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CEAUSESCU  
HET COMMUNISTISCHE REGIME  
EN DE DEMOCRATISCHE OVERGANG

Nicolae Ceausescu (1918-1989):  
van schoenlapper tot dictator

Een kwarteeuw lang werd Roemenië 
bestuurd door conducator Nicolae 
Ceausescu, alias ‘het Genie der 
Karpaten’ of ‘de Wakende Eik aan de 
Donau’. Die eretitels spreken voor de 
grootheidswaanzin die Ceausescu’s dic-
tatuur vanaf de jaren zeventig tekende. 
Ze verklaren de afkeer die miljoenen 
Roemenen voor hem koesterden, de 
haast ook waarmee Ceausescu en 
zijn echtgenote Elena ‘Moeder der 
Roemenen’ Petrescu tijdens de revolu-
tie van 1989 werden terechtgesteld.

Nicolae Ceausescu groeide op in 
een arm gezin met tien kinderen. In 
Boekarest leerde hij als tiener schoe-
nen verlappen. Op zijn vijftiende sloot 
hij zich aan bij het Antifascistische 
Comité, wat hem onder het toenma-
lige extreem-rechtse regime op twee 
jaar politieke gevangenis te staan 
kwam. Aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog werd Ceausescu secre-
taris-generaal van de Unie van de 
Communistische Jeugd, in 1949 onder-
minister van Landbouw.

Ondanks die steile opmars is het voor 
veel Roemenen een verrassing wanneer 
Ceausescu in 1965 partijleider wordt, 
ter opvolging van de overleden leider 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. In de eerste 
jaren van zijn bewind laat Ceausescu 
zich opmerken als een opvallend 
open, westersgezinde leider binnen 
het Oostblok. Roemenië stuurt bij-
voorbeeld geen troepen naar Praag 
wanneer de Sovjetunie in 1968 Tsjecho-
Slowakije binnenvalt; hij gaat bij de 
Franse Charles de Gaulle op bezoek en 
ontvangt zelf de Amerikaanse president 
Richard Nixon, wiens grootmoeder 
aan moederskant overigens Roemeens 
was. In het Westen leeft ook lange 
tijd daarna de overtuiging nog dat 
Ceausescu in geval van oorlog niet de 
kant van het Warschaupact, maar die 
van de NAVO zal kiezen.

Dat laatste was een geopolitieke 
misrekening van jewelste. Na een reis 
door China in 1971 al, gaat het roer om. 

Ceausescu blijkt erg onder de indruk 
van de Culturele Revolutie en besluit dat 
de strijd tegen de bourgeois invloeden 
een fikse versnelling hoger moet. Het 
nieuwe vijfjarenplan van de commu-
nistische regering streeft een grotere 
economische zelfvoorziening na, met 
minder import. Om de afhankelijkheid 
van het buitenland verder te reduceren, 
vat Ceausescu het plan op om de hele 
buitenlandse schuld op korte termijn 
af te betalen, ook als dat gigantische 
offers vergt van het Roemeense volk. 
Er heerst voedselschaarste, en ook in 
hartje winter worden huizen nog amper 
verwarmd.

DE KOE VAN 
CEAUSESCU

De dictator mocht destijds 
graag in het land rondrei-
zen om met eigen ogen 
te zien hoe goed het de 
Roemenen verging, en 
hoe gelukkig ze waren. 

Toen Nicolae Ceausescu 
de gecollectiviseerde 

modelboerderijen met zijn 
aanwezigheid vereerde, 
werd steeds een fors uit 

de kluiten gewassen, mooi 
doorvoede koe aan hem 
voorgesteld, de trots van 

de boerderij. Of toch niet? 
Eigenlijk betrof het bij elk 
bezoek hetzelfde beest. 

Op den duur herkende de 
koe de dictator en ging ze 
spontaan naar hem toe in 
de hoop wat lekkers van 

hem te krijgen.  

