
Voorbij het  communisme 
in Nederland en Frankrijk 

O m  de tachtigste verjaardag van de Oktoberrevolutie waardig te vieren, organiseer- 
de de extreem-rechtse, traditioneel kiitholieke beweging ChrÃ©tzenrÃ©-Solzdarz begin 
november 1997 in Parijs een 'Internationdal proces tegen de communistische regi- 
mes vanwege misdaden tegen de menselijkheid'. Het was een 'moreel proces', vol- 
gens organisator Bernard Antony, maar niet minder nodig dan de strafzaken van 
Neuienberg. Marx heeft trouwgezworen aan Satan, en het communisme is door die 
eed getekend, nep Anrony voor een menigte die door het dagblad Le monde 'enigs- 
zins hysterisch' genoemd werd. 

Antony staat geisoleerd. Zijn oproep voor een Neurenberg voor de communisten 
viel dus in het water. Toch leek het er even op dat er, afgezien van de extreem-rechtse - 
folklore, ook een serieus debar zou losbarsten over de steun waarop communistische 
regimes bij linkse bewegingen in het Westen lange rijd konden rekenen. Dat kwam 
vooral door de vublikatie van Le livre noir du communisme, een liivie boekwerk , 
waarin een poging wordt gedaan om alle misdaden, begaan uit naam van het com- 
miinisme. OV een ri~tre re zetten. Aanvankeliik werd het L w e  nozr enthousiast ont- , , 
haald als een knappe prestatie van een groep historici. Daarna werd, met name in Le 
monde en Le monde diplomatzque een kritischer debat gevoerd over het boek. Dat 
leidde tot enorme verkoopcijfers (meer dan 250.000 exemplaren werden er ver- 
kocht). 

Ook in Nederland werd een debat gevoerd over de houding tegenover het com- 
munistische verleden. Frits Bolkestem maakte lawaai, krees wat reacties -en daar- 

u 

mee was het afgedaan. De korte duui was de enige overeenkomst met het debat in 
Frankrijk. Voor de rest vallen vooral de verschillen op, verschillen in toon, felheid en 
politieke inzet van de afrekening met het communistische verleden. Maar net zo 
min als in Nederland had het debat in Frankrijk een bevredigend resultaat. De oor- 
spronkelijke motieven, waarmee intellectuelen en anderen zich in het Westen achter 
het iode vaandel schaarden, kwamen noch bq Bolkestein, noch bij de Franse inlei- 
der van het Lzure wir tot hun recht. Toch zijn juist die motieven essentieel voor een 
goed begrip van de langdurige solidariteit met regimes die het tegendeel vertegen- 
woordigden van de waarden die dezelfde linkse westerlingen aanhingen. 

In h e r w e r k t  verleden werpt Frits Bolkestein een aantal vragen op over het pro- 
communistische engagement van intellectuelen aan weerszijden van de Muur. Mijn 
tegenzin tegen Bolkestein en zijn zelfgenoegzame liberalisme weerhield mij er lang 



van 7ijn nieuwste werkje re lezen, hoc iiireressanr de vergelijkmg met het Franse de- E \ I P ~ P W ~ \  

bat nvei het Livre nair dn commumsme ook leek te zijn. BIJ lezing blijkt Bolkesteiii 
nog geviâ€¢alijk d.111 ik al dacht O p  de eerste bladzijde haalt HIJ mijn antipathie ge- 
riadeloos onderuit met een verwijzing naar de schrqver Artliur Koestler. Alsof h11 
7,ichtjfi en volstiekt onveiwachr een geliefde dichtregel citeert Zo iemand sluit je, 
wx er ook vim komen moge, in je Iitirt. Want wie kent Arthur Koestler nog? 

