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Het socialisme en de dood 

Ido de Haan 

Als je aan den lijve wilt ervaren wat verzuiling is, kan je het beste naar een bejaar- 
denhuis gaan. O p  de  meeste gebieden is de verzuiling niet meer dan een uiterlijk 
kenmerk: scholen, ziekenhuizen en universiteiten zijn alleen nog verzuild vanwege 
de  levensbeschouwelijk geoormerkte subsidies waarop zij draaien. Maar de  bejaar- 
denoorden vertonen nog steeds het karakter van de strikt afgezonderde monocuitu- 
ren, die met liefde worden gekoesterd door de vrouwen en mannen die daarin al 
hun hele lange leven hebben verkeerd. 

Mijn oma was en is en zal altijd rood blijven en het bejaardenhuis waartegen 
haar woning aanleunt is dat ook. Zo rood is het zelfs, dat het de  afgelopen eerste 
mei uitverkoren was als brandpunt van het Nederlandse socialisme. D e  hele dag 
verzorgde de VARA een radio-uitzending vanuit de recreatiezaal en Wim Kok 
kwam de l mei-activiteiten in het huis opluisteren met een echte redevoering. 
Daarin beloofde hq de ouderen, maar natuurlijk ook de jongeren, de niet-werken- 
den en de  werkenden, de zieken en de gezonden een redelijk deel van het goede en 
een met onrechtvaardig groot deel van het slechte. Hij gaf, kortom, een heden- 
daagse vertaling van aloude socialistische idealen. 

's Middags werd verder gepraat over de  betekenis van de eerste mei in het huidi- 
ge tijdsgewricht door een klein groepje bewoners datwel vaker bij elkaar komt, om 
het over iets anders dan de dood, de kwaaltjes en de kleinkinderen te hebben. Net  
als mijn oma, zijn de  meeste vrouwen (en de enkele man) uit dit groepje hun hele 
leven actief geweest in 'de partij', het Humanistisch Verbond, de  AJC, de  NVSH, 
de  NBAS, het N I V O N  of een van de andere instellingen en clubs die ooit de  rooie 
familie vormden. Mijn oma had gevraagd of ik voor deze gelegenheid mee wilde 
doen, omdat het vooral moest gaan over wat de jeugd van tegenwoordig van de eer- 
ste mei dacht. 

Toen ik binnen kwam zat iedereen al klaar. Er werd wat gemopperd, omdat 
direct na de rede van Kok eigenlijk liederen van zangkoor Morgenrood hadden zul- 
len klinken, maar dat was om onverklaarde (maar gezien de inhoud van de rede niet 
onverklaarbare) reden achterwege gebleven. Erg was dat niet, want men kende die 
liederen uit het hoofd en zong uitbundig enkele strofen van de meest geliefde 
gezangen, totdat een medewerker van het huis het gesprek opende. 

Al snel sloeg de stemming om. Want men was het er eigenlijk van het begin af 
aan over eens dat de jeugd geen boodschap had aan de eerste mei. D e  ouderen wil- 
den nog wel geloven dat veel van mijn generatiegenoten maatschappelijk actief zijn, 



maar dat was volgens hen te weinig gecoordineerd en teveel gericht o p  kortstondige 
en persoonlijke verlangens. Het was voor de leden van de gespreksgroep overdui- 
delijk dat de jongeren geen idee hadden wat het betekent om te strijden voor een 
ideaal, o m  te werken en re offeren voor een betere wereld. ZIJ waren niet alleen 
slap en zelfzuchtig, zij waren bovenal ondankbaar. Alles waar zo hard voor was 
gevochten beschouwden zij als vanzelfsprekend, zonder er ooit acht o p  te slaan dat 
eerdere generaties geleden hadden voor de gemoedsrust van de verzorgingsstaat die 
nu ieders deel was. 

Hier stuitten mijn gesprekspartners o p  de paradox van de  socialistische cultuur: 
vroeger was alles beter, want vroeger was alles slechter. He t  socialisme, zeker in 
zijn Kokkiaanse gedaante, is gericht op het opheffen van de sociale ongelijkheid die 
tot onrechtvaardige verdeling van lasten en voordelen en tot het oplopen van 
maatschappelijke spanningen leidt. Rechtvaardige orde en verdiende rust is het 
expliciete doel van dit socialisme. En dat doel is na 1945 volgens de meeste sociaal- 
democraten vrijwel volledig bereikt. Natuurlijk zijn er radicale socialisten die nog 
steeds een totale omwenteling verlangen en is er een mee onaanzienlijke groep die 
de gewetensvraag stelt of onze rechtvaardigheid met berust o p  onrechtvaardigheid 
elders - de Pronkianen. Maar in eigen land is de socialistische strijd wel zo'n 
beetje voltooid. 

