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Het revisionisme 

van J .M. den Uyl 

In de tweede h-:i:ft van de 
jaren vijftig kwam de soci
aal-democratie in West
europa onder invloed van 
het 'revisionisme' te staan; 
van de herziening van het 

PAUL KALMA Nederlandse) zich al in de 
jaren dertig verregaand van 
het marxisme, waarmee 
het socialisatie-streven 
vaak verbonden was, losge-

Directeur van de Wiardi Beekman StichtinB . 
De auteur bereidt een studie voor over 

'De kwaliteit van het bestaan '. 

traditionele sociaal-demo-
cratische gedachtengoed. 1 In veel partijen werd 
definitief afscheid genomen van het streven naar 
socialisatie (of: vermaatschappelijking) van de pro
ductiemiddelen. Het kapitalisme, zo werd gerede
neerd, was hervormbaar gebleken; het hoefde niet 
meer te worden afgeschaft. 'Zoveel markt als 
mogelijk, zoveel planning als noodzakelijk', zoals 
de Duitse s P D het in I 9 .)9 in het beroemd gewor
den 'Godesberger Programm' formuleerde. 

Het initiatief tot deze heroriëntatie kwam steeds 
van bovenaf. De partijleiding wilde, door moderni
sering van het partijprogramma, ontsnappen aan 
het politieke isolement waarin de sociaal-democra
tie was beland. De sociaal-democratische partijen 
boekten in de jaren vijftig vaak behoorlijke verkie
zingsresultaten, maar verloren de positie van 
'natuurlijke regeringspartij' die ze direct na de 
Tweede Wereldoorlog nog hadden bezeten. In 
I 9.)0 nam de sociaal-democratie nog in vrijwel alle 
landen van Westeuropa aan de regering deel. In 
I 96o zat ze, behalve in Scandinavië; overal in de 
oppositie. Vervlogen respectievelijk gerealiseerde 
vernieuwingsidealen; een voorspoedige economi
sche ontwikkeling; de behoefte, niet in de laatste 
plaats onder de middengroepen, om aan de sober
heid en de regelzucht van de wederopbouw-perio
de te ontsnappen: ze gaven gematigd-rechts in 
Westeuropa de wind in de zeilen. 

Dat het revisionisme, dat deze ontwikkeling 
wilde keren, zich in heel Westeuropa manifesteer
de, wil niet zeggen dat het een hechte, centraal 
gecoördineerde hervormingsbeweging was. De 
nationale partijen opereerden vrijwel los van 
elkaar, en in omstandigheden die per land en per 
partij verschilden. Zo hadden sommige sociaal
democratische partijen (zoals de Zweedse en de 

maakt - terwijl andere (zo
als de Belgische) zich nog in 

de jaren zestig op hun marxistisch verleden zouden 
beroemen . Ook waren de partijen die in program
matisch opzicht het verst 'gemoderniseerd' waren, 
niet per se het meest succesvol. De Oostenrijkse 
SPÖ bijvoorbeeld bleef, onder leiding van Bruno 
Kreisky, ook later nog grote successen boeken, 
zonder veel van haar austro-marxistische uitgangs
punten prijs te geven. 

Verder vormde het 'revisionisme' niet de volle
dige breuk met het verleden waarvoor het later wel 
is aangezien. Enerzijds was het traditionele sociali
satie-streven al eerder op de achtergrond geraakt -
zo niet in theorie, dan wel in de dagelijkse politieke 
praktijk. Anderzijds bracht het nieuwe revisionis
me de sociaal-democratie nog allerminst in (soci
aal-)liberaal vaarwater. Socialisatie van de produk
tiemiddelen werd weliswaar als einddoel afgezwo
ren, maar bleef als praktisch ordeningsinstrument 
(bijvoorbeeld in de vorm van selectieve nationalisa
tie) weldegelijk op de agenda staan. Dat geldt voor 
het revisionistische programma dat de Nederlandse 
Partij van de Arbeid in I 9 .)9 aanvaardde (en dat op 
de hedendaagse lezer een uiterst radikale indruk 
maakt) . Het geldt ook voor het 'Godesberger 
Programm', waarmee de Duitse sociaal-democra
ten in hetzelfde jaar aan hun langdurig politiek iso
lement trachtten te ontkomen. 

De s P D bracht in Bad Godesberg wijzigingen in 
haar program,.ma aan die andere partijen al een 
kwart eeuw eerder hadden doorgevoerd - hetgeen 
de voorhoede-status die het nieuwe programma 
later internationaal verwierf, danig relativeert. 
Maar veel van die wijzigingen waren in de partij 
allang niet meer controversieel. Kennelijk had de 
partijleiding de behoefte om ze voor de buitenwe
reld zwaar aan te zetten. 'Bad Godesberg', schrijft 
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de historicus D.Sassoon, 'was nota bombshell, but 
it was presented by the party as if it were. ( ) It 
chose to highlight the change. ' 2 Dat geldt niet 
alleen voor Duitsland. Het revisionisme van de 
jaren vijftig beoogde het programma van de sociaal
democratie bij te stellen. Maar het was voor veel 
partijen ook een middel om hun imago te verbete
ren; om de vooroordelen jegens de sociaal-demo
cratie ('dogmatisch', 'arbeiders- en vakbondsclub') 
weg te nemen en zich als een partij van campenten
te bestuurders te presenteren. 

De voorgestelde veranderingen werden vrijwel 
overal - ondanks verzet van de linkervleugel van de 
betreffende partijen- overgenomen. Een uitzonde
ring vormt de Labour Party, waar het socialisatie
streven (in dit geval zonder noemenswaardige hulp 
van het marxisme) hoog stond aangeschreven. 
Partijleider Hugh Gaitskell slaagde er in 1960 niet 
in om de betreffende 'clause four' van het program
ma van uitgangspunten gewijzigd te krijgen. Dat 
zou pas zesendertig jaar later, op initiatief van Tony 
Blair gebeuren. 

Afscheid van de gesocialiseerde economie, aanvaar
ding van de 'gemengde' kapitalistische orde: het 
ligt voor de hand om het revisionisme van de jaren 
vijftig op te vatten als onderdeel van de algemene 
ontwikkeling die de sociaal-democratie de afgelo
pen eeuw heeft doorgemaakt. Die ontwikkeling 
pleegt met begrippen als 'aanpassing', 'integratie' 
en 'ingroei' te worden aangeduid. De sociaal
democratie, zo wordt daarbij verondersteld, is 
sterk van karakter veranderd. Wat eens een radika
le, in eigen ogen zelfs 'revolutionaire' hervor
mingsbeweging was, is langzaam maar zeker een 
doodgewone, bestuurlijk georiënteerde politieke 
partij geworden. De sociaal-democratie, schrijft P. 
de Rooy in zijn overzicht van honderd jaar sociaal
democratische geschiedenis in Nederland, '(heeft) 

zich geleidelijk ontwikkel(d) tot een beweging die 
alles wat specifiek socialistisch was, achter zich 
liet'. 3 

Vanuit een dergelijk integratie-perspectief kan 
het revisionisme van de jaren vijftig in verband wor
den gebracht met eerdere herzieningen van het 
marxistisch socialisme; in het bijzonder met het 
revisionisme van Eduard Bernstein, vooraanstaand 
Duits sociaal-democraat, die aan het eind van de 
vorige eeuw tegen het orthodoxe marxisme van de 
Tweede Internationale opponeerde. Bernstein staat 
dan, met zijn verdediging van de parlementaire weg 
naar het socialisme, aan het begin van de periode 
van sociaal-democratische hervormingen in 
Westeuropa, terwijl het 'nieuwe' revisionisme van 
de jaren vijftig als afsluiting van die periode kan 
worden beschouwd. Dat wil zeggen: als het 
moment waarop de sociaal-democratie, mede van
wege de successen die ze geboekt heeft, niet alleen 
de methode van maatschappijhervorming, maar die 
hervorming zelf gaat relativeren. 

In algemene zin kan een dergelijke redenering 
worden onderschreven. De sociaal-democratie is 
de afgelopen honderd jaar, in wisselwerking met de 
maatschappelijke veranderingen die hebben plaats
gevonden, onderdeel van de gevestigde orde 
geworden. Maar die ontwikkeling was minder 
vloeiend en ging met meer tegendruk en tegenbe
weging gepaard dan het organische begrip 'ingroei' 
suggereert.4 Het revisionisme van de jaren vijftig 
had weliswaar veel met het succes van de sociaal
democratie van doen had (verhoging van het levens
peil, uitbreiding van de sociale zekerheid, etcete
ra), maar vormde, zoals we zagen, toch in de eerste 
plaats een reactie op het politieke terreinverlies dat 
ze geleden had; op een veranderd politiek klimaat 
waarin niet alleen ordening en planning van de eco
nomie, maar ook andere, minder vergaande vor
men van overheidsinterventie, bijvoorbeeld op 

I. Zie voor het begrip 'revisionisme', 
toegepast op de jaren vijftig: D.Sassoon, 
One hundred years '![socialism, London, 
1996. Het begrip heeft altijd min of 
meer een strijd-karakter gehad - al vanaf 
de eeuwwisseling, toen Bernstein van
wege zijn onorthodoxe marxistische 
opvattingen aldus werd 'beschimpt'. 
Ook Sassoon zelf voert, bij alle afstande
lijkheid waarmee hij over de geschiede
nis van het Europese socialisme schrijft, 
een polemiek; met het revisionisme van 
de jaren vijftig ('socialism becarne blind 
to the future') en wat daarop, vooral in 

Engeland, in de jaren tachtig en negen
tig volgde. 

Een eeuw sociaal-democratie in Neder
land', in: dez. e.a., De rode droom. Een 
eeuw sociaal-democratie in Nederland, 

Nijmegen, 1996, P·'4· 
Dit artikel, zo besef ik, is evenmin 

geheel neutraal. Het geeft het begrip 
revisionisme een positieve betekenis 
mee. Het onderscheidt 'echte' revisio
nisten (Bernstein, De Man - van vóór 
1930, Den Uyl) van 'onechte' en laat 
andere (bijvoorbeeld in Frankrijk: Sorel, 
Déat) geheel buiten beschouwing. De 
lezer is gewaarschuwd. 
2. D.Sassoon, One hundred years '!fsocia
lism, a.w., p.190. 
3. P. de Rooy, 'Begeerten en idealen. 

4· Het begrip 'ingroei' is ontleend aan 
een studie van de historicus De Jong 
Edz., die overigens op de sociaal-demo
cratische vakbeweging, niet op de soci
aal-democratische partij betrekking 
heeft. Fr. de Jong Edz., Om de plaats van 
de arbeid. Een aeschiedkundiB overzicht van 
ontstaan en ontwikkelinB van het Nederlands 
Verbond van Vakvereniainaen, Amsterdam, 
19s6. 
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sociaal gebied, ter discussie kwamen te staan. 
Er is echter nog een andere kritische kantteke

ning bij de ingroei-benadering te plaatsen. Het revi
sionisme in de sociaal-democratie had, althans in de 
eerste helft van deze eeuw, twee gezichten. Ener
zijds was het op aanpassing c .q. matiging van het 
sociaal-democratisch programma gericht. Ander
zijds verzette het zich juist tegen integratie. Het 
marxisme moest het niet alleen ontgelden vanwege 
zijn revolutionaire pathos, maar ook vanwege zijn 
determinisme. Door de maatschappelijke ontwik
keling als wetmatig voor te stellen, bood het ruim
te voor de meest vergaande vormen van politiek 
opportunisme. Voor het ontlopen van politieke 
keuzen, omdat de maatschappelijke ontwikkeling 
toch wel de goede kant uit ging; voor aanpassings
gedrag, dat intussen als 'revolutionair' verkocht 
kon worden. 

Het revisionisme stelde daar een voluntaristi
sche, niet zelden radikale benadering tegenover. 
Dat geldt voor Bernstein, die het orthodoxe marx
isme als een belemmering voor geleidelijke maar 
vergaande maatschappijhervorming beschouwde. 
En het geldt zeker voor de revisie van het marxisme 
die in de jaren twintig en dertig door 'cultuursocia
listen' als Hendrik de Man werd ondernomen. De 
Man c.s. wezen het marxisme, met zijn fixatie op 
klassenstrijd en welvaartsgroei, als de belangrijkste 
oorzaak van de 'verburgerlijking' van de arbeiders
klasse aan en achtten de bestrijding van de heersen
de kapitalistische 'cultuur' minstens zo belangrijk 
als sociaal-economische belangenstrijd. Een waar
de-gebonden socialisme impliceerde huns inziens 
een radikalisering van het sociaal-democratisch 
program. 'Mijn hoofdbezwaar tegen het marxis
me', schreef De Man, 'is dat het niet radicaal 
genoeg is.' S 

Het 'nieuwe' revisionisme van de jaren vijftig 
mist eigenlijk dat dubbele gezicht. Het is er in de 
eerste plaats op gericht om het sociaal-democra
tisch programma, vooral op economisch gebied, te 
matigen. Maar er zijn uitzonderingen. De belang
rijkste is J .M. den Uyl, 'ideoloog' van de Partij van 
de Arbeid in de jaren vijftig (en die later, als 'Joop' 
den Uyl, deze partij zal gaan leiden). Den Uylloopt 
in 19 .5'9 voorop bij de pogingen om het algemene 
socialisatie-streven uit het programma van de Partij 

s. H. de Man, Opbouwend socialisme, 
Arnhem, 1931, p .69 . 
6.J .M. den Uyl, 'In de spiegel van 

van de Arbeid te schrappen en is wat dat betreft een 
doorgewinterde 'nieuwe' revisionist. Maar hij 
blijft, anders dan veel van zijn collega-revisionisten, 
uitermate kritisch over het bestaande economische 
systeem en gaat, in het verlengde van het cultuurso
cialisme, op zoek naar een nieuw, radikaal sociaal
democratisch perspectief met een sterk culturele 
inslag. Den Uyl 's geschriften uit de jaren vijftig, die 
in 1963 zullen uitmonden in 'Om de kwaliteit van 
het bestaan', vormen een originele poging tot 
'bemiddeling' tussen het cultuur-socialisme en het 
gemengde-orde-kapitalisme dat de Westeuropese 
sociaal-democratie aan het eind van de jaren vijftig 
aanvaardde . 

Het eigenzinnige revisionisme van Den Uyl zal hier, 
aan de hand van de vele artikelen die hij in de jaren 
vijftig en het begin van de jaren zestig in Socialisme&.. 
Democratie schreef, nader worden omschreven. Dat 
hij aanzienlijk meer was dan de pragmatist die de 
sociaal-democratie van haar ideologische ballast 
wilde ontdoen, houdt, uiteraard, nog geen politiek 
oordeel in; het zegt evenmin iets over de feitelijke 
invloed die zijn denken heeft uitgeoefend - ook op 
zijn eigen politiek handelen. Wel maakt het attent 
op de continuïteit die er tussen de 'jonge' Den Uyl 
(de theoreticus en essayist) en de 'oude' Den Uyl 
(de vooraanstaande nationale politicus) is aan te 
wijzen . 

Het radikalisme van de PvdA in de jaren zeven
tig was in belangrijke mate het werk van Nieuw 
Links en van een partijleider, i.c. Den Uyl, die uit 
machtspolitieke overwegingen die groepering ver
regaand tegemoet kwam. Maar tegelijkertijd lopen 
Den Uyl's essays uit de jaren vijftig, net als 'Om de 
kwaliteit van het bestaan' (1963), in een aantal 
opzichten vooruit op de hervormingsdrang van een 
kwart eeuw later. Wat dat betreft draagt het meest 
linkse kabinet dat Nederland, naar veler oordeel, 
totnogtoe gehad heeft, niet toevallig de naam van 
J.M. den Uyl. 

