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groeperingen enige denkbeelden die zij op hun eigen manier verwerkten

en aanpast.en aan de Nederlandse situatie.
D8ze d'2nkbeelden vonrden sarren weliswaar geen logisch sluitende

theorl' ee""nkamen,in het politieke lev8.'l trouwens zeldenb'leorie - zulke - "
voor - maar 'tle1 een min of meer sarrenhangend geheel.

.,.1.-- 'd kunnen ~;J'ns inziens als de kern van dit geheelEen drietal delJN.Jee,.en ,,~

bescholli~ worden:
1) Een nea-- of laat-kapitalistische maatschappij als de Nederlandse

'tlordt voornamelijk beheerst door een elite van bureaucraten, managers

en kapitalisten; de maatschappij dient radicaal gederrocratiseerd te

"Jorden zodat belangrijke beslissingen voortaan "aan de basis", bij-

voorbeeld door arbeidersraden in bedrijven en raden van studenten en

docenten aill1 universiteiten genamen worden.

2) Maatschappij-hervormingen ITDetenniet alleen "van bovenaf", door re-

, lement maar ook "van onderop", door directe actie vangerlng en par ,
betrokkenen verwezenlijkt worden; politieke partijen en volksvertegen-

woordigers he.~ te veel de eerstgenoerrde weg bewandeld.

]) Naast structurele maatschappij-hervormingen is oak een "culturele

revolutie" ofwel een "mentaliteitsverandering" gewenst; de huidige

cultuur (l1'eI1taliteit) is te zeer gericht op economische groei, wed-

lJver en winstbejag; de huidige arbeids-ethiek en sexue1e rroraal zijn

't' . d ru'euwe "alternatieve" cultuur (mentaliteit) zal voor-te purl,elns, e
rai,q ITDetengeven aan zelf-ontplooiin9 en creativiteit, geestelijke

- k k" 9 in harrocmieontwikkel.ing en "cemnunicatie", als 00 aan sarrenwer In

met de natuur zc:wel binnen kleinschalige gemeenschappen als op wereld-

sohaal tussen de volken van de Eerste, Tweede en Derde Wereld.

Deze drie denkbeelden kamen in verschiUende vorm voor in de be-

ginsel- of verkiezingsprogramna's van de Pacifistisch Socialistische

partij, de politieke Partij Radikalen en de Partij van de Arbeid (met

narte na 1971) evenals in de pamfletten en artikelen van PrOVO.

Daarnaast kunnen ze aangetroffen worden in Arrerikaill1Se, Franse en Duitse

brennen, maar eveneens, zij het vaak in winder uitge-.rerkte vonn, in ge-

schriften va., oudere linkse groeperingen in Nederland zelf.

Het streven naar radicale derrocratiserin<j van staat en maatschappij

bestond reeds bij de SQCiaal-Derrocratische Bond in de jaren '80 en '90

, 5 AanvankeliJ'k bleef dit streven vrij vaag, maar rond
van de vorlge eeuw.

A.P.M. Lucardie

DE "NE::W LEFT" IN NEDERLAND. Een interpretatie vanideologische ont-

wikkelinuen in Provo, PSP, PPR en PvdA in de periode 1960-1977

I

Het Nederlands politiek bestel is in de jaren 1960-1977 in tal van

opzichten verillrlerd. Deze verillrleringen ZlJn reeds door verscheidene

auteurs beschreven 8.'1geanalyseerd, maar nog niet voldoende verklaard.1

Een voUedige verklaring zal ook dit artikel niet bieden, maar misschien

wel een Kleine bijdrage daartoe. Het artikel beperkt zich tot verande-

ringen die plaats vonden aan de linkerzijde van het politiek bestel,

met name de opkomst van Provo, de PSP, de PPR en Nieuw Links binnen de

Partij van de Arbeid.2 Deze groeperingen werden door zc:wel "outsiders"

als "insiders" vaak aangeduid als "NewLeft" of "Nieuw Links". 3 Aange-

zien de term "Nieuw Links" aill1leiding zou kunnen geven tot verwarring

met de groep Nieuw Links binnen de PvdA, zal in dit artikel de Engelse

tenn "NewLeft" gebruikt worden an de vier bovengenoerrde groeperingen

aan te duiden.

