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veel simpeler verhaal gewend. 
Oat gaat zo: een mens is een indi
vidu en een sociaal wezen. 
Daarom worden zijn waarden 
bepaald door eigenbelang en al
trw'sme. Met zo'n gegeven is bet 
zinnig - dat is wat anders dan 
ethisch ofliberaal - om de indivi
duele soevereiniteit als maat der 
dingen te nemen (tenzij we 
men en dat God of Allah de dienst 
moeten uitmaken), daar zijn libe
ralen en democratisch socialisten 

Een traag reagerende 
seismograaf 

Hans Righart bespreekt: 

J. Perry, P.J. Knegtmans, 

D. F. J. Bosssscher, F. Becker en 

P. Kalma, Honderd jaar sociaal-democratie 

in Nederland 1894-1994 (met een foto
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Zweers; red. Maarten Brinkman, 

Madelon de Keizer, Maarten van 

Rossem), Amsterdam: Uitgeverij Bert 

Bakker 1 994· 

Op bet omslag van dit hoek staat 
een foto waarop J.M. den Uyl in 
gesprek gewikkeld is met een 
bouwvakker. De foto is in 1967 
door Dolf Toussaint gemaakt, 
ergens in Nederland. Wat be
spreken deze beide mannen, 
afkomstig uit twee totaal ver
schillende werelden, met elkaar? 
Het is bekend dat bet Den Uyl 
niet erg gemakkelijk afging, dit 
soort canvassin9. Ofschoon hij al
tijd opkwam voor de gewone man, 
communiceerde hij als doorge
winterd intellectueel moeizaam 
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bet al heel lang over eens. Dan 
zien we vanzelf hoever een ieder 
met dat deugdzame altruisme van 
huis wil ( dat verschilt, tussen 
mensen). Van die verschillende 
individuele doelstellingsfuncties 
maakt de politiek vervolgens 
bundelingen (partijpogramma' s) 
die zij aan de man/ vrouw pro
beert te brengen. Einde oefening. 

Uiteraard moeten politici daarbij 
naar eigen vermogen begrip wek-

met zijn directe doelgroep: de 
arbeidersklasse. Over dit soort 
persoonlijke aspecten van een 
eeuw sociaal-democratie zal men 
helaas niets aantreffen in deze 
gelegenheidspublikatie. AI sinds 
1 9 8 3 bestaat er een door de 
Wiardi Beckman Stichting in bet 
Ieven geroepen werkgroep die 
zich ten doe! heeft gesteld een 
wetenschappelijk verantwoorde 
geschiedenis van de Nederlandse 
sociaal-democratie te bevorde
ren. Oat bleek niet eenvoudig, zo 
delen de redacteuren van deze 
bundel ons in hun voorwoord 
mee . Er kon geen historicus ge
vonden worden, die bereid was 
zich volledig vrij te maken voor 
dit omvangrijke karwei. Men 
besloot daarom voor een 'tweede 
keus' -oplossing te kiezen: een 
team van deskundigen zou bijeen
gezocht worden teneinde 'een 
wetenschappelijk verantwoorde, 
maar toch (sic!) leesbare en over
zichtelijke monografie te compo
neren die in benadering en uit
werking van bet onderwerp een 
hoge mate van homogeniteit zou 
bezitten' (p. 6). 

ken bij hun electoraat voor de 
redeneringen en de verbanden 
die De Beus vanuit een ver
bluffende en inspirerende bele
zenheid in het Iicht stelt. Daarom 
moet dit hoek mee met vakantie, 
en ter plekke uit de koffer, denk 
erom! 

D.J. WOLFSON 

Hooaleraar economie, Erasmus 

Universiteit Rotterdam; kroonlid 

WRRenSER 

Zo ligt hier nu een hoek, dat geen 
bundel losse opstellen is, maar 
een kloek en tamelijk degelijk 
overzicht, waarin de geschiedenis 
van de Nederlandse sociaal-de
mocratie door twee historici en 
twee politicologen in vier chro
nologische hoofdstukken wordt 
neergezet. Jos Perry en Doeko 
Bosscher tekenen respectievelijk 
voor de perioden 1894-1919 en 
'946-1970; de politicologen 
Peter Jan Knegtmans en Frans 
Becker voor de tijdvakken 1919-

1946 en 1970-1994· Alle vier 
hebben zonder twijfel hun sporen 
verdiend als auteurs over de 
geschiedenis van de linkse bewe
ging. wBs-directeur Paul Kalma 
sluit het hoek af met een na
woord, waarin hij terug- en voor
uitblikt . Is er nog toekomst voor 
een 'doodgewone hervormings
partij', zoals Domela Nieuwen
huis ooitsmalend de SDA Pnoem
de? In zijn epiloog pleit Kalma -
en daarin is hij waarachtig niet de 
eerste sinds de jaren zeventig -
voor een progressieve volkspar
tij, bestaand uit o66 en de PvdA, 
eventueel gesteund door Groen 
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Link , teneinde de positie tegen
over CDA en vvo 'duurzaam' te 
verstcrken en zo de politieke 
ma ht verhoudingcn in bewe
ging t brengen. Men kan nuchter 
vaststellen dat voor dat laatste de 
kiezcr op 3 mei jongstleden al 
g zorgd heeft en dat Kalma's be-
chouwing daarom wellicht enige 

actuali ering bchoeft. Oat neemt 
niet w g dat deze nabeschouwing 
prikkclender is dan de historische 
hoofdstukken die eraan vooraf 
gaan. 

