D e Partij van de A rb eid is een beginselpartij : haar p o litieke hande
len is gebaseerd op in een beginselprogram m a vastgelegde u it
gangspunten. H et eerste beginselprogram m a van de N ederlandse
sociaal-d em ocratie dateert uit 1882, het laatste uit 1977. H et pro
gram m a van 1977 is inm iddels sterk verouderd. 1 )e te ch n ologisch e
veran derin gen, de n ieu w e internationale verh o u d in gen , de m o n 
dialisering van de eco n o m ie, de individualisering 111 cultureel en
sociaal op zicht: zij vragen o m een heroriëntatie van de sociaaldem ocratie, niet alleen in N ederlan d, maar oo k elders in Europa.
D e vraag rijst zelfs o f beginselen in het hu id ige tijd sgew rich t n og
w el de leidraad vo o r het politieke handelen k u n n en zijn.
H et Zeventiende jaarboek voor het democratisch socialisme beant
w o o rd t d eze vraag bevestigend. D e bijdragen aan dit jaa rb o e k b e
lichten niet alleen de historische achtergronden van ruim een
e e u w beginseldiscussies, maar leveren o o k een bijdrage aan het
actuele debat over de prin cipiële u itgangspunten van de P vd A . In
een zestal essays k o m en de vo lg en d e th em a’s aan de orde: de
grondslag vo o r p artijvorm in g (P. IVlair), de eerdere b egin selp ro

gram m a’s van de N ederlandse sociaal-dem ocratie ( 13. T rom p),
toekom std en ken in on d ern em in gen en 111 de po litiek (H . Banens),
begin selen van andere N ederlan dse partijen (R . K oo le), de her
oriën tatie van de sociaal-dem ocratie elders in Europa (K. van
Kersbergen) en de n ieu w e m aatschappelijke c o n te x t (T. W ö ltgens). V ijt auteurs (H. B lokland, F. Halsem a, A . H e m erijck , M .
Trap pen burg en H . W ansink) schetsen in korte essays hun visie op
de n ieu w e begin selen . H et b o e k w ord t afgesloten m et een inter
v ie w m et H ilda Verweij-Jonker.
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Inleiding

In geen enkele politieke partij in Nederland is de laatste tien jaar zo
uitgebreid en hartstochtelijk gedebatteerd over koers en uitgangspun
ten als in de Partij van de Arbeid. D e ‘overwinningsnederlaag’ van
1986 vorm de de aanleiding en het startpunt voor een grondige her
oriëntatie die nog steeds niet ten einde is. In dat jaar behaalde de PvdA
weliswaar een uitstekend verkiezingsresultaat- 52 zetels-m aar slaagde
er niet in regeringsdeelname a f te dwingen. D e vraag rees o f de PvdA
met haar scherpe oppositie tegen de sociaal-econom ische politiek van
het kabinet-Lubbers en haar radicale standpunten op het terrein van
de buitenlandse politiek, kortom m et haar radicale erfenis, niet het
contact met de maatschappelijke realiteit dreigde te verliezen. Trou
wens, voor de goede waarnem er was er achter de goede verkiezings
uitslag al een onheilspellende trend waarneembaar: het forse verlies
van de P vdA in de Randstad, zow el onder de modale werknem ers in
de steden, als onder de jo n ge gezinnen in de forensengemeenten.
D e partij zette zich aan een analyse van haar politieke positie aan
de hand van een drietal rapporten: Schuwende panelen, over de politie
ke uitgangspunten van de PvdA, Bewogen beweging, over de maatschap
pelijke positie en politieke strategie, en Politiek a la carte, over de orga
nisatie en cultuur van de partij. H et rapport Schuivende panelen, op
ruim e schaal verspreid en besproken, w oelde w el veel los, maar leidde
niet tot een nieuwe plaatsbepaling voor de PvdA.
O n der de leden ontbrak het aan een gem eenschappelijk gevoel
voor richting. Er was eerder sprake van een caleidoscoop van opvat
tingen zonder duidelijke samenhang. D e partijleiding ontbrak het aan
het verm ogen en de d u rf om een nieuw e om schrijving van het
sociaal-democratisch project te geven. Daardoor liep de discussie
open en onbeslist uit op de vlakke partijbestuursverklaring Om de
kwaliteit van de toekomst, begin 1989.

D aarm ee was het inhoudelijk debat geenszins beëindigd. D e ecologi
sche kwestie (1991), Een partij om te kiezen (1991, over de plaatsbepaling
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en organisatie van de PvdA ), Niemand aan de kant (1992, over de toe
komst van de verzorgingsstaat) en D e wonderbaarlijke terugkeer van de
solidariteit (1995, over de koers van de Partij van de Arbeid) vorm en
even zovele bouw stenen voor een nieuw program van uitgangspun
ten voor de PvdA . N iet alleen uit officiële partij docum enten, ook uit
andere publicaties, artikelen en redevoeringen van sociaal-dem ocratische signatuur kom t naar voren dat tal van vanzelfsprekendheden van
w eleer in onzekerheden zijn verkeerd. H et w oord ‘vern ieu w in g’ is
inmiddels zo frequent gebruikt, dat het alleen nog maar weerstand
oproept.
Aanvankelijk was de heroriëntatie van de PvdA gericht op het re
cente, radicale verleden. In de sterk veranderde politieke context van
het midden van de jaren tachtig w ilde de partij afstand nem en van de
politiek van polarisatie en aansluiting zoeken bij de nieuw e krachts
verhoudingen. Maar gaandeweg werd duidelijk dat de sociaal-dem ocratie niet alleen verzeild was geraakt in een tijdelijke dip, maar dat de
grondslagen van de sociaal-democratische politiek z e lf aan erosie on 
derhevig waren.
Voorbij was immers de vaste sociale, electorale basis, voorbij ook
het vertrouwen dat de ontzuiling de sociaal-democratie ten goede zou
kom en. Twijfel was gerezen over de programmatische uitgangspun
ten: waren collectieve arrangementen nog steeds te verkiezen boven
individuele? Was wat de overheid deed, w el im m er w el gedaan? H oe
reëel was nog het g e lo o f dat de econom ische groei zonder m eer goed
was voor de samenleving (joblessgrowth, het milieu)? K on de overheid
door m iddel van beleid nog w el recessie en w erkloosheid voorko
men? D e sociaal-democratie beschikte, tenslotte, niet langer over een
beeld van een betere wereld. H et gevoel een richtinggevende politie
ke opvatting te hebben, laat staan het gevoel deze te kunnen realise
ren, was gaan ontbreken.
D at er m eer aan de hand was dan een ongelukkige samenloop van
omstandigheden bleek oo k uit het feit dat elders in Europa sociaal
democratische partijen m et soortgelijke vraagstukken werden gecon 
fronteerd. Vooral de Franse socialisten, vol verw achting aan de macht
gekom en, kregen het, m et de realiteit van de jaren tachtig zwaar te
verduren. D e betekenis van deze m eer structurele ontw ikkeling werd
echter nog onvoldoende onder ogen gezien en speelde in het debat
over de positie van de P vdA slechts een beperkte rol.
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In de zoektocht naar nieuw e o f geactualiseerde uitgangspunten
vorm de het beginselprogramma van 1977 geen belangrijk ijkpunt.
D at is geen wonder. H et programma van 1977 kan vooral beschouw d
worden als het betrekkelijk onevenw ichtige slotakkoord van de sterk
geradicaliseerde PvdA van de jaren zeventig. H et verzamelde de nieu
w e agendapunten van die tijd zonder daarin een heldere structuur aan
te brengen en verwaarloosde belangrijke vraagstukken zoals de eco
nomische recessie en de technologische ontw ikkelingen, de schaduw
zijden van de inrichting van de verzorgingsstaat, de sociale zekerheid.
H et programma heeft dan oo k van m eet af aan veel kritiek1 opgeroe
pen, onder m eer van J. M . den U y l die het in 1984 als volgt typeerde:
‘Jammer genoeg toont het beginselprogram van 1977 op een aantal
punten een terugval. H et geeft een wenselijke en noodzakelijke ver
breding door introductie van het evenw icht tussen mens en natuur,
het besef van de beperkingen van grondstoffen en econom ische groei,
de emancipatie van de vrou w en de betrokkenheid op de Derde W e
reld. Daar staat tegenover dat over het karakter van de staat als rechts
staat w ordt gezw egen, dat gelijkwaardigheid wordt verdrongen door
gelijkheid en dat w el individualisering, maar niet de gemeenschaps
vorm ing als doelstelling wordt behandeld.’2 H et beginselprogramma
b ood w einig houvast voor het sinds 1986 gevoerde debat. H et was
dan oo k geen overbodige luxe dat een commissie onder leiding van
J. A . van Kem enade in 1991 in Een partij om te kiezen voorstelde de
voorbereidingen van een nieuw beginselprogram ter hand te nemen.
‘D e discussie over z o ’n program kan,’ aldus de commissie, ‘het kader
vorm en waarbinnen het “ gestolde” vernieuwingsdebat in de PvdA
over de identiteit en uitgangspunten van de sociaal-democratie w eer
op gang kan kom en.’3 D e PvdA aanvaardde de aanbeveling, maar op
dit front gebeurde voorlopig niets.
Tot zover stond de behoefte aan nieuw e uitgangspunten vooral in
het teken van de afrekening m et het verleden. D at verleden, immers,
zat de sociaal-democratie in de w eg bij het oplossen van de vraagstuk
ken van de jaren tachtig. H et ‘vernieuw ingsdebat’ was in 1989 vastge
lopen en diende een nieuw e impuls te krijgen. Inmiddels heeft zich
een tweede m otief over dit eerste geschoven. Sinds de PvdA in 1989
regeringsverantwoordelijkheid aanvaardde, heeft zich een grondiger
koersw ijziging voltrokken dan in w elk rapport dan ook bepleit. H oe
optimistisch de PvdA aan het regeeravontuur begon, blijkt uit het ver-

kiezingsprogram van 1989, waarin de verw achting werd uitgesproken
dat de sanering van de Nederlandse econom ie w el voltooid was en
het tijd werd de kwaliteit van de gem eenschapsvoorzieningen te ver
beteren en de cohesie in de samenleving te versterken. Wat volgde
was een harde confrontatie m et een tegenvallende werkelijkheid, uit
voerig gedocum enteerd in het b oek Regerenderwijs.4 H et waren vooral
de financiële tegenvallers en problem en in de sociale zekerheid die
het kabinet-Lubbers/K ok achtervolgden.
Wat zich, in w eerw il van de programmatische uitgangspunten, in
deze periode voltrok, was de invoeging van de Partij van de Arbeid
in de liberale financieel-econom ische consensus zoals die in N ed er
land vanaf het begin van de jaren tachtig tussen w d en c d a was ge
groeid. Daarm ee behield de PvdA weliswaar regeringsmacht, maar
werd de loyaliteit van de partij-achterban en het electoraat ernstig op
de p roef gesteld, m et de WAO-crisis in 1991 als—n og steeds herinnerd
-dram atisch dieptepunt. Bij het kabinet-K ok voltrok zich een soort
gelijke, zij het als minder ingrijpend ervaren, Wende. Terwijl het ver
kiezingsprogramma uit 1994, Wat mensen bindt, zonder de verant
w oordelijkheid voor het kabinetsbeleid te ontlopen, op kritische en
relativerende w ijze de voorafgaande regeringsperiode beschouw de als
een leerproces en trachtte m et gepaste afstand de lijnen voor een
nieuw e kabinetsperiode uit te zetten, stond het nieuw e regeerakkoord
in financieel-econom isch opzicht ver a f van wat de PvdA had beoogd.
D eze nieuwe koers van de PvdA legde haar in m achtspolitiek op
zicht geen w indeieren, maar liep in electoraal opzicht parallel aan een
forse teruggang. D e contouren van een n ieu w beginselprogramma
zijn er niet aan te ontlenen. D aarvoor is, zonder overigens een waar
deoordeel over het gevoerde beleid te geven, de opstelling van de
PvdA in de regering te zeer bepaald door de politieke vraagstukken
van alledag. Eerder is het tegendeel het geval: de kritiek op wat gezien
w ordt als een te grote aanpassing aan het dominante fm ancieel-economische denken is een inspiratiebron geworden voor het ontw erpen
van een nieuw beginselprogramma. M . A . M . W öltgens, voorzitter
van de Tweede-Kam erfractie van 1989 tot 1994, heeft zich als vertol
ker gepresenteerd van deze kritiek in D e nee-zeggers o f D e politieke
gevolgen van het economisch liberalisme.5 D e sociaal-democratie, zo
m eent hij, is verloren als zij niet de frontale aanval op het neoliberalisme inzet.
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Z o is niet alleen het achterhaalde beginselprogram van 1977, maar
o o k de huidige opstelling van de PvdA in de regering m o tief voor
nieuw e beginselen geworden. H et zal duidelijk zijn dat beide m otie
ven niet vanzelfsprekend in eikaars verlengde liggen. Z on d er deze
actuele m otieven terzijde te schuiven, is het de redactie van het Jaar
boek voor het democratisch socialisme toch vooral te doen om de m eer
structurele aspecten van de positie van de sociaal-democratie, zoals
hierboven omschreven.
Is het ontw erpen van een nieuw beginselprogramma w el de aangewe
zen w eg voor een eigentijdse plaatsbepaling van de sociaal-dem ocra
tie? D aarvoor zijn inderdaad sterke argumenten aan te voeren. O rga
nisaties hebben in een com plexe om geving zoals onze huidige samen
leving behoefte aan richtinggevende uitgangspunten voor hun eigen
handelen. D e sociaal-democratie w ordt in het bijzonder gekenm erkt
door een programmatische positie. D at hangt samen m et het uitge
sproken politieke karakter van deze stroming. In tegenstelling tot an
dere politieke groeperingen, zoals de liberalen o f de confessionelen,
kunnen sociaal-democraten niet vanzelfsprekend teruggrijpen op
maatschappelijke machtsposities o f maatschappelijke denkbeelden, op
een ‘voorprogrammatische algemene opinie’ .6 Juist haar beginselen
bieden daarom de sociaal-democratie een richtsnoer voor een op her
vorm ing gerichte politiek. Maar een dergelijke vaststelling ontleent
haar betekenis mede door een nadere om schrijving van plaats en
functie van een beginselprogramma.
Beginselen en beginselprogram m a’s hebben, om te beginnen, voor
verschillende politieke groeperingen een uiteenlopend gew icht, en
dat oo k nog w eer afhankelijk van de omstandigheden. D e sociaaldemocratie, die het vooral van politieke m achtsvorm ing m oet hebben,
en die gekenm erkt w ordt door een tamelijk leerstellige cultuur, is
m eer aangewezen geweest op het geschreven w oord dan de liberalen,
die hun positie primair op maatschappelijke invloed konden baseren.
Beginselen hebben daarbij een tweeledige functie. Enerzijds hebben
zij een bindende w erking ten opzichte van de politieke achterban,
anderzijds geven zij de richting aan die de partij op w il gaan en mar
keren aldus de externe doelstellingen. D e bindende functie kom t tot
uitdrukking in het om schrijven van de bestaansreden, de groepen
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waarop m en zich richt en de basiswaarden van de partij, die tezamen
haar identiteit bepalen. Z eker in het licht van de dalende affiniteit
voor politieke partijen m oet de vraag w orden gesteld o f en zo ja, hoe
de beginselen van de PvdA bepaalde bevolkingsgroepen en individuele
burgers kunnen aanspreken. Voor de PvdA is, in term en van de groe
pen waarop zij zich w il richten, de verhouding tussen de middenklas
se en de arbeidersklasse, tussen de stijgers en achterblijvers cruciaal.
D e richtinggevende functie vindt haar uitdrukking in een analyse van
de huidige maatschappelijke situatie, de belangrijkste trends, de poli
tieke doelstellingen en middelen.
D aarm ee is tot op zekere hoogte gegeven dat een beginselprogram 
ma aan maatstaven van verschillende aard dient te voldoen. Terwijl de
beginselen om voor voldoende bindende kracht te zorgen de m oge
lijkheid voor zingeving en identificatie m oeten bieden, dienen zij in
hun maatschappelijke analyse te voldoen aan het niveau van de he
dendaagse maatschappijwetenschappen en in de form ulering van
einddoelen niet achter te blijven bij de huidige inzichten van de soci
ale en politieke filosofie. D at stelt vanzelfsprekend eisen aan de tot
standkoming van een beginselprogramma.
Wat opvalt bij de twee meest recente beginselprogram m a’s van de
Partij van de Arbeid, uit 1959 en 1977, is dat zij vooral codificerend
van aard zijn. Zij leggen vast wat in de daaraan voorafgaande periode
gem eengoed is geworden. V oor het programma van 1959 waren dat
de regeringservaringen onder W. Drees, voor dat van 1977 de op
komst van N ie u w Links en de invloed van de sociale bew egingen uit
de jaren zeventig. Opstellers van een beginselprogramma lopen, zo
blijkt, het risico zich te gedragen als de generaals die de vorige oorlog
uitvechten. D at een beginselprogramma ook w egw ijzer in plaats van
sluitstuk, m odificerend in plaats van codificerend kan zijn bewijst het
program uit 1937, dat een breuk betekende m et de tot dan geldende
marxistische uitgangspunten en de richting aangaf voor een bredere
volkspartij als de PvdA. O o k nu, zo m eent de redactie, is er vooral
behoefte aan een m odificerend program, dat een oriëntatiekader biedt
voor de toekomst.
W anneer de waarde van het beginselprogramma alleen zou w orden
bepaald door het gebruik dat er in de praktische politiek van wordt
gemaakt, dan zou m en zich terdege m oeten afvragen o f aan het ont
w erpen van een n ieuw beginselprogramma zou m oeten w orden be-
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gönnen. D e waarde ligt echter tevens in de totstandkoming ervan, in
het proces van form ulering van uitgangspunten, in de betrokkenheid
van leiding, leden en geïnteresseerde buitenstaanders erbij. Juist door
een dergelijke betrokkenheid kunnen de identiteit, het zelfbewustzijn
en de onderlinge verstandhouding worden versterkt. Een dergelijke
invalshoek brengt m et zich m ee dat veel aandacht wordt besteed aan
de w ijze waarop een nieuw program tot stand komt.
D it jaarboek biedt materiaal voor de discussie over een nieuw begin 
selprogramma van de Partij van de Arbeid. H et biedt zelf geen begin 
selprogramma, al bevatten de verschillende bijdragen w el degelijk
bouwstenen daarvoor. D e redactie heeft gekozen voor een vergelijken
de invalshoek. Er ligt een sterk accent op de historische vergelijking
van verschillende fasen van de sociaal-democratie in Europa en N e 
derland, en de betekenis daarvan voor het huidige debat. D e pro
grammatische discussies in enkele zusterpartijen in Europa w orden in
kaart gebracht ter relativering van en ter vergelijking m et de N ed er
landse situatie. Ten slotte worden de debatten over beginselen in de
Partij van de Arbeid geplaatst tegen de achtergrond van soortgelijke
discussies in andere Nederlandse partijen. D it vergelijkend perspectief
biedt ons zow el inzicht in de algemenere trends als in het specifieke
karakter van de Partij van de Arbeid. H et biedt ons bovenal de gele
genheid tot een historische plaatsbepaling, inclusief de vraag o f de
sociaal-democratie om succesvol te zijn haar eigen verleden zal m oe
ten overstijgen.
H et grote contrast tussen de sociaal-democratie in haar beginfase
en in het huidige tijdsgewricht staat centraal in de speurtocht van Pe
ter M air naar de grondslagen van partijvorm ing. Aanvankelijk werd
de sociaal-democratie gedragen door een sociologisch hom ogene en
duidelijk afgebakende groepering, een hecht organisatorisch netwerk
en een door leiding en achterban gezam enlijk gedragen program. N u ,
zo stelt hij, zijn deze drie kenm erken verloren gegaan en zal de
sociaal-democratie m oeten zoeken naar een nieuw e form ule om het
eigenbelang van de klassieke achterban opnieuw te verbinden m et het
algemeen belang. D e omstandigheden waaronder dat m oet gebeuren
verschillen echter zodanig van voorgaande perioden, dat de sociaaldemocratie zich niet m eer op het verleden kan beroepen voor een
oplossing. H et gevoel van solidariteit tussen de kansarmen en de m id
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denklassen zal, zo m eent Mair, in onze tijd gestoeld m oeten worden
op altruïsme, in plaats van op eigenbelang.
W elke ingrijpende verschuivingen zich intussen in de beginselen
van de Nederlandse sociaal-dem ocratie hebben voorgedaan, is het
thema van BartTrom ps bijdrage. H et programma van 1977 fungeert
als scharnierpunt in zijn analyse. H et schiet, zo m eent hij, in tal van
opzichten tekort, en is exemplarisch voor het recente verleden van de
PvdA. H et betekende een terugval binnen de sociaal-democratische
traditie en vorm t tevens een aansporing een nieuw program te ont
werpen. Daarin dienen de m ateriële voorwaarden waaronder rechten
van burgers effectief kunnen worden uitgeoefend, centraal te staan.
Aldus keert hij zich zow el tegen het ‘m ythologisch’ socialisme van
1977 als tegen de doorgeschoten sanering van de verzorgingsstaat.
Kees van Kersbergen laat zien hoe in het m ozaïek van de Europese
sociaal-democratie gem eenschappelijke patronen te herkennen zijn.
Hij beschrijft hoe tussen de beginfase en de hedendaagse sociaal-de
m ocratie een dominant paradigma tot stand is gekom en, waarin libe
rale democratie, gem engde econom ie, Keynesiaanse econom ische
politiek en de verzorgingsstaat samengingen. Hij geeft daarmee tevens
een nadere aanduiding van hoe in de naoorlogse periode het eigenbe
lang van de arbeidersklasse kon worden verbonden m et het algemeen
maatschappelijk belang van stabiele econom ische groei en sociale ar
rangementen. D at evenw icht is inmiddels verbroken. Sociaal-dem o
cratische partijen zijn aldus in heel Europa gedw ongen hun opvatting
over de verzorgingsstaat te herijken en nieuw e them a’s, zoals de eco
logische kwestie, in hun uitgangspunten te verwerken. Zij doen dat
m et mate en m et grote onderlinge verschillen, maar zijn alle op straffe
van hun ondergang verplicht hun ideologische beginselen te actualise
ren.
In de bijdrage van Hans Banens w ordt niet alleen inzicht geboden
in de w ijze waarop ondernemingen hun ‘beginselen’ form uleren, maar
tevens een vergelijking getrokken m et het ontw erpen van beginsel
programma’s in politieke partijen. Beginselen zijn noodzakelijke,
maar onvoldoende hulpm iddelen ter oriëntatie in een gecom pliceerde
om geving, zo stelt Banens. Hij w erkt het verschil tussen richting en
binding van beginselen nader uit in de begrippen ‘vision -’ en
‘mission-statements’, en suggereert dat een dergelijk onderscheid tus
sen verkiezings- en beginselprogram m a’s gemaakt zou kunnen w or
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den. Vanuit de ervaringen in het bedrijfsleven wijst hij bovendien op
het grote belang van de w ijze waarop een beginselprogramma tot
stand kom t.
R u u d K oole maakt vergelijkenderwijs aannemelijk dat juist voor
de PvdA het form uleren van een nieuw beginselprogram van em inent
belang is, gezien de politieke traditie en positie van deze partij. Voor
andere partijen zijn andere bronnen van groter belang geweest voor
hun politieke inspiratie. Maar K oole laat tevens zien dat een ideologi
sche basis voor alle partijen van groot belang is om op langere termijn
te kunnen overleven. Hij voorziet bovendien een einde aan de ideo
logische convergentie van de afgelopen periode en een hernieuw de
partij-politieke profilering.
D at is, maar dan anders geform uleerd, evenzeer de boodschap van
Thijs W öltgens. H et huidige politieke klimaat, zo luidt zijn stelling,
wordt gedom ineerd door het econom isch neoliberalisme, een opvat
ting die het econom isch denken vooropstelt en daarbij de markt een
centrale plaats toekent. D e sociaal-democratie dient, zo m eent W ö lt
gens, tegenw icht te bieden: tegenover de dominantie van de markt en
de marginalisering van de politiek dient zij opnieuw de organisatie
van de solidariteit als centrale doelstelling voor sociaal-democratische
politiek te omschrijven. Daarin, zo m eent hij, is ook de zin van een
n ieuw beginselprogramma gelegen.
Ondanks de grote verschillen in invalshoek worden aldus gem een
schappelijke kenmerken van de diverse bijdragen zichtbaar: de nadruk
op het belang van beginselen, de betekefiis ervan voor het politieke
project van de sociaal-democratie, het opnieuw afbakenen van de
handelingsruimte van de politiek, de centrale positie van solidariteit,
de waarde van maatschappelijke samenhang en onderlinge verant
woordelijkheid van verschillende sociale groepen.
In de kleinere bijdragen worden m eer persoonlijke opvattingen
over nieuwe beginselen geform uleerd. N adruk op historische conti
nuïteit (Hans Blokland en Femke Halsema) staat tegenover de wens
tot heroriëntatie op klassieke uitgangspunten (Hans Wansink). D e
betekenis van sociaal-wetenschappelijke inzichten wordt naar voren
gehaald door Blokland (Lindblom en Dahl) en door A n ton H em erijck
(D urkheim en Weber), die daarmee naadloos aansluit bij de recente
inzichten van de bedrijfskunde zoals geform uleerd door Banens. M argo Trappenburg laat zien w elke betekenis het denken van de filosofen
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Raw ls en W alzer voor een n ieu w beginselprogram kan hebben, en
doet een beredeneerd voorstel voor een keuze tussen deze twee.
D e sociaal-democratie in N ederland heeft een lange traditie van tob 
ben over zichzelf. Sch reef niet P.J. Troelstra al in 1906 in Inzake par
tijleiding: ‘D e Partij verkeert dus in een zware krisis en het zou een
illusie zijn, te m eenen, dat die krisis op het aanstaand Kongres zal
worden beëindigd.’7 D e Nederlandse sociaal-dem ocratie is inmiddels
heel wat congressen verder, en de crisissfeer w il maar niet w ijken.
‘H et was,’ zo stelt Piet de R o o y in 1995 in D e Rode Droom , ‘nooit
eenvoudig om sociaal-democraat te zijn, maar het lijkt de laatste jaren
een bijna onm ogelijke opgave geworden. D e partij zucht onder wat
psychologen “ een laag zelfbeeld” zouden noem en, een betrekkelijk
gering zelfvertrouwen en een wat tobberige zoektocht naar de eigen
identiteit.’8
D e R o o y heeft gelijk, maar daar staan twee dingen tegenover. In
de eerste plaats is er reden voor ernstig zelfonderzoek, omdat de voor
onderstellingen waarop de sociaal-democratische politiek was ge
grondvest onvoldoende realiteitsgehalte hebben gekregen. In de
tweede plaats is de sociaal-democratie altijd gekenm erkt door een
grote vitaliteit en aanpassingsvermogen aan nieuw e omstandigheden.
Nadat in de eerste fase van de sociaal-dem ocratie de sociale kwestie
en de democratische burgerrechten centraal hadden gestaan, kregen
in een volgende fase het verzet tegen antidemocratische stromingen
en het bestrijden van de econom ische crisis een prom inente plaats op
de sociaal-democratische agenda. N a de oorlog heeft de sociaal-de
m ocratie mede de grondslag gelegd voor de verzorgingsstaat, en ver
volgens de m ogelijkheden daarvan uitgebuit.
D e sociaal-democratie heeft genoeg veerkracht om opnieuw een
politiek project te form uleren dat rekening houdt m et de veranderde
maatschappelijke verhoudingen en m et haar eigen traditie zonder daar
de gevangene van te worden.
Noten