'Niets is dodelijker voor een "linkse partij"', 
schreefhij in '9.)0, 'dan consolidatie van het ver
kregene zonder tegelijk af te zetten voor de toe
komst. In dat afzetten ligt het bestaansrecht van een 
progressieve partij - voor de rest zorgen heus de 
conservatieven wel. •6 

Labour's teruggang', in: Socialisme&. 
Democratie, •950, p . 293 . 
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De Labour Party als spiesel 
Bovenstaand citaat is afkomstig uit een beschou
wing van Den Uyl over de Engelse Labour Party. 
Dat is niet toevallig. Gedurende de gehele periode 
dat hij directeur van de Wiardi Beekman Stichting 
was, van 1949 tot 1963, heeft hij de politieke ont
wikkelingen in Engeland van nabij gevolgd. Er ver
schenen in Socialisme &..Democratie diverse bijdragen 
van zijn hand over de Engelse verkiezingen; in 19 5 2 
verscheen een vertaling van een brochure van een 
vooraanstaand Labour-politicus, Aneurin Bevan, 
met een nawoord van Den Uyl; en in 1961 drukte 
s&.P een manifest van kritische Labour-jongeren af, 
vergezeld van commentaren van Nederlandse leef
tijdgenoten (van Hugo Brandt Corstius tot Piet 
Dankert). 

Vanwaar die belangstelling? Voor zover Neder
landse sociaal-democraten in de jaren vijftig hun 
inspiratie elders zochten, keken ze niet zo zeer naar 
het Oosten (naar Duitsland, zoals in het eerste 
kwart van deze eeuw) of naar het Zuiden (naar het 
Frankrijk van Jaurès en Blum en het België van 
Hendrik De Man, zoals veel 'vernieuwers' in de 
SOAP vóór de oorlog hadden gedaan) maar naar het 
Westen. Naar de Verenigde Staten, die nog altijd 
de faam van de 'New Deal' met zich meedroegen 
en die, met hun betrokkenheid bij de bevrijding en 
wederopbouw van Europa en hun leiderschap van 
het Westelijk bondgenootschap, 'dichterbij' waren 
dan ooit. En, in de alliereerste plaats, naar 
Engeland; naar de zeer succesvolle Labour-regering 
van Clement Attlee (1945-1951). 'Doe als 
Tommy: hij koos Labour', stond er in 1946 op de 
verkiezingsaffiches van de Partij van de Arbeid. 
'Groot Brittannië, rood Brittannië' luidde de titel 
van een uitgave van De Arbeiderspers in datzelfde 
jaar.7 

De Labour Party boekte in 1945 een grote ver
kiezingsoverwinning en begon, op basis van een 
sterk, door de oorlogservaringen gevoed solidari
teitsbesef, aan de uitvoering van een radikaal her-

vormingsprogramma (nationalisaties, een sterk stu
rend sociaal-economisch beleid; uitbreiding van 
sociale zekerheid en sociale voorzieningen). Het 
was niet alleen een ingrijpend programma; het had 
ook nog andere opvallend kenmerken: a) het werd 
voor het overgrote deel uitgevoerd, en b) het was 
uitermate populair. De steun was zelfs zo groot dat 
de Conservatieven, toen zij aan het bewind kwa
men, Labour's beleid vele jaren op hoofdlijnen 
intact hebben gelaten. Maar Labour betaalde voor 
zijn enorme hervormingsinspanning wel een prijs. 
Attlee's regering maakte al in 1950 een doodver
moeide indruk. De politieke problemen, bijvoor
beeld op financieel en buitenlands-politiek gebied, 
namen toe. Labour verloor de verkiezingen van 
1 9 51 , zij het met een record-aantal stemmen (veer
tien miljoen). 8 

Ook als oppositiepartij bleef Labour in de jaren 
vijftig de leidende kracht in de Westeuropese soci
aal-democratie. Den Uyl heeft daar in zijn artikelen 
meermalen op gewezen. Van het aantal stemmen 
dat in Westeuropa op een socialistische partij werd 
uitgebracht, kreeg Labour in het begin van de jaren 
vijftig bijna veertig procent; in 19 59 zelfs meer dan 
de helft (terwijl ze die verkiezingen nota bene verl
oor). 'Een verovering van de macht in Engeland', 
schreef hij in dat jaar, 'is de enige manier waarop 
het socialisme in de tegenwoordige verhoudingen 
rechtstreeeks invloed kan uitoefenen op het 
wereldgebeuren, ten goede of ten kwade. De 
Engelse socialistische partij is bovendien in de mas
saliteit van haar aanhang, maar vooral in het intel
lectuele en culturele kader dat zij met zich verbon
den weet, de enige socialistische partij die in het 
internationale krachtenspel een factor van beteke
nis kan vormen. '9 

De belangstelling van Den Uyl gold echter niet 
alleen de machtige zusterpartij, zonder wie de 
Westeuropese sociaal-democratie in internationaal 
opzicht nauwelijks meetelde. In Labour's verlies 
aan politieke invloed in eigen land zag hij ook de 

7· Vgl. J.Bank, 'De theorie van de ver
nieuwing en de praktijk van de weder
opbouw. Het Nederlandse sociaHsme in 
de tweede helft van de jaren veertig', in: 
dez. e.a., In dienst van het aehele volk. De 
Westeuropese sociaal-democratie tussen aan

passins en vernieuwins 194)-19)0, 
Amsterdam, 1987,p-98-121. Ookdein 
1946 gekozen naam 'Partij van de 
Arbeid' getuigt wellicht mede van dit 
enthousiasme. 

Overigens keek de Nederlandse sociaal
democratie niet alleen achtereenvolgens 
naar het Oosten, het Zuiden en het 
Westen. Vanaf de jaren dertig wierpen 
ze af en toe ook - in de vorm van studie
reizene.d. - een blik op het Noorden; 
in het bijzonder op Zweden. S. de Wolff 
placht daarover op te merken: 'Jullie 
krijgen nog een stijve nek van dat gestaar 
naar het hoge Noorden.' Geciteerd door 
H. Brugmans in: J. jansen van Galen 

e.a ., Het moet, het kan! Op voor het Plan! 
Vijftin jaar Plan van de Arbeid, Amster
dam, 198), p.16). 
8. Vgl. K.O.Morgan, 'De Britse Labour 
regering 194)-19) 1 ',in: J .Bank e.a., In 
dienst van het aehele volk, a.w., p. 29-60. 
9· J .M. den Uyl, 'In de spiegel van 
Labour's teruggang', a.w., p. 288; dez., 
'Om een eigentijds socialisme. Labour's 
nederlaag', in: Socialisme &_Democratie, 
19.1"9. p.714. 
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problemen weerspiegeld waarmee de sociaal
democratie in andere landen, Nederland niet uitge
zonderd, worstelde. De titels die hij aan zijn 
beschouwingen over Engeland meegaf, getuigen 
daarvan ('Om een eigentijds socialisme. Labour's 
nederlaag'; 'In de spiegel van Labour's teruggang'). 
Deze beschouwingen geven dan ook, in geconcen
treerde vorm, een goed beeld van Den Uyl's eigen 
opvattingen over programma en koers van de soci
aal-democratie - zoals ze ook kenmerkend zijn 
voor zijn interpreterende, bij de actualiteit van ver
kiezingen en kabinetswisselingen aanknopende 
wijze van werken. 

Wat verklaarde de 'crisis' van Labour? Waaraan 
moest het worden toegeschreven dat de Labour 
Party, na een succesvolle regeringsperiode onder 
Attlee, voor langere tijd (uiteindelijk tot 1963) in 
de oppositie werd gedrongen? Verwijzingen naar 
de regeringsmoeheid van Attlee en de zijnen achtte 
Den Uyl weinig bevredigend. Ook bestreed hij de 
veelgehoorde verklaring dat de gunstige economi
sche conjunctuur in de jaren vijftig de Conserva
tieven in de kaart speelde, en dat de sociaal-demo
cratie het in het algemeen steeds moeilijker krijgt 
naarmate de welvaart toeneemt. 

Hier belanden we al direct bij één van Den U yl 's 
centrale uitgangspunten, die hij ook later zou blij
ven hanteren. 'Als groeiende welvaart tot afkeer 
van het socialisme leidt', aldus Den Uyl, 'hoe dan te 
verklaren dat socialistische partijen zich hebben 
ontwikkeld in een eeuw, die hoezeer doorkruist 
door crisis en werkloosheid, toch een geleidelijke 
groei van levenspeil en welvaart heeft bereikt?' 
Bovendien: gingen economische crises in het verle
den niet juist vergezeld van socialistische nederla
gen en van een groei van extremisme en conserva
tisme? 'Het socialisme heeft de sterkste aanhang 
gevonden, waar welvaart en ontwikkeling een 
nieuw besef van levensmogelijkheden inhield( en).' 
Volgens Den Uyl geldt dat nog steeds, ook al erkent 
hij dat bij de verkiezingen 'de afkeer van verande
ring bij mensen die het goed hadden' stellig een rol 
heeft gespeeld. I 0 

Van groter belang acht Den Uyl de verschuivin
gen die in de sociale structuur van een nog altijd 
sterk industrieel georiënteerd land als Engeland 
hebben plaatsgevonden. In zijn analyse van de ver-

kiezingen van 1950 had hij zich al aangesloten bij 
degenen die de uitslag als een 'revolt of the sub
urbs' hadden opgevat. Labour wist nog meer stem
men onder haar traditionele arbeidersachterban te 
verwerven, maar verloor aan aanhang onder de 
middengroepen. Een dergelijke electorale polarisa
tie geeft, aldus Den Uyl, te denken. Zelfs al zou 
Labour voortaan alle arbeidersstemmen krijgen, 
dan zou dat nog niet genoeg zijn voor een werkbare 
parlementaire meerderheid. Conclusie: Labour kan 
het zich niet langer veroorloven om de midden
groepen, in het bijzonder de hoger geschoolden 
onder hen, programmatisch te verwaarlozen. 

In 1959, warmeer Labour haar derde achtereen
volgende verkiezingsnederlaag heeft geleden, is 
deze problematiek er niet minder op geworden. 
Den Uyl wijst, in navolging van een Engelse verkie
zingssocioloog, op de 'merkwaardige' correlatie 
tussen de daling van het percentage Labourstem
men en de vermindering van het percentage hand
arbeiders in het electoraat. Labour-aanhangers zijn 
niet zo zeer van mening veranderd; ze zijn eenvou
digweg overleden en vervangen door kiezers met 
een andere achtergrond; met andere, 'individualis
tischer' opvattingen over concurrentie, mobiliteit, 
e.d. Niet zozeer de hoogte van het inkomen, maar 
het sterk stijgende scholingspeil vormt daarbij de 
doorslaggevende factor. 'Zo bezien zijn er twee 
krachten, die een van Labour afgekeerde mentali
teit bevorderen: de technische ontwikkeling, die 
het aantal gesalariëerden sterk doet toenemen en de 
enorm toegenomen opleidingsmogelijkheden, die 
de middengroepenmentaliteit vergroten.' 

Een tweede factor maakt het Labour moeilijk 
om dit nadeel te boven te komen - en brengt op 
lange termijn ook de steun van (hoger geschoolde) 
arbeiders in gevaar. De nauwe band van Labour 
met de vakbeweging heeft allerlei voordelen, maar 
wekt wel de indruk dat de partij meer geïnteres
seerd is in de burger als producent dan als consu
ment. De belangstelling van veel burgers gaat ech
ter steeds meer naar consumptie-vraagstukken uit. 
De technische ontwikkeling heeft, in combinatie 
met betere arbeidsvoorwaarden en meer vrije tijd 
'de problematiek van de arbeid en de arbeidsplaats 
teruggedrongen en tegelijk de problemen van de 
inkomensbesteding en de vrije tijd naar voren 
gerukt'. Den Uyl: '(i)n de welvaartsstaat winnen de 

Jo. J.M . den Uyl, 'Om een eigentijds 
socialisme', a.w., p.7I8. 
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vraagstukken van het huishouden, van de positie 
van de huisvrouw, van de hulp die de consument 
krijgt, van het onderwijs van de kinderen, van 
vakantie, clubs en televisie elke dag aan beteke-

• 'II rus. 

Een 'reliaie van achterlijkheid' 

Den Uyl meent dus dat Labour zich te weinig gele
gen laat liggen aan de zorgen en aspiraties die in een 
consumptiemaatschappij-in-wording op de voor
grond treden; zich te veel blijft concentreren op 
vraagstukken met betrekking tot de organisatie van 
de produktie (nationalisaties, economische plan
ning), terwijl de belangstelling daarvoor, zeker 
onder jongeren, erg beperkt is. Waar het om gaat 
'is niet een herformulering van de grondbeginselen, 
wel om het onderkennen van de knelpunten in een 
veranderde maatschappij, om een hernieuwd con
tact met een jongere generatie, die na de pathetiek 
van gisteren alleen nog zakelijk een politiek karwei 
wil opknappen.' 12 

Daarmee bedoelt Den Uyl niet, zo blijkt, dat 
Labour het oor nu maar uitsluitend bij de kiezers te 
luister moet leggen. Een politieke partij heeft een 
richtinggevende, programmatische taak en dient 
voor haar eigen opvattingen zoveel mogelijk steun 
te zoeken. 'Uitbreiding van haar (electorale) 
invloed (kan) niet de enige en ook niet de belang
rijkste norm voor het beleid van een politieke partij 
zijn', zoals hij in heel ander verband (maar in 
dezelfde periode) heeft opgemerkt. '3 Zijn kritiek 
op Labour luidt juist dat ze te weinig richting geeft; 
dat ze te dicht op de eigen traditionele opvattingen 
en op die van haar natuurlijke achterban blijft zit
ten. Den Uyl heeft die kritiek duidelijk verwoord in 
een uitvoerig artikel dat hij in 1952 wijdde aan 
Aneurin Bevan, minister van gezondheidszorg 
onder Attlee en in de jaren vijftig leider van 
Labour's krachtige linkervleugel. Het is daarnaast 
typerend voor de positie die Den Uyl in de jaren 
vijftig en zestig in internationaal-politiek opzicht 
innam. 

Bevan was een complexe, kleurrijke persoon
lijkheid. Mijnwerkerszoon met grote intellectuele 
en populistische gaven; een briljant spreker, die 

11 . J .M. den Uyl, 'Om een eigentijds 
socialisme', a.w., '9.1"9, p.72o, 719 . 
12. J.M. den Uyl, 'Om een eigentijds 
socialisme', a.w., 19)9, p.721. 
13 . Geciteerd in: R.B.Andeweg/ 
R.Hillebrand, 'De kiezers en de PvdA . 

ook nu nog in Engeland bekendheid geniet vanwege 
zijn omschrijving van de Tories: 'minder dan onge
dierte'. Deze radicale politicus kwam in 1 9.P in 
botsing met Attlee over bezuinigingen op de sociale 
zekerheid, die ruimte voor extra-bewapingsuitga
ven moesten maken, en verliet het kabinet. Den 
Uyl schrijft met een zekere bewondering over 
Bevan en prijst het boek dat deze na zijn aftreden 
publiceerde: In place if Jear. Bevan analyseert de 
onzekerheid van de mens tegenover krachten (de 
techniek, de grootschalige organisatie) die hij zelf in 
het leven heeft geroepen, maar inmiddels niet meer 
kan beheersen. Met zijn nadruk op 'het belang van 
menselijke en culturele factoren voor de maat
schappij-ontwikkeling' neemt deze links-radikale 
voorman afstand 'van een traditionele socialistische 
orthodoxie, waarmee men hem ten onrechte wel 
eens identificeert'. 

