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HOOFDEN & ZINNEN 

Oude chaos, nieuwe 
solidariteit 

Nooit eerder hebben we in Eu
ropa meegemaakt dat op zo grote 
schaal zo vee! aandacht aan de 
gebeurtenissen in 1 945 werd be
steed en nooit eerder werd de 
geschiedenis van de Tweede We
reldoorlog die toen eindigde zo 
veelvuldig opgediend in de vorm 
van 'histotainment' zoals Henk 
Hofland dat kritisch typeerde -
niet analyserend en op inzicht 
maar onderhoudend, op enter
tainment gericht. Het droeg 
ertoe bij dat tussen de vele onder
werpen die aan de orde kwamen 
een van de meest sensationele 
gebeurtenissen in 1945 buiten 
beeld is gebleven: de politieke 
aardverschuiving die zich reeds 
enkele weken na het staken van 
de vijandelijkheden in Europa bij 
de parlementsverkiezingen in 
Groot-Brittannie voordeed en 
ingrijpende gevolgen heeft gehad 
voor wat zich in het eerste decen
nium na de Tweede Wereld
oorlog heeft afgespeeld. 

Aansluitend op de overwin
ningsfeesten in mei 1945 schre
ven de regerende Conservatieven 
nieuwe verkiezingen uit in de 
vaste overtuiging dat hen op
nieuw een royale absolute meer
derheid in het Lagerhuis was 
gegarandeerd, niet in de laatste 
plaats vanwege de algemene en 
immense waardering voor de 
inspirerende oorlogsleider Win
ston Churchill . Tegen aile ver
wachtingen in binnen- en buiten
land in liep deze manoeuvre ech
ter uit op een ongekende winst 
voor de Labour Party en beland-

den Churchill en de zijnen in de 
oppositiebanken. 

De winst van de Britse sociaal
democraten was allerminst te 
danken aan een bijzondere popu
lariteit van de partij of aan de 
bekendheid van een van haar 
toenmalige !eiders. lntegendeel. , 
scherpe persoonlijke wrijvingen 
bepaalden de verhoudingen bin
nen de kleine fractie in het 
Lagerhuis en in het partijbe
stuur. Met de forse nederlagen in 
de jaren dertig nog vers in het 
geheugen en de onoverwinnelijk 
lijkende positie van de Con
servatieven voor ogen was er in 
de partij bijzonder weinig ver
trouwen in goede vooruitzich
ten. 

Maar Labour, vanaf het mid
den van de jaren dertig geleid 
door de weinig opvallende Cle
ment Attlee, beschikte sinds kort 
voor de oorlog over een oor
spronkelijk, doordacht en over
zichtelijk program voor sociale 
hervormingen - FacinB the Future 

- waarvan men de hoofdpunten 
in de partij-afdelingen en de vak
beweging nog had kunnen 
bespreken. Een groot dee! van de 
bevolking verwachtte daar meer 
goeds van dan van de op derge
lijke punten te weinig ge'interes
seerde Conservatieven. 

Het was dit voor zeer velen 
verrassend nuchter en kritisch 
onderscheidingsvermogen van de 
kiezers die hoven alles een deug
delijke aanpak van de nalaten
schap aan klemmende sociale 
problemen van de economische 
crisis in de jaren dertig en de vijf 
jaar oorlogsellende wilden, dat 
de socialisten aan het bewind 
bracht. 

Attlee's reputatie was die van een 
nauwelijks opvallende, in intel
lectueel opzicht eerder wat bana
le en in elk geval niet interessan
te, a! te droge, doorsnee-partij
man, die, anders dan de meesten 
in de Lagerhuis-fractie, niet een 
woord uitbracht waar met nog 
minder kon worden volstaan. 
Maar hij greep na de verrassende 
overwinning in 1 945 zonder aar
zelen de unieke kans te Iaten zien 
wat een regerende sociaal-demo
cratie voor het land kon beteke
nen, logenstrafte aile gangbare 
opvattingen omtrent de rol die 
een politicus gewoonlijk werden 
en worden toegedacht en maakte 
zich in de Britse geschiedenis 
waar als een uitzonderlijk succes
vol partij- en regeringsleider. 

Zijn zelfvertrouwen was geba
seerd op zijn sterke overtuiging in 
de juistheid van de ingeslagen 
koers. Wars van persoonlijke 
ijdelheid was hij er niet op uit in 
de arena's van het Lagerhuis en de 
bijeenkomsten van de nog lang 
verwarde en verdeelde Labour 
Party als Ieider te over/even, maar 
op grond van zijn moreel ge'inspi
reerde opvattingen te overwin

nen. 

