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Vaag utopisme 

Hugo Keuzenkamp bespreekt: Jan 

Tin bergen en Jan Berkhouwer, 

De Toekomst van het Democratisch 

Socialisme, 1994: Barjesteh, Meeuwes & 

Co, Rotterdam/Londen. 

In I 994 overleed Jan Tinbergen, 
een van de grote sociaal-demo
craten van deze eeuw. Tinbergen 
was utopist en pragmaticus tege
lijk. In het vijftiende Jaarboek voor 
het Democratisch Socialisme staat 
een mooie schets van Aad Blok 
van zijn werk in de peri ode I 9 3 o
I 96o. De denkbeelden die Tin
bergen rond I 960 had heeft hij 
tot zijn dood aangehangen en ver
der uitgewerkt. 

In De Toekomst van het Democratisch 
Socialisme, dat kort na Tinbergens 
dood verscheen, zet hij die denk
beelden samen met Jan Berk
houwer nog eens op een rij. In 
honderd bladzijden komen uit
eenlopende zaken aan de orde, 
van de behoefte aan een sobere 
levensstijl tot de nood~ak voor 
een wereldregering. Veel van de 
ideeen klinken sympathiek maar 
ook utopisch of zelfs nai:ef. Dat 
mag, in een poging om een wen
kend perspectief te schetsen. 
Toch geloof ik niet dat dit hoek de 
sociaal democratie de weg naar 
de toekomst wijst. Maar eerst de 
inhoud van het hoek. 

De achtergrond van de redene
ringen is een maatschappelijke 
ontwikkeling waar de auteurs 
zich tegen af zetten. Ze zien een 
individualiserende samenleving, 
waarbij toenemende mobiliteit 
en flexibiliteit leiden tot een ont-
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hechting van het individu. Dat 
wordt gecompenseerd door een 
vlucht in materialisme en natio
nalisme. Dit heeft vele nadelige 
gevolgen, zoals de aanslag op de 
duurzaamheid van de samenle
ving, de toenemende kans op 
conflicten, de bedreiging van de 
opvoeding van kinderen als ou
ders steeds vaker heiden een baan 
aanvaarden. Daarom moet de 
greep van het individu op de 
directe leefomgeving hersteld 
worden, en de nadruk op pro
duktieve arbeid en consumptie 
worden verminderd. Berkhou
wer en Tinbergen benadrukken 
het belang van 'kleine verban
den'. Het mensbeeld dat uit het 
hoek naar voren komt, is niet erg 
hoopgevend. lndividuen maken 
verkeerde keuzen (nationalisme, 
consumptie van schadelijke of 
overbodige produkten, zoals 
drank en cd's) en worden onte
vreden als ze niet in staat zijn de 
door reclame aangeprezen pro
dukten te consumeren. Maat
schappelijke teloorgang, afgunst, 
vervuiling en oorlog zijn de 
gevolgen. 

Specialisten 
Maar er is hoop. Er zijn namelijk 
specialisten die de problemen 
kunnen benoemen en oplossin
gen aandragen. De vlucht in pro
duktie en consumptie, zo blijkt 
uit onderzoek van zulke specialis
ten, lijdt nauwelijks tot een hoger 
welvaartsgevoel. W elvaart is na
melijk relatief, hangt af van wat 
de buren doen en Iaten. Een mati
ger consumptiepatroon leidt dus 
niet tot het bederf van het levens
genot. Maak dat aan de mensen 
duidelijk, en een collectieve con
sumptiematiging kan worden 

ingezet. Andere specialisten heb
ben aangetoond dat het uiteenval
len van de Sovjet-Unie te ver is 
doorgeslagen . Was de staat eerst 
te groot, nu is er te vee! versplin
tering met verval in nationalism e. 
Luister naar de specialisten, zij 
wijzen de middenweg tussen te 
groot en te klein bestuursniveau. 
Natuurlijk, nationalisme komt 
ook voort uit de grote mondiale 
ongelijkheid. Bovendien leidt dat 
tot migratie die ongewenst is 
(gezien de positie van minderhe
den in de rijke Ianden). Gelukkig 
ligt ook hier onderzoek gereed: 
de ontwikkelingshulp moet 
ornhoog, en we moeten haast 
maken met een wereldregering 
van moreel hoogstaande !eiders. 

Wat betreft die ontwikke
lingshulp is de redenering ex
treem mechanisch. Bij een ont
wikkelingshulp van 0,35 procent 
van het Bruto Nationaal Produkt 
van de rijke Ianden zal het volgens 
de auteurs nog vijf eeuwen duren 
voordat er sprake is van inko
mensgelijkheid tussen de rijke en 
de arme Ianden. Een percentage 
van 25 (!) procent zou het ont
wikkelingsproces halveren. De 
redenering is even absurd als het 
getal. Maar momenteel verdelen 
we nog meer dan dat binnens
lands, dus waarom niet interna
tionaal als de wereld snel globali
seert. Zelden lees je nog zo'n 
onverhuld pleidooi voor kassaso
cialisme . 