Vooi de oorlog was Koestlei als comniunistische journalist korte rijd een agent 
van de Komintein tijdens de Spaanse Burgeroorlog, maar hij nam afstand van de 
Sovjetunie in zijn magistiale ionian Darkness at â€¢ioo (1740). In de essaybundel The 
Godtbatfiâ€¢il (1950) iette Koestler met enkele andeie linkse westeise intellectuelen 
Speiider, Gide, Silene en anderen) uiteen hoe intens ze in de toekonisr van de Sov- 
jctuiiie grloofd hebben, en hoe moeilqk en dramatisch het was om dat geloof te vei- 
heien. Arthur Koestlei stond ot~trneiend, teilhaai en geengageerd middenin de7e 
eeuw. Boll\esteui noemt hem in zqn inleiding, omdat Darkness at noot1 een van de 
boeken was die 7ijn houding ten opzichte van het communisme bepaalden Koest- 
Iers i i u r ~  sti.â€¢.i aldus vanaf de eerste bladzijde van 7 i p  hoek viijgevig op hem nee1 

Soiiis is het ~iangenan~ei om in sentimentaliteit re blijven steken. Bolkestein 
Iilijh, hoe svniptitliiek ook, het hele hoek in de schaduw \tin zijn referentie staail. 
Zo.â€¢ wq ,illeii, natuurlijk, maar hiei is her wel ernstig. Roemt de Haptekst zijn 'hel- 
deie stijl'^ Het is vooral opvallend hoe Frirs Bolkesteiii erin slaagt om i11 de acht 
bladzijden van iijn 'Bij wijze van mi ei di^^$ maai liefst eenenzeventig keel 'ik' te zeg- 
gen. Misschien is liet een welo\erwogen stijlfiguur, waarmee hier her individu, dat 
n het voormalige Oostblok 70 misdadig werd ontkend, onveibloemd recht wordt 
geda..in, als ultieme lange neus n u r  de heren communisten Ik, ik, ik, inept de lihe- 
a'â€¢ D.it is polinek honorabel en verdedigbaar, maar het blijft lelijki 

Ro\endien heeft Bolkesteiii niet veel nieuws re melden. Hoe kiin het toch, v i~agr  
lm zich af, diâ€ zoveel iiitellectuelen eindeloos lang achter de Sovjetunie bleven s tan .  
reiwijl re hadden kunnen en moeten weten van de Codag? Die vraag is al vaak ge- 
~ te ld ,  en velen hebben een antwoord beproefd, onder wie Arthur Koestler. Helaas 
â € ¢ ,  de  liberale voormiin onze geliefde schrijver hiel jamnierlijk in de steek Ziln in- 
leiding is te kort om een eigen aiirwoord te schetsen, de gespiekken die eiop volgen 
gii,iii ei niet over Niettemm noemt Bolkestein lukiaak drie redenen voor het be- 
~ t i ~ i n  v m  fellow-travelIers en westerse communisten uit de rijke literatuur over het 
onderwerp. Vervolgens verwerpt hij ze alledrie in een soevereine handomdraai - 
ma.ir de manier \v.iarop is oiirhutseiid oppeivlakkig Het zal hem m z i p  drukke po- 
nieke bestaan aan rijd ontbroken hebben. 

Ien eerste, schrijft Bolkesteii~, wordt gezegd dat de bois~ewieken erin slaagden 
zich voor te doen als erfgenamen van de Franse Revolutie en dus van de Verlichting, 
w ~ ~ i r d o o r  veel intellectuelen zich logischerwijs verplicht voelen om de Sovjetunie te 
sreniien. Ten tweede, en hier haalt Bolkestein de Franse essayist Jean-FranÃ§oi Revel 
a.in, hoopten intellectuelen dat ze IIJ de revolutie de macht zouden krijgen die ze 
naar eigen oordeel verdienden. Ten derde was de gedachte aan de wereldrevolutie een 
verleidelijke valkuil waarin veel intellectuelen moreel verdwenen zijn, 70 citeert Bol- 
kcstein Vac1.w Havel, omdat er een universele oplossing van sociale problemen werd 
geboden. Inrellect~ielen verlangen nu eenmaal vaak naar een holistische benadering 



h ~ m ,  ,i Deze drie verklaringen zijn voor Bolkestem respectievelijk te francocentrisch, te 
platvloers en te rationeel. In zo weinig woorden Dat klinkt goed, maar is op het 
tweede gezicht zeer' merkwaardig. Wat brengt Bolkestein ertoe om te suggereren dat 
de Verlichting een exclusief Frans project was, of dat een verwijzing naar de Franse 
Revolutie francocentrisch is? Bolkesteins eigen liberalen benepen zich overal in Eu- 
ropa op de vrijheid die de Revolutie bracht. Voor de gelijkheid en de broederschap 
kwam de internationale arbeidersbeweging op. Zij heeft overal ter wereld uitdruk- 
kelqk de Franse Revolutie als belangrijke inspiratiebron genomen. Lenin, toch echt 
geen Fransman, zei over de strategische inspiratie die hem uit Parijs toewaaide glas- 
helder: de bolsjewieken zijn de jacobijnen van de proletarische revolutie. Kortom: 
ideeen die in Frankrijk zijn geboren, kunnen eldersvan invloedzijn, 

