekent allereerst dii de literatuur zich richt op
wat is, de werkelijkheid van de DDR, zeker vanaf de zestiger |»rcn hét thema.
En: kritische reproduktie! Dat betekent allereerst dat die werkelijkheid als probleem ter sprake komt of beter: als een vat vol tegenspraken, die om c>:n oplossing roepen. Het is niet goed mogelijk al die tegenspraken tot één hooldiegenspraak te reduceren. Wel kun je zeggen dat alle tegenspraken in hun specifieke
vonn door die DDR-werkclijkheid zelf zijn geproduceerd.
E«n tegenspraak die heel bijzonder voor de DDR geldt is die lussen een
staat en partij geleid door beproefde antifasasten uu Hitlers conceniratiek amp«n en gevangenissen of uit de emigratie en een volk dat voor het overgrote deel
het fascisme actief heeft ondersteund of in ieder geval passief heeft orJerga-n.
Dit volk was door de revolutie Van boven' min of meer noodgedwongen in een
antifascistische siwt beland, zonder echt de gelegenheid t; krijgen hei fascisme
innerlijk te verwerken. Deze tegenspraak werd nog vrrschirpi óoo. de ofhciékfictie dat er in Duitsland een massaal verzet had bestaan tcgtn hrt fasnsme, met
name va.r.uit de arbeidersklasse en daarmre sinv'ihan»end dat hei giO> v?n de
DDR-bevolking dus feitelijk antifascistisch was. Een fictie die veel tr m a k e n
heeft met het probleem dat staat en panij in de DDR hebben om 10? te pcven,
dat die DDR het resultaat is van een revolutie 'van boven' en die daardoor in
hob-c mate het karakter vaneen taboe heeft. Deze tegenspraak vormt ru-t tknu
van de roman van Chrisia Wolff 'Kindheitsmusier' (patroon vin een jeugd!. ' 4
De -raag die zij stelt is: 'Hebben wij ons ruct een tijdlang moeite gegeven (het
fascisme) als verleden aan 'de anderen' te delegeren, om ons zelf alleen op de
traditie van de antifascisten en verzetsstrijders te beroepen?'" En daanegen onderneemt zij — in de vorm van het verslag van een reis naar hiar'ondenussen
Pools geworden geboortestad — een 'gehcugenonder^oek'. De zin van dit onderzoek is de herinnering, bet te binnen brengen van wat er toen ii gebeurd.
niet aan uiterlijke feiten — in de antifascistische DDR algemeen bekend —
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moet tot bewustzijn worden gebracht en dat kunnen wij niet ils «. i| de problemen reduceren tot de mate waarin wij ze op dit moment onderde knie kunnen
krijgen — alsof de literatuur niet meer onder de knie kan krijgen: alsol de
mensheid niet meer onder de knie zou kunnen krijgen!'"
In het geding is in de grond van de zaak de aard van de reprodukiir van hei
reëel bestaand socialume in de literatuur. Is het een kritische reproduktic. die
op de tegenspraken ingaat en zo de eenvoudige voortzetting van het bestaande
verbinden of is het slechts een reproduktic die het bestaande contintiem? Het
hoopvolle van de DDR-literatuur is dat dit een open vraag is, d.w.z. de ruimte
voor zo'n kritische reproduktie wordt opengelaten en intensief benut!

ma .1 het bewustzijn van de mensen die het meemaakten. HL. .* een onderzoek met een hoge actualiteiuwaarde: met schrik iiclt zij vait dat verzet tegen
wat het naiionaal-socialisme voorhatr eigen ogen aanrichtte; niet zozeer 'niet
gewaagd werd, maar dat er helemaal niet aan werd gedacht','7 ja, dat zelfs eenmaal spontaan opkomend medelijden (met joden, die na de 'Reichikristallnacht' uit de verbrandde synagoge trachtten te redden wat er te redden viel) effectief wordt onderdrukt door de barrière die 'het gezonde Duitse mensenverstand' daartegen heeft opgeworpen." De angstige vraag is, wat er werkelijk
veranderd is aan al die menien die ronder het te willen burgers van de DDR ge-,
worden zijn. Zijn ze niet opnieuw, of beter, nog suedt ziende blind en horendr doof voor wat er gebeurt, onderdanen meer dan subjecten van de socialistische staat? En de moraal is dat wc nog moctcri Ieren 'zonder waan te leven,' De
blikken van onze kinderen niet te horven ontwijken, die onze generatie treffen,
ils er—zelden genoeg — o ver'vroeger "gesproken wordt; vroegcti ift de dertiger, vroeger, in de vijftiger jaren.'" Het verleden verwerken om hei zó daadwerkelijk te overwinnen, het fascistisch verleden niet alleen, maar ook het stalinistische.
Deze belangrijke roman voert al naar een andere tegenspraak die de DDRwerkelijkheid kenmerkt en die in toenemende mate in de DDR-literatuur
wordt gethematiseerd, die tussen de revolutie 'van boven' en de veronderstelling dat socialisme een zaak is van de basis, van de arbeidersklasse en zijn bondgenoten. In het'socialistisch realisme', dat door Volker Braun (en door Christa
Wolff en door de.anderc schrijvers die hier aandacht krijgen) principieel verworpen wordt, wordt deze tegenspraak opgelost door een held uit de basis op
zijn dwaalwegen te laten begeleiden en opvoalcn door een held uit het kader
(die overigens officieel ook altijd iiii de basis is voortgekcmrn). een pedagogisch model d»t er garant vaÓt staai'diï de taak i>f>zijn socialistische pootjes terecht komt. Volker Braun töif'lost de tegenspraak niet op'—^dat zou in strijd
ujn met zijn realisme — rrtaarïtert ïrifn aan •u'e'brde-.-Hif vraagt 'slecht*', d.w.z.
hjj laai geJiik Brccht een arbeider vfagehj miar r»u zijn hei '"ragen van ecu arbeider tijdens de revolutie':*0 ':'' '
"••".>•
'Zoveel berichten '-'i'.
• "•• ••••.
Zo weinig vragen.
'• . ."
.-•-'•• •
• .
;
, '
De kranten rneldeft onze mach;.
''
Hoe velen van ons
" •••^"•J' '..;••••-•
Alleen omdat zij nieu ce^meldén haifcfén :'
: "''
Houden nog altijd'hun ftibntf-'tJitht''?-'1'''.""'1 •" '•}'•-'•
Als een schaamde*!? "-'"' '
•
•: •
De zenden boodschappen de'wereld bhre koers,
i Hoe, aan de lopendt macliihes. blijfr
Ons een keus russen rwee'liefWmén ?
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Zoals Braun in U|n programmatische noiities zegt, biedi hij hier geen oplossing
omdat juist dat nieu tou oplosxm. Maar hi| stelt het probleem en daarmee in
principe zijn oplosbaarheid: de kloof tuisen boven en beneden is alleen maar te
dichten door deze vragen op te werpen, deze arbeider aan het woord.te laten.
Niet dat hij deze woorden uit de mond van een arbeider genoteerd heeft, maar
wel krijgt de arbeider in deze .woorden stem, inspraak. De toonzetting vin dit
gedicht is niet alleen typisch voor Volker Braun maar voor veel schrijvers en
schrijfsters in de DDR: vragen moeten gesteld, ook en juist als er (nog) geen
antwoorden zijn. Want de dienst die de literatuur het reëel bestaand socialisme
bewijzen kan is niet het geven van een antwoord maar het stellen van de juiste
vraag en dat betekent vooral die vraag die in het algemeen niet gesteld maar
ontweken wof^t. De taboes dus, die niet mogen bestaan maar wel bestaan. Dat
is 'socialistisch' realisme'.
Realistisch daarin, dat het ook erkent dat het reëel bestaand socialisme aan
de realiteit gebonden is en dus niet realistisch wordt beoordeeld door het te meten aan wat Marx en Lcnin in hun meest optimistische momenten (Das Kapitaal 111, Staat en revolutie) over de overgang vin kapitalisme naar communisme
mee te delen hadden. Maar ook dan komi het er op aan het realisme niet te vervalsen lot een positivisme i la: zoals het is, is het goed. De realiteit moei spannend worden gemaakt, onder de spanning worden gezet vin wit met onmiddellijk mogelijk maar weh denkbaar is.
Volker.Braun geeft daaraan uitdrukking door er hardhandig cp te wijzen
dat het reëel bestaand socialisme door aan de vooruitgang te werken oftk achteruitgang bSdt,- in rijn notitie 'Wohngcfühl':" 'Er vilt aan de nu (I9o9) besloten plannon jtf' tr.zien, dat in de komcndt. jircn de sochlc situatie niet zonder
meer gunstiger wordt, dat het er vopr duizenden arbeiders hard zal toegaan.
De drie-ploeijjpndicmt,-d« herstructurering van de ecpnomie (die voor velen
betekent vandaan te motten-veranderen), de intensivering van de arbeid, het
massale-verder leren tuiten-de ploegendienst in, de hogere eisen die gesteld
wordkri met'het oog op een optimale ^technologie — dat alles zal het leven
mbotèr én harder m*ken, zal ongewone inspanningen, creatieve moed vergen.
De'produktif wordt er in de eerste tijd niet bewoonbaarder op.

Op de pleinen sta... onze namen.
Staat ieder op het plein . .
Om de nieuwe besluiten , •
.
Uil ledoen gaan? Velen-gaan alken maar
d* fabrieken in en uitu.Op de tronen zitten
Onrernynsen: vragen wij wel
Vaak-gtnoeg? Waarom
spreken.wij niet steeds?' .
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Wat hier volgens Braun problematisch is, is niet dat dit probleem zich
voordoet, maar dat het zich niet als probleem voordoet. Zo is ook Maxie Winder, een schrijfster afkomstig uit Ooitenrijk en door eigen keuze burger van de
DDR geworden, op het vertwijfelde af wanneer zij vut moet stellen dat de in
haar ogen evidente tegenspraak russen boven en beneden, tussen leiders en lijders, wordt genegeerd; 'Berti (haar zoon) zit met het volgende probleem: al drie
uur lang tobt hij zkh af om zeven zinnen te bedenken, waarin de volgende substantieven moeten zitten: fascisme, revanchisme... militarisme, imperialisme,
cotnmuniime. Nu vraag ik mij in gemoede af, of het niet zo zou kunnen wezen, dat bij ons op school de contra-revolutie vaste grond onder de voeten gekregen heeft, wam door zulke oefeningen wordt onze kinderen toch een allergie bijgebracht die zij hun heJe leven niet meer kwijtraken. Zij zullen deze
woorden nooit meer willen horen «n dus absoluut ongevoelig worden voor alle
agitatie. En dat mott re wel naar het grote vacuüm van de andere kant toedrijven. Wat moet je daaraan doen ? Je hinden in je schoot leggen en afwachten hoe
99% van de ouders het oplossen? Bij ons hebben de kinderen het niet nodig op
zo'n goedkope manier mores geleerd u krijgen, ook zonder agitatie weten zij
aan welke kant zij moeten staan. Maar helaas zijn er bij ons een paar idioten aart
het werk, die onze mooie, linkse atmosfeer willen bederven.'"
In het verlengde daarvan ligt de veel binerder tegenspraak tussen heroffickd gedecieteerdf socialisme als louter vooruitgang en vreugde en de mensen
die ondertussen russen de raderen van die vooruitgang worden fijngewreven*
soms ten dode toe, £n dat niet omdat tij achufbleven maar omdat zij van hef
reed bestaand socialisme verwachtten, dat bet op het punt van humaniteit, van
soculiteit v*d meer te bieden had dan feitelijk bet geval was. Doe tegenipraak
wordt in westerse interpretatief van DDR-literatuur dikwijls gedefinieerd ah
die russen individu en maatschappij, snaar dat is betrekkelijk. Het suggereert te
v«J dat Het individu de maaucliappi/ alleen maar tegenover tich vindt, als een
vijand zonder meer. Maar het in de DOR-Jitcratuur gestelde probleem is ve«f
meer dat het socialisme de ruimte moet enteren voor de bevrijding van het individu tot een sociaal bestaan, zonder de a-sociale beperkingen die de huidige organisatie van de produktie aan het samenleven van de individuen opleggen.
Dat il het thema van Christa Wolffs.'Nachdenken Ober Chrisu T.'," die
doodgaat omdat zij in de DDK niet leven kan. Een nadenken, dat verhoeden

Alt de literatuur zich nu tot taak zou stellen, juist dat gevoel van thuis-zijn, van
huiselijkheid te wekken, maar de maatschappelijke voorwaarden niet zou willen zien of zou vergeten of verdoezelen, liep zjj gevaar zich van het leven te vervreemden. Zij zou idylle» leveren, en baar 'prachtmemen' zouden alleen maar
domme mensen zJjn... De maatschappij i$ geen hotel, dat wat biedt, ook al is
het alleen maar schijnbaar. Wij leven hier niet als gasten maar als h uit bezitters:
wij hoeven ons niett wijs te maken.'

moet dat zij werkelijk sterft en zodoende uil onze herinnering verdwijnt alsol
ze er niet geweest is en er dus niet toe doei: het socialisme een mens, nee, aan
menselijkheid armer. Chritu Wolff werpt zich op tot getuige i décharge van
Chnsia T. maar daarin ook tot getuige a décharge van het reëel bf staand socialisme inzoverre het zichzelf serieus neemt: 'Zij heeft niets inniger gewenst dan
onze wereld en zij heeft precies dat soort van fantasie gehad. daj nodig is om
haar werkelijk te vatten — wam w al. m en ook zeggen mag, ik huiver voor de
nieuwe wereld van de fantasiclozen. De fciten-feusjisicn. De hup-hup-mcnsen, zoals zij ze noemde. Om er zich, in haar duistere uren. ontzettend inferieur aan te voelen. En ook wel te proberen er zich aan aan te passen, een beroep te kiezen dat haar midden onder de mensen gebracht had: maar zij had
zichzelf een hinderlaag gelegd en om de tuin geleid. En tot rede gebracht. Haar
neiging tot beschouwelijkheid, dromen), passiviteit een grens gesteld. De
smartelijk ervaren scheidsmuur tussen denken en doen ter iijde geschoven.'''
Maar tevergeefs, want dromers gaan ook in hei rcccl bestaand socialisme dikwijls dood. Zoals Edgar Wibeau, de 'held' uit de novelle van Ulricl) Plenzdorf
'Die neue Leiden des jungen W.'," de romanticus, die zich identificeert mei
Goeihes romantische werk 'Die Leiden des jungen Wcrthers', die alles op het
spel zet om zijn collectief te verrassen met een uitvinding en daarbij het leven
laat. Het zijn 'Die neue Leiden des jungen W. 1 : in het socialisme niet de ruimte
te krijgen om te leven, echt te leven. Niet dat hij gelijk zijn alter ego, de jonge
Werther, de dood zoekt: 'dat ik daarbij (bij het ontwikkelen van zijn uitvinding) de pijp uitging, is echt klote. Maar verder is het treuren daarover daar
waar ik nu ben, niet gebruikelijk, Wij allen hier weten, wat ons ie wachten
staat. Dat wij ophouden te bestaan als jullie ophouden aan ons te denken. 'Jf
Dat is, net als bij Chnsia Wolff het nadenken over Chrisu T., de moraal van
het verhaal. De slachtoffers van het reëel bestaand socialisme worden niet langer verzwegen, maar hun dood is niet het absolute einde, de zin ervan is, kan
zijn, de overlevenden te denken te geven, opdat zij, opdat de maatschappij er in
de toekomst beter van wordt.
Een andere tegenspraak die hiermee samenhangt, is die tussen een socialisme, dat officieel de vrouw volledig aan de man heeft gelijkgesteld en de feiieliikc positie van de vrouw. Vrouwen zijn heel uitgesproken de mensen in wie het
socialisme grote verwachtingen heeft gewekt zonder deze werkelijk in te lossen. Met name uiteraard schrijfsters signaleren deze tegenspraak en geven
scherp aan hoc onvoltooid de revolutie juist op dit punt is. Zo laat Irmtraud
Morgner in haar roman 'Lcben und Abentcuer der Trobadora Bcatriz nach
Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura'" de middeleeuwse vrouwelijke troubadour
Bcatrice de Dia, die zich heeft laten inslapen als Doornroosje en cent gewekt
wil worden wanneer de tijd van de bevrijding van de vrouw daar is, en in dt
meidagen van '68 in Frankrijk uit de slaap vcrreicn, na het mislukken vjn_J.
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Nmrdesteder
hun vzirdighc
lezende arbeidster laat vrzQ:r.... K'.v.r de si wen a-r; shvc:i, cli^ generlei zichibare sporen^van hm vaardighdd konden achtcrlitcn.' O t n d-ur onmiddellijk aan
toe i: voegen: 'Op de Jichtfr wacht u v/iorschijïüijk tevergeefs... de dichteres
is nabij.'" En dat laaute verwijst nair het penpecnH, d at deze roman uiteindelijk bicdl — veelbetekenend g:nocg in een droom van Beauices spevlvrouw
Laura: "Zij (Dcairicc) doorkruist ccn land (de BRD) waarin vrouwen, ah zij
hetzelfde werk deden «Is mannen, slechter betaald werden,, en een Land (de
DDR) waarin zij voor gelijk werk gelijk loon kregen. Daar vestigde zij zich en
vond werk bij de VEB Hoogbouw Berlijn. Gaan campagne, geen meeting,
geen festival, zonder de bedrijfseigen trobadon. Bevleugeld door de liederen
van Beatrice de Dia vervulde, ja, overtrof de VEB Hoogbouw rijn produktieplannen. De woningnood in de hoofdstad Berlijn verdween. Zaterdags vermanden en vervrouwden zich af en toe huurders en verwijderden onkruid en
rommel van de stoepen voor hun huisdeuren. Zondags besproeiden vliegtuigen vin Inttrflug (de DDR-luchcvaartnuauchappij) de wandelaars met de
gouden woorden van de trobadora- Toen doorbrak de proletarische solidariteit
van haai bewoners, internationaal vermaard, zelfs de barrière van het gezin.
Want natuurlijk was het land ccn oord waar wondenen mogelijk waren. 'K •
Dat is de spits van dit kritisch realisme: ftet reëel bestaand socialisme op
Lijn woord nemen: oYergangimaaischappij te rijn tuur h«t communisme, een
oord dus waar wonderen gebeuren. Daarom doet liet ingaan op de tegenspraken pijn, omdat zij niet geaccepteerd worden, omdat niet geaccepteerd wordt
dat het reegel bestaand socialisme niet meer venrug te bieden dan grauwe middelmaat: 'Dé middelmatigheid van het simpelweg voortgaan realiseert te weinig menselijke mogelij kneden.' (Volker Braun.y' Hierin ligt ook het grott vetschil met vee) andere literatuur in de DDR, die ook taboes, tegenspraken behandejt maar ronder deze onder de pressie U zetten van dit verlang» naar oneindig veel meer. Zo bewerken ronuru alt 'Die Aula' en 'Dat Iraprasum' van
Hermann Kant en het derde deel van 'D« Vuadcrtiter' van Erwin
Striroiutm,u die ook de gtvckiedenu van de DDR tot onderwerp hebben,

mcirrvoltc spoorslags naar de DDR verrekken waar volgens de officiële propzg?nda de tegenstelling tussen man en vrouw is opgeheven, om Jaar tot de
ontdekking te komen dat de DDR geen paradijs is maar een sociilistijche staat
zoals haar bij de grenscontrole door een politieman wordt gezegd.21
Want de bevrijding v*n de vrovrw is niet het automatisch gevolg vaji het
izr. de macht kcmcn van de arbeiilersl'Jïs'':, da;r meet licor de vrouwen zelf in
het scddisme nog hard voor \vorc!.n g'.-vocli'.cn. Ooi; Imitraud Morgner
!-.noopt ain bij Brechts 'Fragen cinr.j [erer.tlrn A:'i>tircrs': 'De diclitcr lüt daarin vngcn
'
' "
'•'—J
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Wu de literatuur doet, wat sommige schrijven doen, is plaatsvervangend voor
de wetenschap het reëel bestaand socialisme analyseren op zijn mogelijkheden
(en onmogelijkheden) tot verandering in de richting van het socialisme. Mei literaire middelen wordt zoiets lU de in het marxisme ontbrekende kritiek van
de socialistische politieke economie geschreven, liet probleem daarbij is, hoc
de revolutie 'van boven' om kan slaan in een revolutie vanuit de basis. Een bitter moeilijk probleem, omdat zolang deze omslag niet heeft plaatsgevonden,
zolang met andere woorden de revolutie geen massabasis heeft, de revolutie
'van boven' gedwongen u haar program ook tegen de wil van de massa door te
tenen, soms met alle middelen. Dan verhevigt de tegenspraak tot een opstand
van de massa tegen de revolutie 'van boven' en moeten er tanks aan te pas komen om 'de radicaalste gebeurtenis in de Duitse geschiedenis' veilig te stellen,
zo*!» in de junidagcn van 1953 in de DDR. Een analyse die voor dit probleem
halt houdt, U nog niet echt radicaal En juist hier lift tot' nu toe de grens dit óók
de literatuur wordt opgelegd om vragen op te werpen, taboes w doorbreken en
bespreekbaar te maken. Als het om de juni-optund gaat,«houdt de officiële
DDR-gctchioiisclirijviin VM ««n de fictie, dat deze geleid werd door provocateurs ca dat ti} de meerderheid van de arbeidersklaue die provocateurs geen
Kcun vonden'." Vandaaruit lun in principe alle* wat er in de DDR aan kriuek