Maar geheel anders oordeelt Den Uyl over 
Bevan's opvattingen over internationale politiek. 
'Zijn hele visie op de wereldpolitieke verhoudingen 
wordt door zijn economisme verknoeid.' De 
Labour-politicus meent dat een geforceerde herbe
wapening in het Westen, onder druk van de Korea
crisis, de Sovjet Unie niet afschrikt, maar juist in de 
kaart speelt. Die bewapening dwingt immers tot 
bezuinigingen op andere overheidsuitgaven, in het 
bijzonder op sociaal gebied. De vermindering van 
het welvaartspeil die daaruit voortvloeit, zal de ont
vankelijkheid van de bevolking voor communisti
sche propaganda alleen maar doen toenemen. Het 
Westen moet zich, met andere woorden, concen
treren op 'hulp aan de onderontwikkelde gebieden 
in de wereld waar de honger het grootst en het 
communistisch appèl het meest verleidelijk is. 
Daarnaast moet het de levensstandaard en de socia
le zekerheid voor de massa's in het Westen verder 
vergroten. Ziedaar Bevan's redenering ( ) in een 
notedop.' 

Den Uyl acht een dergelijke benadering 'kinder
lijk' en 'ontstellend oppervlakkig' . Het 'bevanis
me' brengt, geheel ten onrechte, de strijd tegen het 
communisme terug tot een armoedevraagstuk. Het 
voedt, met zijn afkeer van defensieuitgaven en zijn 
vage anti-Amerikanisme, het wantrouwen van de 

Veranderingen en mogeHjkheden in het 
licht van een oud verkiezingsonderzoek', 
in: ] .Bank e.a. (red .), Het zesde jaarboek 
voor het democratisch socialisme, 
Amsterdam, 198), P·37· 
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Verenigde Staten tegen Europa; en het speelt, niet 
in de laatste plaats, in op gevoelens van eigenbelang 
en materialisme die het socialisme op lange termijn 
bedreigen. 'Alle scholastieke en kerkistische ten
densen, erfenis van een dogmatisch verleden, die in 
feite een afsluiting betekenen voor de werkelijkheid 
van de wankele situatie van het socialisme in de 
wereld, vinden in het bevanisme een uitweg. Wat 
bij Bevan genuanceerd en eigenlijk van dag tot dag 
veranderlijk is, is in het bevanisme bevroren tot een 
religie van achterlijkheid.' 

Het 'bevanisme', zo besluit Den Uyl zijn kri
tiek, is geen tijdelijk en ook geen typisch Engels 
verschijnsel; alleen al niet omdat het verband houdt 
met sociologische factoren: klassebewustzijn, wan
trouwen in oude en nieuwe kapitalistische macht
hebbers, het vooropstellen van de eigen belangen. 
Maar het vindt in Engeland, tegen de achtergrond 
van economische problemen op lange termijn en 
een sterk aan een traditionele arbeiderscultuur 
gebonden Labour Party, zijn zwaartepunt. '4 

Hoe ziet een modern, eigentijds socialisme er uit? 
En hoe kan Labour het politiek initiatief weer her
overen? Doorbreking van Labour's 'eiland-menta
liteit' kan, zo meent Den Uyl, behulpzaam zijn. In 
19 s-o schrijft hij al dat het tijd wordt dat Labour 
'kleur gaat bekennen tegenover Europa'; in 1961 
kan hij dat nog steeds herhalen. Toetreding tot de 
Gemeenschappelijke Markt kan een verfrissende 
confrontatie opleveren 'van veel wat ouderwets, 
star en overleefd is met de - uit historische nood
zaak - gemoderniseerde instellingen van de conti
nentale Westeuropese landen'. 1> 

Minstens zo belangrijk is dat Labour zich ont
trekt aan de valse tegenstellingen die het debat in 
die partij al jarenlang beheersen. Enerzijds is er de 
linkervleugel, aangevoerd door Bevan, die 'meer 
en feller' wil nationaliseren en de sociale voorzie
ningen wil uitbreiden; anderzijds wil de rechter
vleugel een meer 'liberale' koers varen (minder 
nationalisaties, een minder hoge belastingdruk), 
vooral om de electoraal zo belangrijke middengroe
pen niet op stang te jagen. 'Als men', schrijft hij in 
195'o, 'geen van beide stellingen aanvaardt, ligt het 

'4· J .M. den Uyl, 'Bevan en het bevanis
me', in: Socialisme &..Democratie, 1952, 
p.563 e.v .. 
15. J .M.den Uyl, 'In de spiegel van 
Labour's teruggang', a.w., p. 293; dez., 
'Labour op zoek naar zichzelf, in: 

voor de hand dat men ook het compromis van beide 
- de Labour-politiek tot dusver - critisch beoor
deelt.' In hetzelfde verband wijst hij op het belang 
van een sociaal-democratische cultuurpolitiek. Hij 
citeert, instemmend, een medewerker van de link
se Tribune, die schreef dat er onder Attlee van een 
cultureel revival, parallel aan de sociale vooruit
gang, in het geheel geen sprake is geweest. 'Als 
Labour was verslagen, was er niet één gebouw van 
waarde geweest, dat haar regeringsperiode had 
gemarkeerd.' En: 'ergens heeft de Labour-regering 
eenvoudig gefaald in het scheppen van de voor
waarden of ( ) van de "atmosfeer" waarin cultuur 
kan bloeien; en op de lange duur is dat fataal voor 
elke progressieve beweging.' t6 

Den Uyl's weigering om de gangbare tegenstel
ling tussen links en rechts in de sociaal-democratie 
als de meest fundamentele te aanvaarden; zijn 
gevoeligheid voor culturele vraagstukken die een 
hoog-georganiseerde, welvarende samenleving op
roept - ze zullen zijn visie op de opdracht van de 
moderne sociaal-democratie blijven bepalen. Ze 
klinken ook door in zijn kanttekeningen, elf jaar 
later, bij het Labour-programma van 1961. Dien 
laten zich, behalve als ondersteuning van wat er in 
de Labour Party in enkele jaren tijds allemaal veran
derd is, ook lezen als een aanloop naar Den Uyl's 
eigen rapport uit 1963, 'Om de kwaliteit van het 
bestaan'. 'Op basis van een aanvaarding van de 
gestegen levensstandaard streeft het socialisme naar 
de verbetering van de manier van leven. Tegen de 
verspilling van de nieuw gewonnen welvaart in de 
sfeer van doelloze weelde stelt het de uitbreiding 
van de gemeenschappelijke voorzieningen. Tegen 
het vuil en de commercialisering, de zorg voor de 
achtergeblevenen en de kwaliteit van het be
staan.' 1 7 

Het marxisme voorbij 
Tot zover deze korte introductie van Den Uyl's 
opvattingen, zoals ze 'in de spiegel van Labour' 
zichtbaar worden. In het navolgende bespreek ik de 
verhouding van Den Uyl tot de twee stromingen 
waartussen hij, zoals mijn stelling luidt, 'bemiddel
de'; het revisionisme van de tweede helft van de 

Socialisme &..Democratie, 1961, p.67o. 
16. J.M. den Uyl, 'In de spiegel van 
Labour's teruggang', a.w., p. 292 -293. 
17. J .M. den Uyl, 'Labour op zoek naar 
zichzelf, a.w., p.671 . 
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jaren vijftig; en, allereerst, het cultuursocialisme, 
dat zich in het tweede kwart van deze eeuw in en 
rond enkele sociaal-democratische partijen, in het 
bijzonder in België, Nederland en Engeland, mani
festeerde. 

Er is veel voor te zeggen om het cultuursocialis
me te laten beginnen met de Belgische socialist 
Hendrik de Man. Niet omdat er niet eerder aan de 
culturele rol van het socialisme aandacht zou zijn 
besteed, maar omdat met De Man's werk een stro
ming ontstaat die over een eigen problematiek en 
een eigen idioom beschikt. Zijn identiteit ontleent 
het cultuursocialisme vooral aan zijn kritiek op het 
gevestigde reformisme. Dat gaat er, zo luidt die kri
tiek, ten onrechte van uit dat culturele verheffing 
en emancipatie van de arbeidersklasse min of meer 
automatisch uit de nagestreefde verhoging van het 
materiële welvaartspeil voortvloeien; sterker nog: 
het zit, met zijn nadruk op materiële welvaart, die 
culturele verheffing in de weg. Daar tegenover stelt 
het cultuursocialisme nadrukkelijk 'het primaat van 
de cultuur'. 

De Man's hoofdwerk is De psycholonie van het 

socialisme, dat in 1 9 2 6 in Duitsland verschijnt. 1 8 Het 
is één hartstochtelijk pleidooi om los te komen van 
het marxisme, dat met z'n 'economisme' en 'ratio
nalisme' het werkelijke motief van de socialistische 
beweging (het christelijk-humanistisch geïnspireer
de rechtvaardigheidsstreven) onherkenbaar ver
vormt en dat aanpassing van de arbeidersklasse aan 
de bestaande kapitalistische cultuur bevordert. Het 
socialisme, stelt De Man daarentegen, is 'een in de 
tijd veranderlijke vorm van een eeuwige drang naar 
een zedelijke maatschappelijke orde', gekenmerkt 
door de waarden die al eeuwen geleden de 
Westerse cultuur beheersten: het rechtsgevoel, de 
gelijkheidsgedachte en de gemeenschapszin. 19 De 

Man wil een op die waarden georiënteerd, cultuur
gericht socialisme openstellen voor de midden
groepen en de leiding van de beweging in handen 
leggen van de dragers en vernieuwers van de 
Westerse cultuur, de intellectuelen-klasse. 

ln de jaren dertig richt De Man zich op de 
bestrijding van de economische crisis. Hij stelt voor 
de Belgische socialisten een Plan van de Arbeid op, 
dat werkloosheidsbestrijding en economische 
structuurverandering combineert en dat met veel 
massapropagandistisch vertoon wordt gepresen
teerd U. de Kadt zallater spreken van 'eedaflegging 
en lichtwerper-flauwekul' 20). In 1936 treedt De 
Man, met de BSP, toe tot de Belgische regering. Hij 
radikaliseert, onder de invloed van zijn ervaringen 
als minister, en gaat steeds meer vraagtekens zetten 
bij het parlementaire reformisme, dat zijns inziens 
te zwak en te verdorven is om de macht van het 
financiële kapitaal ('de Geldmuur') te breken. ln 
1 940 aanvaardt De Man (hij is dan nog voorzitter 
van de BSP) de Duitse bezetting als mogelijkheid 
om, op termijn, het socialisme te laten zegevieren. 
Na alsnog met de Nazi's te hebben gebroken, ver
trekt hij naar Zwitserland, waar hij na de oorlog, 
geëxcommuniceerd door de socialistische bewe
ging, zijn autobiografie en het sombere Vermassunn 
und Kulturveifall zal publiceren. 21 

Het gedachtengoed van Hendrik de Man heeft 
het Nederlandse socialisme op drieërlei wijze beïn
vloed. ln de eerste plaats komt, geïnspireerd door 
de Plan-beweging in België, ook een Nederlands 
Plan van de Arbeid tot stand. Dit SDAP-Plan wordt 
in 19 3.Ç met vergelijkbare massa-propagandistische 
middelen gepresenteerd, maar wijkt inhoudelijk 
nogal van het Belgische voorbeeld af. Het is techni
scher van aard en staat ook meer onder invloed van 
het gedachtengoed van sociaal-liberaal Keynes. 22 

1 8. H. de Man, De psycholooie van het 
socialisme, Arnhem, 1927 (1926) . In de 
jaren tachtig heeft de socioloog Pels 
weer aandacht gevraagd voor het werk 
van De Man. Vgl.: D.Pels, 'Hendrikde 
Man en de ideologie van het planisme', 
in: J. Jansen van Galen e.a., Het moet, het 
kan! Op voor het Plan/ Vijftie jaar Plan van 
de Arbeid, a.w ., p.124- 155; dez., 
'Hendrik de Man en "De psychologie 
van het socialisme". Een samenvatting 
voor de jaren tachtig', in: J .Bank e.a. 
(red.), Het vijfde jaarboek voor het democra
tisch socialisme, Amsterdam, 1984, p.9o-
1 2 6. Het laatste artikel bevat ook inte
ressante observaties over het revisionis-

me in het algemeen, waaronder het 
onderscheid tussen ' reformistisch' en 
'revolutionair' revisionisme. Volgens 
Pels beweegt De Man zich in de jaren 
dertig in revolutionaire richting . 

hij in zijn levensonderhoud voorzien 
door het schrijven van boekjes als 
'Hengelaarsvreugden ' en 'Vissen met 
vliegen is gemakkelijk'. Deze aanvulling 
op De Man's verzameld werk is te vin
den bij: A.M. van Peski, Hendrik de Man, 

Brugge/Utrecht, 1969, p. 1 H · 
1 9. H. de Man, De psycholooie van het 
socialisme, a.w., p.361. 
2o. Geciteerd in: J .Nekkers, 'Sentiment 
en program', in : J.Jansen van Galen 
e.a., Het moet, het kan! Op voor het Plan!, 

a.w.,p . .n. 
2 1 . De Man had het in het laatste deel 
van zijn leven financieel niet gemakke
lijk . Tussen het schrijven van het cul
tuurpessimistische 'V ermassung und 
Kulturverfall' (Bern, 19s 1) door, moest 

2 2. Zie over het Plan van de Arbeid 
onder meer: J. Jansen van Galen e.a., 
Het moet, het kan! Op voor het Plan!, a.w., 
in het bijzonder J .Nekkers, 'Sentiment 
en program', a.w., en dez., 'Een ingeni
eur in de politiek. Hein Vos en het Plan 
van de Arbeid ' , p. 1 o 1- 1 2 3. 
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Daamaast vindt De Man's cultuursocialisme ingang 
bij de sociaal-democratische jeugdbeweging, de 
AJC, die onder de gedreven leiding van K.Vorrink 
het socialistisch idealisme in nieuwe, ethisch en 
esthetisch verantwoorde banen wil leiden; en bij de 
religieus-socialisten in en rond de SOAP, met als 
belangrijkste woordvoerder Ds. W.Banning. Hoe
wel de A J c aanvankelijk een verzuild karakter 
heeft, draagt het verzet van socialistische jongeren 
en religieus-socialisten tegen 'de kapitalistische 
geest', en tegen een materialistisch georiënteerd 
arbeiderssocialisme, ook bij aan de 'Doorbraak' van 
- vooral christelijke - intellectuelen naar het socia
lisme. In die zin valt er verbinding te leggen tussen 
het cultuursocialisme van de jaren dertig en veertig 
en de oprichting van de PvdA in 1 946, waarbij 
Banning en V orrink zelf overigens een hoofdrol 
vervullen. 

Een geheel eigen, oppositionele rol binnen het 
Nederlandse cultuursocialisme speelt het werk van 
Jacques De Kadt, in bijzonder zijn hoofdwerk Het 

fascisme en de nieuwe vrijheid (1939). De oud-com
munist De Kadt stelt tegenover het reformisme van 
de SOAP en haar zusterpartijen (vol van het ideaal 
van 'een warme stal, goed voer en een pretje op z'n 
tijd') een heroïsch, cultuur-gericht individualisme. 
Het socialisme, enig wezenlijk alternatief voor het 
fascisme, moet niet alleen recht doen aan materiële 
behoeften, maar ook aan 'cultuurverlangens': 'ver
langens naar geestelijke verdieping, een streven 
naar een aristocratische, dat wil zeggen door de 
besten geleide samenleving, een wil tot gevaarlijk 
leven'. Na de oorlog (De Kadt treedt dan toe tot de 
PvdA en wordt kamerlid) nuanceert hij deze opvat
tingen aanzienlijk. Hij verlegt zijn aandacht naar de 
buitenlandse politiek en verruilt zijn vooroorlogse 
rol van Nietzscheaans geïnspireerd cultuursocialist 
voor die van geharnast Koude Oorlogsstrijder. 2 3 

Het gevestigde cultuursocialisme in ons land is 
succesvoller. Het draagt niet alleen, zoals we 
zagen, bij aan het ontstaan van de Partij van de 
Arbeid, maar oefent ook ideologische invloed uit 
op de nieuwe partij - vooral via Banning, hoofdau
teur van de beginselprogramma's van de PvdA van 
1947 en 1 9~9 en voorzittervan de PvdA-commissie 

die in 19~1 het volumineuze rapport 'De weg naar 
vrijheid' publiceert. Die invloed moet overigens 
niet worden overschat. In 1 946 wordt de cultuur
socialistische 'Actieve Cultuurpolitiek' door Drees 
c.s. buiten de verkiezingscampagne van de PvdA 
gehouden. En als G. van der Leeuw, pleitbezorger 
van deze Actieve Cultuurpolitiek, in 1946 als 
minister van Onderwijs wordt vervangen, wordt er 
weinig of niets ondemomen om de man en/ of zijn 
opvattingen rugdekking te geven. 24 Het gezind
heidsdenken ebt langzaam weg; een sober refor
misme krijgt, met het economisch herstel en de 
opbouw van de verzorgingsstaat, ook ideologisch 
(weer) de overhand. 

