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To be or not to be? 
De verhouding tussen communisme en 

sociaal-democratie in Nederland 

De verhouding tussen de CPN enerzijds en het so
ciaal-democratische Nederlands Verbond van Vak
verenigingen (NVV) en de PvdA anderzijds mag er 
op het eerste gezicht tamelijk 
statisch uitzien, bij nadere be-

king door het NVV van anti-communistische maat
regelen. 
De jaren zestig werden gekenmerkt door econo

mische vooruitgang waarin stakin
gen eerder uitzondering dan regel 
waren. Niettemin werd het wapen schouwing bi ijkt deze toch dyna

mischer te zijn. Begonnen als ge
zworen vijanden. zijn de CPN en 

Gerrit Voerman van de actiecomités af en toe in 
stelling gebracht, zoals in de Am

de PvdA in de loop der jaren ge
leidelijk naar elkaar toegegroeid. 
De na-oorlogse geschiedenis van 
hun verhouding vormt een trilo-

THEMA 
sterdamse haven in 1963 en in de 
bouw in 1966. Het oplopen van de 
arbeidsonrust aan het eind van het 

gie, die in hoofdlijnen kan wor-
den onderverdeeld in drie perio-
des. 
De eerste fase loopt van 1945 tot 1960. In die tijd 
legde de CPN de nadruk op het ideologische be
lang van de vakbondsstrijd. Bovendien had ze een 
eigen communistische vakbond tot haar beschik
king, de Eenheidsvakcentrale (EVC). Gedurende 
de Koude Oorlog stonden de CPN en de PvdA lijn
recht tegenover elkaar. Communisten werden ge
weerd uit het NVV. Vanuit die geïsoleerde positie 
beschouwde de CPN haar eigen vakverbond als 
een obstakel voor de gewenste eenheid van de ar
beidersbeweging, met als gevolg dat in 1960 de 
EVC werd opgeheven. 

Met het offeren van de EVC op het altaar van de 
eenheid begon de tweede periode. Alhoewel de 
communistische vakcentrale dood en begraven 
was, bleef de marxistisch-leninistische nadruk op 
de loonstrijd overeind. Niet alleen werden CPN-le
den opgeroepen tot het NVV toe te treden, maar 
de CPN trachtte ook invloed te verkrijgen door 
het opzetten van ·actiecomités'. In deze tweede 
fase verbeterden de verhoudingen met de sociaal
democratie aanmerkelijk, zowel met de partij als 
met de vakbeweging. Dit kwam tot uitdrukking in 
de samenwerking tussen CPN en PvdA in gemeen
tebesturen in enkele grote steden en in de intrek-

I 

f-

decennium stelde de CPN in staat 
zich te profileren ten koste van de 
gevestigde vakbeweging. In 1969 

werden actiecomités gevormd in de Groningse 
strokarton-industrie. Nadat het NVV en de andere 
bonden de arbeiders in de kou lieten staan, haal
den deze door communisten geleide comités 
loonsverhogingen binnen. Een jaar later greep de 
CPN in bij de havenstaking in Rotterdam. Onder 
leiding van Fré Meis schoven de communisten een 
Maoïstisch actiecomité opzij teneinde de staking 
succesvol ten einde te brengen. 
Ondanks het toelaten van communisten in het 
NVV verdween bij de CPN de behoefte aan actie
comités niet. De comités werden gezien als waar
devolle verbinding tussen georganiseerde en on
georganiseerde arbeiders. 
De verhouding met de PvdA was nog steeds moei
zaam. Na de formatie van een centrum-links kabi
net onder leiding van de sociaal-democraat Den 
Uyl in 1973 besloot de CPN dit met een 'construc
tieve' oppositie tegemoet te treden. Maar vanwe
ge de economische crisis namen de communisten 
de harde lijn weer op. Ondanks deze strijd tegen 
de sociaal-democratie, pleitte de CPN openlijk 
voor een coalitie met de PvdA bij de parlements
verkiezingen van 1977, waarschijnlijk onder in
vloed van het pact tussen dezelfde twee bewegin
gen in Frankrijk. Hoewel deze optie kon rekenen 
op steun in bepaalde vakbondskringen, werd ze 



ogenblikkelijk door de PvdA afgewezen om reden 
dat de CPN, volgens Den Uyl, geen democratische 
partij was. Bij de verkiezingen leed de CPN haar 
grootste nederlaag in de geschiedenis, terwijl de 
PvdA haar grootste overwinning behaalde. 