IV

valt met zijn huidige beperktheid.

maar dat verlang.n missen, eerder ccn-—eventueel droeve — glimlach: ach, )a,
de DDR u ook niet allei maar er valt te leven. De functie van deze romans lijkt •
vooral het leven in de DDR dragelijker te maken, een functie vergelijkbaar met
het cabaret van Wim Kan: met alles kan de spot worden gedreven maar uiteindelijk voelen wij cni best thuis in de werkelijkheid die bespot wordt.
Het verschil is niet dat de door schrijvers alt Volker Braun, Chriita Wolff
en Irmtraud Morgner gerepresenteerde literatuur het rcccl bestaand socialisme
eigenlijk niet zou accepteren. Zij willen niet terug achicr wat er in dit iociali:rnc
rcccl bcsuii. Zij willen dat reëel bestaand socialisme echter niet vastleggen op
wat het is n:aar op wat het worden kan, worden moet: 'Want niet altijd beantwoordt aan de radicaalste gebeurtenis in de Duitse geschiedenis — nl, di veroudering van de oude nuitrtluppij vanuit haar wortels in de richting van ha socialisme — de radicaliteit van onze (historische, economische, sociologische,
morele, artistieke) vraagstellingen aan licze onze maatschappij' (Christa Wolff
in een interview)."1 Niet altijd, dikwijls niet, maar het gebeurt. En dat betekent
dat in het reëel bestaand socialisme het laatste woord over het socialisme nog
niet gesproken is. Het in de literatuur gereproduceerde verlangen naar meer
houdt de hoop levend, dat het reëel bestaand socialisme niet eenvoudig samen-

14

Dé roman van een DDR-$cJuijver die over ditt)*nu handel», is dan ook
in de DDR niet verschenen, '5 Tage im Juni' v«q Stcrjui, Heyrn.'' En d*t zeker
niet omdat daarin de tegenspraak zo wordt opfèfóffc dat df revolutie 'van boven' eenvoudig wordt ajfgejchreven. Die 1i«Jd'Yan/<H<^tns roman, de voorzitter van een bedrijf «/deling van de vakbond, Wittèvkjc** kis het er op aan komt
vóór de revolutie Van boven', omdat hcf«ruge-«{<erriauef op dat moment de
stap terug was naar het kapitalisme. Hij erkernï d*de massa niét Handelt in een
vrije ruimte maar in een concreet krachtenveJdv'ooder de economische, politieke en ideologische druk van h«t imperialisme. Maar, en dat is het cruciale punt,
hij erkent ook dat de revolutie 'van boven' op dat moment niets anders overbleef dm pure maahtihandhaving met alle gevolgen van dien. Hij erkent met
andere woorden de tefenspmk4n,zijn volle sterkte: 'Ik bevind mij in een verduivelde tegenspraak': &geacn, die ik (al* vakbondsman en communist) te verdedigen heb, bedreigen de majcftt, die ik verdedigen moet.'H Daarom is de
overwinning van partij in sjaartegelijk een nederlaag: "Wij hebben een nederlaag geleden... en een overwinning bevochten, allebei. Overwinning en nederlaag zijn relatieve begrippen; alles hangt ervan a/,-wat wij "van onze overwinning nuken/en hoeveel wij uit onze nederlaag leren.'"Juist de erkenning van
die nederlaag zou de vraag naar de fundamentele vernieuwing van het reëel bestaand socialisme urgent maken, zou het bewustzijn kunnen wekken hoe onvoltooid de revolutie is. Het feit dat deze roman in de DDR niet is gepubliceerd, geeft scherp d* beperking aan van een kritische reproduktie van het reëel *
besuaiiwi socialisme, het maakt duidelijk dat er nog wel degelijk een taboe bestaat in het gevaagde socialisme, waar niet aan mag worden geroerd. Komt
daarmee nu alles wat w«l in de DDR kan worden geschreven en gelezen en publiekelijk bediscussieerd — en dat laatste is vooral belangrijk: Heym wordt
uiuraard Ook wel gelezen, maar all dmidem, dus beperkt tot de privesfeer —
tcx£h niet in het bedenkelijk licht te (taan uiteindelijk niet kritisch te zijn? Dat ••-.
zou te eenvoudig ,zijn. In principe zeggen kritische schrijvers die in de DDR'
publiceren, alles wat Heym régt ook,.en'nog veel meer en vaak veel beter. •-.>;'
Maar vooral: wie zé leert, stelt vast dat net taboe van de 17e juni 1953 zo dicht' .f
wordt genaderd, dat een doorbreken ervan nauwelijks meer kan uitblijven op
straffe dat anders de literatuur in de DDR over de hde linie tot stilzwijgen' •'•
woedt veroordeeld, Dan zou inderdaad de conclusie gerechtvaardigd zijn dat

op de DOR ontwikkeld wordt, alles wat een kritische literatuur té bedenken
geeft, worden gemarginaliseerd tot een kritiek, die de kern niet raakt, want de
kem ii dat staat, partij en Volk een hechte eenheid vormen en het dus niet nog
moeten worden. Vandaaruit wordt het reëel bestaand socialisme toch weer 'in
wezen' socialistisch zij het behept met 'gedragswijzen, die.aaji deze maatschappelijke orde wezensvreemd zijn', (zo Erich Honecker op (ie 10e pinijdag dit
voorjaar gehouden)."
....
' ,
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het reproduktieve vermogen van het reëel bestaand socialisme eenduidig bestaat m zei/handhaving zonder meer. Maar tot nu toe kan iedereen die dat wil
jn.een goedkope pocket (1,50 M) lezen: 'De zwakte van onze literatuur komi
'dianih voort, dat daarin de mens nog steeds als object van df mbriil wordt tw<
nandefd en niet als subject van de geschiedenis. Want voor deze literatuur bcsuattogeen geschiedenis, niet alleen omftit zij niej eerlijk met het hele vcrlc' den omgaat, maar omdat zij geen toekomst kent. Wit dur ah toekomst geldt,
is het heden zonder zijn slechte kanten. Daarom laat zij zich er toe overhalen,
de brandpunten en gevarenpunten van onze ontwikkeling gemakzuchtig te
ontwijken — ik bedoel data als de 17c juni (1953!), de 13e augustus (1%1,
bouw van de muur), de 21e augustus (1968, CSSR) enz.. En daarom groeiden
in het literaire landschap weinig grote heldert mWr, veel armzalige of geknakte,
in ieder geval rustige beambten.'"
:,
Zolang dat publiekelijk wordt gezegd, is het reëel bestaand Socialisme
voor het socialisme niet verloren, ook al gaat het om 'een socialisme dat nog
uitgevonden moet worden'."
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Twee functies voorde vakbond
Zo is ook de functie «n werkwijze van een officiële vakbond in een Oosteuropees land nauwelijks te 'vergelijken m<( die bij ons. De staal is er ünnu-is
formeel een 'arbeiders- en boerenrepubliek', tn de onoenraiingen zijn er
staatseigendom. In deze gedachtengang kan het nooit de taak van de vakbond
' zijn de arbeidersbelajigen tegen die van de bedrijlilridine te • -rdedigen, zoak
dat bij ons het geval is.
De vakbond is niet onafhankelijk, maar verricht haar werk 'onder leiding
' van de Commutische Partij van de Sovjet-Unie, de organisatorische en leidende kracht van de Sovjet-samerJevuig'.
In de Sovjet-Unie heeft de vakbond hierdoor rwee functies. De eerste is
voor de leidende autoriteiten het belangrijkst, namelijk de arbeiders zoveel
, mogelijk bij het arbeidsproces te betrekken met al»'doel de produktie te verhogen. Zo stelde de Sovjet-premier onlangs: 'De allereerste taak van de ar1 beidtorginisatiei h... verhoging van de arbeidsdiscipline, beperking van het

In de Sovjet-Unk is het bedrijf, de onderneming veel belangrijker dan in
het westen, omdat niet alleen het werk maar ook allerlei sociale activiteiten
daar plaatsvinden. Bedrijven hebben eigen wooncomplexen, geven geld voor
scholen en crèches, kortom hebben een aantal functies die bij ons de gemeenten hebben. En omdat allerlei sociale en culturele activiteiten via het bedrijf
plaatsvinden hebben Russische arbeiders ook in hun vrije tijd ve«l meer met
hun collega's te maken dan in het wetten.

IV. Vakbond en werkomstandigheden

1981.

van'ier Spiegel *et Rakovski uit sePtember

f eenrartikefvan Marko Bos uit Oost Europa Verkenningen,

OE scholing deel 3, tegenspraken, de vakbond.
Over de plaats van de vakbond in de Ooateuropese landen
nemen we een drietal artikelen:
....
, . „• fnt.
1. een Btukje uit "de sovjet unie zien", introduktxe tot
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De leden zelf hebben vooral mei de bond in hel bedrijf ie make,n. Oc leiding van de bedrijfsbond ^vertaalt' de taken die de nationale bond zich gesteld heeft voor het bedrijfsniveau. Hierover worden met de bedrijfsleiding
afspraken gemaakt in een 'collectieve overeenkomst'. Die heefi weinig van
doen met onze CAO, omdat in deze overeenkomst ook veel maatregelen op-

De 'Collectieve Overeenkomst'

verlies aan ... . " '<jd. een rationeel gebruik van arbeidsreserves en de v ^
ging van stabiele . >éidscollectieven'.
De andere functie is vooral op de direcic belangen van de arbeiders gericht, namelijk het zo goed mogelijk regelen van werkomstandigheden en sociale voorzieningen. Deze tweede functie - die de partijfunctionarissen ondergeschikt achten aan de eerste - omvat met name het opkomen voor een goed
sociaal beleid: premies, werkomstandigheden, mogelijkheden voor studieverlof en vakantie en secundaire arbeidsvoorwaarden. In dit kader verricht pc
vakbond ook een deel van het werk dat bij ons door het GAK en sociale
dienst gedaan wordt, namelijk zorg dragen voor uitkeringen bij ziekte, invaliditeit en pensionering. Tenslotte is de vakbond voor veel van haar leden een
reisbureau: ze bezit eigen vakantieparken en regelt vakantiereizen legen erg
lage prijzen. De vakbond heeft vrijwel geen invloed op de beslissingen over
aard en omvang van het produktieproces maar wordt wel ingeschakeld om
eenmaal genomen beslissingen zo effectief mogelijk uit te laten voeren.
Het ligt nogal voor de hand dat de twee genoemde functies kunnen botsen.
Zo zijn er in de Sovjet-Unie ook voor westerse begrippen vaak strenge veiligheidsnormen in de produktie maar kan hel best zo zijn dai het in aclu nemen
van die normen de planvervulling in gevaar brengt (bijvoorbeeld verplichte
rustpauzes bij zwaar werk). Het U dan niet van tevoren duidelijk hoe de vakbond zjch op zal stellen. De partijmensen in hcj centrale regcringsapparaat
en de bedrijfsdirecteuren zullen vooral de 'opvoedende' taak van de vakbond
- het stimuleren van grotere produktieresultaten - benadrukken. Voor de
actieve vakbondsmensen in het bedrijfis vaak niet zo duidelijk welk belang in
conflictsituaties het zwaarst weegt, maar in essentiële zaken hebben zij hel
niet voor het zeggen omdat de vakbond niet onafhankelijk is.
Bijna alle werkende mensen in de Sovjel-Unie zijn lid van de vakbond.
Deze is georganiseerd per bedrijfstak. Dat wi' zeggen dat de mensen ni<'t verenigd zijn naar hun eigen beroep, n'aar naar liei onderdeel van dr economie
waar ze in weri:?i>. Het laagMc urgujiiatonsche niveau is iiat « a n het tujriji
en de regio (bijvoorbeeld een stad). Daarboven «aan weei organisaties pe;
bedrijfstak en Sovjet-republick en bovenaan de pyramJe staal IK' 'vakhonds*
congres van de USSR', dat éénmna' in de vijfjaar bijeenkomt eu in de Kissen'
liggende periode vertegenwoordigd wordi door de 'centrale Sovjet van vak;
bonden in de USSR'.
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arbeiders
ingenieurs
kantoorpersoneel
gemiddelde premies
arbeiders
ingenieurs
kantoorpersoneel

gemiddeld loon in roebel
138
147
108
29
47
37

115
131

21
41
33

44
40

basis 1970 plan 1975 1980

Dat kwam terug in deel2 ('verbetering van arbeidsvoorwaarden'), waar
o.a. in overeengekomen werd de norm toegcitaan geluid in de bedrij fihallen tot een bepaald.niveau te verlagen en een aantal werkplaatsen beter te
beveiligen. Hiervoor bestaat een 'produktiefonds', dat in de jaren zeventig
steeds belangrijker U geworden. Het geld wordt vooral besteed aan zaken
die met technische veiligheid te maken hebben. 'Arbeidsomstandigheden'
worden in de Sovjet-Unie heel technisch opgevat, (geluid, ruimte, licht
etc.) evenredig weinig aandacht wordt besteed aan gezamenlijk bepalen van
de organiutie van het werk',*afschaffen van routinehandelingen etc.
In deel 3 ('de verhoging van materiële en immateriële welvaart1) worden
lonen en premks verdeeld. Bijvoorbeeld:

In deel l van de overeenkonut (de 'sociale gevolgen van de technische
ontwikkeling') waren bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de verdere
tcholing van het personeel en een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen waar ongezond werk werd gedaan.

Een voorbeeld van het laatste deel is het volgende sociale plan vaneen fabriek voor telecommunicatie in Pemi.

305
130
150
242
97
52

58
236
100
287
81
44

minimum loon
27 roebel
40
40
60
60

verhouding
347 <ï
234
27:
181
24X
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(Bij deze bedragen komt nog ongeveer 20% premies.)
De werkweek is gemiddeld 41 uur (te weten 40 uur en zo nu en dan een
Vrijwillige zaterdag').
.
Zwangere vrouwen krijgen aan het eind van de zwangerschapsperiode lichter werk met behoud van het volledige loon. Bij extra zwaar werk, of werk in

19641965
1967
1968
1975

94 roebel
94
109
109
148

gemiddeld loon

Yakbondswerk en sociale verzekeringen
Binnen het bedrijf zijn - vooral wanneer het om grote ondernemingen gaat
- vele Vakbondscommisaes' werkzaam. Zo zijn er:
.
De 'Commissie van Planning'. Deze waakt over de uitvoering van het bedrijfsplan en let er bijvoorbeeld op dal bij invoering van nieuwe produktieprocessen de arbeidsomstandigheden niet verslechteren. Ook organiseert re de
'socialiitiichc concurrentie'; groepen arbeiders (brigades) die proberen de
voor hun opgestelde plantaken 'over te vervullen', dus meer te produceren
dan hun eigenlijk is opgedragen. In het kader van deze 'socialistische concurrentie' zijn immers weer extra premies te krijgen.
De 'Commissie voor Produktienormen en Loonschalen', die er vooral op
toeziet of de arbeidswet in dit kader goed wordt nageleefd. Zo mogen jongeren beneden de 18 jaar één uur per dag minder werken. Op je achttiende ben
je wel volwassen en krijg je ook het volledige loon. Het gemiddelde loon is
ongeveer 2V4 keer het minimale:

Het laatste deel ('planning van sociale activiteit') maakt afspraken over
o.a. vermindering van ziekteverzuim en de mogelijkheid tot veranderen van
baan binnen het bedrijf.

cultureel en sociaal fonds in duizenden roebels:
woningbouw
vakantiehuisjes e te.
sanatoria, kantines, gezondheidscentra etc.
sociale zekerheid in duizenden roebels
ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid
zwangerschap
pensioenen

' \n zjjn dk erop gericht zijn het plan zo goed mo

lijk i dan alsof de belangen van bedrijf en arbeiders in de Sovjet-Unie samenvallen, wat natuurlijk niet helemaal waar is. Op bepaalde momenten wordt
dat overigens wel erkend, bijvoorbeeld wanneer in de pen geklaagd wordt
over de 'zelfbedieningsmentalitcit'.van arbeiden (het meenemen van spullen
uit het bedrijf naar huis).
Deze 'collectieve overeenkomst' ü officieel het resultaat van besprekingen
op bedrijfsniveau, maai in werkelijkheid komen de specifieke wensen van de
arbeiders in het bedrijf er niet altijd aan bod, omdat het doel van de overeenkomst in de eerste plaats is dat het plan uitgevoerd moet worden.
Onderdelen van de collectieve overeenkonut zijn afspraken over organisatie en ontwikkeling van de piodukten, het loon, de verhoging van de arbeidsproduküviteit, de discipline, de arbeidstijd, veiligheid en tenslotte het aanbod
van nieuwe sociale en culturele voorzieningen.