MP.nkan zich natuurlijk afvragen of Provo, PSP, PPRen Nieuw Links wel

voldoende gerreen hadden an met een term aangeduid te worden. Het tweede

gedeelte van dit artikel zal m:::>etenaantonen dat dit inderdaad het geval

is. De vier groeperingen vertoonden naar mijn mening niet aUeen ideolo-

gische maar ook waarschijnlijk sociologische overeenkomsten. In het derde

gedeelte van dit artikel tracht ik de opkomst van deze groeperingen te

interpreteren als gevolg van bepaalde sociaal-economische en sociaal-

culture Ie verill1deringen in Nederlill1d.

[',e tem "NewLeft" duidt doorgaans een vernieuwingsbeweging aan in de

Verenigde Staten en Groot-Brittannie, en daardoor geinspireerde be-

wegingen elders. Oak de leden van Nederlandse "NewLeft" groeperingen

verwezen vaak naar Amerikaanse voorbeelden (zelden naar BritseJ, al onder-

gingen ze ook belangrijke invloeden uit Frankrijk en Duitsland.4 Aan

deze buitenlandse inspiratiebronnen ontleenden de Nederlandse "NewLeft"



1920 werdendoor zC!NelAnarchisten als Revolutionair-Socialisten duide-

lijke denkbeeldenontwikkeld over een stelsel van arbeidersraden dat

de burgerlijke, parlerrentaire demxratie zou rroeten vervangen.6

In dezelfde kringen werdenook ideeen over directe actie "van
onderop" naar voren gebracht - en vaak metterdaad uitgevoerd. Directe

actie werd echter zelden als aanvulling op parlementaire actie gezien,
zoals in de meeste "NewLeft" groeperingen, maar als vervanging daarvan.
Het parlerrent en de bestaande politieke partijen werdendoor Anarchisten

en Revolutionair-Socialisten over het algerneenals "burgerlijke" en
"kapitalistiese" instellingen zonder meer afgewezen, terwijl "NewLeft"
aanhangers vaker probeerden ze voor hun eigen doeleinden te gebruiken,
te derrocratiseren of "omte turnen". Dit laatste trachtten Sociaal-
Derrocratenvanaf het begin van de 20e eeuwte doen, met wisselend succes.
De strategie van de "NewLeft" kan dus gezien wordenals een carbinatie
van Revolutionair-Socialistische of Anarchistische en Sociaal-Derrocratische

strategieen.7

De terrnen "culturele revolutie" en "mentaliteitsverandering" kwallEn
voar 1960 niet vaak voor. wel hoopten al in de jaren •20 vele Socialis-
tische, Anarchistische en Sociaal-Derrocratische groeperingen de heersende

burgerlijke cultuur te zijner tijd te vervangen door een proletarische
of socialistische cultuur, maar dit begrip had over het algerreeneen
andere inhoud dan de "alternatieve" cultuur van de "NewLeft". Slechts
bij enkele kleine groepen zoals de Bondvan Anarcho-Socialisten en delen
van de Vrije JeugdbewegingkwallEnideeen voor over zelf-ontplooiing,
kleinschalige gerneenschappene.d.8

Over het algerreenkan menstellen dat de meeste "NewLeft" denk-
beelden al ver v66r 1960 ontwikkeld werden, maar voornamelijk binnen
marginale of extreme kleine groepen die een soort onderstrocmvorm:ienin

de linkse beweging. In de grotere linkse partijen, met na:rrede Sociaal-
DerrocratischeArbeiders Partij (tussen 1900 en 1940), de Partij van de