Rondom 1980 begon de laatste episode. In deze 
periode ebde de traditionele prioriteit die aan de 
sociaal-economische strijd werd gegeven weg. De 
CPN veranderde van een traditioneel linkse partij 
in een nieuw-linkse, en de loonstrijd werd over
vleugeld door post-materialistische eisen van de 
nieuwe sociale bewegingen als de vrouwen- en de 
vredesbeweging, de anti-kernenergie- en de mi
lieubeweging. 

Leninistisch erfgoed 
Met de electorale nederlaag in 1977 begon in de 
CPN een periode van grote ideologische verande
ring. Allereerst schudde de partij 
haar stalinistische mantel af. Ver-
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boord gezet. Later volgde de formele afschaffing 
van het leninistische principe van het democra
tisch-centralisme in de statuten. 

Democratische machtsvorming 
Het nieuwe tijdperk werd ingeluid op het 26ste 
partijcongres van de CPN in januari 1978. Hier 
werd het strategische concept van de 'coalitievor
ming' ontvouwd -in feite het oude thema van 
eenheid in een nieuwe, eigentijdse versie. Com
munisten, socialisten, progressieve christenen en 
anderen zouden hand in hand moeten gaan ten
einde een alternatief te bieden voor de conserva
tieve economische politiek van CDA en VVD. 
Naast partijen werden allerlei sociale groeperin
gen uitgenodigd aan dit proces van 'democrati
sche machtsvorming' bij te dragen. 
Alhoewel de CPN een andere toon leek aan te 
slaan, bleef zij nog binnen het kader van de klas-

senstrijd. Dienovereenkomstig 
werd in de nieuwe strategie hoge 

volgens werd het leninistische erf
goed -zowel de theorie als het or
ganisatiemodel- afgewezen. Te
zelfdertijd kregen de nieuwe so
ciale bewegingen invloed op de 
CPN. In de loop van de jaren tach
tig maakte een totaal nieuwe par-

'Na verkiezingsnederlaag 

van 1977 verloor de 

prioriteit toegekend aan de vak
beweging. De functie van de bon
den werd beschouwd als 'van een 
niet te onderschatten betekenis' 
voor de totstandkoming van deze 
coalities -naast hun dagelijkse in-

loonstrijd prioriteit' 

tij haar opwachting, die uiteinde-
lijk opging in Groenlinks. In deze 
transformatie verdween ook de traditionele 
oriëntatie op de vakbeweging en de nadruk op de 
loonstrijd. 
Deze metamorfose werd voorafgegaan door een 
verandering in de sociale samenstelling van het 
ledenbestand van de partij. (1) Blauwe-boorden 
werkers -traditioneel de ruggegraat van de CPN
vielen weg, terwijl de witte-boorden sectoren -
studenten, de sterk groeiende dienstensector, 
ambtenaren en onderwijzend personeel- meer en 
meer het gezicht van de partij bepaalden. Kort
om, in het ledenbestand van de CPN werden in
dustrie-arbeiders vervangen door leden van de 
nieuwe middengroepen, die nieuwe, 'post-mate
rialistische' eisen inbrachten. 
In het begin hadden de nieuwkomers zich nog ge
conformeerd aan de regels en de tradities van de 
stalinistische partij. Maar na de desastreuze parle
mentsverkiezingen van 1977 kwamen intellectu
elen, en later feministes, in verzet tegen de stali
nistische partijcultuur. Zij eisten meer vrijheid van 
discussie en ideologische vernieuwing. (2) Het in
terne partijconflict tussen de orthodoxe vleugel 
en de vernieuwers eindigde in een overwinning 
van de laatsten. Onder druk van de gecombineer
de oppositie van intellectuelen en vrouwelijke le
den werd de leninistische ideologie in 1984 over-
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zet voor de belangen van de wer
kers. In plaats van ondergeschikt 
te zijn aan een kortzichtige partij-

politiek, zou de vakbeweging een 'strijdorganisa
tie van de arbeidersklasse voor verdediging van 
de sociale voorzieningen, voor loon en voor maat
schappelijke hervormingen, medezeggenschap, 
controle op investeringen, voor solidariteit met 
de derde wereld en voor de mogelijkheid tot in
grijpen bij duidelijk wanbeleid in de ondernemin
gen' moeten zijn. {3) 
Geheel in lijn met eerdere congressen riep de 
CPN-leiding op tot 'eenheid in het NVV en verster
king van de NVV-bonden'. (4) Verder verlangde ze 
de democratisering van de vakbeweging, die be
dreigd werd door bureaucratisering. Net als in het 
verleden werden actiecomités gezien als het 
meest geëigende middel om eenheid tot stand te 
brengen tussen de bonden en de georganiseerde 
en ongeorganiseerde arbeiders. 
Na het 26ste congres was actie het parool. De CPN 
probeerde protestbewegingen op te zetten tegen 
de politiek van de centrum-rechtse coalitie, die 
aanstuurde op bezuiniging op de sociale zeker
heid en een bevriezing van de lonen van ambte
naren. Voor dit doel werd het geijkte middel van 
de actiecomités opnieuw ingezet. (5) De CPN 
dichtte zichzelf een 'initiërende en leidende rol' 
toe in dit protest. (6) 



