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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-



horst aan het eind van de jaren 
vijftig dat je met een kwast met 
zwarte verf geen muur kunt wit
ten. 

· AanpassinB 
In tegenstelling tot de geschied
schrijvers van de WBS hehandelt 
Geurtsen zijn stof 'themagewijs'. 
Hij vindt dat in de jaren dertig 
heslist is wat er van 'het streven 
naar een socialistische maatschap
pij' terecht zal komen. Volgens 
hem (p. I 87) is daar niets van 
terechtgekomen, nee, de sociaal
democratie hleek 'wezenlijk' 
conservatief en hield telkens 
mogelijke veranderingen in 
socialistische zin van de kapitalis
tische maatschappij tegen. Hij 
wijt dat aan wat hij noemt de 
'sociaaldemocratisering' van de 
SOAP. Deze term is nieuw. De 
hetekenis van de woorden 'sociaal
democratisering' van de sociaal
democratie is even duister als, 
hijvoorbeeld, 'verchristelijking' 
van het christendom, of 'verste
delijking' van de stad. Duidelijk 
wordt Geurtsens term pas als de 
auteur met synoniemen gaat wer
ken: aanpassingstendens, aanpas
sing, ingroei (niet die van 
Bernstein: Hineinwachsen in den 

Sozialismus, maar die van Frits de 
Jong Edz.: inaroei in de bestaande 

maatschappij) , deradicalisering, 
opportunisme, formele integra
tie in de hestaande orde, verkle
ving met de nieuwe tijdgeest. 
Kortom: het verschijnsel dat 
mijns inziens door B.W. Schaper 
heter als veralaemeninB is aange
duid: het opgaan van de sociaal
democratie in wat partijvoorzit
ter Vorrink in I939 het 'volksge
heel' noemde. De uitdrukking 
'sociaaldemocratisering' wordt 
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de auteur wellicht ingegeven 
door zijn afkeer van de ontwikke
ling van de sociaal-democratie en 
misschien ook wei door zijn 
weerzin tegen de meeste sociaal
democraten. 

Geurtsen laat zien dat de soAP 
haar doelstellingen en haar strate
gie heeft veranderd. Hij acht stra

teaie voor een politieke heweging 
van doorslaggevende hetekenis. 
Strategie, dat wil zeggen: krijgs
kunst, het maken van een krijgs
plan. Over tactiek, de concrete 
aanpak hinnen het kader van de 
strategie, zwijgt hij. Oat is jam
mer, want in de geschiedenis van 
de Nederlandse sociaal-democra
tie is het aantal tactische heslissin
gen groot geweest. Verandering 
van strategie is er voor 1 940 
eigenlijk maar een keer geweest. 
De s o A P had vanaf I 8 9 5 offici eel 
een strategie: het organiseren van 
het 'bewuste' proletariaat om 
door het voeren van klassenstrijd 

tegen de hezittende klasse en haar 
aanhang - te komen tot een socia
listische voorthrengingswijze, 
die er volgens de marxistisch 
gei"nspireerde partij overigens 
'noodwendig' zou komen. In de 
jaren dertig kwam daarvoor een 
nieuwe strategie in de plaats: het 
organiseren van allen die verlan

aen 'naar redelijke en rechtvaar
dige inrichting van de samenle
ving' en willen strijden 'tegen het 
kapitalisme als stelsel'. De strate
gie van de PvdA werd in I 947 
ongeveer dezelfde: het organise
ren van allen die bewoaen worden 
door het verlanaen naar een orde 
van sociale gerechtigheid, he
staanszekerheid en volkswel
vaart, geestelijke vrijheid en 
wereldvrede om zo het 'kapitalis
tische stelsel, de daaruit voort-

vloeiende sociale verhoudingen 
en de deze [kapitalistische) maat
schappij heheersende geest' te 
hestrijden. In 1959 wilde de 
PvdA allen organiseren die door 
hun 'verlangen naar gerechtig
heid, vrijheid en solidariteit' de 
'in de veranderde maatschappij 
nog sterke kapitalistische krach
ten' will en bestrijden. Eigenlijk is 
door de sociaal-democratie maar 
een keer van strategie veranderd: 
nadat de marxistisch-georien
teerde strategie een illusie was 
gebleken, koos de SOAP voor een 
strategie op verlanaen gehaseerd 
( een strategie die wei 'cultuurso
cialistisch' is genoemd, maar ik 
geef de voorkeur aan de in de 
jaren dertig en veertig gehruikte 
ruimere term 'gezindheidssocia
listisch') . Die strategie heeft nu 
toch wei haar St. Helena hereikt. 
Of niet? Is er nog sociaal-demo
cratische 'remanentie' in de 
(hijna verdwenen?) PvdA en kan 
(of zal?) de sociaal-democratische 
magneet eens weer worden 
opgeladen? De door Geurtsen 
wel gepruimde SOAP'er en 
PvdA' er Sam de Wolff had inder
tijd zijn antwoord klaar: 'en 
t6ch ... ' of: 'de maatschappelijke 
ontwikkeling zal de mensen dia
lectiek instampen', waarmee hij 
hedoelde dat 'het land van helof
te' er zeker zou komen. 