Arbeid (na 1945), maar ook de Cannunistische Partij (althans na 1930) ,

gaven andere ideeE!TIde toon aan. Daar lag de nadruk op rationalisering
van de rnaatschappij, op doelrnatige planning van productie en herverdeling

van inkaren en vermogenin plaats van op derrocratisering en arbeiders-
zelfbestuur; op parlerrentaire rnachtsvonning,eventueel ondersteund door,

rnaarniet evenwichtig gecorrbineerdmet directe buitenparlementaire actie;

op econo.1L-Lschegroei en op solidari tei t van de arbeidersklasse of de
volksger:eenschap, in plaats van op geestelijke zelf-ontplooiing, indi-

viduele c~e~tiviteit, kleinschaligheid en solidariteit met de gehele

rrensheid.9
Na 1960 begonnende denkbeeldenvan de onderstroomgeleidelijk

door te dringen in grotere partijen. De Pacifistisch Socialistische
partij, op::jericht in 1957 door politiek "daklozen" die in se:mnigege-
vallen voor 1940 lid waren geweest van Anarchistische of Revolutionair-

sccialistische groeperingen, diende hierbij als brug tussen "Old Left"
en "NewLeft". 10 In de loop van de jaren '60 begonnen"NewLeft" ideeen

over de cornbinatie van directe actie met parlementaire actie en over

1 1 t' "Old Left" ideeen op dit gebied binnen de PSP te
culture e revo u le
verdringen. Dit geschiedde overigens niet zonder strijd. "Old Left"

aanhangers boden tegenstand op meer or minder georganiseerde wijze,
rnaar faalden, medeten gevolge van onderlinge verdeeldheid - met nane
tussen Revolutionair-Socialistische en sociaal-nemocratische stroroingen

(resp. "Proletarisch links" en de "Oosterhesseler groep" ofwel de "Pro-

gressieve samenwerkers").
Aanhet begin van de jaren '70 traden de meest actieve "OldLeft"

leden uit de partij of legden zich neer bij de "NewLeft" orientatie,

zoals die werd vastgelegd in het A."lalyseen Beleidsplan en het ver-
, , 19~1 11 Hiermeekeerde overigens de rust in de partij

klezlngsprogram van I.

, t ook de "NewLeft" leden van de partij bleken onder ling
geenszlns erug;
nogal verdeeld - o.a. in wat menr\lWWeg"Neo-MarXisten"en "Anarcho-
socialisten" zou kunnennoerren.12 wel werd menhet in 1977 eens over een
aktieprograrma dat duidelijke Eisen bevatte over "direkte derrokratie" en

een "socialistische radenrepubliek" waarin "de beslissingen door de 00-

trokkenen zelf gezamenlijk wordengeneroen";een cornbinatie van parlerren-

taire en buitenparlementaire actie; een "grondige psychische schoonmaak"

en herwaardering van "prestatiegedrag, zakelijkheid, rationaliteit enzO-

voorts", "kulturele bevrijding", ereatieve en sociale vonning en ont-
'ed 13plooiingSllDgelijkhedenvoor 1 ereen.

Terwijl "NewLeft" ideee."1binnen de PSPaanvankelijk op weerstand

st:uitten en pas langzeu"T'erhandgerreengoedwerden, vondenze in PrOVOon-
middellijk weerklank. De groep jongeren rand het blad Provo werd dan oak

door een van zijn oprichters als kern van de Nederlandse "NewLeft" 00-



weging gezien.
14

De groep ontstond op infornele wijze, naar aanleiding

van nun of meer spontane "happenings", ongerichte speelse acties rond-

om het standbeeld van het Amsterdamse Lieverdje in de zorrer van 1965.