Bolkesrein heeft wel gelijk als hij de vermeende machtshonger van intellectuelen 
als verklaring te platvloers noemt. Honger naar een illusoire vrijheid, ja, en naar ma- 
tende verbeteringen, natuurlijk, maar niet naar macht. Communistische intellectu- 
elen werden tezeer geplaagd door hun schuldgevoel tegenover de echte proletariÃ©rs 
Bij zijn derde verwerping zit Bolkestem er opnieuw naast Wat is er te rationeel aan 
Havels verklaring dat intellectuelen zich aangetrokken voelden tot universele oplos- 
singen? Zo'n verlangen kun je mneilijk'te rationeel' noemen. Rationeel zou je juist 
kunnen beseffen dat zo'n theorie niet bestaat, of inhoudsloos zou zijn. Het verlan- 
gen naar een Groot Verhaal, waarin het hele bestaan van uitleg en perspectief wordt 
voorzien, laat zich j~iist niet met de ratio beheersen. Volgens Havel verklaart existen- 
tiÃ«l angst waarom ook intellectuelen communist konden zijn. Zelfs zij, weet de 
dramaturg, hebben soms een gevoelsleven. 

Kortom, hier is Bolkestein re kon van stof en eigenlijk blijft hij dat. Van zijn ei- 
gen gedachten wordt weinig duidelijk. Het boek bestaat voornamelijk uit gesprek- 
ken met mensen die op hoge posities in Oostbloklanden hebben gewerkt, of die na 
de val van de Muur een rol begonnen te spelen. Geen wereldschokkende interviews, 
maar dat is geen wonder, want journalistiek is nog steeds een vak en Bolkestem is 
duidelijk geen journalist. Bovendien, na Koestler en Andrb Gide, en al die anderen, 
hebben we echt al veel gehoord in de serieTerugkijken Met Voormalige Communis- 
ten. 

Bolkestein stelt aan het sloi van zijn inleiding, min of meer voortbordurend op 
her voorgaande, dat alleen wou/Â£l-be-iiitellectuele door de communistische ideolo- 
gie werden aangetrokken, omdat zij bang waren voor de eenzaamheid van de 'echte' 
intellectueel. Ze zochten, zegt Bolkestein, naar nieuwe ankers die een schip van ze- 
kerheid boden. Maar angst voor eenzaamheid is een tamelijk algemeen verschijnsel, 
niet voorbehouden aan gelovigen en partijleden. Waarom 'echte' intellectuelen niet 
gevoelig zouden kunnen zijn voor het messianieke aspect van het communisme, laat 
Bolkestein onbeantwoord. 

Interessant is evenwel dat Bolkestein hier duidelijk maakt, dat de rol van de in- 
tellectueel het onderhuidse thema van zijn boek is. Dat vraagstuk zit hem minstens 
zo dwars als de communistische verleiding. Maar ook hier komt niet meer dan een 
schets van een antwoord. Intellectuelen horen onafhankelijk te blijven van elke par- 
tij en van elk systeem of geloof Bolkestem laat het de Tsjechisch/Italiaanse politicus 
Jiri Pelikan zeggen (p. 199), maar hij voelt er zich overduidelijk verwant mee. Zijn 



gesprek met Gyorgy Konrad voegt daar weinig aan toe, behalve de sombere vraag: I ~ , P E F S S , E S  

Denkt u dat een intellectueel in de actieve politiek kan gaan en toch intellectueel 
kan blijven? Konrad schudt (op p. 248) zijn mediatiek uitgemolken hoofd. Neen, 
dat kan niet. 