1. V gl. Bart Tromp e.a., Beginselen ter sprake, Amsterdam 1985.
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U yl, D e toekomst onder ogen. Beschouwingen over socialisme, economie en
economische politiek, Amsterdam 1986, p. 23.
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Inzake beginselen

PETER M AIR

D e grondslag voor sociaal-democratische partijvorm ing

Partijen in de gouden eeuw

In de ‘gouden eeuw van de partijen’ waren partijen min o f m eer ‘ge
sloten politieke gem eenschappen’ - dat beeld is inmiddels bekend.
H un positie berustte op een redelijk hom ogene kiezersgroep, op
hechte organisatorische verbanden en op een samenhangende politie
ke identiteit. Zeker het m erendeel van de kiezers werd geacht tot een
bepaalde partij te behoren. H un stemgedrag werd dan ook niet zozeer
opgevat als de uitkomst van een w eloverw ogen keuze tussen de con 
currerende partijen, maar als de uitdrukking van een bepaalde identi
teit en loyaliteit. Zoals R o se en M ossawir1 in hun reeds uit 1967 date
rende analyse van verkiezingsonderzoek schreven: ‘het idee dat het
leeuw endeel van het electoraat bij verkiezingen een partij “ kiest” is
net zo misleidend als de veronderstelling dat gelovigen s zondags naar
een anglicaanse, presbyteriaanse o f baptistische kerk “ verkiezen” te
gaan.’ Z o was de situatie ten tijde van de massademocratie, georgani
seerd door massapartijen, of, beter gezegd, door ‘partijen van massaintegratie’ .2Want aan de prom inente positie die dit soort partijen ging
innem en was het onder m eer te danken dat het Europese electoraat
zich gedurende de decennia na de invoering van de massademocratie
snel stabiliseerde.3
In grote lijnen berustten de gesloten politieke gemeenschappen op
gesloten maatschappelijke gemeenschappen. O p hun beurt bestonden die
w eer uit groepen burgers met bepaalde maatschappelijke ervaringen,
o f die nu lagen op het vlak van beroep, arbeids- en leefom standighe
den, religie o f wat dan ook. D e samenhang binnen deze groeperingen
werd bovendien nog versterkt door het optreden van even levendige
als effectieve maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden, kerken,
clubs en wat dies m eer zij. M et andere woorden: de grenzen tussen
politieke gemeenschappen waren doorgaans afgeleid van, o f vielen
samen met, de scheidslijnen tussen al eerder ontstane maatschappelijke
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groepen. In diverse Europese landen4 ontw ikkelde zich langs deze
lijnen een veelom vattende segmentatie o f verzuiling , waardoor maat
schappelijke gem eenschappen van elkaar werden afgegrensd, terwijl
de eenheid tussen de eigen ‘leden’ en aanhangers er juist door werd
versterkt.
Maatschappelijk relevante tegenstellingen hebben zich echter nooit
automatisch in politieke oppositie o f partijvorm ing vertaald. Leidden
bijvoorbeeld de klassentegenstellingen z o ’n eeu w geleden in haast alle
westerse democratieën tot de opkom st van een socialistische partij, in
de Verenigde Staten noch in Ierland bleken deze tegenstellingen op
zich zelf voldoende voor het ontstaan van een socialistische stroming
van enige betekenis. Z o waren er oo k andere maatschappelijke tegen
stellingen, m et gender als meest opvallende voorbeeld, die op zich zelf
geen krachtig politiek verzet in het leven wisten te roepen. Specifieke
maatschappelijke ervaringen speelden dus een grote rol bij het ont
staan van een politieke identiteit, maar ze hoefden nog niet per se tot
de opkom st van een massapartij te leiden.
Er was daarom nog een andere prikkel nodig. Behalve dat van massaorganisaties op zich al een w ervend effect uitgaat, werd deze stimu
lans oo k doelbewust door partijen gegeven. O f, anders gezegd, m ede
doordat partijen actief bevorderden dat groepen burgers een samen
hangende politieke identiteit ontw ikkelden, konden ze hun eigen
netwerken en een trouwe achterban opbouw en. Organisatorische
interventie was daarbij van cruciaal belang. D it was vooral het geval
omdat de nieuw e massapartij en hun aanhangers tegem oet traden m et
eisen die, om N eum ann te citeren, ‘onvergelijkelijk veelom vattender’
waren dan die w elke door hun vo organ gers-te w eten de losjes geor
ganiseerde kaderpartijen van de periode voorafgaand aan het massak iesrecht-w aren gesteld. Wat de nieuw e partijen bovenal beoogden,
was ‘een toenem ende invloed op alle terreinen van het dagelijks b e
staan’ .5
Aan de combinatie van deze beide factoren-m aatschappelijke afba
kening enerzijds en organisatorische interventie anderzijds—was het
te danken dat partijen w ortel schoten in de samenleving en gingen
beschikken over hechte ondersteunende netwerken. Zelden o f nooit
ontstond er een grote, hechte partij op basis van slechts een van deze
beide factoren. Zoals Sartori6 al stelde: klassenomstandigheden en
sociale omstandigheden in het algemeen kunnen mensen zeker be-

24

wust maken van hun maatschappelijke positie. Maar zonder organisa
torische interventie zal dit nooit worden vertaald in klassenbewustzijn
en vervolgens klassenactie (waaronder klassegebonden stemmen). En
omgekeerd: een organisatie kan op een gegeven m om ent nog z o ’n
sterke politieke loyaliteit en identiteit oproepen, alleen als ze bij een
relevante sociale w erkelijkheid aansluit kan daaruit een sterke partij
m et een afgebakende achterban ontstaan.
D e klassieke klassegebonden en confessionele massapartijen van de
eerste decennia van deze eeu w ontleenden hun kracht aan deze facto
ren.7 M et behulp van sterke organisatorische netwerken, die op ge
deelde sociale ervaringen berustten, wisten ze een trouwe achterban
op te bouw en. Maatschappelijke geslotenheid en organisatorische
activiteiten tezamen produceerden politieke identiteit en politieke
stabiliteit.
D e kracht van de politieke identiteiten varieerde uiteraard sterk van
groep tot groep en van land tot land. Hetzelfde gold voor de verhou
ding tussen organisatorische interventie en sociale geslotenheid.
N eem bijvoorbeeld de Britse Labour-partij. D ie leunde op een zeer
sterke klasse-identiteit, maar b le ef in organisatorisch opzicht altijd
betrekkelijk zwak. Z e koos voor een soort federalistisch partijmodel,
waarbij lokale organisaties en vakbonden zich konden aansluiten. H et
andere uiterste was de Ierse Fianna Fail-partij. Zij vond aanhang on
der alle lagen van de bevolking, maar wist met haar beroep op zuiver
politieke kwesties en dankzij een sterk organisatorisch netw erk toch
een grote, stabiele achterban te vorm en. Een m eer klassiek voorbeeld
van de com binatie maatschappelijke geslotenheid en organisatorische
inspanning vorm de de sociaal-democratische partij in het Duitse kei
zerrijk. D ie steunde bijzonder sterk op een bepaalde klasse, terwijl het
partij netw erk de leden oo k nog eens bijna letterlijk ‘van de w ieg tot
het g ra f’ probeerde te organiseren.8 In Frankrijk was de situatie w eer
anders. N o c h de sociale, noch de organisatorische factor speelde daar
een grote rol. Politieke partijen, zelfs die ter linkerzijde, raakten dik
wijls al snel na hun oprichting hopeloos verdeeld en was in het alge
m een geen lang leven beschoren.
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D e politieke identiteiten verzwakt

Sinds de ‘gouden ee u w ’ is er in de wereld van de partijen uiteraard
heel wat veranderd. D e belangrijkste en meest in het oo g lopende
verandering was w el dat mensen steeds m inder het gevoel kregen tot
een bepaalde maatschappelijke groep te behoren. D it als gevolg van
de erosie van de klassenstructuren en van collectieve sociale banden
in het algemeen. O p zijn beurt had dit w eer tweeërlei gevolg. Aan de
ene kant was er de individualisering, in die zin dat de identiteit van
mensen steeds minder ging afhangen van collectieve ervaringen. En
anderzijds werd de samenleving juist hom ogener, in die zin dat de
muren tussen sociale groepen afbrokkelden. M et andere woorden:
terwijl de verschillen tussen sociale subgroepen—katholieken en pro
testanten, arbeiders en leidinggevenden, mannen en vrouw en —aan
belang inboetten, gingen individuele verschillen juist m eer gew icht
in de schaal leggen. In de loop van dit proces moest derhalve w el dui
delijk worden dat politieke bew egingen die op een bepaalde maat
schappelijke identiteit waren gefundeerd, m eer en m eer in de proble
m en zouden raken. M et als gevolg dat partijen in toenem ende mate
gingen inspelen op belangen die in verband konden w orden gebracht
m et een individueel eigenbelang.
In dezelfde periode begonnen de partijen z e lf m inder energie te
steken in organisatorische activiteiten. Z e leken in elk geval niet lan
ger geïnteresseerd, dan w el in staat, delen van het electoraat te isole
ren in min o f m eer gesloten politieke gemeenschappen. H et leden
aantal van de partijen liep terug, zeker in verhouding tot het totale
electoraat, terwijl de leden die bleven m inder betrokken raakten bij
hun partij. Daarnaast begonnen oo k de ooit zo nauwe banden tus
sen partijen en maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden, kerke
lijke instellingen en dergelijke, tekenen van verval te vertonen. Z o
kwam en de partijen steeds m eer op zich zelf te staan, nog slechts deel
uitmakend van een strikt politieke wereld. Ik w il hier m et nadruk
stellen dat dit alles niet geheel o f gedeeltelijk toe te schrijven was aan
een o f ander structureel onverm ogen van partijleiders. D e verande
ringen werden ook w elbew ust door de partijen bevorderd. W ant die
m ochten er dan kwetsbaarder door worden, m et alle risico’s voor de
ooit machtige politieke organisaties van dien — electorale achteruit
gang, politiek isolement en onverschilligheid onder de b e v o lk in g -,
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maar ze kregen er oo k de m ogelijkheid door om kiezers te w innen
buiten de aloude getto’s. Geslotenheid was dan misschien veiliger,
maar ze noopte w el tot een overwegend defensieve rivaliteit. H oe
riskant ook, m et een m eer open electoraat konden partijen op een
agressievere manier die kiezers benaderen die vooral aan hun eigen
belang dachten.
D eze com binatie van maatschappelijke en organisatorische veran
deringen heeft oo k de politieke identiteiten aangetast. Stemgedrag is
gaandeweg een kwestie van persoonlijke keuze geworden9, m et alle
onzekerheid van dien, terwijl anderzijds alle kiezers konden w orden
bereikt. H et wegvallen van de muren tussen de kiezers, en de burgers
in het algemeen, dw ingt de partijen niet alleen tot een fellere concur
rentie, ze kunnen ook minder zeker zijn van de uitkomst. H et idee
dat kiezers tussen partijen kiezen is niet langer zo absurd dat de verge
lijking m et de keuze tussen kerken nog zinvol is. Een vergelijking m et
de zappende televisiekijker lijkt inmiddels m eer op haar plaats. D e
partijen hebben daaruit reeds consequenties getrokken: ze vertrouwen
nu m eer op de ‘stem van de m ening’ dan op de ‘stem van het behoren
tot’ , om de begrippen te gebruiken die Parisi en Pasquino in hun ana
lyse van Italiaans stemgedrag on tw ikkeld en.10 D e verklaring voor de
dikwijls toch nog grote voorspelbaarheid van verkiezingen, lijkt niet
zozeer te m oeten worden gezocht in structurele determinanten als
w el in het feit dat kiezers uit gew oonte plegen te stemmen en te on
verschillig staan tegenover de politiek om de voors en tegens van alle
partijen tegen elkaar a f te wegen.
D e m ogelijkheid van onverschilligheid onder het publiek werpt
o o k een scherp licht op een derde verandering sinds de ‘gouden
ee u w ’ van de partijen, een verandering die vooral voor de sociaaldem ocratie van belang is. Behalve door maatschappelijke geslotenheid
en organisatorische interventie, b leef de eenheid van electorale groe
pen namelijk oo k bestaan doordat er wezenlijke politieke belangen op
het spel stonden. K ortom , het deed ertoe w ie w on. In een geheel
ander verband onderscheidde Stein R o k k a n vier cruciale horden die
in het voortschrijdende proces van dem ocratisering en massamobilisatie in W est-Europa m oesten w orden overw onnen.11 D e eerste horde
was die van de legitimatie, waarbij het recht op petitie, kritiek en de
monstratie werd erkend. D e tweede horde was die van incorporatie,
waarbij de rechten op participatie werden erkend. D e derde was die
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van representatie, waarbij het recht op een zetel in de w etgevende or
ganen werd vastgelegd. En tot slot was er de horde van de uitvoerende
macht, waarbij het recht op regeringsdeelnam e algem een werd.
Vanuit het perspectief van de klassenpolitiek bezien, waren deze
horden echter vooral van belang omdat het de sociaal-dem ocraten
waren, die vooropliepen in de strijd om ze te overwinnen. N iet alleen
organiseerden en m obiliseerden zij dus een reeds bestaande en duide
lijk gedefinieerde kiezersgroep, het was ook vooral aan hen te danken
dat die groep zijn intrede kon doen in de democratische politiek.
Daar werden groepsbelangen door de sociaal-democratische partijen
vertegenw oordigd en veilig gesteld. Maar wat w ellicht nog belangrijker was, was dat in hoofdzaak deze partijen ervoor wisten te zorgen
dat de politieke rechten m et sociale rechten werden uitgebreid. In de
twintigste eeuw kreeg de staat hierdoor een fundam enteel ander ka
rakter: naast nieuw e verplichtingen ontstonden er oo k geheel andere
verwachtingen ten aanzien van de overheid.
Je zou kunnen stellen dat o o k deze ontw ikkelingen aan een w el
haast ‘natuurlijke’ samenloop van omstandigheden te danken waren.
D e belangen van de klasse waren m in o f m eer duidelijk en ze werden
in feite als vanzelfsprekend beschouw d. D at de sociaal-democratische
partij voor deze belangen opkw am was eveneens m in o f m eer duide
lijk, en oo k dit sprak m in o f m eer vanzelf. Er was nauwelijks sprake
van een dilemma van vertegenw oordiging, waarbij de partij en de
partijleiding gedw ongen zouden zijn geweest de conflicterende ver
diensten van vertegenw oordiging en lastgeving tegen elkaar af te w e 
gen. In deze jaren was politiek nog geen autonom e activiteit. D e par
tij behoorde evenzeer tot haar electoraat als de (loyale) kiezer tot zijn
partij. Partij en kiezer deelden hun politieke identiteit, bekrachtigd als
die werd door sociale geslotenheid en organisatorische netwerken.
V oor beide stonden er belangrijke kwesties op het spel, en was er veel
om voor te strijden.
M aar waar het in dit betoog om gaat is dat P izzorno waarschijnlijk
gelijk had waar hij zijn cruciale stelling poneerde, dat deze samenloop
van omstandigheden kenm erkend is geweest voor slechts één fase in
de politieke geschiedenis,12 en dat het patroon zich sindsdien heeft
gew ijzigd. M et het wegvallen van de muren tussen maatschappelijke
groepen zijn zow el de belangen als het sociaal gedrag gefragmen
teerd.13 Essentiële collectieve belangen laten zich zo m oeilijker defi
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niëren. D e m ogelijkheid om een bepaalde groep te vertegenw oordi
gen kalfde nog verder a f door de groeiende afstand tussen partij en
kiezer, alsook door de schijnbaar onstuitbare neiging van de politiek
zich van de rest van de samenleving te isoleren. In com binatie m et het
feit dat de programmatische consensus tussen partijen toeneem t, en
de m ogelijkheid tot programmatische innovatie van de partijen be
perkt lijk t,14 leidde dit alles ertoe dat er nog nauwelijks een campagne
te bedenken is waarmee een partij zich op w ezenlijke punten kan
profileren tegenover de rest.
Natuurlijke meerderheden, eigenbelang en altruïsme

Z o kan een scherp contrast w orden geschetst tussen de positie van de
sociaal-democratische partijen in hun ‘gouden ee u w ’ en die in de
huidige tijd. Maar dit contrast is uiteraard niet van de ene dag op de
andere ontstaan. Integendeel, al ten minste gedurende de laatste vijftig
jaar werden de Europese sociaal-democratische partij en vrijw el voort
durend m et veranderende omstandigheden geconfronteerd. M et het
oo g op deze nieuwe situaties zagen ze zich genoodzaakt de kern van
hun electorale basis, hun organisatorische structuren en hun program
m a’s aan te passen. In electoraal opzicht bijvoorbeeld proberen de
sociaal-democratische partijen al zeker sedert de jaren vijftig kiezers
te w innen, die niet tot hun oorspronkelijke, sociaal gedeterm ineerde
electoraat behoren .15 En m et succes: behalve dat ze hun zetelaantal
wisten te behouden, zo niet te vergroten, kregen ze oo k een m eer
gedifferentieerde achterban. In organisatorisch opzicht raakte de kapi
taalintensieve benadering in zwang. Z o kw am er voor parlementsle
den en partijbureaucratie extra geld beschikbaar, terwijl tegelijk hun
greep op de samenleving verminderde, door zow el teruglopende le
denaantallen en betrokkenheid16 als het uit elkaar groeien van partijen
en belangenorganisaties.
Vanaf de jaren zestig begonnen ook de meeste andere mainstreampartijen in Europa deze veranderingen geleidelijk aan door te voeren,
m et als resultaat dat zij zich allemaal tot zogeheten ‘ catch-all partijen’ 17
o f ‘electoraal-professionele partijen’ 18 ontwikkelden. Z e gingen kort
gezegd wat organisatiemodel betreft almaar m eer op elkaar lijken, en
het typisch sociaal-democratische m odel verdw een.19 O o k in pro
grammatisch opzicht pasten de sociaal-democraten zich aan, zij het
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dat dit soms abrupter gebeurde (van Bad Godesberg in 1959 tot het
schrappen van Clause Four door de Britse Labour-partij in 199$, om
slechts twee mijlpalen te noem en).20
H ing het einde van de ‘gouden ee u w ’ samen m et veranderingen op
maatschappelijk gebied, ook het startpunt werd bepaald door een zeer
specifieke samenloop van omstandigheden. In zijn meest ‘zuivere’
periode, gekenm erkt door de opkom st en consolidatie van de grote
sociaal-democratische partijen in de eerste decennia van de massademocratie, traden er drie nauw m et elkaar verweven factoren op: soci
ale geslotenheid (vanklassen), organisatorische inkapseling (door par
tijen) en programmatische (ideologische) eigenheid. D e vraag die nu
natuurlijk gesteld m oet worden, is o f deze factoren w el los van elkaar
kunnen bestaan. M et andere w oorden, het is de vraag o f het zelfs maar
mogelijk is het derde elem ent (eigen politieke program m a’s) te hand
haven nu de beide andere elem enten (de sociale en organisatorische
geslotenheid) zijn weggevallen.
Vanuit een bepaald standpunt bezien kun je stellen dat ideologie (o f
beleid, o f een programma) los staat van al het andere. Je zou dus een
eigen partij-identiteit kunnen—en m oeten —ontw ikkelen, haast on ge
acht de sociale en organisatorische omstandigheden. Aan bepaalde
ideologische principes valt niet te tornen. Z e gelden in vrijw el elke
politieke situatie. Maar vanuit een ander, w ellicht realistischer stand
punt kun je stellen dat een partij enkel en alleen een eigen program 
ma kan ontw ikkelen indien ze op een bijna ‘organische’ w ijze ideolo
gisch verbonden is m et een bepaalde klasse. In een situatie waarin
kwetsbare partijen m oeten concurreren om de gunst van een alge
m een toegankelijk electoraat, zou z o ’n programma dus niet m ogelijk
zijn.
Een van de grote voordelen voor de sociaal-dem ocratie in de eerste
fase van mobilisatie was dat zij, en links in het algem een, aannemelijk
wist te maken dat ze een ‘natuurlijke’ m eerderheid van de bevolking
representeerde: ‘de (oorspronkelijke) strijd van links om als de verte
genw oordiger te w orden gezien van de “ arbeidersklasse” , de “ lagere
klassen” , de “ arm en” , de “ have-nots” ’ enzovoorts teerde sterk op de
gedachte dat deze groepen ooit de basis zouden gaan vorm en voor
een politieke meerderheid. D e enige vraag was hoe je het verzet, de
onwetendheid en vooroordelen kon overwinnen.’21 In deze zin, en
dit was cruciaal, konden de essentiële programmapunten, hoeveel
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herverdeling ze oo k impliceerden, toch als in overeenstemm ing met
het eigenbelang én het algem een belang w orden gepropageerd. D e
‘natuurlijke’ meerderheid was ondergeprivilegieerd en deze meerder
heid vorm de, in elk geval in theorie, in potentie het kiezersvolk van
links. In deze cultuur van ontevredenheid kon slechts een minderheid
tegen de eisen van links gekant zijn.
O o k dit voordeel is uiteraard verdwenen, niet in de laatste plaats
door de successen van links in de afgelopen vijftig jaar. In het Westen
dom ineert nu de ‘cultuur van tevredenheid’ , om Galbraith te cite
ren,22 waarin de natuurlijke m eerderheid zich relatief bevoorrecht
voelt. Zeker, zelfs in de kapitalistische wereld kom en nog arm oede en
achtergesteldheid voor. Z o w el binnen als buiten de grenzen van het
Westen zie je overvloedige tekenen van ‘materiële en geestelijke
nood en lijden’ ,23 en dat w orden er alleen maar meer. H et sociaal
democratische streven naar sociale rechtvaardigheid en herverdeling
van w eleer zou zeker een vervolg m oeten krijgen in de strijd tegen
deze misstanden. Maar het probleem is dat deze strijd nu een beroep
vereist op het altruïsme, en niet op het eigenbelang. Daarin ligt het
w ezenlijke verschil tussen onze tijd en die waarin de sociaal-dem ocratische partijen hun pionierswerk verrichtten.
H oew el het conflict tussen altruïsme en egoïsme de laatste jaren
acuter is geworden, is het niet geheel nieuw. In zijn analyse van Brits
stemgedrag, onderstreepte James A lt dat dit conflict in G root-B rittannië al in de jaren zeventig aan het licht trad. Terwijl Labour indertijd
de werkloosheidsbestrijding topprioriteit w ilde geven, eenpuntw aarbij slechts tien procent van de kiezers direct belang had, probeerden
de conservatieven de kiezers vooral te paaien m et een anti-inflatiebeleid, waarvoor ontegenzeggelijk een bredere publieke belangstelling
bestond.24V roeg de een dus om een altruïstische stem (opkom en voor
anderen), de ander appelleerde aan het eigenbelang (zoals lage prijzen
voor iedereen). En terwijl een beroep op het altruïsme in tijden van
overvloed nog w el enig succes had kunnen hebben, bleek het in de
periode van recessie niet echt aan te slaan.
Alts redenering kan natuurlijk gegeneraliseerd worden naar kwes
ties waarbij niet de uitruil tussen w erkloosheid en inflatie in het ge
ding is. O verigens is dit debat recentelijk in Europa w eer relevanter
geworden, door de om vangrijke en tegenstrijdige eisen die aan het
sociale beleid w orden gesteld enerzijds en de fiscale en monetaire p o 