In 1966 stelde een aantal leden van de groep zich kandidaat voor de

gerneenteraadsverkiezingen van Amsterdam en won onder de naarn "Provo"

een zetel. Deelname aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 1967 werd wel

ove:nvogenmar door een meerderheid afgewezen; de groep viel echter in

feite al voor de verkiezingen uiteen en werd in mei 1967 op plechtige

doch chaotische wijze in het Vondelpark van Amsterdamopgeheven.15 De

groep heeft geen volledig prograrma gepubliceerd maar wel een groot aan-

tal parnfletten en manifesten. Hierin sprak zij voorkeur uit voor directe

dernocratie en een radenstelsel, voor een "twee handen" strategie van

"provQcisrne en reforrnisrne", m.a.w. directe actie geccmbineerd met het

streven naar hervorrningen - in dit geval niet via het landelijk parle-

ment mar via de gerneenteraad - en voor mentaliteitsverandering in anti-

autoritaire en individualistische zin, gericht op zelf-ontplooiing en
speelse creativiteit.16

Provo bleef een zeer kleine, rnarginale groep, maar oefende door

zijn ideeO-..Ilen zijn lUdieke stijl van actievoeren toch grote invloed uit

op jongeren in de PSP en de PvdA, op studenten, kunstenaars en zelfs

oudere, gernatigder politici zoals Gruijters en Van Mierlo die in 1966

de partij Dernocraten '66 oprichtten.17 In 1966 ontstond binnen de Partij

van de Arbeid een infornele groep jongeren met enige sympathie voor

Provo en een groot onbehagen over het behoudende, onduidelijke en welJUg

dernocratische karakter van de PvdA. Na de publicatie van het opzien-

barende manifest "Tien OVer rood. Uitdaging van NieUJ.iiLinks aan de Partij

van de Arbeid' werd de groep doorgaans "Nieuw Links" genoerrd. Het mani-

fest bevatte "NewLeft" Eisen tot derrocratisering van bedrijven en andere

instellingen en tot een "sociaal-kulturele arrwenteling", maar legde meer

nadruk op parlernentaire dan op bUitenparlernentaire actie.18 Pas na 1968

vindt een radicalisering plaats waarbij althans een deel van de groep

ideeen over arbeiderszelfbestuur, di.recte actie en een "alternatieve"

cultuur gaat huldigen. De meer gernatigde en "gevestigde" leden zoals Van

den Doel, Lamrers en Van der Louwverzetten zich tegen deze radicalise-

ring en verdedigden een reforrnistische ideologie die nauwelijks nog tot

de "NewLeft" gerekend kan worden. De scheidslijnen tussen de gernatiq,le

en de radicale Nieuw Links-vleugels waren echter niet scherp afgebakend.

Toen Nieuw Links in 1970 zijn serni-formele landelijke bijeenkCIllSten

staakte en zich daarmee formeel (of serni-formeel) ophief, vielen in

feite ook de twee vleugels uiteen. Een aantal radicale Nieuw-Linksers

bleef o.a. via de Federatie van Jongeren Groepen in de PvdAactief op

de linkervleugel van de partij, terwijl enkele gernatigde Nieuw-Linksers

als "Steenwijker Groep" nog een aantal malen informeel bijeenkwarren en

binnen de partij een soort cen~positie innarnen.19 In 1979 ging de

strijd em het voorzitterschap van de partij tussen de jongere radicale

Nieuw-Linkser Max van den Berg en de gernatigde, oudere Nieuw-Linkser

WirnMeijer; in de overtuigende overwinning van Maxvan den Berg zou men

de triomf van de "NewLeft" ideologie binnen de Partij van de Arbeid

kunnen zien.20 Deze triomf was echter al in 1977 duidelijk geworden

door de vasts telling van een nieuw beginselprogram dat radicale demo-

cratisering van de maatschappij, zelfbestuur in bedrijven en overheids-

dien.sten, VOl.ll'eI1 van directe deIroCratie, buitenparlernentaire en parle-

mentaire actie door de partij, evenwicht tussen mens en natuur, ontwik-

keling van solidariteit en oorspronkelijkheid en zelfontplooiing be-
. 21ple~t.