Hier lezen we iets dat lijkt op de lichte melancholie van een gemankeerde intel- 
lectueel - want politicus. Bolkesteins verwijt aan de pro-communistische intellectu- 
elen heeft dan drieverdiepingen. Ze hadden zich verre moeten houden van commu- 
nisten. Ze hadden elk geloof moeten afwijzen (ook in het liberalisme?). Ze hadden 
bovendien buiten de politiek moeten blijven, en doen wat Bolkestein zelf eigenlijk 
had gewild, namelijk onafhankelijk, kritisch en scheppend de wereld volgen: Politici 
zonder partij. Tijdens de bezetting kunnen mtellecruelen belangrijk zijn. Na de be- 
vrijding, als de democratie terugkeert, verliezen de intellectuelen hun nut, en die- 
nen ZIJ zich niet in te laten met de schermutselingen van de democratische politiek, 
oppert Bolkestems vri~zwevende intelligentie (op p. 198). 

Waar is de geÃ«ngageerd intellectueel in Onuerwerkt verleden? Nergens. Blijkbaar 
moet men volgens Bolkestein voor de gekngageerde intellectuelen in Frankrijk zijn. 
De Tsjechische president, de Chinese en Indonesische studenten en vele andere ac- 
neve denkers bewijzen dat het niet waar is. Maar inderdaad, het intellectuele debat 
in Frankrijk is geengageerder dan in Nederland. 

Het kortstondige Nederlandse debat over de solidariteit van westerse communisten 
met het destijds reeel bestaande socialisme werd in Frankrijk op hetzelfde moment 
op aanmerkelijk heftiger toon gevoerd. Bolkestein zou daarin een gezellige babbe- 
laar zijn geweest. Voor de Franse heftigheid waren meerdere redenen, die niet te re- 
duceren zijn tot de gedachte dat de gekngageerde intellectueel en het gebruik van 
grote woorden nu eenmaal typisch Frans zijn. Daarentegen heeft de heftigheid alles 
te maken met de politieke constellatie waarin het Lture noir du communisme ver- 
scheen. 

De Partt communiste franÃ§di (PCF) was decennialang een grote en invloedrijke 
partij, vooral ook bij het geletterde deel van de bevolking. Een zeer grote groep 
Franse intellectuelen kan zich dus vragen stellen over de solidariteit met de commu- 
nistische regimes, temeer waar die solidariteit, vanwege de Franse invloed in de we- 
reld, gevolgen heeft gehad in de mternationale politiek. Verreweg de meesten heb- 
ben na de invasies in Hongarije en Tsjechoslowakije, en na Solzjenitsyns GoelagAr- 
chtpefide Franse vertaling verscheen in 1973)) dat moeizame proces natuurlijk allang 
achter de rug. Dat neemt niet weg, en Bolkestein zal her zeker kunnen beamen, dar 
er genoeg mensen zijn die achteraf een flinke steek willen uitdelen aan al die linkse 
intellectuelen die zolang het maatschappelijke debat hebben bepaald, zichzelf kri- 
nsch noemden en her morele gelijk aan hun kant zagen staan. 

Voormalige linkse intellectuelen die revanche willen nemen op hun vroegere zelf 
Lqn daarin de hardsten - opgezweept door een zekere schaamte. Onder hen historici 
als Stephane Courcois, die de inleiding schreef bij het Lmre wir  du communisme. 
Daarin komt hij na de opsomming van de misdaden, begaan uit naam van het com- 
munisme, uit op honderd miljoen slachtoffers Dat aantal is het resultaat van een 
twijfelachtige rekensom waarin alles op een hoop wordt gegooid en sommige cijfers 