Tot op zekere hoogte wierp de nieuwe politiek 
van de CPN vruchten af. De acties tegen de soci
aal-economische politiek van het kabinet resul
teerden in de Dialoog van Driebergen, een min of 
meer geïnstitutionaliseerd overleg waaraan be
paalde vakbondskaderleden en leden van 
progressieve partijen (waaronder de CPN) deelna
men op persoonlijke titel. Desalniettemin groeide 
in de partij de weerstand tegen de traditionele 
prioriteit die de leiding gaf aan deze sociaal-eco
nomische thema's. (7) In het debat bekritiseerden 
de 'vernieuwers' de 'hiërarchie van strijdterrei
nen' en probeerden zij de heilige status van de 
loonstrijd omver te werpen. Zij groepeerden zich 
tegen de eendimensionaliteit waarmee de 'anti
monopolistische strijd' door de partij werd nage
jaagd. De oppositie verweet de CPN deze strijd 
niet te verbinden met andere belangrijke vraag
stukken als de milieuvervuiling of de traditionele 
arbeidsdeling tussen mannen en 
vrouwen. (8} In wezen botsten de 
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beginselen in 1984. (11) Daarbij was het leninisme 
ingeruild voor het feminisme als een van de 'inspi
ratiebronnen' van de CPN. Ofschoon het marxis
me de vernieuwingsdrang overleefde, werd de 
opvatting van de klassenstrijd als enige motor van 
de geschiedenis afgewezen. In plaats van de do
minante anti-these tussen kapitaal en arbeid er
kende het program daarnaast het bestaan van di
verse andere tegenstellingen, zoals die tussen de 
seksen, tussen mens en natuur, tussen Noord en 
Zuid, en tussen hetero- en homosexualiteit. De 
CPN onderkende in dit verband 'zowel de onder
linge verwevenheid als de afzonderlijke dynamiek 
van deze tegenstellingen'. (12) In overeenstem
ming hiermee verwierp de CPN de opvatting van 
de communistische partij als voorhoede van de ar
beidersklasse en de daarmee verbonden visie op 
de vakbonden als transmissieriemen. Partij en so
ciale beweging werden gelijkwaardig gesteld en 

'elke hiërarchische rangschikking 
van bewegingen' werd nadrukke
lijk verworpen. (13) bekende materiële vakbandseisen 

met de nieuwe 'post-materialisti
sche' vraagstukken die door de 
nieuwe sociale bewegingen naar 
voren werden gebracht. 
Deze discussies over de rangorde 
van strijdterreinen beïnvloedden 

'Invloed van nieuwe 

middengroepen maakte 

CPN salonfähig' 

In haar nieuwe beginselprogram 
beschouwde de CPN de vakbewe
ging en de actiecomités nog 
steeds als belangrijke instrumen
ten om de democratisering op het 

onvermijdelijk de tot dan toe do-
minante ideologische positie die 
de vakbeweging had ingenomen. (9) Volgens het 
marxisme-leninisme vormden de vakorganisaties 
het voornaamste middel om de verbinding tot 
stand te brengen tussen de communistische voor
hoede en de massa's. Aanvankelijk veranderde 
het verschijnen van nieuwe sociale bewegingen 
deze zienswijze niet. In overeenstemming met de 
theorie werden deze nieuwkomers ondergeschikt 
beschouwd aan de vakbeweging, met de vredes
beweging wellicht als enige uitzondering. Vrou
wenstrijd, de milieubeweging en de anti-kern
energiebeweging werden verwelkomd als bond
genoten in coalities, maar tegelijk als onderge
schikt aan de arbeidersbeweging. Ideologisch 
werden hun acties ingepast in de alomvattende 
klassenstrijd. Maar de vernieuwingsvleugel -in het 
bijzonder de feministes- verzette zich tegen deze 
orthodoxe claim. In plaats daarvan pleitte ze voor 
het toekennen van 'een gelijkwaardige positie 
van traditionele bewegingen (partijen, vakbon
den) en nieuwe bewegingen'. (10) 

