
e 
Is 

Laat ik maar direct met de 
deur in huis vallen: ik zit 
met r Mei, de Dag van de 
Arbeid, altijd wat in mijn 
maag. Oat geldt volgens mij 
ook voor vee! PvdA-afde
lingen en, zoals ik uit eigen 
ervaring weet, voor de 
PvdA landelijk. Wat moe
ten we dit jaar nu weer met 
r Mei ondernemen? Hoe 
zwaar moeten we het aan-
zetten? Daar lijkt geen vast 
stramien (meer) voor be
schikbaar. 

Een rol speelt dat het 
met die r Mei-festiviteiten 
in .Nederland, als we heel 

• eerlijk zijn, tach nooit echt 
iets is geworden. r Mei 
leeft niet of nauwelijks in 
Nederland. De Dag van de 
Arbeid heeft het nimmer 
tot nationale feestdag ge
schopt, zoals in omrin
gende Ianden als Belgie, 
Duitsland of Frankrijk. En 
het is natuurlijk vooral een 
dag die volledig in de slag
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Van Dag van de 
Arbeid naar Dag 

van de 
Democratie 

Over bet ze!Jbeeld 
van de sociaal-

democratie 

RENE CUPERUS 

Er bestaan aoede redenen om de Daa van de 
Arbeid, 1 Mei, cif te schcif[en. Sterker: het is 
vanuit historisch perspectiif merkwaardiB dot 
de Eerste Mei de lotaevallen van de sociaal-

democratische beweainB heift weten te overleven. 
WB s-medewerker Rene Cuperus ontleedt kritisch 

ontstaan en traditie van de 1 Mei-vierinaen en 
stuit daarbij op een valse ze!fpercepties van de 
sociaal-democratie. Er wordt een teaendraads 

voorstel aedaan voor een 'vervanaende 
heruitvindina' van de Eerste Mei: de 

lnternationale Daa van de Democratie. 

dop iets zeggen over ont
staan en achtergronden van 
de Dag van de Arbeid en 
daarna een voorstel doen 
voor een tegelijktijdige af
schaffing en heruitvinding 
van de Eerste Mei. Oat is 
een raadsel dat zich bij ver
dere lezing als vanzelf op
lost. 

Een joute internationale 
settina 

r Mei is traditioneel de dag 
om stil te staan bij de ge
schiedenis, de strijd, de 
offers, de ide'/-len, de ver
worvenheden en de mis
kleunen van de sociaal-de
mocratische beweging. In 
dat opzicht is r Mei - in 
theorie althans - een dag 
om te koesteren. Als tegen
wicht tegen de opportunis
tische waan van de dag, als 
baken van historisch besef 
en van het inzicht dat we 
voortbouwen op het werk 
en denken van eerdere ge

schaduw van 3 o april, vrolijk-nationale Koninginne
dag, is terechtgekomen. Met als gevolg: een vaak 
weinig enthousiaste, verkrampt-ingehouden Eerste 
Mei-viering door PvdA en vakbeweging. 

neraties. De sociaal-democratische traditie heeft op 
dat punt toch al weinig instituties en rituelen ont
wikkeld. 

Een ander wezenlijk bestanddeel van de r mei
traditie is haar internationale dimensie. Een van de 
oudste bronnen van de notie van internationale soli
dariteit is het 'arbeidersinternationalisme' en daar
van was de r mei-dag de klassieke socialistische ex
pressie, zoals B. W. chaper het eerder omschreef in 
s &.JJ' . En het is dit internationalisme dat, zeker in 
een tijd van intensieve mondialisering, evenzeer het 
koesteren waard is. 

Even obligate als wereldvreemde pogingen door 
PvdA-congresmoties en vers gekozen Jonge Socia
listen-voorzitters om van r Mei een nationale feest
dag te maken hebben hier allemaal weinig aan kun
nen veranderen. En dat is niet erg verrassend: r Mei 
is al nauwelijks een feest in PvdA en F N v, laat staan 
dat het zich leent voor een landelijke vier in g. 

Maar er is meer aan de hand. Met dit artikel wil 
ik de diepere oorzaken van het halfhartige r Mei-ge
voel op het spoor zien te komen. Ik zal in een noten-

Het geval wil echter dat de Dag van de Arbeid, bij 
nadere beschouwing, een tamelijk curieuze dag is. 
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Het is een van de laatste harde restanten in de soci
aal-democratie van de klassieke marxistisch-socia
listische traditie, van het 'proletariers aller Ianden 
verenigt u', van internationale arbeiderssolidariteit 
in zijn meest ouderwetse betekenis. Een gegeven dat 
altijd surrealistisch tot uitdrukking kwam bij de Acht 
Uur-Journaal-uitzendingen op 1 Mei. Zo'n uitzen
ding opende dan met beelden van Joop den Uyl of 
Wim Kok, rozen uitdelend aan de alleroudsten in 
een willekeurig Willem Drees-huis - aandoenlijke 
beelden, dat zeker - ,maar die werden dan vrijwel 
zonder onderbreking gevolgd door de 1 Mei Parade 
van het Rode Leger op het Rode Plein - dat toonde 
dan zijn nieuwste raketsysteem - , door de 1 Mei
festiviteiten in Peking, Cuba, de DDR en ga zo maar 
door. 1 Mei was toch vooral het decor van een vols
trekt foute internationale setting, waarbij opeens 
het onderscheid tussen communisme en sociaal-de
mocratie leek weg te vallen. Zeker in de ogen van de 
argeloze, niet met de ins and outs van het revisio
nisme vertrouwde, Tv-kijker. 

Trouwens, ook afgelopen 1 Mei was het weer 
raak. Opnieuw flitsten de foute beeldassociaties 
voorbij. Ad Melkert nam een voorschot op zijn aan
staand partijleiderschap - Wim Kok lag met een 
partijstrategische griep bedlegerig thuis - en deelde 
minzaam rode rozen uit aan hoogbejaarde socialisti
sche oud-strijders. Dit werd gevolgd door het hijsen 
van de Rode Vlag op het Plein van de Hem else Vrede 
in Peking (Vier Uur-Journaal), ditmaal aangevuld 
met gewelddadige 1 Mei-rellen van autonomen 
tegen kapitalisme en globalisering in Berlijn en Lon
den. 

Hoe dit merkwaardig gemengde 1 Mei-beeld te 
verklaren? Dat heeft alles te maken met de ont
staansgeschiedenis van de Dag van de Arbeid. 
Daarom nu een bescheiden historische terugblik. 

Waarom ook weer 1 Mei? 2 

De Eerste Mei is, zoals bij velen bekend, begonnen 
als internationale strijddag voor de achturige werk
dag of de acht-uren-dag. Op een internationale con
ferentie in 1889 in Parijs- de z.g. Marxistische con
ferentie waarop men de Franse Revolutie van 
honderd jaar eerder herdacht en die tevens de voor-

Ioper zou zijn van de Tweede lnternationale - werd 
besloten tot een wereldwijde viering van 1 Mei als 
arbeidersfeest- en strijddag door de daar verza
melde internationale arbeidersbeweging. Dit vond 
plaats onder invloed van gebeurtenissen in Am erika, 
toch niet bepaald de kraamkamer van het socialism e. 
De vakbonden bleken daar evenwel fanatiek te plei
ten voor de achturige werkdag. Op 1 mei 1886 von
den er overal in de v s grote stakingen en demonstra
ties plaats. Waarom op 1 mei? Dat was de dag 
waarop van oudsher de arbeidscontracten werden 
vernieuwd. Een grote algemene staking speelde zich 
in Chicago af, met grote deelname van de anarchisti
sche beweging. Daar vielen doden en gewonden, 
zowel onder de politie als onder de stakers. Er vond 
zelfs een bomaanslag op agenten plaats, waarvoor 
een aantal anarchisten werd opgehangen . Die aan
slag bleek later door een provocateur te zijn ge
pleegd: de gehangenen zouden voortaan als de 'mar
telaren van Chicago' door het Ieven gaan. 