>

moeilijke omiUndigheden krijgt men meer loon en indere belingrijke voordelen, zoaJs «neDere toewijzing vin woonruimte. De pensioenleeftijd b 60jiir bij
minnen en 55 jaar bg vrouwen; wtnneer men retr rwur werk verricht heeft
(bijvoorbeeld in de mijnbouw) ii (Ut 55 rtip. 50 jur.
De "Commotie voor Sociale-Zekerheid' regelt de uitkering vin met name
ziektegelden. De hoogte vin het ziektegeld ii afhankelijk én vin de and vin
het ongeval én het aantal jiren dit de betroffene lid vin de vikbond U. Bij
een bedrijfiongeval krijgt men altijd 100% vin het vroegere loon uitbetuld,
ook bij langdurige ziekten of langdurige arbeidsongeschiktheid die door het
werken in de fabriek veroorzaakt is. Slechter geregeld ii de vergoeding bij 'gewone ziektes'. Iemand die driejaar of minder Ud van de vakbond il krijgt dm
mm 50% vin het gewone loon, ben je drie tot vijf jaar lid dan ü dat 70%,
van vijf tot acht jaar &0% en alleen de oudere mensen die langer dan acht jaar
Ud van de bond zijn krijgen het volle loon uitbetaald. Dit ziektegeld wordt gefinancierd uit vakbondifondsen die op hun beurt op peil blijven door een deel
van de bedrijfsreiultaten hiervoor te bertemmen. Mensen die V3J1 het ziektegeld niet rond kunnen komen, kunnen in bijzondere gevallen per periode van
drk maanden extra aanvullingen krijgen!
Het werk in vakbondjcommisnes u grotendeels vrije tijdi werk, maar de
menien die er actief in zijn krijgen hiervoor erg makkelijk vrije uren. Een bedrijf tot duizend werknemen heeft Wn vrijgestelde, van 1000 tot 3000 drie
en boven de 5000 werknemen zijn er vijf vrijgertelden. Deze vrijgestelden
krijgen een hoog laJiru (75% van dat van de directeur).

in het laaprooi» ca het Terg.lijk voorbij.

^

^

maken.

van de vakbond t* praten. MiaachUn vil hij lich bij d* radiktlen wat geliefder

het einde toe t« vertrauvan ia. Hij zegt vandaag dit, on oorgtn heel wat
audera. Ualaaa begint bijvoorbeeld de Ltatite tijd ook «l ever d* aucht

dan van afbraak. Haar men noec bedenken, dat een leider ali Valeaa nooit tot

K: inderdaad, naar wel net voorbehoud, eerder een element van itabiliteit

Ri jat, ia zoverre nebben de politieke nachtaverhoudingen zicb in de laatice
cuundan aanzienlijk gewijzigd. Waleaa bijvoorbeeld oogat afwijzing, alc hij
net all eerder, benadrukt, dac hij Solidariteit al» een vakbond ziet.
De radikalen verdenken hem ervan een opportunist ta zijn, want «taeda
waaneer bet, oa de hoofdvraag, namelijk de nachtavraag gaat, worden ze door
hem teruggefloten. Daarnaast heeft hij ook ocerdüre malen beweerd, dat wanneer
aan hem de Degelijkheid zou worden gegeven oa ce zeggen, boe ïolen iou moeten
varden georgaciieerd, bij dat onmiddellijk zou kunnen zeggen. Dan zou allea
de volgende, dag beter zijn. Daar zit een flink «tuk populian* in.
r
S: u ziet in hea du« eerder eeo element van atabiliteit, in zoverre Mn
dergelijk» beweging, die zo iterk aan verandering onderhevig!!, überhaupt
stabiliteit kent.
' ,

S: of een nevenrej^ring.

R:...oolc de direkteuren 7m de bedrijven ataan onder voortdurend» druk van de
eiden van de vakbond, ie worden dagelijka in het nauv gedreven, en zo uog
talloze anderen. 7oortdureoda eiien, die naar d« geeat «n vaak ook naar
de letter aan de tulturtU revolutie in China herinneren, hebben dit
techniei kader ooe gouakt. Ze voelen zich onzeker. Dit ia natuurlijk
sterk versimpeld. Aan de ene k^nti vanzelf «prekend verlUet dit kader
ieder geduld met Solidariteit, aan de andere kant streven xe naar een
oplossing van de «ttuitl» ,
Ze «tellen miaacbien niet de vraag via ei uiteindelijk een keer zal winnen,
maar ia wat voor wereld zij tullen laven. D« rndikalen binnen Solidariteit
streven nee zo een oplosaiog na. Die willen graag weten of ze nu een vakbond
ot dat ze geen vakbond tijd, m.a.w. of ze een oppoiitie lijn.

S: maar dat zijn toch maar 49 topfunktionarisaen.

R: sindi een jaar ondervindt dit grote maatschappelijke apparaat, dac
honderdduizenden van nemen omvat, de voortdurende druk van Solidariteit.
Neem «l» voorbeeld de Woiwodt... Die hebbin iedere dag te maken met de druk
van Solidariteit. En vaak ia bet de druk vaa demagogen. Dat zijn ze
eenvoudig zat. Er zijn Woiwoden. die het liefst onmlddelljk hun ajJbc
zouden rarlaCen.

S: waarom groeit deze tendant van kon/rontatie.

R: oiar nijn inacbatting groeten de konfrontatie Undeuzen io Solidariteit
zeer «nel, na«r ze groeien ook eau de andere kant, in Teel pajrtijorganisaties ea ook ia de apparaten via de ataat en do ekonomie.

S: u bedoelt een de kent ven de vakbond.

tt; Hen zou de huidige a i c u a t i e alt volgt kunnen OMchrijyen: de l i j n v«n
het v e r g e l i j k doorkrui.c 4e lijn ven de konfroatatie veerbij ik geloof,
dat we hier het gebied vaa de maatachappelijke paychologi» betreden.

S: ia de ctj

l

j

je dit

klicfta nog ken i
'

R: Exkuaeer me, maar dat il een t y p i e a e p r o f n a a o r e n v r a a g , w a n t zij leidt om
tot da theoretieae vraag wat eigenlijk eocialiaioa U en wat a t « t meer. Hij :
z i j n in ieder geval van mening, dat het r e « l i « e r « n ven ona programaa geen ;
afwijking van het locialiame b e h e l a t . We houdan het eerder voor een terugkeer
naar de bronnen van het lOcialUme. Een v e r a n d e r i n g van d« p o l i t i e k e oechtiverhoudingen hoeft zeker niet a l t i j d een v e r a n d e r i n g van het tyatce» te betekenen. Ik wil hiar graag het miaveratand ophelderen, a l » Jou de aachtavetbouding al ten ongunite van de p a r t i j veranderd z i j n . Ik heb al gez«gd,
dat ia deze krachtiverhouding interaaiante ver«nd«ring«n plaat«inden.

S: meneer EUkovski, in Polen beataan behalve de onafhankelijke vakbond,dic
de p a r t i j het machtamonopolie b e t i t r i j d t , ook nog andara v e r a c h i j n s e l e n , die
tot nu toe in gean enkel tocialiatiea land voorgekonan z i j n : vrija kaderverkiezingen voor de p a r t i j , « t a k i n g e n , beperking van de c e n i u u r , la Polen
nog wel een «ociallatiea land in t r a d i t i o n e l e z i n ?

&: de oppoiicle koot uit beide r i c h t i n g e n . W a l e a a wordt ook g a k r i c U e e r d '
omdat hij een diktator i a - n a t u u r l i j k n i e t in de k l a « i i e k « zin ile» woordl,
ojjar omdat hij aijn algen mening aaiaief probeert door t* zetten. Hij worde
ook door de radikalen b e k r i t i a e e r d voor wie de r u s t «en p o l i t i e k e dood
b e t e k e n t . Een ander verbaal ia, dat ook U a l a a a b e w e e r t , dat Je i t r i j d eig«nr
l i j k paa begonnen ia.

Si ia dac een oppoaitie van linka of van rachta, all
gabruiken.

R: maar ala u a p r a a k t van de meerderheid van S o l i d a r i t e i t , die W a l a t a a t a u o C ,
mag u niet alleen naar de gedelegeerden kijk*n of A l l e e n naar de leiding, naar
u «out ook da n a a a a ' a aan de h a a i t zien. Het v e r l o o p van het v a k b o a d a k o n g r e i
toont, dat daar aan a t a r k a oppoaitia tegen hen ia, h e t z i j uit z a k e l i j k e ,
hetzij uit pertoonlijka overwegingen.

de a«erderh«id van Solidariteit al di« t i j d a c h t e r i v c h Ce houden, of mat da
meerderheid aft te gaan.

S: Hoe oen deze talaai-takci«k van W a l e a a ook i n a c h a t , het ia hem g « l u k t

R: (lacht) ja, de voorUatate. Dat U precie» z i j n methode. Op d e z e l f d e
manier overwint hij z i j n tegenatandara in Solidariteit. Dat ia z i j n t a k c i e k :
• tukje voor «tukje. Zonder een vaat programaa, muar wel de ene l tip nu de
andere. Hiatige koruepten, hoogdravende woorden, maar ook een kon>ekwent
«crevea a»»r «en doel, welk doel?

6: U bedoelt: ia wcrk«lijkhaid waar do voorlaatste?

R: Zeker, dat kan ook bet geval z i j n . H«n kan zeggen, dat in dett oan aan nengeling van naardere ««dingen aanwezig ia.Hij li i«kar «en uititakend takti~
kua. Ea hij ia ook il!». W* haddan aana ean d i l k u a t i e over dt oprichting
van bat tljdachrift "Solidarnoac". Toen zai hij tagen mij: Kijk oeneer da
premier, al* wij daia klant hebban, dan verdwijnen al die kleine blaadjea
nat kwalijk* achrijverijen onaiddallijk. Toen heeft hij heb t i j d a c h r l f t
gekregen, naar die kleine blaadje» bebben ilch ondaaka dat verderontwikkold.
Nu legt hij t«g*n avijlalf wij aerat aaar aent toegang tot de maaaaoedia
:
zouden krijgen, dan wordt d«eütuatia in Polen onmiddellijk b e t e r .
Dat ia op bat attiMnt t i j n laatata «il.

S: *ou bat ook niet k an aijn, dat da beweging, waarvan hij ha t «ynbool
h» in eau richting duwt, waarin hij halcttaal niet gaan wiU

R: ach, ala we praciea gaan tellen.
l
3; het aantal ia niet co belangrijk, «la bet oa de vraag gaat: alg*»ena
acaking of niet, b«bt u dan aan partner ia ««neer Maleia, dia, gekozen
at niet gekozen, da ipreker van Solidariteit ia. En viena autoriteit <o
ver rijkt. dat hij in ataat U «en alg«*»ne ataking ia h«t land niet
plaata te laten vinden.

S: ( «n organiaatie nee bijna tien m i l j o e n ledea...

B: nou «n. Wat resulteert d a a r u i t . Men moet S o l i d a r i t e i t niet^a*<°éinheid
beachouwen.

.S: dat it in de partij toch net zo.

K: d a t zou ik niet zeggen: S o l i d a r i t e i t nu, dus na een j a a r , ii een menge e l ' v i u aeerdere teodenzeit. En bovendien, men kan toch t e g e l i j k vakbond
ecT oeitechappelijke kracht z i j n .

S: u^iebt z e l f verklaard dat S o l i d a r i t e i t een b e l a n g r i j k e kracht in dit
laad i». D . v . z . dat da r o l ' d i e u haar graag t o e e c h r i j f t , naetelijk a l l e e n
een vakbord l i j n , voor ham in de gegeven omstandigheden helemaal niet
COgelijk ii, zefs ala ze dat zou v i l l e n .

R: ai eau ad vin om b e a t r i j d t , dat Solidariteit in de Foolia lamenleving
een iterke politie h e e f t . En dat we een beroep doaa op Solidariteit bij
l u n f l i i u c n , die volgen» om onnodig z i j n , daar zien we nieti bizonderi in.
Ve zeggen nu in ieder geval vaker dan vroeger nee.Wat het geval in Bydgoizcz « a n g i a t , «r i« toen a l l e e n in de eerite faie met S o l i d a r i t e i t
o n d e r h i o d e l t . Hadat ze onaanvaardbare eiaen hebben geiteld, z i j n de kontakten b e ë i n d i g d .

S: D habt gazegd det het op da praktijk aan komt, Kier de praktijk heeft in
meerdere gevallen getoond dat de regering op de autoriteit van date vakbond wai aangewezen, all tiet ar bijvoorbeeld om ging itakingen ta verneiden, of bij de {•vengenleopetantl in Broaberg een paar dagen geleden,
Hee vindt men deC il» regering, dat oen een beroep Boet doen op de goede
wil van een dergelijke kracht.

KI MUtchien. mar dan kent «aar da vraag op, of .vij bat koneapt van aan
avolutiooaira ontwikkeling: van bat eocialiaae akaepteren, of een koniapt
aoala dat op het kongraa i( vajtgcatald. Hat Baakt op bet moment niet uit
ol wc het begrip revolutie of kontraravolutia hanteren. Badiaeand xal da
prasia lijn. AU de leidere van Solidariteit de «achtevraag nog agreeaiever aan de orde «tillen, wacht one aan faaa van Confrontatie. D« politieke lituatia naat volkomen worden opgehelderd.

Si Wit zegt u dan van MD «ader* uitapraak van Ut vakbondakongraa: "u*
11 een in i«n r«voluti«. waarvan Solidariteit di hoofdkracht ie".
Volgani d» koeeeuciitieee opvatting leidt de partij de revolutie. Daaruit
lou volgen, dat de revolutie, wa*rvaa Solidariteit regt da hoofdkracht ta
z i j n , «ca icort kontra-ravolutie icu xija.

•aaktr

El door bat opheffen van dit baginaal ««l vanielfaaprekend aan nieuw*
eituacie ia Pol.n ontetaan. D* politiek- kriele zal iich verdiepen.
H**r «teachien ii het ook go*4 dat dt eituetie duidelijker wordt?
Dat tr t*a eindt wordt paukt aan dit apalletje, dat tllai onduidelijk

S: in goed ruaeiaai qui vivra, verre.

R: Ciateren werd deze vraag oij geiteld t i j d c n i een ontmoeting met arbeidere. Toen heb ik gexagd, dat het nog ta vroeg ia om daar antwoord op te
geven. En toen heb ik een bekende ruaiieie zinanede g e c i t e e r d , die
zoieta betekent alai m zullen varderleven en wel weer t i e n .

S: Wat gaat u doen, ala S o l i d a r i t e i t het beginael van de leidende rol van
de p a r t i j uit haar atatuten atreept.

S: nee, dan eerder voor een o p p o i t t U p a r c i j .
R: Preciea, hier naderen we de kernvraag wat b e t r e f t F o l e n .

R: dat kan, omdat aen de l o c i a l i i t i e t e o n t w i k k e l i n g v«u Polen ala fundnnenteel e r k e n t . H i e r b i j ooet U u een vraag s t e l l e n : houdt u S o l i d a r i t e i t
voor een aocialiatieae beweging?

S: hoe wordt de leidende rot van de p a r t i j g e g a r a n d e e r d , als man a a n , h e t
ipel van de v r i j e krachten op deze m i n i e r de ruimte g e e f t .
;

R: de huidige p e r t i j a t r u k t u r e n kunnen toch veranderd, o n t w i k k e l d worden.
In de andere partijen z i t t e n ook meneen met zeer ontwikkelde politieke
aabitiee. Die hebben da l a a t s t e maanden een hoge mate vin o n a f h a n k e l i j k h e i d
c . o . v . ons laten zien. Dat itoort om n i e c .

Si wat zou dat konaapt in de huidige l i c u a t i e kunnen helpen?

R[ nou en, t e l f a vannacr ze dat donken-ik ale politikue die een koneept h e b ,
ae toch inapannan dat konaept te varvarkelijken.

S: Solidariteit aagt! de partij heeft de wegen vaat laten lopen,en S o l i d a r i i
zal ben er DU w«er uittrekken. Veel minder vertrouwt t i j date inspanning toe
aan da boarenpartij of de demokraciaia p a r t i j .

Ei ja, dat ia julat da poaitia in Polen. Ik verkondig uiet einde gUtaren de
o* n ing, dat wij komuniaten uitatekeod in ataat l i j n , gatananlijk net de tvc
traditioaele partijen te regeren, dia in Polen beataan: de boaranpartij en d
deaokratieaa partij. Ongetwijfeld x l j n dtte p a r t i j e n door om jarenlang n i t c
ala gelijk behandeld, Maar ala vij de- taak op on* oanwn on« lyateea oa te vo
dan kunnen we in deaa partijen gelijkwaardig* partnsra zien.

Si de leidende rol van da partij kan ook zakargaatald blijven all er naarden
partijen lijnT

Ri inderdaad ia daie tol door veel krachten In twijfel getrokken.Hu atoat nen
nagaan of d* laldaode rol van da pattij niet t* vervangen il door bat bagrip
"leidende col van da •ocialiatieae ideologie". Ala we van awning tijp, dat h.
tijd vordt oei van bat dognatiaa begrip van nat é'a'npartijeyataaia af te koaen,
natuurlijk in Folan, wat wil laggan: onder onae konkrata voorwaarden, dan bet
dat, nog niet, dat we wat afdoen van da leidende rol van onxa ideologie en va,
poaitia.

S: aioda Lanin b« boor t da leidende rol van da partij toch tot d* fuajdaaenten
van da «oclaliatieea atatan. Die leidende rol ia in Polen in twijfel! getrokkc
of lelfa «l uitgebeld.

S: Dat m»j val waar l i j n . Maar: de regering zegt, wt bieden jullie partnerschap aan, ea S o l i d a r i t e i t zegt: we hebben t*tn vertrouwen in dat aanbod.

;
>
R: <)at w e e t ik. U h n f t o p v a t t i n g e n van S o l i d a r i t e i t geciteerd.Uitgangspunt
van S o l i d a r i t e i t was de o p v a t t i n g , dit alles wat hier eerder il geveest
i l e c h t w * i . Bij de algehele vrevel die bestond in Polen ia het einde van
de j a r e n 70 it deze these «lgemeen aangenomen, geekjepteerd, en door Solid a r i t e i t tot b e l a n g r i j k s t p o l i t i e k wapen in de s t r i j d tegen de kommunist i e i e p a r t i j gemaakt,

S : 'd.at hebben we niet.

R; Natuurlijk, het verleden en het feit dat de mensen in het verleden
ontevreden varen speelt hierin een rol.Haar oijne heren, het Polen van de
jaren''70 wai niet alleen die rotzooi, zoila u hebt gezegd.