Nieuw partijprogram 
Het interne conflict tussen de orthodoxe en de 
vernieuwingsvleugel eindigde in een overwinning 
voor de laatste, wat tot uitdrukking kwam in een 
partijprogram met een compleet nieuw pakket 
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terrein van de economie te be
werkstelligen. Beide organisatie
vormen werden 'essentieel' ge-

acht in het systeem van economische planning dat 
de CPN voor ogen had. (14) De vakbeweging had 
echter definitief haar bevoorrechte positie bij de 
CPN verloren. Alleen in het orthodoxe Verbond 
van Communisten in Nederland (VCN), dat uit de 
CPN was gestapt nadat de nieuwe partijbeginse
len waren aangenomen, werden de vakbonden 
nog gekoesterd op de traditionele communisti
sche wijze. 

Dialoog met PvdA 
De nieuwe koers die de CPN was ingeslagen wek
te de belangstelling van de PvdA. In de jaren ze
ventig had de sociaal-democratie een proces van 
radicalisering doorgemaakt. In deze marxistische 
opleving was de traditionele anti-communistische 
opstelling enigszins geërodeerd. In 1979 gaf het 
PvdA-congres de partijleiding de opdracht een 
onderzoek in te stellen naar de omwenteling in 
de CPN, teneinde te bepalen of de communisten 
als mogelijke coalitiepartners konden worden be
schouwd. De resultaten van dit onderzoek wer
den in 1981 gepubliceerd. Volgens het partijbe
stuur was het nog te vroeg om de veranderingen 
in de CPN volledig naar waarde te schatten. Het 
had vooralsnog geen hoge pet op van de CPN als 
serieuze partner; in het bijzonder vormde de leni-



nistische ideologie van de CPN een ernstige hin

derpaal. 
Bij deze beoordeling was de communistische op
stelling ten aanzien van de vakbeweging betrok
ken. Op dit gebied gaapte er nog een wijde kloof 
tussen de PvdA en de CPN. Met name de actieco
mités vielen bij de PvdA niet in goede aarde: als 
'strijdorganisaties' was hun functie vooral·het on
der druk zetten van de vakbondsleiding. Verder 
bekritiseerde de PvdA het traditionele communis
tische onderscheid bij de vakorganisaties in een 
reformistische top -die in de regel zijn beginselen 
verkwanselde- en een revolutionaire basis, die al
tijd klaar stond voor actie maar daar door de lei
ding van werd afgehouden. De 'systematische ma
nier' waarop de CPN had geprobeerd om leiding 
te geven aan de georganiseerde oppositie in de 
vakbonden werd eveneens veroordeeld. Al met al 
vroeg de PvdA zich af 'of de CPN bereid is om vol
ledig te breken met de klassieke leninistische me
thode van het opzetten van actiecomités om een 
'tegenleiding' tegen de vakbondsleiding te orga
niseren.' (15) 

Ondanks deze kritische inhoud werd het eindoor
deel van de PvdA over het algemeen toch gewaar
deerd door de CPN. Het partijbestuur besloot om 
een dialoog met de PvdA over alle mogelijke 
vraagstukken aan te gaan met het oog op samen
werking. Toch zaten de negatieve aanmerkingen 
over de communistische houding tegenover de 
vakbeweging niet lekker. R. Haks, lid van het par
tijbestuur, trachtte de PvdA met gelijke munt te
rug te betalen door te wijzen op de sociaal-demo
cratische opstelling 'om de vakbeweging te zien 
als een transmissieriem voor een regeringspoli
tiek'. (16) S. Geugjes beschuldigde de PvdA van 
een valse voorstelling van zaken wat betreft de 
actiecomités. (17) 