Deze gebeurtenissen waren de aanleiding om op 
dat Parijse congres 1 Mei uit te roepen tot Dag van 
de Arbeid. De succesvolle start van de vieringen 
vond plaats op 1 Mei r 89o. Socialisten en anarchis
ten van allerlei pluimage gingen overal ter wereld de 
straat op. Veelal ging het om algemene werkstakin
gen en massa-demonstraties of een combinatie van 
beide. De traditie van internationale 1 Mei-manifes
taties had een aanvang genomen. 

1 Mei kreeg een ongekende weerklank in de so
cialistische arbeidersbeweging. Voor ons tegen
woordig, in onze 'post-klassenmaatschappij-ver
wendheid', is niet of nauwelijks navoelbaar wat het 
moet hebben betekend om als 'rechteloze' je letter
lijk en figuurlijk op te richten, hand in hand met an
dere tweedeklas-burgers of erger, tegenover een 
grotendeels bedreigende en onderdrukkende om
geving. 'Het groeide uit tot een feestdag met een 
sterk symbolisch, ja bijkans religieus karakter. Niet 
aileen beleefden de 1 Mei-vierders aldus in een gro
tendeels vijandige omgeving hun sociaal-revolutio
naire gezindheid en hun internationale verbonden
heid, waardoor een kudde afgestompte en 
vernederde werkdieren uitzicht uit hun wanhoop, 
moed voor de toekomst en besef van hun macht 

1. B. W. Schaper, 'Terugblik op de 
eerste mei', in: Socialisme &_Democratie, 
nummer s, mei 1981, p. 231. 

2 . Ik baseer mij me bij dit overzicht in 
belangrijke mate op de 'Geschiedenis 
van 1 Mei in Nederland' van Gielkens, 
Karsten en Harmsen. 
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door eendracht verkreeg. ( ... ) In de loop der jaren 
kon aan de Meiviering ook de groei van de socialisti
sche beweging in getal en invloed worden afgeme
ten. ( ... ) Eerst bij de stijging van invloed kon 
"vrijaf" op deze dag worden gevraagd of worden ge
nomen, zonder dat men bevreesd behoefde te zijn 
voor ontslag. Welk een trots voorts als de Meistoet 
ieder jaar Ianger werd, als vooraanstaande politieke 
figuren "in de kop" van de stoet meeliepen, als een 
eigen muziekkorps of zangkoor het feest kon oplui
steren! '3 Spottend met de grenzen van het anachro
nisme zou je de Mei-stoeten van vroeger de opinion
polls van tegenwoordig kunnen noemen. 

I Mei werd wei getypeerd als de eendrachtige 
'wapenschouw van het proletariaat'; toch was het 
niet allemaal eendracht wat de klok sloeg. Sociaal
democraten, anarchisten en radicaal socialisten 
mochten dan broederlijk en kameraadschappelijk 
naast elkaar opmarcheren, er werd fors met elkaar 
van mening verschild over 1 Mei: moest het een 
feestdag of een strijddag zijn? Op de achtergrond 
speelde meer en meer het dispuut tussen communis
ten en sociaal-democraten over revolutie versus re
formisme, syndicalisme versus parlementaire weg. 
Meer concreet: moet de acht-urendag wettelijk of 
via algemene werkstakingen worden afgedwongen? 

Het lentifeest van de arbeiders 
I Mei werd uiteindelijk in Nederland vooral een 
feestdag voor het hele gezin, met sprekers, toneel
stukjes, bijeenkomsten en optochten. En met vaan
dels, kinderfeesten, zang- en muziekcorpsen en 
poezie. Later kwamen daarbij: het bezoek aan de 
graven van vooraanstaande socialisten, zoals Hen
drik Spiekman in Rotterdam of Albert Hahn in Am
sterdam en het ritueel van het uitdelen van rode 
rozen aan oude !eden. Nadat de acht-uren-dag gere
aliseerd was (I9I9), kwam in het Interbellum als 
nieuw thema de strijd om ontwapening en wereld
vrede op de voorgrond en ook de grootscheepse 
campagne random het Plan van de Arbeid zou de I 

Mei-vieringen niet onberoerd Iaten. 
Het bijna-spreekwoordelijke symbool van de I-

Mei viering werd het dansen om de Meiboom. Dit 
werd door Koos Vorrink bij de AJ c in de jaren '2o 

gei'ntroduceerd. Oat zat zo. Meer en meer werd de 
Dag van de Arbeid tevens opgevat als 'lentefeest der 
arbeiders'. Lentegevoel en voorjaarssymboliek -
het verdrijven van de winter en het ontwaken van de 
natuur - raakten met de Eerste Mei als strijddag ver
bonden. Op naar het Iicht ... , de nieuwe tijd, het 
rode vaandel als 'der mensheid morgenrood', zon
nestralen: de strijdliederen van het socialisme ston
den traditiegetrouw al bol van dit soort symboliek 
en dit zou zijn climax bereiken in de Meivieringen. 
'Oude herinneringen aan v66r-christelijke religi
euze voorjaarsfeesten werden weer tot nieuw Ieven 
gewekt of daar uit voortgekomen Mariafeesten om
gebogen tot een feest voor het voorjaar der mens
heid, dat door het socialisme werd gebracht: de rode 
tulp en de rode Meidoorn werden meegedragen in 
de triomftocht van het nieuwe en het jonge groen, 
dat de zegepraal over het afgestorvene en oude ver
beeldde.'4 Socialistische symboliek raakte ver
mengd met heidense mythologie, gebaseerd op de 
agrarische jaarcyclus. Zo werden de traditionele 
feesten met vuren om de winter te verdrijven over
genomen en ook het uit de Middele~uwen date
rende gebruik om Meibomen te planten, bij voor
keur onder het raam van de geliefde. 

De 1 Mei-vieringen zouden onder Vorrink's AJ c 
in de jaren dertig hun cultuursocialistisch hoogte
punt in Nederland beleven. Er waren massamanifes
taties met we\35 .coo mensen en er was zelfs sprake 
van een soort socialistische eerste communie-inwij
ding voor jonge 'Valken', met een diploma: 'mijn 
eerste Meifeest'. 