Er is ecn evident nadeel aan deze 
'bcter dit dan niks '-formule ver
bond n, namelijk dat er weinig 
nieuws gezegd wordt. De hoofd
tukken zijn - met uitzondering_ 

van de bijdrage van Knegtmans 
die flink wat prim air bronnenma
tcriaaJ gebruikt - gebouwd op 
cerdcr gepubliceerde deelonder
zockcn en daar is zeker geen ge
brek aan. In de afgelopen jaren 
zijn degclijke proefschriften en 
andere monografische studies 
ver chcnen over verschillende 
momcnten, thema's en personen 
uit de gc chiedenis van de sociaal
dcmocratie. De lezer vindt de 
mccste daarvan bijeen in de lees
wijzers en de bibliografie. In een 
overzicht als dit bock beoogt te 
geven, leidt het voortbouwen op 
reed eerder gepubuceerd eigen 
of andermans onderzoek in het 
gunstigste geval tot mooi verhaal
de en erudiete compilaties. Jos 
Perry's vroegste geschiedenis van 
de soAP vind ik daar het beste 
voorbeeld van in dit hoek. In het 
slecht te geval ontaardt het ech
ter tot aan elkaar geprate uittrek
sels, samengebreid tot 'het over
zicht'. Gelukkig I evert daarvan 
deze geschiedenis geen voorbeel
den, al zijn de twee hoofdstukken 
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over de naoorlogse periode wei 
wat aan de fletse kant. 

Hier wreekt zich de nogal tradi
tionalistische aanpak van het 
hoek, zowel in de presentatie en 
(chronologische) compositie als 
in de themakeuze. Het hoek is 
hoven alles het verhaal van de 
partij, van haar ideologische ont
wikkeling, van de debatten, de 
formaties, de kabinetten en de 
frustraties. Oat is toch de geschie
denis van de sociaal-democratie, 
zal men misschien tegenwerpen. 
Ja en nee. Er is immers 66k de 
maatschappelijke context; er zijn 
de !eden, de kiezers, de bondge
noten, de scheurmakers en de 
tegenspelers; er is de Nederland
se politieke cultuur en de vraag 
hoe succes, mislukking en verval 
van de sociaal-democratie zich 
hiertoe verhouden; maar hoven 
alles zijn er de mensen van vlees 
en bloed die samen gestalte heb
ben gegeven aan deze honderdja
rige beweging. Het in beeld bren
gen van al deze facetten en thema
tieken vraagt nieuw onderzoek in 
andersoortig bronnenmateriaal, 
maar vooral ook de bereidheid 
om het traditionele beeld en de 
formalistische top down-benade
ring eens flink ondersteboven en 
binnenstebuiten te keren. En dat 
zat er niet in, weten we van de 
redactie. 

Generatieaevoel 
Door de gekozen aanpak is dit 
bock niet aileen saaier dan nodig 
geworden, vee) vragen - vooral 
ten aanzien van de naoorlogse 
ontwikkeung- blijven ook onbe
antwoord. Waar kwam bijvoor
beeld Nieuw Links vandaan? 
Bosscher spreekt van 'het gees
teskind' van de 'nieuwe vrijge-

stelden' (233), maar wie waren 
dat nu eigenlijk? En als we de tur
bulentie in de PvdA niet kunnen 
verklaren uit een generatiege
voel, waar dan wei uit? En waar
om beginnen de jaren zestig pas 
met de happenings van Provo en 
de acties tegen het huwelijk van 
prinses Beatrix, zoals Bosscher 
schrijft? Een preciezere formule
ring lijkt mete lui den dat de jaren 
zestig in politicis pas rond deze tijd 
beginnen . Maar waarom is de po
litick, e.g. de Partij van de 
Arbeid, zo'n traag reagerende 
seismograaf van de maatschappe
lijke woelingen, die natuurlijk al 
veel eerder een aanvang nemen? 
En, mede aan het adres van colle
ga-auteur Becker, waarom ont
stond het kabinet-Den Uyl eigen
lijk pas in de jaren zeventig? Den 
Uyl zelf heeft achteraf verklaard 
dat zijn progressieve kabinet in 
Nederland te laat is gekomen, 
maar waarom? 