3i

litiek anderzijds. Maar de principiële kant van het dilemma is helder:
w il links een specifiek programma handhaven o f ontw ikkelen dan
m oet dit, net als in het verleden, de eisen van gelijkheid, sociale
rechtvaardigheid en herverdeling omvatten. M et het opgeven van
deze principes zou links immers alles laten varen waarin het zich van
andere stromingen onderscheidt. Zodra een sociaal-democratische
partij deze eisen op een laag pitje zet, ontw ikkelt ze zich tot een orga
nisatie die sim pelweg uit is op zetels en macht. ‘M acht betekent dan
nog slechts d atje op de status-quo mag passen. Een hefboom naar de
samenleving ontbreekt.’25
Maar in de hedendaagse westerse constellatie heeft deze koers ook
een groot nadeel. Want een sociaal-democratische partij die hamert
op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en herverdeling, kom t, althans
op het eerste gezicht, slechts op voor de belangen van een m inderheid
van de bevolking. Z o ’n partij propageert dus een politiek, die lijn
recht ingaat tegen wat beschouw d wordt als het algem een belang.
H oe urgent haar problem en o o k zijn —en ze worden alleen maar gro
ter—, in de meeste m oderne westerse landen behoort slechts een m in
derheid tot de armen en kansarmen. Volgens de meest brede definitie
bijvoorbeeld is dit de 33 procent in de ‘twee-derdem aatschappij’ o f
de tw intig o f zelfs veertig procent in de ‘drie-vijfdem aatschappij’ .
Aangezien veel van deze mensen behalve in sociaal en econom isch
opzicht ook in politieke zin gemarginaliseerd zijn, maken ze een nog
geringer deel uit van de burgers die gaan stemmen dan van de samen
leving in haar totaliteit. Een op de positieverbetering van deze groep
gerichte politiek kan dus alleen een meerderheid krijgen als veel kie
zers uit welhaast zuiver altruïstische m otieven stemmen. D at dit w el
licht te veel gevraagd is, w ordt te m eer duidelijk wanneer je sociale
rechtvaardigheid op wereldschaal gaat eisen. Zoiets noopt immers tot
een nog veel grotere herverdeling van rijkdom m en, in dit geval van
de ontw ikkelde naar de onderontw ikkelde landen.
H et moderne strategische dilemma

Samenvattend kan dus w orden gesteld dat in hoofdzaak drie factoren
het verschil verklaren tussen de positie van de huidige sociaal-dem ocratische partijen en die w elke hun voorgangers in de beginjaren van
de massademocratie ‘genoten’ . O m te beginnen: m oderne partijen
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kunnen hun politieke identiteit niet langer ontlenen aan een reeds
bestaande electorale groep, die essentiële belangen deelt. Maatschap
pelijke groepen zijn minder gesloten dan voorheen, en hoew el veel
Europese sociaal-democratische en linkse partijen in de kern nog w el
steunen op een klasse, vorm t die inmiddels nog maar een kleine m in
derheid van het electoraat.
D e partijen zijn, ten tweede, verder van de samenleving af kom en
te staan. Als politieke entiteiten leiden ze hun eigen bestaan, terwijl
vrijw el geen enkele linkse partij nog streeft naar iets wat oo k maar in
de verste verte lijkt op organisatorische binding. Daarvan getuigen de
aanzienlijk lossere banden tussen partijen en maatschappelijke organi
saties, zow el als de gestage erosie aan de basis. In deze zin is niet alleen
de maatschappij maar oo k de politiek niet langer gesegmenteerd. M et
als resultaat dat partijen zich in de strijd om de kiezersgunst veel
kwetsbaarder voelen.
Ten derde is er nog de deels met de eerdergenoem de ontw ikkelin
gen samenhangende factor: voor de sociaal-democratie is de m ooie
tijd voorbij dat haar programma een hoge mate van vanzelfsprekend
heid had. D it kom t onder m eer doordat de oorspronkelijke politieke
doeleinden-legitim atie, incorporatie, representatie en toegang tot de
uitvoerende m a ch t-zijn bereikt. Hetzelfde geldt m in o f m eer voor
het recht op gelijke behandeling. Maar het kom t in de allereerste
plaats doordat het klassieke streven van de sociaal-democratie —en de
evidente noodzaak dit voort te zetten -n aar gelijkheid, rechtvaardig
heid en herverdeling, niet langer te verkopen vallen onder het m otto
dat de natuurlijke m eerderheid van de bevolking hierbij gebaat is. H et
is slechts een m inderheid die buiten de huidige cultuur van tevreden
heid staat. D it is de hoofdoorzaak van het feit dat de omstandigheden
fundamenteel, en w ellicht voor altijd, veranderd zijn.
Hieraan kunnen w e ten minste één zekerheid ontlenen: gezien de
volstrekt andere context waarin ze m oeten opereren, kunnen de hui
dige sociaal-democratische partijen w einig van het verleden leren. In
het bijzonder geldt dit voor het fundamentele dilemma waarvoor ze
staan, en waarvoor hun voorgangers w ein ig begrip hadden kunnen
hebben. D it dilemma kom t op het volgende neer: ofw el de partijen
blijven trouw aan hun traditionele streven alsmede aan hun aloude
politieke stijl, en trekken zich terug op wat hooguit een minderheids
positie kan worden, o f ze blijven een meerderheidspositie nastreven
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door in te spelen op de belangen van een meerderheid. In de afgelo
pen dertigjaar is w el gebleken dat deze strategie dw ingt tot aanpassin
gen o f zelfs het opgeven van de traditionele doelstellingen. D e
sociaal-dem ocraten van de beginjaren kenden dit dilemma niet. A l
dan niet terecht gingen ze ervan uit dat een natuurlijke meerderheid
zich eens achter hun programma zou scharen. Maar in de huidige
situatie m oeten er zaken tegen elkaar worden uitgeruild: de sociaaldemocratie houdt ó f vast aan haar integriteit en aanvaardt een m in
derheidspositie, ó f ze blijft naar een meerderheid streven, die opge
b ou w d wordt rond een politiek van compromis en consensus. H et
verleden biedt geen alternatief.
D e vraag die nu m oet worden gesteld, is o f het nadeel van een van
deze beide opties in een voordeel kan worden om gezet? Waaraan
m oet de legitim iteit w orden ontleend? Allereerst m oet worden er
kend dat het scenario van de minderheidspositie niet per se het meest
nadelige hoeft te zijn. D e acceptatie van een minderheidspositie in
een meerpartijenstelsel enerzijds en het streven naar een electorale
m eerderheid anderzijds vragen uiteraard om zeer uiteenlopende stra
tegieën. Maar het grootste onderscheid tussen hen ligt toch in de sim
pele vraag u ^ r j e je coalities w ilt op bou w en.26 In het eerste geval,
waarbij de partij haar kiezers een betrekkelijk onverdund programma
aanbiedt, om vervolgens in het parlement en in contacten m et andere
partijen naar compromissen te zoeken, blijft de integriteit op electo
raal—en programmatisch - niveau bewaard. In het tweede geval zijn
de compromissen reeds van m eet a f aan ingebakken. D e kiezers krij
gen dan een optelsom van diverse belangen aangeboden, waarna de
winnende partij o f coalitie hoopt een hoofdrol te kunnen spelen bij
het vaststellen van het regeringsprogramma. D e eerste optie houdt het
risico in dat standpunten die aan de basis werden gepropageerd op
eliteniveau aangelengd worden, maar ze kunnen in elk geval op de
agenda worden geplaatst. In het tweede geval is die m ogelijkheid er
niet.
H et tweede voordeel van het minderheidsscenario is duidelijker
maar ook lastiger te realiseren. H et exploiteren van het altruïsme zou
namelijk w el eens minder onm ogelijk kunnen zijn dan het lijkt. M et
andere w oorden, w ellicht valt door m iddel van politieke overtuigingsarbeid het conflict tu ss e n -e n de uitruil v a n - d e traditionele
doelstellingen van de sociaal-democratie enerzijds en het eigenbelang
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van de m eerderheid van de huidige kiezers anderzijds uit de wereld
te helpen. O m Sartori te parafraseren: in het verleden kregen collecti
viteiten een klassenstructuur omdat ze daartoe werden overreed,
waarbij de partij de slimste ‘overreder’ was door op klassensentimen
ten in te spelen.27 Z o zou oo k nu een meerderheid van het electoraat
ertoe overgehaald kunnen w orden om , zelfs tegen haar eigenbelang
op korte term ijn in, een sociaal-democratisch programma van herver
deling te omarmen. H oe onrealistisch dit vandaag de dag oo k mag
klinken, en hoezeer een altruïstische agenda nu misschien tot m isluk
ken gedoem d lijkt te zijn, toch kan alleen deze hoop vooruitgang
brengen. H et is, kortom , w ellicht m ogelijk de hoop van weleer, dat
links een m eerderheid zal w innen, nieuw leven in te blazen. Maar
daartoe m oet de eerder genoem de logica van eigen- en algemeen
belang w orden verworpen. H et bredere publiek m oet ervan over
tuigd worden dat iedereen erop vooruitgaat als het onrecht waarvan
som m igen de dupe zijn, w ordt w eggenom en. D at is de rol van partij
en. W ie die rol verwerpt, geeft toe aan de wanhoop.
Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat de omstandigheden m o
menteel bijzonder ongunstig zijn voor deze koers. Voor radicale sociaal-democratische strategieën, o f die nu gericht zijn op de econom ie
o f de verzorgingsstaat, en zeker als ze herverdeling beogen, is een
bepaalde m anoeuvreerruim te nodig. D o o r de huidige internationale
situatie ontbreekt die ruimte gew oon. Juist op dit niveau doet zich
het conflict tussen de eisen van sociale politiek en die van fiscale en
monetaire politiek het scherpst voor. D e haast van tal van Europese
landen om aan de criteria van Maastricht te voldoen, beperkt de
ruimte voor typisch sociaal-democratische initiatieven nog verder.
D it is de eerste, en grootste, belem m ering.
In de tweede plaats is er de door A lt genoem de belem m ering, dat
een beroep op het altruïsme in tijden van relatieve o f verm eende
schaarste welhaast m oet mislukken. D at de sociaal-democraten in de
eerste naoorlogse jaren zoveel succes hadden, was niet in de laatste
plaats te danken aan de toenm alige econom ische groei. Thans stuiten
pleidooien voor herverdeling op nationale schaal op m eer verzet, wat
nog veel sterker geldt voor oproepen om de ontwikkelingshulp op
peil te houden. Zelfs O ost-Europa blijkt bij zijn m oeizam e pogingen
de econom ie op poten te zetten op w einig goodw ill te m ogen reke
nen. D e derde belem m ering hangt hierm ee samen. Zij houdt in dat
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een politiek ten gunste van de m inderbedeelden onverm ijdelijk als
strijdig zal worden gezien m et het streven de groeiende onzekerheid
van de middenklassen w eg te nemen. In deze zin is Galbraiths ‘cul
tuur van tevredenheid’ er eerder een van onzekerheid en egoïsme dan
van zekerheid en zelfgenoegzaam heid. Z o w e l partijen als kiezers blij
ken het afwenden van bedreigingen van de welvaart en privileges van
de meerderheid belangrijker te achten dan het lenigen van de noden
van de kansarmen.
In het verleden wist de sociaal-democratie, in bepaalde landen al
thans, onder brede lagen van de bevolking een gevoel van solidariteit
te kweken. H et was een van haar grootste prestaties dat het eigenbe
lang een verbinding aanging m et de invoering van collectieve vo or
zieningen.28 H oew el de gestage erosie van de scheidslijnen tussen de
klassen er op den duur toe leidde dat de sociaal-dem ocratie de belan
gen van een bepaalde bevolkingsgroep niet langer kon bevorderen
onder het m otto dat het belang van de hele samenleving erm ee was
gediend, droeg het solidariteitsgevoel, dat soms door een hoo g peil
aan algemene voorzieningen werd gestimuleerd, er niettem in toe bij
dat er een nieuwe vorm van sociaal-democratische consensus ont
stond. O n der de veel m inder gunstige om standigheden van de late
jaren negentig is het precies dit soort solidariteitsgevoel dat de sociaaldemocratie nodig heeft, w il ze w eer succesvol worden.
M aar het probleem is dat de groep die baat heeft bij deze solidari
teit, alle individualisering en sociale fragmentatie ten spijt, sterk afge
zonderd is van de rest van de samenleving. D eze k lo o f tussen de kans
armen (de ontevredenen) en degenen die dat niet zijn (de tevredenen)
w ordt zelfs alleen maar groter. Waarbij nog als extra probleem kom t
dat, zoals eerder gezegd, de grote m eerderheid van de kiezers, on 
danks al hun onzekerheden, nu aan de tevreden kant van de lijn staat.
D it betekent dat in onze tijd het gevoel van solidariteit, waarschijnlijk
m eer dan ooit in het verleden, gebouw d m oet worden op altruïsme
in plaats van op eigenbelang. Er zijn slechts twee andere opties. Je
kunt je pal achter de ontevredenen scharen (en genoegen nem en m et
een permanente minderheidspositie), o f je kunt in navolging van Labour en de Amerikaanse D em ocraten inspelen op de onzekerheden
van de tevreden meerderheid. W ie in geen van beide strategieën een
voldoende basis voor legitim iteit ziet, m oet een n ieu w gevoel van
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solidariteit kweken. D it zal zonder twijfel m oeilijk zijn, maar uit alles
blijkt dat het nodig is.
(Vertaling: M argreet de Boer)
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M ARGO TRAPPENBURG
Een politieke theorie voor de nee-zeggers

Inleiding

Aan bijna elke vraag gaat een andere vraag vo o raf en in dit geval is dat
de vraag o f er überhaupt w el een nieuw beginselprogramma m oet
kom en. Z ijn beginselen niet net als idealen en levensbeschouwelijke
overtuigingen uit de tijd, nodeloos rigide en onhandig bij het voeren
van beleid? Abstraherend van het praktisch belang (beginsel- en ver
kiezingsprogram m a’s worden vaak alleen maar bedacht, bediscus
sieerd en vastgesteld; daarna verkeert het levende w oord direct in
dode letters) en abstraherend van de veronderstelde stemmotivaties
van de gemiddelde burger (men stemt op K ok, niet op de PvdA en al
helemaal niet op het beginselprogramma van de PvdA) zou ik op politiek-filosofische gronden sterk w illen pleiten voor een n ieuw b egin 
selprogramma.
Een van de belangrijkste problem en van m oderne politieke theo
rieën over sociale rechtvaardigheid is dat zij een zogeheten fundering
m oeten hebben. F ilosoof A zegt bijvoorbeeld dat mensen als m oreel
gelijken m oeten w orden behandeld. F ilosoof b betoogt dat mensen
recht hebben op leven, vrijheid en eigendom en dat niemand deze
rechten mag inperken o f aantasten, c stelt daartegenover dat de ou 
derwetse deugdzaam heid in ere m oet w orden hersteld en dat mensen
zich in hun gedrag tegenover elkaar m oeten laten leiden door naas
tenliefde en barmhartigheid.

A, B

en c vragen elkaar vervolgens naar

het waarom van hun respectieve stellingname. Wat is de basis van
deze visies op rechtvaardigheid? W e leven in de twintigste eeuw; A,
b en c kunnen niet m eer zeggen dat deze principes aan hen geopen
baard zijn, dat zij w ortelen in D e M enselijke R e d e (‘J ouw rede is de
mijne niet’) o f dat zij kunnen worden afgeleid uit de tien geboden.
Rechtvaardigheidsfilosofen hebben in de afgelopen decennia twee
m ooie alternatieve antwoorden bedacht op het funderingsprobleem .
H et ene antwoord is dat van John Rawls. D eze bew eert dat de door
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hem ontw orpen rechtvaardige samenleving inderdaad rechtvaardig is
omdat redelijke mensen het daarover eens zouden zijn onder omstan
digheden van strikte onpartijdigheid. Als w ij allemaal abstraheren van
ras, geslacht, culturele achtergrond en van onze specifieke karakterei
genschappen, talenten en geloofsovertuiging en vervolgens m et elkaar
gaan onderhandelen over een rechtvaardige samenleving, dan kom en
w ij uit op datgene wat Raw ls heeft bedacht.1
H et andere antwoord is dat van M ichael Walzer. In Walzers visie
is de door hem beschreven samenleving rechtvaardig, omdat zij geba
seerd is op waarden die wij ergens, im pliciet misschien, nu reeds met
elkaar delen. Er ligt een rechtvaardige samenleving besloten in de
norm en en regels en instituties van vandaag en het is aan de filosoof,
in casu aan Walzer, om deze verborgen samenleving aan de opper
vlakte te brengen.2
Aan beide antwoorden kleven nadelen. H et grootste bezwaar tegen
de oplossing van R aw ls is dat zijn rechtvaardigheidsbeginselen door
deze brede basis (alle redelijk denkende mensen m oeten zich hierin
kunnen vinden) nogal vaag o f poly-interpretabel zullen zijn. H et b e
langrijkste probleem m et Walzer is dat hij zijn hand vaak overspeelt:
de door hem geschetste rechtvaardige Amerikaanse samenleving kan
op een aantal punten met de beste w il van de wereld niet worden
begrepen als een samenleving onder de oppervlakte van de huidige
Amerikaanse norm en en waarden.
Vanuit politiek-filosofisch perspectief bezien lijkt het mij dus pure
luxe om een rechtvaardige samenleving te m ogen ontwerpen, simpel
w eg gebaseerd op een aantal politieke beginselen die je deelt m et
geestverwanten. Je hoeft er niet voor te waken dat alle redelijke m en
sen het m et je eens zullen zijn, je bent niet op voorhand gebonden
aan de waarden en norm en van vandaag; je kiest en je hoopt dat velen
m et jo u dezelfde keuze zullen maken. Bij het ontw erpen van een
rechtvaardige samenleving is politiek denken vrijer dan filosoferen.
(Het om gekeerde geldt overigens ook. D e filosoo f hoeft zijn ge
dachten niet te laten hinderen door electorale, econom ische o f ande
re praktische overwegingen; de politicus kan daar nauwelijks om 
heen.)
In w eerw il van de boven aangeduide beperking hebben m oderne
rechtvaardigheidstheoretici interessante ideeën over sociale rechtvaar
digheid. H et zou een goed idee zijn kennis te nem en van het w erk
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van deze denkers bij het opstellen van een n ieu w beginselprogramma
en w el om twee redenen. Ten eerste omdat sociale rechtvaardigheid
de bestaansreden en het fundamentele uitgangspunt hoort te zijn van
de Partij van de Arbeid. Ik bew eer niet dat de PvdA zich niet bezig
m oet houden m et andere dan sociaal-econom ische vraagstukken als
milieu, Europese integratie, criminaliteitsbestrijding, emancipatie. D e
P vdA zou deze vraagstukken echter m oeten bezien vanuit het per
spectief van sociale rechtvaardigheid. W ie dragen de lasten van een
milieubeleid? Is dat eerlijk? Kan dat eerlijker? H oe m oeten de belan
gen van de kinderen van m orgen w orden afgewogen tegen die van de
kinderen van vandaag? H oe rechtvaardig is de Europese U n ie en voor
wie? Valt zoiets als een Fort Europa uit te leggen in term en van socia
le rechtvaardigheid aan diegenen die het fort niet inkom en? Kunnen
de huidige veertig- o f vijftigplussers aan hun kinderen uitleggen dat
het rechtvaardig is dat zij twee keer zo snel m oeten afstuderen als hun
ouders? Kunnen zij hun jon gste kinderen uitleggen dat die oo k nog
w eer veel sneller m oeten studeren dan hun driejaar oudere broer o f
zus? D e meeste vraagstukken die zich voordoen als econom ische,
ethische o f begrotingstechnische problem en zijn in potentie ook
kwesties van sociale rechtvaardigheid en het hoort de missie van de
PvdA te zijn, die kant van de zaak te benadrukken. H et lezen van
rechtvaardigheidstheorieën zoals die sinds 1971 zijn geschreven, kan
daarbij inspirerend werken.
D e tweede reden waarom de partij o f althans de commissie die het
beginselprogramma zal gaan ontw erpen, zich gretig zou m oeten stor
ten op de m oderne rechtvaardigheidsdenkers, is plat en simpel. D e
veroudering van het beginselprogram m a-1977 schuilt niet alleen in de
veranderde ‘toestand in de w ereld’ . Zij schuilt o o k in de licht marxis
tische stijl van argumenteren die het programma kenm erkt. Sociale
rechtvaardigheid als thema is helemaal niet ouderwets o f achterhaald;
het is ouderwets om daarover te schrijven in term en van ‘oude en
nieuwe klassenstrijd’ , ‘grondin gemeenschapsbanden brengen’ , ‘hiër
archische en elitaire relaties die door het kapitalisme in stand w orden
gehouden en versterkt’ en ‘collectivisatie van belangrijke productie
m iddelen’ .
Als er aansluiting wordt gezocht bij m oderne rechtvaardigheidsthe
orieën, laat de belangrijkste keuze bij het schrijven van een sociaal
democratisch beginselprogramma zich form uleren als een keuze tus-
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sen R aw ls en Walzer. Ik g e e f een schets van beide theorieën en een
korte impressie van de bijbehorende voor- en nadelen.
Rawls