Bezoedeling 
In en voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog, 
daarentegen, zou de Eerste Mei bezoedeld raken 
door de nationaal-socialisten. Hitler annexeerde die 
dag als nationale feestdag en verbond daarbij Ger
maanse met socialistische symboliek. Ook de N s B 

nam de I Meivieringen over met ondermeer de be
ruchte Meiredes van Anton Mussert. Vlak na de 

3· W Verkade, 'Het r Mei-feest 
voorheen en straks', Socialisme en 
Democratic, nr. 4, jaargang 3, april 
1946, p. 97-1oo; Op hetzelfde 
entiment wijst Frits de Jong Edz., 

wanneer hij verwijst naar een gedicht 
van C.S. Adama van Scheltema uit 
1902, 'de dichter die het meest met de 

soAP verbonden was', om te ton en dat 
op iedere eerste Meidag de stoeten die 
door de straten trokken groter werden: 
'Het is lente geworden, waakt op 
proletaren I Wekt elkaar voor het 

Zie: Frits de Jong Edz., 'Wij will en 
ellende wenden'. Een eeuw sociaal
demokratische antwoorden op 
maatschappelijke uitdaainaen, 
Stichting Vormingswerk van de 

teed ere feest van den Mei, I En 
herstelt en hertelt en verzamelt Uw 
scharenl' 

Partij van de Arbeid, Amsterdam, z.j., 
p. 27, H· 
4· Verkade, p. 97. 
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oorlog, in I 946, schreefW. Verkade over deze nazi
bezoedeling, in dit blad, het volgende: 'Het natio
naal-socialisme heeft de 1-Meidag als feest van de 
Arbeid overgenomen, maar de betekenis daarvan te
vens vervalst, zoals a lies wat het aanraakte. Het feest 
van internationale verbroedering werd tot een pro
pagandadag voor nationalistische verdwazing en mi
litaristische dril: ss, SA en Arbeidsdienst marcheer
den in eindeloze rijen door de Duitse - en later door 
de meeste Europese - steden met hakenkruisbanie
ren en rnilitaire laarzen. Hitler en Ley, Mussert en 
Woudenberg hielden hun redevoeringen. Maar de 
enorme kosten die aan deze "feesten" werden be
steed en de laatste snufjes van moderne reclame
techniek waarmee zij werden opgeluisterd, waren 
niet in staat in Nederland indruk op het publiek te 
maken . Ook niet het verklaren tot officiele feestdag, 
waardoor tevens de eigenaardige prikkeling wegviel 
van het risico van het vrij nemen of die van de proef 
waaraan de gezindheid van den werkgever tegen
over de moderne arbeidersbeweging werd onder
worpen. De getrouwen aan de socialistische bewe
ging hebben deze vervalsing doorzien en hebben 
begrepen, dat in een bezet land geen werkelijke 
openbare een-Meiviering mogelijk was.' ~ 

De na-oorloase periode 
Na de oorlog zou de I Mei-traditie desondanks toch 
opnieuw worden voortgezet. Eerst was het vooral 
de c P N, die na de oorlog een bloeiperiode beleefde, 
die vast wenste te houden aan deze socialistische ar
beiderstraditie. 

Lastiger lag dat bij de sociaal-democraten, maar 
dat had uiteraard alles te maken met de naoorlogse 
metamorfose van SOAP in PvdA. De nieuw opge
richte PvdA kenmerkte zich, conform de notie van 
de Doorbraak, door een opening van het socialisme 
naar breder sociale groepen en bestond voortaan uit 
de oude SOAP, uitgebreid met de sociaal-liberale 
Vrijzinnig Democratische Bond, de Christen-De
mocratische Unie plus een aantal kleinere groeperin
gen. De PvdA werd in beginsel een 'brede progres
sieve volksbeweging', die zich nadrukkelijk voor alle 
levensbeschouwingen openstelde. In de woorden 
van Banning: 'de vroegere ideologische cq confessio
nele scheidingen worden doorbroken en in een poli
tiek verband verenigd zijn wie een socialistische ver-

nieuwing van de economisch-sociale structuur der 
samenleving noodzakelijk achten. ( .. . ) Er bevinden 
zich in de PvdA een groot dee! arbeiders, maar het 
zgn. proletarisme is niet meer karakteristiek' 6 . 

1 mei en de Doorbraak 
De vraag was nu: wat te doen met 1 Mei? Dit gold 
toch als een typisch socialistisch feest met duidelijke 
referenties aan het 'proletarisme', de I 9e-eeuwse 
vereenzelviging van (industrie)proletariaat en ar
beid, dat aileen al door de opkomst van de 'nieuwe 
klasse van hoofdarbeiders ' werd ondergraven. En 
daarbovenop nu ook door het doelbewuste afscheid 
van de PvdA als 'arbeiderspartij', datal met de her
ziening van het beginselprogramma van I 9 3 7 een 
aanvang had genom en. 7 

In het al eerder aangehaalde Mei-nummer van dit 
blad uit I 946, verscheen onder de titel 'Het I Mei
feest voorheen en straks' een beschouwing van W. 
Verkade over het vraagstuk hoe verder met deze so
cialistische traditie in de nieuwe context van de 
Doorbraak en de 'ingroei' van de sociaal-democratie 
in het maatschappelijk bestel: 'Kunnen wij na deze 
jaren de eerste Mei weer vieren als van ouds? Daar
voor is er te veel gebeurd.' 

Verkade stelde dat een aantal kernnoties van I 

Mei achterhaald waren geraakt: 'Een manifestatie 
die aileen maar een protest is tegen het bestaande en 
tegen de traditie zijn wij ontgroeid'. I Mei kan niet 
Ianger een vlammend protest tegen de bestaande ka
pitalistische maatschappij zijn, zoals wij ook de te
genstelling tussen 'het rood van de I ste Mei en het 
oranje van de 30ste April hebben overwonnen in de 
gemeenschappelijke strijd tegen het nationaal-socia
lisme'. 'Wij zijn ook vee! waakzamer geworden 
tegen een zodanige verheerlijking van de ontlui
kende natuur, dat bloed en bodemtheorieen er het 
logische gevolg van zijn. De vervalsing van het socia
listisch ideaal door de nazi's heeft ons de woorden 
van de geestelijke grondslagen van de westerse be
schaving zoals Christendom en humanisme die hier 
hebben gebracht beter dan ooit doen beseffen, ook 
hun onmisbaarheid voor de opbouw van ons eigen 
Ieven; ookhun onmisbaarheid als grondslag voor ons 
socialisme' . 

Verkade is niet erg duidelijk over de toekomst 
van I Mei. Zijn impliciete ickaal is een 'ontzuilde 

~. Verkade, p. 9 8 
6. W. Banning, Hedendaagse Sociale 
Bewegingen. Achtergronden en beginselen, 
P· •89. 

7. Een bekende illustratie daarvoor 
biedt de omdoping, onder 
hoofdredacteur Wiardi Beckman, van 
Het Yolk van 'dagblad voor de 

arbeiderspartij' in 'demokratisch
socialistisch dagblad'. Zie uitgebreid 
hie rover: Annemicke Klijn 's studie 
Arbeiders- if volkspartij. 
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1 Mei', een nationale viering van de arbeid waaraan 
'werkers van aile kleur en stand de eenheid van hun 
gemeenschappelijke taak zouden kunnen beleven', 
in de vorm van een demonstratie voor een 'Rechts
orde van de Arbeid'. Maar hi j erkent dat dit op korte 
termijn niet zal zijn te realiseren, omdat er nog te 
grote tegenstellingen bestaan tussen 'richtingen in 
de vakbeweging en tussen !eiders en geleiden in het 
bedrijfsleven '. 

Een achterhaalde traditie? 
Wanneer men in vogelvlucht naar de Meivieringen 
sindsdien kijkt, dan rijst een beeld op van vallen en 
opstaan9. 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd een 
teruglopende belangstelling voor en een vergrijzing 
van de Mei-vieringen geconstateerd, zowel bij de 
PvdA als het N v v. Ze werden steeds meer uiterlijk 

Hoe dit ook zij, de 1 
Mei-traditie onderging 
aanvankelijk wei een veran
dering. In 1 946 vierde de 
PvdA de Dag van de Ar
beid, voor het eerst, zon
der het NVV en het AJC. 