S: U veet toch vaar dat aan ligt._ De arbeideremassa, de bevolking is bang,
dat zij net alt in 1956 en 1970 met legt beloften naar huil worden gestuurd.
Solidariteit profiteert van de veitrouv«n«kriais tegenover het huidige
tytteea.

R; het eind* van dit \oot\anr,

S: ia er in uw opvatting een aanvangadstum van deze nee-periode te geven?

R: natuurlijk. H*ar ons konsept van partnerschap, mijn Iconsept van partnerschap, lijdt op het aiooert eigenlijk een nederlaag. Want het uitgangspunt van de Solidariteitileidcrj is de "neen-filoeofie" geworden. Op ieder
vooretel i< het eerste antwoord: nee.

S: bedoelt u bijvoorbeeld, dat Solidariteit gerechtigd zou lijn bij een
ekonooieie hervorming mee te helpen;

R: de laatste tijd.

S: de lutite tijd?

H: (lacht) 20 is het. Neemt u als voorbeeld het verloop via het koogres
van Solidariteit. Er zijn daar gedelegeerden, die überhaupt niet gekozen
zijn, maar benoemd. Ona partijkongT«s wai deookratieer.

S: dan hebben ve dui het unieke fenoaeen van een land, vaar een kommunietieie partij il en een diktator, en de diktator hoort niet bij deze komnuniscieie partij.

8: daar maakt u len grote fout. De leiders van Solidariteit iijo in korte
tijd totalisten geworden, va-el sneller dan bij ona bet geval was.Er besteat
daar geen spontaniteit. De akties vorden duidelijk vin een kant gaatuurd.

Si omdat Solidariteit la tegenitelling tot de komnunlstiete partij in
Polen geen centraal bejtuur kent. Z« hebben altijd geicgd; wc willen eeo
deaokrati sering vau de organisatie.

R: zelfs dat il onzeker. Zo wei het, «aar hoe bet nu is weet ook Valeia niec.

het ook?

S: en dit konstruktieve aap.kt mist u b i j grote delen van Solidariteit?

R: de p a r t i j zegt: "het gaat slecht, we moeten dat en dat doen zodat het beter
wordt. Het gaat dan niet om algemene foraules, maar om k o n k r e t c v o o r e t e l l c n . l»
dat een ptograma. Volgens mij wel.

S; kan de p a r t i j iets beters a a n b i e d e n , «n doet zij

R/; j u i s t . S o l i d a r i t e i t h e e f t het voorst»! z e l f t e r u g g e t r o k k e n en toegegeven
dat het dom was. En wit kunnen de leidere van S o l i d a r i t e i t nu aanbieden:
alleen maar een programma van verzaking.

S: p a r t i j c h e f Kania h e e f t . g e z e g d : de m a n i e r waarop S o l i d a r i t e i t dankt over
u r b e i d e r s z e l f b a a t u u r schept een vorm van groep», igcndom en groapaeigendoct
U binnen een socialisties systeem onmogelijk.

R: nooit h e e f t iemand van ona gezegd, dat we n i e t tot een t l i s k u a s i e b e r e i d
zouden z i j n , omdat het over de principes van het socialisme tou gaan. In de
s t r i j d ou het arbeiderazelf bestuur gaat hit alleen oio de manier wsarop de
direkteuren benoemd moeten worden. Solidariteit it van roeninK, dat dej staat
niet meer het recht moet hebben «en d i r c k t e u r te benoemen, ook niet wanneer
d a a r b i j op de mening van de arbeiden zou uorden g e l e t . In dit geval ga«cj het
hoofdzakelijk on de macht.
i

S; maat wat gebeurt er als ze konkreet worden. Een voorbeeld: arbelderizelfbestuur. Wat zegt d« regering op de voorstellen «in de Vakbond? Nee, Zoal»
u het z i c h v o o r s t e l t , kan de taak helaas n i e t doorgaan. We z i j n ook n i e t
bereid erover te diiklllliaren, omdat hat hier om de fundamenten van het socialisme galt.

R: Dat i» het punt. De leiders van Solidariteit z i t t e n op het moment in ten
bizondere moeilijk* poiitlfAli ze een ja-progrinmi I0ud»n voorstellen »ou pas
eerst duidelijk vorden hoe l i j gevangen t l t t e n in hun nee-programma.

S: in de geschiedenis vinden we vaak deze dielektieki er z i j n f o u t e n gemaakt,
een nieuwe beweging komt op, oen komt tegenover deze beweging te staan, daardoor
veranderen de doelstellingen, en de leiders laten zich door destroom van de
ontwikkelingen meesleuren.

R; ook als lij het niet altijd vai, maar oo god s vil, dit land U toch geheeM
anders dan'een jaar geleden, foeliaieade veranderiogen hebben plaats gevonden.
Haar men noec ons niet voor do* houden. De ploeg die nu regeert weet heel
goed, dit er vin deie lijn g*en terug Is. Het ia de l i j n van de diepgaande
hervorming, die vele tot nu toe onaantastbare waarden veranderen kan.
Haar dat naat. wel een proces van evolutie zijn.Als leidere van S o l i d a r i t e i t
bij dit aoort diepgaande veraJUaringen steedi weer nee leggun dan moet de
vraag m.b.t. hun doelen en plannen gesteld worden.

3i wei de regering toen altijd eerlijk?

Rl dat il juist. Zagt u «ij, hoe kan mtn de maatschappelijke en politieke
verhoudingen in een land geatalte geven tender eeo minimum aan vertrouwen.
Wanneer wordt dit vertrouwen deitruktlcf.

«ovjet-interventie, maar ik denk eraan dat hier
te simpel z i j n on aan tenemtn: het v o l k en heel
kant, en liet ataategeweld in de vorm van het Centraal
kant. Zo tenvoudig ia h e t 1 n i e t .

R: dat il on» vermoeden niet. Ze zeggeo het zelf heel duidelijk. Lee» naar na
vat te i c h r i j v e n .

S: u b e d o e l t dua, dat Solidariteit alctuele atrijdvrageu benut on dt macht
over t e tienen.

R:; ik denk nu niet apn een
bloed Van vloeien. Het'zou
S o l i d » r i t e i t <taat aan een
C tra j l, e i t a a t aan de endere

/
S: nee.
t

R: nitt a l l e e n dat ze tegen het Itonntpt van de l e g e r i n g ingaan. Dit z i j n voors t e l l e n , die staouien uit de geeit van de strijd tegen het aocialisme, en niet
uit de geeot van de aaneriwerking. We sluipen ateeda om het punt heen al» een
kat om de hete brei. Het gaat hieroo: moet deze s t a t t beitaan of n i e t . Zal hij
bestaan •» 1« «ouvereine 81 jut of n i e t . Daar gaat het om. Kunt u het zich voors t e l l e n , dat hier een machtsovername zou volgen, en d i t U a l e i a , Cviazda.Kurori
Michnik «r. z i j n kollega't de macht zouden overnemen?

S: Wat b e t r e f t de ekonomieee h e r v o m i n g en het a r b e i d e r t i e l f b e a t u u r h e e f t Solidariteit eigen ideeën. Die r i j n n i e t zozeer louter n e g a t i e f , ie panen a l l e e n niet
in het kcnacpc van de regering.

R: ik geloof dat het vporstel een referendum te houden betekent: het itellen van
de machtsvraag. Het is gewoon de punt op de i z e t t e n .

S: Solidariteit wil in Polen het referendum invoeren, hetgeen ia geen enkel
ander socialistiei lyiteem b e s t a a t . Z u l t u dat akaepteren.

R: dat zijn geen uaxünaliltiese eisen, dat t i j n snarchUtiese eiacn.

S: Vindt u de eiaan te extreem. Bijvoorbeeld het onbeperkt* t t a k i n g a r a c h c , dat
vooruitloopt op een stakingsrecht, ook waaneer er een politieke aanleiding ia.

K; vanzelfsprekend. Dece hervorming leidt ertoe, dat een bedrijf eenvoudig
ge»lotto kan worden, en de mensen zullen den hun arbeid verliezen; met bet nletsdoen, de quaai-erbeid tijden» de arbeidatijd ia het diu voorbij.Want deze
ekononieae hervorming voert nare ckoccaiese principe» in. Op het aannamen van deze
principea il onze samenleving echter niet voorbereid gedurende de laatate
anderhalve generatie. Wie apreekt daarover? Wij aprekan erover. Solidariteit niet.

S: Op dit punt zitten Solidariteit «n de p a r t i j toch ia hetzelfde bootje?

B: ik zal u «en voor boe ld geven: da ekoncnieee hervormingen. Dat zal aea hervorming zijn, waarbij de gehala suuiier vin ordening «n besturing van da produktie in Polen kompleet tal veranderen, «a dat moet go*d voorbereid worden.
Dat koat Baanden arb«id van da beate koppen van bat land. Boe waa bat antwoord
van Solidariteit? De regering voert blijkbaar de hervormingen niet in casdat
zt terug wil keren naar de go«4a oud* tijden. Uit de xogjjuMd* vertraging vut
de ekomasiese hervorming werd b»t boofdbexveatr tegen' d< regering geaewed, ea
tegelijk de bood)illÜaie ven 'de auuae'e. Kan zegt tegen ben': zodra da bervoraingen ingevoerd zijn. zei a l lei van de een op da endere dag beter worden.
Eo dat terwijl ekoncmieae hervormingen op de eerate plaats o f f e r t brengen b«ttktnt, virilccb.Uri.ag vin di aitiriilt poiitle der nrkotatri.

3

als de duitaers zich in een positie zouden bevinden elsiwij nu, zouden ze denken: nu stoeten w* earat maar eens tevreden zijn met wat wc bereikt hebben, dar>
trekken we de ekonoaic eerst eens aan en tonen de wereld wat wc kunnen. En dan
pas stellen wc nieuwe eisen.

beleven, is het gevolg vsn de overinveitering in Polen in de jaren 70.
Ten tweede: t.t.v. Cierek zijn de eisen,gesteld aan het konsumptiepatroon in u
samenleving,ongeloof lijk hoog opgeschroefd. Ik zou hier graag een voorbeeld VL
de duitaers lacen zien. Want mijn kenni» van de duitae mentaliteit zegt mij:

S: dt situatie van het beitedingipatroon was bij het begin van de krui» al si c
Sindi een jaar is die wen r slechter geworden. Hoc zal er een einde konen aan
deze spiraal?
\: dat is de 64.000 dol

(U Vanzelfsprekend. Hal. partij en regering op het moment nodig hebben ia een h..h
geduld.

S: betekent dat, dat partij en regering proberen tijd te winnen?

oen eea terugkeer naar het r e s l i m e . Er bestaat geen t v i j f ' l over, dit de k r i t i e k
op Solidariteit gegroeid is, bovendien heeft de bevolking een hoge graad van UM>Cheid b e r e i k t . Dat wil niet zeggen dat er al sprake i» van ean doorbraak.
G r i j p du» nog maar niet naar de l o f t r o m p e t , die zit de e e r s t e tien j a a r nog w e i
ingepakt.

R: xekar niet voor kort. We z i e n in de b e v o l k i n g een p r o c e s . d e t ik zou w i l l a a noe

S: naar voor boe lang.

K: uv opmerking is juist. De hoofdvraag i» inderdaad, hoe «en een grocer deel
van de bevolking kan overtuigen, dat w i j ons laten leiden door Poolse belangen.
Onze positie wordt door da ekonomiese kriiis noch v e r z w a a r d . Ala hier een tovenaa
zou verschijnen, en die zou in staat lijn de planken in de winkels te vullen-en
dat zou konsekwent twee weken gebeuren-dan tay d r i e k w a r t van het ongenoegen onn i d d e l l i j k verdwenen z i j n .
:

S: u hoeft ona niet te overtuigen, u moet grote delen van h«t Poolse volk
overtuigen en tegelijk uw bondgenoten duidelijk maken, dat Polen niet zal
uitbreken uit het sy»t»»« van s o c i a l i s t i e s e staten.

R: ik deel uw mening niet. Als ik aan da andere kent zou « t a a n , ea ik zou
konatateren, dat da staatsmacht stap voor stap terug oo«t, ik weet niet of
ik dan ook niet zou dankan! ik kan de hele nacht overnemen. We zullen binnenkort een witboek uitgeven, dat b e w i j s t , dac deze aanklachten niet uit de lucht
zijn gegrepen.

S: Maaer Rafcovaki, u kent da beide heran toch al ainda t w i n t i g jaar. U weet,
dat zij hun revolutie auken in bet café van hotel "Europajaki".. .

KI en weerom niet? He iprektn nu over Kurori ea Hichnik niet alt personen bagrepen, iuer als begrippen.
j

S: Kuroö en Hichnik kunnea niet ia ieder b e d r i j f de macht overnemen. Gelooft
u nu werkelijk in erntt, dat die beiden de oacht in Polen zouden w i l l e n
overnemen.

R: dat ia duidelijk. Probeert U zich eens vgor te stellen, dat twee jaar geleden
een ritting van het ceatraal konite had plaatsgevonden, zoals die nu heeft plaatajevonden-ondtnkbaar. Toen durfde oen een ainilter niet te kritiaeren.
Hijni inzieni BOet in ons aaacichappelijk eyateen «en onafhankelijk* kracht
de daden van de m«chcb«bb«r«, de staatiiucht, kontroleren.

5: de itruktvren konden dus pil worden opengebroken door hec optreden v«n
Solidariteit.

R: ne«, indertijd was daar geen mogelijkheid voor. Hen had natuurlijk in de
oppositie kunnen gaan, naar dan had men alleen gestaan. Ik ben overigens nooit
Op het idee gekouen in oppositie te komen tegen mijn partij, noch in politieke
noch in paychologieee zin. Wat heb ik ge koren? Ik heb de kritiek in een tijdschrift, dat 1,2 miljoen mensen bereikt, gekozen. Dat heb ik lang gedaan.
Al in het midden van de jaren 70 vas ik ervan overtuigd, dat de Ciereklijn
fout was.

S: van een bevolking te vergen, dat ze in vredestijd met minder moeten leven
is zeker moeilijker dan in oorlogstijd bloed, zweet en tranen te verlangen.
Allei wat men op het ogenblik de verantwoordelijke mensen verwijt- een slecht
bestuursapparaat, wanbeheer in de bedrijven, inefficiëntie in dp bedrijven<Ut was in het nidden van de jaren 70 ook al te lezen in het tijdschrift
"Folityka". De chelredakteur van dit tijdschrift was destijds al lid van het
centraal komitc en heette Rakovski. Was er geen mogelijkheid het systeem
te veranderen voor het te .laat was.

K: ik geloof niet, hoewel ik er vaak over nadenk, dat we überhaupt anders
zouden kunnen zijn. Het grondprobleem is niet alleen het gevolg van een of
andere fout van meneer Cierek, maar het heeft te maken met het feit, dat de
cLachtistrukturen en de ekonamieae verhoudingen, waarin het Poolse volk moet
leven, tientallen jaren lang wezenlijk totaal niet veranderd zijn. Er was
ilechts sprake van oppoetsen. En de grootite zwakte vin de partij lag daarin,
dat ze dit niet op tijd opgemerkt heeft. Daar moet wel aan worden toegevoegd,
dat de partijbaaiis al voor augustus 1980 zeer krities de cociaal-ekonomiese
toestand in Polen in de tweede helft van de jaren 70 beoordeeld heeft.

S: maar moet het zo aflopen.

R:Natuurlijk. Een vriend van oij heeft zelf» de theorie, dat de geschiedenis
van de kriiea in Polen een geschiedenis it , die bepaald wordt door het aantal
v*rfc«a> dat voorradig i»: al» er veel varkens zijn, il er rust in het land.
Loopt de produktie van varkensvleei echter terug, bijvoorbeeld ali gevolg van
een foute prijspolitiek, dan verzet de bevolking zich, en komt de volgende krisis.

S: het lijkt ons, dat de Poolse leiding op het noment oorzaak en gevolg met
elkaar verwisselt. De kriiis van het konsumptiepatrooa il uit de krisis vin
het syiteem ontstaan. De Polen willen vlees

K: ik spreek over de duitaers van de jaren 50. Bet grondprobleea ia volgen*
mij, dat veel van nijn landgenoten op het ogenblik een soort rooantiase faae
doormaken. Ze willen bet feit niet onder ogen zien, dat er op het aonent niemand
ii, die om de komende 5 jaar zou willen voeren.

S: de duitaera zijn ook niet neer wat ze geweest zijn.

Rakawski i» vice-premier en was van regeringlwijze belast met de Opdracht lol
onderhandelen net Solidariteit. Al in de jaren 50 aktief in het centrale pm
apparaat, maakte hij in 1958, onder Comulka naam alc chefredikteur van "l'.-l it
een van de meest kritiesc weekbladen In heel Oost Europa T.t.v. Comulka <:>• Ci
had hij reeds regelmatig kritiek laten horen op de alechte ekonomiese pol'i.ie
Uij adviseerde ••> tijdens d« stakingsgolf van de zomer vin 1980 de partij
al om positiever in te gaan Op de eiaen van veranderingen: slecht! een va< de
af vernieuwde, demokratiese partij is in staat het vertrouwen v»n het volk tr
te winnen. Mkowski'i progranraa: verdere ontwikkeling van de demakratie b'i.ne
partij, diepgaande verandering van de ekonomiese leiding, partnerschap vt di
partij met maatschappelijke Krachten als kerk en Solidariteit,

S: Dineer Kakoweki, bedankt voor dit gesprek.

S:op goed pooli: u vreest nu een konfrontatie, erger als voorheen?
i
R: zeker
'

R: nee, dat geloof ik niet.

S: de belangrijkste vraag moet u ona nog beantwoorden. Il het onder de pol'ti
voorwaarden van Polen mogelijk, dat Solidariteit als oppotiticpartij de i..,'--!
kontroleert.

R: voor auguitui 1980 maar ook in da volgende maanden heb ik zo'n kracht fez
in een onafhankelijke, autonone vakbond. Nu op grond van de ervaringen ben ik
daar niet mear 10 zeker van. Het probleem ii; waar ligt de greni tuann konti
•n «treven naar machtsovername.

S: de kontrolerende kracht in een parlementaire demokratie ii de oppoiitie.
Wie moet hij u de regering kontroleren.