In R a w ls’ rechtvaardige samenleving staat een tweetal principes cen
traal: i . Iedereen dient te beschikken over een zo groot m ogelijk pak
ket van klassieke vrijheidsrechten. 2. Sociaal-econom ische ongelijk
heden zijn alleen dan te rechtvaardigen als ook de minst bedeelden
van deze ongelijkheid profiteren. M et andere woorden: elke maatre
gel o f institutie die denivellerend w erkt m oet een netto vooruitgang
betekenen voor de minima.
H et belangrijkste voordeel van deze principes is dat vrijw el ieder
een zich hierin zal kunnen vinden, binnen de PvdA zeker en daarbui
ten w ellicht ook. Als socialisten zich zelf vooral w illen zien als lib era 
len w ie het menens is’, als de PvdA zich w il ontw ikkelen tot een catch
all-partij die o o k openstaat voor liberalen w ier enige bezwaar tegen
de v v d is dat zij ‘daar hun sociale ei niet kw ijt kunnen’, dan is een
keuze voor R aw ls aan te bevelen. Een Rawlsiaans beginselprogram 
ma is een ideaal uitgangspunt voor een voortgezette samenwerking
m et v v d en d 6 6 , het is inpasbaar in de liberale tijdgeest en het is ta
m elijk m arktvriendelijk. M et een Rawlsiaans beginselprogramma
ontstaan verschillen van m ening pas op het niveau van de concrete
uitvoeringsmaatregelen. Z ijn de hoge winsten in de farmaceutische
industrie indirect ook in het belang van de minima? H oe zit dat met
de notarisinkomens? Gaan de minima er door deze o f gene m ilieu
maatregel op voor- o f achteruit? Wat hebben de minima voor baat bij
het huidige systeem van hypotheekrenteaftrek? Een Rawlsiaans be
ginselprogramma zou de PvdA in staat stellen alle problem en en oplos
singen te relateren aan het vraagstuk van sociale rechtvaardigheid (een
voordeel), maar het zou dat w el bij elk vraagstuk doen op dezelfde
manier. D at laatste is een belangrijk nadeel (ik heb nu al last van ver
zadigingseffecten als ik PvdA-Kamerleden hoor beweren dat zij, onge
acht wat er verder voor vreselijks zal gebeuren, ervoor garant staan
dat de hoogte en de duur van de uitkeringen op peil zullen blijven).
Afhankelijk van de mate waarin de PvdA het tweede principe van
R aw ls centraal zou stellen, zou de partij ook w orden tot een partij
voor en van de minima. D it kan een voordeel zijn (vanuit de positie
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van de minim a is het misschien een veilig idee dat een wat grotere
partij dan de s p structureel prioriteit geeft aan hun belangen), maar dat
hoeft niet. H et kan oo k een vorm van blikversmalling zijn om de
inhoud van het begrip sociale rechtvaardigheid te reduceren tot ‘zor
gen voor de m inim a’ .
Walzer

D e basisuitgangspunten voor Walzers rechtvaardigheidstheorie zijn i .
autonom ie van maatschappelijke sferen en 2. com plexe gelijkheid.
Ons leven speelt zich a f in verschillende maatschappelijke sferen: de
sfeer van de markt, de sfeer van de politiek, de sfeer van het onder
wijs, de sfeer van het gezin, de sfeer van de vrije tijd, de sfeer van de
gezondheidszorg. In elke sfeer gelden andere rechtvaardigheidscriteria
en elke sfeer is daarmee, als het goed is, een nieuw e kans voor indivi
duen om in enige vorm maatschappelijke waardering te verwerven.
Als de verschillende sferen inderdaad van elkaar gescheiden blijven,
ontstaat com plexe gelijkheid: mensen die het niet maken op de markt
zijn misschien w el grote geleerden; mensen zonder schooldiplom a
kunnen zich ontpoppen als goede huisvaders, toegew ijde gem eente
raadsleden, o f de beste voetbalcoach bij de pupillen. Een rechtvaardi
ge samenleving is er een waarin per sfeer andere mensen op andere
gronden het eerst aan bod kom en o f het voor het zeggen hebben.
O o k aan een keuze voor deze theorie kleven voor- en nadelen.
C om plexe gelijkheid lijkt een m ooi, eigentijds ideaal waar de sociaaldemocratie haar voordeel m ee kan doen. Sociale rechtvaardigheid in
de visie van Walzer is een zaak waar de hele gemeenschap, niet alleen
het armste deel daarvan, belang bij heeft. H et houdt daarmee reke
ning met een aloud adagium van de verzorgingsstaat: ‘a service that
is reserved for the poor is a poor service’ .3 H et bewaken van de auto
nom ie van maatschappelijke sferen (geen marktprincipes aan de universiteit, in de politiek en in de gezondheidszorg) is een zaak die ie
dereen ter harte gaat. D e argumentatie wisselt per sfeer, omdat zij
gerelateerd zal zijn aan de daar geldende rechtvaardigheidscriteria.
H et idee van grote dram m erigheid w ordt hierm ee voorkom en.
K iezen voor een programma a la Walzer brengt evenwel ook risi
c o ’s m et zich mee. H et bewaken van de grenzen van maatschappelij
ke sferen betekent in veel gevallen het opw erpen van dammen tegen
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het marktmechanisme en tegen privatisering als m iddel voor al u w
kwalen. D e PvdA zou zich m oeten afzetten tegen de door W öltgens
zo treffend beschreven w ereldw ijd gedeelde neoliberale consensus.4
In de politieke praktijk van alledag is het verm oedelijk m akkelijker
om overal m ee in te stemmen mits de minima maar worden gecom 
penseerd, dan om principieel verzet aan te tekenen bij het privatiseren
van het openbaar vervoer, het steeds ontoegankelijker w orden van
het hoger onderwijs voor m inder draagkrachtige studenten, het hef
fen van eigen bijdragen voor ziekenfondsverzekerden, het bij vo or
rang behandelen van econom isch nuttige werknem ers in het zieken
huis, het privatiseren van ambtelijke diensten en de afschaffing van de
Ziektew et. D e theorie van W alzer levert niet een beginselprogramma
op dat zich m oeiteloos zou laten onderschrijven door de hele paarse
coalitie; het zou verm oedelijk al te ver gaan voor de neoliberale vleu 
gel in de partij zelf.
Ondanks deze nadelen lijkt Walzer beter dan Rawls. Als de PvdA een
beginselprogramma wenst dat de strijd aangaat met het alomvattende
liberalisme, als de PvdA een politieke theorie w il bieden aan de neezeggers van W öltgens, dan biedt de theorie van Raw ls te w einig hou
vast: die kan te makkelijk worden geherform uleerd tot een soort soci
ale paragraaf o f een sociale randvoorwaarde bij het econom ische libe
rale project. D e theorie van Walzer biedt de kans om dat project aan
alle kanten onder vuur te nemen.
Noten

i. John Raw ls, A Theory ofjustice , C am bridge (Massachusetts) 1971.
2. M ichael Walzer, Spheres ofjustice. A Defence o f Pluralism and Equality , O xford 1983, p. xiv.

3. R o b ert E. G oodin, Reasons fo r Welfare. The Political Theory o f the
Welfare State, Princeton (N ewJersey) 1988, p. 55.

4. Thijs W öltgens, D e n ee-zeggers o f D e politieke gevolgen van het eco
nomisch liberalisme, Amsterdam 1996.
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BART TROM P
Een eeuw sociaal-democratische beginselprogram m a’s in N ederland

D e laatste jaren heerst in en om de Partij van de Arbeid het misver
stand dat de sociaal-democratische stroming in de Nederlandse poli
tiek ontstond in 1 894, toen de Sociaal Dem ocratische Arbeiders Partij
( s d a p ) w erd opgericht. Vandaar dat in 1994 het eeuwfeest van de
b ew eging op een enerzijds o verd ad ige-zo zag ruim een dozijn b o e
ken het licht naar aanleiding van dit jubeljaar—maar anderzijds toch
o o k wat besmuikte manier werd gevierd: terwijl de partij er electoraal
slechter voor stond dan ooit in haar geschiedenis, was zij oo k nog
ideologisch de kluts kw ijt. D e viering kreeg zo m eer het karakter van
een terugblik op een rijk verleden dan van een daarop gebaseerde
gezamenlijke verm anning ten aanzien van de toekomst.
D e sociaal-democratische stroming is in N ederland echter eerder
opgew eld dan dit jubileu m suggereerde. D e voorganger van de s d a p ,
de Sociaal-Dem ocratische B on d ( s d b ), behoort zonder m eer tot die
stroming, althans tot de periode waarin interne w rijvin gen tot split
sing, en oprichting van de s d a p , leidden .1
Een beschouw ing over een eeu w socialistische beginselprogram 
m a’s hoort dus te beginnen m et het programma van de s d b .
D e Sociaal-Democratische Bond

D e oprichting van de s d b hield rechtstreeks verband m et het b egin 
selprogramma, al is die term voorlopig nog een anachronisme. D e
Sociaal-Dem ocratische B on d ontstond in 1882 uit een bundeling van
de dan bestaande, plaatselijke, Sociaal-Dem ocratische Verenigingen.
D e eerste daarvan kw am in 1878 voort uit de Amsterdamse smeden
vereniging de Volharding, die tot dan deel uit had gemaakt van het
A lgem een Nederlandsch W erklieden Verbond (a n w v ). H et congres
van het a n w v in ju n i 1878 verw ierp echter het voorstel om het ‘Pro
gram van G otha’ over te nemen. D it was het program waarop de bei
de Duitse socialistische partijen, die van de Lassalleanen en die van de
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marxisten, zich in 1 87$ hadden gevonden bij hun fusie tot de Sozialis
tische Arbeiterpartei Deutschlands. D e Volharding had W illem A n 
sing, veteraan van de ‘Internationale’ , naar het congres van de a n w v
afgevaardigd, en hij had het voorstel gedaan om het Duitse program
in zijn geheel over te nem en, om langs deze w eg het a n w v te radica
liseren.2 D it voorstel werd afgewezen, waarna Ansing cum suis de
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verlieten en de ‘Sociaal-Dem okratische Vereeniging’ te A m 
sterdam oprichtten, die vervolgens inderdaad een vertaalde versie van
het Gothaer Program vaststelde. Toen de sd b in 1882 tot stand kwam ,
nam de bond een enigszins gew ijzigde versie van dit program aan, op
grond van discussie en beraad waarover wij in het duister tasten, want
de geheim houding waarin de sd b meestentijds moest opereren, heeft
ertoe geleid dat hiervan geen schriftelijke verslagen zijn overgeleverd.
In dit program heet het dat ‘arbeid de bron is van alle rijkdom en
beschaving’ , dat daarom iedereen recht heeft op arbeid, maar dat ‘het
m onopolie van de klasse der kapitalisten’ op ‘de arbeidsmiddelen’ de
‘arbeidende klasse tot ellende en knechtschap’ veroordeelde. O m de
arbeid te bevrijden streefde de s d b daarom ‘naar den vrijen staat der
socialistische maatschappij’ . Daartoe moest de staat andere grondsla
gen krijgen: algemeen kiesrecht, directe w etgeving door het volk,
algemene w eerplicht, vrijheid van m eningsuiting en van vergadering,
kosteloze rechtspleging en kosteloos onderwijs, en volledige gelijkbe
rechtiging van mannen en vrouwen. D at laatste punt was een opval
lende toevoeging, want dit ontbrak aan het grote voorbeeld, het Pro
gram van G otha.3Vervolgens bevatte het program een aantal stappen
om dit doel spoediger te bereiken, zoals progressieve belastingheffing,
invoering van een norm ale arbeidsdag, en een ‘w et op den arbeid’ en
nog zo wat.
Gedeeltelijk droeg het programma van de s d b dus een staatkundig
karakter, gedeeltelijk was het gericht op rechtstreekse verbeteringen
in arbeidsomstandigheden. In beide gevallen werd de bond gecon 
fronteerd m et een vrijw el onoplosbaar probleem van tactiek. D e
staatkundige eisen vooronderstelden immers dat zij m et kans op suc
ces gesteld konden worden, maar dit vereiste op zijn minst invoering
van het algemeen kiesrecht. D e inspanningen te dien einde liepen in
de jaren tachtig echter op niets uit; de Kam erzetel die de ongekroon
de leider van de s d b , Ferdinand D om ela N ieuw enhuis, in 1888 be
haalde was daarvan de paradoxale demonstratie.4 Maar ook de w eg
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van ‘directe actie’ bleek uitzichtloos, in een klimaat van forse overheidsrepressie.5
H et Erfurter Programm

en de

sdap

Toen in 1891 de Duitse sociaal-dem ocraten een n ieuw program aan
vaardden, en zich tot Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( s p d )
vernoem den, was dat voor de s d b m ede aanleiding om tot de opstel
ling van een n ieuw program over te gaan, dat opnieuw een replica
van het Duitse voorbeeld leek te worden. Z over zou het echter niet
kom en. V oor de m eningsverschillen binnen de s d b over het program
zich konden uitkristalliseren in een nieuw concept, ontstond er een
conflict over de politieke tactiek dat in 1894 uitliep in de oprichting
van de s d a p , die, alleen al om haar socialistische orthodoxie oo k in
ternationaal te demonstreren, een parafrase op het Erfurter program
van de s p d aannam.
Van een ‘beginselprogram m a’ in de letterlijke zin was hier geen
sprake. N e t als het programma van Erfurt bestond het eerste program 
ma van de s d a p (dat in 1895 werd vastgesteld) uit tw ee gedeelten, een
‘principieel deel’ en een ‘strijdprogramma’ . In het eerste deel werd
uiteengezet hoe de kapitalistische samenleving zich noodzakelijker
wijs verder zou ontw ikkelen. D eze uiteenzetting—in de oorspronke
lijke versie van de hand van Kautsky6—is toonaangevend voor de w ij
ze waarop de denkbeelden van Karl M arx werden gerecipieerd in het
socialisme van de Tweede Internationale. D e m otor van de maat
schappelijke ontw ikkeling wordt, aldus het program, gevorm d door
de dynam iek van de productiekrachten, die op haar beurt afhangt van
het gebod naar w instvergroting waaraan de bourgeoisie, de bezitters
der productiem iddelen, gehoudenis. ‘Akkum uliert, akkumuliert! Das
ist Moses und die Propheten’ (Marx). D e ‘bew egingsw etten’ die hier
uit voortvloeien zijn niet vatbaar voor menselijke beïnvloeding, en zij
werken onherroepelijk in de richting van een definitieve crisis van het
kapitalisme, die op zijn beurt de komst van het socialisme onafw end
baar maakt. D it mechanische en deterministische wereldbeeld liet
eigenlijk geen ruim te voor socialistische politiek. D ie kon in deze
visie immers niets veranderen aan deze ontw ikkeling, en evenmin
had het daarom zin als een socialistische partij zich zou baseren op
bepaalde ethische uitgangspunten. N iet moralisme was het fundament

van de nieuw e bew eging, maar ‘wetenschappelijk socialisme’ , in feite
niet zozeer een wetenschap als w el een filosofie van de geschiedenis.
E igenlijk was hier in de strikte zin niet eens sprake van een ‘pro
gram m a’, een ‘geschrift waarin werkzaam heden die volgens een b e
paald plan zullen worden uitgevoerd, staan opgesom d’.7 Z o ’n plan
was er immers helemaal niet, sterker nog: het principiële deel van het
Erfurter program sloot de m ogelijkheid ervan zo goed als uit. Een
uitw eg werd echter geboden door de klassenstrijd. D eze diende geor
ganiseerd te worden door de sociaal-democratische partij, die aldus
streefde naar de verovering van ‘alle politieke rechten’ en naar ‘w et
geving ter invoering van onm iddellijke verbeteringen in de toestand
der niet-bezittende klasse en ter bespoediging der econom ische revo
lutie’ .
Z o kon toch de verbinding worden gelegd m et het ‘Strijdprogram ’,
dat in een twaalftal artikelen invoering o f uitbreiding van de sociale
en politieke rechten van de bevolking opeiste, en door m iddel van
staatsoptreden verbetering van de levenskansen en welvaart van de
mensen tot stand w ilde brengen.
‘Richtingen- en partijstrijd’
D aarm ee bestond er al onm iddellijk een fundamentele spanning tus
sen het ‘principiële deel’ en het ‘strijdprogramma’ . Want in feite was
het in het geheel niet duidelijk waarom de realisatie van dit laatste de
‘overgang naar het socialisme’ m et zich mee zou brengen. Bij de s p d
was het strijdprogramma geschreven door Eduard Bernstein, die zich
enkele jaren later tot de grondlegger van het revisionisme zou ont
w ik kelen .8 H et grote conflict tussen orthodoxe marxisten en revisio
nisten kan inderdaad, zoals Kolakow ski stelde, gereduceerd worden
tot de vraag w elk deel van het Erfurter program w erkelijk mentaliteit
en beleid van de s p d tot uitdrukking bracht9, en die vraag geldt min
o f m eer ook de s d a p .
In de Nederlandse sociaal-democratische bew eging heeft zich niet,
zoals in de Duitse, een debat over het revisionisme afgespeeld. D e
pendant ervan was echter de ‘richtingen- en partijstrijd’ die zich tus
sen 1900 en 1909 in de s d a p voordeed en die uitputtend is geboek
staafd door B u itin g .10 In de kern ging het hier om een conflict over
de juiste w eg naar het socialisme. Aan de ene kant bevond zich Troel-
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stra, die afstand behield ten opzichte van het revisionisme, maar tege
lijkertijd benadrukte dat in de Nederlandse context de marxistische
theorie slechts een beperkte betekenis voor de te voeren politieke
strategie en tactiek kon hebben. D eze hadden zich allereerst te richten
op de constituering van een door late industrialisatie toch al w einig
ontw ikkelde arbeidersklasse, en in dat kader gebruik te maken van
alle m ogelijkheden tot concrete hervorm ingen. Daartegenover for
muleerde J. Saks (pseudoniem van Pieter W iedijk), als de bekwaamste
der marxistische intellectuelen in de s d a p , een alternatief strategisch
concept, dat nu juist de marxistische theorie (zoals uitgelegd door
Kautsky) als richtinggevend voor de praktische politiek beschouwde.
O f, zoals B uiting het samenvat: ‘D it concept w eet theorie en bew e
ging in een magistrale com positie verenigd te houden door de theo
rie, die inderdaad een voorlijk Fremdkörper vorm t in het licht van de
bestaande condities, als een gids te beschouw en die de partij veilig zal
loodsen door de bedreigende transitieperiode naar het schitterende
hoogland van het gerijpte industriële kapitalisme, waar de eindstrijd
om de staatsmacht zal plaatsgrijpen.’ 11
Een aantal van de controversen in deze ‘richtingen- en partijstrijd’
vloeide min o f m eer rechtstreeks voort uit form uleringen in het b e
ginselprogramma, en de w ijze waarop de Kamerfractie van de s d a p
deze had uitgelegd. Daarom was het niet verbazingw ekkend dat in
deze samenhang in 1906 het besluit werd genom en tot de opstelling
van een nieuw beginselprogramma te kom en, waarin de door nie
mand van de betrokkenen ontkende discrepantie tussen ‘theorie’ en
‘b ew egin g’ zou worden opgeheven. Te m eer waar het programma
van 1895 toch het jachtig resultaat was geweest van inspanningen om
de nieuw e partij zo snel m ogelijk te presenteren als de echte sociaal
democratische partij van Nederland.
‘N iem and van ons had het marxisme toen d oor-en -d oor bestu
deerd,’ stelde Troelstra in een terugblik. ‘Z o o onrijp als w e allen w a
ren, hebben w e het programma gemaakt, in een paar uurtjes, niet als
vrucht van ernstige studie en voorbereiding, maar als een noodprogram, om iets te hebben om m ee te kunnen vechten.’ 12
M et een gewiekstheid waarvan hij zich zelf maar ten dele bewust
was slaagde Troelstra erin zow el te voorkom en dat de partijstrijd er
een werd tussen ‘orthodoxen’ en ‘revisionisten’ , m et h em zelf als lei
der van de laatsten, als om zijn ‘marxistische’ tegenstanders zo uit el
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kaar te spelen dat de extrem en onder de laatsten in 1909 op het partij
congres in D eventer gedw ongen werden de s d a p te verlaten, en tot
oprichting van de Sociaal-Dem ocratische Partij in Nederland over
gingen, voorloper van de Com m unistische Partij Holland. O m te
demonstreren dat zij die uittraden de rechtzinnigheid vertegenw oor
digden, namen zij vooreerst het SDAP-programma van 189$ onveran
derd over.13
D e drie eerste programma’s in perspectief

M et deze afscheiding nam de relevantie van program herziening af;
niet langer vorm den de voorbereidingen hiertoe het ideologisch slag
veld tussen de twee strategische concepten. H et nieuw e program is
ten slotte op het partijcongres van 1912 vastgesteld; tekenend is dat er
destijds geen pogin g is ondernom en het te voorzien van een gezag
hebbende toelichting, zoals dat w el was gebeurd m et het program van
1895. Troelstra had destijds een veelvuldig herdrukte brochure D e
s d a p ; haar ontstaan, doel en streven gekenschetst geschreven.14 Pas vele
jaren later zou een toelichting op het program van 1912 het licht zien,
nota bene geschreven door H. W iardi Beekm an. D eze was niet alleen
in het geheel niet betrokken geweest bij de totstandkoming ervan,
maar was o o k een van de drijvende krachten achter de opzet van het
beginselprogramma van 193 7.15
H et nieuwe programma nuanceerde in bepaalde opzichten de ana
lyse van de ontw ikkeling van het kapitalisme in dat van 1895, en ga^
een belangrijker plaats aan de praktische politiek en de machtsvor
m ing van de arbeidersklasse. N iettem in b leef het marxistische maat
schappij- en wereldbeeld van het program van 1895 feitelijk intact.
Vanaf de veilige afstand van het heden vallen de overeenkomsten
tussen de programma’s van 1882, 1895 en J9 12 eerder op dan hun
verschillen. Steeds was hun voornaamste betekenis de constitutie van
een oorspronkelijke politieke identiteit. H et uitzetten van een politiek
inhoudelijke koers kw am hierbij vergeleken op het tweede plan. D at
is gem akkelijk te verklaren: voor de socialistische bew eging gold dat
zij veel meer een constructie was dan partijen en stromingen die een
vanzelfsprekende basis hadden in gedeelde religieuze opvattingen en
organisaties o f in gemeenschappelijke sociaal-politieke denkbeelden,
en die zich zelfs waar dit niet volledig opgeld deed, altijd deel wisten
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van de toenm alige Nederlandse natie, ook als dat staatkundig slechts
in tendentie het geval was.
Een tweede overeenkomst is het gem eenschappelijke perspectief:
deze docum enten beschrijven en becijferen de tendentiële maar ei
genlijk toch onverm ijdelijke overgang van kapitalisme naar socialis
me. H et ‘wetenschappelijk socialisme’ leverde daarvan het bewijs, en
demonstreerde zo ook het kw alitatief andere karakter van de s d a p
ten opzichte van ‘norm ale’ politieke partijen. H et vertaalde zich in
een politieke cultuur die veel m eer door sociologische en econ om i
sche argumentaties werd gevuld dan door juridische en historische,
zoals bij andere partijen.
Maar terwijl de s d b het slachtoffer werd van de tegenstrijdigheden
tussen theorie en werkelijkheid, wist de s d a p daaraan te ontsnappen
dankzij de uitbreiding van het kiesrecht, waarop zij zich, n ood ge
dwongen, concentreerde in haar politieke acties. Terwijl het ‘strijdprogramm a’ theoretisch in dienst stond van de transitie van kapitalis
m e naar socialisme, vervulde het in feite een geheel andere rol: het
droeg, wellicht op doorslaggevende wijze, bij aan de uitbreiding van
de politieke en sociale rechten van de Nederlandse bevolking. Binnen
het kader van de bestaande liberaal-democratische staat, zou men
kunnen zeggen. M et m eer recht valt te stellen dat de laatste door dit
ijveren juist kw alitatief van karakter veranderde. D e tegenstelling
tussen liberalisme en volksdemocratie werd overw onnen ten koste
van het eerste.16 In praktische term en bleek het sociaal-democratisch
programma in veel opzichten niet zeer te verschillen van dat van radi
cale liberalen; alleen het perspectief waarin hervorm ingen werden
gezien, verschilde. V oor de radicalen ging het om een pragmatische
en geleidelijke uitbreiding van de liberaal-democratische staat; de
socialisten wensten hervorm ingen te beschouw en als voorlopige stap
pen in de richting van een volledig anders ingerichte staat en samenle
ving. H et is niet gewaagd om te denken dat in die verw achting ook
een voornam e basis lag voor de ernst en ijver waarm ee zij praktische
hervorm ingen nastreefden. Vandaar dat ik al jaren m et veel instem
m ing Frank P arkin s-toen hij het schreef werden sociaal-democraten,
zeker in Groot-Brittannië, geacht zich te schamen voor wat ze waren
en wat ze deden17-sarcastisch bedoelde aforisme citeer dat ‘social
democrats could be regarded as liberals w h o really mean it’ .18
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D e constructie van het socialisme