K ~ i s i s  7 2  worden overdreven. Zo stelt Counois het aantal slachtoffers van communisten in 
Latijns-Amerika op 150.000. Uit de hoofdstukken die op de inleiding volgen is dat 
aantal onmogelijk af te leiden, tenzij alle slachtoffers van de oorlog tegen Somoza in 
Nicaragua, en vervolgens tegen de contra's, die betaald en gestuurd werden door Ro- 
nald Reagan, aan de communisten worden toegeschreven. Het aantal politieke ge- 
vangenen in Nicaragua in 1983 wordt gesteld op 20.000, rienmaal meer dan in het 
Amnesty-rapport van hetzelfde jaar, waarnaar niettemin voor dit aantal wordt ver- 
wezen. De overdrijving gaat van details naar grote getallen. De slachtoffers van de 
Cambodjaanse genocide worden opgeteld bij de gevolgen van de hongersnoden die 
de Sovjetunie na 1918 hebben getroffen, ook die van 1919, tijdens de burgeroorlog. 
De slachtoffers van Pol Pot, die alle intellectuelen wilde elimineren (dat wil zeggen 
iedereen met een bril) en de terugkeer naar de primitieve landbouwstaat predikte, 
worden opgeteld hij de slachtoffers van de periode na de revolutie in Rusland, toen 
daar juist een grote alfabetiseringscampagne werd gehouden. Komen de verschillen- 
de auteurs op ongeveer vijfentachtig miljoen doden in de hele wereld, Courtois 
komt op honderd miljoen, een persoonlijke schatting, zoals hij zelf toegeeft, om 
geen slachtoffers over het hoofd te zien. Met deze optelsom wordt alle historische en 
specifieke context weggegomd ten gunste van een zo zwart mogelijk beeld van 'de 
communisten'. Voor de geschiedenis als wetenschap is dat zinloos. Een dergelijke 
optelsom is daarom uitsluitend een politieke, ideologisch geladen operatie. Stepha- 
ne Counois werd er door zijn co-auteurs - die achteraf woedend waren over zijn in- 
leiding - dan ook van beschuldigd, dat hij 'obsessioneel'veel moeite had gedaan om 
de honderd miljoen te halen. Alsof bijvoorbeeld zesng miljoen niet al weerzinwek- 
kend genoeg is. 

Naast ressentiment van sommige intellectuelen tegen hun vroegere communisti- 
sche zelf, is her debat in Frankrijk getekend door de huidige politieke constellatie. 
Om te beginnen is de PCF als enige communistische paraj na de val van de Muur 
niet ten onder gegaan. Alleen in de PCF hoor je nog op scholingsavonden vertwij- 
felde vragen stellen als- Maar zo slecht kan het in de Sovjetunie toch niet geweest 
zijn? Er zijn nog altijd duizenden stalinisten in de PCF, en al hebben ze de macht 
niet meer, dat maakt elk debat over het reeel niet meer bestaande socialisme emorio- 
neler dan elders. 

De PCF speelt bovendien nog steeds een rol in de Franse politiek. Kritiek op 
het verleden van de PCF speelt daardoor een rol in de nationale politiek. Het Liure 
nozr du communismewas bedoeldvoor de tachtigste verjaardag van de Oktoberrevo- 
tune, maar kwam UIT toen er in Frankrijk net een regering was geinstalleerd, waann 
naast socialisten en groenen voor het eerst sinds tijden ook weer communisten mee- 
regeerden. Het kon daarom niet missen. zwaaiend met het Livre noirvroeg de libe- 
rale afgevaardigde Charles de Courson in het parlement aan premier Lionel Jospin 
war hij zou gaan doen om deverantwoordelijkheden vast te stellen van hen die deze 
verschrikkingen hadden ondersteund. Jospin antwoordde dat de communisten ten- 
minste goed waren geweest in het verzet en dat ze, hoewel te laat, duidelijk afstand 
hadden genomen van het stalinisme: 'De PCF heeft de premier de vrijheden nooit 
bedreigd. Hij heeft de les geleerd uit het verleden. Hij zit in de regering en ik ben 
daar trots op,' verklaarde Jospin. Daarop verliet de opgewonden UDF-fraktie van 



Courson het parlement. De gaullisten van de RPR bleven zitten. Per slot had De I ~ , P R X < ~ , F S  

Gaulle zelf ook met communisten geregeerd, kort na de oorlog. 
Maar het boek kwam terug, ditmaal in handen van de nummer twee van het ul- 

trarechtse Front national, Bruno MÃ©gret Die stelde een ogenschijnlijk eenvoudige 
vraag: Als de socialisten een coalitie sluiten met die abjecte PCF, dan mogen de 
rechtse pannen toch ook samenwerken met het Front natzonal, dat njdens het Der- 
de Rijk nier eens bestond? 'Communisten, moordenaars', nep de FN-aanhang vro- 
lijk, en die vrolijkheid Steeg toen bleek dar het argument gemakkelijk aansloeg. Voor 
een deel van de basis van RPR en UDF is de nederlaag van 1997 onverteerbaar en is 
het onbegrijpelijk dat de Parijse partijleidingen de banvloek over het Front ('racis- 
tisch en xenofoob', zei Jacques Chirac) niet opheft. Het Lzure noir speelt dus, vol- 
strekt buiten de wil van de auteurs om, een directe rol in de legit~merin~van de vele 
lokale coalities die inmiddels met het FN gesloten zijn. Het wordt dankbaar gelezen 
door gaullisten en liberalen die hun eigen schuldgevoel over huidige foute allianties 
willen sussen. 