Maar al snel bleek aan een 

De nieuwe spilpositie van de 

Nederlandse sociaal-democratie en het 

ritueel en verplicht num
mer. 

Ook voor de jaren zestig 
geldt dat de Mei-bijeen
komsten aan inhoud, bete
kenis en omvang verloren. 
In het bijzonder na de op
heffing van de AJC in 1959 

nieuwe electoraat van Wim Kok mogen 

binnen de Pvd.A op weinig aandacht, 

laat staan trots, rekenen 

herleving van de oude Mei-viering van de arbeiders
beweging niet te ontkomen. Hier wreekte zich het 
matige succes van de Doorbraak; de inbreng van 
de oude s DA P bleeftoch zeer dominant. Haar partij
structuur werd overgenomen en haar !eden vorm
den in de meeste gewesten het leeuwendeel van de 
aanhang van de PvdA . Ook zou een dee! van de 
SDA P-traditie, wanneer het om symbolen ging, 
doorleven. Vlaggen en liederen - met enige terug-

• houdendheid zelfs de Internationale -, en nu ook 
de Eerste Mei -viering, handhaafden zich temidden 
van de nieuwe constellatie van Doorbraak, 'per
sonalistisch socialisme' en katholieke en prote
stants-christelijke werkgemeenschappen 8

. Een rol 
daarbij speelde dat 'Doorbraakchristenen' als 
Ds. Buskes lieten weten geen bezwaar te hebben 
tegen het vieren van 1 Mei (zolang dit niet op zondag 
vie!). 

Zo kwam de traditie alsnog ongebroken uit de 
oorlog tevoorschijn. En kon Andre van der Louw 
onlangs in zijn autobiografie Op de huid van de tijd op
tekenen: 'Op de dag van de arbeid trokken we met 
een kleurige troep van de Arbeidersjeugdcentrale 
naar de Beeklaan, waar Will em Drees woonde, om 
daar onder de linten van de Meiboom onze volks
dansen tc dcmonstreren. Eerbetoon aan de gere
specteerde sociaal-democratische premier'. 

werd een zoektocht naar 
nieuwe vormen, voorbij die van de Rode Zuil, ur
gent. Er kwamen zogeheten Meifestivals, meivierin
gen die speciaal voor jongeren aantrekkelijk werden 
gemaakt ('Niet met leuzen en rode vaandels, met tr
omgeroffel en strijdkreten maar met jazzmuziek, 
trampolinespringen en vee! gezelligheid') . Met die 
gezelligheid zou het al gauw iets te dol worden, want 
berucht werd bijvoorbeeld de roerige ~vdA - 1 Mei
viering in 1966, in de Jaarbeurs in Utrecht. Optre
dens van Boudewijn de Groot en The Kinks leidden 
daar tot grootscheepse vernieling van het meubilair 
en anti-Vietnam-demonstraties. Ook in 1968 stond 
1 Mei in het teken van anti- Vietnam-marsen met 
rode vlaggen etc. Er vond weer zoiets plaats als een 
politisering van de aloude 1 Mei-traditie. 

Toch kwamen toen ook al de eerste twijfels over 
voortzetting van 1 Mei op. Op het PvdA-congres 
van 1969 was het de afdeling Heemstede die, bij 
motie, twijfelde aan de wenselijkheid van Mei-vie
ringen in de toekomst en was er een afgevaardigde 
uit Zaandam die zich afvroeg of 'het vieren van dit 
feest niet zo langzamerhand een overleefde zaak 
was'. Ook An Thomassen liet weten dat, wat haar 
betreft, 1 Mei geen nieuw Ieven ingeblazen moet 
krijgen: 'De jongeren zegt het nog weinig, geloof ik, 
en bij de ouderen is het ook al wat afgesleten. Ik ge
loof niet dat deze traditie ooit nog zal her Ieven' ' 0

• 

8. Overigens laat Doeko Bosscher in 
Honderd jaar sociaal-democralie in 

Nederland zien dat de doorwerking van 
de s DA P in de PvdA niet zonder slag of 
stoat ging. 'Zekcr in de beginjaren 
waren het echter vooral de ex-soAP
ers die hun Iicht onder de korenmaat 

moesten stellen' en was er sprake van 
een begunstiging van de buitentraditio
nele elementen, lees: katholieken en 
protestanten. 

kopschuw te maken, p. 16o ev. 
9· Zie voor dit overLicht meer uitge
breid en fraai ge'illustreerd: Gielkens 
e .a. , vanaf p. 8 1. 

Oak qua SDAP-symbolen deed men er 
aanvankelijk vee] aan om degenen die 
van buiten de rode familie kwamen niet 

10. Geciteerd bij: Gielkens e.a., 
p. 99- 1 oo. 
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In de jaren '70 en 'So zien we vervolgens weer 
een zekere radicaliserende opflikkering. Er komen 
gemeenschappelijke vieringen met andere partijen 
- c P N, P s P, P P R - vaak geheel in het teken staand 
van intcrnationale solidariteit met de Derde Wereld 
of met Ianden die gebukt gaan onder de dictatuur. 

Ik herinner mij uit mijn half-radicale studenten
tijd in Groningen, begin jaren tachtig, dat we een 
heuse 1 Mei-optocht door de stad organiseerden, 
aile linkse partijen tezamen, met rode vlaggen en a!. 
Ik heb toen aan den lijve gevoeld hoe weinig de Dag 
van de Arbeid in Nederland bij de bevolking leeft. 
Want niet aileen ging het om een optocht met zeer 
weinig deelnemers; de Groninger burgerij keek ook 
onwennig-geschrokken naar de meegevoerde rode 
vlaggen. 

Het was PvdA-voorzitter Felix Rottenberg die 1 

Mei opnieuw zou problematiseren als een achter
haalde traditie, die wei erg de nestgeur van de oude 
verzuilde sociaal-democratie met zich droeg. De tra
ditie van de Eerste Mei zou vernieuwing en wer
vingskracht voor nieuwe !eden en jongeren in de 
weg staan. Rottenberg had liever Bob Dylan dan de 
Stem des Volks als PvdA-muziek. Een serieus te 
nemen geluid, aileen al gelet op het leden-aanwas
probleem van de PvdA. Bij aile partijen, maar zeker 
bij de grote oude volkspartijen CDA en PvdA is het 
tegengaan van de vergrijzing een kwestie van voort
bestaan aan het worden . 

Hoe nu verder? Sommigen zouden 1 Mei het 
liefst stilletjes en vanzelf zien afsterven met de ou
dere generaties in de Willem Drees-huizen. Ande
ren zien 1 Mei, ondanks alles, als de enige eigen rode 
feestdag en vrezen dat de Dag van de Arbeid met de 
overige afgeschudde 'ideologische veren' al zo'n 
beetje op de schroothoop is terechtgekomen. Neem 
NRC Handelsblad-columniste Elsbeth Etty (ex-CPN, 
maar dan in zijn 'betere' periode). Die liet bij gele
genheid van de viering van 'de honderdste 1 Mei' in 
1989 optekenen dat een linkse beweging die 1 Mei 
niet viert te vergelijken valt met een christelijke 
kerk zonder Kerstfeest. Het afsterven van de Dag 
van de Arbeid ziet zij als een duidelijk 'symptoom 
van de vrijwel voltooide ontkerkelijking van 
links' 1 

'. 

