
Deze conclusies roepen nieuwe vragen op. Als 

in dit rustige overleg de grootste kracht van de ser 

school, dan is het eigenlijk niet van belang of een 

advies gevraagd was of niet. De gedegenheid van 

het advies, dat de waan van de dag zou ontstijgen, 

speelde in dat geval de hoofdrol. Maar dan rijst de 

vraag of de keuze van Camphuis om zijn onderzoek 

te beperken tot de adviezen op het gebied van de 

loon- en prijspolitiek en daarmee de invloed van de 

ser te meten wel zo’n gelukkige was. Dit terrein was 

immers in hoge mate gepolitiseerd en de meeste 

regeringen gingen daarbij uiteindelijk toch hun eigen 

weg, zoals hij zelf duidelijk aantoont. Wellicht zou 

deze rol op meer ‘technische’ terreinen, zoals dat 

van de sociale zekerheid, beter tot zijn recht zijn 

gekomen. Sociale zekerheid is ook een beladen 

dossier, maar wel één waar wetenschappelijke 

inzichten en analyses van de geschiedenis en 

buitenlandse voorbeelden een grotere rol spelen.

 Een andere tekortkoming is dat de aandacht 

in dit onderzoek wel heel sterk ligt op de 

activiteiten van de ser zelf. Het is vooral een 

interne organisatiegeschiedenis geworden waarin 

andere spelers bewust zijn buitengesloten. Bij de 

aanpassing van de Wet Loonvorming, zoals nog 

door het kabinet Den Uyl gevraagd werd, beperkt 

het verhaal zich geheel tot de eigen kring, terwijl op 

dat moment veel van dezelfde spelers bezig waren 

om in de Stichting van de Arbeid knopen door te 

hakken die in de ser verward bleven. Het resultaat 

was het bekende Akkoord van Wassenaar. Pas in de 

conclusies constateert Camphuis dat de ser in deze 

kwestie door de Stichting werd ingehaald en ertoe 

werd gebracht om zijn standpunt te wijzigen.

Camphuis heeft een nuttig boek geschreven 

ondanks de bewust beperkte focus; juist hierdoor 

worden nieuwe vragen opgeroepen die tot verder 

onderzoek moeten leiden. Hopelijk kan nu het 

samenspel van alle institutionele actoren in hun 

onderlinge samenhang goed in beeld komen, 

want hierin ligt vooral het kenmerkende van het 

Nederlandse overlegmodel.

erik nijhof, universiteit utrecht

Riel, Maarten van, Zaterdagmiddagrevolutie. 

Portret van de Rode Jeugd (Amsterdam: Boom, 

2010, 246 blz., isbn 978 94 6105 113 4).

Op 6 april 2006 zond de ikon op de televisie 

een opmerkelijke documentaire uit van Leo de 

Boer, getiteld De rode jaren – Waren wij terroristen? 

Onderwerp was de Rode Jeugd, een naar 

gewelddadige actie neigend clubje jongeren uit de 

jaren zestig en zeven tig van de vorige eeuw. Hun 

contacten met de Rote Armee Frak tion; hun reis 

naar Zuid-Jemen, waar ze een mili taire opleiding 

kregen; de arrestatie van een van hen in Tel Aviv: 

het kwam allemaal aan bod. Van het handjevol 

geïnterviewde vete ranen maakte vooral Mirjam van 

Hoesel-Lucassen indruk. Haar echtgenoot Luciën (in 

2000 gestorven aan een hersen bloeding) was een 

van de be kend ste Rode Jeugd-knapen en belandde 

hoog op een lijst van meest gehate Nederlan ders. 

Zijn weduwe sprak er nuch ter over, niet zonder 

iro nie. Met een mengsel van verba zing, gêne en 

vertede ring keek zij naar de beelden van de jaren 

zestig en zeven tig. Er vielen ongemakkelijke stil tes. 

Als kijker voelde je haar worste ling om op de vragen 

van de inter viewer een min of meer bevredigend 

ant woord te vinden.

Vier jaar na deze documentaire verschijnt nu 

Maarten van Riels boek Zaterdagmiddagrevolutie. 

Portret van de Rode Jeugd: een nieuwe poging om de 

kleine maar geruchtmakende jongerenor ganisa tie 

te doorgronden. Eigenlijk had de auteur zich op 

Van Hoesel willen concen treren. Zowel diens broer 

en zus als Van Hoesels weduwe Mirjam Lucassen 

weigerden echter ditmaal hun medewer king. Van 

Riel heeft getracht van de nood een deugd te 

maken; het resultaat is deze publicatie.

