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Het initiatief tot de uitgave van 
een jaarboek voor het democratisch 

socialisme was in I 9 7 9 onder ande
re voortgekomen uit een tijdge
bonden behoefte om de Partij van 
de Arbeid aan een zekere geschie
denis te herinneren. In de inlei
ding van de nieuwste uitgave 
wordt daarnaar nog eens verwe
zen. Onder invloed van een ideo
logisering, die haar oorsprong 
vond in de late jaren zestig, was 
de historische interesse, voor 
zover iiberhaupt al voorhanden, 
gericht op de halve eeuw tot aan 
de Tweede Wereldoorlog, waar
in verandering in prioriteiten 
binnen de Nederlandse sociaal
democratie - van revolutionaire 
theorie naar reformistische in ten
tie - zich moeizaam had voltrok
ken; een proces waarvan toen 
vooral de conflicten en de radica
le minderheden de aandacht trok
ken. Het verband met de drama
tisch verlopen kabinetsformatie 
van I977, waarin Den Uyl zijn 
verkiezingsoverwinning niet had 
kunnen verzilveren in een twee
de kabinet, was evident. De ini
tiatiefnemers van het Jaarboek 
wilden evenwel niet een nieuwe 
bijdrage leveren aan de herbele
ving van 'I 913 '; het Zwolse con
gres dat in meerderheid voor de 
soAP een deelneming van een 

YnJzmnige coalitie afwees. Zij 
wilden een tegenwicht bieden 
door de participatie van de partij 
in kabinetten van gemengde 
samenstelling te analyseren; het 
politieke brandscherm openen, 
dat sinds de overwinning van 
Nieuw Links in de PvdA het zicht 
op het toneel van de naoorlogse 
coalities had belemmerd. 

Het jaarboek is met een jaarlijkse 
frequentie blijven verschijnen, 
wat gegeven de voortdurende 
onzekerheden van allerlei slag, 
maar ook de hoogtes en dalen in 
het partijleven een bewonderens
waardige prestatie genoemd mag 
worden. De intellectuele hard
nekkigheid, waarmee bij voor
beeld redacteur Bart Tromp in de 
PvdA zijn kritische d~nkbeelden 
heeft verdedigd, vindt waar
schijnlijk haar verlengstuk in de 
constante zorg voor de regelma
tige uitgave; de andere redacteu
ren niet te na gesproken. ln
middels is de behoefte aan her
waardering van een zekere ge
schiedenis in vervulling gegaan. 
De PvdA maakt sinds enkele jaren 
deel uit van de regering en levert 
de minister-president. Wim Kok 
orienteert zich, voor zover histo
rische voorbeelden enige over
tuigingskracht kunnen hebben, 
op de figuur van Willem Drees. 
De officiele terugblik op het par
tijverleden wordt niet meer 
gericht door radicale afkeer van 
coalities en compromissen; inte
gendeel, de wind van de verande
ring is die van een zeker pragma
tisme, van een bestuurlijk, zo niet 
utilitair socialisme. 

Het jaar I 994, eeuwfeest van de 
sociaal-democratie, hood een 
vanzelfsprekend thema voor een 



zo historisch georH~nteerde re
dactie. De keuze viel op een gal
lerij van portretten, een 'literair
historisch Pantheon' van de soci
aal-democratische beweging. De 
vier .belangrijkste partijleiders 
krijgen hun hoek; Troelstra, 
Alberda (die elders nogal eens 
wordt overgeslagen), Drees en 
Den Uyl. Het intermezzo
Vondeling in de jaren zestig ont
breekt, maar dat valt nauwelijks 
opgegeven de lange levensduur 
en de exclusieve plaats van de vier 
genoemden in het collectieve ge
heugen. Het portret van Troel
stra (van de hand van de historicus 
en journalist Rob Hartmans) be
gint met een verwijzing naar dat 
Pantheon. Het is een parafrase op 
de herinnering van een andere 
historicus, Frits de Jong, die, 
toen hij elf jaar oud was, in 
de krant las over het sterfbed, de 
door veertigduizend getrouwen 
gevolgde begrafenis en hero'ise
ring van deze sociaal-democrati
sche 'aad 'laar met gebroken wie
ken' . Ook het portret van Den 
Uyl, door de parlementair jour
nalist en politicoloog Willem 
Breedveld geschreven, bevat 
zo'n (impliciete) verwijzing naar 
het Pantheon. Hij opent men een 
scene, waarin minister Wim Kok 
in I99 2 een borstbeeld van zijn 
voorganger onthulde en een 
ogenblik het bronzen afgietsel 
over de bol aaide. 