De opmerkingen over de nood
zaak van uitbreiding van de VN 

met eeh wereldpolitie zijn ont
wapenend. De VN client het alge
meen wereldbelang en moet dus 
als een soort 'benevolent gover
ner' optreden bij conflicten, des-
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noods met harde hand. Maar wat 
als dat algemeen helang niet zo
maar te definieren valt? De au
teurs suggereren om dan te 
heslissen met meerderheid van 
stemmen. Ik zie de vs haar 
machtspositie al uit handen geven 
aan de Algemene Vergadering in 
New York. En wat te denken van 
de mogelijkheid dat zo'n centraal 
hestuursorgaan meer macht naar 
zich toetrekt dan de spycialisten 
van de optimale hestuurstheorie 
hedoelden? Of als een machtige 
partij de VN tart (zelfs tegen klei
ne agressie in Joegoslavie lijken 
de VN nauwelijks opgewassen)? 

Berkhouwer en Tinhergen zijn 

V erloren illusies 

C.H. Wiedijk bespreekt: 

Ton Geurtsen, Eenaeschiedenis van verlo

ren illusies; sociaaldemocratie in Nederland, 

Amsterdam: Rode Emma; Breda: 

Papieren Tijger, 1 994· 

Water ook over de Nederlandse 
sociaal-democratie te zeggen 
valt, niet dat haar geschiedenis in 
Nederland geen aandacht krijgt. 
Kort na de onder auspicien van de 
Wiardi Beckman Stichting tot 
stand gekomen geschiedeni~ van 
Honderd jaar sociaal-democratie in 

Nederland, is er opnieuw een ge
schiedenis van de sociaal-demo
cratie in Nederland verschenen, 
geschreven door de vrije socialist 
Ton Geurtsen . Geurtsen heperkt 
zich formeel bijna helemaal tot de 
geschiedenis van des o A P, terwijl 
het eerstgenoemde hoek ook de 
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zich hewust van hun utopisme. 
Maar, schrijven ze: 'Het enige 
dat telt zijn de feiten: zijn er 
grensoverschrijdende prohle
men, moeten die worden opge
lost en zo ja, hoe?' Uit deze vraag
stelling volgt volgens hen de 
noodzaak voor een wereldrege
ring, meer ontwikkelingshulp, 
consumptiematiging en solidari
teit. Op heikele punten (werkge
legenheid, sociale zekerheid, 
medezeggenschap) blijven de 
auteurs in vaagheden steken. Juist 
een nieuwe hezinning op de taak
verdeling tussen individu en 
overheid hehoort tot de kernvra
gen van het democratisch socia
lisme. Wie is waarvoor verant-

PvdA-geschiedenis hehandelt. 
Aile auteurs zoeken naar een ant
woord op dezelfde vragen: Hoe is 
het met de sociaal-democratie in 
ons land gegaan? Wat wordt haar 
perspectief? 

Het in mei I 994 verschenen 
was-hoek is 'geenszins een offi
cieel gesanctioneerde partij 
geschiedenis ' . Toch is het ver
schil met Geurtsens 'vrije' hoek 
opvallend. Kalma komt aan het 
eind van Honderd jaar immers tot 
de conclusie dat de geschetste 
ontwikkeling kan leiden tot een 
toenadering tussen PvdA, o 66 en 
GroenLinks. Over de 'natuurlij
ke hondgenoot' - het coA -
zwijgt hij. De feitelijke toenade
ring tussen PvdA, o66 en de vvo 
is hem in het voorjaar van 1994 
nog niet hekend. In zijn hetoog 
kon hij wat 'paars' hetreft dus 
geen rekening houden met wat de 
sociaal-democraat Eduard Bern-

woordelijk? Is solidariteit nog een 
collectieve zaak of zijn juist hier 
ook de kleine verhanden steeds 
helangrijker (en wat zijn dan de 
consequenties voor hijvoorheeld 
de sociale zekerheid)? Heeft her
verdeling op nationale en interna
tionale schaal nog dezelfde func
tie als in het verleden? Mogen we 
op goedwillende specialisten, die 
het heste met ons voor hehhen, 
vertrouwen? Het democratisch 
socialisme heeft weinig toekomst 
als deze vragen onheantwoord 
hlijven . 

HUGO KEUZENKAMP 

is redacteur van s &.P 

stein al in I 899 de unbeuasame 
Sprache der Tatsachen - de onver
hiddelijke taal der feiten - noem
de. Geurtsen houdt wei rekening 
met het feit van die paarse vriend·· 
schap, stelt vast dat de sociaal
democratie in de loop van hon
derd jaar haar illusies is kwijtge
raakt en komt met zijn conclusie: 
Alleen de verheffing van de utopie 
- hij vertaalt de term met ideaal
beeld - 'tot de status van positieve 
politieke categorie' kan 'een hlij
vende inspiratiehron voor een 
hedendaags socialisme ' vormen. 
Die hron is volgens de auteur 
nodig omdat de 'heweging naar 
het socialistisch einddoel' niet 
alles ( dat dacht Bernstein in 
I 899), maar wei veel is. Het eind
doel, zegt Geurtsen, kan niet 
hereikt worden met middelen die 
daarmee in strijd zijn. Het doet 
denken aan de opmerking van de 
pacifistisch-socialist Henk Lank-