In De wen naar vrijheid neemt het cultuursocialis
me nog steeds een belangrijke plaats in. Maar, 
anders dan zijn woordvoerders veronderstellen 
(Banning noemt de gunstige ontvangst van het rap
port op het PvdA-congres 'een feit met verstrek
kende gevolgen' 2S), heeft dat voor het door de 
PvdA gevoerde beleid geen enkele consequentie. 

De revisie van het cultuursocialisme 

Enkele van de thema's die de cultuursocialistische 
stroming in de Partij van de Arbeid in de eerste 
naoorlogse jaren bezig houden, hebben ook Den 
Uyl's belangstelling. De positie van het individu in 
een door grote organisaties beheerste maatschappij; 
de verhouding van de mens tot de (door haarzelf 
geschapen, maar inmiddels als bedreigend ervaren) 
techniek; het overkoepelende vraagstuk van de 
'vervreemding' - ze komen in Den Uyl's artikelen 
en toespraken in de hier behandelde periode regel
matig aan de orde. Den Uyl schuwt ook het begrip 
'gemeenschap' niet, dat in de cultuursocialistische 
traditie zo'n belangrijke plaats inneemt, en onder
schrijft, als mede-auteur, uiteraard de in 'De weg 
naar vrijheid' geformuleerde doelstelling: 'gelijke 
kansen voor een ieder tot ontplooiing van de per
soonlijkheid in de gemeenschap'. Maar daarmee 
houdt de overeenkomst wel ongeveer op. Den Uyl 
onderwerpt het cultuursocialisme in de jaren vijftig 
aan een grondige revisie; zowel wat betreft zijn uit
gangspunten als wat betreft de thema's en proble
men die het selecteert. 

2 3. J. de Kadt, Het fascisme en de nieuwe 
vrijheid, Amsterdam, 1980 (1939), 
p.6o, 203. De transformatie van De 
Kadt van revolutionair cultuursocialist 
tot brave sociaal-democraat heb ik eer-

der beschreven in: 'De Kadt's nieuwe 
vrijheid - vijftigjaar later', in: Krisis, 
nr .JS,juni 1989, p.69-77. 

der Leeuw ( 1890-195o), in: Kunst en 
beleid in Nederland, 1985, p.81-162. 
25. W.Banning, 'Congresindrukken', 
in: Socialisme&..Democratie, 1950, p.68 . 24. Vgl. H. van Duiken, 'De cultuurpo

litieke opvattingen van prof.dr.G. van 
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Daarbij moet wel bedacht worden dat de maat
schappelijke en politieke omstandigheden waarin 
Den Uyl zijn eigen cultuursocialisme vormgaf, 
sterk verschilden van de jaren dertig en veertig. 
Toen een periode van economische crisis, het 
oprukken van totalitaire bewegingen, een wereld
oorlog; in de jaren vijftig stijgende welvaart en sta
biele politieke verhoudingen. Kenmerkend is de 
vraag die Den Uyl enkele malen opwerpt, namelijk 
of de socialistische beweging niet 'ten onder gaat 
aan de vervulling van haar eigen ideaal'. Zijn ant
woord luidt ontkennend (het socialisme houdt 'wel 
iets meer (in) dan de 4o-urenweek, een behoorlijk 
ouderdomspensioen, een auto, een televisietoestel 
en een ijskast voor elk gezin'), maar de vraag alleen 
al zou in I 935" of I 94S niet opgekomen zijn. 26 

Waarin wijken Den Uyl's opvattingen af van die 
van de eerdere generatie cultuursocialisten? In de 
eerste plaats is daar het praktische, zakelijke karak
ter van Den Uyl's socialisme. Terwijl elders de 
klacht apklinkt dat de sfeer in de Partij van de 
Arbeid wel erg pragmatisch wordt, beschouwt Den 
Uyl dat juist als een gunstige ontwikkeling. Ener
zijds kan de PvdA op die manier beter aansluiting 
vinden bij de jongeren, die, zoals we zagen, volgens 
hem 'na de pathetiek van gisteren alleen nog zake
lijk een politiek karwei wil(len) opknappen'. 
Anderzijds zitten in de toegenomen zakelijkheid de 
ervaringen verwerkt die de oudere generatie met 
het totalitarisme en met een verwoestende wereld
oorlog heeft opgedaan. In I9S6 schrijft hij: '(h)et 
doen wat de hand vindt om te doen, zonder te gelo
ven in de heilstaat of "het" socialisme, met een 
diepe bevrediging in het geluk de kleine taken te 
kunnen volvoeren, is een winst van de bezettingsja
ren, die meer uitzicht opent op een behoorlijke 
ontwikkeling van onze samenleving en de rol van de 
socialistische beweging daarin dan welke utopie 
ook.' 

Praktische hervormingsarbeid, zo benadrukt 
Den Uyl, kan het niet stellen zonder een verderrei
kend perspectief. Naarmate het socialisme meer 
geïnstitutionaliseerd raakt, zal het zijn utopische 
afkomst moeten herinneren, 'wil het niet het lot 

ondergaan van de mumrnificering dat zovelen het 
nu reeds afgunstig of verbeten toewensen'. 2 7 Maar 
bij het zoeken van zo'n perspectief moet men zich 
niet te ver van de praktische politiek verwijderen. 
In een debat in I 9 _ç 3 met de cultuursocialist 
F.L.Polak, die het socialisme verwijt het doel van 
een geheel andere samenleving te hebben laten 
varen, stelt Den Uyl dat de socialistische beweging 
juist groot is geworden door concrete misstanden 
aan te pakken. Polak's blauwdruk-denken, zo voegt 
Den Uyl daar aan toe, heeft totalitaire implicaties. 
'Das ganz Andere' is een categorie waarmee kerk 
en religie zich mogen inlaten - de politiek niet. 
Polak: 'Het gans andere is een horizon die altijd 
blijft wenken.' Den Uyl: 'Ja, maar de massa neemt 
met dat wenken geen genoegen. Die wil waar voor 
zijn geld hebben en presenteert de rekening. ' 2 8 

Het meest overtuigend kritiseert Den Uyl het 
gangbare cultuursocialisme (zonder het overigens 
met naam te noemen) vijf jaar later, in een artikel 
ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag 
van het Plan van de Arbeid. Aan het eind van dat 
artikel interventariseert hij de cultuurkritische 
bezwaren tegen de samenleving van die tijd: het 
rationalisme, de 'rekenachtigheid', die de wel
vaartsstaat van het kapitalisme heeft overgenomen; 
de commercialisering van de samenleving; de ver
eenzaming in een periode 'waarin zoveel oude 
gemeenschapsbindingen opdrogen en de zakagenda 
het bestaan terroriseert'. Den Uyl: '(i)k ontken 
niet de waarde van elk van deze benaderingswijzen 
van maatschappelijke en menselijke nood. Ze zijn 
op het vlak van psychologie en sociologie van essen
tiële betekenis. In de politiek, dus in het proces van 
machtsvorming dienen zij echter vertaald te wor
den in termen van omvorming van maatschappelij
ke instellingen en van bestuurlijke ordening om ter 
zake te zijn. ' 2 9 

Het tweede verschil met het gevestigde cultuurso
cialisme betreft de egalitaire inslag van Den Uyl's 
opvattingen; het directe verband dat hij legde tus
sen cultuurpolitiek enerzijds, vermindering van 
maatschappelijke ongelijkheid en democratisering 
van de maatschappelijke verhoudingen anderzijds. 

26. J.M. den Uyl, ' Fundamentele demo
cratisering' , a.w., P·+• -+2. 

oorspronkelijk in Socialisme &._})emocratie, 
1956, P· IH- IS9· 

en uitzicht, a.w., p . 1 1 s. Dit artikel ver
scheen oorspronkelijk in Socialisme &._ 

Democratie, 1961, p.94- 1 o4, onder de 
titel, 'Complexe wereld, complexe plan
nen . 

27. J.M. den Uyl, 'Theorie en bewe
ging', in: dez. , Inzicht en uitzicht. Opstel
len over economie en politiek, Amsterdam, 
1978, P·+o-41 . Dit artikel verscheen 

28. 'Socialisme en utopie', in: Socialisme 
&._J)emocratie, 1953, P-440,4S7· 
29. J.M. den Uyl , 'Vijfentwintigjaar na 
het Plan van de Arbeid ' , in: dez., Inzicht 
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Het cultuursocialisme van de jaren dertig en van 
direct na de Tweede Wereldoorlog was over het 
algemeen pessimistisch van toon. Het legde veel 
nadruk op de 'cultuurcrisis' die de Westerse c.q. 
Europese beschaving in zijn greep zou hebben. 
Rationalisme en individualisme bedreigden tradi
tionele maatschappelijke verbanden. Het nihilisme 
rukte op. Toenemende materiële welvaart ging 
gepaard met geestelijke proletarisering (F.Polak), 
zoals die bijvoorbeeld in de toenemende populari
teit van lichtzinnig vermaak (dans, film, en dergelij
ke). tot uiting kwam. De bezorgheid daarover sta
ken de cultuursocialisten niet onder stoelen of ban
ken. In 1%2 schrijft Banning, terugkijkend op het 
PvdA-congres waar het (onder zijn leiding tot stand 
gekomen) rapport 'De weg naar vrijheid' is gepre
senteerd, over 'de nood van een verarmd en een 
verscheurd Europa, dat bedreigd wordt door ver
vlakking en uitholling ten gevolge van krachten van 
binnen, door een derde wereldoorlog ten gevolge 
van de strijd om de wereldmacht buiten Europa.' 3o 

Belangrijk aspect van deze cultuurcrisis is voor 
Banning c.s. het gevaar van een oprukkende massa
cultuur; en de noodzaak om de massa van de bevol
king door opvoeding en onderwijs leiding en rich
ting te geven. 'De socialistische maatschappij', 
aldus pedagoog en Doorbraak-socialist Ph. 
Idenburg, één van het opstellers van 'De weg naar 
vrijheid', 'veronderstelt een ander persoonlijk
heidstype dan de liberale maatschappij. Het zal de 
taak zijn van het schoolwezen en van de vrije jeugd
vorming en van het grote werk van de vorming van 
volwassenen om dit persoonlijkheidstype te helpen 
kweken.' En: 'Wij moeten van onze mensen maken 
wat er van te maken is. () Het gaat er niet om meer 
vrije tijd te scheppen als dit geestelijk lege tijd 
dreigt te worden. Het heeft geen zin om mensen 
goede woningen te geven, wanneer deze innerlijk 
leeg blijven.' 3 I 

Den Uyl's benadering wijkt hier sterk van af. 
Ook hij slaat een enkele keer wel eens een bevoog
dende toon aan, zoals wanneer hij enige twijfel uit 
aan het goed gebruik dat consumenten van de in-

voering van de televisie in ons land zullen maken. 3 2 

Maar van een 'cultuurcrisis', en van pogingen om 
via het onderwijs een 'nieuw persoonlijkheidstype' 
te scheppen, wordt door hem niet gerept. Hij bena
drukt de maatschappelijke ongelijkheid die, 
ondanks de geleidelijke uitbreiding van de sociale 
welvaartsstaat, nauwelijks verminderd is; het 
gebrek aan sociale mobiliteit; en de 'vervaarlijke' 
geslotenheid van de toplaag in ons land. En waar 
Den Uyl het onderwijs aan de orde stelt, is dat niet 
om de mens uit de massa te redden en de bevolking 
in het goede culturele spoor te houden - maar van
wege de invloed die van een hoger scholingspeil uit
gaat op de openheid en het democratisch gehalte 
van de samenleving. 'De werkelijkheid () is dat van 
de thans aan bod zijnde generatie S_ç procent niet 
meer dan lagere school heeft. ( ) Daar ligt de sleutel 
van de machtsverdeling. '33 

Thema's met een cultuurkritische lading, zoals 
de eenzaamheid en het gebrek aan verantwoorde
lijkheid van de mens in een hoog-georganiseerde 
samenleving, komen bij hem in een ander, meer 
sociologisch licht te staan. Wordt er in cultuurso
cialistische kring al gauw verband gelegd met het 
verloren gaan van traditionele sociale banden en 
van een gezamenlijk gedragen moraal, Den Uyl 
beklemtoont het nieuwe, en deels onomkeerbare 
van de veranderde verhouding tussen de mens en 
haar organisatorische omgeving, en zoekt een 
oplossing in termen van grotere eenvoud en door
zichtigheid van organisaties en het scheppen van 
nieuwe participatiemogelijkheden. Niet voor niets 
duikt in zijn werk enkele malen het (aan de Duits
Engelse socioloog Mannheim ontleende) begrip 
' fundamentele democratisering' op. Daarmee 
wordt niet zozeer een radikale uitbreiding van de 
medezeggenschap van burgers bedoeld, maar het 
streven om 'doorstroming en democratische wis
selwerking ( ) in onze geïnstitutionaliseerde maat
schappij' te versterken. 

'Het individu, verdrongen door de organisatie, 
eist grotere speelruimte', schrijft Den Uyl in 19 .)7. 

Hij verzet zich 'tegen de sociale zekerheidsstaat, die 

3 o . W . Banning, 'Congresindrukken', 
a.w., p .67. 
3 r. Ph.J .ldenburg, 'Cultuur en gemeen
schap', in : Socialisme &..Democratie, I9S2, 

P·H· 
3 2. J.M . den Uyl, 'De maatschappelijke 
orde in socialistisch perspectief, in : 
Socialisme &..Democratie, I9 s 2, p. I 8: 

'Wel van belang is de vergroting van het 
bezit aan duurzame consumptiemidde
len voor de grote massa: het bezit van 
een eigen woning op het platteland, een 
radio, een stofzuiger, een bromfiets, str
aks misschien een auto of een televisie
toestel, tenminste als we die apparaten 
hebben leren gebruiken zonder ons zelf 

ongelukkig te maken.' 
33· J .M. den Uyl, 'Fundamentele demo
cratisering', in : Inzicht en uitzicht, a.w., 
p. 8 s. Dit artikel verscheen oorspronke
lijk in: J .de Kadt e.a. , Vrijheid en aelijk
waardiaheid in de verzorainasstaat. Een toet
si na van de naoorloase ontwikkel i na aan 
socialistische normen, Amsterdam, I9 S7. 
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hem gemakkelijk gaat vervelen, hij stort zich in "the 
age of participation" op alles wat de welvaart binnen 
zijn bereik brengt, hij stoot zich aan allerlei vormen 
van collectivisme, die wezenlijk slechts noodver
banden zijn. Alleen als we hem de kans geven ver
antwoordelijkheid te dragen, zal hij niet revolte
ren. '34 

Het primaat van de vrijheid 

Het derde, en misschien wel belangrijkste verschil 
tussen Den Uyl en de meeste andere cultuursocia
listen van zijn tijd betreft de verhouding tussen indi
vidu en gemeenschap. Net als zij wil hij individuele 
vrijheid niet losmaken van een breder maatschappe
lijk verband. In een beschouwing over liberalisme 
en socialisme uit I 956 noemt hij de geschiedenis 
van het socialisme doortrokken van 'het verlangen 
naar een nieuwe gemeenschap'. 