A l dan niet toevallig vorm t de invoering van het algemeen kiesrecht
tendentieel het einde van het perspectief van waaruit de eerste drie
sociaal-democratische beginselprogram m a’s zijn geconcipieerd. D e
innerlijke tegenstrijdigheid van dit perspectief, waarin de toekom st
even onverm ijdelijk was als veraf bleef, dw on g als het ware de partij,
en zeker haar aanvoerders, w egen te zoeken om de toekom stige socia
listische orde voor te bereiden en alvast voorlopig gestalte te geven;
de extrapolatie o f extensivering in democratische richting daarvan
schoot in ieder geval tekort; dat was niet genoeg om de pretenties van
de bew eging te schragen. D eze tegenstrijdigheid werd nog klem m en
der toen de invoering van het algemeen kiesrecht niet leidde tot de
electorale winst die in het marxistisch perspectief verzekerd was: het
proletariaat, dat was (op het kw antitatief te verwaarlozen aandeel van
‘één reactionaire massa’ 19), het volk (althans, wanneer de concentratie
van het kapitaal ver genoeg zou zijn voortgeschreden), en zulks zou
zich via de stembus vertalen in een overweldigende m eerderheid voor
de sociaal-democratische partij, die daarmee het mandaat verw ierf om
op vreedzame w ijze het socialisme in te voeren.
Maar wat hield dat in, ‘het socialisme’? Daarover was niet veel dui
delijk, mede door het verbod op afbeeldingen van de utopie, door
M arx zo pregnant maar achteraf oo k profetisch verw oord in de for
m ulering dat hij niet van plan was om recepten voor de gaarkeukens
van de toekomst uit te schrijven. Naarmate de ‘overgang naar het
socialisme’ alleen al door het verloop van de tijd een klem m ender
probleem werd, dat kennelijk niet vanzelf werd opgelost, groeide dus
de drang om constructies te scheppen die het einddoel inhoud zouden
geven.20
In een nieuw beginselprogramma zouden deze constructies voor
eerst niet resulteren, w el in een reeks rapporten: Troelstra’s denkbeel
den over ‘het politiek systeem der sociaal-dem ocratie’21; het ‘socialisatierapport’ (1920) en dat over m edezeggenschap in de bedrijven
(1923); het ambitieuze rapport Nieuwe organen, dat doorborduurde op
Troelstra’s denkbeelden over ‘functionele dem ocratie’ (1931)22; en
ten slotte H et Plan van de Arbeid (1935).23
Gem eenschappelijk aan al deze docum enten is dat zij ingrijpende
institutionele hervorm ingen in de bestaande staatkundige en sociaal-
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econom ische ordening uitwerken en voorstellen, waarbij overigens
steeds verontschuldigend wordt gesteld dat deze hervorm ingen op
zijn best stappen in de richting van het ware socialisme zijn, maar
m eer o o k niet: het ware socialisme blijft over de horizon wijken. D e
algemene teneur van deze hervorm ingsvoorstellen is enerzijds een
grotere greep van de staat op de econom ie, maar anderzijds een ver
sterking, verfijning en uitbreiding van de democratie, in staatkundig
zow el als sociaal opzicht. D e s d a p liep hierm ee overigens in de pas
m et andere sociaal-democratische partijen in de jaren twintig, die zich
in W est-Europa alle geconfronteerd zagen m et de vraag wat te doen
nu aan hun eerste eisen, politieke rechten en een zekere regulering
van de arbeid, was tegem oetgekom en zonder dat daarmee uitzicht
werd geboden op een kw alitatief andere maatschappelijke orde die als
‘socialistisch’ kon worden bestempeld.
Daarnaast kregen zij in deze periode m et drie verschijnselen te ma
ken waarvan er twee niet pasten in het oorspronkelijke sociaal-dem o
cratische perspectief: het ontstaan van de Sovjetunie, en de vorm ing
van daarmee verbonden communistische partijen en de opkom st van
fascistische en nationaal-socialistische bew egingen en regimes. H et
derde fenom een was de Grote Depressie die aan het eind van de jaren
tw intig uitbrak. D at het kapitalisme instabiel was, en m et zekerheid
tot terugkerende crises van overbesteding en onderconsum ptie leidde,
behoorde tot de kern van het sociaal-democratisch gedachtengoed.
M aar dit verschilde niet van de neoklassieke econom ische theorie in
de opvatting dat zulke crises zow el ‘natuurnoodzakelijk’ waren, als
niet corrigeerbaar door politieke maatregelen ‘binnen het kapitalis
m e’ . Voor de meeste sociaal-dem ocraten was het zeker dat alleen on
der het socialisme van zulke crises geen sprake m eer kon zijn. D e
lengte en scherpte van de Grote Depressie onderm ijnden niet alleen
zulke zekerheden, maar ook de geloofwaardigheid, ja, de basis van de
s d a p zelf.
D e ‘ herziening’ van 1937

O n der deze omstandigheden stelde partijleider Albarda in 1934 voor
na te gaan o f het niet nodig was tot een nieuw e politieke oriëntering
van de s d a p te kom en. D eze taak viel toe aan de zogenaam de H erzieningscommissie, en de vraag die de commissie moest beantw oorden
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was die naar de behoefte aan een nieuw beginselprogram m a.24 H et
antwoord was negatief, oo k al werd in resoluties op basis van het rap
port van de commissie ten behoeve van het jaarlijkse partijcongres
hier en daar duidelijk afstand genom en van het ‘Leidse program ’ (het
Partijcongres van 1912 was in Leiden gehouden). N iet veel later
kw am het toch tot het besluit de partij door m iddel van een nieuw
beginselprogramma een ander gezicht te geven. H et dode gew icht
van diegenen in de leiding der partij die in elke verandering een aan
tasting en verloochening van de identiteit van de s d a p zagen, maar
ten dele vooral beducht waren voor de ongewisse politieke en electo
rale gevolgen van een herziening, werd terzijde geschoven door A lbarda, de nieuwe partijvoorzitterVorrink, en vooral W illem Banning.
D e commissie die het nieuw e programma moest concipiëren werd,
anders dan de Herzieningscommissie, niet volgeladen met voorspelba
re tegenstanders van een nieuw program.
O p het Haagse congres van 1937 werd het concept-program m a
zonder noemenswaardige tegenstand aangenomen, niet in de laatste
plaats omdat het in veel opzichten een systematische en begrijpelijke
argumentatie leverde voor wat in de voorafgaande dertigjaar de prak
tische hervormingsinspanningen van de s d a p op landelijk, provinciaal
en lokaal niveau had gedreven. Maar tegelijkertijd b ood h e t-ju is t
door te breken m et de stilzwijgende vereisten van het oude program
- e e n opening naar de toekom st zonder het verleden te verloochenen.
A ch teraf is het opm erkelijk hoezeer het programma bevestigend
antwoordde op de vragen die Albarda indertijd aan de H erzienings
commissie had voorgelegd. Ja, de s d a p was voortaan niet m eer exclu
sief een ‘arbeiderspartij’ , maar een ‘volkspartij’ -o m d a t de arbeiders
niet de enige bevolkingsgroep vorm den die was ‘onderw orpen aan
uitbuiting en gekw eld door bestaansonzekerheid’ als gevolg van de
w erking van het kapitalisme. D e daaruit volgende tegenstelling tussen
‘uitgebuitenen en uitbuiters’25 moest w el leiden tot een verzet van de
eersten, dat ‘mede voortkom t uit de w il tot handhaving van de m en
selijke persoonlijkheid en uit een verlangen naar redelijke en recht
vaardige handhaving van de sam enleving’ . H ierm ee werd in feite de
‘D oorbraak’ in verticale en horizontale richting tot politiek doel: de
s d a p z o u niet alleen de ‘m iddengroepen’ (waaronder toen werd ver
staan: boeren, middenstanders en intellectuelen) m oeten binden, maar
oo k de ‘kristelijke en katolieke demokratische arbeidersmassa’s’ (Vorrink).
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D aarm ee is een tweede thema benoem d, dat vooral door Banning
en V orrink is ingebracht: dat het programma der sociaal-democratie
niet zonder m eer voortvloeit uit de ontw ikkeling van het kapitalisme
(die in het program van 1937 oo k als uitgangspunt is genom en), maar
minstens evenzeer bepaald w ordt door ethische uitgangspunten als
vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. In zijn toelichting op het
program van 1937 constateerde V orrink dat de partij zich ‘onafhanke
lijker heeft gemaakt van optimistische voorstellingen ener oorzakelijk
bepaalde, m in o f m eer natuur-noodw endige evolutie van de kapitalis
tische naar de socialistische productiew ijze’ , maar daartegenover ‘een
juister begrip [had] gekregen voor de zelfstandige levenskracht van
zuiver politieke en ideologische voorstellingen’ .26
Albarda had vervolgens de vraag gesteld naar de opstelling van de
s d a p ten aanzien van de democratie. In de zogenaam de ‘eenheidsresolutie’ van 1919 waren de m eningsverschillen, aan de dag getreden
na Troelstra’s opening naar een revolutionaire situatie in 1918, opge
lost in een compromis, waarin een socialistische revolutie niet werd
uitgesloten, maar terreur en dictatuur—toen al herkend als onverm ij
delijke ingrediënten van de eerste—werden afgewezen, en de nood 
zaak van politieke dem ocratie werd benadrukt. N ochtans was de p o 
sitie van de s d a p ten aanzien van de reëel bestaande dem ocratie in
N ederland zo niet ambivalent dan toch op zijn best instrumenteel —
zeker in de ogen van haar tegenstanders —, evenals haar prudentiële
aanvaarding van de rechtsstaat. H et program van 1937 maakte aan alle
(voor een niet gering deel juist die door tegenstanders toegeschreven)
onduidelijkheid een eind. O m dat voor de s d a p ‘de strijd voor maat
schappelijke gerechtigheid onverbrekelijk is verbonden m et de eer
bied voor de menselijke persoonlijkheid’ [...] zijn voor haar socialisme
en democratie onafscheidelijk, socialisme en dictatuur onverenigbaar
[...en is] de dem ocratie een beginsel, dat haar standpunt voor het ge
hele gebied harer werkzaam heid bepaalt’ .
Wat vervolgens aandacht kreeg was de verhouding van de sociaal
democratische bew eging ten aanzien van de staat waarbinnen zij ope
reerde. D e om arm ing van de dem ocratie was immers het om helzen
van een abstractum; de enige die de s d a p in w erkelijkheid kon om 
helzen was de Nederlandse staat, zoals die op dat m om ent was aange
kleed en opgemaakt. H et is te zuur om te stellen dat het nieuw e pro
gramma hier van de n ood een deugd maakte. Banning betoogde dat
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N ederland niet hoefde te wachten op het internationale kapitalisme
als het ging om socialisatie: ‘W ij w illen gaarne het socialisme propage
ren als taak in de vervulling waarvan een klein volk groot kan zijn.’27
Maar het mes sneed aan twee kanten: ‘D e sociaal-democratische be
w egin g w eet zich door historische lotsgemeenschap deel van de N e 
derlandse natie en b ou w t voort op de beste Nederlandse tradities van
geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid.’

Een laatste punt op Albarda’s lijstje betrof het SDAP-Standpunt dat
Nederland zijn krijgsmacht moest afschaffen, waartoe de partij in het
begin van de jaren twintig had besloten, maar dat geen onderdeel
uitmaakte van het ‘Leids program’.28 Dit punt werd buiten de herzie
ning van het beginselprogramma gehouden; niettemin werd op het
zelfde congres van 1937 dat het nieuwe programma vaststelde de eis
van nationale ontwapening geschrapt. De ingrijpende feitelijke ver
nieuwing waar dit programma op neerkwam werd gemaskeerd door
de herformulering van hele passages uit het oude programma.
Aldus opent het programma van 1937:
‘D e Partij stelt zich ten doel de verw ezenlijking van het dem ocra
tisch socialisme: een maatschappij op de grondslag van gemeenschapsbezit van de voornaamste productiem iddelen, m et gemeenschapsbeheer van het bedrijfsleven en met w aarborging van geestelijke en
staatkundige vrijheid, opdat voor allen welvaart en bestaanszekerheid
m ogelijk worden, gelijke maatschappelijke voorwaarden tot ontplooi
ing der persoonlijkheid w orden geschapen en het gemeenschapsleven
kan opbloeien.
D it doel is bereikbaar geworden door de ontw ikkeling, die zich in
de kapitalistische maatschappij heeft voltrokken.’
Aldus w ordt de realisering van het ‘socialistisch project’ toch ook
afhankelijk gesteld van de (wetenschappelijke) beoordeling van de
feitelijke ontw ikkeling van het kapitalisme, en wordt het m iddel tot
die realisering bij uitstek gezocht in ‘gemeenschapsbeheer’ in het ka
der van de nationale staat.
D e Partij van de Arbeid en Willem Banning

Als de Partij van de Arbeid in 1946 wordt opgericht, als fusie van de
s d a p , de Vrijzinnig-D em ocratische B ond, de C hristelijk-D em ocratische U n ie en m et toetreding van ‘vooruitstrevende’ intellectuelen van
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c o n f e s s io n e le n h u iz e , is d e c o n s titu tie v a n e e n b e g in s e lp r o g r a m m a
u ite r a a r d n o o d z a k e lijk , als b e p a lin g v a n d e p o litie k e e n p r o g r a m m a ti
s c h e id e n t i te i t v a n d e n ie u w e p a rtij. In fe ite is d it p r o g r a m m a , d a t in
1947 w o r d t v a s tg e s te ld , in v e e l o p z ic h te n e e n p a ra fra se v a n h e t p r o 
g r a m m a v a n d e s d a p v a n 1937, e n als tw a a lf j a a r la te r d e P vdA o p 
n i e u w e e n b e g in s e lp r o g r a m m a a a n v a a rd t v o r m t d a t, b ij a lle v e r s c h e i
d e n h e i d d ie n a d e r e b e s c h o u w in g in h e t o o g d o e t lo p e n , t o c h e e n
z e k e re e e n h e id m e t d e tw e e v o o ra fg a a n d e .
D at W illem Banning aan alle drie een gew ichtige bijdrage heeft
geleverd is daarvoor niet de minste verklaring. Z eker is dat het pro
gram van 1959, waarop hij het sterkst zijn stempel drukte, al m et al
het meest evenw ichtige en consistente in de geschiedenis van de N e 
derlandse sociaal-democratische bew eging is-te r w ijl aan het besluit
tot herziening van dat van 1947 nu juist geen dw ingende o f dringende
overw egingen ten grondslag lagen, zoals dit w el bij alle andere het
geval is geweest. N iet dat het besluit om een n ieu w programma op te
stellen zomaar werd genom en. In zijn toelichting op het programma
van 1959 somt Banning de argumenten op die tot herziening aanlei
ding zijn geweest. D e wereld verschilt ingrijpend van de vooroorlogse
(vreemd genoeg verwijst B anning dus niet naar 1947, toen het eerste
beginselprogramma van de PvdA het licht zag), en dat geldt allereerst
twee verschillen: de toegenom en invloed van de internationale
machtsverhoudingen op de nationale politiek, waarbij zow el naar het
com m unism e als naar de dekolonisatie werd verwezen; en de toena
me van welvaart en sociale zekerheid die de arbeidersbevolking ‘haar
deel [doet opeisen] in de leiding van en verantwoordelijkheid voor de
maatschappelijke on tw ikkelin g’.29
H et is te gem akkelijk om het program van 1959 op te vatten als de
codificatie van het tijdperk-Drees, de tw aalf eerste, en meest succes
volle j aren van de PvdA . W el markeert h e t-z o n d e r dat tot uitdruk
king te brengen—het afscheid van het ‘institutionele socialisme’ , zoals
dat onder de schaduw van het marxistisch perspectief in de jaren
tw intig en dertig gestalte had gekregen.
Tussen 1947 en 1959 had dat op drie verschillende manieren schip
breuk geleden. In de eerste plaats was van het ‘gemeenschapsbezit der
productiem iddelen’ w einig o f niets terechtgekom en, en waar dat w el
het geval was, had dat niet te veel m et het ijveren der partij te maken
gehad, noch had het de politiek verwachte voordelen opgeleverd. In
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de tweede plaats bleek het ideologisch compromis tussen socialistische
staatstheorie en (vooral) katholieke maatschappelijke ordeningsgedachten een —buiten de landbouw, en de, tot op zekere hoogte als
algemene overkoepeling gedachte Sociaal-Econom ische R aad ( s e r )
—lege huls.30 Pogingen het plansocialisme vanuit regeringsdeelname
gestalte te geven waren niet zozeer op politieke en maatschappelijke
tegenw erking gestrand, maar al in een eerder, m eer intellectueel stadi
um verzand in ‘een plan voor een plan’ .31 In de derde plaats was er
een alternatief: m acro-econom ische sturing door de overheid, zoals
al—onbegrepen door de top van de s d a p 32 -vo org esteld in het Plan
van de Arbeid door Jan Tinbergen 33. Een alternatief dat bovendien na
1945 kon bogen op een algemene politieke consensus, en voor de
naoorlogse praktijk was vertaald in de v ijf doelstellingen van sociaaleconom isch overheidsbeleid: volledige w erkgelegenheid, welvaarts
groei, prijsstabiliteit, extern evenw icht en een aanvaardbare inko
mens- en verm ogensverdeling.34
H et program van 1959 is opgebouw d rond v ijf them a’s: samenle
ving, politieke democratie, sociaal-econom ische orde, de wereld van
de cultuur en de internationale samenleving. D e verwerkelijking van
het democratisch socialisme (deze term was bij de oprichting van de
PvdA ingevoerd ter aflossing van ‘sociaal-dem ocratisch’ , dat te zeer
herinnerde aan de s d a p en de ‘oude’ beweging) zou op al deze terrei
nen, in onderlinge samenhang, plaats m oeten vinden.35 Afscheid werd
genom en van het ‘klassiek socialisme’ , hoezeer ook historische ver
bondenheid bleef. H et ‘m oderne’ socialisme vloeide voort uit de na
oorlogse veranderingen in de klassenverhoudingen en de daarin do
minerende instituties. Volgens Banning was de overm acht van het
kapitaal geleidelijk aan banden gelegd, niet alleen door nationalisaties
en het ontstaan van een publieke sector, maar ook door ‘socialisatie
van de beschikkingsm acht’ en daarop gebaseerde ordening van, en
controle op, de private sector. Anders gezegd: tussen kapitaal en ar
beid, tussen privé-beschikkingsm acht over de productiem iddelen en
het gemeenschapsbelang, bestaat een m inder asymmetrische machts
verhouding dan ten tijde van het ‘vrije kapitalisme’ . In deze ‘gem eng
de orde’ , mixed economy, blijft het democratisch socialisme relevant als
het zich keert tegen de ‘kapitalistische geest’ , ‘die de mens onderge
schikt maakt aan het bezit, arbeidskracht tot koopwaar verlaagt, mas
saal sociaal onrecht duldt, het cultuurleven vervlakt, geestelijke ar
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m oede in grote groepen der bevolking veroorzaakt en het persoonlijk
en gemeenschapsleven verm aterialiseert’ .30 D e zedelijke kern van de
socialistische idee omschrijft Banning als ‘vrijheid gebonden aan ge
rechtigheid, in dienst daarvan staat maatschappelijke ordening, waar
bij de gemeenschap de leiding heeft der produktie en rechtvaardige
verdeling van de welvaart’ .37
Vrij van ambivalentie is dit programma niet in alle opzichten, maar
toch worden hier in feite de conclusies getrokken die in de twee vo ri
ge program ma’s onuitgesproken aanwezig waren. H et socialisme is
niet de aanduiding van een andere productiewijze, en een daarop
gebaseerde kw alitatief andere samenleving; het is een b ew eging die
zich, middels een politieke partij, maar ook in andere maatschappelij
ke verbanden, erop toelegt de ongelijkheden, onvrijheid en onrecht
vaardigheden die door het kapitalisme worden veroorzaakt tegen te
gaan en te compenseren, zow el op nationale als op internationale
schaal. O pm erkelijk in dit programma is oo k de erkenning en aan
vaarding van politiek en sociaal pluralisme, de benadrukking van het
rechtsstatelijk karakter van de overheid en het overheidsoptreden, de
oproep tot democratisering van maatschappelijke organisaties en on
dernem ingen, de voorstellen tot nieuwe, democratische ‘gem eenschapsorganen’ , berustend op sam enwerking tussen overheid en vrije
organisaties, en de algem ene verschuiving van m iddel naar doel: zo
worden nationalisatie en socialisatie van ondernem ingen nog w el ge
noem d, maar slechts noodzakelijk geacht voor zover ze een doeltref
fend m iddel zijn voor, bijvoorbeeld, ‘de breideling van econom ische
machtsposities’ . Opvallend is ten slotte de sterke cultuurpolitieke di
mensie van het program.

Nam het program van 1959 in feite afscheid van het institutionele
socialisme, achteraf valt op dat het aan twee zaken nagenoeg geen
aandacht besteedde: de macro-economische sturing die de vervanger
van de vroegere hervormingsvoorstellen was geworden, en de groei
van de verzorgingsstaat, die toen nog in de kinderschoenen stond.
Voor een uitgebreide verzorgingsstaat die meer inhield dan een ele
mentaire basis aan sociale zekerheid, had de PvdA toentertijd oog
noch toeleg. Het begrip ‘waarborgstaat’, waar nu de v v d mee po
seert, is afkomstig uit de PvdA van de jaren vijftig; en in 1940 meende
iemand als Vorrink, laatste voorzitter van de s d a p en eerste van de
PvdA, dat er voor arbeiders ‘niet veel meer te wensen en te verlangen
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over was’ als er eenmaal een redelijke oudedagsvoorziening tot stand
zou zijn gekom en.38
H et expressivisme van de jaren zeventig

Bijna veertig jaar later maakt dit program niettemin, en misschien w el
dankzij de qualité de ses défaults, in veel opzichten een m odernere, dat
w il zeggen m eer op de w erkelijkheid van het heden toegesneden,
indruk dan zijn opvolger, het beginselprogramma van 1977. Typerend
voor dit laatste is w ellicht ook dat de opstellers ervan niet de m oeite
hebben genom en het program van 1959 kritisch te lezen alvorens aan
de opstelling van een n ieuw te beginnen. H et program van 1977 ont
stond in de context van een culturele revolutie die de westerse w e 
reld, N ederland en de PvdA in gelijke mate trof.39 D at in deze situatie
de behoefte opkw am om een n ieuw beginselprogramma te form ule
r e n - o o k al waren er inhoudelijk niet zoveel bezwaren aan te voeren
tegen het o u d e -w a s daarom niet verwonderlijk. Bij gebrek aan een
inhoudelij k gew icht en strategische slagrichting was vervolgens eigenlijk onontkoom baar dat dit program vooral een expressivistisch karak
ter zou dragen, dat w il zeggen dat het m eer sentimenten tot uitdruk
king w ilde brengen dan een politieke plaatsbepaling en routebeschrij
vin g beoogde - ook al was dit de noodzakelijke vorm van het pro
gram .40 D eze w einig goeds voorspellende parameters zijn echter niet
verantwoordelijk voor het toch w el zeer armzalige, incoherente en
politiek tekortschietende karakter van het program. In lengte over
treft het ruimschoots die van de gezam enlijke teksten van alle eerdere
sociaal-democratische program m a’s, voornam elijk omdat het, oo k in
tijd- en plaatsgebonden detaillering, nauwelijks verschilt van verkie
zingsprogramma’s zoals deze in de jaren zeventig in zwang gekom en
waren.
W ie de tekst ervan vergelijkt m et die van het program van 1959
neem t een vooral retorische radicalisering waar, voor de goedm oedi
ge beschouwer een uitvloeisel van pogingen ‘de tijdgeest’ tegem oet
te kom en, om nieuw opgekom en belangengroepen aan de partij te
binden, en nieuwe issues-als m ilieu en fem inism e-onderdeel van het
democratisch socialistisch program te doen worden. M inder w elw illenden viel vooral de m odieusheid op, het gebrek aan intellectuele
d u rf en bekwaam heid, de daaruit volgende onsamenhangendheid en
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politieke onbruikbaarheid, de afwezigheid van onderbouw ende argu
mentatie, en de brullerige breuk m et het verleden die niet zelden
neerkwam op een terugval in oude dogm a’s.41 Tekenend is dat D en
U yl, op dat m om ent op het hoogtepunt van zijn roem, aan het eind
van het congres dat het beginselprogramma vaststelde, inhoud en re
levantie ervan in zijn slotrede grotelijk relativeerde—en daarvoor be
loond werd m et een ovatie van degenen die dat programma zojuist
hadden geaccordeerd.
D e autopsie van dit beginselprogramma vond al m eer dan tien jaar
geleden plaats, en het verslag daarvan is te vinden in de WBS-publicatie Beginselen ter sprake.42 In zijn ‘W oord vo o ra f’ vatte de toenm alige
directeur van de W iardi Beekm an Stichting, J. T h . J. van den Berg, de
communis opinio die uit de artikelen en debatten in deze studie naar
voren kom t samen: na acht jaar is ‘voor een toenem end aantal leden
van de partij al het een en ander verouderd en achterhaald’ . Hij voer
de daarvoor oo k een overtuigende verklaring aan: juist omdat het
programma m eer w ilde zijn dan een ‘zuivere en abstracte verklaring
van beginselen’ , en eigenlijk helemaal de vorm (en inhoud) van een
verkiezingsprogram m a kreeg, ‘riskeerde het spoediger een object te
w orden van kritiek en van verlangen naar vern ieuw in g en aanpassing
aan veranderende om standigheden’ .43 Toen hij dit schreef wist Van
den B erg niet dat al in 1979, toen de inkt van het beginselprogramma
nauwelijks was opgedroogd, de toenm alige voorzitter van het partij
bestuur dit bestuur voorstelde een procedure in te voeren die tussen
tijdse w ijzigingen in het beginselprogramma m ogelijk zou maken.
H et was hem erom te doen langs deze w eg de sluiting van kerncen
trales tot socialistisch beginsel te laten proclameren, maar het partijbe
stuur volgde hem niet, en hield vast aan het beginselprogram m a als
een eenheid.
D e snelle veroudering van het programma heeft o o k te maken m et
de stijl waarin het geschreven is, een m engeling van gezw ollen w el
zij nswerkersproza en opgew arm de socialistische retoriek. D it mengsel
is w el bijzonder tijdgebonden gebleken. Los daarvan valt te constate
ren dat het program ook geen houvast bevatte voor de centrale pro
blem en waarm ee de P vdA vrijw el onm iddellijk na de vaststelling ervan
(een maand voor de m islukking van de form atie van een tweede kabin et-D en U yl) werd geconfronteerd. D e eerste was de crisis van de
verzorgingsstaat en daaraan gekoppeld de ‘fiscale crisis van de staat’ ;
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de tweede de herstructurering van industrie en w erkgelegenheid, en
m eer in het algemeen de effecten op de Nederlandse samenleving van
mondialisering en Europese integratie. En in de derde plaats de b e
dreiging van het publieke dom ein. Problem en die nog versterkt w er
den doordat het ideologisch tij, dat bijna dertigjaar in sociaal-dem ocratische richting was gestuwd, was begonnen te verlopen.