Nicolae Ceausescu
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Executie van de dictator en zijn vrouw

De laatste toespraak van Ceausescu
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In de jaren tachtig voert de leider ook 
een zogenaamde systematiseringspoli-
tiek. Hij wil het onderscheid tussen stad 
en platteland opheffen, maakt korte 
metten met dorpen, boerderijen en indi-
viduele woningen, laat het historische 
hart van Boekarest slopen, beveelt de 
bouw van een gigantisch volkspaleis in 
de plaats en hoopt op die manier in elke 
Roemeen een socialistische ‘nieuwe 
mens’ tot bewustzijn te wekken.
Nicolae Ceausescu zet zijn plannen 
kracht bij door een brutale onderdruk-
king van de mensenrechten. Sommige 
waarnemers beschouwen het Roemenië 
van de conducator als het wreedste 
van Oost-Europa. Om niet van honger 
en armoede om te komen, zien talloze 
Roemenen zich gedwongen om voor de 
Securitate te werken, de gevreesde bin-
nenlandse veiligheidsdienst. Telefoons 
worden massaal afgetapt en mensen 
durven vaak zelfs in eigen familiekring 
hun mening niet meer te geven, uit 
vrees dat broer, zus, vader, oom of tante 
in het geheim voor de Securitate aan de 
slag is.

Ceausescu haalde de mosterd behalve 
in China ook in Noord-Korea. Zo was 
hij dol op massabijeenkomsten, op 
kinderen die hem bloemen schonken 
én op aan hem en zijn vrouw gewijde 
zegeliederen. Het is op een dergelijke 
massamanifestatie, aan de voor-
avond van kerstmis 1989, en nadat 
weken eerder in de stad Timisoara de 
eerste protesten waren uitgebroken, 
dat Nicolae Ceausescu, terwijl hij in 

Boekarest het volk toespreekt, inge-
sloten raakt en moet vluchten. Het 
mag niet baten: de leider en zijn vrouw 
worden opgepakt en op 25 december, 
na een felbekritiseerd schijnproces, ter 
dood veroordeeld en terechtgesteld. 
Een aartsmoeilijke democratisering kan 
beginnen.

De langzame weg naar democratie 
(1989-2019)

Na de revolutie beseffen de Roemenen 
algauw dat de democratie niet voor 
meteen is: de nieuwe leider, Ion Iliescu, 
blijkt helemaal het frisse blad niet waar 
hij zich voor gehouden had. Hoewel hij 
in de late jaren tachtig op een zijspoor 
was gezet, was Iliescu eerder een 
notoire medewerker van het regime 
geweest, opgeleid bij de KGB in Moskou 
en thuis in de Securitate-netwerken. 
Die contacten kwamen hem prima van 
pas na de val van de dictator. Iliescu zal 
in de overgangsperiode bijvoorbeeld 
meermaals mijnwerkers optrommelen 
om democratische en vreedzaam pro-
testerende studenten een les te leren.

Het neemt niet weg dat de Roemenen 
een hoeder van de stabiliteit in hem 
zien en dat de eerste vrije verkie-
zingen in een halve eeuw, in 1990, 
door Iliescu en de post-communisten 
gewonnen worden. Twee jaar later 
gaan de Roemenen opnieuw naar de 
stembus, en nog steeds trekt Iliescu 
aan het langste eind. Toch wordt het 
landschap een stuk democratischer, 
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HET OP ÉÉN NA 
GROOTSTE  

GEBOUW TER 
WERELD

Na het Pentagon in Washington 
zou het parlement in Boekarest 
het grootste gebouw ter wereld 
zijn. Geen ander bouwwerk in 

Roemenië illustreert tref-
fender de megalomanie van 

Ceausescu. De dictator greep 
de aardbeving van 1977 aan om 
een al bij al ongehavende wijk 
in het hart van de hoofdstad 

met de grond gelijk te maken. 
Drie kloosters, twaalf kerken, 

twee synagoges en duizenden 
oude woningen werden tegen 
de vlakte gegooid. De bewo-
ners werden naar betonnen 

buitenwijken verbannen, op de 
kaalslag werd een paleis met 
duizenden kamers opgetrok-

ken. Het was bestemd als 
ambtswoning voor de dictator, 
voor de regering en de ministe-
ries, voor de communistische 
partij en voor de Securitate. 
Na Ceausescu’s val werd het 
omgebouwd tot zetel van het 
Roemeense parlement. Ook 
het grondwettelijk hof is er 

gehuisvest.

Het parlement in Boekarest
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want de president ziet zich verplicht tot 
het sluiten van een coalitie met andere 
partijen.

