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Van paria tot gerespecteerd parlementariër: 

Marcus Bakker (1923-2009)

Erwin Dijk en Gerrit Voerman

Op 24 december 2009 overleed Marcus Bakker. In de jaren 1956 tot 1982 maakte hij voor de 
Communistische Partij van Nederland (cpn) deel uit van de Tweede Kamer. Bij zijn aantre-
den waren hij en zijn fractiegenoten in het parlement personae non gratae, vanwege hun band 
met de Sovjet-Unie. Toen Bakker na meer dan een kwart eeuw als Kamerlid terugtrad, kreeg 
hij echter van alle kanten lof toegezwaaid. De paria van weleer was veranderd in een gewaar-
deerd parlementariër. 

Het parlementaire debuut van Bakker had plaats tijdens een van de meest gespannen periodes 
in de Koude Oorlog. Terwijl hij op 7 november 1956 beëdigd werd, poogde de Sovjet-Unie de 

Marcus Bakker krijgt geen verlof van de Kamer om vragen te stellen aan de regering over de 
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opstand in Hongarije neer te slaan – hetgeen door de cpn onvoorwaardelijk gesteund werd. 
Zijn maidenspeech in de Kamer ging over de Suezcrisis, het andere majeure internationale 
conflict in de novemberdagen van 1956. In zijn redevoering gaf hij af op de imperialistische 
politiek van Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten in het Midden-Oosten, terwijl hij het 
gewelddadige ingrijpen van Moskou in Hongarije verdedigde. De Kamer liep bijna leeg; ach-
ter de groene gordijnen van de toenmalige vergaderzaal maakten de leden hun ongenoegen 
op luidruchtige wijze kenbaar. Toen een fractiegenoot van Bakker de Kamervoorzitter om 
orde vroeg ‘die zich ook uitstrekt tot achter het gordijn’, reageerde Bakker vanaf het spreekge-
stoelte laconiek: ‘Ik roep er wel overheen.’1

Marcus Bakker werd geboren op 20 juni 1923 in een sociaaldemocratisch gezin in Zaandam. 
In zijn autobiografie heeft hij beschreven hoe hij als jongen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in de ‘vrijbank’, een soort winkel bij het slachthuis, in de gelegenheid was om vleesbonnen 
achterover te drukken. Hij speelde die door aan communistische arbeiders die in het verzet 
zaten. Op deze wijze kwam hij in contact met de cpn die, nadat zij door de Duitse bezetters 
in juli 1940 was verboden, ondergronds was gegaan. In 1943 werd Bakker partijlid en werd hij 
ook in het verzet actief.

Na de Tweede Wereldoorlog, die een blijvende invloed zou uitoefenen op zijn leven, steeg 
Bakkers ster snel. In de cpn zou Bakker decennialang een vooraanstaande rol vervullen. Bijna 
veertig jaar, tot in de jaren tachtig, maakte hij deel uit van de partijleiding. Van 1953 tot 1957 
was hij hoofdredacteur van De Waarheid.

Bakker gold als een van de vertrouwelingen van partijleider Paul de Groot, die de cpn 
volledig domineerde. Bakker zou hem in alle conflicten in de partij door dik en dun steunen 
en zo nodig voor hem vuil werk opknappen. Samen schreven zij in 1952 het nieuwe ontwerp-
beginsel programma van de cpn, waarin de partij ‘de hechtst mogelijke solidariteit met de 
Sowjet-Unie’ betoonde en ‘met Stalin, de grootste maatschappij-hervormer, geleerde en 
staatsman, die ooit aan het hoofd der opwaarts strevende mensheid heeft gestaan’.2 De sterke 
band met Moskou werd zwaar beproefd toen Chroesjtsjov in februari 1956 in zijn befaamde 
geheime rede op het twintigste congres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie de 
persoonsverheerlijking van zijn voorganger Stalin en diens misdaden hekelde. De onthullin-
gen kwamen als een grote schok voor de Nederlandse communisten, inclusief Bakker.

Als gevolg van deze ‘destalinisatie’ kwam er in de cpn verzet tegen de almacht van De Groot. 
Vier Tweede Kamerleden werden onder meer vanwege hun kritiek op de cpn-leider in april 
1958 uit de cpn gezet. In de partijstrijd speelde Bakker een bedenkelijke rol. In opdracht van het 
partijbestuur schreef hij het rapport De cpn in de oorlog, nadat De Groot de voorzet had gege-
ven.3 Bakker diffameerde het verzetsverleden van de belangrijkste opposanten en noemde hen 
‘werktuigen van het imperialisme’.4 Het ‘rode boekje’, zoals het rapport werd genoemd vanwege 
de kleur van de omslag, werd in december 1958 door het partijcongres officieel aanvaard.

De Groot was fractievoorzitter toen Bakker Kamerlid werd. De cpn-leider, die met zijn 
gezondheid tobde, liet zich niet vaak in de Tweede Kamer zien. Bakker volgde hem in decem-
ber 1963 als fractievoorzitter op. Hoewel binnen de cpn het parlementaire werk belangrijk 
werd geacht, mocht het niet leiden tot veronachtzaming van de belangenbehartiging van 
de arbeidersklasse buiten de vertegenwoordigende lichamen. De partij hield in die tijd haar 
Kamer leden dan ook in het oog: zij dienden de burgerlijke democratie niet te serieus te nemen 
of te close te worden met de andere parlementariërs. 
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In de Tweede Kamer werd Bakker woordvoerder Buitenlandse Zaken. Aan de beraad-
slagingen in de vaste Kamercommissie voor dat beleidsterrein en die voor Defensie nam hij 
geen deel, omdat de communisten daarvan als gevolg van de Koude Oorlog waren uitgesloten 
(tot 1966). Zijn opstelling bij internationale aangelegenheden was voorspelbaar: de statione-
ring van Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied en de Duitse herbewapening 
waren aanslagen op de vrede, de Europese integratie leidde tot meer uitbuiting van de arbei-
ders en ondermijning van de nationale democratie, Nederland stelde zich imperialistisch op 
in de kwestie-Nieuw-Guinea, het Amerikaanse militaire optreden in Vietnam was een vorm 
van neokolonialisme, enzovoort. 