Becker schrijft ook dat het 
milieuvraagstuk eerder in de 
PvdA aan de orde werd gesteld 
dan binnen de meeste zusterpar
tijen in het buitenland, hetgeen 
vooral aan Sicco Mansholt te dan
ken was. Niettemin slaagde zijn 
commissie er niet in de PvdA van 
de onontkoombaarheid van de 
milieukwestie te overtuigen, zo 
stelt de auteur een pagina verder. 
Waarom niet? Over het sociaal
democratisch onvermogen om de 
ecologische problemen adequaat 
te 'tackelen', heb ik in dit tijd
schrift en elders weleens enige 
gedachten ontvouwd, dus dat laat 
ik hier achterwege. Waar het me 
hier om gaat is dat de gevolgde 
aanpak niet echt uitnodigt tot het 
stellen en trachten te beantwoor
den van dit soort vragen. 
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Tenslotte een detail: als een niet 
onbelangrijke literatuuromissie 
in de bijdrage van Bosscher wijs ik 
op het derde jaarboek voor Media

aeschiedenis (Amsterdam I 99 I), 
waarin de lezingen gebundeld 
zijn, die gehouden werden tijdens 
een door de K N A w georgani
seerd symposion over 'de Nacht 
van Schmelzer'. Bosscher gaat 
(terechtl) uitvoerig in op 'de 

Afscheid van een tijd
perk? 

Thijs Woltgens bespreekt: 

Jean-Marie Guehenno, Het einde van de 

democratie, Lannoo, Tielt, 1994. 

Zowel door desintegratie als inte
gratie verdwijnen oude grenzen. 
Het afnemend belang van grond
gebonden activiteiten en de mo
biliteit van kapitaal en arbeid rela
tiveren oude en nieuwe grenzen. 
De natie-staat, als publieke orga
nisatie van een precies gedefi
nieerd gebied met een behoorlij 
ke mate van beslissingsvrijheid 
binnen dat territorium, behoort 
tot het verleden. 

Oat is niet aileen het gevolg 
van externe ontwikkelingen. Bin
nen de klassieke grenzen is het 
centrum van besluitvorming -
het primaat van de politiek - ver
vangen door een complex weef
sel van interacties, die, zonder 
elk op zich doorslaggevend te 
zijn, gezamenlijk de uitkomst van 
een beleidsbepalend proces ople
veren. De scheidslijn tussen pu
bliek en privaat vervaagt, overhe
den proberen op bedrijven te lij-
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Nacht', maar uit zijn tekst, no
tenapparaat en literatuurwijzer 
blijkt jammer genoeg niet dat de 
auteur kennis heeft genom en van 
genoemde publikatie. 

Na lezing kom ik tot de slotsom 
dat de honderdjarige zich een wat 
verrassender en opwindender 
cadeautje had mogen wensen en 
dat de ingestelde werkgroep ter 

ken en bedrijven proberen het ge
weldsmonopolie van de overheid 
te delen. Het onderscheid tussen 
algemeen belang en particuliere 
interesse is onmogelijk als de be
leidsrelevante kennis eerder bij 
lobbyisten te vinden is dan bij 
ambtenaren. 

De top van een politieke of 
econornische hierarchie maakt 
plaats voor makelaars in informa
tie (advocaten, beleggingsadvi
seurs, headhunters, adviesbu
reau's etc) . Topleiders worden 
vooral de verkopers van ander
mans beslissingen of de vaardige 
knopers van netwerken. Beeld
vorming en procesbeheersing 
hebben de hoogste prioriteit. 

Daarmee gepaard gaat een cul
turele verandering, waarbij op 
filosofische gronden geen verschil 
gemaakt kan worden tussen 
schijn en werkelijkheid, ratio en 
geloof, tolerantie en onverschil
ligheid. De zoektocht naar hou
vast maakt een nieuwe vorm van 
pan- of polythe'isme kansrijk. In 
elk geval moeten wij onze non
conformisten koesteren, want zij 
kunnen morgen in de mode zijn. 
Oat wat altijd in de mode is, is 
verandering en vernieuwing. 

bevordering van de geschied
schrijving van deN ederlandse so
ciaal-democratie in ieder gev~ 
nog niet opgedoekt hoeft te wor
den (voor zover zij datal van plan 
was). 

HANS RIGHART 

Hooaleraar Politieke aeschiedenis, 

Universiteit Utrecht 

Waar wij zelf niet meer weten, 
welke greep wij op de ontwikke
ling hebben, geldt als hoogste 
devies voor mensen en organisa
ties het versterken van ons aan
passingsvermogen. 

Het vervallen van de ver
trouwde kaders (staat, relatieve 
autonomie, duidelijke beslis
singscentra) en de vertrouwde 
cultuur (het geloof in zeggen
schap in plaats van aanpassing) 
ondermijnt de grondslagen van 
het Verlichtingsideaal van de 
democratie. Maar verzet is zin
loos, gelet op de diagnose. Wij 
moeten de feiten onder ogen 
zien. 

Het voorafgaande is in note
clop de inhoud van het hoek van 
Jean-Marie Guehenno, dat overi
gens een ongelooflijke rijkdom 
aan treffende observaties en me
taforen bevat. Laat ik een oordeel 
voorop stellen: dit essay of pam
flet, dat de overgang van het ons 
bekende institutionele tijdperk 
naar het nieuwe 'imperiale' tijd
perk beschrijft, getuigt van een 
brede kennis en visie. In sommige 
opzichten is het een interessant 
vervolg op Fukuyama's einde van 
de geschiedenis. Wat beide au-
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