^o
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Nieuwe vakbonden als permanente oppositie

Druk op
blijft noodza
Eind augustus heeft het overkoepelende stakingskomitc MSK. in Gdansk met de overheid een akkoord
gesloten met betrekking tot het oprichten van nieuwe vakbonden, het recht op staken, onderzoek en
wetgeving inzake de censuur, toegang vaji de kerk tot de massamedia, loonsverhogingen, veranderingen in de ekonomiese politiek, betere gezondheidszorg en vele andere onderwerpen.
Eerder dan in Gdansk was al in Szczccin een (minder uitgewerkte) overeenkomst bereikt. In september zijn in andere streken van Polen nog meer akkoorden afgesloten, die zich in het aJgemeen baseren
jpp het 'akkoord van Gdansk' onder toevoeging van regelingen met betrekking tot eigen-, meer spcci:ke problemen.
Nu lijkt de rust weer te zijn weergekeerd ;n wordt de vraag aktucel of de akkoorden inderdaad tot
een fundamentele verbetering van de situatie, met name op het gebied van medezeggenschap en informatie, zullen leiden. Het is duidelijk dat veel burgers zich niet meer als onmondigcn willen laten
behandelen, en dat de overheid Polen rnet de polen moet gaan besturen om nieuwe konfrontades in
de toekomst te voorkomen.
Inhoud van de akkoorden
Wc zullen vooral ingaan op de i n h o u d vin het 'akkoord
oan (JJansk', omdat dat veel uitgebreider, konkrctcr en
tegelijkertijd aJgcmcncr vin urd is dan <Jat van Siczccin; vooral de regelingen ten aandien van f u n k t i e .-n iktivitcitcn van de nieuwe vakbonden, en ccn aanzien- van
de censuur, zijn in Gda_nsk veel beter uitgewerkt. Het
'akkoord*van Szcczccin' bevat niets over het stakingsrecht. De akkoorden die in de loop vin scpvember elders
in het lind zijn gesloten zijn in het algcmce., gebaseerd
_jDp het 'akkoord vin Gd»mk'
'et 'akkoord van Gdansk' regelt in Je ccrstr plaats de
oprichting van onafhankelijke, zclfbesturendc vakbon-

den, die niet alleen worde toegestaan, maar zelfs 'fit
noodzakelijk -wordt beschouwd'. De bonden dienen de
belangen VTLTÏ de arbeiden te verdedigen zonder d< rol
van een politieke partij te willen tpefen. De refcrinf garandeert de volledige vrijheid en onafhankelijkheid van
de nieuwe vakbonden, en zegt toe met een aantal wetsontwerpen tt komen om de politie van de vakbonden opnieuw vast te leggen. De vakbonden zullen de reële mogelijkheid krijgen om openlijk kritiek te leveren op allerlei aspcktcn van de ekonomiese politiek.
Let wel: 'openlijk kritiek leveren'; enerzijds il dat nog
lang niet 'gckonsukccrd worden' of 'mecbcsliwcn'i anderzijds opent het woordje 'openlijk' interetunte perspekticvcn wanneer blijkt dat de nieuwe vikbondcn inderdaad eigen publikitiej^inldusief een dig- of_ week-
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b l s d ) k u n n e n verzorgen z o n d e r (il IT \ r c i i jcr, nuicr-j t e
w o r d e n door gebrek aan d r u k t a c t i i t u i t e n en/of p a p i e r of
door de censuur. ,V\en mig aannemen dat de fo'T:cic!e}
v a n d e o n a f h a n k e l i j k ; v a k b o n d e n B u i l e n worden gecensureerd; mocht er eer. 'goede' ccnsuurwet kom e n , me: d u i d e l i j k e en aigemcen aïr.'.'ajrdbare r i c h t l i j nen, dan kan dat gaan b e t e k e n e n dit het de v a k b o n d s pers rn&geliik worde kritiek op hoofdlijnen van het regeringsbeleid te l e v e r e n , r n evenruee! i l r c m a t i e v e n i3n te
dragen. Die alternatieven k u n n e n w o r d e n o n t w i k k e l d in
het onderzoekscentrum dat het MKS gaat o p r i c h t e n , en
dat zich tevens op inajyse van de leefsituatie van de ar•be'.ders en op onderzoek naar de loon- en prijsindex gaat
n c h t e n . Ook ten aanzien V - T h e t onderzoek geldt dat
van krjciaaj belang is of er gelegenheid is de rcrruititcn
van onderzoek, o-ok in de vorm van b e l e i d s a a n b e v e l i n g e n ,
(nagenoeg) vrijelijk en in de gc'.vensrc opbge ie publiceren. De wetgeving met b e t r e k k i n g tot de c e n s u u r m o e t
dan ook met s p a n n i n g w o r d e n at'i'rvacht — e v e n a l s de
toepassing ervan uiteraard.
De vakbonden zullen als uiterste mid<Je! stakingen mogen gaan hanteren; de regering zal wetgeving op dit p u n t
voorbereiden wiarbu de voorwaarden w a a r o n d e r tot staking mag worden overgedaan en d: a a n s p r a k e l i j k h e i d ingeval van overtreding z u l l e n werden geregeld. Op zich
houdt het toegeven dat staken in een sociajisties land niet
louter dwiashc;d is een g r c t e k o.n cessie v i n de p a r t i j in,
die gewoonweg h e e f t m o e r e n b e k e n n e n dat ook h a a r
niets menselijks vreemd is. Of het o r ï i c i ë c l t o e k e n n e n
van het stakingsrecht in de praktijk veel I j r t e k e n t hin^t
n a t u u r l i j k ook van de wetgeving, en van de toepassing er-c \t.,r „,_ n nijg aannemen dat w a n n e e r arbeiders
in grote getale en e^..-,,. "'--l ïaan stiken, ook al is het
bij de wet verboden, de overhcia géén s a n k t i e : h e e f t om
die stikingen te verhind :ren.

b c : : u u r ' v a n - v c - g e <Je s l c c ï i t c er'-'.inngcn Jie men er mee
he;:t 3r:ie:>ltr-;rai!eji k u n n e n makke.'ijk mgekapseld ert
in h a n f'i n k r - . i ^ n c r e r . beknoi w o r d e n V a k b u n d e n lopen
w a t d s t ! . r t r ' - ; t rriindcr g e v a a r ; h u n t i a k i s n i e t medeb e s t u r e n r n a ^ r hè! bch.-irt-gcn van de belanden van e e n .
b e p a i i d r i ' i j r o a ) 7. roe p mr n se n. He .jvrr'neid /.al v a k h o n den d.in oo'< v - i ^ r s c h i j n l i j k wat m i n d e r m a k k e l i j k van
- i

In Pn-Lnart en anden stedri -jifrJen in 1956 dnor de
jrbfiden tpnntajn arbfidmradt'n v

Arbeidersteden
In het ' a k k o o r d van G . a n ö k ' bcioc.'r üc r e j - r i n j ook met
een wetsontwerp op het gebied •. an het arbeidcrsr.el ("bestuur te k o m e n . Nu is hot o p m c r ' - e l i j k dat in h e t eisenpakket vin het MSK, en vor.izovcr b e k e n d ook in de eisen v»n de overige stahin'jskomité's, elke verwijzing naar
het irbeidenrclfbestuur onthrer'<t. \'oor a r b e i d e r s r a d e n
hebben de po-olse ?rbei'.'e;s k e p - ' ü j k w e i n i g belangstelling meer. Dit is in het licht vin w;t er in het v e r l e d e n
rrxt deze raden jcbeurd is ook nier 10 verwonderlijk.
Vnjwci visif het m o m e n t dat zich in 1956 spontaan irbeidersraden b e g o n n e n te vorrnrn is ï.et o v e r h e i d s b e l e i d
erop gericht geweest de inv':3r^ v a n d; ridcn roveïl mo|clijk te b e k n o t t e n . De bcvoe~'!:eifïn van de r a d e n w e r den suksessievelijk beperkt, de i r b c i d e r s r a d c n w e r d e n
vervolgens ondergeschikt gemaakt xan de z o g e n a a m d e
Konferenties van A r b e i d c r s z c l f b c s t u u r , w a a r i n naast leden van de irbcidcrsrüd ook partij' en vakbondsvertegenwoordigers z i n i n g h e b b e n , e n t e n s l o t t e is het h e l e
irbeiderszelfbcstuur o n d e r r o e r i c h t var! Je v a k b o n d e n
jepliatst. Van a r b c i d c r s z c l f b e s t u u r is e i g e n l i j k nooii
spreke geweest, en vin 'inspraak' nauwelijks. De arbcidcrsridcn en K o n t c r c n t i e s vin A r b e i d e r s 7 e ! f b c 5 r u u r ^ i j n
in de jaren z e v e n t i g een s t i l l e dood g v 5 t o r v c n
M e n h e e f t du 1 ; w e i n i g b e l a n g s t e l l i n g voor ' i r h ^ i d e r ^ / e l f -

' a n a r c h i s t i e s ' o p t r e d e n k u n n e n beschuldigen. V a k b o n d e n
staan ook n i e t /o vaak voor de noodzaak ' v u i l e handen'
te maken aU arbeiderjraden, en lopen daarmee minder
risiko de 'basis' van ich te vervreemden.
Een heel andere reder, w a a r o m het opzetten van nieuwe
v a k b o n d e n te v e r k i e z e n 7ou zijn boven het nieuw leven
inblazen van het irbeidersTrlfbestuur vloeit voort uit
de vrü e x t r e m e ermralisatie van de bcduirvorminst in de
poolsc c k o n o m i e . Veel belangrijke 1 beslissingen worden
niet up b e d r i j f s - m a a r op n a t i o n a a l nivo genomen; medeb e s l i s s i n g s r e c h t op h e d n j f s n i v o k i n dan nooit er^ veel inhoud krijgen De oplossing /.ou n a t u u r l i j k kunnen liggen m hc; o p z e t t e n van ccn hcd systeem vin a r b e i d e r s
r a d e n , v a n h c d r i j f s n i v o v i a b e d r i j f s t a k * - t o t nmona»! n i v o . m a a r ,n d e . p r a k t i j k w e r k t d a t waarschijnlijk niet
Niet xllrcn otiidat je tegenwerking vin de overheid mag
v e r w a c h t e n ( d i e in 1956 s.o'n i r r u k i u t i r u i t d r u k k e l i j k a f w e e s ) : a n d e r e p r o b l e m e n liggen m de tt-gcngestcldc hcl a n d e n dir ijr j f , - o n d c r l i j k c b c j r i j v c n . i'n dm < > o k Je d ï i r
b i j b e h o r e n d e arhcidersraden, Scbh<-n: nok in ccn rentralc-pl.in-ckon(imic b e k o n k u r r e n r n bedrijven r l k a i r . 4! is
het rnaar orn de b e t e r e m a c h i n e s en niccr j j r o m l s t u f f e n
;e k r i j g e n .
V e r d e r vormt het o n t b r r k e n van enig d i r e k t konrakt rus

re-'tfaD'- '..akers pan JtT Lenin^ierf g j j n

fcü*

luccr jtin hec -vierk nadat de vorige dag bet akkoord van GJ^fgit irfreUt ii. O 9 der de
r/ourc bangr ftn spandatk mit dt .vis:. 'Werkers van df fabrieken, verenigt u!'

scn de werknemers en hun getrapt verkozen vertegenwoordigers op bedrijfsta-ks- en nitionial nivo ccn groot probleem. De arbcidcrsraden boven het nivo vin het individuele bedrijf zullen immers wel door de betrokken raden
vin één nivo lager uit hun eigen midden worden samengesteld.
Tenllotte il misschien de belangrijkste reden dat de problemen en dus ook de strijdpunten ccn sterk nationaal
karakter dragen. Het onder kontrolc brengen van de censuur en vin de sociail-ckonomics 1 - politicx van de rcjcring, om maar eens twee van de voornaamste 'issues' van
nu te noemen, zijn n a t u u r l i j k me: alleen voor de arbeiders, maar voor de hele bevolking vin bc'ing. Voor het
verwoorden vin wit er bij de overgrote meerderheid van
de bevolking leeft zijn arbcidcnridcn waarschijnlijk toch
minder gecigend dan (de nieuwe) vakbonden.
Overigens mag uit gct voorafga^ .de niet gckonkludeerd
• wordc.it_;.dat de nieuwe vakbonden geen belang-stelling
zouden nebben voor vertegenwoordiging op bedrijfsnivo.
Binnen de zojuist opgerichte bonden d r n k t men aan het
instellen, vin ccn soort ondernemingsraden, wiarbij de
meningen nog verdeeld zijn over de vriag. of de raden
moeten deelnemen aan het bcsruur V4n de onderneming
of niet.
Al met il zou het best eens 10 k a n n e n zijn dat het arbeidcrszelfbcsruur op i n s t i g a t i e van Je

in het 'akkoord van Gdinik' terecht isjokomen. We kunnen daarbij nog wijzen op het besluit van het partijbestuur van Wanchau, half aufwsnu jcnotnca, om de Konferentics van ArbevderszclfbcwuuT aicuw lerea In te bUzen, en op het feit dat Gifrtk'i eerste aanbod lan de
staken naast (o.a.) vrije en geheime verkiezutfta van vakbofidivcrtcjcrrwoordigcn ook ccn venicrkktg vaa de posiuc van het arbeidcrxicifbestuur behd«d<f.

De toekomst van de
Direkt n* het ondertekenen.van h«t 'ajücoord vaiv
is men daar. net als later elders in Polen, ovcrggyaan ^ot
het oprichten van een onafhankelijke, zdfbetturende
vakbondsorganisaric CNSZ2). Hoc al die nieuwe vakbonden zich tot elkaar moeten j aan verhoud e n, 'a npf nvetejf
duidelijk. Plannen o*n c<n nationale organisatie 09 «
richten lijken — althans voorkiptj — van de baan. omdat
velen vrezen dat ook. ccn federatief saraenfaan van <k na
regionaal samenwerkende en veelal per bedrijf jcorjanr
scerde bonden het begin van een overmatige centralisatie kan betekenen. Men heeft ilcchu ovcreenitcmmiaf
over 'standaardrtatutcn' voor het hele land kunnen bereiken. Toch zal op de één of andere manier een nationaal
lich«jm moeten worden gekrcccrd, wil men althans in

s*iit zijn namens de werknemers met de regering te onder
handeien over zaicn van nationale strekking, zoals het
loon- en prijsbeleid.
Het aantal prikricse- problemen waarmee de nieuwe vikbonden nu il te kimpcn hebben, is niet gering. Aan vjn
illes is gcbrtk: financiën, ervaren mankracht, papier,
druk- en kopiêerfaciliteiten. Bovendien proberen de
plaatselijke autoriteiten en de direkties in een aanta] gcvaJIcn het oprichten vin vakbonden te verhinderen Wat
kdlckticvc belangenbehartiging betreft zal vrijwci iedereen meer vertrouwen in de nieuwe dan in de oude bonden
hebben.
Wat de individuele 'dienstverlening' betreft liggen de zaken andere: vet! mensen bleven alleen maar lid vih de
oude bond omdat ze dan in geval van ziekte geld kunnen
lenen. Bovendien hebben de oude bonden ook plaatsen
in kuur- of vakantieoorden te verdelen. De nieuwe bonden kunnen wat dat betreft (nog) niet met de oude konkurreren, temeer daar deze ook bijdragen van bedrijven
ontvangen. Het is daarom best mogelijk dat van die 80
tot 90 procent van de werknemers, die volgens velen de
overstap naar de nieuwe bonden gaan wagen, een deel alsnog zal besluiten voorlopig nog mür bij de gevestigde
vakbeweging te blijven, mogelijk mede omdat men daar
ook het roer enigszins omgooit. Gezien de houding van
de, staker» in Gdansk en in andere steden kunnen we er
echter wel van uitgaan d»t de nieuwe vakbonden meer
dan de helft van de werknemers zullen gaan verenigen.
De oude vakbonden doen er van alles ün om snel een
beter imago te krijgen, en zo het tij nog te doen keren.
Men belooft een meer onafhankelijke positie in te nemen
ten opzichte van de pmrtij. Een gunstig teken is wat dai
betreft dat de nieuwe voorzitter van de vakcentrale,
Jankótodii, nu eens niet lid van het politburo is. en dat
hij door het plenum.van de centrale raad van de vakbonden in een geheime''stemming is gekozen (hij zou zijn
tegenkandidaat met 103 tegen 9 stemmen hebben verslagen).
De vakcentrale wil de afzonderlijke, bij de centrale aangesloten bonden meer autonomie verlenen — zonder echter naar een federatieve opzet te willen overgaan. Uiteraard zullen in het vervolg vakbondsvertegcnwoordigcrs
op demokratiesc wijre, via geheime stemming worden gekozen. Van het stakingsrecht zal in het uiterste geval
gebruik worden gemaakt; bij de metiaJarbeidersbond,
waar Jankovaki vandaan komt, bestaan zelfs plannen om
een stakingskas te krcêeren. De vakcentrale wil wat dat
betreft eerst eens kijken naar de ervaringen van de wcsteuropese vakbonden, en daarover met de leden overleggen.
Men heeft zijn bereidheid uitgesproken samen te gaan
werken met de nic-uwe honden, onder het motto: 'er is
maar één arbeidersklasse in Polen'. Zelfs wil men in principe met de nieuwe honden gaan praten over een mogelijke
verdeling van het vermogen van de vakbeweging, i n k l u sief van de aanspraken op plaatsen in v»kamic- en kuuroorden. Of al die welwillendheid enerzijds en onafhankeil^'Seidszin anderzijds de oude honden nog kunnen
redden zuiiv.-. —r binnenkort aan de hand van de ledenaantallen kunnen konstareren.
De stakingen hebben in Polen veel in beweging gebracht.
De maatschappelijk! ontwikkeling l i j k t weer u i t de impasse te k u n n e n geraken, waarin ze de afgelopen jaren.

zeker sinds 1976, verzeild wis. Op straffe van het riskeren vm een herhaling van de gebeurtenissen van deze
zomer (met de zekerheid dat door het toegenomen wantrouwen een kompromis nog rnöeïTiJker" f c realiseren ral
z i j n ) lijkt de partijleiding de nieuwe vakbonden wel de
nodige ruimte te móeten geven. De nieuwe bonden k u n nen dan de f u n k t i e van 'perminente Oppositie' op zich
nemen: wel in staat om in het uiterste geval" de regering
naar h u i s te sturen, maar ervan afziend om dan zelf te
gaan regeren. De vakbeweging zou daarmee een soort
veto-recht krijgen, waarvan de arbeiders zelf al driemaal
(in 1956. 197O en 1976) gebruik hebben gemaaJct om
beleidswijzigingen af te dwingen. Nu het veto-recht min
of meer geïnstitutionaliseerd is, mag men aannemen dat
eventuele volgende beleidswijzigingen wat minder stormachtig zullen verlopen.
Ekonomiesc hervormingen zullen noodzakelijk zijn. mair
zullen zonder effekt blijven wanneer ze niet door politieke hervormingen worden begeleid. Daarbij moet in de
eerste plaats gedacht worden iin een zekere dcmokrarisenng van de besluitvorming binnen de partij, aan voldoende vrijheid voor de vakbonden om een alternatief
geluid te laten horen, een drasticse inperking van de aktivitciten van de censuur, en een brede maatschappelijke
diskussie over het sociaal-ekonomiese hervormingsprogramma. Dat zijn de voornaamste toetsstenen om te beoordelen of het 'akkoord van Gdansk' naar letter en geest
wordt uitgevoerd. Op de autoriteiten zaJ een konstantc
druk moeten worden uitgeoefend; niet omdat de overheid
zich bij voorbaat niet zou willen houden xan het akkoord,
maar omdat macht en invloed zonder meer. maar uitsluitend na uitoefenen van druk met anderen worden gedeeld.