Ten slotte ontwikkelde ook de Politieke Partij Radikalen zich in

"NewLeft" richting. Deze partij werd in 1968 opgericht door een aantal

Christen-radicalen uit de Katholieke Volks Partij die zich verzet hadden

tegen de coalitie van deze partij met de WD en tegen de plannen am de

drie confessionele partijen te verenigen in een Christen-deIroCratische

Dnie. Aanvankelijk voer de PPR een gernatigde koers onder leiding van

gernatigd vooruitstrevende confessionele politici zoals oud-minister

Bogaers, die aansluiting zocht bij de confessionele vakbonden. Teen de

bonden een afwachtende houding bleven innemen en de PPR een partij van

intellectuelen en hooggeschoolde witteboord-werkers werd, trokken Bogaers

en de zijnen zich teleurgesteld terug. Zij werden opgevolgd door jongere

intellectuelen, weliswaar ook grotendeels afkcmstig uit KVPen ARP maar

minder confessicneel denkend, zoals E. Jurgens en B. de Gaay Fortman jr.

De partij richtte zicIl meer op "the partisans of the poor" dan op "the

poor" in de Nederlandse samenleving en trachtte haar aanhang te rrobili-

seren met acties voor rnilieubehoud, ontwikkelingshulp (verkoop van riet-
22 ., ..suiker b.v.) en deIroCratisering. In de loop der Jaren 70 slaagde ZJ.J



er in vele jongeren van confessionele en niet-confessionele huize te

winnen, waarbij de partij verder in "NewLeft" richting radicaliseerde.

Er werden concrete plannen ui tgewerkt voor arbeiderszelfbestuur, partij-
afdelingen - "actiecentra" genaam:i- legden zich neer en neer toe op
buitenparlerrentaire actie en rren trachtte binnen de partij reeds een

"zachte revolutie" door te vceren en een nieuwe rrentaliteit te ont-
wikkelen, gericht op zelf-ontplooiing, kleinschalige leefgerreenschappen
en solidariteit.23

Concluderendkan gesteld wordendat "NewLeft" denkbeelden in 1977

de toon aangavenbinnen de PSP, de PvdAen de PPR.Vande Nederlandse
politieke partijen die mengewoonlijk "links" noemt, leek alleen de
CPNtrouw aan "Old Left" ideeen te blijven.24 Deze ideologische ont-
wikkeling viel in dezelfde periode ook in Franse socialistische par_

tijen (Parti Socialiste en Parti Socialiste Unifie) en in veel mindere
mate binnen de Duitse Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
waar te nerren, zoals ik elders heb getracht aan te tonen.25

achtergrond van de oprichters van NieuwLinks, daarbij gebruikmakendvan

de studie van Vanden Berg en Molleman.Dezenstelden vast dat de neer-

derheid van de 74 ondertekenaars van de conclusies van Tien over Rood

zich bezig hie1d net onderwijs, wetenschap, rnassa-cornmunicatie,vor-
rningswerke.d. - net andere w=rden, zij behoorde tot een sociale kate-
gorie die H. Daalder "nieuwevrijgestelden" gedoopt heeft. 29 Deze nieuwe

vrijgestelden - ik neemze liever "logocraten", naar ana10gie van "tech-
nocraten" en "bureaucraten": nensen die macht trachten uit te oefenen

III

Uit het voorgaandeblijkt dat er een zekere samenhangbestaat tussen de

ideologische ontwikkelingen die zich in verschillende linkse partijen
in Nederland hebbenvoorgedaan tussen 1960 en 1977. In dit gedeelte hoop
ik v=r deze ontwikkelingen een verklaring, of althans een interpretatie
te bieden. Bet nu volgende bet=g berust v=rnarrelijk op speculatie en
slechts ten dele op - nog steeds schaars en vaak oppervlakkig - empirisch
onderzoek, verricht door anderen.