Blij kens de onder titel pre ten deert het boek, zo 

niet Van Hoesel dan toch in elk geval de club waaraan 

diens naam vooral ver bonden is te por trette ren. Al 

lezend ontdekt men dat Van Riel eigen lijk uit sluitend 

die stukjes geschiede nis van de Rode Jeugd aan-

stipt die relevant zouden zijn geweest als hij echt 

een boek aan Van Hoesel zou hebben ge wijd. Van 

een afge ronde organisatiegeschiedenis is dus geen 
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sprake. Radicali sering respectieve lijk deradicalise-

ring zou een voor de hand liggende invalshoek zijn 

geweest, maar ook die  heeft de auteur nadrukkelijk 

niet gekozen. De reden hiervoor blijft ondui delijk. 

Zelf om schrijft hij zijn aanpak als het ‘recon strueren’ 

van ‘een stukje Nederlandse geschiede nis’ (17). De 

historio grafie over de jaren zestig en zeventig schiet 

volgens hem tekort; over zichtswerken als Antoi ne 

Ver bij’s Tien rode jaren. Links radi calisme in Neder land 

1970-1980 (2005) blijven te globaal, waardoor ‘de tails 

verloren gaan’ (14).

Details biedt Van Riel royaal. Over Eindhoven, 

waar Van Hoesels politieke carrière begon; over de 

beruchte koffer met explosieven, bij een huis zoeking 

gevonden onder Van Hoe sels bed. Van Riel scho telt 

ons een uit puttende lijst voor van alle voor wer pen 

en stoffen die erin bleken te zitten. De koffer was 

het pièce de résis tance in een van de meer succesvolle 

operaties van de Binnen landse Veiligheids dienst 

en kostte Van Hoesel twee jaar gevan genis straf. 

Het was niet de gevangenis die hem tot bezinning 

brac ht, maar de bizarre excursie naar Zuid-Jemen 

en de arres ta tie in Tel Aviv van Lidwien Janssen in 

1976. De Rode Jeugd, inmiddels opererend onder 

de dekmantel van de Rode Hulp, kwam dichtbij 

regelrecht terrorisme. Met het gebruik van die term 

is Van Riel overigens terug hou dend. Dat de Rode 

Jeugd niet uitgroeide tot een Neder land se variant 

van de Rote Armee Fraktion, verklaart hij uit het 

ver schil in poli tiek klimaat. ‘De buiten par lementaire 

beweging kwam in Neder land simpelweg niet 

van de grond’ (191), beweert hij. Hier verwart hij 

buitenparlementair met gewelddadig. Buiten parle-

men taire activi teit kwam in Neder land wel degelijk 

van de grond, op tal van gebie den: vakbe we ging, 

femi nisme, anti mili ta risme, milieube we ging, krakers, 

enzo voort.

Er zijn meer passages in het boek die getuigen 

van een slordige eindredactie: ‘strijdlustig heid’ in 

plaats van strij dlust (13), ‘com plemen teerde’ in plaats 

van comple teerde (23), ‘ont worpen’ in plaats van 

onder worpen (84), ‘een publiekelijk debat’ in plaats 

van een pu bliek debat (126) enzovoort. En de arme 

Karl Marx overlijdt tien jaar te vroeg (129).

Hoewel de auteur geen individu heeft willen 

portretteren is zijn slotbeschouwing toch goeddeels 

gewijd aan Van Hoesel, of ‘Luciën’, zoals hij hem 

familiaar noemt. Bij Luciëns dood her dachten zijn 

dierbaren hem als ‘een wereld burger, een denker 

en een vrije geest’. Was hij dat heus? Of toch eerder 

een war hoofd, een ver wend rijke luis kind? Van Riel 

geeft welis waar veel details maar geen portret. De 

theorie van de ‘cogni tieve disso nantie’ die hij aan 

het eind uit de hoed tovert, werkt niet echt ver-

helderend.

‘Het moest wel leuk blijven’, zegt Mirjam 

Lucassen terug blikkend. Daar zit hem de kneep. 

Wil het poli tiek radi ca lisme waar het in dit boek 

om gaat enige duurzaam heid en bete kenis ver-

krijgen, dan vergt dat, behalve een maat schappe lijke 

en politieke voedingsbodem, toch op zijn minst 

een buitengewo ne toe wijding. Daar van lijkt bij de 

meeste Neder landse pseudo-revolutionairen die in 

dit boek figureren geen sprake. Zo bezien is de titel, 

Zaterdagmiddag revolu tie, niet slecht gekozen. Het 

echte heilige vuur ontbrak, of doofde al gauw uit.

jos perry, universiteit maastricht
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