Hij bleek een vasthoudende, 
slimme, realistische en prakti
sche doorzetter, die zich op de 
taak van zijn kabinet concen
treerde en zich noch door eigen 
persoonlijke gevoeligheden noch 
door die van zijn collega's van de 
wijs liet brengen. 'Meedogen
loosheid is een van de belangrijk
ste eigenschappen van een top
politicus' zei hij er zelf van. 'De 
mijne grenst aan wreedheid.' 

De Labour-regering werd dat jaar 
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niet aileen geconfronteerd met 
de problemen van gebombar
deerde steden en massa's werk
zoekende gedemobiliseerden in 
eigen land en met ongekende 
staatsschulden, maar ook met 
onontkoombare verplichtingen 
troepen te handhaven en verant
woordelijkheden op zich te ne
men met betrekking tot de socia
le en politieke chaos op het Eu
ropese vasteland, de oorlogtegen 
Japan en het treffen van regelin
gen met diverse opstandige be
wegingen in de kolonien, die 
elkaar, zoals in India, ook onder
ling beoorloogden. 

Ondanks alles wist de door 
Attlee geleide ministersploeg een 
omvangrijk program van nieuwe 
sociale wetgeving te realiseren -
en een eerste model voor een op 
maatschappelijke soildariteit ge
baseerde verzorgingsstaat te hie
den waar elke generatie die de 
misere van de economische crisis 
en de oorlog achter de rug had 
naar snakte; ze leverden ingrij 
pend pionierswerk met de eerste 
nationale gezondheidszorg in 
enig Westers demociatisch land. 
Ze brachten in korte tijd in de 
geschiedenis van het Verenigd 
Koninkrijk nooit meer geeve
naarde verschuivingen tot stand 
in de overheidsbestedingen -
richting sociale zekerheid - waar
aan ook de Conservatieven enke
le tientallen jaren niet meer heb
ben willen tornen. Ondertussen 
bevorderde zij in een groat dee! 
van de wereld een dekolonisatie-

proces dat in vergelijking met wat 
zich bij andere W esteuropese 
Ianden aftekende weinig oorlog 
en geweld met zich meebracht. 

Van weinig politieke partijen 
in Europa heeft men de laatste 
vijftig jaar met even vee! reden 
kunnen zeggen dat het aan de kie
zers voorgelegde program in 
grote trekken was gerealiseerd 
toen de volgende verkiezingen 
plaats had den. W el van de Labour 
Party die in I 950 dan ook de 
steun verwierf van een nog gro
ter, ook door de Conservatieven 
nooit meer overtroffen, aantal 
kiezers. 

Er is in de geschiedenis van 
geen enkel groot Europees land 
een parallel te vinden van een 
regerende sociaal-democratie die 
zo vee! resultaat heeft weten te 
bereiken en zo vee! waardering 
van haar kiezers. 

De regering-Attlee heeft boven
dien een sleutelrol gespeeld in de 
geschiedenis van West-Europa en 
tijdens het begin van de Koude 
Oorlog die vier decennia zou 
duren. 

Ze speelde in 1945-1947 een 
belangrijke rol bij het voorkomen 
van hongersnoden in het ontred
derde Duitsland en het tot stand 
komen van het Marshall-plan, de 
Amerikaanse economische hulp
programma's, de besilssende im
pulsen voor de opleving van de 
W esteuropese economie. 

Attlee en zijn minister van 
Buitenlandse Zaken Ernest Bevin 

behoorden niet tot de traditione
le stroming van het utopisch 
internationalisme in de Labour 
Party, zij traden in de Europese 
politiek nuchter en pragmatisch 
op, vanuit een krachtig anticom
munisme, zonder illusies om
trent de expansiepolitiek van het 
Stalin-regime in de Sovjet-Unie 
en zijn bondgenoten, de toen nog 
sterke communistische partijen 
in Frankrijk en ltalie. 

Tot 1947 was het Verenigd 
Koninkrijk de enige mogendheid 
die zich inspande een tegenwicht 
te bieden aan de expansiepolitiek 
van het Stalin-bewind in de Sov
jet-Unie en in aansluiting daarop 
de initiatiefnemer en de architect 
van de W esteuropese en Ame
rikaans-Europese allianties, die 
een einde maakten aan de Sovjet
dreiging. · 

De Britse sociaal-democratie 
legde in het maatschappelijk cha
otisch Europa van vijftigjaar gel e
den een fundament voor nieuwe 
vormen van internationale solida
riteit ten dienste van politieke 
democratie en sociale rechtvaar
digheid. Historische prestaties 
die bij een terugblik op deze 
periode te vaak over het hoofd 
worden gezien en schuil gaan in 
rituele herdenkingen en inmid
dels nog maar weinig zeggend 
histotainment over de landingen 
in Normandie en de verovering 
van Berlijn. 

GER VERRIPS 

Redacteur s &.P 
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