Vuriae pleitrede 
Het portret van Drees - een arti
kel dat een voorpublicatie kan 
zijn van de grote biografie door de 
politicoloog Hans Daalder - gaat 
over zijn opvattingen en houding 
'inzake partijleiding' . Het is een 
gedreven stuk, dat naar meer 

s &..o7/8 1995 

BOEKEN 

smaakt. De gedrevenheid lijkt 
vooral te worden veroorzaakt 
door de behoefte van de biograaf 
om zijn hoofdpersoon te vrijwa
ren van de kritiek, die op hem is 
uitgeoefend in de loop van zijn 
lange politieke Ieven. Drees was 
niet vooral de wethouder van 
Den Haag, die in I 9 3 9 fractie
voorzitter werd en in I945 minis
ter en in dat ambt opnieuw de 
'wethouder van Nederland'. 
Daarmee miskent men de mate 
waarin hij van stonde af aan ver
strengeld is geraakt met de socia
listische beweging, nationaal en 
internationaal. In I986 citeerde 
Den Uyl, in een vraaggesprek 
met Maarten Brinkman, partij
voorzitter Vorrinks karakterise
ring van Drees: 'een boekhouder, 
zonder fantasie, dynamiek en 
leiderschap'. Dit beeld, aldus 
Daalder, lijkt eerder de politieke 
frustraties van Den Uyl zelf na 
zijn mislukkingen van I977 en 
I9 8 I -I9 8 2 te weerspiegelen dan 
Drees' feitelijke standing en 
invloed op het moment (I952) 
dat V orrink het zou hebben 
geschetst. 

Daalder beklemtoont in zijn por
tret de consistentie van Drees: 
zijn trouw aan de 'eigenheid' van 
de socialistische beweging in 
nationaal zowel als internationaal 
kader, zijn opvatting over de 
noodzaak van samenwerking met 
andersdenkenden in kabinetten 
'van gemengde samenstelling' en 
zijn eerbiediging van zorgvuldige 
procedures in het verkeer in de 
partij en in de ministerraad. Hij 
was lang genoeg prominent om 
daarover twee keer openbare 
conflicten uit te vechten: de eer
ste keer in 1945, toen de SDAP 

: ! I I 

voor de vraag stond om in een 
groter partij-verband op te gaan, 
en de tweede keer in I 9 7 I , toen 
de PvdA zijns inziens al te veel 
zelfstandigheid opgaf in een pro
gressieve samenwerking. Het 
tweede conflict had zijn uittreden 
uit de partij tot gevolg. Hij is er 
nooit meer in teruggekeerd. Zijn 
nalatenschap is nu weer hoog 
aangeschreven in de PvdA, maar 
daartussen zit een decennium van 
'politieke teleurstelling en mach
teloosheid' en de geboorteweeen 
van een 'nieuw realisme'. En in 
dit geval Daalders polemisch ta
lent, dat ten aanzien van sommige 
partijgenoten van Drees een on
barmhartigheid van kritische fei
ten combineert met een zakelijke 
distantie in de vorm. 

Ook het portret van Den Uyl 
is geschreven in een defensieve 
toonzetting. De partijleider, 
wiens aantreden in I967 samen
viel met de hoogtij van Nieuw 
Links, moet als het ware tegen 
die politieke omgeving in be
scherming worden genomen. 
Oat valt de portrettist, Willem 
Breedveld, makkelijker te reali
seren in deze aanvangsperiode 
dan aan het einde van Den Uyls 
tijd als fractievoorzitter. In I967 
sprak hij van een 'ontplofsituatie' 
in de partij; twee jaar later wilde 
hij het partijbestuur voor het 
blok zetten om afstand te nemen 
van de polarisatie-strategie. Maar 
daarna omarmde Den Uyl deze 
strijdwijze, met welk voorbe
houd dan ook, en plukte er in 
I 9 73 de vruchten van in de 
formatie van ZlJn kabinet. 
Breedveld schrijft over deze op
windende regering met een zeker 
heimwee, dat veel van zijn colle-

-

gae de 
den. !I 
vorm:iJ 
schaal 
do en 
verwij 
overh{ 
hanger 
het vo 
sionee. 
Agt-¥. 
inzicht 
vanD( 
Finane 
de verl 

Het 
Uitera: 
spreke 
1977. 1 
winst' 
verzilv 
net. D 
langee 
niurn, 
dientn 
uitgez< 
waarbi 
media 
van 'b 
graadrr 
opinie 1 
den ge 
zich a< 
komtt• 
fouten 
door [ 
gegeve 
van he 
terug t 

Justitie 
aan de 
CDA m 
woordi 



-

een 
an, 
1en 
eel 
ro
fet 
len 
· er 
:ijn 
)Og 

aar 
! an 

ch-
:en 
. in 
ta
ige 
:m 
:ei
~ke 

Jyl 
~ve 

er, 
~n

uw 
1en 
be-
en. 
em 
ali
)de 
!yls 
t67 
tie ' 
ide 
bet 
ten 
.aar 
eze 
be-
. in 
de 

•et. 
op 
ker 
lle-

gae daaraan hebben overgehou
den . Maar hij legt ook de beeld
vonning en kritiek op de weeg
schaal en weet het kabinet te ont
doen van het (oppervlakkige) 
verwijt, dat het de bui van de 
overheidstekorten niet heeft zien 
hangen. In zijn vergelijking met 
het volgende kabinet, de confes
sioneel-liberale coalitie van Van 
Agt-Wiegel, komen financieel 
inzicht en financiele daadkracht 
van Den Uyl en zijn minister van 
Financien, Duisenberg, beter uit 
de verf . 