Bakker beschouwde zichzelf niet als buitenlandspecialist. ‘Daarvoor was ik én te antidiplo-
matiek en te zeer getrouwd met de binnenlandse politiek, met vraagstukken van democratie en 
economie.’5 Dat hij andere onderwerpen erbij deed, kwam ook door de kleine omvang van de 
cpn-fractie. Al snel na zijn aantreden stond hij voor een ‘politieke rijstebrijberg’, met als gevolg 
dat hij ‘wel over ongeveer alles (heeft) gepraat in de Kamer wat daar ooit ter sprake komt’.6 

Een van de belangrijkste thema’s voor Bakker was de parlementaire democratie, die naar 
zijn opvatting de uitkomst was van de zware strijd die de arbeidersklasse had gevoerd. Het 
eenpartijstelsel dat de communistische wereld kende, achtte hij voor Nederland ongeschikt, 
zo scheef hij in zijn autobiografie in 1983. De visie dat zo’n systeem ook in het algemeen strij-
dig is met democratie, vormde zich pas geleidelijk, zo gaf Bakker toe. ‘Bij mij zat ze er zeker 
niet geheid in toen ik in de Kamer kwam.’7 In de Kamer heeft Bakker zich altijd fel verzet tegen 
veranderingen in het parlementaire stelsel, die juist in de jaren zestig opgeld deden. In zijn in 
1967 verschenen boekje Kiezen of knoeien wees Bakker wijzigingen van het kiesstelsel van de 
hand (zoals de invoering van een districtenstelsel of een kiesdrempel); ongetwijfeld ook van-
wege de risico’s voor de positie van de cpn in de Kamer. Daarnaast moest de directe verkiezing 
van de minister-president het ontgelden, omdat het tot een versterking van de uitvoerende 
macht zou leiden die naar Bakkers mening ten koste ging van de controlerende positie van het 
parlement. Vermeldenswaard is verder nog dat door een amendement van Bakker uit 1976 de 
woorden ‘en op welke grond dan ook’ zijn toegevoegd aan het discriminatieverbod van artikel 1 
van de huidige Grondwet.8

Mede door de opkomst van de televisie slaagde Bakker er gaandeweg in het gezicht van de 
cpn te worden. Hij was een vaardige, welbespraakte debater, scherp zinnig en ad rem. Bakker 
was een vaste klant bij de interruptiemicrofoon. Over Hans Wiegel zei hij eens dat de vvd-
leider ‘ons weer eens diep in de ogen heeft aangekeken met die dwingende blik van een koe 
die over de sloot heen kijkt’.9 Met zijn scherpe, niet zelden snerende en sarcastische, maar vaak 
met humor doorspekte betogen trok hij niet alleen de aandacht van de Kamerleden maar ook 
van de media – ook omdat hij onparlementair taalgebruik niet schuwde.10 Hij maakte er een 
sport van erachter te komen hoever hij kon gaan bij de Kamervoorzitter.11 

Met Bakker als lijsttrekker won de cpn in 1967 en bij de achtereenvolgende verkiezingen 
er telkens een zetel bij, totdat zij er in 1972 zeven had. Bij de Kamerverkiezingen van 1977 ging 
het mis: de cpn verloor vijf zetels. Een deel van het communistische electoraat zocht zijn heil 
bij de pvda. Er kwam een vernieuwingsproces in de cpn op gang waarin Bakker het midden 
hield tussen de hervormers en de orthodoxe communisten. Als gevolg van deze veranderingen 
trok het partijcongres van november 1982 het ‘rode boekje’ weer in. De transformatie van de 
cpn, waarin het marxisme-leninisme overboord werd gezet, eindigde met de opheffing van 
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de partij en de oprichting van GroenLinks in 1990-1991. Bakker werd lid van van GroenLinks, 
maar toen de Tweede Kamerfractie in 1999 de navo-bombardementen op Servië en Kosovo 
steunde, zegde hij zijn lidmaatschap op. 

In juli 1982 verliet Bakker de Tweede Kamer. Kort daarvoor, in november 1981, had hij 
zijn 25-jarig Kamerlidmaatschap gevierd. Dat premier Dries van Agt toen de ministerraad 
had onderbroken om met enkele ministers Bakker te feliciteren met zijn zilveren jubileum, 
stond in schril contrast met de behandeling bij zijn debuut in 1956. De voormalige paria had 
zich ontwikkeld tot een alom gerespecteerd politicus. Dit bleek ook in 1992, toen het nieuwe 
Tweede Kamer ge bouw geopend werd. Het Kamerpresidium besloot op voordracht van de 
GroenLinks fractie een zaal naar de voormalige cpn-voorman te noemen. Dat besluit viel ech-
ter niet bij iedereen in goede aarde.12 De weerstand viel te begrijpen, want boetedoening was 
aan Bakker niet besteed. ‘Nooit zal ik zeggen dat ik ergens spijt van heb. Aan anderen vraag ik 
dat ook niet. Ik heb tenminste geleefd.’13 Niet voor niets droeg zijn autobiografie de ondertitel 
Bespiegelingen zonder berouw.
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