Even leek het erop dat de PvdA zich, aan het begin van de jaren
tachtig, van deze problemen rekenschap ging geven. Het aangekondigde project over de hervorming van de verzorgingsstaat liep echter
al gauw op niets uit44, en de PvdA verloor zich in een windmolenge
vecht tegen ‘kruisraketten’, dat ten koste ging van herbezinning en
revitalisering. Aan het begin van de jaren negentig kon voor wat be
treft de politieke uitgangspunten van de PvdA de toestand worden
gekarakteriseerd in de titel van een artikel in Socialisme & Democratie:
‘Beginselprogramma: noodzaak en onmogelijkheid’45. In dat artikel
werd geconstateerd dat het programma van 1977 feitelijk geen dienst
meer deed, maar dat een partij als de PvdA het toch niet zonder een
beginselprogramma kon stellen.
V orrink stelde indertijd drie eisen aan een sociaal-democratisch
beginselprogramma: het moest een analyse en beoordeling geven van
de politieke, sociale en econom ische werkelijkheid; aangeven welke
ontwikkelingsm ogelijkheden zich volgens de partij in die w erkelijk
heid voordoen; en ten derde aangeven w elke daarvan de partij w il
bevorderen dan w el bestrijden krachtens haar uitgangspunten.46 D at
is nog steeds een goede mal voor een beginselprogramma. Voor die
algemene diagnose zou, zo ging dat artikel verder, de PvdA kunnen
putten uit een aantal inzichten en denktradities zoals de theorie van
het ‘verzorgingsstaatsocialisme’, de analyse van het kapitalisme als
historisch wereldsysteem zoals ondernom en door Immanuel Wallerstein, Haberm as’ theorie over de voortgaande ‘kolonisering van de
leefwereld’ en het door Hans Achterhuis opgespoorde verband tussen
schaarste en gelijkheid. Daarnaast zijn niet nieuw e beginselen nodig,
maar het herijken van de bestaande. Een nieuw beginselprogramma
was dus volgens dit artikel niet alleen noodzakelijk, er waren ten be
hoeve daarvan ook m eer dan voldoende ingrediënten voorhanden.
D e onm ogelijkheid van z o ’n programma kwam echter volgens de
auteur voort uit het feit dat op dat m om ent aan drie condities niet was
voldaan: een zekere eensgezindheid binnen de partij over de belang
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rijkste politieke vraagstukken, een partijleiding die zich zelf aan z o ’n
project com m itteert, en dit niet als tijdverdrijf beschouw t voor acti
visten en partij-intellectuelen; en ten slotte de aanwezigheid van een
intellectuele basis voor z o ’n programma binnen de partij.47 Inmiddels
is het decennium aan zijn tweede helft begonnen, maar het nieuw e
beginselprogramma, tot de voorbereiding waarvan op het partijcon
gres in maart 1992 werd besloten, is er nog steeds niet. Z eker aan de
tweede van de drie condities die toen geform uleerd zijn, is niet vol
daan. Maar het lijkt er steeds m eer op dat de P vdA alleen maar door
aan een nieuw beginselprogramma te w erken de condities kan schep
pen die dit m ogelijk maken.
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HANS W AN SIN K

Een houdbaar beginselprogramma

D e laatste keer dat ik ernstig heb overw ogen lid te w orden van de
Partij van de Arbeid, was in 1989. Ik was op dat m om ent in dienst
van de W iardi Beekm an Stichting. H et niet-lid-zijn van de PvdA werd
mij door mijn collega’s geenszins kwalijk genom en. H et was al heel
wat dat ik op de partij stemde.
In het partijgebouw op de Amsterdamse Nicolaas W itsenkade cir
culeerde, in het kader van de aanstaande verkiezingen voor de T w ee
de Kamer, een com puterschijfje van de Stichting Burgerschapskunde.
D o o r het beantwoorden van een groot aantal politieke strijdvragen
kon m en erachter kom en w elk verkiezingsprogram m a het dichtst bij
de eigen opvattingen lag. In mijn geval was dat d 66 en datzelfde gold
voor bijna al m ijn WBS-collega’s. H et programma van d 6 6 in 1989
verschilde niet zoveel van dat van de PvdA . H et was w el com pleter:
het had m eer aandacht voor staatsrechtelijke kwesties en m ilieuvraag
stukken.
In het inform atiepakket dat aspirant-leden van de PvdA konden
aanvragen, zat een docum ent dat zich onm iddellijk, alleen al door de
afwijkende vorm geving, onderscheidde van de andere folders: het
beginselprogramma uit 1977. D at zou uitkomst kunnen bieden en dat
deed het inderdaad. R eeds een oppervlakkige lezing maakte mij dui
delijk: hier w il ik niks m ee te maken hebben.
Beginselprogram m a’s zijn -z e k e r in een tijd waarin het verschil van
m ening over concrete politieke vraagstukken veelal dwars door de
partijen heen lo o p t-v a n groot belang. H et program van uitgangspun
ten van het c d a bijvoorbeeld geeft vrij precies w eer wat de betekenis
van het evangelie is voor het praktisch politiek handelen van het c d a :
richtsnoer, maar geen voorschrift. Expliciet stelt het c d a dat het zich
niet door de kerk de w et laat voorschrijven en dat ieder, christelijk o f
niet, die het program onderschrijft, volwaardig lid van de partij kan
worden. M et andere woorden: het c d a is geen confessionele partij,
het christen-democratische programma is een appel dat aan alle bur-
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gers is gericht. D e electorale betekenis van het Program van U it
gangspunten is duidelijk: de markt van christelijke kiezers is te klein;
een nieuwe, bredere positionering is noodzakelijk.
D e beginselverklaring van de w d dateert uit 1980 en bestaat uit
twaalf artikelen die ternauw ernood vier pagina’s vullen. H et pro
bleem van deze beginselverklaring is gelegen in haar algemene karak
ter: de stemmer op Groen Links o f op de Centrum dem ocraten zal er
geen aanstoot aan nemen. In de w d zijn dan ook voorstanders van
het opnieuw invoeren van een passage waarin wordt verw ezen naar
het belang van de christelijke tradities voor de maatschappelijke coh e
sie van Nederland. In de program m a’s van 1948 en 1966 van de w d
werd het christendom gewaardeerd als ‘w ortel van de liberale poli
tiek’, een passage die in 1980 werd geschrapt. Invoering van een der
gelijke passage kan van electorale betekenis zijn: christelijk georiën
teerde kiezers zullen het waarderen, maar voor libertaire o f feminis
tische types kan het een reden zijn de w ijk te nem en naar d 6 6 .
D e makers van het nieuw e beginselprogramma van de Partij van de
A rbeid staan voor twee problemen. H un programma m oet niet m en
sen afstoten, maar juist erbij halen. H et programma van 1977, maar
o o k dat van 1959 en alle voorgaande, staan bol van antikapitalistische
retoriek en voorstellen tot socialisatie, nationalisatie en vergroting van
staatsbemoeienis in het algemeen. Daar kan je, aan het einde van de
K orte Twintigste E eu w (1914-1991), natuurlijk niet m eer mee aanko
men. Toch ben ik er niet helemaal gerust op dat de heren W öltgens,
Kalma en Tromp echt voldoende doordrongen zijn van het definitie
ve faillissement van het socialisme. H un krediet is niet eeuwig: hun
onbetwistbare gelijk in de jaren tachtig garandeert helaas niet dat ze
het in het jaar 2000 nog steeds bij het rechte eind hebben. D eze b e
windvoerders van het sociaal-democratische gedachtengoed zijn
enigszins te vergelijken m et die van Fokker: de tent is failliet, maar de
heim elijke hoop op een w onder dat een ‘doorstart’ nog m ogelijk is,
w il hen maar niet verlaten. Anderzijds kan de Partij van de Arbeid
zich, anders dan de w d , geen opsom m ing van algem eenheden per
mitteren. H et nieuw e beginselprogramma m oet een onderscheidend
karakter hebben. H et m oet betrekking hebben op de wereld van na
1991.
D e problem en van de eenentwintigste eeuw m oeten niet gesteld
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w orden in het vocabulaire van de K orte Twintigste E e u w Ik g e lo o f
volstrekt niet in een ‘nieuw e antithese’, een ideologische krachtm e
ting tussen liberalisme en conservatisme, o f — zoals W im K o k eind
1995 stelde—tussen liberalisme en sociaal-democratie. D aarvoor heb
ben de ideologieën veel te w einig zeggingskracht, consistentie en
relevantie. Zoals gezegd: de m eningsverschillen over de grote kwes
ties lopen dwars door de partijen en stromingen heen.
O pm erkelijk is dat veel vraagstukken in onze tijd kunnen w orden
gesteld in een conservatief idioom . W e hebben het over een houdba
re verzorgingsstaat, over m ilieubehoud, over duurzaamheid, over
herstel van norm en en waarden, het bewaken van spelregels, het repa
reren o f herstellen van het maatschappelijk w eefsel-k o n in gin Beatrix
pleit kortheidshalve ‘voor het behoud van de m ensheid’ . C on serve
ren, repareren, verstellen en herstellen - is de politiek eigenlijk niet
voor het grootste deel het plegen van achterstallig onderhoud?
H et handhaven van de w et en van de orde is al lang geen routine
m eer voor een ‘nachtwakersstaat’ , maar een actief politiek proces, dat
kiezen tussen conflicterende doelstellingen, prioriteiten en m iddelen
vereist. M et het vaststellen van de spelregels en het handhaven daar
van staat o f valt de legitim iteit van de democratische staat. D eze legi
timiteit is een absolute voorwaarde voor de zo nodige participatie, het
nem en van verantwoordelijkheid voor de publieke zaak—juist ook
d oor burgers die voor hun inkom en niet van de staat afhankelijk zijn.
Burgerrechten zijn van oorsprong bedoeld als bescherm ing tegen de
w illekeur van de staat. H et overeind houden van die rechten te m id
den van de bureaucratie, het zorgen dat niet de ambtenaren, de lob 
b y ’s en de beroepsbestuurders de baas zijn, maar de burgers z e lf- h e t
zijn geen bijzaken, maar, opnieuw, hoofdzaken van de politiek ge
worden.
C om pleet burgerschap voor iedereen vereist optreden van de over
heid. H et recht op autonom ie, op het ‘auteurschap’ van het eigen
leven, houdt immers in dat elke burger keuzem ogelijkheden heeft om
zijn leven zinvol in te richten. D e overheid dient dan oo k in de eerste
plaats de onderklasse te bevrijden uit haar cultuur van afhankelijkheid.
D e beschikbaarheid van waardevolle opties is evenwel m eer dan een
individuele aangelegenheid. Leefbaarheid, natuur, veiligheid, een rijk
en divers cultureel leven, deelname aan maatschappelijke organisaties
—het behoort allemaal tot com pleet burgerschap.
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N og steeds is de verzorgingsstaat een middle class racket, waarin bui
tenstaanders, nieuwkomers, jongeren en behoeftigen het nakijken
hebben en de rekening betalen. D e Partij van de Arbeid moet zich
veel consequenter rekenschap geven van het profijt dat uiteenlopende
groepen van de overheid hebben. D e PvdA en de vakbeweging on
dergraven hun geloofwaardigheid als zij zichzelf verengen tot kartels
van gevestigde belangen. D oor de belastingbetaler (een personage dat
in de PvdA-denkwereld stelselmatig wordt verdonkeremaand) meer
waar voor zijn geld te bieden en subsidies aan bevoorrechte groepen
te beknotten, kunnen de sociaal-democraten betere dienstverlening
bieden aan hen die het echt nodig hebben. Juist sociaal-democraten,
die nog zoveel moeite hebben met het op waarde schatten van het
marktmechanisme, hebben het grootste belang bij een hoogwaardige,
effectieve en dienstbare overheid.
D e burger is, na honderd j aar sociale strijd-volw assen geworden.
Hij stelt eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening door de over
heid. D e aversie van de burgerij ten opzichte van de staat is m eer
em otioneel dan principieel. W e ergeren ons aan arrogante ambtena
ren en onbetrouwbare politici, aan verspilling en het prevaleren van
groeps- en eigenbelangen. W e ergeren ons vooral o o k aan een over
heid die pretendeert beter te w eten wat goed voor ons is dan w ijzelf.
W einig mensen hebben bezwaar tegen een overheid die herstel van
de leefbaarheid en beheer van de publieke voorzieningen prioriteit
geeft. D ie zorgt voor een goede infrastructuur, die de econom ische
groei bevordert en tegelijkertijd de staatsschuld niet laat oplopen. D at
arme kinderen hetzelfde onderwijs dienen te krijgen als rijke, dat ar
m en dezelfde medische behandeling dienen te krijgen als rijken, is
onomstreden. Maar de mensen w illen graag ook de m ogelijkheid hun
kinderen naar het gymnasium te sturen en zelf hun pakket van ziekte
kostenverzekering samenstellen.

Een gezonde dosis constitutionalisme zou het nieuwe PvdA-programma sieren. M et voluntarisme, de pretentie dus de politiek te zien
als een bewuste vormgeving van het maatschappelijk leven, dient ui
terst spaarzaam te worden omgesprongen. De hervormingsdrift kan
zich wat mij betreft concentreren op het bevorderen van sociale
rechtvaardigheid door het aanvallen van de, door de staat gegaran
deerde, privileges van de beter gesitueerden.
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KEES VAN K ER S B E R G E N

Voorbij het paradigma en de paniek?
D e m oeizam e ideologische heroriëntatie van sociaal-democratische
partijen in West-Europa

D e ideologie van een politieke partij is onder m eer verw oord in haar
beginselverklaringen, verkiezingsprogram m a’s en inhoudelijke rap
porten. Een politieke ideologie is een m in o f m eer coherente verza
m eling van empirische en norm atieve denkbeelden over de proble
m en van de menselijke natuur, het historisch proces en de politieke
instellingen van een sam enleving.1 D eze denkbeelden zijn doorgaans
gekoppeld aan een programma van actie voor de korte o f middellange
term ijn en benadrukken (veelal impliciet) de essentiële verschillen in
denken m et andere politieke bew egingen. Een beginselprogramma
w ordt geacht fundam enteel te zijn in de zin dat het de grondslagen,
w ezenlijke uitgangspunten en elementaire stellingen van de politieke
ideologie bevat. Een beginselprogramma verleent in die optiek sa
m enhang aan het gedachtengoed als geheel, vorm t de basis voor de
partij- en verkiezingsprogram m a’s en is bovendien richtsnoer voor
het praktisch-politieke handelen. Een politieke ideologie vorm t daar
mee het hart van de identiteit van een politieke bew eging: zij recht
vaardigt haar bestaan, definieert haar (zelfkennis, vestigt haar eigen
waarde en bevestigt o f versterkt haar zelfverzekerdheid. Verliest een
politieke bew eging haar ideologie, dan verliest ze haar identiteit.
D e breedste definitie van de sociaal-democratie verwijst naar het
‘project’ van een politieke bew eging die streeft naar een verzoening
tussen het socialisme, de liberaal-democratische politiek en de kapita
listische sam enleving.2 O p basis van de gem eenschappelijke oorsprong
van de sociaal-democratische partijen van W est-Europa, het bestaan
van transnationale verbanden tussen de partijen en hun overeenkom 
stige ideologische kenm erken, kan m en spreken van de sociaal-dem o
cratische partijfamilie.3 M en m oet daarbij echter bedenken dat de
familieleden onderling grote verschillen kunnen vertonen. D e precie
ze inhoud van het sociaal-democratische ‘project’ is nam elijk niet
alleen historisch variabel, maar ook per land verschillend.
Ondanks de ideologische verscheidenheid heeft er zoiets bestaan als
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een sociaal-democratisch paradigma. D it paradigma is echter inm id
dels verdwenen. D e hierdoor ontstane verw arring heeft tot een zeke
re ideologische paniek geleid. D e desintegratie van het gedachtengoed
vergrootte de ruimte voor concurrerende ideologieën en leidde tot
een gedw ongen heroriëntatie die nu nog steeds gaande is. D e uit
komst van de vern ieuw in g is onzeker. Enerzijds hangt deze a f van de
mate waarin de sociaal-democratie haar eigen erfenis w eet te revitali
seren o f zelfs te overstijgen. Anderzijds wordt ze m ede bepaald door
de levensvatbaarheid en het succes van andere ideologieën, zoals het
neoliberalisme.
D e vraag is daarbij o f het voldoende is ‘nee’ te zeggen tegen het
neoliberale marktdenken en o f de verdediging van de verzorgingsstaat
centraal m oet staan. Is het sociaal-democratisch project aan het einde
van de twintigste eeuw in essentie nog steeds niet zoveel anders dan
het was aan het einde van de negentiende eeuw? Kan dat project, in
de w oorden van Thijs W öltgens, nog steeds als volgt w orden samen
gevat: ‘doordring het econom ische dom ein en doordring het publieke
dom ein m et de beginselen van menselijke waardigheid en dem ocrati
sche gelijkheid’?4
Van Bernstein tot Keynes

D e totstandkoming, historische ontw ikkeling en verscheidenheid van
sociaal-democratische beginsel- en verkiezingsprogram m a’s m oeten
in eerste instantie in verband w orden gezien m et de strategische keu
zes waarvoor de socialistische partijen in de negentiende eeuw ston
den. D eze partijen zagen zich voor drie historische keuzes geplaatst.5
D e eerste b etrof de vraag o f het socialisme dichterbij gebracht moest
w orden door deel te nem en aan de politieke instellingen van de kapi
talistische samenleving o f dat juist de confrontatie m et de bourgeoisie
gezocht moest worden. D e tweede vraag was o f alleen de arbeiders
klasse gemobiliseerd moest worden om het socialisme dichterbij te
brengen o f dat er ook gezocht moest w orden naar steun bij andere
klassen o f groeperingen. D e derde keuze was o f er gestreefd moest
worden naar hervorm ingen binnen de grenzen van het kapitalisme o f
dat alle strijd zich moest richten op de transformatie van het stelsel
zelf. W e w eten natuurlijk dat de socialistische partijen, m ede via
scheuringen en afsplitsingen, kozen voor de parlem entair-dem ocrati-
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sche w eg, zich in verschillende tempi ontw ikkelden tot brede volks
partijen en de revolutie afzwoeren om zich voor honderd procent op
het hervormingsstreven te richten. Zij werden sociaal-democratische
partijen. D eze transformatie van socialisme naar sociaal-dem ocratie
verliep in twee fasen. D e keuze voor de parlementair-democratische
w eg en het hervormingsstreven definiëren de vroege o f klassieke so
ciaal-democratie, terwijl de ontw ikkeling naar een brede volkspartij
en de om arm ing van nieuw e basiswaarden als de Keynesiaanse econ o
mische theorie de latere o f m oderne sociaal-dem ocratie karakterise
ren.
W e leven bijna honderd jaar na de publicatie van Eduard B ern steins D ie Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie.6 H ierin werd voor het eerst op m in o f m eer coherente w ijze
de politieke theorie van de klassieke sociaal-dem ocratie geform uleerd.
Sinds Bernstein is de sociaal-democratische theorie in feite m eer stra
tegisch dan inhoudelijk van aard. Z ijn kritiek op de theorie van M arx
spitste zich toe op de Hegeliaanse dialectiek als filosofische onderbou
w in g van een politieke theorie, het historisch materialisme en zijn
veronderstelde natuurnoodzakelijke bew egingsw etten en vooral de
theorie van de ineenstorting van het kapitalisme als gevolg van de
‘Verelendung’ van de arbeidersklasse. D e herziening van de marxisti
sche theorie (het revisionisme) sloot aan bij de zich reeds on tw ikke
lende, op hervorm ingen van het kapitalisme gerichte praktijk van
socialistische partijen (het reform ism e).7
H et kan geen kwaad in deze tijd van ideologische flux en perm a
nente heroriëntatie enkele w oorden van Bernstein in herinnering te
roepen: ‘D ie D em okratie ist M ittel und Z w e ck zugleich. Sie ist das
M ittel der Erkam pfung des Sozialismus, und sie ist die Form der Verw irklichung des Sozialismus.’ H et socialisme als een in theorie uitge
dacht maatschappelijk stelsel was geen doel meer, want over een afge
rond idee van de ideale, socialistische samenleving beschikte eigenlijk
niemand. V oor Bernstein had het socialisme als einddoel geen beteke
nis o f belang: ‘Das, was man gem einhin Endziel des Sozialismus
nennt, ist mir nichts, die B ew egu n g alles.’8 Politieke, sociale en eco
nom ische vooruitgang, daar ging het om . D eze kon niet plaatsvinden
zonder de actieve m edew erking van de georganiseerde arbeidersklasse
en zonder dat die klasse ten volle zou kunnen delen in de vruchten
van de vooruitgang. D e vroege o f klassieke sociaal-dem ocratie was
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in deze dubbele betekenis een progressieve bew eging van de arbei
dersklasse zonder einddoel.
D e m oderne politieke theorie van de sociaal-democratie ontstond
tijdens het interbellum en was de vrucht van een bloeiend debat over
de m ogelijkheden en beperkingen van het reformisme, dat in het bij
zonder in O ostenrijk, Duitsland en Z w eden gevoerd w erd.9 D it debat
kreeg in de naoorlogse periode vooral vorm en inhoud in G root-B rittannië en Z w eden, waarbij bijvoorbeeld C . A. R . Croslands The Future
o f Socialism (1956) en G. Myrdals Beyond the Welfare State (1960) een
belangrijke impuls voor ideologische vernieuw ing gaven.10
Tijdens de overgang van de klassieke naar de m oderne sociaal-de
mocratie, een ontw ikkeling die haar hoogtepunt vond in de late jaren
vijftig, schudden de meeste sociaal-democratische partijen de restan
ten van hun marxistische erfenis af, schrapten zij veelal nationalisatie
o f socialisatie van de productiem iddelen uit hun program ma’s en om 
armden zij de door Crosland geïdentificeerde basiswaarden van de
moderne sociaal-democratie, namelijk de liberale democratie, de ge
mengde econom ie, de verzorgingsstaat, de Keynesiaanse econom ische
theorie en de gelijkheid.
D e klassiek sociaal-democratische theorie, begrepen als de ideolo
gie van de politieke vertegenw oordiger van de industriële arbeiders
klasse, was door een aantal ontw ikkelingen al achterhaald o f onhoud
baar geworden. D e industriële arbeidersklasse z e lf was niet alleen re
latief kleiner, maar o o k m eer gedifferentieerd geworden, waardoor
vanuit electorale overw egingen de machtsbasis verbreed moest w or
den. D e econom ische groei en de volledige w erkgelegenheid leken
aan te tonen dat staatsregulering van de econom ie niet nodig was om
de econom ische zekerheid van de brede massa van de bevolking veilig
te stellen. M et de scheiding van eigendom en controle was er een
nieuwe klasse van managers opgekom en die een m inder autocratische
en m eer technocratische stijl van besturen introduceerde. O verheden
verkregen via de Keynesiaanse politiek m eer publieke invloed op de
econom ie zonder dat er sprake was (o f hoefde te zijn) van een funda
m entele w ijzigin g in de eigendom sverhoudingen o f van een stelsel
van ver doorgevoerde planning. D e heftigheid van het conflict tussen
kapitaal en arbeid was afgenom en en de kracht van de georganiseerde
vakbew eging toegenom en als gevolg van stijgende winstgevendheid
en de krappe arbeidsmarkt.11
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In de plaats van de klassieke sociaal-dem ocratie ä la Bernstein
kw am de m oderne Keynesiaanse sociaal-democratische ideologie. D e
econom ische theorie van Keynes was om meerdere redenen een aan
lokkelijk alternatief geweest. Zij beloofde m eer staatsinvloed op de
econom ie en een voor alle partijen positief vergelijk tussen de markt
en het socialisme. B ovendien ga f de theorie een econom ische onder
bou w in g aan het gelijkheidsideaal, omdat een rechtvaardiger inko
mensverdeling de econom ische groei ten goede kwam . O o k garan
deerde Keynesiaans econom isch beleid dat de econom ie zo efficiënt
m ogelijk kon functioneren, zodat een positieve uitruil tussen de b e
langen van werkgevers en werknem ers vergem akkelijkt werd. Ten
slotte vorm de het Keynesianisme de basis voor de verzorgingsstaat
omdat nu de sociale zekerheid gefinancierd kon worden zonder de
m arkteconom ie te verstoren. D e sociaal-dem ocratie werd voorvecht
ster en hoedster van de sociale democratie, waarm ee verzorgingsstaat
en sociaal-democratie nagenoeg inwisselbare begrippen w erden.12
D e programmatische ontwikkeling van sociaal-democratische partijen
sinds ig45