Maar Den Uyl is geen echte gemeenschapsden
ker. Hij waarschuwt, zonder namen te noemen, 
tegen 'de maniakken van de geforceerde gemeen
schapsvorming' en noemt eenzaamheid, geheel 
tegen de draad van de cultuurkritiek in, een 
'recht' .H Hij wijst ook, anders dan in het cultuur
socialisme gebruikelijk is, op de spanning tussen 
individu en gemeenschap, en wil die spanning lang 
niet altijd ten koste van de individuele vrijheid 
oplossen. Op een internationale conferentie over 
de toekomst van het socialisme houdt hij zijn mede
sociaal-democraten voor: 'De massa-organisatie 
met haar honderdduizenden leden is een bekend 
verschijnsel geworden. Gebrek aan privacy lijkt 
langzamerhand een groter gevaar dan gebrek aan 
gemeenschap. ' En op het PvdA -congres van I 9 6 I 
bestrijdt hij de gangbare opvatting dat er een teveel 
aan individualisme zou zijn. 'Ik geloof van dat laat
ste geen woord. Er is juist een pijnlijk gebrek aan 
individualisme, aan mensen, die het eigen leven 
volgens eigen keuze vorm geven. '3 6 

Den Uyllijkt, met andere woorden, te kiezen 
voor een individualistisch getint cultuursocialisme. 
Duidelijk komt dat tot uitdrukking in een reeks 
debatten over de toekomst van het socialisme die in 
I 9 .n in Socialisme &. Democratie worden gepubli-

34· J.M. den Uyl, 'Fundamentele demo
cratisering', a.w., p.88. 
H· J.M. den Uyl, 'Reveil van de be
houdzucht', in : Socialisme &..Democratie, 
19.1' I' P·406. 
36 . J.M. den Uyl, 'Introduction', in: 

ceerd. Den Uyl kiest hier, in het voetspoor van De 
Kadt, voor een socialisme dat het vrijheidsbeginsel 
voorop zet. Vrijheid, een zo gelijk mogelijk ver
deelde welvaart, beschaving: daar is het volgens hen 
beiden om te doen. De Kadt verwijt het naoorlogse 
socialisme dit vrijheidsstreven achter 'dierbare 
praalwoorden' als gerechtigheid te hebben wegge
stopt. Den Uyl is genuanceerder. Maar ook hij 
meent dat een 'bezeten' strijd voor gerechtigheid 
het zicht op de vrijheid kan belemmeren - en 
brengt dat in verband met het gebrek aan leider
schap dat de sociaal-democratie voor de oorlog, in 
het gevecht met het fascisme, betoonde; en met de 
vaak aarzelende opstelling, bijvoorbeeld in landen 
als België, Italië en Frankrijk, tegen het communis
me. Daartegenover benadrukt hij: 'de vrijheid en 
de strijd voor een politieke ruimte, waarin al het 
andere kan groeien, dus ook die gerechtigheid, 
(zijn) primair.' 

Maar, zoals mede-discussianten als Banning, 
Polak en Buskes nadrukkelijk vragen: vrijheid waar
van? Vrijheid waartoe? Zijn er niet hogere doelen te 
stellen? In één van de s&o-debatten, gewijd aan 
'socialistische cultuurpolitiek', formuleert Den Uyl 
daarop een antwoord, waarin m.i. de kern van zijn 
eigen cultuursocialisme aan het licht komt. 'Zoals 
het socialisme in de vorige eeuw tot taak heeft 
gehad, onrust en ''begeerte" te wekken waar aan
vaarding en berusting bestonden, toen vooral 
gericht op het sociale en economische, zo geldt dit 
thans voor het culturele.' Voor zover er van een 
cultuurcrisis sprake is, zo licht Den Uyl toe, heeft 
die niet van doen met het onbevredigd blijven, 
maar met het ontbreken van behoeften. 'Het is een 
misverstand, ook in onze beweging, dat de gang van 
zaken in orde is, als de mensen er vrede mee heb
ben. Mij lijkt, dat juist op het gebied van de cultuur 
geldt, dat naarmate de vrede groter is, er meer 
reden is voor verontrusting.' Vandaar de taak van 
het socialisme om naar een zodanige maatschappe
lijke vormgeving te streven dat cultuurschepping 
(volgens Den Uyl in veel opzichte een 'aristocrati
sche' bezigheid) cultuurbehoefte tegenover zich 
vindt.37 

Orientation. Socialism today and tomorrow 
(part 1), 1959, p.6; dez., 'De volgende 
tien jaren', in: Socialisme &_Democratie, 
1961, P·388. 
37. 'Socialisme en utopie', in: Socialisme 
&_Democratie, p.J14. 
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Met andere woorden: keuzevrijheid is volgens Den 
Uyl geen gegeven, zoals liberalen denken, maar 
moet steeds weer door mensen zelf uitgebreid en 

vormgegeven worden - tegen de verdrukking van 
commercialisering, gevestigde instituties en struc
turen en, niet in de laatste plaats, de macht der 
gewoonte in. En de overheid dient daarbij een 
belangrijke, zij het op cultureel gebied: voorzichti
ge, voorwaardenscheppende rol te spelen. Daar
mee kiest Den Uyl een geheel andere richting dan 
het gevestigde cultuursocialisme, met zijn nadruk 
op culturele beheersing en discplinering van een 
'ontwortelde' massa; op tradionele kunstvormen 
(volksdansen) en een vergaande integratie van 
'gezonde' kunst en samenleving. Den Uyl krijgt in 
het genoemde debat eigenlijk alleen steun van De 
Kadt. De sociaal-democratie, stelt deze, heeft 
inderdaad tot taak behoefte te wekken. Ze heeft op 
geestelijk gebied dezelfde taak 'die (de negentiende 
eeuwse Duitse socialist) Lassalie voor zich zag toen 
hij het had over die verdammte Bedüifnislosiakeit van 
het proletariaat, waarmee hij ook het geestelijke en 
niet alleen het materiële bedoelde.' 3 8 

In het algemeen bestaan er opvallende overeen
komsten tussen het cultuursocialisme van Den Uyl 
en dat van De Kadt. Beide bepleiten een individu
alistisch, sterk aan het vrijheidsbegrip gekoppeld 
socialisme, zoals beide ook sterk aan het (eerder 
behandelde) uitgangpunt van pragmatisme en zake
lijkheid hechten en de utopie als richtsnoer en han
delingsmotief afwijzen (in de woorden van Den 
Uyl: 'een levensopvatting en -houding, die bereid
heid vertoont tot ingespannen arbeid en persoonlij
ke inzet zonder dat men weet of gelooft dat aan het 
eind van de weg de erepoorten staan opgericht') . 
Den Uyl heeft in dit opzicht zeker de invloed van 
De Kadt's 'Het fascisme en de nieuwe vrijheid', 
naast die van Ter Braak, ondergaan. Maar wat hen 
scheidt is Den Uyl's egalitaire, aan bestrijding van 
materiële ongelijkheid en aan democratisering 
gebonden opvatting, waar De Kadt in 'De weg naar 
vrijheid' ongeremd schimpt op het sociaal-demo
cratische streven naar welvaartsvergroting ('n:Ud
delmatigheid', 'schaapachtige gezindheid') en de 

ongelijkheid liever wil aanvaarden dan bestrijden 
(ordening der ongelijkheid). 39 

Groter is de afstand tussen Den Uyl en die ande
re Nederlandse theoreticus van het cultuursocialis
me, W.Banning. Zowel waar het de interpretatie 
van de 'cultuurcrisis' en aard van de te voeren cul
tuurpolitiek, als waar het de balans tussen individu
ele vrijheid en gemeenschap betreft, lopen hun 
opvattingen sterk uiteen. Het is hen uiteindelijk om 
zeer uiteenlopende dingen te doen; Den Uyl is, ook 
in zijn theoretische beschouwingen over het socia
lisme, politicus; Banning dominee. De laatste 
brengt zijn uiteindelijke drijfveren helder onder 
woorden, wanneer hij in 1 9 5 2 tot een socialistische 
'reformatie' oproept. 'Reformatie, zoals hier be
doeld, is uiteraard iets anders dan reformisme; het 
is een doorstoten tot de diepste bronnen, een 
levend maken van de gerechtigheids- en vrijheids
krachten, in ongebroken samenhang. '4° Het is een 
politiek-religieus programma dat Banning hier for
muleert, in lijn met het eerder door hem (en door 
andere cultuursocialisten als Van der Leeuw) gefor
muleerde streven naar 'herkerstening' van de 
Nederlandse samenleving. 

Banning zal in dit streven, met de harmonieuze, 
ongebroken gemeenschap als kern, steeds meer 
teleurgesteld worden. Hij ziet datgene wat de men
sen in geestelijk opzicht bindt, onder druk van een 
oprukkende moderne samenleving, verder afbrok
kelen en gaat, in de loop van de jaren vijftig, het 
verweer daartegen steeds meer op religieus, en 
steeds minder op politiek gebied zoeken. Het poli
tieke pragmatisme dat daarvan het gevolg is, brengt 
hem, paradoxaal genoeg, dicht in de buurt van het 
zaken-socialisme dat Den Uyl (en De Kadt) voor 
ogen staat.4 1 

Voorrans voor de collectieve sector 
Zakelijkheid, egalitarisme, individualisme: dat zijn 
de parameters van Den Uyl's 'alternatieve' cul
tuursocialisme. Maar daarmee is nog niet veel 
gezegd over de inhoud van dat cultuursocialisme. 
Over de maatschappelijke ontwikkelingen die hem 
bezighouden; over de problemen die hij selecteert 

38. 'Socialisme en utopie', a.w., p . . 1"'9 · 
39· J .M. den Uyl, 'Heroriëntering van 
het socialisme', in: Inzicht en uitzicht , 
a.w., p. 3 2. Dit artikel verscheen oor
spronkelijk in Socialisme 8J)emocratie, 
19_ç2, p. 1H- IS9 · Den Uyl verwijstin 

deze passage expliciet naar Ter Braak' s 
'De nieuwe elite'. 

veertig en vijftig is fraai beschreven 
door: B.Mulder, 'Willem Banning. 
Volksopvoeder tussen vrijzinnigheid en 
orthodoxie', in: Socialisme &..Democratie, 
1989, P·33S-J4o. 

40. W .Banning, 'De geestelijke situatie 
van het socialisme' , in: Socialisme&.. 
Democratie, 19)2 , P·93· 
41 . Banning' s ontwikkeling in de jaren 
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en de richting waarin hij naar oplossingen zoekt. 
Den Uyl is vooral geïnteresseerd in de mogelijk

heden en problemen die de pas verworven welvaart 
oproept. Steeds lijkt hij zich af te vragen in welke 
richting de consumptiemaatschappij-in-wording 
zich beweegt; of die ontwikkeling politiek te beïn
vloeden is; en wat dat betekent voor het traditione
le, op verdeling van werk en inkomen gerichte pro
gramma van de sociaal-democratie. Daarbij kiest 
Den Uyl niet zelden een praktisch-bestuurlijke, 
beheersmatige, invalshoek. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor zijn benadering van het (dan al) groeiende 
autoverkeer. 'Dat de ontwikkeling van het motor
rijtuigenverkeer praktisch ongemoeid is gelaten', 
schrijft hij in I 9 n, ' ( ) is een anomalie van de wel
vaartsstaat. '42 Meer auto's vragen om meer wegen, 
meer straatverlichting en meer parkeerterreinen, 
maar ook om een regulerend beleid, dat de sprei
ding van het verkeer over verschillende vervoers
vormen (auto, openbaar vervoer) bevordert. 

Ook op andere terreinen (volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening) dwingen een gestegen wel
vaart en veranderde levensgewoonten tot een gro
ter bemoeienis van de overheid met het maatschap
pelijk leven. Den Uyl wijst daarbij overigens regel
matig op de cultuurpolitieke dimensie van ogen
schijnlijk technische vraagstukken als de bevol
kingstoename en het bijbehorende ruimtelijke 
beleid in ons land. Als die toename de grote steden 
nog groter zal maken, 'wat betekent een "gemeen
te" nog in die situatie, welke identificatiemogelijk
heden (Feijenoord, Brabantia Nostra, Volendam) 
verdwijnen en welke komen er voor in de plaats?' 
Zullen de steden meer zijn dan werkplaatsen voor 
forensen? 'Zal de "explosie van de steden" 
(Amerikaans voor het wegtrekken van de stedelijke 
bevolking naar kleur- en karakterloze forensen
plaatsen) het einde betekenen van stedelijke cul
tuur, of krijgt ·de stad nieuwe levenskansen en ont
staat een herleving van "urbane" waarden? Mis
schien (kunnen we) de spreiding van de Neder
landse bevolking ook ( ) eens bekijken als cultuur
vraagstuk . '43 

Soms kiest Den Uyl echter een algemener, meer 
cultuursociologisch perspectief. Consumptie
vraagstukken, schrijft hij in I9.)9, zullen in de toe
komst steeds belangrijker worden. Daarmee krijgt 

42 . J.M. den Uyl, 'Fundamentele demo
cratisering', a.w., p.87. 
43 . J .M den Uyl, 'Leven in het jaar 
2ooo', in: Socialisme &..Democratie, 1963, 

ook het verschijnsel van de 'concurrentie-maat
schappij' een andere betekenis. Cut throat competi
tion, die altijd met het particuliere bedrijfsleven is 
geassocieerd, verplaatst zich naar de consumptie
sfeer ( keepins up with the Joneses) en naar de niet
commerciële sector (het verenigingsleven, de amb
telijke wereld). Wat blijft er van de solidariteit over 
in een meritocratische carrière-maatschappij? Voe
ren gelijke kansen voor iedereen de onderlinge 
jaloezie niet tot grote hoogte op? Wellicht, conclu
deert Den Uyl, moet het socialistische begrip 'coö
peratieve maatschappij' 'in de toekomst meer 
betrokken worden op het bestedingspatroon van 
mensen en op verschijnselen als carrièredwang, en 
minder op de productie-sfeer'. 

In het verlengde daarvan pleit hij er voor om 
produktie- en consumptie-sfeer meer in onderlinge 
samenhang te bezien. 'De belangrijkste taak voor 
het socialisme zou wel eens kunnen liggen in het 
doorbreken van de tegenstelling tussen betaalde 
arbeid ( ) en de activiteiten die buiten die betaalde 
arbeid liggen. Dit raakt zowel de zeggenschap over 
arbeidsvoorwaarden e.d. in bedrijven als de wijze 
waarop mensen hun vrije tijd besteden. '44 

Temidden van al deze - soms wel erg speculatieve 
vragen, intuïties en stellingnames bevat Den Uyl's 
werk in de jaren vijftig, althans waar het de verhou
ding tussen productie en consumptie betreft, één 
centraal, richtinggevend idee: de voorrang van col
lectieve bestedingen boven particuliere uitgaven. 
Er zijn, zoals we nog zullen zien, meer hoofdlijnen 
in Den Uyl's programma aan te wijzen, maar we 
zijn hier wel bij de beleidsmatige kern van zijn cul
tuurpolitiek aanbeland. Die staat bovendien in 
nauw verband met het streven naar 'fundamentele 
democratisering', bijvoorbeeld via uitbreiding en 
een grotere toegankelijkheid van het onderwijssys
teem; en met zijn opvatting (die straks uitvoeriger 
ter sprake komt) dat de Westerse landen een 
belangrijk aandeel moeten leveren in de bestrijding 
van de zeer ongelijke welvaartsverdeling op we
reldschaal. 