Geurtsen heeft verzuimd 
eraan te herinneren hoe klein de 
SOAP in I90I nog maar was. Ze 
had toen 4ooo !eden, in 19 I I 

kwam de partij hoven de Io.ooo 

!eden en pas in 1 9 I 9 kwam haar 
ledent<ll hoven de 3o.ooo . Was 
het tactisch niet verstandig om 
ook voor kleine boeren en pach
ters - toch ook slachtoffers van 
het kapitalisme - op te komen, 
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om de 'gelovige' arbeiders hun 
confessionele school te gunnen, 
om eerst maar eens genoegen te 
nemen met een tienurige, in 
plaats van een achturige werkdag? 
Was het zo erg om uit tactische 
overwegingen bezwaar te maken 
tegen te veelomvattende stakin
gen in het eerste decennium van 
onze eeuw? Geurtsen (p.38) 
geeft toe dat 'de sociaaldemocra
tie' na 1909 'een onbetwistbare 
koploperspositie' innam. Op het 
failliet van de strategie in 19 14 (of 
was de godsvrede met de tegen
stander een tactische manoeuvre?) 
komt hij terug in zijn hoofdstuk 
over oorlog en socialistisch anti
militarisme. 

Het is waar dat de SOAP 
Indonesie in 19 3 o geen onmid
dellijke onafhankelijkheid wilde 
geven. Zij gaf de voorkeur aan 
een geleidelijk onafhankelijk 
worden van het land, mede 
omdat het verlies van Indonesie 
tegen het belang van de Neder
landse arbeidersklasse zou in
gaan. De marxist Kautsky had al 
in 1909 gepleit voor een zelfstan
dige ontwikkeling van de kolo
niale volken. De opstelling van de 
SOAP ter zake in 1930, geeft 
mijns inziens niet blijk van een 
veri oren illusie. Maar de houding 
van de so A P in de zomer van 
1914, toen zij de 'nationale ge
dachte' (dus de samenwerking 
met de binnenlandse 'klasrevij
and ') hoger stelde dan de interna
tionale klassenstrijd, is moeilijker 
te beoordelen. In ieder geval 
ging, met de moord op de Franse 
sociaal-democraat 1aures, de illu
sie te gronde dat de internationaal 
georganiseerde sociaal-democra
tie een wereldoorlog kon tegen
houden. 

s &_o 12 '995 

BOEKEN 

Zondeval 

Het paste in de strategie van de 
SOAP om haar strijd ook in de 
vertegenwoordigende lichamen 
te voeren. Zo kwam zij op ver
schillende plaatsen tot de uitoife

ninB van de macht. Maar verove

rinB van de macht was een andere 
zaak. Was het een verloren illusie 
toen in 191 8 de SOAP kenbaar 
maakte 'regeringsdeelname niet 
uit te sluiten'? En was het, gezien 
de gewijzigde strategie in de jaren 
dertig, verlies van een illusie, 
toen twee sociaal-democraten 
toetraden tot het burgerlijke 
tweede kabinet-De Geer? De 
poging tot een revolutiepoging 
van Troelstra in 191 8 bleek een 
illusie. In de strijd om een betere 
maatschappij had de SOAP nog 
geen vierde van de Nederlandse 
kiezers achter zich. Het was meer 
dan de aanhang van het libertaire 
socialisme, maar de anderen wa
ren er ook nog. Het paste in de 
strategie van de SOAP om af te 
wachten tot haar aanhang zou 
groeien. De aanhang groeide 
niet. Voor de muiterij op De 
Zeven Provincien in 1 9 3 3 be
stand onmiskenbaar sympathie in 
de soAP, maar de anderen voel
den er niet voor. W at moest de 
soAP met het 1 ordaanoproer 
beginnen? De radicale sociaal
democraten van de Onafhan
kelijke Socialistische Partij ( o s P) 
kregen niet eens een honderdste 
van de Nederlanders achter zich. 
Onontkoombaar werd de nood
zaak om van strategie te verande
ren. Eigenaardig is dat Geurtsen 
zich bij zijn themakeuze niet heeft 
beziggehouden met wat ik de 
'zondeval' van de Nederlandse 
sociaal-democratie zou willen 
noemen: het deelnemen in 19 3 1 

