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Biografie over Marcus Bakker verschenen
Datum bericht: 10 maart 2015

Vorige week verscheen Nooit op de knieën, een biografie over de communist Marcus Bakker
van de hand van Leo Molenaar. Van 7 november 1956 tot 16 september 1982 was Bakker lid
van de Tweede Kamer voor de CPN, de laatste 19 jaar was hij ook fractievoorzitter.
Bakker werd op woensdag 7 november 1956 beëdigd, een dag na een geruchtmakend
Kamerdebat over de Russische inval in Hongarije. Hij hield zijn maidenspeech (pdf, 2.5
MB) bij de behandeling van de begroting voor Buitenlandse Zaken op 4 december 1956, nog
geen maand na zijn beëdiging: een Stalinistisch betoog over de anti-Sovjetcampagne van de
Hongaarse fascisten en reactionairen, en over de imperialistische agressie van de door de
Amerikanen bewapende Britten, Fransen en Israëliërs tegen Egypte (de Suezcrisis). Bij de
‘Putsch’ in Hongarije zouden de Russen toen zij ‘te hulp werden geroepen’ volgens Bakker
‘op een uiterst omzichtige wijze zijn opgetreden’. Huidige schattingen gaan ervan uit dat
daarbij 2500 Hongaarse burgers om het leven kwamen.
In de Tweede Kamer ontwikkelde Bakker zich uiteindelijk tot een geharnaste verdediger van
de rechten van het parlement, zoals bijvoorbeeld bleek uit zijn harde aanpak van ministerpresident Van Agt bij diens weigering Kamervragen over de formatie van 1981 te
beantwoorden [zie: HTK 1981-1982, p. 463-464]. Als eerbetoon werd een kleine
commissievergaderzaal in de Tweede Kamer naar Bakker vernoemd. Na zijn pensionering
werd Marcus Bakker in 1986 de eerste secretaris/penningmeester van de Stichting
Parlementaire Geschiedenis.

Tweede Kamer : M. Bakker (CPN-fractievoorzitter) spreekt, 9 februari 1972 [Fotocollectie
Anefo, Beeldbank Nationaal Archief
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