Meer recent vielen er twee pleidooien voor een 
zekere herleving van de Eerste Mei in Nederland op 

te tekenen. Een kersvers aangetreden voorzitter van 
de Jonge Socialisten hoorde ik onlangs, random 1 

mei van dit jaar, op de radio een lans breken voor 1 

Mei als nieuwe nationaal-republikeinse feestdag als 
vervanger van Koninginnedag. 

En dan is daar de nieuwe partijvoorzitter, Ruud 
Koole, die een soort restauratie of revitalisering van 
de Eerste Mei lijkt te bepleiten. 'De 1 meigedachte 
(omschreven als 'gedreven door idealen de toe
komst veroveren', r.c.) is actueler dan ooit!' heet 
het in zijn 1 Mei-column in het partijblad Pro &..Con
tra 1 2 en 'Als er ooi t een noodzaak is geweest voor 
een 'Internationale', dan is het nu wei'. 

Inhoudelijk ben ik het met zijn 1 mei-gedachten 
helemaal niet oneens ('Vernieuwde internationale 
samenwerking is nodig om de kwalijke gevolgen van 
het neo-liberaal kapitalisme voor vee! Ianden in de 
Derde Wereld tegen te gaan'), maar ik zet vraagte
kens bij de gedachte alsof in de Dag van de Arbeid en 
de 'lnternationale' traditie en vernieuwing goed 
samen komen, zoals Koole met zoveel woorden sug
gereert. Geen misverstand: ik zou de obligate no tie 
van internationale solidariteit graag gereactiveerd 
zien worden; het is goed beschouwd een schande 
hoe weinig we de facto doen met het besef dat, zoals 
de v N naar ik meen onlangs bekend maakte, de helft 
van de wereldbevolking van minder dan 2 dollar per 
dag moet rondkomen. Maar we draaien onszelf een 
hypocriet-ideologisch rad voor ogen wanneer we 
zouden stellen dat wij, de westerse sociaal-demo
cratie- de 'salonsocialisten van de o E so' - met hen 
van dezelfde internationale arbeidersklasse dee! uit
maken tegenover de klasse der uitbuiters en ver
drukkers ( dat zouden dan onze liberale coalitiege
noten moeten zijn?). En zoiets ligt toch a! gauw 
besloten in het aanroepen van de Internationale Dag 
van de Arbeid vanuit dit perspectief. 

Vier redenen waarom 1 Mei er niet meer had 
moeten zijn 

Zoveel mag duidelijk zijn, ik koester geen nostalgi
sche gevoelens voor de Eerste Mei en zie niet goed in 
waarom de Dag van de Arbeid gerevitaliseerd zou 
moeten worden. Integendeel. Terugblikkend en de 
balans opmakend, vind ik dat het een mirakel is dat 
de Eerste Mei-traditie in de loop der tijden niet ge
sneuveld is cq afgeschaft werd. Daarvoor waren, 

1 1. Geciteerd bij Gielkens, p. 107. 

1 2. Ruud Koole, column '1 mei', Pro &_ 

Contra. Partij(krant) van de Arbeid, 1 mei, 
200 I, P· 4· 

zoals 
van r 

ti 
d 
p 
s 
n 

z: 

p 
2 

g 
S> 

3 
I 
0 

il 

4 
d 
c 
t. 

c 

Diti 
ling 
M~i 

and! 
schi• 
in h• 
nam 
hou• 

Dag 
zijn 
forr 
sod 
corr 
tiscl 
doo 
tocl 
Plei 
die 
ren 

de 
syrr 
bijz 
ana. 
gelt 
nen 



s 

:1 
n 

e 

!t 

t

r 

n 
e 
n 
te 
e
.n 
ld 
,_ , 
ie 
ld 
le 
as 
ft 
er 
!n 

ve 
o
m 
lt 

'r-

~-

.w 

ag 

li-, 
in 
)U 

de 
I at 
;e-
'n, 

s &_o 6 2oot 

zoals ik hierboven heb proberen aan te duiden, tal 
van redenen te bedenken geweest. In recapitulatie: 

I. De I Mei-viering had als orthodox-marxis
tisch relict, welke de internationale eenheid van 
de arbeidersklasse tegen de burgelijke klasse 
predikte, moeten worden beeindigd toen de 
SOAP, al voor de oorlog, afscheid nam van het 
marxisme in het beginselprogram van I 9 3 7 en 
zich transformeerde van arbeiderspartij in volks
partij. 
2. I Mei had kunnen sneuvelen na de oorlog: als 
gevolg van de bezoedeling door het nationaal
socialisme. 
3. I Mei had de oprichting van de PvdA en de 
Doorbraak eigenlijk niet mogen overleven, gelet 
op de intrede van grote groepen niet-s DA P-ers 
in de PvdA. 
4· En het had in de rede gelegen dat in de tijd van 
de Koude Oorlog, toen de PvdA een fors anti
communistische koers voer, 1 Mei als curieus 
trait d'union met het communisme zou zijn opge
doekt. 

Dit is allemaal niet gebeurd. En het zou nu mijn stel
ling zijn dat deze omissie het huidige ambivalente I 

• Mei-gevoel binnen de PvdA heeft opgeleverd. Met 
andere woorden: de complexe, veelkleurige ge
schiedenis van de Dag van de Arbeid resoneert mee 
in het verkrampt-halfhartige I Mei-gevoel, dat met 
name de Nederlandse sociaal-democratie erop na
houdt. 

Alles afwegende, zou ik voor afschaffmg van de 
Dag van de Arbeid/ I Mei-vieringen door de PvdA 
zijn. Niet de facto, zoals nu veelal gebeurt, maar langs 
formele weg. Vooral de valse verbondenheid van de 
sociaal-democratie via de Dag van de Arbeid met de 
communistische wereld vond en vind ik problema
tisch. Nu zou men kunnen stellen: die regimes zijn 
door de geschiedenis overweldigd geraakt, er zijn 
toch geen Rode Leger-parades meer op het Rode 
Plein, dus nu kunnen de 'democratisch socialisten' 
die dag meer dan ooit voor zichzelf opeisen en vie
ren. 

Maar ik geloof niet dat dat zo werkt. Daarvoor is 
de 1 Mei-traditie te beladen en te zeer belast met 
symboliek. Bovendien geldt voor Nederland in het 
bijzonder, zoals An Thomassen vroeger al met recht 
analyseerde, dat 1 Mei als traditie te weinig leeft en 
geleefd heeft om i.iberhaupt nieuw Ieven in te kun
nen blazen. Ook bij ontwikkelingen elders in Euro-

pa lijkt moeilijk vruchtbaar aan te knopen. In Ianden 
als Belgie of Duitsland, waar de I Mei-traditie van 
oudsher vee! meer leeft dan inN ederland, wordt ge
klaagd over een verstolling en ritualisering van de 
Eerste Mei bij sociaal-democratische vakbeweging 
en partij. In plaats daarvan zijn er de ontwikkelin
gen, zoals dit jaar in Duitsland en Engeland, waar 1 

Mei vooral gevierd werd met demonstraties en rei
len van anarchisten en autonomen. Daar zit weinig 
sociaal-democratische inspiratie bij. lntegendeel: 
die rellen zijn in dit geval gericht tegen sociaal-de
mocratische regeringen. 