aan het werk van het Nationale 
Crisiscomite. Toen ging namelijk 
een illusie verloren, dat de soci
aal-democratie stelling zou ne
men tegen de terugkeer van de 
liifdadiaheid als middel om de 
positie van de door de depressie 
werkloos geworden arbeiders te 
verbeteren. Niet voor niets con
stateerde 1. W. Matthijsen dat de 
sociaal-democratie 'een Ieger op 
de terugtocht' was. Er moest, nu 
de ontwikkeling niet verliep val
gens het marxistisch-georien
teerde schema, gekozen worden 
voor een andere strategie. Daar
om is het onbegrijpelijk dat 
Geurtsen niet inziet dat het 
Herzieninasrapport van 1 9 3 3 die 
ommekeer markeert. In de 
Slotbeschouwinaen van dat rapport, 
die partijleider Albarda 'geheel' 
schreef, blijkt het nieuwe gezind
heidssocialisme zijn plaats te heb
ben gekregen. Is het marxistisch 
om te stellen dat 'de beweging, 
die het socialisme wil verwezen
lijken', vervuld dient te zijn 'van 
een diep gemeenschapsgevoel en 
'n groote offervaardigheid' en dat 
alles onvoldoende is 'wanneer 
niet deze socialistische gezind
heid, in de beste betekenis van 't 
woord, bij de jeugd tot sterke 
ontwikkeling wordt gebracht'? 

De strategie verandert na 
1 9 33. De !eiders van de sociaal
democratische beweging gaan dus 

streven naar verbreding van de 
soAP. Hoe ingewikkeld de ge
schiedenis ook is, ik vind het 
onvergeeflijk dat Geurtsen n6g 
niet weet dat het in dit verband 
door hem geplaatste citaat 
(p.148) niet van Wiardi Beckman 
is, maar van Wim Thomassen, die 
in de oorlog vorm probeert te 
geven aan de vernieuwde strate-

591 



gie van het democratisch socialis
me. Marjolein Quene heeft al in 
I9 8 3 op J ohan Wijne' s verkeerde 
toeschrijving gewezen, ik heb het 
n6g eens gedaan in I99 2 en Wijne 
he~ft zijn instemming daarmee 
betuigd. 

Ten slotte spreekt Geurts en er 
zijn spijt over uit dat de ver
nieuwde SOAP wenst in te groei
en in de bestaande- burgerlijke 
staat. Hijzelf geeft de voorkeur 
aan radenmacht, en, zegt hij 
(p.I77), radenmacht en Staats
macht zijn onverenigbaar. Oat zal 
wel waar wezen, maar van een 
verloren illusie bij des OAP'ers is 
hier toch geen sprake. Vanaf 
I895 heeft de partij gestreefd 
naar een zo groot mogelijke ver
tegenwoordiging in het parle
ment om de staatsmacht te vero
veren. Die verovering is een illusie 
gebleken. Kalma he eft in zijn ana
lyse van I 9 8 8 de spijker op de kop 
geslagen en het is de verdienste 
van Geurtsen dat nog eens te heb-
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ben vastgelegd: het enige dat de 
sociaal-democratie nog rest is 
'een onbestemd verlangen naar 
radicale maatschappijhervor
ming'. Misschien wordt dat 
onbestemd verlangen ooit nog 
eens omgezet in een streven naar, 
een strijd om de verwezenlijking 
van die maatschappijhervorming. 

Geurtsen heeft met zijn hoek 
de geschiedschrijving van de 
Nederlandse sociaal-democratie 
een dienst bewezen. Jammer dat 
hij het historisch materiaal soms 
wat verbuigt om zijn libertaire 
gelijk te halen. Maar hij moet het 
niet te mooi maken. Zo is de be
kende sociaal-democraat/ com
munist Van Ravesteyn niet 'voor
goed' (p.I4) uit de SOAP getre
den.ln I934keerdehijterug. Hij 
schreefin Het Volk, Dagblad voor de 
Arbeiderspartij van I4 juni I 9 34 
(avondblad), polemiserend met 
het rooms-katholieke blad Het 
Huisgezin: 'Het Huisgezin kon 
weten, dat ik mij van het Marx-

isme heb afgewend. Doch men 
weet dit daar blijkbaar niet.' De 
door Geurtsen hoog verheven 
marxistische sociaal-democraat 
Saks maakte het in dit ver band 
misschien nog wel erger. Tegen 
de communist Wiessing moet hij 
halverwege de jaren dertig - nota 
bene m1 het door de soAP opge
ven van het marxisme en na al die 
andere verloren illusies - gezegd 
hebben: 'Ik denk er soms over, 
me maar bij de SOAP aan te slui
ten, je kunt niet eeuwig blijven 
aileen staan . ' 

Niet aileen willen staan in het 
verlangen naar een betere maat
schappij, dat is de laatste illusie. 
Die zal verloren gaan als de 
onverbiddelijke feiten dwingen 
tot de '-Taag: Waarom eigenlijk niet? 

HEIN WIEDIJK 
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