De ideologische vernieuwing van de PvdAin de jaren '60 is reeds door

verscheidene auteurs behandeld, in tegenstelling tot die in de PSPen

PPR.Boivin e.a. beschrijven het proces als een "verjongingskuur" en als
"opstand van de amateurs" leidend tot "aflossing van de wacht" ofwel
". 1'· 1'" 26W1.sse1.ngvan e 1.tes. Kroes plaatst het proces in het breder kader

van een "derrocratiseringsgolf" die volgde op de "oligarchiseringsgolf"
van de jaren '50; maar ook hij wijst op het streven van NieuwLinks an
de 1eiding van de PvdAover te nerren.27Nuhebben leidende figuren uit

NieuwLinks zeals Hansvan den Doel dat streven zelf ex post facto ook

op de voorgrond geplaatst.28 Het ging echter niet alleen an een strijd
tussen "ins" en "outs" in een partij. Boivin e.a. wijzen oak op de sociale

door een beroep te doen op de logos, het denk- en spraakvernogen van de

nens in plaats van techniek of forrrele procedures - speelden ook een
be1angrijke ro1 bij de PPR, suggereert Vuijsje.30 Genoemdeauteurs

1eggenwel verband tussen de "neo-derrocratische ideo1ogie" van de "New
Left" en de be1angenvan de nieuwe vrijgeste1den, maar werkendat m.L
onvo1doendeuit.

Elke ideo1ogie dient bepaa1de socia1e be1angen, maar doet neesta1 rneer
dan dat: zij helpt ook haar aanhangers zin te geven aan de were1d en
een keuze te makenuit be1angrijke alternatieven voor hun handelen.31

Zodient de "NewLeft" ideologie de be1angenvan logocraten of nieuwe
vrijgestelden, die bij derrocratisering van de rnaatschappij hun macht
rreestal ten koste van technocraten (managers)en bureaucraten kunnen
vergroten; die bij directe acties van onderopvaak de leiding kunnen
nemendank zij hun venrogen an actie-doeleinden en a1ternatieven te
verwoorden; en die bij een culturele revolutie de hoofdrol kunnen spe1en
door de rnassa te leren zichze1f te ontplooien, te "ccmnuniceren"en
creatief bezig te zijn in p1aats van naar economischegroei, winst en
nationa1e macht (doe1eindenvan technocraten en bureaucraten~) te streven.

Daarnaast geeft de "NewLeft" ideologie echter ook zin aan de "post-
industriiHe" of neo-kapitalistische rnaatschappij en duidt alternatieven
aan die maar al te gemakkelijk door oovengenoemdeauteurs als utopie

of demagogieafgedaan of geheel genegeerd worden. Zij verklaren evenmin
de belangstelling v=r deze denkbeelden ook buiten de vrij kleine kring

der nieuwevrijgestelden.32 Hierrree zij overigens niet beweerddat de
"NewLeft" ideo1ogie "geed", "waar" of "juist" is. Opde vaagheden en
tegenstrijdigheden va"!de ideo1ogie werd a1 eerder gewezen,door TrClllp
en Vanden Berg en Mollemannet nane.33

Gegevensover de aanhangvan "NewLeft" ideeen zijn nag zeer schaars.



In de jaren '60 werdenenkele enquetes gehoudenonder de leden van PSP
en PPR, terwijl uit het PvdA-ledenbestandin 1968 een steekproef ge-

trokken en geenqueteerd werd en in 1978 het middenkader,d.w.z. de
f d' d .. - 34congresa gevaar ~g en, geenqueteerd werden. De resultaten van deze

onderzoekensuggereren dat de leden van deze partijen voar een groat

deel voartko;nenuit de nieuwemiddenklasse ofwel het nieuwekleinburger-

domvan goed betaalde en hooggeschoaldewitteboord-werkers in overheids-
dienst en bedrijfsleven. De "nieuwevrijgestelden" of "logocraten" vor-
menslechts een (invloedrijke) fractie van deze klasse.