C. Kolankiewicz. Tbe Poliib tnduurial Monital Wnrlrmg (Jafi, \nD. l.anc en CV Kolankiewicz (red.), Sncijt Grnupt in Poliih Saci*ty. l.ondon 1 9 7 3 .
S. Lammtch, Das polnischc Modcll der bcrrieblichen Miib«timmung. Oneuropa \Virtschafi XX ( 1 9 7 5 ) . pp. 2 O 5 - 2 1 R .
V. Grevemeyer-Korb. Dit pttlnifchr Ditkuttiftn urn die Arkrritrrrite. &erlin(Wesr). 197».
Deze boeken geven veel i n z i c h t in de ontwikkeling vmn d< medezegycrwchip in Polen sinds de tweede wereldoorlof, l l e i liKMe
boek ii ook vanuit meer theoretisch oogpunt wer interessant.
In mijn artikelen in Ooif t-'uropa Vcrktnnnjtfn'inT. 4^) en in lic
Polen-bundtl. Jie de Projektgroep Oo*t-Europa v«n tir 5.1. B. afd.
Groningen heeft uitgegeven, heb ik getracht in hel kort d< ontwikkeling van de medezeggenschap in de Volksrepubliek Polen
te «rh.ct.vcn.
.
Bij het *chiijvcn vtn dit artikel i* uitgebreid gebruik jtrmiikt vtn
herichijjeving in de volgrmie d»g- en weekbladen (uit de p*rio«t«
half lufrutrm
half scptrmbrr): NRC.-llan^i'hhUJ. Ij- Mi'tJr.
l^rankfvrrrr All^frntine. /-'irrarrCM/ 7~i'mr.t. /Vr .Sfifjf'*^ /***" iWf.
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Als we de praktiese problemen waar post-revolutionaire
regeringen mee gekonfronteerd worden even terzijde laten
vinden we nog een ander kornplex van moeilijkheden,

Het is nu mogelijk om de stand van zaken in
de post-revolutionaire landen in beschouwing
te nemen, zonder deze af Ie meten aan een
abstrakl begrip van 'bevrijding' noch aan de
praktijk van kapitalistiese staten, maar mei in
het achterhoofd de uitgangsvoorwaarden die
bestonden m die maatschappijen in de prerevolutionaire periode. Dit onderdeel valt in twee delen uiteen:
ten eerste, een beoordeling van de theoretiese basis op
grond waarvan het vrouwenemandpatiebeleid is geformuleerd; en ten tweede, een nadere bestudering van de maatregelen die genomen vin in vijf sleutel-sektoren van het
staatsbeleid. Het algemene overzicht, dat hiei gepresenteerd
wordt legt de naan.ik op de overeenkomsten van de betrokken landen. Ik wil niet het bestaan van sociale, politieke
er» ekonomiese verschillen tussen deze landen ontkennen,
nocl i het belafng om ze ;n hun specrficiteit te bestuderen,
maar een volledig overzicht van deze verschillen en van de
gevolgen ervan, ligt buiten het kader van onderhavig boek.

Een artikel van
u i t Oo8t Europa verkenningen
nr, 50, april !980 r.ver het in Oost Berlijn gehouden vrouwenseminar: nieuwe obstakels voor de bevrijding van de DDR-vrouw

ui*
^^
u crecn
c> !o
lyoaJr. re<henen

gezin.

OE scholing deel^, tegenspraken, de positie van vrouwen.
2 hoofdstukken uit "'vrouwen' in het socialisme" van
Maxine Molyneux, lJn over de gehanteerde theoretiese uitgangspunten t.a.v de vrouw, en een over de plaats van het

standpunt
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De aanhoudende invloed en zelfs wijdere verspreiding
van deze ideologie vindt plaats via duidelijk aanwijsbare

Eén belangrijke reden voor de eenvormigheid in deze
theorieën van vrouwenemancipatie is gelegen in het histories
ontstaan en de latere reproduklie van het orthodoxe kommunistiese standpunt over vrouwen. Dit standpunt was niet een
eenvoudige ontlening aan dé* marxisiiese klassieken; de
geschriften van Marx, Engels en Lenm over vrouwen waren
fragmentaries en op bepaalde manieren inkonsistent. Wat
ervan gemaakt is, is een seleklieve kanonisering van een
paar opmerkingen van hen. waaruit dan een schijnbaar
koherente theorie te voorschijn kwam. Net zoals er na Lenins
dood in Moskou een orthodoxe verzameling leerstellingen
geschapen werd, Marxisme-Lenir.isme genaamd, en dn door
de hele internationale kommunistiese beweging werdjverspreid, zo werd ook een orthodox standpunt ten aanjzien
van vrouwen ontwikkeld, gebaseerd op een instrumentele
lezing van de klassieke teksten en op de officiële kodifikaties van de vroege periode van de Derde internationale.
Dit orthodoxe standpunt ten aanzien van vrouwen is lot op
de dag van vandaag overheersend gebleven, en het is-; betrekkelijk weinig aan kntiek onderhevig. Het is niet alleen de
theorie die officieel verbreid wordt m Oosi-Europa, maar ook
die waarmee men de nieuwkomers in het 'socialistiese
kamp' en kommunistiese partijen in kapitalisliese landeabüjft
voorzien.
'

OntartMn

problemen die eigenlijk wel te vermijden zijn. Deze liggen
niet alleen in de praktiese uitvoering van het regeringsbeleid.maar in de manier waarop het 'vrouwenvraagstuk' benadero
wordt. Ondanks alle variaties tussen staten en hun verschilende socialistiese 'modellen' en internationale oriëntaties.
bestaat er op dit gebied een opvallende gelijkvormigheid
aan gezichtspunten over de vraag welke veronderstellingen
de basis zouden moeten vormen voor een socialisties beleid
ten aanzien van vrouwen.

O
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De elementen van de officiële theorie over de onderarukkinn var, vrouvvan worden ontleend aan twee centrale
teksten: Engels' 'Oorsprong van tot gezin, het prtvé•4gendom e« de «taaf en Lenins Over de emancipatie
van d* vrouw*. Engftls' tekst neemt een zeer belangrijke
. plaats in, omdal hij de theoretiese onderbouwing geeft aan
de stelling, dat de onderdrukking van vrouwen voortkomt
uit ekonomiese faktoren, en onlosmakelijk verbonden is met
de opkomst vanfeen klassemaatschappij en het ontstaan
van de staat. De te"kst geeft een bepaalde kijk op de onderwerping van vrouwen, waaruit voor later gebruik een beleid
te geëxtrapoleerd, De Oorsprong is misschien al te bekend
om Mor nog samengevat te hoeven worden, en belangrijker
dan de redeneerwijze van de tekst zelf, is de manier waarop
deze geïnterpreteerd en toegeëigend wordt Een analyse
van de positie van vrouwen in Joegoslavië geeft hiervan

middelen: via theoretiese literatuur, opleidingsprogramma's,
akademiese instellingen, partijbeteid, internationale kongressen en dergelijke. En, veelzeggend genoeg, zelfs die
kommunistiese parliien die op andere gebieden de officiële
sovjel theorieën hebben algewezen (bijvoorbeeld de chinese, of, op andere manieren, de Italiaanse), blijven betrekkelijk onkrities onder de invloed van deze gekodificeerde
theorie over het Vrouwenvraagstuk'. Nog minder kritiese
distantie is te verwachten in derde wereld landen die nu
nauw verbonden zijn met en afhankelijk van de Sovjet Unie.
en die de historiese achtergrond en de kulturele bronnen
m'»ssen om dit onderdeel van wat. naar hen verzekerd wordt,
ortnodox Tnarxisme-teninisme' is, te beoordelen en te kritiseren. Als je hier nog het feit aan toevoegt, dat de orthodoxe
theorie, uie als centrsis» aandachtspunt de maximalisering
van de rol van vrouwen in de produktie heefl, terwijl ze
tamelijk konvenüonelc opvattingen over het moederschap
vasthoudt, uitloopt op een beleid dat vaak direkl funktionee!
is voor de ontwikkelingsdoeleinden van zulke staten, dan
wordt het veel duidelijker waarom de officiële kodex met zijn
weglatingen nog ste^vjS zo eenvormig gereproduceerd
wordt
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Deze beknopte samenvatting, die de kern van het officiële
staatsbeleid op het gebied van de onderdrukking van
vrouwen bevat, is op de essentiële puViten ongewijzigd
gebleven sinds de aanvankelijke kodificenng ervan na de
russiese revolutie. Het geheel van beleidsmaatregelen, dat
hieruit voortvloeit, heeft eveneens zijn wortels m deze vroege.

een voorbeeld (Tomsic 1978). Ondanks het feit dal dit land
een hoge mate van onafhankelijkheid heeft ten aanzien vanMoskou, geeft deze tekst, die geschreven is door een tunktionaris met verantwoordelijkheid voor vrouwenzaken, een visie
op vrouwenonderdrukking en op wal er moet gebeuren om
daar een eind aan te maken, die gevonden kan worden in
elk officieel handboek over vrouwen uit Vietnam of Cuba.
Het kan daarom beschouwd worden als representatie! voor
de orthodoxe analyse:
mtarxteten hebben vastgesteld, dat de oorzaken voor de
ongelijke positie van vrouwen niet liggen In hun onder?
drukking door mannen, an dat vrouwen niet één sociale
laag vormen; vaaleer te hun Btatus onlosmakelijk verbonden mat het beataan van een Massemaatschapplj
dia gefundeerd te op de uttburünfl van de mens door de
men» op batte van het privé-eigendom. Daarom is de
enige manier om de emancipatie van vrouwen te bereiken (...) het inaiaan (...) van de weg van de revolutionaire atrijd (teneinde) het maatschappelijk Masaeateteel omver te werpen.'
Vervolgens herhaalt de tekst Engels' redenering, dal 'zolang
vrouwen uttgeetoten zijn van maatschappelijk produktief
werk, ze niet geëmancipeerd kunnen worden'. En om deel
te kunnen nemen aan de maatschappelijke produktie. 'moet
het huishoudelijk werk nog maar een Ikhtc taak rijrrl
Ook moet het gezin, als 'de ekonomiese cei van de maatachappij' afgeschaft worden, en moei de 'onderwijzende
en vormende funkbe ervan vermaatechappeJijkt worden'.
Tegelijkertijd wordt Lenins oproep om vrouwen te betrekken
in politieke akliviteiten voor het voetlicht gebracht mei het
argument, dat het socialisme niet opgebouwd kan worden
zonder de deelname van vrouwen
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Net als de eerder genoemde analyse hebben deze
beleidslijnen de basis gevormd van de programma's van
üoaalistiese landen over de hele wereld. Met uitzondering
van de laatstgenoemde zijn het punten die de meeste
feministen zouden ondersteunen. Als ze ai!e, naai jiigevoerd
zouden wurden zou het inderdaad ook een belangrijke
vooruitgang betekenen. Echter, deze politiek, on de vooronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, kunnen ro
vele punten bekritiseerd worden, niet in de laatste plaais
//enens het ekonomisme en reduktionisme, waarvan ?e
dco. ückk-n zijr,. Misschien hel meest in het oog lopend
is hei teit, da! er geen poging ondernomen wordl om c!e
verhoudingen tussen de.sexen te problematiseren, noch de
..verschillende uitwerkingen van klasseverhoudingen op man.nen en vrouwen; de onderdrukking van vrouwen wordt
gezien als afgeleide van klasseverhoudingen en mannen
worden geacht hier evenzeer slachtofter van te zijn als
vromen. De veronderstelling is, dat als het pnvé-eigendom
is afgeschaft, dat dan de resterende overblijfselen van de
klassemaaiscnappij uiteindelijk zullen verdwijnen, omdat ze
niet rneer ondersteund worden door de ekonomiese basis.

Tekortkomingen

traditie en wordt het duidelijkst uiteengezet in de resoluties
van het Tweede Kongres van de Kommunistiese Internationale in 1920, dat in vele opzichten de konstiluerende bijeenkomst was van de kommunistiese beweging. Het benadrukte de volgende beleidslijnen: vrouwen uit hel huis en in de
ekonomie te brengen; de boerenhuishoudingen. die vrouwen in ondergeschikte posities houden, te reorganiseren;
de maatschappelijke dienstverlening te ontwikkelen, om het
huishoudelijk werk en de zorg voor kinderen te verlichten;
gelijke kansen-voor vrouwen Ie scheppen; vrouwen te
mobiliseren voor politiek werk en voor funkties in het staatsapparaat; en adekwate arbeidsomstandigheden te scheppen, om tsgemcei ta komen aan de bijzondere behoaKon
van het vrouwelijk organisme en de zedelijke en geestelijke behoeften van vrouwen als moeders1 (Jancar 1978).
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vrouwen toeschrijven aan maatschappelijke, en uiteindelijk ,
ekonomiese oorzaken. Dit is een verklaring die. m ieder,
geval in principe, dwars siaal op naluralistiese. esseniiahstiese of biologiöse theorieën. Toch wordt er tegelijkertijd m
meer populaire, minder theoretiese teksten voortdurend
teruggegrepen op beweringen die min ol mee; berusten op
een van deze veronderstellingen, die dan vervolgens gebruikt worden om noties te ontwikkelen als de 'geschiktheid'
van Vrouwelijke eigenschappen' voor de pnvésfeer"01. Kinderen verzorgen en eten koken wordt in veel socialistiese

In het centrum van de ollicitle iöwiogie :igl er dus een
opvallende tegenspraak. Enerzijds woidi steeds een beroep;
gedaan op een geheel van Iheoretiese onncipes, die afgelwd \n uit het histories

Deze bewering is tamelijk tendentieus: noen Engels noen
.latere officiële theoretici hebben de verbinding tussenj
vrouwenonderdrukking en klasseverhoudingen naar be-j
vrediging bewezen, en aan de verklaring voor de oorsprong
van de onderdrukking van vrouwen, als zou die gelegen zijn
in hun marginale positie ten opzichte van pro'duktieve arbeid.
kleven vele problemen. Toch wordl deze theorie nog on-,
krities aangehangen, zelfs m de derde wereld ianden die
empiries het tegendeel bewijzen van Engels' stelling, dat
wil zeggen die landen waar vrouwen een oe!angnjke o!
zelfs overheersende rol spelen als agranese producenten,
maar toch duidelijk ondergeschikt zijn aan mannen. Ook de
poging om het probleem van de huishoudelijke arbeid en
de zorg voor kinderen aan te pakken door r.impe'weg de
vermaatacheppdljking van een deel van dil werk te eisen,
gaat voorbij aan de noodzaak om tgt een gelijke verdeling;
van de verantwoordelijkheid thuis te komen. Maar hel is niet j
zo dat de socialistiese stalen eenvoudigweg Vergeten' om,
om de betrekkingen tussen mannen en vrouwen thuis t e .
revolutioneren, integendeel, in i iun officiële pers is er een heel
bewuste bevordering van hel 'moederschap' en van het idee,
dat vrouwen van nature geschikt zi|n von- deze rol wegens
hun veronderstelde 'oee.sielnke. ,:ecehjKe w lirhameiij-;t:
behoeften'.
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Socialistiese staten hebben de neiging specialy nadruk
te leggen op het gaan verrichten van loonaifreid als sleutel
tot de oplossing van de problemen van vrouwen. Deze
tamelijk beperkte en mechanistiese zienswijze op 'net proces
van verbetering van de materiële omstandigheden van
vrouwen en van hun bewustwording heett tweeèerlei ooroprong. De eerste is cie beperking van de theorie die gebruikt
wordt om de Ongelijkheid lussen de sexen te te verklaren.
Dit sluit een strenge analyse van ideologiese vormen, van
pre-kapitalistiese verhoudingen en piaktijken. en van ds
verhoudingen tussen de sexen uit, met als gevolg dat
belangrijke rnechanismes waardoor vrouwen ondergeschikt
blijven zelfs als ze betrokken zijn bij 'produktief v.'erk* buiten
beschouwing blijven. Een tweede oorsprong is de bevoordeling van de produktie en de onderschikking van andere
beleidsterreinen aan dit primaire doel. De toetreding van
.vrouwen tot de arbeidsmarkt wordt aangemoedigd als
/ onderdeel van het streven naar socialistiese opbouw en
, akkumulatie. Toch komen vrouwen alleen in bepaalde
• = sektoren terecht, in overeenstemming met wat gezien wordt
als de eisen van de ekonomie in die sektoren die als
sekondair beschouwd worden ten opzichte van de meer
belangrijke 'produktie'-sektoren. Maar dit 'produktivisme' en
het beroep op de algemene 'behoeften' van de maatschappij
legitimeert de reproduktie van de scheidslijnen tussen de
sexen zowel op de arbeidsplaats als thuis.

landen nog steeds beschouwd als de 'natuurlijke' bezigheid
van vrouwen, en de Chinese en noordkoieaanse funktionarissen die ik geïnterviewd heb zijn in zoverre typerend
dat ze dit werk beschouwen als de 'natuurlijke plicht' van
vrouwen, ondanks hun beklemtoning van de wenselijkheid
tot samenwerking thuis "". Hel resultaat van deze theoretiese m «'welmoes echter is eon kohereiita politiek, die
lc! dot! neeft viouwon primair ve.an'v/oordeiijk te houden
voor de tfiuiss'cer, terwijl ze tegelijkertijd op'jenoniun werden
in relatief weinig eiseme arbiidssektürcr, d'e ais de minst
belangrijke.- woiden besrhouwd vojr wat 'oo'reft het doel
van Gkonomiese groei.

oals al is aangegeven, wordt hel gezin beschouwd als een instelling van primair belang
in socialistiese maatschappijen. Er wordt
meestal over gesproken, bijvoorbeeld in het
bovenstaande citaat, als de 'kleinste cel van
de maatschappij'- Jie funktioneert als een
'socialiserende' instantie, parallel aan oe instellingen van de staat, eu als het belangrijkste gebied van
dagelijkse verantwoordelijkheid voor het wet: ij n van kmoeren en oude mensen. De eerste r'ap om een gezin te
beginnen is het huwelijk, ean burgerlijk kontrakt, dat aan
zijn ondertekenaars gelijke rechten binnen hei liuweluk. en
gelijke rechten op. echtscheiding en op gezamenlijk bezit
geeft. Vrije verbintenissen worden nial aangemoedigd,
hoewel hel ook niet moeilijk is een scheiding te kragen als
je getrouwd bent, tenminste in de ontwikkelde socialistiese
landen. In de derde wereld landen daarentegen beslaat er
een aanzienlijke tegenzin om een makkelijke scheiding toe
te staan, zeker als maar één partner erom vraagt. In China.
Cuba en de DVRJ spannen de masn-organisaties, de staat
en partijfunklionarissen zich erg in om huiselijke konflikten
op te lossen en de ontbinding van huwelijken te voorkomen
Hier kan de de-professionalisenng van de wel zijn eigen