H et debacle van 1977 
Uiteraard komt Breedveld te 
spreken over de fonnatie van 
1977, toen Den Uyl de electorale 
winst van tien zetels niet wist te 
verzilveren in een tweede kabi
net. Deze gebeurtenis heeft een 
lange echo gekregen in het decen
nium, dat erop volgde. Het ver
dient nog eens grondig te worden 
uitgezocht en geanalyseerd, 
waarbij ook de rol van de massa
media en met name de invloed 
van 'bevriende' journalisten als 
graadmeter van een turbulente 
opinie in beschouwing moet wor
den genomen. Breedveld houdt 
zich aan de hoofdpersoon. Hij 
komt tot de conclusie, dat bij aile 
fouten de fatale jout begaan is 
door Den Uyl zelve, die op een 
gegeven moment de eerste man 
van het CDA, Van Agt, ontried 
terug te keren als minister van 
Justitie en tegelijkertijd vasthield 
aan de eis, dat in het kabinet het 
CDA met zeven zetels vertegen
woordigd zou zijn, een minder 
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dan de PvdA, en dus in een per
manente minderheidspositie . Op 
die combinatie van voorwaarden 
is de fonnatie rnislukt, aldus 
Tjeenk Willink en in zijn voet
spoor Willem Breedveld. 'Hoe 
was dat mogelijk? Wilde hij zelf 
niet, dan wel voelde hij zich de 
gevangene van een partij waar
mee geen land te bezeilen vie] 
zodat het bij elkaar houden van de 
boel in afwachting van betere tij
den al tot een hele beleidspresta
tie gerekend moest worden?' 

Breed veld gaat niet in op zijn sug
gesties . Maar aan het eind van zijn 
betoog geeft hij impliciet een ant
woord, wanneer hij concludeert, 
dat Den Uyl de sociaal-democra
tische politiek primair zag als een 
opdracht tot strijd, tot het bloot
leggen van tegenstellingen, die 
keuzes onontkoombaar leken te 
maken. Tot zulke tegenstellingen 
behoorde de door hem verfoeide 
tweedeling van de samenleving, 
die in de jaren tachtig het gevolg 
leek van een terugtredende over
heid en bezuinigingen op de so
dale zekerheid. Den Uyl voerde 
de strijd soms 'met een zinderen
de emotie' . Daarom oordeelde 
Breedveld: 'Het polariserende 
denken was Den Uyl, ondanks 
zijn ruime oog voor de smalle 
marges, daarom wel degelijk op 
het lijf geschreven. ' En daarom 
sloot hij zich aan bij de gere
frnneerde historicus Puchinger, 
die Den Uyl heeft vergeleken 
met Abraham Kuyper, 'die zijn 
spankracht ook al ontleende aan 
een door hemzelf in het Ieven 

geroepen antithese: een strijd van 
christen en tegen "paganisten". ' 
Zulke strijdlust heeft de voonna
lige anti-revolutionair Den Uyl 
dus van geen vreemde. Maar hij 
verdiende er zijn plaats mee in 
een socialistisch Pantheon. Maar 
als het aan Breed veld lag, dan zou 
men 'zo'n man' toch vooral een 
betere partij hebben gegund. 

Het vijftiende Jaarboek bevat 
]outer profielen. De lijst telt 
deze keer de econometrist Jan 
Tinbergen, de fiscalist Hendrik 
J. Hofstra, de agrarier Sicco 
Mansholt en de specialist in bui
tenlandse politiek en mensen
rechten, Max van der Stoel. De 
redactie zet daarmee tot in het 
extravagante een traditie voort 
van portrettering van . een mar
kante partijgenoot, al ontkent de 
redactie, dat zo'n lijst zou neer
komen 'op een geautoriseerde 
verzameling partijheiligen'. Oat 
is het inderdaad niet. Maar wel is 
het opmerkelijk, dat het hon
derdjarig bestaan van de sociaal
democratie in Nederland nog in 
een literair-historisch Pantheon 
kan worden gevierd, dat met 
zoveel historische interesse en 
polemische gedrevenheid kon 
worden gebouwd. Zulke monu
mentalisering achtte men in het 
ontzuilde Nederland een ana
chronisme. 
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