Denieuwemiddenklasse is in de jaren '60 (en verm:Jedelijkoak in
de jaren '70) sterk gegroeid in Nederland, waarschijnlijk ten gevolge

van de uitbreiding van de overheidssector en de toegenanencentralisatie
en concentratie van particuliere Ondernemingen.35Terwijl zij voar 1960

over het algerneende belangen van haar werkgevers - de overheid en het
bedrijfsleven - trouw behartigde, begon althans een deel van de nieuwe
middenklassena 1960 afstand te nerrenvan deze belangen. Dit deel zag

zijn belangen verwoarden vertegenwoordigddoor de "logocraten" of "nieuwe
vrijgestelden", de ideologen van de "NewLeft". Daarnaast groeide in de
jaren •60 oak het onbehagenonder de arbeidersklasse, naar blijkt uit de
toenane van het aantal stakingen, bezettingen en buurtacties. De "New

Left" ideologie sloat oak bij dit onbehagenaan, met naInedoar eisen tot
arbeiderszelfbestuur; het is echter niet duidelijk hoeveel invloed zij
binnen de arbeidersklasse wist te verwerven. Terwijl de nieuwemidden-
klasse en met naInede logocraten daarbinnen hun invloed in PSP, PPRen

PvdAsteeds rreer uitbreidden, narnde participatie van arbeiders in deze
partijen waarschijnlijk veeleer af dan toe.36 Departijen werdenhier-

doar minder "proletarisch", maar niet minder radicaaL In neo-marxis-
tische terrren zou menkunnenstellen dat de Nederlandsebourgeoisie _
in ruirre zin: ondernerrers, managers, top-ambtenaren e.d. - in de jaren

'60 uit zwakteof onverschilligheid haar ideologische en politieke hege-
rronie begon te verliezen. Vergelekenmet andere Europese landen had zij

noait een onbetwiste hegerronieuitgeoefend, behalve wellicht tussen 1848

en 1888. Na 1888 deelde zij de macht - althans op ideologisch en politiek
gebied - met de oude middenklasse, "kleine luyden" die zic.'1in de Anti-

Revolutionaire Partij en de Roorns-KatholiekeStaatspartij organiseerden.

Dit historisch corrpranis, bezegeld doar de Pacificatie van 1917, bepaalde

de politieke verhoudingentot ver in de jaren '60. Een nieuwcorrpramis
werd na 1960niet gesloten. Denieuwemiddenklasse is weliswaar niet

revolutionair te neemenmaar leek in de jaren '70 evenrninbereid tot
een nieuwcorrpranis. Zij lijkt zodoendeeen aarzelende positie in te

nementussen de bourgeoisie en de (georganiseerdeJ arbeidersklasse.37

Deze interpretatie is uiteraard onvolledig. Zij gaat voarbij aan
de concrete politieke strijdpunten waarrree"NewLeft" groeperingen hun
aanhangmobiliseerden, zoals milieuvervuiling, ontwikkelingssamenwer-

king, onafhankelijkheidsbewegingenin Vietnamof Angola, onder:wijsher-
vorrningen,vrouwenema.ncipatieenz. Dezeonder:werpentrokken niet uit-
sluitend de belangstelling van de nieuwemiddenklasse, al haddenhaar
leden wel meer tijd, kennis en geld omzich er meebezig te houden.

Daarnaast speelden ongetwijfeld oak andere factoren een rol, zoals de
opkomstvan de televisie waaraan Daalder en Trompreeds enige aandacht

, 'd b 38gew~J heb en.
Een factor die wel vaak genoem::J.maarwellicht nog onvoldoendeui t-

gediept is r betreft de ontzuiling en ontkerkelijking of secularisatie
die zich na 1960 in Nederland leek te voltrekken. Lijphart, Thurlings
e. a. besteden de nodige.aandacht aan de organisatorische en insti tutio-
nele aspecten van ontzuiling maar ver:waarlozenenigszins de inhoudelijke
kant. Hierover valt weinig met zekerheid te beweren, maar oak speculaties
kunnenwellicht enig licht werpenop de ideologie van "NewLeft" .
Secularisatie is een historisch proces dat zich over vele eeuwenuit-
strekt. Het begin wordt vaak gezien in de Reformatie en Renaissance van

e 39Gel'dl"kde 16 eeuw, maar menzou oak verder terug kunnengaan. e~ e ~J

wordenhierbij meer en meer gebieden aan de religie en kerk onttrokken

en ver:wereldlijkt; d.w.z. niet langer als heilig en God-gegevenmaar
als "gewoan",aan natuur:wettenen rnenselijk ingrijpen onderhevigbe-