Dat brengt de generatie die deze strijd heeft gestreden in een moeilijke 
Zij moeten toegeven dat in het licht van haar eigen criteria van rechtvaardigheid o p  
dit moment alles beter is. Maar toch betreurt zij een verlies, want socialisme is voor 
haar niet alleen het doel, maar vooral de  weg er naar toe. D e  sttijd en het offer zijn 
even essentieel als de  win3t. Zonder dat pleegt men eigenlijk verraad aan de socialis- 
tische zaak. Daarom is de jeugd een Judas. 

Dat komt niet omdardegenen die na de generatie van strijders komen het socia- 
listische ideaal afwijzen. O o k  als i i j  nog steeds het ware geloof zijn toegedaan, kun- 
nen zij het verraden. H u n  solidariteit schiet tekort, omdat het essentieel is voor de 
socialistische cultuur dat men niet alleen solidair is met tijdgenoten en met de toe- 
komstige generaties, maar ook met de herinnering aan het verleden dat tot deze 
maatschappq heeft geleid. 

D e  reden dat die solidariteit zo alomvattend is en behalve heden en toekomst, 
ook het verleden omspant, komt voort uit de aard van de herinnering: zonder soli- 
dariteit is er geen herinnering mogelijk. Dat lijkt een vreemde bewering, zolang 
men er vanuit gaat dat herinneringen impressies zijn. In dat geval maken gebeufte- 
nissen een indruk o p  d e  geest en zijn herinneringen een afbeelding, een afdruk van 
dat wat in ons geheugen is geprent. Invloeden van buitenaf (zoals solidariteit van 
anderen) kunnen die reproductie slechts verstoren. Tegenover deze opvatting heeft 
Maurice Halbwachs ingebracht dat zij niet duidelijk maakt hoe mensen herinnerin- 
gen kunnen delen; hoe individuele herinneringen collectieve herinneringen kunnen 
worden. Hij  stelt daarom voor herinneren o p  te vatten als getuigenissen. Als we ons 
iets herinneren, doen we een beroep o p  getuigen die ons kunnen vertellen wat zich 
in het verleden heeft afgespeeld. Die getuigen kunnen wij zelf zijn, een 'vroeger ik', 
maar meestal roepen WIJ ook de getuigenis van anderen aan, omdat niet de diepte 
van de indruk, maar de  geloofwaardigheid van de  getuigenis bepalend is voor de 



kracht van de herinnering. Voor het behoud van herinneringen is de inbreng van 
anderen derhalve onontbeerlijk. Zodra er niemand meer is om van het verleden te 
getuigen, gaat dat onherroepelijk verloren. 

Dat is de reden van het ressentiment tegen de jeugd die zich zou hebben afge- 
wend van het socialisme. In hun keuze voor nieuwe manieren van maatschappelijke 
betrokkenheid verraden zij misschien niet de socialistische idealen, maar wel de 
oudere socialisten. Zij solidariseren zich misschien wel met toekomstige generaties 
en met degenen die nu onrechtvaardig worden behandeld - inclusief de huidige 
generatie ouderen. Maar zij brengen geen solidariteit op met het verleden van die 
ouderen. Zij willen geen deel meer uitmaken van de rooie familie, waarin de herin- 
nering aan de strijd voortleefde. 

Waar dat toe leidt, bleek bij de tentoonstelling 'De Rode Droom', over honderd 
jaar sociaal-democratie in Nederland. De socialistische cultuur was daar in ge- 
musealiseerde vorm bewaard. De uitgestalde relikwiein leefden misschien nog voor 
de oudere bezoekers die dezelfde socialistische boeken in dezelfde socialistische 
boekenkast hadden staan. Maar voor de IKEA-generane was dit evident een dode 
cultuur. Een definitieve bevesting hiervan vormde de fotogalerij aan het eind, waar 
oude socialisten afgebeeld waren in hun eigen omgeving. Maar, zoals Pierre Nora 
stelde, waar die milieux de mÃ©moir verdwenen zijn, resten nog slechts lieux de 
mÃ©moire kunstmatige herdenkingsplaatsen voor een verleden dat definitief voorbij 
is. Tegen een dergelijke monumentalisering van hun leven maakten die mensen op 
de eerste mei bezwaar. Zij waren ressentimenteel, omdat hun verleden was verra- 
den. Ze weigerden zich al voor hun overlijden dood te laten te verklaren. 