Zo verwerd de discussie tot een vruchteloze ruzie en daaruit kon geen antwoord ko- 
men op de vragen waar het eigenlijk over zou moeten gaan: Waarom duurde de 
steun aan 'communistische' regimes zo eindeloos lang? Waarom waren er zo veel in- 
tellectuelen vriendelijk voor Moskou? (Hoeveel? En wat is veel' Het was een min- 
derheid, zegt Kontad.) 

Coiirtuis noch Bolkestem komt met antwoorden Voor de eerste is het de vraag 
in hoeverre hq daar in geinteresseerd was. Bolkestein is dat wel, maar in zijn bijdra- 
gen ontbreekt een essentiele dimensie. Hij heeft in zijn beschouwingen geen regel 
gewijd aan de onmenselijke kanten van het kapitalisme. Bolkestein was bij Shell na- 
tuurlijk geen onderbetaalde schoonmaker, maar is het echt zo moeilijk om m re zien 
dat de armoede m de eerste helft van deze eeuw, vooral na de beurskrach van 1929, 
maakte dat mensen hun hoop vestigden op de komst van de socialistische maat- 
schappij Ook het enorme aantal doden van de Eerste Wereldoorlog liet mensen 
naar een radicale uitweg zoeken uit de kapitalistische concurrentie tussen economi- 
sche machten. Daaruit kwam de aantrekkmgskracht voort van de socialistische re- 
volutie (en natuurlijk ook van het fascisme in Duitsland en Italie.) Na de Tweede 
Wereldoorlog bleven er redenen genoeg over om het kapitalisme als immoreel te 
veroordelen: de volstrekt ongelijke kansen van arbeiders en bourgeoisie, de kolonia- 
le oorlogen, de westerse steun aan dict.ttors als Franco en Suharto. 

Als er in sommige rijke landen nu meer gelijke kansen zij11 ontstaan, dan is dat 
ondanks liberalen zoals Bolkestein (die zich er tegenover zijn gesprekspartners in 
zijn boek evengoed voor op de borst klopt). In ieder geval heeft men is dat opzicht 
meer te danken aan de arbeidersbeweging en linkse intellectuelen. Sommigen, maar 
bij lange na niet de meerderheid, lieten zich op die moeizame weg ten onrechte lei- 
den door een blind vertrouwen in de rechtvaardige toekomst van de Sovjemnie of 
China. Dat betekende destijds morele medeverantwoordelijkheid voor die regimes, 
waarover nog veel zal worden geschreven en gezegd. Maar voor een goed begrip van 
de communistische keux moet je nadenken over de kapitalistische wereld. 

Daarnaast, en dat zou de discussie onder politici werkelijk verdiepen, zou je 



K m i s  72 moeten nadenken over de filosofische wortels van zowel het communisme als het li- 
beralisme en over hun paradoxen. Enerzijds over de dramatische overschatting van 
de zegeningen van de beheersing van de maatschappelijke ordening, die het indivi- 
du uiteindelijk vermorzelt, om wiens ontplooiing het toch was begonnen. Ander- 
zijds over de minstens zo dramatische overschatting van de vruchten van de indivi- 
duele vrijheid, die de sociale cohesie van de maatschappij ontwricht, het individu 
reduceert tot een productieve en consumptieve factor, en uiteindelqk een kleine 
minderheid van vrijheid laat genieten. Beide paradoxen komen voort uk zelfover- 
schatting. Daarin lijken liberalisme en communisme meer op elkaar dan Bolkestein 
en waarschijnlijk ook Courtois willen weten. Een dergelijke historische en filosofi- 
sche reflectie zou van Frits Bolkestein veel zelfkritiek eisen. Toch moet hij daartoe in 
staat zijn. Dat kan niet anders. Hij houdt tenslotte nog steeds van Arthur Koestier. 
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