schouwd.Eerst gaat het omde planeten en de natuur omons heen (van

GalileI tot Darwin), dan omde maatschappij en de geschiedenis (Vico,
Rousseau, Marx)en ten slotte omons "zelf", de identiteit en waarden

van de mens, zijn "ziel" (Freud, Sartre). De "OldLeft" zou gezien kun-
nen wordenals een gevolg van de tweede stap, de secularisatie van de

maatschappij, die zij wil gaan veranderen. De "NewLeft" wil echter niet

alleen de maatschappij maar oak de mens, zijn mentaliteit en identiteit,

zijn ziel, als zodanig veranderen, in een totale, zOwelsociale als
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culturele (of psychologische) revolutie. Hiemij wordt in feite het

enig overgeblevenbolwerkvan religieus geloof gesloopt: het geloof
in de goedheid en redelijkheid van de rrens en in traditionele deugden

als zelftucht en opofferingsgezindheid ten behoovevan een HogerDoel
en een betere toekomst. "Old Left" Marxisten en Revisionisten hadden

dit geloof over het algerneengehandhaafd, zij het buiten de oorspron-
kelijke godsdienstige oontext. "Old Left" ideologieen wordendan oak

ID. i. terecht vaak als "Sozialreligion", "political religion" of "secular

religion" beschreven, hoewel enige centrale kenrrerkenvan een religie
ontbreken of slechts verhuld (of "onbewust")aanwezigzijn.40

De "NewLeft" ideologie trekt in zekere zin de logische oonsequentie
uit deze "Old Left" halfslachtigheid; waaran zou menzichzelf beheersen

en opofferen ten behoovevan een vaag en onzeker HogerDoel, een socia-
listische of ccmnunistische heilstaat? Belangrijker is voor de "New
Left" het handelen hier en nu, de directe actie, maaroak de zelfont-
plooiing in die actie zelf, het anticiperen van het einddoel in de
actie - vandaar het expressieve en vaak.ludieke aspect van veel acties.

Nuwordt echter oak de "NewLeft" wel eens verweten religieuze
trekken te vertonen; zij houdt zich iIlInersbezig rret zaken als ethiek,
identiteit, vervreerrdingen zelfontplooiing, onderwerpendie tot voor
kort rreestal door theologen behandeldwerden, doch die door "OldLeft"

politici zelden werdenaangeroerd. Dit betekent slechts dat de "NewLeft"
die grens tussen politiek en religie - door "OldLeft" Marxisten "pri-

vaatzaak."genoerrden genegeerd - niet rreer erkent. Niets is haar rreer
heilig, zou menkunnenzeggen; maar rret een dialectische wendingzou
mendaar aan toe kunnenvoegen: alles wordt zodoendeheilig, elk norent

kan "het" Il'Cllrentzijn waarin menzichzelf verwezenlijkt.

"NewLeft" idealen muntenuit door vaagheid, vergeleken rret die van de
"OldLeft". Zelfbestuur, zelfontplooiing, creati vi tei t, solidari tei t,
al deze tennen hebbenweinig inhoud en wordenzelden concreet gebruikt.

Het "zelf" waar het emgaat kan imrers niet gedefinieerd worden, alles
rroet open en veranderlijk blijven, er is geen absolute waarheid of waarde

rreer; kreten als "je rroet jezelf waarmaken" of "kun je dat waarmaken?"
kunnenin "NewLeft" kringen vaak.beluisterd worden:waarheidwordt niet

gevondenof onthuld maar zelf gemaakt.

Bet trans-religieuze (niet-rreer religieuze) karakter van de "New

1 Metnamedoer: dMcllernan: Crisis in de Nederlan se
Berg, J. 'TI1.J. van den en H~A.A.

1'~' k Alphenaan de Rijn, 1974. .
pO&'l-&'l-e, 0 0 ° liJodeUjkheid in de Nederlandse polit1.-ek,
Daalder, H.: poht1.-ser1.-ng en

Assen, 1974.
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