Slechte politieke timinB 

Aan een voorstel tot afschaffmg van de Eerste Mei 
kleven bezwaren. Daarvan ben ik me bewust. Het 
eerste en rnisschien nog wei meest fundamentele 
bezwaar is, dat het niet om een bijster urgent vraag
stuk gaat. Ik ben het daar mee eens. De Dag van de 
Arbeid mag dan historisch enigszins beladen zijn, hij 
is ook niemand echt tot last. 

Ik realiseer me tevens dat er met dit voorstel 
sprake is van een slechte politieke timing. Zo er al 
enige richting in het hoven- en ondergrondse koers
debat van de PvdA te ontwaren valt, dan is wei dui
delijk dat de seinen weer op rood staan. Oat wil in dit 
geval zeggen, dater sprake lijkt te zijn van een aan
zienlijk onbehagen in de 'voor- en achterban' van de 
partij over koers en identiteit. De rui van het af
schudden van de ideologische veren is slecht beval
len; men zoekt in plaats daarvan naar het 'afschud
den van het pragmatisme' en naar een zekere mate 
van re!deologisering, zoals ook bleek in de daarom 
deels mislukte discussie over een nieuw PvdA-be
ginselprogram. 

Een andere illustratie van deze actuele partijpoli
tieke barometerstand was dat alle PvdA-voorzitters
kandidaten eensgezind waren in hun roep om herstel 
van het sociaal-democratische profiel. Ook het 
roemruchte PvdA-Tweede Kamerfractie-portret 
van Gerard van Westerloo in NRC Handelsblad wees 
uit dat de meerderheid van de PvdA-Kamerleden 
snakken naar een coalitie met een meer 'progres
sieve signatuur'. Men is massaal uitgekeken geraakt 
op de paarse bestuursstijl: die van een zakenkabinet 
van de BY Nederland, en op het verdampen van po
litieke strijd tussen links en rechts. 

Nu hoeft er met een zekere rei'deologisering van 
de PvdA op zichzelf niets rnis te zijn als tegengif 
tegen paarse overdoses pragmatisme en technocra
tic; wei problematisch zou het zijn wanneer de zoek-
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tocht naar nieuw sociaal-democratisch profiel zich 
zonder vee! reflectie en historisch besef zou voltrek
ken. En er zijn wei neigingen in die richting te be
speuren. Je hoeft niet in aile opzichten de !of te zin
gen van de modernisering van de Nederlandse 
verzorgingsstaat a Ia Lubbers & Kok/Paars, maar op 
zijn minst client verklaard te worden waarom deze 
modernisering in buitenlandse ogen geldt als een so
ciaal-milde aanpassing van een hoogontwikkelde 
verzorgingsstaat aan meer competitieve wereld
marktomstandigheden. De steeds sterker wordende 
vaandelvlucht weg van deze sanerings- en moderni
seringsperiode, in combinatie met een tamelijk on
gearticuleerde roep om een 'gemeenschappelijke 
progressieve agenda, waarin de samenleving centraal 
staat' 'llijken er echter op te duiden dat instant-radi
calisering voorafgaat aan een moedige reflectie op de 
recente politieke ervaringen van de PvdA. 

Ten aanzien van de electoraal-programmatische 
spagaat van de PvdA wordt, zo lijkt bet, aan de con
currentiestrijd met Groen Links en de s P meer 
waarde toegekend dan aan die met de vvo om de 
grootste premier-partij. Zoals de 'nieuwe spilposi
tie' van de Nedcrlandse sociaal-democratie en het 
'nieuwe electoraat' van Wim Kok binnen de PvdA 
zclf, vreemd genoeg, toch al op weinig aandacht, 
laat staan trots, mogen rekenen. 

Wat dreigt is dat de PvdA wedcrom aan een kabi 
net-Den Uyl-syndroom gaat lijden - de liefdevolle 
mythe daarvan is grotendeels van makelij achteraf; 
tijdens het regeren door dat 'meest progressieve ka
binet van Nederland ooit', was hct 'progressieve' 
onbehagen niet van de Iucht. Het risico is nu dat de 
PvdA de 'erfenis van paars' in zijn geheel aan de an
dere erfgenaam, de v v D, laat, daarmee de suggestie 
wekkend alsof de periode-Kok een soort tijdelijke 
flauwte van de PvdA is geweest. Over kortzichtig
heid en historisch besef gesproken. Maar dat is een 
ander verhaal. 

Een problematisch ze!Jbeeld? 
Zoveel is zeker, in een dergelijk klimaat van meer en 
rninder gekunstelde re-ideologisering zal het af
breuk doen aan de traditie van de Dag van de Arbeid 
geen warm onthaal vinden. Eerder lijkt het tegen
deel het geval. 

Waarom ik uiteindelijk met die Eerste Mei-tradi
tie vooral in mijn maag zit, en dat raakt aan het voor
afgaande, is dat die traditie refereert aan het pro
bleem van het zelfbeeld der sociaal-democratie. Oat 
behelst het volgende. Er lijkt aan de sociaal-demo
cratie een vals besef van ononderbroken continu.iteit 
te kleven. Aile lotgevallen, breuklijnen en wendin
gen die de geschiedenis van de sociaal-democratie 
kenmerken en hebben getekend, hebben niet kun
nen voorkomen dat er kiekeboe met de eigen ont
wikkelingsgang wordt gespeeld. Het is alsof de zelf
perceptie van de sociaal-democratie resistent is 
gebleven voor historische veranderingen. Alsof de 
PvdA eigenlijk gewoon de oude SDA P zou zijn. Alsof 
de Januskop van de vroege sociaal-democratie, in de 
woorden van Troelstra: 'Wij zijn reformist en revo
lutionair tegelijkertijd', nog altijd de ideal en en sen
timenten, het hart en het verstand van de postmo
derne, post-industriele sociaal-democratie van de 
2 1 ste eeuw zou beschrijven. Alsof onze idealen, aspi
raties en ambities klonen zouden zijn van die van 
onze voorvaderen. 

In zijn roemruchte Het socialisme op sterk water 
raakte Paul Kalma deze Achilleshiel vol: 'De sociaal
democratie heeft zich, ondanks haar 'ingroei' in het 
bestaande maatschappelijk bestel, nooit geheellos
gemaakt van de traditionele socialistische ideologie. 
Dit socialisme is in programmatisch opzicht op de 
achtergrond geraakt, maar is de houding van sociaal
democraten ten opzichte van maatschappij en maat
schappijverandering blijven bei:nvloeden ( ... ), 
voortlevend in een onbestemd verlangen naar radi
cale maatschappijhervorming' 14. 

Terwijl de programmatische titel van nota bene 
dit tijdschrift goed laat zien welk type fundamentele 
'amendementen' er op de socialistische traditie 
werden aangebracht: de onverbrekelijke verbon
denheid van socialisme & democratie. En als de 
Britse Labour-theoreticus David Marquand gelijk 
heeft met zijn ste!Jing dat 'er geen democratie te be
denken valt die ooit bestaan heeft in iets anders dan 
een kapitalistische economie', dan impliceert dat 
cen even ambivalente als onverbrekelijke band tus
sen sociaal-democratie en kapitalistische markteco
nomie 1 s. Met andere woorden: de sociaal-democra
tie zal zich beter rekenschap dienen te geven van 

1 3. Jet Bussemaker en Adri 
Duivesteijn, 'Voor een progressief 
kabinet is meer nodig dan kritiek op 
paars', de Volkskrant, 2 1 mei 2 oo 1, p. 
7 I opiniepagina. 