Z

De aorialietleia opvatting van het gezin i« gebaeeerd
pp d* fundamentele overweging, dat het een eenheid
vomrt waarin maatachappelljke en persoonlijke beJarvgen neuw met eikper verbonden adja Dit l* In overeenstemming met het feit, det het de elementaire cel van
de meatachepplj ia, en alt zodanig oen bijdrage leven
aan de ontwikkeling ven de maatschappij, en een belangrijke rol apeett In de opvoeding van d« nieuwe generatiee.' Cubaans Familiewetboek)
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Kinderopvang
Wetgeving rond het gezin lijkt bedoeld te zijn om zowel
een bepaalde, vorm van gezin te bevorderen, als om de
grootst mogelijke stabiliteit en duurzaamheid ervan te ver-, zekeren. De gezinsvorm die bevorderd wordt is gebaseerd
op heterosexuele monogamie, en in stedelijke centra is, te
• oordelen naar de woningbouwprojekten van de staat, de
vorm waar de voorkeur, aan gegeven wordt die van het
beperkte of kerngezin. Dit geldt zelfs voor veel derde wereld
landen. Bovendien, zoals we al zagen, is het beleid erop
".gericht om het gezin als ekonomiese produktie-eenheid af
. te schaffen, daar produktie en distributie in toenemende
mate onder staatscontrole komea Het enige grote verschil
met het konventionele gezinsbeeld ir> het kapitalisme is, dat
man en vrouw beiden geacht worden een volledige baan
buitenshuis te hebben. Deze laatste overweging, en in het
bijzonder de noodzaak om een grootschalige loelreding van
vrouwen tot de arbeidsw'éreld aan te moedigen, is een
verklaring voor het feit, dat sommige aspeklen die in het
westen verbonden zijn met gezinsvaranlwoordeli.ikheiü, namelijk die welke te maken hebben met de verzorging van
kinderen, deels overgedragen zijn aan de slaat. De meeste
socialisliese landen hebben zich ingespannen om kleuterschoten, krèches en dagverblijven op te zetten, al is het
resultaat hiervan erg verschillend voor verschillende landen,
en is het aanbod in hel algemeen minder dan de behoefte
eraan. De Sovjet Unie is in zoverre een uitzondering dat ze
in staat is 50% van de kinderen jonger dan vijf jaar
(ongeveer tien miljoen) onder te brengen; voor enkele van
de oost-europese landen daalt het cijfer tot tussen de
20 en 30%. Dit is echter nog aanzienlijk hoger dan de
meeste kapitalistiese staten. In de Derde Wereld, met zijn

, drukken.

ongewenst huwdijksverdrag (meestal vrouwen) te onder-

onderdrukkende kant hebben, omdat het kan leiden tot een
bemoeizuchtig ingrijpen van de buurt in het gezin teneinde
• de wensen van diegenen die willen ontsnappen aan een

NtarnMt»chapp«Jljkir>g huUhoudatljka taken
Wal betreft de andere aspekten van de vermaatschappelijking van dé huiselijke sleer is de vooruitgang teleurstellend
langzaam geweest vergeleken met de ontwikkelde kapitalistiese tanden. Zetls de meest ontwikkelde soaalistiese
landen liggen ver achter op hun kapitalistiese tegenhangers
wat betreft de mechanisering van het huishoudelijk werk en
in de dienstverlening die de last van het huishouden zou
verlichten. Dit falen ligt deels aan het produktivisties vooroordeel, waarvan het officiële beleid doortrekken is, en deels
aan het feit, dat het rioel van vrouwenemancipatie afhankelijk is gemaakt van het sukses van meer universele: doeleinden. Het resultaat is, dat '»vaar huishoudelijke apparaten,
diensten en zaken als kant-en-Waar-maalti|den beschikbaar
zijn, ze meestal van slechte kwaliteit zijn, of onbereikbaar,
of te duur voor het gemiddelde gezin. Zelfs op gebieden
waar gemakkelijk verbeteringen aan te brengen zouden zijn,
zoals het boodschappen doen, is er weinig gedaan Alleen
de Cubanen met hun 'Jaba (boodschappen-) Ran' hebben
een poging gedaan dit voor werkende vrouwen makkelijker
Ie maken, door ze de mogelijkheid te geven een boodschappenlijstje en -tas 's morgens bij de winkel achter te laten, die
ze dan 's avonds gevuld weer op kunnen halen. Maar m het
algemeen blijft de pure last van het huishoudelijk werk
aanzienlijk in de socialistiese landen, zelfs'in Oost-Europa;
onderzoeken naar de hongaars; huishoudens tonen aan.
dat vrouwen gemiddeld nog viereneenhalf uur per dag aan
huishoudelijk werk besteden, en mannen anderhalf uur. en

beperkte hulpbronnen, is er op dit gebiea vee' rnmaer
vooruitgang geboekt, mogelijk met uitzondering van de
DVRK, die zegt 60.000 kinderopvangcentra te hebben
ingericht, die plaats bieden aan drieëneenhalf miljoen kinderen (Cauldweir 1978). Waar faciliteiten voor kinderen worden aangeboden in socialistiese derde wereld landen, zijn
deze vaak in of btj fabrieken waar vrouwelijke arbeiders
gekoncentreerd zijn, en er wordt altijd voorrang gegeven
aan vrouwen met betaald werk.
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• pelijke doelemdea Waar deze een afname van de bevolkingsgroei dikteren, zoals in China, wordt er een aanzienlijke
druk op vrouwen uitgeoefend om hel aantal kinderen dat
ze krijgen te beperken tol een of hoogstens twee. Dit is zo
ver gegaan, dat onvrijwillige sterilisatie opgedrongen werd.
Waar het staatsbeleid tot doel heeft het geboortecijfer te
verhogen zoals in de oost-europese landen en in een paar
derde wereld landen, bijvoorbeeld de DVRJ. wordt er een
grote nadruk gelegd op het aanmoedigen van een positieve
kijk op het moederschap en op grote gezinnen. Een skala
van beloningen wordt aan grote gezinnen gegeven, en in

• een maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze kwestie,
en hun wordt gevraagd hun gezinnen te beperken of ui! ie
breiden in overeenstemming met de bredere maatscliap-

Socialistiese staten leggen een grote nadruk op het belang
van de reproductieve funktie van het gezin, een doel dat geformuleerd wordt in zowel palriottiesa termen als in termen
van noodzaak om tegemoet te komen aan rie vrasg ruvir
arbeidskrachten in de ekonomie; van dezo lanasn heefi
alleen China een duidelijk arbeidsoverscho'. Vrouwen worden ertoe aai igemoedigd'.zictfei! te zien als üiaagsisrs vr,-:'i

RjjpiodukÜev» funkJ3

en hierin is de zorg voor kinderen niet meegeteld. Tweederde
van de hongaarse gezinnen maken geen gebruik van openbare diensten, omdat ze te duur zijn of niet makkelijk
bereikbaar (Markus 1976). Als dit a) een groot probleem
blijft in de meer ontwikkelde landen, in de derde wereld
landen wordt het nog versterkt door armoede en onderontwikkeling. Huishoudelijke arbeid kan onder deze omstandigheden een enorme last betekenen, en kan van vrouwen meer dan vijf of zes uur werk per dag kosten, bovenop
alle andere plichten buitenshuis. In de plattelandsgebieden
kan het elke dag een paar uur kosten om water en hout te
halen voor het koken, en dit komt dan nog bij de tijd, die
besteed wordt aan koken en wassen, zonder iets van de
moderne gemakken, die in de ontwikkelde landen vanzelfsprekendheden zijn.
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De derde wereld landen, met uitzondering van China, zijn
vaak geporteerd voor een hoog geboortecijfer. In Mozambique, de DVRK en de DVRJ bijvoorbeeld zijn voorbehoedsmiddelen alleen in beperkte hoeveelheden beschikbaar.
voor diegenen wier gezondheid in gevaar zou komen door
zwangerschap of bevalling. A^xDrtus is officieel beperkt tot
heel weinig vrouwen, en is alleen beschikbaar voor diegenen
waarvan men vindt dat ze goede gronden hebben omj een

de meeste landen worden, net als in het westen, degenen
die ongehuwd of kinderloos blijven gewoonlijk gestraft via.
het belastingstelsel. De beschikbaarheid van abortus en'
voorbehoedémiddelen weerspiegelt vaak eveneens de eisen
van de ekonorhiese groei; toch is in de Sovjet Unie en
Oost-Eurppa, met uitzondering van Roemenie, abortus wettelijk toegestaan, en kost het niets of maar een Iraktie van wat
het in de meeste, kapitalistiese landen kost In sommige
landen, zoals de Sovjet Unie is het zelfs een van de belangrijkste middelen tot geboorteregeling. In Oost-Europa hebóen
demografiese overwegingen in toenemende mate het staatsbeleid op dit gebied beïnvloed, en dit gaat zo ver. dat; de
kategorieön van diegenen die in aanmerking komen voor
een vrije abortus en een hoge ziekte-uitkering na de operatie
beperkt worden tot speciale gevallen. In het algemeen zijn
de pogingen van regeringen in ontwikkelde socialistiese
landen om het geboortecijfer te verhogen niét erg suksesvol
gebleken, en ,men geeft wel toe, dat een centrale laktor
gelegen is in het feit, dat vrouwen niet bereid en niet in staal
zijn om het hoofd te bieden aan de dubbele eisen van
loonarbeid en grote gezinnen, zolang er geen bevredigende
oplossing geboden wordt voor de betasting van de huishoudelijke verantwoordelijkheden. De toekomst zal leren o!
officiële demografiese overwegingen grota beleidsveranderingen teweeg zullen brengen op terreinen die vrouwen
betreffen. Het is zeker in officiële pubukafe in Oost-Europa
en de Sovjet Unie aan de orde yep'eld dat het moedersqhap
ten minste de eerste vi|f levensjaren ven een kind voo.tang
moet krijgen boven betaald werk, hoewel er ook \vel veizet
geuit is .togen deze visie (McAuley 1981).

De belangrijkste kenmerken van hel gezin in socialistiese
landen van vandaag komen niel zozeer voort uit een afwijking van de theorieën van Marx en Engels, maar uit
elementen die inherent zijn aan deze theorieën zeH. Voorzover er aspekten van hun theorieën weggewerkt zijn,
weerspiegelt dit hel overheersen van sociale en ekonomiese

Wat de gezinspolitiek in hoi algemeen btireft, Je onkritiese houding tegenover het monogame kerngezin kan op
het eerste gezicht in tegenspraak lijken met de oproep van
Marx en Engels in het Kommurtotic» ManJftMt om deze
gezinsvorm 'al Ie schaffen'. Toch schijnen zij, hoeweJ er zeker
een utopies element school in hun denken cp dit gebied,
hun kriliek vooral gericht 1c.hebbPn cp <Je onderdrukking c,ï
de hypokrisie van het burgeiiijk gezin, en op de 'gelegaliseerde prostitutie' die er mee verbonden is. dan op het
'gezin' in het algemeen. Zij ge'oo''*0", «.
' •'•» «Tm<»aN
sch?Fp2lijking van de huishoudelijke aibeid, de toetreding
van vrouwen lot de produktie, en een huwelijk uil vrije keuze,
een nieuw gezin geschapen kon worden dat vrij was van
onderdrukkende relaties. Niet alleen overschatte ri^-j zienswijze hè; gemak waarmee huishoudel^1"1 ' ^io vermaalschappelijk! kan worden,, e^ ~ „..^.an'e ze de nietekonomiese element"- '.. ^ onderdrukking van vrouwen,
maar ze r»'-- ... ..^3 zich ook van de diepgaandere
-~ •'"..-., :•.. JeK op hel gezin, die het anarchisme in diezelfde
penüdö ontwikkelde, en die het noodrskdljk onderdrukkende en aulorilaire karaktervan het orthodoxe gezinsmodel
benadrukle. Het wijW ook af van de radikalere visies, die
in de twintiger jaren binnen de bolsjewisliese partij tot
uitdrukking kwamen.

Hat •octatfettw gctin

zwangerschap af te brekea De meeste van deze landen
hebben het liefst een beleid van geboortes met een redelijke
tussenpoos, als het beste middel om de bevolkingsgroei
te handhaven of te verhogen en toch de gezondheid van
vrouwen te bewaren.
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overwegingen, die 'stabiliteit' van het gezin gebieden, over
de impliciet indrvidualistiese doeleinden, waarheen - zo
hoopten Marx en Engels in hun romantiese formuleringen het gezin zich zou ontwikkelen,
We kunnen nu de vraag stellen, hoe egalitair en demokraties deze 'socialistiess1 variant van het gezin is. en in
hoeverre de opname van vrouwen in loonarbeid in ide
sodalistiese staten geleid heelt tot een toenemende algehele
gelijkheid van mannen en vrouwea Er moet op deze vragen
een genuanceord antwoord gegeven worden. Delheoreti^se •
basis van het officiële beleid inzake vrouwenemancipatie
is, zoals we gezien hebben, vatbaar voor kritiek, en ide
praKtiese implikaties van deze benadering tonen aan, dat
bepaalde onderdrukkende gezJnsstrukturen niet wezenlijk
veranderd zijn. Ten eerste: er wordt wel grote nadruk gelacjd
op aanmoedigingen voor vrouwen om bvitenshu'S te g?, jn
.'•-•*•-••:..""'' ~" • , ...• vw.. .,.„.;<. jw.^i i.»dr\Ke pogingen gedaan orn de last van de huishoudelijke arbeid te
verlichten, maar er Is weinig vooruitgang geboekt in een
hwvtrd«ilng van de huishoudelijke taken tussen de sexen.
Dit is een esser.;iële voorwaarde, willen vrouwen m staal
gesteld worden oeol te nemen aan betaalde arbeid. Toch
wijzen alle beschikbare studies over huishoudelijke arbeid
uit, dat zij nog steeds het grootste deel van het huishoudelijk
werk verrichten in de. socialistiese landen, en in sommige
landen (bijvoorbeeld Polen) nam ^1 aandeel van vrouwen
hierin zelfs toe in de zeventiger jaren. Deze ongelijkheid
bestaat zetfs daar. waar er officiële ondersteuning is voor
een grotere deelname van mannen aan huishoudeii|ke plichten, zoals het geval is in vtel van de ontwikkelde socialistiese landen. In de derde wereld landen waar zo'n officiële
ondersteuning niet plaatsvindt, is de toestand zells nog
slechter. Mijn eigen onderzoek over fabriekarbeidsters in de
DVRJ wijst uit, dat er geen enkele poging van officiële zi|de
ondernomen is om de verhoudingen tusser^ de sexen tlhuis
gelijker te maken, ondanks de officiële wens dat vrouwen
betaald werk gaan verrichten. Het wordt nog steeds; als
vernederend voor mannen gezien om huishoudelijk wefk te
doen, een visie die op officieel nivo verslerki wordt aoordai

men niet het maatschappelijk en ekonomies beteng ervan
erken & bestaan geen promoties of werk-punten voor als je
uitblinkt in huishoudelijk werk; integendeel, het zou degenen
die het doen veelal bestraffen, doordal het hun onmogelijk
is volledig deel te nemen aan aktiviteiten buitenshuis. Het
is een opvattend feit, dat Cuba het enige sooalistiese land is,
dat een paragraaf in zijn familiewetfaoek van 1975 heeft, die
eist het huishoudelijk werk te delen als beide huwelijkspartners buitenshuis werken. Echter, er lopen maar weinig
vrouwen naar de rechtbank over zo'n kwestie, en onderzoeksverslagen wijzen uit dat er maar langzaam veranderingen komen m de houding van mannen Nadat de wet was
aangenomen, werd-er doof hun familie druk uitgeoefend op
vrouwen om hun banen op te geven; het hoge uitvalpercentage van vrouwen — 76% volgens sommige schattingen
(King 1977) — moet in dit Went gezien wordea Druk van het
thuisfront is ook mede een verklaring voor het hoge absenteïsme van werkende Cubaanse vrouwen < ">.
Een tweede, grote beperking is de bevordering van het
kerngezin als de vorm die de voorkeur geniet Door de
nadruk op het belang van het gezin en op de noodzaak de
stabiliteit ervan te handhaven, wordt er een aanzienlijke
premie gezet op konformiteil aan één gezinsmodel. Afgezien
van korte intermezzo's in de Sovjet Unie van de twintiger
jaren en het China van de vijftiger jaren, is er vrijwel geen
aanmoediging gegeven aan alternatieve regelingen van het
huishouden, en dit heeft te maken met de officiële onverdraagzaamheid tegenover alle sexuele uitdrukkingsvormen
buiten de heterosexuete monogamie. Hoewei sexuele gelijkheid bevorderd wordt .lijkt het staatsbeleid ten aanzien van
gezin en huwelijk vooral gericht te zijn op stabiliteit, en maakt
het individuele keuzes zo veel mogelijk ondergeschikt aan de
druk van de staat en aan wat men houdt voor de eisen van de
ekonomiese en maatschappelijke ontwikkeling. Omgekeerd
lijkt er ook weinig druk van binnen uit te beslaan om te komen
tot meer experimentele regelingen aan het thuisfront, en
waar deze korte tijd geprobeerd worden, schijnen ze weinig
algemene steun te krijgen (Brodsky Famworth 1976).
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Nieuwe obstakels
voor bevrijding
van DDR-vrouw
Het was in maart j.l. al weer de derde keer, dat in Bcrlijn-DDR het 'vrouwcnscminar' plaatsvond.
I-ien konferemie van een vrij vaste groep DDR-vrouwen, leden van de CKF (Christelijke Vredeskonfcrcntic), en een veel wisselender deelname van ncdcrlandse zijde. Voor mij was het de tweede keer
dat ik aan dit seminar deelnam, en ik vond er een groot verschil bestaan russen beide evenementen.
.In de twee jaar ertussen is er kennelijk wat veranderd in de oost-west-verhouding voorzover die feminisme en vrouwenbeweging betreft.
Eén ding is zeker veranderd; ikzelf. Ik weet niet of het
een individuele ontwikkeling van mij is of dat het algemener geldt, maar in ieder geval: wat aanvankelijk een
fcminutics 'standpunt' was, een 'overtuiging' dat er een
eind moet komen aan onderdrukking en georganiseerde
vrouwenhaat een ervaring dat het leuk is lesbies te worden, is inmiddels (behalve h«t voorgaande natuurlijk nog.
steeds allemaal) ook een bestaanswijze geworden, een
manier van tegen de wereld aankijken. En niet alleen
standpunt en levenswijze, ook een zich uitbreidend
kennisterrein, een 'weren' omtrent de sexeverhoudingen,
dat het standpunt handen en voeten geeft. Misschien is
het dat. wac vandaag de dag zo veelvuldig voor 'stagnatie
m de vrouwenbeweging' wordt uitgekreten: de schok van
de ontdekking hoe onderdrukt we zijn is voorbij, de felheid van de eerste verontwaardiging is, individucel en
kollektief, op die manier niet vol te houden (hoewel we
natuurlijk nog veelvuldig in felle verontwaardiging ontbranden), en er wordt hard gewerkt om posities te veroveren op verschillende chcorctiese en prakticsc terreinen.
Daarmee is ook mijn positie ten opzichte van <le manier
waarop in de -socialistiese landen het vrouwenvraagstuk
aangepakt wordt veranderd." Gaf ik ze vroeger nog het
voordeel van de twijfel (tja. langs die weg kun je toch
ook wel veel bereiken, bedoeld of niet), inmiddels ben ik
van mening, dat er in die aanpak een aantal systcmaticsc
fouten, lakunes, dwaalwegen zitten, zodat naast 'declbcvrijdinkjes' er ook evenveel nieuwe barrières voor een

werkelijke vrouwen bevrijding opgeworpen worden.
Wat verder hieronder aan verslag van de afgelopen konferentie volgt, is zeer persoonlijk getint, verdient ook
eigenlijk de naam 'verslag' niet. Veel meer wil ik naar
aanleiding van w;t er op de konferemie naar voren is gekomen, wat overwegingen naar voren brengen over de
ontwikkelingen in de OOR wat vrouwen betreft, en over
de 'bost-west-verhouding' op dit terrein.