Voor een goed begrip van iedere beginseldiscussie is het allereerst van
belang empirisch in kaart te brengen wat het gedachtengoed van de
m oderne sociaal-dem ocratie nu eigenlijk precies was. In hoeverre
namen sociaal-democratische partijen in ideologische zin feitelijk een
bijzondere plaats in binnen de partijstelsels waarin ze politiek handel
den? In hoeverre was er sprake van historische evolutie en een per
land verschillende ontw ikkeling van het programmatisch profiel van
deze partijen in de naoorlogse periode?
H et is mij niet gegeven de discussies over beginselen en program
matische grondslagen van alle W est-Europese sociaal-democratische
partijen uitputtend te analyseren en te beschrijven. N iettem in is een
tentatief antwoord op de hierboven gestelde vragen m ogelijk door
gebruik te maken van comparatieve gegevens over de program m a’s
van partijen die verzameld zijn in het zogeheten ‘Com parative M ani
festes Project’ ( c m p ) . 13 D e gegevens van dit project maken een verge
lijking in de tijd en tussen de ideologieën van verschillende en over
eenkomstige partijen m ogelijk.14 H et idee is dat m en uit de relatieve
aandacht die een partij aan een bepaald thema in haar programma
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besteedt, het relatieve ideologische belang van dat thema kan afleiden.
Aan het gebruik van deze gegevens in deze context kleven w el
twee bezwaren. Ten eerste gaat het hier om een inhoudsanalyse van
verkiezingsprogram m a’s en niet van de beginselen van partijen.15 Ten
tweede hangt de betekenis van de inhoudsanalyse a f van de aanname
dat er een samenhang bestaat tussen de relatieve aandacht die besteed
wordt aan bepaalde them a’s en het ideologisch belang dat een partij
hecht aan die them a’s. D eze bezwaren worden gedeeltelijk ondervan
gen door het pragmatische argument dat er sim pelweg geen andere
gegevens bestaan die een zo hoge mate van vergelijkbaarheid garan
deren. Daarnaast is er het theoretische argument dat het niet onrede
lijk is te veronderstellen dat er een verband bestaat tussen politiekideologische beginselen en de programmatische uitw erking van deze
beginselen.
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TABEL I

M eest benadrukte categorieën in de program m a’s van sociaal-dem ocratische
partijen sinds 1945 (in %)
1945-60
1. G roei verzorgingsstaat

8,16

3. Lan dbou w

6,34
4,73

4. Vakbonden

4,21

2. Sociale rechtvaardigheid

5. G roei onderwijs
6. Sociale groepen
7. D em ocratie

1976-90

1961-75

3,96
3 ,7 i
3,36

7,23 (1)
6,31 (2)
3,30 (7)
3,o6 (8)

4,87 (5)
4.99 (4)
5,o8 (3)

11. T echnologie/Infrastructuur

2,85

4,71

45. M ilieubesch erm in g

0,25

2,16 (l4)

(6)

8,90 (1)
6,21 (2)
2,04 (17)

3,54

(8)
4,22 (7)

5,72 3

( )
3,08 (10)

5,4 i (4 )
5, 2 i (5)

Uitleg
Variabelen v o o r de inhoudsanalyse:
- ‘G roei verzorgingsstaat’ : positieve uitingen over de noodzaak de sociale
zekerheid etc. uit te breiden;
- ‘ Sociale rechtvaardigheid’ : benadrukken belang van gelijkheid en rechtvaar
digheid, etc.;
- ‘L an d b ou w ’ : steun voor land bouw en boeren, etc.;
- ‘ G roei onderw ijs’ : positieve uitingen over de noodzaak het onderwijs uit te
breiden o f te verbeteren;
- ‘V akbonden’ : positieve uitingen over vakbonden;
- ‘D em ocra tie’ : positieve uitingen over dem ocratie als m ethode o f doel;
- ‘Sociale groep en ’ : positieve uitingen over de noodzaak speciale voorzien in 
gen te treffen voor specifieke sociale groepen als vrou w en, ouderen, etc.;
- ‘Technologie/Infrastructuur’ : benadrukken van het belang van de m o dern i
sering van de industrie, etc. en van technologische on tw ikkelin g, etc.;
- ‘M ilieub esch erm in g’ : het beh ou d van het landschap, bossen, etc.
Landen: Z w ed en , N o o rw e ge n , D enem arken, Finland, B elgië, N ederland,
Luxem burg, Frankrijk, Italië, Duitsland, O osten rijk, G root-B rittann ië, Ier
land, Spanje, Portugal.
n.b.

D e getallen tussen haakjes verw ijzen naar de rangorde van de items in de

aangegeven periode. G egevens vo o r Spanje en Portugal alleen v o o r de laatste
periode.
Bron: Dataset CMP94.
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In tabel i treft m en de categorieën aan waaraan de sociaald em ocrati
sche partij-familie in West-Europa volgens deze m ethode in verschil
lende periodes (1945-1960; 1961-1975; 19 76 -199016) het grootste ide
ologische belang hechtte. D e categorieën zijn geordend op basis van
de v ijf meest benadrukte them a’s in de eerste periode (1945-1960).
D e eerste kolom van tabel 1 bevat de to p -v ijf van de categorieën
waaraan sociaal-democratische partijen het grootste ideologische be
lang hechtten in de eerste periode, plus de categorieën die daarin te
rechtkwam en in een o f beide latere periodes (plus hun rangorde in de
periode 1945-1960). Z o stond ‘M ilieubescherm ing’ in de periode
1945-1960 op de vijfenveertigste plaats, om via de veertiende plaats
in de periode 1961-1975 uiteindelijk in de laatste periode de to p -vijf
op plaats v ijf binnen te dringen. Daartegenover staat dat ‘L an dbouw ’
in de eerste periode nog op de derde plaats stond en in de laatste peri
ode naar de zeventiende plaats gezakt blijkt te zijn.
H ierm ee zijn onm iddellijk enige belangrijke verschuivingen in het
ideologisch profiel van de sociaal-democratische partijfamilie in WestEuropa in kaart gebracht. Een andere verschuiving betreft de opkomst
van de onderw erpen ‘Sociale G roepen’ en ‘Technologie/Infrastruc
tuur’ , waaraan in de loop der tijd steeds m eer aandacht is besteed in
de programma’s. D e invloed van ‘nieuw links’ in de Europese sociaaldemocratie is goed te zien in de golfbew eging van het thema ‘dem o
cratie’ .
Een van de opvallendste feiten betreft de relatieve stabiliteit van het
ideologisch profiel, in het bijzonder de bestendigheid van het belang
dat aan de verzorgingsstaat (altijd op plaats 1) en de sociale rechtvaar
digheid (gelijkheid) (altijd op plaats 2) gehecht wordt. U it een verge
lijking tussen de sociaal-democratische program m a’s en het ideolo
gisch profiel van andere partijfamilies (de christen-democratie en de
liberale partijen), waarover elders wordt gerapporteerd17, blijkt b o 
vendien dat alleen de sociaal-democratische partijfamilie in ideologi
sche zin relatief w einig aandacht besteedt aan de doelm atigheid van
de overheid. O o k staan sociaal-democratische partijen alleen in de
aandacht die ze besteden aan de vakbonden, al neem t het belang van
deze categorie in de tijd af.
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TABEL 2

Ideologisch profiel van sociaal-dem ocratische partijen, per regio, 1975-1990

C ategorie (rangorde)

R e g io

1. Scandinavië

Score

1 . Verzorgingsstaat

11. C ontinentaal Europa

7-5
7-1

4. E co n o m ie

6.7

5. Sociale groepen

6.5

1 . T echn ologie

7.6

2. Verzorgingsstaat

7.6

3. Sociale groepen

6.6

4. M ilieu

6.2

5. R echtvaardigheid
in . Iberisch schiereiland

1 . Verzorgingsstaat

6.5

3. Efficiëntie overheid

6.4
6.2

5. O n derw ijs

5-4

1 . Verzorgingsstaat

12.8

2. R echtvaardigheid

11.4

4. Sociale groepen

5-5
5-2

5. O n derw ijs

4.6

3. Vakbonden

v. Frankrijk

5-4
10.1

2. Politieke autoriteit
4. T e c h n o lo g ie

iv . G root-B rittannië/Ierland

10.3

3. M ilieu

2. R echtvaardigheid

1. R echtvaardigheid

9.1

2. D em ocratie

6.6

3. V rijh eid

5*8

4. Verzorgingsstaat

5.0

5. O n derw ijs

4-7

Scandinavië: Z w e d en , N o o rw e ge n , D enem arken, Finland.
C ontinentaal Europa: B elgië, N ederland, Luxem burg, Italië, Duitsland, O o s
tenrijk.
Iberisch schiereiland: Portugal en Spanje.
Bron: Dataset
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Gegevens over de sociaal-democratische partijfamilie op dit geaggre
geerd niveau vertellen vanzelfsprekend w einig over m ogelijke regio
nale verschillen. In tabel 2 is een regionaal onderscheid gemaakt tus
sen Scandinavië (Zw eden, N oorw egen , D enem arken, Finland), continentaalEuropa (België, Nederland, Luxem burg, Duitsland, O osten
rijk, Italië), G root-Brittannië en Ierland, en het Iberisch schiereiland
(Portugal en Spanje). M ede vanwege het feit dat van de landen op het
Europese vasteland alleen in Frankrijk de socialistische partij zich niet
geconfonteerd zag met een sterke christen-democratie, is dit land
apart opgenom en. U it tabel 2 blijkt dat er weliswaar regionale ver
schillen bestaan, maar ook dat een positieve opvatting over de verzor
gingsstaat een duidelijk gem eenschappelijk kenm erk is van de sociaal
democratische partijen in alle regio’s. O o k blijkt d a t-m eer dan elders
- i n Scandinavië en op het Europese vasteland de m ilieuproblem atiek
doorgedrongen is in de partijprogramma’s. Tenslotte is het niet ver
bazingwekkend dat vraagstukken die bijvoorbeeld de vestiging en
bestendiging van het dem ocratisch-politieke gezag betreffen, een be
langrijke plaats innem en in de program m a’s van de Spaanse en Portu
gese partijen.
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TABEL 3

Ideologisch profiel van sociaal-dem ocratische partijen, per land en per catego
rie, 1980-1990

Verzor

Sociale

Technolo

Sociale

gingsstaat

rechtvaar
digheid

gie/Infra
structuur

groepen

M ilieube
scherming

1,6

12,6

16,1
6,0

12,3
6,2

15,6

4,2

14,1

Zw eden

8,4

N oorw egen
Denemarken

8,0

Finland

16,5

9,6
7,o
7,5
2,7

2,1

5,5

2,9

4,3
5,9

B elgië (VI.)

9,8

B elgië (W.)
Nederland
Luxem burg

5,i
3,8

6,6

8,2

4,3

10,0

2,4

,4
4,9

n

Frankrijk
Italië (psi )
Italië (p c i )
Portugal

4,2

Spanje
Duitsland
Oostenrijk
Ierland
Groot-Brittannië
Gem iddelde
Stat. afwijking
n .b

. C ijfers

2,6
11,2
12,6

7,3
8,4
14,3
11,8

8,5
3,8

4,4
4,7
2,7

3,7
6,7
6,9
I 7 ,i
3,5
6,0

2,3

4,7
4,4
8,0

9,9
10,8

5,7
2,5
5,6
5,6
2,7

2,7

7,3
3,o
5,0

2,6
1,1

4 ,i
5,i
2,7
5,o
6,0

6,5
4,4

6,9
3,3

6,3

8,2
1,0
h

7

2,9
0,3

2,8
10,2
12,3
1,0

4,5

6,6

3,8

die m eer dan 1 standaardafwijking van het gem iddelde verschillen,

zijn vet (+) o f cursief (-) afgedrukt.
Bron: Dataset
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3,3

8,0

9,2
7,5

C M P94.

In tabel 3 treft m en (op basis van dezelfde categorieën als in tabel 1)
het ideologisch profiel van sociaal-democratische partijen per land in
de periode 1980-1990 aan. U it de gegevens blijkt dat er nogal wat
variatie in het ideologisch profiel bestaat, o o k binnen de regio’s. Tabel
3 laat zich op tw ee manieren lezen, nam elijk per land o f per catego
rie, en beide manieren leveren interessante inzichten op.
K ijkt m en per land naar de gegevens dan vallen allereerst de
Zw eedse Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti ( s a p ), de Finse Suomen
Sosialidemokraattinen Puolue ( s s d p ), de Franse Parti Socialiste ( p s ) en de
Ierse Labour Party op. O p vier van de v ijf them a’s w ijken deze partijen
van het gem iddelde af. Even opvallend zijn de N oorse Socialistik Folkeparti ( s f ), de Vlaamse Belgische Socialistische Partij ( b s p ), de N ed er
landse Partij van de Arbeid (PvdA) en de Britse Labour Party, die juist op
geen enkel punt beduidend afwijken van het gemiddelde. D e Waalse
Parti Socialiste Beige ( p s b ), de Italiaanse Partito Socialista Italiano ( p s i ), de
Duitse Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( s p d ) en de Portugese
Partido Socialista Portuguêsa (p s ) blijken zich op twee them a’s te onder
scheiden, terwijl de Deense Socialdemokratiet ( s d ), de Luxem burgse
Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois/ Lëtzeburger Sozialistech Arbechter
Partei ( p o s l / l s a p ), de Italiaanse Partito Comunista Italiano ( p c i ), de

Oostenrijkse Sozialistische Partei Österreichs (sinds 1990: Sozialdemokra
tische Partei Österreichs, s p ö ) en de Spaanse Partido Socialista Obrero
Espanol ( p s o e ) dat slechts op één onderwerp doen.
K ijkt m en naar de them a’s dan blijkt dat de positieve aandacht voor
de verzorgingsstaat bovengem iddeld is bij de Zw eedse s a p , de Finse
s s d p en de Ierse Labour Party, terwijl de Italiaanse p s i , de p c i 18, de
Waalse p s b en de Franse p s opvallend w einig aandacht aan de verzor
gingsstaat besteden. D e kwestie van sociale rechtvaardigheid blijkt
daarentegen in het ideologisch profiel van de Franse p s een belangrij
ke plaats in te nem en, terwijl de Finse s s d p hieraan juist relatief w ei
nig aandacht besteedt. Gem iddeld geven de Duitse s p d , de Luxem 
burgse p o s l / l s a p en de Spaanse p s o e veel en de Zw eedse s a p , de
Deense s d , de Franse p s en de Ierse Labour Party w einig ruim te in hun
program m a’s aan technologie en infrastructuur. K ijkt m en naar de
hoeveelheid aandacht die aan specifieke, niet-econom ische groepen
(bijvoorbeeld ouderen) besteed wordt, dan vallen de Finse s s d p en de
Waalse p s b op. B eide partijen scoren zelfs twee maal de standaardaf
w ijkin g hoger dan het gemiddelde, terwijl de Zw eedse s a p en de
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Portugese p s hier onder het gem iddelde zitten. D e partijen waar ‘m i
lieubescherm ing’ verhoudingsgewijs veel aandacht krijgt, zijn de
Zw eedse s a p , de Finse s s d p , de Oostenrijkse s p ö en de Duitse s p d .
Laag scoren op dit punt de Franse p s , de Italiaanse p s i , de Portugese
p s en de Ierse Labour Party.
U it een verdere inhoudsanalyse van de program m a’s van sociaal
democratische partijen in Europa blijkt het belang van historische en
voor een land specifieke them a’s. Z o blijken de program m a’s van de
PvdA en de s p d m eer dan gem iddeld aandacht te besteden aan ontw a
pening en bezuinigingen op de defensieuitgaven. V oor de hand lig
gend is ook het thema van corruptiebestrijding in de program m a’s van
de Italiaanse p c i . D e nationalisering van cruciale industrieën kom t als
thema alleen voor in de program m a’s van de partijen in W allonië,
Frankrijk, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Ierland. Overblijfselen van
de marxistische ideologie treft m en nog aan bij de Spaanse p s o e en de
Luxem burgse p o s l / l s a p .
‘In the West and increasingly elsewhere,’ schrijft R . B ellam y19,
‘most major political groupings n ow generally em ploy the liberal language o f rights, dem ocracy and the market to legitim ize their views.
From N e w R ig h t to democratie socialists, it seems w e are all liberals
now.’ N u hebben sociaal-democratische partijen de vrije markt nooit
volledig afgewezen en zich altijd voorstander getoond van de ge
m engde econom ische orde. D e vraag is echter in hoeverre deze par
tijen zich inmiddels net zo sterk als andere (liberaal, christen-dem ocratisch, conservatief) tot het neoliberalisme op sociaal-econom isch
terrein hebben bekeerd. D eze vraag kan beantw oord w orden door te
kijken naar de relatieve aandacht die besteed w ordt in partijprogram
m a’s aan typisch ‘liberale’ them a’s als een doelm atige overheid, het
belang van de ondernem ingsgew ijze productie, het vergroten van de
prikkel tot w erken en m arkteconom ische orthodoxie.
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TABEL 4

N eoliberalism e in program m a’s van sociaal-dem ocratische partijen, per land,
1980-1992
Liberalisme

H oogste score
en jaar

8,3

Z w e d en
(-Liberalen)

+ 10,5

(-C onservatieven)

“j-20,6
4,2 (1981)

N o o rw e g e n
(—Liberalen)
(—Conservatieven)
D enem arken
(-Liberalen)
(—Conservatieven)
Finland
(-Liberalen)
(—Conservatieven)
B elg ië (VI.)
(—Liberalen)
(—C hristendem ocraten)
B elg ië (W.)
(—Liberalen)
(-C hristendem ocraten)
N ederland
(-Liberalen)
(—Christendem ocraten)

+0.7
+ 14,4

4,6
14,5
2,4
n.a.

5,9
+ 17,3
+ 5,5
4,3

6,8 (1985)

5,9 (1987)

+ 17,6
+ 11,2

,7

n
+ 12,1

19,6 (1982)

+0,3

8,3
+ 11,6
+

Frankrijk
(-C onservatieven)

7.1 (1991)

+ 11,1

(-Liberalen)

(—Liberalen)

9,2 (1988)

+
+ 18,8

Luxem burg
(-C hristendem ocraten)

11,1 (1988)

3,7
3,6

10,8 (1984)

7,5 (1988)

n.a.
+ 18,7

Italië (p si )

20,1

(—Liberalen)

+6,4

(-C hristendem ocraten)

=

20,3 (1983)

1,9
85

14,6

talië (p c i )

Liberalen)
-C h ristend em ocraten)

27,4 (1992)
+ 1 1 ,9
+3,6

Portugal

16,3

Liberalen)

20,6 (1985)
n.a.

—Conservatieven)

n.a.

Spanje
-Liberalen)

9,5

13,5 (1982)
n.a.

—Conservatieven)

+2,8

D uitsland

6,2

Liberalen)

8,5 (1983)
+4,2

'-Christendem ocraten)

+4,4

O o sten rijk

8,011,0 (1990 )

'-Liberalen)

+13,8

-C h ristend em ocraten)

+ 18 ,2

erland

9,0

—Liberalen)
-Christendem ocraten)

15,2 (1981)
+6,0
+6,9

G root-B rittann ië

4,6

'—Liberalen)

7,10 (1992)
n.a.

—Conservatieven)

+ 19 ,1

G em iddelde

8,3n.v.t.

Statistische afw ijkin g

4,8n.v.t.

n .b

. C ijfers die m eer dan

1

standaardafwijking van het gem iddelde verschillen,

zijn vet (+) o f cursief (-) afgedrukt.
D e cijfers vo o r liberale, conservatieve o f christen-dem ocratische partijen ge
ven het verschil m et de sociaal-dem ocratische partijen weer. E en p ositief getal
(+) geeft aan hoeveel m eer de betreffende partij aandacht aan neoliberale the
m a’s besteedt.
Bron: Dataset
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U it tabel 4 blijkt dat alle sociaal-democratische partijen weliswaar
aandacht besteden aan dergelijke ‘liberale’ them a’s, maar dat ze in het
algemeen nog steeds veel m inder neoliberaal zijn dan hun directe
concurrenten. D e uitspraak dat tegenw oordig alle partijen neoliberaal
zijn, is onjuist als het om de sociaal-democratie in de periode 19801992 gaat.
H et vergelijkend overzicht op basis van de partijprogramma’s geeft
vooralsnog niet meer dan een zeer globale schets van het ideologisch
profiel van sociaal-democratische partijen. D e vergelijking maakt
overigens w el duidelijk dat ondanks onderlinge verschillen tussen de
partijen them a’s als verzorgingsstaat, sociale rechtvaardigheid en ge
lijkheid, onderwijs, en een positieve opvatting over de actieve rol die
de staat in de econom ie m oet spelen (bijvoorbeeld op het terrein van
publieke investeringen ten behoeve van technologie en de infrastruc
tuur) onderscheidende kenm erken vorm en van het ideologisch profiel
van sociaal-democratische partijen in Europa.
Discussies over politieke beginselen en de grondslagen van politiek
handelen binnen de sociaal-democratische partijfamilie gaan sinds de
Tweede W ereldoorlog voor een belangrijk deel over hoe een ge
m engde politiek-econom ische orde te beheren en te beheersen en
hoe de verzorgingsstaat vorm te geven, te besturen en te verdedigen.
Tot aan ongeveer het m idden van de jaren zeventig bestond er over
de historische missie van de sociaal-dem ocratie als hervorm er en be
heerder van de gem engde, democratisch-kapitalistische orde op ideo
logisch niveau een zekere consensus, ook al leek deze aan het einde
van de jaren zestig m et de opkom st van nieuw -linkse stromingen zo
w el binnen als buiten de W est-Europese sociaal-democratische partij
en korte tijd verbroken te zijn.20 M en kan niettem in spreken van een
sociaal-democratisch paradigma dat zich kenm erkte door een verbin
tenis m et de liberale democratie, een vertrouwen in de gem engde
econom ie, het streven naar de vestiging en uitbreiding van de verzor
gingsstaat, het g e lo o f in de juistheid en toepasbaarheid van de K eyn e
siaanse econom ische theorie en de overtuiging dat sociaal-dem ocrati
sche politiek in dienst diende te staan van de vergroting van de maat
schappelijke gelijkheid o f de sociale rechtvaardigheid. Sindsdien ging
eerst het vertrouw en in de gem engde econom ie en het Keynesianisme verloren. Vervolgens kw am de verzorgingsstaat onder druk te
staan en in het verlengde hiervan moest oo k het dominante gelijkheidsdenken het veld ruim en.21
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H et intellectuele en politiek-filosofische overw icht van de sociaaldem ocratie maakte plaats voor een herlevend liberalisme, in het bij
zonder in econom isch opzicht Juist vanw ege de politieke verbonden
heid tussen de sociaal-dem ocratie en de Keynesiaanse verzorgingsstaat
(inclusief het gelijkheidsstreven), zo luidt een van de meest gehoorde
hypothesen, im pliceert de crisis van de één de terugval van de ander.
D e sociaal-democratische, Keynesiaanse verzorgingsstaat is in zekere
zin het slachtoffer van zijn eigen succes. D e verw orvenheden worden
als vanzelfsprekend ervaren, terw ijl de uitwassen en (onbedoelde)
negatieve gevolgen de sociaal-dem ocratie in de schoenen worden
geschoven. D e tragiek is dat de sociaal-dem ocratie haar welslagen niet
kan verzilveren en slechts de resultaten van haar falen m oet incasse
ren.22
Tegen het m idden van de jaren tachtig waren de sociaal-dem ocra
tische partijen in W est-Europa reeds in grote ideologische en electo
rale verw arring23 en is hun definitieve ondergang vanuit verschillende
invalshoeken, die m en oo k binnen de partijen z e lf aantreft, meerdere
malen afgekondigd.24Volgens neoliberale critici zou de sociaal-dem ocratie via de op bouw en uitbreiding van de verzorgingsstaat haar his
torische missie vervuld hebben en daarmee haar bestaansrecht verlo
ren hebben. Tegelijkertijd zou de verzorgingsstaat volgens de conser
vatieve kritiek echter de econom ie overbelast en de weldadige w er
king van de markt verstoord hebben. V oortzetting van sociaal-dem o
cratische politiek op basis van het g e lo o f in wat in N ederland ‘de
maakbaarheid van de sam enleving’ heet, zou daarom desastreus zijn.
Vanuit marxistische hoek luidde de kritiek dat de sociaal-democratie
zich door haar reformisme heeft laten ontwapenen, dat ze zich te
sterk m et de kapitalistische staat heeft verbonden en dat ze zich m ede
hierdoor van haar eigen achterban heeft vervreem d.25 Sociale w eten
schappers die zich op de theorie van de rationele keuze baseren, heb
ben geprobeerd te laten zien dat ondanks de Keynesiaanse ‘oplossing’
de sociaal-dem ocratie voor onoplosbare dilem m a’s is blijven staan en
ongeacht de strategische keuze altijd de grote verliezer m oest zijn.
O m bijvoorbeeld electoraal succesvol te zijn, waren deze partijen
gedw ongen zich o o k buiten de traditionele arbeidersklasse te oriënte
ren. D o o r zich echter ook aantrekkelijk te maken voor andere groe
pen, verloor de sociaal-dem ocratie voor een belangrijk deel de steun
van haar oorspronkelijke achterban.