'Al die taken die wij duidelijk voor ons zien', zo 
houdt Den Uyl het PvdA-congres van I 96 I voor, 
'hulp aan onderontwikkelde gebieden, Europese 
eenheid, verhoging van het levenspeil van de lagere 

p.J82. 
44· J.M. den Uyl, 'lntroduction ' , in: 
Orientation (part 1), a.w., P·9· 
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inkomensgroepen, krotopruiming, ruimtelijk or
dening, beter en langer onderwijs, verkeers- en 
recreatieve voorzieningen, heel dat samenstel van 
maatregelen dat beslist over de manier van leven 
van een opgroeiende en komende generatie, vraagt 
een verdergaande onderschikking van particulier 
aan gemeenschapsbelang.' Den Uyl presenteert de 
voorrang voor collectieve uitgaven bovendien niet 
alleen als middel om de achterstand van bepaalde 
groepen te verminderen, maar ook om de keuze
vrijheid van burgers te vergroten. 'Het is natuurlijk 
niet alleen de reclame, het is evenzeer het doortim
merde organisatiegebouw, de vloedgolf van kran
ten, radio, televisie, die een standaard levenspa
troon welhaast dwingend oplegt en de vrijheid van 
keuze en zelfbestemming wegknijpt. '45 

In Om de kwaliteit van het bestaan, dat de Wiardi 
Beekman Stichting twee jaar later publiceert, 
wordt de prioriteit van de collectieve uitgaven in 
een tijd van voortgaande welvaartsgroei nader 
beargumenteerd. Maar die prioriteit is al in de jaren 
vijftig in veel artikelen van Den .Uyl aan te treffen. 
Sinds de Bevrijding, constateert hij in 1957, is de 
collectieve sector in vergelijking met de particulie
re sector veel tekort gekomen. Ook wanneer men 
beperkte groei van collectieve bestedingen om 
macro-economische redenen begrijpelijk acht, 
blijft het 'een blamage dat er tallozen zijn die zes- of 
tienduizend gulden kunnen neertellen voor een 
auto, maar geen behoorlijk huis kunnen krijgen.' 
En al in 1952 schrijft hij, naar aanleiding van 'De 
weg naar vrijheid', dat 'we nog maar aan het begin 
staan van de bewuste afweging ( ): welk deel van 
het gezamenlijk inkomen zullen we consumeren, 
welk deel voor investeringen, voor huizenbouw 
opzij zetten, welk deel krijgt de overheid en hoe 
besteedt ze het?'4-6 

'De weg naar vrijheid', vervolgt Den Uyl, 'kiest 
dus bewust voor culturele voorzieningen boven 
witbrood, voor hulpverlening aan de onderontwik
kelde gebieden boven een nieuw stadhuis'. In 1963 
is de redenering niet wezenlijk anders. 'Duurzame 
consumptiegoederen', zo heet het bijvoorbeeld, 
'( ) worden vaak ondergebracht in krotten. In de 

45· J.M. den Uyl, 'Vijfentwintig jaar na 
het Plan van de Arbeid ' a.w. p.384--388. 
4-6. J.M. den Uyl, 'Fundamentele demo
cratisering', a.w ., p.87; dez., 'De maat
schappelijke orde in socialistisch perspec
tief, in: Socialisme &..Democratie, 195"2, 
p.2s-26 . 

maatschappelijke diensten, bij de verpleging van 
zieken en gebrekkigen, doen zich grote tekorten 
voor' - en dat tegenover 'een overvloedig aanbod 
ter bevrediging van luxe behoeften'. Wel wordt, 
met een flinke stijging van de particuliere welvaart 
achter de rug, de breuk met de ontwikkeling in het 
verleden zwaarder aangezet. De sterke toename 
van produktie en welvaart, aldus 'Om de kwaliteit 
van het bestaan', maakt het mogelijk 'om de ten
dens naar productie om de productie, in het kapita
lisme zo sterk aanwezig, te doorbreken; ( ) om 
voorrang te vragen voor de betekenis van wat en 
voor wie geproduceerd wordt en daaraan de om
vang van de f.roductie ondergeschikt te maken. '4-7 

Over de toespitsing van Den Uyl's cultuurpoli
tieke idealen op de uitbreiding van de collectieve 
sector valt zeer veel meer te zeggen - ook in kriti
sche zin. Maar waar het hier om gaat is dat hij er, 
niet ten onrechte, een effectief middel in zag om die 
idealen politieke kracht bij te zetten; om ze, zoals 
zijn eigen voorschrift luidde, te vertalen 'in termen 
van omvorming van maatschappelijke instellingen'. 
Bovendien kon de voorgestelde uitbreiding, inclu
sief het brede perspectief waarin Den Uyl haar 
plaatste, als basis dienen voor een programma 
waarop de sociaal-democratie haar traditionele ach
terban én de in omvang en soortelijk politiek 
gewicht toenemende middengroepen zou kunnen 
blijven verenigen; voor een programma waarin 
belangenbehartiging en sociale en culturele ver
nieuwing gecombineerd worden. 

Dat de bevolking, en de middengroepen in het 
bijzonder, op de kosten van de uitbreiding van de 
collectieve sector aangesproken zouden moeten 
worden, erkende Den Uyl volmondig. In zijn 
beschouwingen over Labour had hij al krachtig 
afstand genomen van een beleid dat de midden
groepen naar de mond praat. Maar hij besefte ook 
als geen ander dat de fiscale druk niet al te hoog kon 
oplopen. Zijn uitgesproken voorkeur voor een 
sterke economische groei, die de marges voor de 
verdeling van de welvaart redelijk groot houdt, 
moet mede in dat licht bezien worden. 

4-7. J .M den Uyl, 'De kwaliteit van het 
bestaan', in : Inzicht en uitzicht, a.w., 
p. 1 2o, 1 24-. Dit artikel verscheen oor
spronkelijk als eerste hoofdstuk van Om 
de kwaliteit van het bestaan. Deel 1: De beste
ding van de groei van het nationaal inkomen, 
Amsterdam, 1963 . 
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Den Uyl en Crosland 
Daarmee belanden we bij de verhouding van Den 
Uyl tot het economisch revisionisme, zoals zich dat 
in de jaren vijftig in de Westeuropese sociaal
democratie, en in het bijzonder in Duitsland (zie 
het Godesberger Programm) en in Engeland mani
festeerde. 

Den Uyl, zo zagen we eerder, achtte de tegen
stelling die het debat binnen Labour beheerste, 
namelijk tussen 'links' dat meer planning en natio
nalisaties wilde en 'rechts' dat juist van het orde
nings- en planningsirnaga afwilde en de midden
klassen in hun materiële verlangens tegemoet wilde 
komen, misleidend. Op die manier kwam de cul
tuurpolitiek van de sociaal-democratie, die de mid
denklassen eveneens het nodige te bieden had (geen 
geld, maar voorzieningen) tussen de wal en het 
schip terecht. Maar ook om economische redenen 
voelde Den Uyl zich in geen van beide kampen 
thuis. Hij deelde weliswaar het pragmatische stand
punt van de revisionisten inzake de verhouding tus
sen staat en economie, maar meende, anders dan 
zij, dat het kapitalisme, nationaal en internationaal, 
nog allerminst de giftanden waren uitgetrokken. 

Om dat laatste verschil van mening te illustreren 
vergelijken we Den Uyl's opvattingen met The 

juture rif socialism, geschreven door Labour-parle- · 
mentariër (en later onder meer minister van onder
wijs) Anthony Crosland. Het boek verscheen in 
1 9 _ç6 en trok, niet alleen in Engeland, grote aan
dacht. Het werd in de jaren vijftig en zestig min of 
meer als de 'bijbel' van het gematigde, anti-marxis
tische reformisme beschouwd. Overigens had 
Crosland, in tegenstelling tot pragmatische Labour
politici als Herhert Morrison48, een open oog had 
voor de culturele taak van de sociaal-democratie, 
hetgeen hem in de buurt van Den Uyl brengt. De 
verschillen tussen hen beiden zijn er niet minder 
belangrijk om. 

Crosland was ook voor de PvdA geen onbeken
de. Een artikel van zijn hand verscheen in 19.5"9 in 
Socialisme &_Democratie. Hij nam ook deel aan de al 
even genoemde internationale conferentie over de 
toekomst van het socialisme, die de was het jaar 
daarop in Utrecht organiseerde. Daar kreeg hij ove-

48. Zie: K.O.Morgan, ' De Britse 
Labour-regering '945-1951', a.w., p .J2 
e .v. 
49· Vgl.: de kritiek van A.A. van 
Ameringen in: Orientation, a.w . , p.42 
e .v. Het genoemde s&.P-artikel betreft: 

rigens, onder meer van Nederlandse zijde, harde 
kritiek te verwerken vanwege zijn relativerende 
opmerkingen over de onmisbaarheid van een socia
listische partij (we stand on the threshold rif ma ss abun
dance) en zijn suggestie dat Labour misschien zelfs 
een andere naam zou moeten zoeken. U lijkt wel 
een kousenfabrikant die geen afzet voor zijn pro" 
dukt meer ziet, zo werd de Engelse revisionist te 
verstaan gegeven. 49 

Uitgangspunt in The juture rif socialism zijn de grote 
veranderingen die zich in de Britse samenleving, 
met het stijgen van de welvaart en het doorvoeren 
van tal van sociale hervormingen, hebben voltrok
ken. 'Capitalism has been reformed almost out of 
recognition. '5° De politiek is de hoogste arbitre
rende macht in de economie geworden. Er heeft 
zich een scheiding van eigendom en controle 
van/ over de productiemiddelen voltrokken; winst 
is niet meer an avenuetoa privileaed consumption-posi

tion jor the capitalist. Ook de inkomensverdeling is 
sterk veranderd, ook al kan van een rechtvaardige 
verdeling nog niet gesproken worden. 

Crosland ziet geen aanwijzingen dat deze gunsti
ge economische en politieke situatie snel zal veran
deren. Voortgaande groei en volledige werkgele
genheid blijven binnen handbereik. Op een termijn 
van twintig tot vijfentwintig jaar kan op een ver
dubbeling van de levensstandaard worden gere
kend; bovendien biedt volledige werkgelegenheid 
een goede basis voor een verdere democratisering 
van de maatschappelijke verhoudingen. Een lang
durig Conservatief bewind kan bepaalde verwor
venheden wel in gevaar brengen, maar zal zich over 
het geheel genomen aan de nieuwe situatie (moe
ten) aanpassen. Wie, concludeert Crosland, in die 
omstandigheden de omverwerping van het kapita
lisme als hoofddoelstelling blijft propageren, ba
seert zich op the slogans and ideas riffi.fiy years aao. 

Binnen het kader van een Keynesiaans macro
economisch beleid kunnen nationalisaties beperkt 
blijven tot enkele sectoren. Een zo hoog mogelijke 
economische groei is wenselijk, gezien the total 

claims on our al ready jully-employed resources. Volgens 
Crosland dient het programmatisch zwaartepunt 

C.A.R.Crosland, 'De socialistische par
tijen en de toekomst', in: Socialisme&. 
Democratie, 19)9, p.625-634· 
50. C.A.R.Crosland, Thejuwre 1socia
lism, London, 1956, P-5'7· 
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van Labour echter te verschuiven van economische 
naar 'sociologische' vraagstukken. De klassente
genstellingen zijn in Engeland nog niet verdwenen. 
Maar ze hangen tegenwoordig minder samen met 
inkomensongelijkheid dan met een ongelijke toe
gang tot onderwijsvoorzieningen en met een onge
lijke (psychologische) weerbaarheid (secondary 

poverty). Het socialisme van de toekomst zal minder 
gekenmerkt zijn door een brede klasse-solidariteit, 
alswel door de bereidheid to be aenerous to numerical

ly ( and electorally) insian!ficant aroups. 
In aanvulling op een dergelijke sociale politiek 

bepleit Crosland een beperking van de vermogens
ongelijkheid, door middel van onder meer sterk 
verhoogde successierechten; een verdere uitbrei
ding van de sociale voorzieningen, in het bijzonder 
op onderwijsgebied; en een geleidelijke vergroting 
van de medezeggenschap in bedrijven. Bij dat alles 
betoont Crosland zich een criticus van tal van tra
dionele socialistische vooronderstellingen, zoals 
een afkeer van concurrentie (Crosland: 'the anti
thesis of competition might be not cooperation, but 
stagnation'); het streven naar maximale sociale 
bescherming en de verheerlijking van maatschappe
lijke participatie ( the sphere cf individual actions is not 

to bereaardedas ethically inferior to that cf social duty). 

Sterke nadruk legt hij tenslotte op de uitbrei
ding van sociaal-culturele voorzieningen, in een 
samenleving waarin leisure and private life steeds 
belangrijker worden; en op een mede daarop afge
stemde ruimtelijke ordening. De Labour Party 
would, in the judament cf history, do more jor Britain by 

planninB the City cf London than by planninB the chemi
ca] industry.> 1 

Vergelijken we CrosJand's stellingname met de 
posities die Den Uyl in de jaren vijftig en het begin 
van de jaren zestig inneemt, dan vallen tal van over
eenkomsten op. Net als Crosland is Den Uyl ervan 
overtuigd dat socialisatie van de productiemiddelen 
als uiteindelijke doelstelling van het socialisme vol
strekt is achterhaald, en dat de verhouding tussen 
planning en markt een praktische, geen ideologi
sche aangelegenheid is. Ook CrosJand's pleidooi 
voor voortgezette economische groei en voor 

s 1. C.A.R.Crosland, Thejuture ojsocia

lism, a.w., P·S'7· 
fil. J .M. den Uyl, 'Theorie en bewe
ging' , a.w., p.41; dez. , 'De maatschap
pelijke orde in socialistisch perspectief, 
a.w., P·'9· 

spreiding van kennis en macht zouden zonder voor
behoud door Den Uyl zijn onderschreven. 