14. Paul Kalma, Het socialisme op sterk 
water. Veertien stellinaen. wssiVan 
Loghum Slaterus: Deventer, z.j., p. 14. 

From the Cold', in: A. Gamble & T. 
Wright, The New Social Democracy, 
The Political Quarterly I Fabian Society, 
London, 1999, p. 1 o-19. 1 s. David Marquand, 'Premature 

Obsequies: Social Democracy Comes in 
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haar eigen geschiedenis, van haar programma en fei
telijke politieke praktijk, van haar verworvenheden 
en de manier waarop die tot tand bleken te kunnen 
komen. Oat zou bijdragen tot een gebalanceerder 
zelfbeeld. 

I Mei, de Dag van de Arbeid, geldtvoormij - zo
veel mag inmiddels duidelijk zijn - als symbool van 
de valse zelf-perceptie van de sociaal-democratie. 
Neem Arie Groenevelt, oud-Industriebond N vv
voorzitter. Die omschreef I 

Sociaai-Democratische Zwijgen bij het einde van het 
communisme en de Val van de Muur. 

Hoe dit alles ook zij, als ik een politicus zou zijn 
dan zou ik in het zich momenteel in de PvdA onder
huids afspelende de bat tussen traditionalisten en mo
derniseerders, de Dag van de Arbeid -traditie tot de 
Nederlandse Clause Four uitroepen, zoals Tony Blair 
destijds van Labour's dode rituele letters inzake na
tionalisatie een testcase voor New Labour maakte: een 

Mei onJangs in de VARA

gids nostalgisch als nog al
tijd het 'feest van de 
rooien' tegen de burgelijke 
maatschappij 16. De arbei 
dersfeestdag, zo opgevat, 
verdraagt zich noch met de 
feitelijke geschiedenis van 
de sociaal-democratie, 
noch met de huidige missie 

Ad Melkert nam een voorschot op zijn 
aanstaand partijleiderschap - Wim 
Kok laa met een partijstrateaische 

ariep thuis- en deelde rozen uit. Dit 
werd aevolad door het hijsen van de 

Rode Vlaa op het Plein van de 
Hemelse Vrede 

interventie met name op 
het niveau van het sociaal
democratisch zelfbeeld. 
lets soortgelijks deed de 
beroemde Franse socio
loog Alain Touraine on
langs door de Franse PS 

voor te houden 'sinds Mit
terrand in een ficti eve re
aliteit te Ieven': ' Op zijn 
best is links geevolueerd 

van de moderne sociaal-democratie. 
Bovendien, is het niet bijna kitsch te noemen 

wanneer een partij als de PvdA, met een grote 
machtsbasis in het openbaar bestuur, binnen maat
schappelijke organisaties, op universiteiten en de
partementen zich richt tegen de burgerlijke maat
schappij; wanneer een partij die de leidende 
collectieve sector-partij kan worden genoemd (met 
ook enkele incestueuze en regenteske kanten van
dien, overigens) en die een type samenleving mee
bestuurt, met welker verdwijning de sociaal-demo
cratie meer te verliezen dan te winnen zou hebben 
zich laaft aan de radicale bron van de I Mei-traditie? 
Radicaal in zijn gedaante van 'wapenschouw van het 
proletariaat' en van internationale arbeidersstrijd
dag tegen de burgelijke maatschappij. 

Over dat enigszins verwrongen sociaal-demo
cratische zelfbeeld zou vee! meer te zeggen zijn. Ik 
doe dat hier nu niet, maar poneer dat het vastzit op 
een gebrek aan reflectie, historisch besef en leerver
mogen . De gebrekkige zelfkennis van de sociaal
democratie valt te betrappen in posities die in het 
zogeheten Europese dispuut over de Derde Weg 
worden ingenomen, met name de extreme opvat
tingen over de vrije markteconomie. Of in het Grote 

van een totale ideologische blokkade naar een wan
trouwende acceptatie van de werkelijkheid', daarbij 
doelend op verkeerd uitgepakte 'oud-linkse percep
ties' van het bedrijfsleven en de rol van de staat 1 7. 

Tot slot: De lnternationale Daa van de Democratie 
Geconcludeerd moet worden, gelet op het pr.oble
matische zelfbeeld van de sociaal-democratie, dat de 
Eerste Mei zijn functie van dag van bezinning op de 
traditie en ontwikkelingsgang van de sociaal-demo
cratie niet naar behoren heeft vervuld. Het is nog 
sterker. De Dag van de Arbeid zou wei eens zelf een 
evenwichtige reflectie op de sociaal-democratische 
ontwikkelingsgang geblokkeerd kunnen hebben, 
juist door zijn verbondenheid met de orthodox
marxistische-proletarische fase van het socialisme. 
De stelling zou dan luiden dat de Eerste Mei het 
besefvan de 'reformistische ingroei' van de sociaal
democratie in het maatschappelijk bestel in de weg 
heeft gestaan. 

Het afschaffen van deze arbeidersstrijddag, ik 
herhaal het nog maar eens, ligt dan ook in de rede. 
Maar afschaffen is iets anders dan zo'n dag totaal 
wegwuiven. Zoals ik in het begin van deze beschou
wing heb opgemerkt, zou het te betreuren zijn als er 

1 6. 'Mijn 1 mei gevoel', interview met 
Arie Groenevelt, VA RA TV Maaazine, 
17, 2oo1, p. 30-32 en 64. 
17. Alain Touraine in Liberation, zoals 
geciteerd in de Volkskrant, 1 o mei 2oo 1, 

P·4 
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niet zoiets als een Dag van de Arbeid zou bestaan. 
Zo'n dag van bezinning op eigen identiteit en de 
kernnotie van internationale solidariteit; een dag 
voor een terugblik op de traditie en collectieve lot
gevallen is, in beginsel, uiterst waardevol. Vanuit dat 
perspectief zou het jammer zijn wanneer de Eerste 
Mei zomaar zou worden afgeschaft zonder opvol
ging of vervanging. 

Waarom niet een alternatief gekozen dat ook 
verleden, heden en toekomst van de sociaal-demo
cratie met elkaar verbindt, maar dan metals aangrij
pingspunt de reformistische identiteit van de soci
aal-democratie: van Dag van de Arbeid naar Dag van 
de Democratie? 

Een Dag van de Democratie heeft goede papie
ren waar het gaat om de geschiedenis en identiteit 
van de sociaal-democratie en waar het gaat om haar 
mod erne missie in de wereld van vandaag. Er had bij 
wijze van spreken best een dag met zo'n naam door 
de sociaal-democratie in het Ieven geroepen kunnen 
zijn. Die had zijn natuurlijke grondslag gevonden in 
het revisionisme van Eduard Bernstein dat, in he
dendaagse bewoordingen, socialisme in sociaal-de
mocratie transformeerde, met de haar kenmer
kende democratische methode. Bernstein's stelling 
luidde dat socialisme uiteindelijk niet meer of rnin
der kan zijn dan de verwerkelijking van de democra
tie op politiek en maatschappelijk terrein: 'De de
mocratie is mid del en doel tegelijk. Zij is mid del tot 
verovering van het socialisme en zij is de vorm van 
de verwezenlijking van het socialisme' ' 8

. Het is het 
op deze wijze centraal stellen van democratie voor 
de sociaal-democratie die een Internationale Dag 
van de Democratie zonder meer zou hebben ge
rechtvaardigd. 