In het Westen lanceert hij intussen een 
charme-offensief. In oktober 1993 treedt 
Roemenië toe tot de Raad van Europa, 
enkele maanden later sluit het land een 
partnerschap af met de NAVO en de 
West-Europese Unie. In juni 1995 vraagt 
Boekarest officieel het lidmaatschap van 
de Europese Unie aan. Eind 1996 kiezen 
de Roemenen met Emil Constantinescu 
voor het eerst een centrum-rechtse 
politicus tot president, maar de door 
de voormalige communisten geleide 
oppositie bijt fel van zich af en komt in 
1997 alsnog weer aan de macht.

Voor veel Roemenen is de overgang 
mislukt. Tien jaar na de val van de dic-
tatuur blikken sommigen met heimwee 
terug naar de Ceausescu-jaren. Toch 
zijn het vooral de oude getrouwen 
van de dictator die het meest van de 
revolutie hebben geprofiteerd. In korte 
tijd bezetten zij alle sleutelposten in de 
nieuwe vrijemarkteconomie.Terwijl de 
nieuwe rijken zich boven de wet wanen 
en dat duidelijk laten zien, kampt de 
doorsnee Roemeen met een nog altijd 
lage koopkracht, een hemeltergende 
bureaucratie en een alomtegenwoor-
dige corruptie. De verkiezingen van 
2000 zijn dan ook een schok: met name 
de doorbraak van de extreem-rechtse 
leider Corneliu Vadim Tudor dreigt de 
nog prille democratie te ondermijnen. 
Tudor is de voorbode van de nationalis-
tische en populistische golf die enkele 
jaren later grote delen van Centraal- en 
Oost-Europa in de ban zal houden.

Toch blijft Roemenië resoluut west-
waarts evolueren. In 2002 treedt het 
land toe tot de NAVO, vijf jaar later 
wordt het lid van de Europese Unie, 
al zal het nog tot 2014 duren voor het 
vrij verkeer van personen ook voor 
Roemeense staatsburgers helemaal een 
feit is. De Europese Unie subsidieert 
Roemenië voor miljarden, de resultaten 
op het terrein blijven – mede door de 
financiële en economische crisis van 
2008 – ver onder de verwachtingen. 
Brussel blijft Boekarest intussen kapitte-
len voor de corruptie en het gebrek aan 
transparantie.

Eind 2014 wordt de Duitstalige, liberale 
burgemeester van de stad Sibiu, Klaus 
Iohannis, tot president verkozen. 
Iohannis mag persoonlijk dan vrij popu-
lair zijn, de regeringen die elkaar onder 
zijn mandaat opvolgen blijken amper 
in staat de fundamentele problemen – 
cliëntelisme, nepotisme en corruptie 
– op te lossen. De partijen die na 1989 
aan de macht kwamen, slaagden erin de 
instellingen naar hun hand te zetten en 
juridisch zoveel mogelijk buiten schot 
te blijven. Nieuwe, door het sociaal mid-
denveld naar voor geschoven formaties 
konden de machtsbalans tot dusver niet 
keren. Desondanks konden de burger-
bewegingen ook mooie overwinningen 
optekenen: toen de regering onder druk 
van de machtige orthodoxe kerk een 
referendum hield om het homohuwelijk 
grondwettelijk te verbieden, beet ze in 
het zand doordat de opkomst te laag 
was. In november 2019 vinden nieuwe 
presidentsverkiezingen plaats. Klaus 
Iohannis is kandidaat om zichzelf op te 
volgen.
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Te zien tijdens 
EUROPALIA ROMANIA 

Ter herdenking aan 
de revolutie van 1989, 
precies dertig jaar 
geleden, zal het festival 
enkele film samenbren-
gen in een programma 
genaamd Videograms 
of a Nation. Maar liefst 
20 films zullen kijken 
naar de sociale, culturele 
en politieke veranderin-
gen van de afgelopen 
eeuw in Roemenië. 

CINEMATEK
Brussel
13 12 2019 – 02 01 2020  

Film

Te zien tijdens 
EUROPALIA ROMANIA 

Vier Roemeense schrij-
vers blikken terug op de 
val van Ceausescu, een 
gebeurtenis die ze zich 
nog goed herinneren.

BOZAR
Brussel
18 12 2019 
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De opstand in Timisoara, 1989

Pride in Boekarest, 2018
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