Toch zijn er ook aanzienlijke verschillen. In de 
eerste plaats is Den Uyl veel somberder, of beter: 
argwanender, over de verschuivingen die zich in de 
economische en politieke machtsverhoudingen 
hebben voorgedaan. Crosland acht het kapitalisme 
in Westeuropa al min of meer overwonnen; Den 
Uyl is daar lang niet zeker van. Het socialisme, zo 
constateert hij in de jaren vijftig herhaaldelijk, 
krijgt met conservatieve tegenwind te kampen. 
Achtergrond daarvan vormt het einde van de 
wederopbouw-fase. De 'spanning van het naoor
logse herstelwerk gaat wijken'; 'de periode waarin 
de oorlogs-ervaring en -herinnering het dragend 
vlak was van gemeenschappelijk handelen (loopt) 
ten einde.' 'De progressieve vloedgolf, die de oor
log bracht', schrijft hij in 1 9 .P, 'is reeds vervangen 
door de eb der reactie.' s 2 

Er is op zichzelf veel voor te zeggen, aldus Den 
Uyl in 196o, om het begrip kapitalisme niet meer te 
gebruiken. 'Intussen mag niet uit het oog worden 
verloren, dat zich in de tweede helft van de vijftiger 
jaren overal een scherpe reactie heeft gedemon
streerd tegen de verworvenheden van de wel
vaartsstaat. Deze reactie is ten dele gericht op her
stel van vooroorlogse verhoudingen, maar ken
merkt zich vooral door het verlangen de invloed 
van de overheid en de werknemersorganisaties 
terug te dringen.' Zonder een verdergaande sprei
ding van de welvaart en zonder democratisering 
van de grote ondernemingen, 'betekent het terug
dringen van de overheid onvermijdelijk een (ver
sterking) van de machtige economische concentra
ties en daarmee een herleving van de kapitalistische 
krachten in onze samenleving' .B 

Crosland en Den Uyl zijn het, zo lijkt het, over 
het te voeren beleid niet oneens, maar waarderen 
de context verschillend. De eerste ziet de samenle
ving steeds minder kapitalistisch worden, en vraagt 
in dat kader al aandacht voor de (sociaal-)liberale 
kritiek op een door de staat gecoördineerde econo
mie (de waarde van concurrentie, het oprukken van 
de 'subsidie-maatschappij'), terwijl Den Uyl de 
strijd nog lang niet gestreden acht en, alleen al om 

B· J.M. den Uyl, 'De economie in het 
nieuwe beginselprogramma van de 
PvdA', in: Inzicht en uitzicht, a.w., 
p. 1 o 2. Dit artikel verscheen oorspronke· 
lijk in: Socialisme &.Democratie, 1960, 
p. 2tt - 2t6 . 
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taktische redenen, het sociaal-liberalisme op af
stand houdt. Verschillen tussen Nederland en 
Engeland lijken bij Den Uyl's stellingname geen rol 
te spelen. Hij beschouwt Nederland als een nog 
altijd wat conservatiefland, gekenmerkt door 'ster
ke hiërarchische structuren' H. De situatie in 
Engeland is wel anders, maar niet veel beter. 
'Voorshands', schrijft hij in I 9.)9, 'biedt Engeland 
het tafereel van confrontatie tussen socialistische 
verworvenheden en een soepel conservatisme 
tegen een decor van feodale restanten en half-kapi
talistische machtsposities.' H 

De nieuwe sociale kwestie 

In dit licht wordt de felheid begrijpelijk waarmee 
Den Uyl bijvoorbeeld voor democratisering van 
grote ondernemingen pleit. Op het PvdA-congres 
van I 96 I kritiseert hij 'de voortdurende opeenho
ping van economische macht in het particuliere 
bedrijfsleven'. Sleutelposities van ons economisch 
leven dienen onder democratische controle te wor
den gebracht. 'De politiek van de grote onderne
mingen inzake winsten, dividenduitkeringen en 
prijzen is bepalend voor de speelruimte, die de con
sument en die aan gemeenschapsorganen wordt 
gelaten. ( ) Wat Philips doet, raakt ons allen . Ze 
dient daarom ook als een publiek instituut gecon
troleerd ( ) te worden.' s6 

Scepsis over het 'getemde' kapitalisme waarvan 
Engelse en Duitse revisionisten spreken, klinkt ook 
door in Den Uyl's beoordeling van het Godesberaer 

Proaramm. 
Gezien de 'onderhuidse strijd' die in de 

Westerse samenleving woedt over 'de mate en 
vooral de duurzaamheid van overheidsbemoeienis 
met het economisch en maatschappelijk leven', gaat 
wat hem betreft het nieuwe programma van de s P D 

teveel de liberale kant uit. 'Het hoeft geen betoog', 
schrijft hij in I 959, 'dat ik in deze situatie een aantal 
een aantal formuleringen in het ontwerpprogram
ma van de Duitse partij waarin de vrije markt en de 
concurrentie nadrukkelijk worden aangeprezen op 
zijn minst onvoorzichtig, want een miskenning van 
politieke grondtendenzen, vind.' S7 

In dezelfde lijn opereert Den Uyl op het PvdA-

congres van I959, dat het eigen ontwerp-beginsel
programma bespreekt. Strijdlustig betoogt hij dat, 
als politieke tegenstanders de PvdA verwijten de 
gemeenschapsinvloed op de economie te willen 
vergroten, ze de spijker op z'n kop slaan. 'Wanneer 
dat kan zonder ( ) socialisatie, zoveel te beter.' 
Maar wie meent dat de PvdA de socialisatie uit haar 
arsenaal heeft verwijderd, heeft bijzonder slecht 
gelezen. Den Uyl: 'Dat een aantal partijgenoten 
door hun ijver voor het behoud van de oude formu
le tot het misverstand hebben bijgedragen, behoort 
tot de ironie van de rol van de linkse richting in het 
socialisme.' sS 

In zijn verdediging van het ontwerp-beginsel
programma, dat hij als secretaris van de program
commissie heeft helpen opstellen, komt echter nog 
een heel andere overweging aan de orde. Het oude 
programma, aldus Den Uyl, eiste socialisatie onder 
alle omstandigheden. 'Nu stellen wij dat telkens de 
doeltreffendheid moet worden overwogen. Plan
matige ordening heeft misschien verdergaande 
socialisatie nodig, maar zij behoeft in de eerste 
plaats internationale ordening. En hoe kan socialisa
tie daaraan bijdragen? Dat is fundamenteler dan de 

socialisatie-kwestie.' S9 [mijn cursivering- P Kj 

Hier raken we een zeer belangrijk aspect van Den 
Uyl's denken. Hij betrekt niet alleen een genuan
ceerde middenpositie tussen degenen die meer en 
degenen die minder willen plannen en nationalise
ren. Hij verschuift het zwaartepunt nadrukkelijk 
van het nationale naar het internationale niveau, en 
maakt het nationale economisch beleid in laatste 
instantie ondergeschikt aan internationale econo
mische coördinatie. 

Twee overwegingen spelen daarbij een belang
rijke rol. In de eerste plaats hebben het dekolonisa
tieproces en de economische schaalvergroting het 
aanzien van de (wereld)economie veranderd. 'De 
onderlinge afhankelijkheid van landen en volken' 
schrijft Den Uyl in 'Om de kwaliteit van het 
bestaan', 'verdrong nationale vraagstukken veelal 
naar het tweede plan. Het slagen van de Europese 
integratie werd in belangrijke mate beslissend voor 
welvaartspeil en bestaanszekerheid van de bevol-

H · J.M. den Uyl, 'Fundamentele demo
cratisering' , a.w., p.SJ. 
H·J .M. den Uyl, 'Om een eigentijds 
socialisme' , a.w., p.72o. 
s6.J .M. den Uyl, 'De volgende tien 
jaren', a,w., p.3S4-3Ss. 

S7 . J .M. den Uyl, 'Eigen en oneigen in 
socialistische economie', a.w., P·SS9· 
sS . J.M. den Uyl, 'De economie in het 
nieuwe beginselprogramma van de 
PvdA', a.w., p. 103. 

'Klap eens in je handjes. Indrukken van 
het zevende congres van de Partij van de 
Arbeid', in: Socialisme &J)emocratie, 

'9S9, P·734· 

S9· Geciteerd in: F.J.A. van Maanen, 

c 
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kingen in de betrokken landen'. Internationale 
coördinatie acht hij ook daarom onmisbaar omdat 
de vrije markt, aan zichzelf overgelaten, allerminst 
een garantie biedt voor de voortgaande, hoge eco
nomische groei die ook hij wenselijk acht. Tegen 
overinvesteringen en economische terugval is de 
westerse wereld onvoldoende gewapend. 60 

Er zijn echter, in de tweede plaats, ook niet
economische redenen om naar internationale plan
ning te streven. De opkomende milieuproblema
tiek, die voor Den Uyl overigens geen enkele reden 
vormt om het streven naar maximale economische 
groei te matigen; en, met zeer hoge prioriteit, de 
noodzaak van een rechtvaardiger welvaartsverde
ling in de wereld. 'De hulp aan onderontwikkelde 
gebieden werd het sociale vraagstuk van deze tijd, 
oplosbaar slechts in het kader van een georganiseer
de wereldeconomie.' Voor internationale hulpver
lening, die Den Uyl mede in het kader van 'de 
krachtmeting tussen het communisme en de vrije 
wereld' plaatst, dient het voor die tijd (en voor 
onze tijd!) aanzienlijke bedrag van twee procent 
van het nationaal inkomen beschikbaar te worden 
gesteld. 61 

Daarnaast veronderstelt effectieve ontwikke
lingshulp de bereidheid tot aanpassing van de eco
nomische structuur van de geïndustrialiseerde lan
den zelf. Die zullen bereid moeten zijn om hun 
markten open te stellen voor de industriële produc
ten van de ontwikkelingslanden. Een daarop toege
sneden beleid, zo meent Den Uyl, is niet zo maar 
een aardige toevoeging aan het sociaal-democra
tisch program. 'In de wereldpolitieke verhoudin
gen wordt de waarde van de verworvenheden van 
de welvaartsstaten in de eerste plaats bepaald door 
de mate waarin deze verworvenheden dienstbaar 
kunnen worden gemaakt aan rechtvaardiger ver
houdingen in de wereld. '6 2 

Met deze benadering, waarin onder meer de 
invloed van J.Tinbergen doorklinkt63, lijkt Den 
Uyl de Plan-traditie van de jaren dertig een nieuwe, 

internationaal gerichte impuls te willen geven - en 
zo tevens het motto van 'de kwaliteit van het (eigen 
Hollandse c.q. Europese) bestaan' met dat van de 
solidariteit te willen verbinden. Hij bevindt zich in 
dit opzicht in de voorste linies van de West
europesesociaal-democratie - zeker in vergelijking 
met Crosland. Internationale vraagstukken komen, 
althans in The juture if socialism, nauwelijks aan de 
orde. De volle nadruk ligt, zoals de schrijver zelf 
schrijft, op 'binnenlandse vraagstukken'. Later gaat 
Crosland overigens meer aandacht aan de interna
tionale doelstellingen van de sociaal-democratie 
schenken. In het al genoemde s&.P-artikel uit I 959 
rekent hij internationale armoedebestrijding tot 
één van de 'belangrijke sociale doelstellingen ( ) die 
een links of socialistisch stempel dragen'. 64 

Blijft de sterke overeenkomst tussen Crosland en 
Den Uyl waar het om de culturele dimensie van het 
socialisme gaat. Laatstgenoemde spreekt in I 9 6 3 
van het streven naar 'een kleurrijker levenspatroon 
en een intensiever beleefde verantwoordelijkheid 
van enkeling en groep'; in I952 al, tastenderwijs, 
van 'ontplooüng, het woord raakt wat afgesleten, 
laat ik zeggen, de klank en kleur, de muziek en de 
bloemen van het bestaan.' Crosland is in The juture 

if socialism welsprekender. In de conclusie maakt hij 
zich sterk voor een socialistische beweging die de 
waarde van liberty and saiety in private life erkent en 
doorleeft (en daarin afstand neemt van de puritein
se traditie van de 'Fabians'). Persoonlijke vrijheid, 
geluk en culturele inspanning; het cultiveren van de 
vrije tijd, van schoonheid, gratie, vrolijkheid en 
spanning: ( ) wij willen niet het rijk van de over
vloed binnentreden, om vervolgens slechts tot de 
ontdekking te komen dat wij inmiddels de waarden 
zijn kwijtgeraakt die ons zouden kunnen leren hier
van te genieten. •6s 

Het genoemde s &.P-artikel van Crosland bouwt 
daar op voort en bevat een pleidooi voor concrete 
sociaal-culturele hervormingen, bijvoorbeeld op 

6o. J.M. den Uyl, 'De kwaliteit van het 
bestaan', a.w., p. 116, 1 11'. 
61. J.M. den Uyl, 'De kwaliteit van het 
bestaan', a.w., p. 1 16, 1 18. 
62. J.M. den Uyl, 'De kwaliteit van het 
bestaan', a.w., p. 1 18. 

Socialisme &_Democratie, 1961, P·3S-42. 
Zie ook: H.Verwey-Jonker, 'De moti
vering van ons socialisme en de wel
vaart', in : Socialisme &._Democratie, 1960, 
p.nJ-Ho. 

terughoudend tegenover Europese poli
tieke en economische samenwerking 
blijven opstellen. 
6s . C.A.R.Crosland, 'The future of 
socialism ' , a.w .. De vertaling is van 
H.Blokland, Wegen naar vrijheid. 
Autonomie, emancipatie en cultuur in de 
Westerse wereld, Amsterdam/Meppel, 
1 99S,P·"· 

63. Vgl. bv. J.Tinbergen, 'De interna
tionale taak van de sociaal-democratie ' , 
in : Socialisme &_Democratie, 1957, p.84-
89; dez., 'De ontwikkeling van nationa
le naar internationale planning ' , in: 

64. Crosland spreekt daarbij echter, als 
burger van een land dat zich nog altijd 
een leidende wereldmacht waant, uit
sluitend over 'Engelands verhouding tot 
de onderontwikkelde landen in Azië en 
Afrika ' . Hij zal zich ook altijd zeer 
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het gebied van de zedelijkheidswetgeving. Willen 
dergelijke hervormingen gerealiseerd worden, dan 
is 'een voortdurende strijd nodig ()van de kant van 
ruim denkende en progressieve mensen. Men kan 
hierbij onmiddellijk denken aan de bestaande echt
scheidingswetten, het vergunningenstelsel, de pre
historische (en volstrekt onbillijke) abortuswetten, 
de verouderde straffen voor sexuele afwijkingen, 
de stompzinnige censuur op boeken en toneelstuk
ken, de nog bestaande beperkingen op de rechten 
van de vrouw'. Veel van deze wetten, aldus 
Crosland, moeten socialisten (door wier aderen 
altijd 'wat bloed van de anarchist en de libertijn' 
moet vloeien) in hoge mate tegen de borst stui
ten. 66 

Vergelijkbare passages zal men niet snel in het 
werk van Den Uyl aantreffen. Gedeeltelijk omdat 
veel van de betreffende wetgeving in Engeland aan
zienlijk achterlijker was (is) dan op het continent; 
maar voor een deel (in het conservatieve Nederland 
van de jaren vijftig viel ook nog wel wat te verbete
ren) ook omdat hij in dit opzicht van nature resp. 
afkomst behoedzamer was. Overigens schuift Den 
Uyllater enigszins in 'libertaire' richting op (zie bij
voorbeeld de strijd in het kabinet-Den Uyl over de 
abortuswetgeving) en zien we bij Crosland, curieus 
genoeg, een tegenovergestelde ontwikkeling. Hij 
blijft vasthouden aan progressieve belastingheffing 
annex uitbreiding van de collectieve sector, maar 
wenst zich verre te houden van Jalse traiJs als daar 
zijn (de uitspraak dateert van 1971): 'alienation, 
communication, participation, automation, dehu
manisation, decentralisation, the information 
network, student revolt, the generation gap or 
even Women's Lib'.67 

De rol van de overheid 
Den Uyl, zo vat ik het voorgaande samen, kan gere
kend worden tot de 'revisionisten' die de West
europese sociaal-democratie in de jaren vijftig op 
een pragmatischer spoor zetten. Het streven naar 
socialisatie van de economie verdwijnt definitief 
naar de achtergrond; de gemengde economie 
('markt voor zover mogelijk, planning voor zover 
noodzakelijk') wordt tot praktisch ideaal verheven. 

Maar dat revisionisme neemt bij Den Uyl eigen-

66. C.A.R.Crosland, 'De socialistische 
partijen en de toekomst', a.w., p. 6 3 2. 

67. D.Marquand, 'Tony Crosland: the 
progressive as loyal;st', in: The prooressive 
dilemma. From Lloyd Georae to Kinnock, 

zinnige, betrekkelijk radikale trekken aan. Hij blijft 
veel nadruk leggen op (internationale) sturing van 
de economie; hij acht in eigen land de strijd tegen 
inkomens- en machtsongelijkheid nog allerminst 
gewonnen; en hij waarschuwt, in de traditie van het 
cultuursocialisme, tegen overaccentuering van de 
particuliere consumptie. Zijn artikelen uit de jaren 
vijftig vormen aanzetten voor een nieuw sociaal
democratisch programma, dat, met zijn 'mix' van 
belangenstrijd en sociaal-culturele vernieuwing, 
kiezers met uiteenlopende achtergrond aan de 
Partij van de Arbeid wil binden. Dat programma zal 
uitgewerkt en toegespitst worden in het was-rap
port 'Om de kwaliteit van het bestaan' ( 1963). En 
het zal Den Uyl in zijn carrière als politicus, tot en 
met het kabinet waaraan hij zijn naam gaf, blijven 
vergezellen. 