Een Dag van de Democratie of van het Algemeen 
Democratisch Kiesrecht zou ook de Nederlandse 
SDA P goed gepast hebben. Die is juist groat gewor
den en heeft zijn karakter voor een belangrijk deel 
ontleend aan de kiesrechtkwestie. De sociaal-demo
cratie was nooit aileen telg van de arbeidersbewe
ging, maar evenzeer van de kiesrechtbeweging. Al
gemeen kiesrecht was het symbool bij uitstek van 
mondigheid, gelijke rechten en maatschappelijke 
gelijkwaardigheid. De geschiedenis van de kies-

rechtuitbreiding - met zijn standenkiesrecht, cen
suskiesrecht en gezinshoofdenkiesrecht - laat zich 
immers lezen als een verhaal van 'spreiding van in
komen, kennis, macht' avant-la-lettre. Algemeen 
kiesrecht was nog op een andere manier een hef
boom voor maatschappijverandering, omdat kies
recht parlementaire wetgeving en dus sociale her
vormingen kon be'invloeden. 

'De partij der sociaal-demokraten is een ant
woord op de uitdaging, die de kapitalistische maat
schappij betekent voor die er uitgebuit worden of 
van een menswaardige gemeenschap dromen. Soci
aal-demokratie als beweging is een mengeling van 
die heiden: de tot op de rand van haar bestaan be
dreigde arbeidersklasse en de sociaal bewogen radi
kaal-demokratische burgers. Of juister: van die ar
beiders die op eigen kracht hun sociale en politieke 
bevrijding nastreven - dus zonder vaderlijk toezicht 
van kerk of filantropen - en de meer en meer naar 
links opschuivende vleugel van de liberalen', zoom
schrijft Frits de Jong Edz. de 'tweekoppige' bran van 
de sociaal-democratie. 

En de 'radikaal-democratische' dimensie is mis
schien voor de geschiedenis van de sociaal-demo
cratie nog wei kenmerkender, waar het ging om de 
bepaling van haar eigen identiteit tegenover anar
chisten, communisten, liberalen en confessionelen. 
Zo gold het algemeen kiesrecht als de geloofsbelij
denis van de oprichters van de s D A P tegenover de 
meer radicale socialisten. Het was des DA P die met 
de befaamde massa-manifestaties op Prinsjesdag (de 
'Roode Dinsdagen') en het Volkspetitionnement 
tussen 1 9 1 o en 1 9 1 2 - in coalitie met progressief
liberalen - uiteindelijk succes wist te boeken: de op
heffing van klasse- en sexeverschillen bij het kies
recht. De SDAP wist aldus de dominante partij van 
de arbeidersklasse te worden, en deze er tevens van 
te overtuigen dat de parlementaire weg de emanci
patorische route vormde naar betere sociale be
scherming en wetgeving en lotsverbetering van de 
ontrechten. 

De gewonnen strijd om algemeen kiesrecht, 
kortom, is een unieke historische verworvenheid 
van de sociaal-democratie, die een feestdag zonder 
meer zou hebben gerechtvaardigd en wat mij betreft 

1 8. B. Tromp, 'Eduard Bernstein en het 
revisionisme', Voorwoord in: Eduard 
Bernstein, De voorwaarden tot het 
socialisme en de taak der sociaal-democratie, 
Arbeiderspers, Amsterdam, 198 1, p. 
21. 
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zo in de plaats van de Dag van de Arbeid zou mogen 
treden. AI was het maar om recht te do en aan het feit 
dat de dimensies 'sociaal' en 'democratisch' onver
brekelijk met elkaar verbonden zijn: naar het woord 
van de filosoof Amartya Sen: 'In een democratic is 
per definitie geen hongersnood'. En om recht te 
doen aan de radikaal-democratische roots van de so
ciaal-democratie, later nog aangevuld met het vrij
zinnig-democratisch bloed dat door de aderen van 
de PvdA ging strom en. Bovendien leent een Dag van 
de Democratic zich uitstekend voor promotie van 
en bezinning op een brede democratie-opvatting die 
ook de civil society kan inspireren. Met thema's als be
drijfsdemocratisering, 'stakeholder society', maat
schappelijk verantwoord ondernemen en het con
cept van sociale democratic. 

Zo'n Dag van de Democratic is ook uitermate 
geschikt om de internationale dimensie van de Dag 
van de Arbeid over te nemen. Democratic en vol
waardig burgerschap voor een ieder hebben univer
sele relevantie, ook vandaag de dag in Nederland en 
zeker daarbuiten. Het 21 ste -jaarboek voor het democra
tisch socialisme heeft onder de titel 'De toekomst van 
de democratic' Iaten zien hoe beklagenswaardig het 
met democratic, rechtsstaat en mensenrechten nog 
altijd in de wereld is gesteld.Internationale solidari
teit vanuit de Europese sociaal-democratie: we kun
nen het ons niet permitteren om dat tot een loze, 
politiek-correcte frase te Iaten verworden ... 

Resteert de kwestie van een datum voor de Dag 
van de Democratic. Voor Nederland aileen had ik 
het wei geweten. Dan had ik de Eerste Mei vaarwel 
gezegd en geopteerd voor 9 augustus, de datum 
waarop in 1 919 wettelijk geregeld werd dat ook 
vrouwen actiefkiesrecht kregen en waarna het alge
meen kiesrecht voor volwassenen nu werkelijk alge
meen was geworden en in werking kon treden I 9. 9 
augustus, een mooie datum die nog beter weer ga
randeert dan 1 Mei ook. De enige bijkomstigheid 
van deze dag zou zijn dat manifestaties, stakingen en 
demonstratieve optochten veelal op het vakantie
adres plaats zullen moeten vinden. 

Maar we zoeken naar een datum die internatio
naal aanspreekt en herkenbaar is. En dan ben ik uit
eindelijk reformist genoeg voor het aanvaarden van 
een compromis. lk zie in dat 1 Mei, hoe historisch 
beladen ook, als datum het beste gehandhaafd zou 
kunnen worden met het oog op de internationale di
mensie. Om een lang verhaal kort te houden: de 
Eerste Mei wordt, als het aan mij ligt, omgedoopt 
van Dag van de Arbeid in Dag van de Democratic. 

RENE CUPERUS 

Medewerker Wiardi Beckman StichtinB en eindredacteur 
van s&P 

* Dit artikel is voor een belangrijk dee! gebascerd op de 
Eerste Gerrit Schinkel-lezing die Rene Cuperus, ter 
gelegenheid van de Eerste Mei-viering en als eerbetoon aan 
Gerrit Schinkel, wijlen PvdA -fractievoorzitter van de 
Kampense gemeenteraad, hield voor de PvdA-afdeling 
Kampen / ljsselmuiden op I mei 2ooi. 
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I 9· 'Door de wet van 9 augustus I 9 I 9, 
Staatsblad no. n 6 hebben ook de 
vrouwen het kiesrecht verkregen', 
aldus het Staatkundige Jaarboek 

Parlement en Kiezer uit I92 I, p. 42. Men 
zou ovcrigens met evenveel recht ook 

Staatsblad werd afgekondigd; daarmee 
werd het actief vrouwenkiesrecht 
geregeld. 8 september (I 9 I 9) kunnen nemen, de 

dag waarop de wet-Jacobs in het 
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