Vorming Groenlinks 
Hoewel zowel de CPN als de PvdA de bereidheid 
om besprekingen aan te gaan hadden geuit, is het 
er nooit echt van gekomen. In 1982 werd de CPN 
toegelaten tot het geïnstitutionaliseerde 
'progressief overleg' tussen de PvdA, de PSP en de 
PPR. Desalniettemin bleef een meer diepgaande 
uitwisseling van inzichten uit en na verloop van 
tijd verloor de PvdA haar belangstelling voor de 
CPN. In de jaren tachtig, tijdens een lange periode 
in de oppositie, verruilden de sociaal-democraten 
de strategie van het nastreven van een progressie
ve meerderheid voor de bereidheid een coalitie 
met de christen-democraten aan te gaan. De CPN 
verdween volledig uit het zicht. 
De PvdA mocht dan wel haar interesse in de CPN 
hebben verloren, de CPN daarentegen bevestigde 
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telkens opnieuw haar sterke voorkeur voor 
progressieve samenwerking. (18) Ten dele als ge
volg van de sociaal-democratische koerswending, 
(19) kwamen de communisten wel dichter te staan 
bij andere kleine partijen ter linkerzijde van de 
PvdA, zoals de PSP en de PPR. (20) Deze twee min 
of meer nieuw-linkse partijen hadden aanvanke
lijk geen belangstelling voor een traditionele, ge
centraliseerde, gedisciplineerde arbeiderspartij 
als de CPN. Maar na de communistische verkie
zingsnederlaag in 1977 en de daaropvolgende de
stalinisering vond een toenadering plaats. Dit 
proces won aan kracht onder invloed van de nieu
we sociale bewegingen en mondde uit in een uit
gebreide electorale samenwerking. Gehoopt 
werd dat door de blokvorming van deze kleine 
linkse partijen de sociaal-democraten naar de lin
kerzijde van het politieke spectrum getrokken 
zouden worden. 

De electorale samenwerking met de PSP en de 
PPR bood de CPN weinig soelaas: bij de parle
mentsverkiezingen in 1986 verloor ze al haar ze
tels. Het partijbestuur richtte zich allereerst tot de 
PvdA, maar dit werd geen succes. Bij nader inzien 
evenwel bleek dat de CPN niet ingenomen was 
met de minder étatistische middenkoers van de 
PvdA op dat moment. (21) De samenwerking met 
de PSP en de PPR werd voortgezet, alhoewel de 
CPN zich nog niet volledig van de PvdA had afge
keerd. Uiteindelijk besloot het trio, onder de 
naam Groenlinks, gezamenlijk aan de landelijke 
verkiezingen mee te doen. Op de valreep werd 
ook de EVP daarbij betrokken. Teneinde de eigen 
traditionele aanhang te overstijgen richtte men 
zich ook op het aantrekken van zwevende kie
zers, in het bijzonder uit de nieuwe sociale bewe
gingen en de vakbonden. 

Conclusie 
In de geschiedenis van de verhouding tussen de 
CPN en de sociaal-democratie kunnen twee para
doxen worden onderscheiden. De eerste staat aan 
het begin van de trilogie, de ander aan het eind. 
De eerste paradox betreft de oprichting van de 
EVC aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. 
Deze vakbond werd door de CPN opgericht om de 
geïsoleerde positie die ze in het interbellum had 
ingenomen, te doorbreken. Als de EVC alle poli
tiek en religieus verdeelde arbeiders zou kunnen 
verenigen, zou de CPN in het kielzog daarvan aan 
politiek prestige winnen, zo luidde de verwach
ting. Maar de hele operatie pakte anders uit dan 
verwacht. De vooroorlogse verdeeldheid bleek 
hardnekkig te zijn en duurde voort tijdens de 
Koude Oorlog. In die omstandigheden werd de 
EVC voor de CPN een blok aan het been die een 



hernieuwde uitsluiting alleen maar bevorderde. 

Pas in de jaren zestig, na de opheffing van de EVC, 

veranderde het tij. 
Aan het einde van de trilogie is de tweede -fatale
paradox gesitueerd. In de jaren tachtig was de 

CPN ten lange leste erin geslaagd uit haar geïso
leerde positie te geraken. Maar zij moest daar
voor betalen met haar voortbestaan. Eenmaal ge
destaliniseerd en gedeleniniseerd was het Neder

landse communisme respectabel geworden en 
veranderd in een aantrekkelijke coalitiepartner. 
Helaas was het niet de geliefde PvdA die de CPN 
het hof maakte, maar de vaak beschimpte pacifis
ten en radicalen. Zoals al gesteld was de prijs voor 
deze doorbraak hoog. De sterke invloed van de 
nieuwe middengroepen en de nieuwe sociale be
wegingen met hun post-materialistische waarden 
maakte de CPN salonfähig, maar dit werd bereikt 
ten koste van de communistische identiteit. De 
oprichting van Groenlinks symboliseerde deze 
omvorming van de CPN van een proletarische, 
rode partij tot een min of meer groene. (22) Uiter
aard beïnvloedde deze metamorfose de traditio

nele voorkeur voor de vakbeweging. Van deze 
oude voorliefde van de CPN was op het eind wei

nig meer over. 
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