Het revisionisme van Den Uyl draagt bij dat 
alles uiteraard de sporen van de Nederlandse 
omstandigheden. Die van een partij die al in de 
jaren dertig de stap van arbeiders- naar volkspartij 
maakt; die na de oorlog de strijd om een sturende 
rol van de overheid op economische gebied (PBO, 

Planbureau) verliest, maar daarna wel aanzienlijke 
successen boekte bij de opbouw van de sociale wel
vaartsstaat in ons land; en die desondanks, aan het 
eind van de jaren vijftig, dezelfde positie verwerft 
als vrijwel alle andere sociaal-democratische partij
en in Westeuropa: die van oppositiepartij. In een 
beschouwing over de uitslag van de Kamerver
kiezingen in 19S9 schrijft Den Uyl: 'Als partij, die 
vorm heeft te geven aan verlangens en behoeften, 
die in een zo sterk veranderde samenleving nog 
nauwelijks door het oppervlak zijn heengebroken, 
heeft zij een heroriëntering nodig, waarvan het te 
bezien staat of die volvoerd kan worden bij onon
derbroken deelneming in de regering. •68 

Den Uyl's artikelen uit de jaren vijftig laten zich 
wat dat betreft ook lezen als een stille polemiek met 
degene die aan de hier beschreven debatten niet of 
nauwelijks deelneemt en die ook door Den Uyl zelf 
eigenlijk nooit genoemd wordt: W. Drees. 

Eén opvallende constante in Den Uyl's denken ver
dient, ter afsluiting van dit artikel, nog nadere aan
dacht: de grote nadruk die hij op de sturende en 

London, '99'·P·'74· 
68. J.M. den Uyl, 'Kanttekenjngen bij de 
verkiezingsuitslag', in: Socialisme&.. 
Democratie, '9.1"9, p .2 I0-2I 1. 
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stuwende rol van de overheid legt. 'De wet is de 
moeder van de vrijheid', zegt hij de Engelse socia
list Tawney nogal eens na. 69 Een terugtred van de 
overheid zou de verworvenheden van de 'sociale 
welvaartsstaat' weer op het spel zetten. Maar voor 
Den Uyl is een krachtig, activistisch optredende 
overheid veel meer dan een moreel gebod; ze hangt 
onverbrekelijk samen met de sterk toegenomen 
complexiteit van de industriële samenleving. De 
vraag is niet zozeer óf de overheid de maatschappe
lijke ontwikkeling verregaand mag beïnvloeden, 
maar op welke wijze en in welke richting ze die 
invloed aanwendt; in democratische dan wel in 
totalitaire richting. 

'Voor het socialisme', schrijft Den Uyl in I 9.)9, 
'is planning niet een tijdelijk hulpmiddel in een 
maatschappelijke overgangsfase ( ) Planning is voor 
ons een nog in de kinderschoenen staande techniek 
ten dienste van een maatschappelijke bestuurskun
de, die de weerspiegeling is van de onderlinge ver
wevenheid en verbondenheid van menselijk leven 
in de aera van de tweede industriële revolutie.' 
'Diepe kloven' scheiden in dit opzicht, bij alle 
betrekkelijke consensus op korte termijn, socialis
ten en niet-socialisten. De laatsten beschouwen 
planning als 'een concessie aan socialistische opvat
tingen waar men zo snel mogelijk weer onderuit 
wil'. Den Uyl onderscheidt daarbij overigens 'ver
schillende variëteiten', inclusief een vooruitstre
vend liberalisme 'dat de planning als blijvend ele
ment erkent, en er alleen vanaf probeert te knabbe
len'.70 

Planning voor vrijheid; planning als noodzaak en 
wenselijkheid om 'in een door technische en massa
le processen bepaalde techniek en economie de 
materiële vrijheid voor enkeling en gemeenschap te 
kunnen verwerkelijken'7 1

: het is, vanaf 'De weg 
naar vrijheid', Den Uyl's adagium geweest- en hij 
heeft het nooit meer losgelaten. Dat hij daarbij de 
maakbaarheid van de samenleving overschatte7 2 , 

wil niet zeggen dat hij geen oog had voor de gevaren 
en dilemma's van vergaande overheidsinterventie. 

'Het samengaan van democratie en doeltreffend
heid', zegt hij op het PvdA-congres dat 'De weg 
naar vrijheid' aanvaardt, 'zal voor onze kindskinde
ren een niet minder groot probleem zijn dan voor 
ons. '73 In hetzelfde verband moet ook zijn streven 
naar spreiding van macht en sociale mobiliteit 
gezien worden. Ze helpen zijns inziens te voorko
men dat de staat zich tot bedreiging in plaats van tot 
steun van de vrijheid ontwikkelt. 

Den Uyl's denken over de overheid is onmisken
baar beïnvloed door de Duits-Engelse socioloog 
(van Hongaarse origine) Karl Mannlleim. Mann
heim publiceerde vóór de oorlog onder meer 
Ideologie and Utopia (I 936) en Mensch und Gesellschcift 

im Zeitalter des Umbaus (later uitgebreid en vertaald 
als Man in an a ge tf reconstruction - I 940). Direct na 
I 94.) verwierf hij faam met het in Man and society 

ontwikkelde begrip planning jor jreedom, zowel 
gericht tegen de totalitaire planning in fascistische 
en communistische staten als tegen de door Hayek 
en andere liberalen veronderstelde tegenstelling 
tussen vrijheid en democratie enerzijds, en activis
tisch overheidsoptreden anderzijds. 

De weg naar vrijheid weerspreekt, tot in de titel, 
Hayek' s analyse in The raad to seifdom (I 944) en 
leunt daarbij in aanzienlijke mate op Mannlleim 's 
redenering. '(Men moet) duidelijk uitspreken', 
aldus een centrale passage uit het PvdA-rapport, 
'dat naar socialistisch inzicht het alternatief tussen 
geleide economie en vrije economie, tussen plan
matig beleid en het spel van vrije maatschappelijke 
krachten, geen reëel alternatief meer is, maar dat 
de wereld in feite voor de keuze staat tussen een 
planning tot vrijheid en een planning tot slaver
nij. '74 Ook het begrip 'fundamentele democratise
ring', waarmee Den Uyl in I 95'7 het streven naar 
kansengelijkheid, spreiding van macht en grotere 
bestuurlijke en maatschappelijke transparantie aan
duidde, is rechtstreeks aan Mannlleim ontleend. 

Den Uylliet daarbij nogal eens bronvermeldin
gen achterwege, maar heeft zich van de betekenis 

69. R.H.Tawney, 'Sociale democratie in 
Engeland', in: Socialisme &..Democratie, 
1959, p.76.; J.M. den Uyl, 'Marxisme 
anno 19 S9', in: Inzicht en uitzicht, a.w., 
p.96. Dit artikel verscheen oorspronke
lijk in: Socialisme &..Democratie, 19 59, 
p.474-483. 

71. J .M. den Uyl, 'Liberalisme en socia
lisme als politieke bewegingen', in: 

reageerde kritisch op deze stellingname 
in: J.M. den Uyl, 'Negentig jaar sociaal
democratie', in: Socialisme &..Democratie, 
1984, p.2J3. 

70. J.M. den Uyl, 'Eigen en oneigen in 
socialistische economie', in: Socialisme&.. 
Democratie, 1959, P·S70. 

Inzicht en uitzicht, a.w., p.69. Deze bij
drage verscheen eerder in W. Banning 
e.a., Liberalisme en socialisme. Drie inlei
dinoen, Amsterdam, 1956. 
7 2. Zie voor een kritiek op het sociaal
democratisch staats- en democratiebe
grip: P.Kalma, De illusie van de 'democra
tische staat ' , Deventer, 1982 . Den Uyl 

73· J .M. den Uyl, 'De maatschappelijke 
orde in socialistisch perspectief, a.w., 
p.20. 
74· De wen naar vrijheid. Een socialistisch 
perspectiif, Amsterdam, 1951, p. 13 -14. 
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van Mannheim 's werk, ook voor hemzelf, weldege
lijk publiekelijk rekenschap gegeven. 'Het is het 
levenswerk van een figuur als Karl Mannheim 
geweest', schreefhij in I95I, 'dat hij met niet
aflatende scherpzinnigheid en geestkracht heeft 
laten zien hoe de mensheid bij de totaal nieuwe 
technisch-economische structuur waarop onze 
maatschappij is komen te berusten, alleen de vrij
heid en de verantwoordelijkheid van de mens zal 
kunnen redden wanneer ze moedig bereid is de 
vraagstukken van de vermaatschappelijking van het 
economisch leven, van de toegenomen macht van 
de staat, van het optreden van kolossale apparaten 
en instellingen, dóór te denken en planmatig de 
vrijheid te ordenen. '7S 

Toch wijken Den Uyl's opvattingen in andere 
opzichten sterk van die van Mannheim af. De laatste 
hanteert een nogal elitair planningsbegrip, waarin 
professionele planners de hoofdrol vervullen; later 
krijgt zijn denken zelfs uitgesproken cultuurpessi
mistische trekken, getuige zijn kritiek - bijvoor
beeld in Diaanosis tf our time (I 94 3) - op de 'mas
sademocratie' met haar emoties en driften. Bij Den 
Uyl daarentegen is planning eerst en vooral instru
ment ten dienste van democratische politiek. 
Daarbij legt hij voortdurend nadruk op het demo
cratisch tekort in Nederland en andere Westeuro
pese landen. Hij waarschuwt tegen oligarchische 
tendensen, bijvoorbeeld als gevolg van de concen
tratie van kapitaal, en tegen uitholling van de parle
mentaire democratie. 

Ook staat Den Uyl's opvatting van politiek, 
anders dan die van Mannheim en van veel andere 
'planners', in het teken van de ontwikkeling (én 
overbrugging) van maatschappelijke conflicten. In 
de jaren tachtig zal hij politiek omschrijven als de 
sfeer waarin 'belangen (worden) aangevochten, 
vaak met fatsoenlijke, soms met onfatsoenlijke mid
delen'. In de politiek 'hopen zich spanningen op, 
die meestal onverwacht tot uitbarsting komen. 
Daarin wordt onrecht aangericht en recht gedaan. 
Daarin wordt strijd geleverd, gewonnen en verlo
ren ()Daarin gelden 'links' en 'rechts' ()als her
kenningspunten waar massa's zich verzamelen.' 
Politiek draait niet alleen om fraai geformuleerde 

7S· J.M. den Uyl, 'Reveil van de be
houdzucht', a.w., p.4o9 . 
76. J.M . den Uyl, 'Een toekomstverken
ning', in: dez., De toekomst onder oaen. 

(partij)politieke visies, maar 'ook en vooral (om) 
die momenten in de toekomst waarin de koppeling 
van belang en idee, van verwachting en teleurstel
ling mensen in beweging zet, revoluties ontketent 
en de maatschappij verandert. '76 

Dat was geen buiging voor het wat roeriger poli
tieke klimaat van die dagen. Het was een definitie 
van politiek die al uit Den Uyl's artikelen uit de 
vroege jaren vijftig te destilleren valt - vanaf zijn 
tirade tegen de 'eb van de reactie' die op 'de 
progressieve vloedgolf, die de oorlog bracht' was 
gevolgd. Politiek was voor Den Uyl: het ontmaske
ren van particuliere belangen die achter verheven 
idealen schuilgaan. Politiek was voor hem: het ver
mogen om een sociaal- en/ of cultuurkritische 
gezindheid om te zetten in concrete idee- en 
machtsvorming. Inderdaad: 'In de politiek, dus in 
het proces van machtsvorming (dient) zij vertaald 
te worden in termen van omvorming van maat
schappelijke instellingen en van bestuurlijke orde
ning om ter zake te zijn.' 

Ijswater en brandend idealisme 

Deze conflict-georiënteerde opvatting van politiek 
wordt bij Den Uyl aangevuld en ingeperkt door het 
besef dat politiek, dwars door alle belangen- en 
ideeënstrijd heen, in de eerste plaats kiezen bete
kent; prioriteiten stellen, met alle pijnlijke kanten 
van dien. Die keuzeproblematiek komt, uiteraard, 
aan de orde in Den Uyl's talrijke pleidooien voor 
een beter evenwicht tussen particuliere en publieke 
bestedingen. Maar het scherpst heeft hij zijn stand
punt verwoord op een internationale conferentie 
over de toekomst van het socialisme, die de WBS in 
I 96o organiseerde. Ideologieën en beginselen zijn 
belangrijk, zei hij daar, maar ze benemen vaak het 
zicht op de belangrijkste taak van een politieke par
tij, namelijk om tussen conflicterende doelstellin
gen (ook binnen het eigen programma) te kiezen. 
Dat zijn vaak uiterst pijnlijke keuzes. Hongarije, 
aldus Den Uyl, waren we in I956 graag te hulp 
gekomen toen de Sovjet Unie het land binnenviel. 
Maar het gevaar van een atoomoorlog deed het 
Westen anders beslissen. Ontwikkelingshulp ver
laagt het sterftecijfer in ontwikkelingslanden, maar 
verhoogt (daardoor) wellicht het aantal hongeren-

Beschouwinnen over socialisme, economie en 
economische politiek, Amsterdam, 1986, 
p.J3 · 34· Dit artikel verscheen oorspron
kelijk in Spil, oktober 1984. 
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den . En zo zijn er veel meer voorbeelden . 
Den Uyl: 'Ik ben er hier niet op uit om bran

dend idealisme met ijswater te overgieten. Ik wil 
alleen duidelijk maken dat er bij elke stap die we 
zetten gekozen moet worden.' En die keuzes maakt 
de sociaal-democratie. 'Tijdens de Korea-crisis 
kozen socialistische partijen voor een verhoging van 
de defensiebegroting, ten koste van koopkrachtver
hoging. De socialistische partijen in de Europese 
gemeenschap stellen verdere samenwerking in 
Europa boven het handhaven van een nationaal 
planningsinstrumentarium, hoe belangrijk dat ook 
is. De (Franse) SFIO liet, met haar steun aan De 
Gaulle, de toekomst van Algerije zwaarder wegen 
dan het belang bij een beter sociaal beleid in 
Frankrijk zelf. ( ) Prioriteiten zijn het alfa en omega 
(the reliaion) van de politiek. '77 

Als het politieke denken van 1 .M. den Uyl 'radi
kaal' genoemd kan worden, dan is het vooral in 

deze zin. Hij is niet de man van de utopische verge
zichten, die immers verwachtingen wekken die niet 
waargemaakt kunnen worden - en intussen dek
king geven aan politiek opportunisme. Hij heeft 
weinig op met revolutionair ongeduld, dat twee 
keer zoveel wil als praktisch mogelijk is, en zo juist 
minder resultaat boekt. Radikaal is Den Uyl in het 
besef dat er in de politiek aan harde, vaak tragische 
keuzes niet te ontkomen valt. Dat er voor die keu
zes, op basis van heldere, toetsbare beginselen, 
steun moet worden geworven; dat er publiekelijk 
(en niet alleen bij verkiezingen) verantwoording 
voor moet worden afgelegd. En dat het openlijke, 
maar vreedzame conflict dat daaruit voortvloeit, de 
democratie versterkt - en op den duur helpt over
leven. 

Tien jaar geleden, in december 1987, overleed 
1 .M.den Uyl. Wat zou het mooi zijn om te kunnen 
zeggen: zijn gedachtengoed leeft voort. 

77 · J .M. den Uyl, 'Introduction', in: 
Orientation (part r), a.w., p. 1 1; dez., 
'Conclusion', in: Orientation (part 11), 
a.w., Amsterdam, 1960 , p .6o . 