Van vTouwenpoIitiek ruur gezinspolitiek
Een als 'marxisties jurist' aangekondigd manspersoon
deed ons een aantal mededelingen omtrent de gezinspolitiek in de DDR. Hij stelde deze 'gezinspolitiek'
tegenover een 'vrouwenpolitick'. De aanpak van de S Oer
en 60er jaren was dan een vrouwenpolitiek, dat wil zeggen gericht op het scheppen van voorwaarden voor deelname van vrouwen aaa het maatschappelijk proces, waarbij als voornaamste de deelname aan het arbeidsproces
gezien werd. Her hele pakket va n. maatregelen to*ls de
juridies« gelijkberechtiging, de onderwijspoliflek. de opbouw van krèchct, ondersteunende maatregelen voor
'werkende moeders enz. valt onder dit hoofdstuk. Echter,
zo stelde men vast de zo opgevatte emancipatie van de
vrouw liet zich maar moeilijk kombincrcn met de bestaande gezmsvormcn. Het geboortecijfer liep achteruit,
en de hoge echucheidingscijfcrs waren aanleiding om te
gaan spreken over de 'instabiliteit' van de gezinnen.

In lo'n sicusu- 7 i > n r; t S c o r r t i c ? f .v e- keuzes Jenkbiar.
Is eert politiek die vrouwen ondersteunt, niet verenigbaar met de Instandhouding vin her gezin, dan moet het
gezin maar» me: meer m stand gehouden worden'. Of. de
andere mogelijkheid-, din moeten we de vrouwen maar
wat minder gelijkberechtigd miken. Deze twee keuzemogelijkheden noemde onze inleider overigens niet.
Hij deed een beroep op ons 'gezond verstand', stelde dat
het niet mogelijk is de positie van de vrouwen te verbeteren los van het gezin, en vindaar dus dat men er nu toe
over was gegaan ccn 'gezinspolitiek' te bedrijven in plaats
van een 'vrouwcnpolitick'.
Dit oetekend?: Financiële ondersteuning vin jonge gezinnen, uitbreiding van het zwangerschapsverlof, en überhaupt een erkenning vin her gezin lis belangrijkste socialisator. En inderdaad, het geboortecijfer stijgt wcer*en er.
schijnen steeds meer jonge «rouwen te zijn die graag van
de mogelijkheid gebruik maken ccn jaar thuis te blijven
na de geboorte vin een kind. De groeiende kritiek op de
krèches ondersteunt deze ontwikkeling alleen maar.
Tot hier toe is er nog geen woord marxisme btj. De spreker gaf natuurlijk wel zijn versie vin de marxistiesc visie
op het gezin. Deze zou zijn: het inzicht dat het gezin
geen natuurlijk, maar maatschappelijk gegeven is. Dit
blijkt dan te betekenen, dat elke maatschappijformatie
haar eigen gezinstype kent. In het kapitalisme bijvoorbeeld overheerst het burgerlijk gezin gestoeld op privéeigendom. Het so-cialismc zou dan ook een heel eigen
gczinstype met zich meebrengen, nu gestoeld op partnerschap en bcw^ist ouderschap. Ekonomics gezien zou de
funktie niet mter in de (re-)produkticsfcer liggen, maar
in de konsumptiesfcer. Het patriarchaat was opgekomen
met het privc-eigendom, en hiermee tcsamcn weer ten
onder gegaan.
Nietwaar?
We hebben in antwoord hierop gesteld. d«t bij ons ook
marxisten deelnamen aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten over de verhouding gezin—kapitalisme-patriarchaat, en dat een aantal'irfzichten hieromtrent al haast
gemeengoed was. Vandiaruit hebben we op drie punten
zijn wccrgive van 'het marxisties stirtdpunt' gekritiseerd.
Ten eerste is de samenhang die Engels schetst tussen de
opkomst van het privé-cfgendom en van het patriarchaat
op zijn minst niet zo rechtstreeks als hij die denkt, en
kan waarschijnlijk helemaal niet op die manier in oorzaak-en-gevolg gezien worden. Ten tweede: de stelling
dat slechts in het socialisme de ckonomiesc funktie van
het gezin is afgeschaft, gaat niet op. Ook in de westerse
kapitalistiese maarschappijen geldt de ekonomiese funk.tic van het gezin, in de betekenis van behoud van het
privé-eigendom, slechts voor heel weinig gezinnen. Blijkbaar zijn er andere redenen voor instandhouding van het
gezin. Ten-derde, en hiermee samenhangend, is het natuurlijk onzin ie beweren dat in het socialistics gezin ilIcen maar gckonsumccrd wordt. Daar wordt arbeid verricht, en wel merendeels door vrouwen.

Hedendaags sexisme
Is de gezinspolitiek indirckt sc.xisties in die /in dat /e
als eenheid behandelt wat crn eenheid vol tegenstellingen is. ais gelijken behandelt wie niet gelijk zij«i.-cr /.ijn

inde-- tc"Jcrt$cn ciarwijsbaur waar van d i r e k t sc.xisme
(dat wil /.eggen diskrimtnatic op grond van gcsiacht)
sprake is. Het duidelijkste voorbeeld hiervan werd genoemd in een bijdrage van een xtudcntcnpredikame
over de problemen onder studentes -cr i-ïjn een aantal
studierichtingen., wxar vrouwen moeilijker.. laegang-Juij?..
gen dan m a n n e n . De middelen hiertoe zijn hogere toelatingseisen voor vrouwen en naar 5>.xc gespecificeerde
numeri fixi. En de redenen: een studie is aaneen vrouw
mirfder goed besteed, want ze trouwt toch. en krijgt kinderen, en blijft dan een paar jaar thuis. Dit geldt vooral
voor bepaalde dure specialistiese studies, waar vrouwen
vrijwel geen plaats meer vinden.
Voor algemenere studies, als medicijnen en talen, wordt
een fifty-fifty sexratio aangehouden. Met betreft Kier
studies voor beroepen die 'dreigen te vcrvrouwelijken1?
wat voor de ontwikkeling van het beroep als ber.waarlijk
wordt gezien. De 'vervrouwclijking' van hog<rc opleidingen überhaupt is hiermee aan banden feiegd. zonder
dat aan de oorzaken daarvan bij mijn weten ooit. aandachT is besteed. Een oorzaak zou bijvoorbeeld kunnen
zijn, dat vrouwen een hogere opleiding nodig hebben, dan
minnen orn dezelfde positie te kunnen bekleden, tlilda
Scott heeft dit voot de CSSR aangetoond* en er is weinig reden aan te nemen dat het in de DDR anders /.nu
zijn.
/ .•'..
Een andere reden is wat je eert onvolledige doorbreking
van 'rolpatronen* zou.kunncn floeren i vrouwen blijken
beroepen te kiezen die met verzorging en met opvoeding te maken hebben. Dat het dan ook vaak gaat om
sektoren die tot de lagerbetaalde behoren, heeft al weinig meer met de wat onschuldige term 'rolpatronen-' te
maken. En dat het voor de ontwikkeling van een beroep
ongunstig zou zijn, dat vooral mannen zich erin storten.,
dat argument heb ik nog zelden gehoord.
Toen we van de nieuwe barrières voor vrouwelijke studenten vernamen, maakte verontwaardiging zich van mij
meester, en tegelijkertijd verbazing over de gelijkmoedige
toon waarop de/c wonderbaarlijke mededelingen gedaan
werden. 'Wat vinden jullie daar nou van? was mijn
vraag. Meerdere vrouwen gingen erop in, haar antwoorden maakten me verdrietig. Het was toch eigenlijk heel
begrijpelijk, zei cr een, want ekonomies konden 7.e het
zich gewoon niet permitteren dure studies te verschaffen
en er zo weinig voor terug te krijgen. Onrechtvaardig,
vond een ander, want cr waren tenslotte ook vrouwen
die niet trouwden en kinderen kregen. Daarin lag voor
haar de 'onrechtvaardigheid'.
Wij argumenteerden, dat cr bij r.ct'n redenering /.onder
meer van uit gegaan werd. dat de- moeder, tn niet de vader, thuis zoir blijven om voor de kinderen te- zorgen.
Dat dus eigenlijk vrouwen gestraft werden voor het feit
dat de 'gelijkberechtiging' op dat front nog rtirt gerealiseerd was. Alsof het haar schuld is. Sexisme, /.eiJen wc.
Eén vrouw stemde met ons in. /ij /ou binnenkort een
jaar thuisblijven omdat de pogingen van baar man om
op die regeling aanspraak te maken mislukt waren.
Een dagdeel was ingeruimd voor berichten uit <!«• nrdrrlaiuiv vrouwenbeweging. Ken. ging. over wiucvl gcwclil
tegen vrouwen. Na afloop van het verhaal kwamen cr
geen reaktics. in de wandelgangen dr* te meer. O"k later
in di' iliskussies werd er wel op terug gckunien. Waaruic

l
dan 18 jaar) strafbaar stelt, liet is voor de onbevangen
lezirr direkt in het oog lopend, dat dit natuurlijk absoluut geen verklaring is. maar gewoon nóg eens een uitdrukking van homo-angst/haai. Bij de UOK-vrouwen
stuitte het echter op .kollckticvc blindheid.
Uit alles neemt niet weg, dat het toch wel belangrijk is
djt het onder-werp eens ter tafel kwajn. Over de betekenis die het voor de vrouwenbeweging heeft de dwang tot
hctcroscxuaJiteit te doorbreken, kunnen we dan liter
misschien nog eens wat vruchtbaarder praten. Voor de
DDR-vrouwen waren onze gedachten hieromtrent nieuw
en ie wekten in eerste instantie vooral verbazing en verwarring. In hun eigen denken over vrouwenemancipatie,
door hen steeds 'gelijkberechtiging' genoemd, vormt de
gedachte van 'partnerschap' en 'mannen en vrouwen
sarnen' de hoofdtoon. Als daar dan een vraagteken bij
gezet wordt, wordt dit vaak direkt begrepen als voorstel
de mensensoort man om zeep te brengen. Een gebruikelijke, maar toch steeds weer verrassende interpretatie.

Breekpunten

Hel gestolen bek aan Jt- u<i\tberlijtur lliinibutdt
universiteit, hogere tuelutingseiseH vuur v

wel blijkt dit' het wel enorm leeft l>ij vrouwen, maar
toch moeilijk 'ia een twee drie bespreekbaar te maken
is. Dergelijke onderwerpen middels een georganiseerde
beweging in de openbaarheid te gooien was een nieuwe
gedachte voor hen.
•

Heterosexualiteit als instituut
Ken tweede verhaal ging over hcreroscxualiteit als maatschappelijk instituut, c,n over de betekenis die de doorbreking van deze norm voor de vrouwenbeweging heeft.
Zoals het haast altijd gaar, zo ging het ook hier: de hele
,—kluit hetero's (?) wierp zich op het onderwerp homo.•xualitcit; de hcteroscxualitcit i's geen onderwerp.
Maar goed, de oostcuropese homo's verdienen ook zeker
oruc aandacht, want zo'n vrolijk bestaan lijkt me dat
niet.
Of homoscxualiteit wel zo normdoorbrekend was als
door ons voorgesteld werd, 7.0 werd gevraagd. Want in
homoscxuclc relaties word toch vaak minstens zo sterk
aan r« (verdelingen vastgehouden als in heterorelaties.
Het 'tegenargument', dat de bcschuldigcndc'vingcr weer
eens 'de verkeerde kant' op wees. en dat onderdrukten
wel vaker hun onderdrukking doorgeven m plaats van
bestrijden, zal wel niet zijn aangekomen. De maat van
de onderdrukking van homoscxualiteit in de DDR was
hen volstrekt niet bewust. Ken voorbeeld. In de schoolboeken voor het vak 'scxuelc opvoeding' staat de-zinsnede: 'Men moet geen vriendschap sluiten met homosexuelen T>f hun gezelschap zoeken, maar men moet ze
ook niet bclas(trL-n.' J De kwasi-tolerantie van die laatste
opmerking wordt n a t u u r l i j k volstrekt verpletterd door
de boosaardigheid van hei eraan voorafgaande advies,
raad werd on* 'verklaard' door te wijden op de wet,
homoscxuele omgang met minderjarigen (- jonger

Ik vond zelf de diskussies naar aanleiding van de berichten uit de nederlandse vrouwenbeweging het spannendst
aan de konferentic. Het was heel leuk er met.deze vrouwen over te praten, en ze waren allemaal ook zeer tot
diskussie bereid, nieuwsgierig, open en zo. . •
•
Dat brengt me dan op mijn laatste punt: waarin verschilde dit seminar met dat van rwee jaar terug, en wat zouden de oorzaken voor zo'n verschil kunnen zijn. Anders
dan eerder stonden de verschillende bijdragen, hun verhaal over hen en ons verhaal over ons, niet meer zo los
van elkaar. We lieten ons niet meer.zo eerbiedig door
elkaar informeren, maar er werd veel kritieser op elkaar
ingegaan, wat tot goede diskussies leidde. Ik denk dat
de voornaamste reden hiervoor toch we! d^e toenemende
wederzijdse bekendheid met clkaars situatie is. Ook het
vertrouwen dat een dergelijk langduriger kontakt schept,
is gunstig voor een sfeer waarin kontroversieel gcdiskussieerd kan worden. Zo'n evenement is in-tijden dat alom
van een opleving vin de koude ooriog gesproken wordt
een bemoedigend teken.
Ik denk ook dat de veranderingen die in de DDR plaatsvinden in het beleid ten aanzien van het 'vrouwenvraagstuk', bij deze vrouwen een aantal vragen moet wakker
roepen over hun perspektieven. Er doen rich kennelijk
een tantaJ breekpunten voor, die maken dat er niet meer
alleen gesproken kan worden <n termen van 'steeds meer',
'steeds beter', en problemen die 'nog niet' opgelost
zijn. liet zou kunnen zijn, dat dit de westerse fcministicsc praal wat minder exotte* doet klinken, meer bij
eigen vragen en problemen lijkt aan te sluiten dan eerder
vermoed. Ik weet niet zeker of dit zo is, maar het zou
kunnen zijn. Er zijn trouwens weer plannen gemaakt
voor een volgende konferentic. Het wordt een goede
traditie.
1.
2.
3.

In Opstand r*a mei 1980 en HAP n r. 6/80 itun vmttgea
vu> dit temin«r. Beide uitpvcs zijn te verkrijgen bij de
NCSV. Woucbchoteo.
Hild» S«ott, Waaien and locialism. London 1976, p. 4-7.
Kurt B*ch, Gcschleshoerxiehung in der »ozialncachcn
Oixnchulc. Bertin 1974. Geciteerd in.- B*rb«ra Bronnen.
Fraax Hcnny, Licbc. the. Sexumliüc in der DDR, Munchcn
1975.
-
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Bljlage(n):
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BO: j?
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Volgno. Inf. rapp.

Evaluatie

30 november 198;
Betreft:

kennismakingsweekend KvS - CvS .
Op 19 en 20 november 1983 werd te Antwerpen een kennismaking;
gespreksweekend gehouden tussen de Belgische (=Vlaamse) be t
weging Kristenen voor het Socialisme (KvS) en de Nederlandse
beweging Christenen voor het Socialisme , CvS. Tot dit weekend werd besloten toen CvS-secretaris
,: in
september in België verbleef ter voorbereiding van een werelc
congres voor de verschillende bewegingen van Christenen vooi
het socialisme , dat maart/april 198*1 te Avignon/Frankrijk
wordt gehouden . De bjjeenkomst vond plaats in het vormingscentrum Heidebrand , Westmalle bij Antwerpen .
Nederlandse deelnemers :

Rubricering;
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T) Zo nodïQ'andere "rubrlceftrtg"èohg"ëvt)h.

VERVOLGBLAD Nr.

- 1-

B'j °P8(C9Ö3t'/lrl'- ""apport nr.

een u

Na aankomst en lunch op zaterdag geeft
eenzetting over de werkwijze van KvS-Vlaanderen

Hierna volgt een introductie van
. Hij zet uiteen ,
dat de CvS als hoofdorgaan de landelijke vergadering kent.
bestaat een stuurgroep (8 leden) en 13 regiegroepen , gesit
eerd in de meeste universiteitssteden . Als één der belangrijkste GvS-bolwerken gold Nijmegen, waar men op een gegeven
moment 't groepen met in totaal 50 a 60 leden had. Op dit^
moment zijn in Nijmegen 7 leden actief . Als gevolg van de in
vloed vanuit Nijmegen is de discussie binnen de CvS veiegd^
van Barthiaanse theologie naar Latijns Amerika en de bevri
dings-theologie .
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1)

Rubricering:

1)

I) Zo nodig andere rubricering aangaven.

VERVOLGBLAD Nr.

_ 2

-

Bij operaUe-/K>k rapport nr.

geeft enige uitleg op de vraag van
naar de relatie tussen CvS en de DDR. Hij meent dat
veel over de V.S.A. en andere westerse landen weten , maar
nog veel te weinig over Oost- Europa . Daarom is voor de Cv
de Nederlandse Oecumenische Gemeente in het Hendrik Kraemer
Huis in West-Berlijn erg belsngrijk.

. Van Belgische zijde komt de vraag of de Cv
ook in het CNV en het FNV infiltreert . Ook is men geïntere
seerd in celbouwers in de CPN. Van CvS-zijde vertelt men zie
met deze strijdwijzen niet bezig te houden.

Op zondag vindt een samenvatting van de groepsdiscussie pi;
plus een plenaire bespreking .
KvS: praktisch vakbondswerk . Men staat dichter bij de oor•sprong van de beweging in Chili.
CvS: meer theoretisch ingesteld .
Visie op het kerk-zijn : KvS is zelf basiskerk,
CvS laat dit aan anderen over.
In de CVP komen de belangen van de arbeiders via het ACW n
aan bod. In Nederland bestaat een totaal andere situatie .
Tussen CDA en CNV bestaat nauwelijks ; binnen het CDA is
geen standenpartij , zoals de CVP .
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