D e voorspelling van de onafwendbare ondergang is een van de
gem eenschappelijke kenm erken van deze kritische beschouw ingen,
de zeer statische kijk op de sociaal-democratie als politieke bew eging
is een andere. N ergens lijkt ruim te te zijn voor de m ogelijkheid dat
partijen zich zelf vernieuw en en dat ze z e lf via beleid invloed uitoefe
nen op hun om geving en op hun eigen machtsbasis.26 Daarbij kom t
dat het niet uitgesloten is dat partijen die zich aanpassen aan nieuw e
omstandigheden oorspronkelijke antwoorden vinden op traditionele
problemen, zich bewust w orden van nieuw e vraagstukken en uitein
delijk erin slagen zich in politiek-ideologisch opzicht daadwerkelijk
te vernieuw en. Tenslotte hebben de apocalyptische theorieën w einig
aanknopingspunten om de ideologische en electorale successen van
sociaal-democratische partijen in de relatief ongunstige context van
de jaren tachtig in Zuid-Europa te verklaren.27
Ideologische aanpassing en programmatische vernieuwing in Groot-Brittannië,
Duitsland, Zweden en Spanje

H et lijkt niet overdreven te stellen dat de sociaal-democratische par
tijen van W est-Europa sinds het m idden van de jaren tachtig in een
zorgw ekkende toestand verkeren. Er is een m oeizaam proces van
ideologische heroriëntatie en vernieuw ing op gang gekom en, dat
echter gepaard gaat m et interne ideologische conflicten, mede omdat
de politieke, econom ische en sociaal-culturele context waarbinnen de
partijen opereren dramatisch veranderd is. O m enige orde aan te
brengen in de uiteenlopende ideologische debatten en tevens een
kader voor de analyse te verschaffen, onderscheid ik vier ontw ikkelin
gen, die sociaal-democratische partijen een dw ingende prikkel tot
innovatie geven en daarmee o o k de contouren aangeven van het ide
ologisch debat binnen de verschillende partijen.
Ten eerste dw ingt het verlies van kiezers tot vernieuw ing. Als men
de gem iddelde verkiezingsuitslagen in de jaren zeventig vergelijkt met
die van de jaren tachtig, dan blijkt dat electorale afkalving van de so
ciaal-dem ocratie onder andere plaatsvond in G root-Brittannië (een
gem iddeld verlies van bijna 9 procent) en in W est-Duitsland (een
gem iddeld verlies van bijna 7 procent). In Z w eden trok de s a p in de
jaren tachtig weliswaar gem iddeld m eer kiezers dan in de jaren zeven
tig, maar de aanhang daalde sinds 1980, namelijk van 45,6 procent in

1982 tot 43,2 procent in 1988. Een vergelijkbaar patroon ziet m en in
Spanje, waar de p s o e in 1982 48,2 procent en in 1989 39,9 procent
van de stemmen behaalde. Verkiezingsnederlagen roepen niet alleen
tactische o f cam pagne-technische vragen op, maar plaatsen oo k strate
gische them a’s als het structurele verlies van een ‘natuurlijke’ achter
ban en de identificatie van potentieel nieuw e maatschappelijke coali
ties op de interne agenda van partijen. D it vergt ideologische aanpas
sing.
Ten tweede vraagt het ideologische succes van het neoliberalisme
om een antwoord. H et gaat daarbij niet uitsluitend om de electorale
concurrentie. Enerzijds speelt de ideologische uitdaging van het neo
liberalisme intern door, bijvoorbeeld in de controverse over de vooren nadelen van het marktmechanisme. Anderzijds noodzaakt de n eo
liberale voorspoed de sociaal-dem ocratie een veel bredere en scherpe
re diagnose te stellen van de sociaal-culturele context, waarin de id eo
logische aantrekkingskracht van een waarde als individuele prestatie
de vanzelfsprekendheid van de voor de sociaal-dem ocratie essentiële
norm van solidariteit verder dreigt te onder mijnen.
Ten derde stelt de opkom st van nieuw e maatschappelijke vraag
stukken en nieuw e politieke strijdpunten de sociaal-democratische
partijen voor problem en van ideologische integratie. Z o zal naar alle
waarschijnlijkheid de vraag o f en hoe de ecologische kwestie een
meer dan marginale plaats kan innem en in het ideologisch profiel van
de sociaal-democratie, van doorslaggevend belang zijn. Electorale
overw egingen voor de korte term ijn dw ingen onm iddellijk tot aan
passing, zeker als sociaal-democratische partijen zich ter linkerzijde
geconfronteerd zien m et groene partijen. D e buitengew one com 
plexiteit van de m ilieukwestie en het enorm e belang dat op het spel
staat, eisen echter een verdergaande aanpassing en op term ijn wellicht
zelfs een overstijging van de ideologie van de sociaal-democratie, die
immers van oudsher op econom ische groei georiënteerd en productivistisch is.
Ten slotte hebben de teloorgang van het Keynesianisme en de crisis
van de verzorgingsstaat het ideologisch hart van de m oderne sociaaldemocratie al aangetast. D e oliecrisis van 1973-1974 en de internatio
nale econom ische recessie deden de Keynesiaanse w eg reeds d oodlo
pen. D e stagnatie van de econom ische groei en n ieu w e—binnen het
kader van de Keynesiaanse econom ische theorie m oeilijk te begrijpen
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—problem en als stagfiatie stelden de traditionele sociaal-democratische
antwoorden ter discussie. M et de teloorgang van het Keynesianisme
leek niet alleen de m ogelijkheid voor de brede volkspartij te verval
len, maar verloor de sociaal-democratie o o k de politieke en ideologi
sche samenhang die ze in de jaren zestig nog had. H et gevolg was
ideologische verw arring en polarisatie, zeker in die landen waar de
sociaal-democratie regeringsverantwoordelijkheid droeg. D e verwar
ring kw am tot uitdrukking in de soms gelijktijdige om arm ing van
tegenstrijdige ideologische principes, van een gematigde versie van
het monetarisme tot en m et geradicaliseerde opvattingen over publiek
eigendom en verhoogde staatsinterventie. O f de verzorgingsstaat via
een beroep op sociaal-democratische principes nu w el o f niet ver
dedigd moest en kon worden, werd in deze onoverzichtelijke situatie
steeds onduidelijker. H et groeiend besef dat de m ondialisering van de
econom ie en de versnelde Europese integratie (in het bijzonder de
monetaire eenwording) steeds klem m ender grenzen stellen aan de
ruimte voor nationaal beleid, maakt de vraag naar de m ogelijkheden
tot behoud van de verzorgingsstaat niet alleen dringender, maar ook
n og eens m oeilijker te beantwoorden.
Samenvattend kan w orden gesteld dat electoraal verval, de ideolo
gische uitdaging van het neoliberalisme, het milieuvraagstuk en de
crisis van de verzorgingsstaat de algemene coördinaten o f dimensies
vorm en van de beginseldebatten binnen sociaal-democratische partij
en. Ter illustratie van de ideologische heroriëntatie van de sociaaldemocratie op deze terreinen en van de verschillen tussen de afzon
derlijke partijen is het zinvol stil te staan bij de ontw ikkelingen in
enkele landen. Vanwege de geografische o f regionale dimensie is ge
kozen voor Groot-Brittannië, Duitsland, Z w eden en Spanje.
D e Britse Labour Party brak in 1976 m et het Keynesianisme en zag
zich gedw ongen een bezuinigingspolitiek te voeren tot het m om ent
dat ze in 1979 in de oppositie belandde. Sindsdien maakte juist een
radicalisering van econom isch beleid (staatseigendom van bedrijven,
planning, bedrijfsdemocratie) onderdeel uit van een poging de partij
te hervorm en en naar links te doen opschuiven. Aan deze verschui
vin g lagen vier factoren ten grondslag.28Ten eerste vertoont de partij
als gevolg van de dynamiek van het Engelse partijstelsel van nature de
neiging naar links op te schuiven als ze de regeringsmacht verliest.
Ten tweede hadden nieuwe, m eer ideologisch en activistisch ge
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oriënteerde leden uit de middenklasse belangrijke posities in de partij
ingenom en. Ten derde zorgde de econom ische recessie ervoor dat
een positie in het m idden van het politieke spectrum onhoudbaar
leek. Ten slotte weerspiegelde de ideologische heroriëntatie de verrechtsing van de conservatieven onder Thatcher.
Aan de radicalisering van de Britse sociaal-dem ocratie kw am eigen
lijk al een einde in 1983. H et verkiezingsdebacle van dat jaar en dat
van 1987 vorm den de belangrijkste drijfveren om het ideologisch pro
fiel van de Labour Party grondig te vernieuw en via de zogeheten Policy
Review.29 H et nieuw e programma van de Britse sociaal-dem ocratie
betekende weliswaar een breuk m et de radicalisering van het begin
van de jaren tachtig, maar herstelde in feite de koers van de partij uit
de eerste naoorlogse periode. D eze ideologische koers was geken
m erkt door het benadrukken van de waarde van gelijkheid, de afw ij
zing van staatseigendom van bedrijven (behoudens speciale gevallen),
staatsinterventie in de econom ie, Keynesianisme, de verzorgingsstaat
en de pogin g corporatistische contracten te bevorderen tussen kapi
taal, arbeid en de staat.
D eze koers is inmiddels gedeeltelijk hersteld. Wat de fundamentele
waarden betreft, keerde de partij zich echter definitief a f van het col
lectivisme en bekeerde ze zich tot het ‘socialistisch individualism e’ :
‘the true purpose o f democratie socialism and, therefore, the true aim
o f the Labour Party, is the creation o f a genuinely free society in
w hich the fundamental objective o f governm ent is the protection and
extension o f individual liberty’ .30 In dit kader is inmiddels oo k het
streven naar staatseigendom van bedrijven o f socialisering uit het pro
fiel verdwenen. Verder bestaat er geen twijfel m eer aan het nut van de
markt, o o k al w ordt erkend dat het marktmechanisme im perfect is:
‘the market can be a good servant, but it is a bad master’ .31 Ten aan
zien van de volledige w erkgelegenheid geldt nu in feite de clausule
van de ‘volst m ogelijke’ w erkgelegenheid, waarbij het doel van het
staatsoptreden nog slechts is een gunstige econom ische om geving te
garanderen. D e verzorgingsstaat blijft centraal in het ideologische pro
fiel, ook al ligt de nadruk begrijpelijkerwijs op de beheersing van de
kosten. Corporatistische ideeën zijn nagenoeg verdwenen. H et huidi
ge ideologische profiel van de Labour Party kent twee nieuw e elem en
ten: een positieve opstelling ten opzichte van de Europese U n ie en
een pogin g de partij te ecologiseren, ook al is er geen sprake van de
om arm ing van een postmaterialistisch programma.
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O o k in de Duitse s p d was er sprake van de opkom st van m eer ide
ologisch en activistisch georiënteerde leden uit de middenklasse in de
jaren zeventig en tachtig. Voor de Duitse sociaal-democratie beteken
de echter de opkom st van nieuw e sociale bew egingen buiten de eigen
gelederen, in het bijzonder de vredesbeweging, de m ilieubew eging
en de oprichting van een groene partij, de belangrijkse ideologische
uitdaging. D e traditionele krachten binnen de s p d w ezen de ‘nieuw e
politiek’ a f m et het oo g op het behoud van de s p d als brede volkspar
tij, terwijl vernieuwers trachtten iets van het nieuw e m ilieubesef op
te nem en in het ideologisch profiel. U iteindelijk leidde de interne
strijd tot een pogin g het oude beginselprogramma uit 1959 te ver
n ieuw en.32 H et nieuw e beginselprogramma van 1989, het Grund
satzprogramm, vertoonde grote gelijkenis m et het programma van Bad
Godesberg. N ie u w waren de grotere nadruk op solidariteit ter beves
tiging van de relatie m et de traditionele achterban en de uitbreiding
van de humanistische oriëntatie tot seksegelijkheid, de humanisering
van de werksfeer, de technologie, het onderwijs en de cultuur ter
ondersteuning van de verhouding m et de ‘postmaterialistische’ ach
terban. D e belangrijkste innovatie betrof echter die van de ‘ecologisering van de econ om ie’ als de kern van het nieuw e programma, het
geen mede verklaard m oet worden uit het feit dat de s p d zich ter
linkerzijde m et een belangrijke groene concurrent geconfronteerd
ziet.
D e vernieuw ing van het ideologisch profiel van de Duitse sociaaldemocratie is nog lang niet voltooid. D e s p d w ordt feitelijk geteisterd
door vier conflict-dim ensies die elkaar gedeeltelijk overlappen en
versterken: 1. de traditionele links/rechts-tegenstelling, die zich toe
spitst op de relatie tussen staat en markt; 2. de tegenstelling tussen de
orthodoxe sociaal-democraten en de aanhangers van de ‘nieuw e poli
tiek’, die zich onder m eer op het terrein van het m ilieu en de ‘nietmateriële issues’ manifesteert; 3. de spanning tussen traditie en m oder
niteit, die tot uitdrukking kom t in het conflict tussen de aanhangers
van de traditioneel sociaal-democratische waarde van solidariteit en
de voorstanders van een m eer individualistische en op prestatie ge
richte ethiek (bijvoorbeeld de gespannen verhoudingen tussen de
‘syndicalisten’ en de ‘neoliberalen’); en 4. de voor Duitsland specifie
ke tegenstelling tussen ‘W est’ en ‘O o st’, die onder m eer zichtbaar
werd in de ambivalente houding van de s p d ten opzichte van de
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Duitse vereniging of, zo m en w il, hereniging.33 H et m oge duidelijk
zijn dat in deze context het schrijven van een nieuw, coherent en
sociaal-democratisch beginselprogramma voor de s p d , zoals het eer
der genoem de Grundsatzprogramm van 1989, een schier onm ogelijke
opgave w a s -e n dan zijn de recente problem en van de sterk gepersonificeerde interne partijstrijd en de strategische blunders tijdens de
Länder-verkiezingen b egin 1996 rondom de ‘n ieu w e’ them a’s van de
‘Aussiedler’ en de Europese M onetaire U n ie ( e m u ) nog buiten b e
schouw ing gelaten.34
Een bijzonder kenm erk van de beginseldiscussie binnen de Z w e e d 
se s a p is permanente heroriëntatie. H et idee van volledige w erkgele
genheid loopt als een rode draad door deze geschiedenis, van de jaren
dertig met het pre-Keynesiaanse plan zow el de productie als de con 
sumptie te stimuleren tot en m et de introductie van w erknem ersfondsen in het begin van de jaren tachtig. D e Zw eedse sociaal-dem ocraten
slaagden erin gedurende de gehele naoorlogse periode steeds id eolo
gisch te vernieuw en en de innovaties vorm te geven in het beleid.35
Anders dan andere partijen benadrukte de s a p veel sterker de active
rende verzorgingsstaat, waarbij niet zozeer de bescherm ing van het
inkom en centraal stond als w el het behoud van werk. H et zwaarte
punt lag bij de ontw ikkeling van de sociale dienstverlening en niet bij
het verbeteren o f behoud van uitkeringsrechten. In het verlengde
hiervan lag de actieve arbeidsmarktpolitiek, die volledig gericht was
op de bevordering van de arbeidsmobiliteit in brede zin. D e solidaire
loonpolitiek, die zich richtte op de verkleining van loonverschillen,
vervolm aakte dit bouw w erk. Daarnaast introduceerden de sociaal
democraten een aanvullend en publiek pensioensysteem (a t p ) dat de
publieke beheersing van de kapitaalmarkt versterkte. Tenslotte waren
de Zw eedse sociaal-dem ocraten uniek in hun ideeën op het gebied
van de dem ocratisering van de econom ische verhoudingen.36
H alverwege de jaren tachtig ontstond er binnen de s a p opnieuw
een discussie over vernieuw ing van het gedachtengoed. O o k de
Zw eedse sociaal-dem ocratie zag zich voor een aantal ideologische
problem en gesteld. Z o moest ze onder m eer een antwoord vinden op
de uitdaging van het neoliberalisme, een poging wagen nieuw e waar
den (in het bijzonder op het terrein van de m ilieubescherm ing) te
integreren en nieuw e ideeën vinden om de publieke sector te hervor
men en de activerende verzorgingsstaat te behouden.
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D e ideologische vernieuw ing vond plaats in de context van toene
mende interne conflicten, die tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn
met de spanningen binnen de s p d .37 Allereerst blijkt het in periodes
van econom ische recessie lastig de voor de s a p cruciale electorale
coalitie tussen de arbeidersklasse en de middenklasse in stand te hou 
den. Voorts is er de voor alle sociaal-democratische partijen m oeilijk
oplosbare spanning tussen de noodzaak te bezuinigen en de poging de
verzorgingsstaat in stand te houden, een kwestie die keer op keer de
verhouding tussen de vakbew eging en de partij onder druk zet. Ten
derde bestaat er o ok binnen de s a p een tegenstelling tussen ‘groen’ en
‘rood’ . Als laatste vorm de oo k de toetreding tot de Europese U n ie
een splijtzwam in de partij.
In 1987 viel de beslissing om het beginselprogramma van 1975 aan
te passen. Een fundamentele herziening werd niet nodig geacht en
een aangepast beginselprogram werd in 1990 aanvaard. O o k diende
er een n ieuw actieprogramma te kom en dat concrete antwoorden zou
m oeten vinden op een aantal cruciale dilem m a’s: 1. hoe volledige
werkgelegenheid, lage inflatie en inkom ensverbetering te realiseren;
2. hoe de publieke sector te hervorm en en te democratiseren zonder
de sociale zekerheid en de gelijkheid in gevaar te brengen; 3. hoe de
politieke rol van de arbeidersbeweging te versterken onder post-industriële condities; 4. hoe de traditionele doeleinden van de arbeiders
bew eging te com bineren m et nieuw e eisen op het gebied van het
milieu. D e beginselen en de beleidsideeën voor de jaren negentig
staan in het teken van vier doelen.
Allereerst is er het idee van ‘het goede leven’ o f de ideale samenle
ving: een klassenloze maatschappij waarin mensen op basis van vrij
heid en gelijkheid m et elkaar samenwerken. In de analyse van de s a p
dreigen de nieuwe scheidslijnen van de postindustriële samenleving
de oude klassentegenstellingen te versterken, waardoor maatregelen
nodig zijn om beide het hoofd te bieden. Ten tweede streeft de s a p
naar een waardevol arbeidsleven en naar zinvol w erk voor iedereen
en heeft de partij het belang dat ze traditioneel hecht aan betaalde
arbeid bevestigd en versterkt. Ten derde plaatst de Zw eedse sociaaldemocratie de bescherm ing van het m ilieu op één lijn m et andere
doeleinden. In ideologisch opzicht w ordt aan het bereiken van een
schoon m ilieu in feite een vergelijkbare status verleend als aan de in
voering van het algemeen kiesrecht, de volledige werkgelegenheid en
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de verzorgingsstaat. D e m ilieukwestie wordt bovendien direct gekop
peld aan traditioneel sociaal-democratische strijdpunten. H et gaat om
de beperking van de macht van ondernemers. Een schoon m ilieu
m oet gezien worden als een publiek goed en een fundam enteel recht.
D e staat heeft hier een belangrijke taak, winst is van ondergeschikt
belang en er bestaat een cruciaal verband tussen ecologische proble
m en en kwesties van gelijkheid en solidariteit. Econom ische groei
dient niet alleen ter bevordering van solidariteit en maatschappelijke
herverdeling, maar is oo k een voorwaarde voor een am bitieuze m ilieupolitiek.
D e ideeën over het behoud van de universalistische, sociale poli
tiek, inclusief de sociale dienstverlening (kinderopvang, scholing, ar
beidsbureaus, gezondheidszorg, onderwijs, et cetera) en de vernieu
w in g van de publieke sector via decentralisatie, deregulering en de
m ocratisering (grotere invloed en betrokkenheid van cliënten en pro
ducenten) beogen een reconstructie van het gehele b ou w w erk van de
verzorgingsstaat die zow el tot besparingen als tot een verm indering
van het bureaucratisch gehalte m oet leiden.
D e beginseldiscussie binnen de Spaanse p s o e staat—in vergelijking
m et die binnen de meeste andere partijen—w ellicht het sterkst in het
teken van de interne verdeeldheid en de vleugelstrijd.38 D ie verdeeld
heid van de partij heeft veel m eer te maken m et de interne machts
strijd dan m et onenigheid over beginselen en beleid. Ideologische
tegenstellingen zijn tot op zekere hoogte irrelevant, oo k al is er een
conflict waar te nem en tussen traditionele sociaal-dem ocraten en aan
hangers van N ie u w Links en tussen voorstanders van m eer m arktwer
king en marktsceptici.
D e partij heeft nauwelijks een geschiedenis van programmatische
vernieuw ing en haar ideologie b leef gedurende het Franco-regim e
gebaseerd op marxistische principes.39 Een tem pering van het revolu
tionaire gedachtengoed vond pas plaats in 1979, na een felle interne
strijd en niet nadat partijleider Felipe G o n za le z -u it protest tegen het
handhaven van het m arxism e—eerst was afgetreden. D e p s o e bekeer
de zich m et de herbenoem ing van de partijleider tot een gem atigder
koers en richtte zich programmatisch op de m odernisering van Spanjes democratisch-kapitalistisch bestel.40 H ierm ee liep de p s o e feitelijk
in de pas m et de ontw ikkeling van sociaal-democratische partijen
elders in Zuid-Europa. H et patroon: na het afschudden van de marxis
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tische erfenis kom t er een m in o f m eer charismatisch leider, d ie - m e 
de op basis van een nauwelijks functionerende partijdem ocratie—een
pragmatische, op het verkrijgen van regeringsm acht gerichte politiek
voert. Eenmaal aan de macht, zoals de p s o e in Spanje in 1982, wordt
het belang van ideologische vernieuw ing niet gezien o f zelfs als elec
toraal gevaarlijk beschouw d. Eenheid en pragmatisch, aansprekend
leiderschap vorm en hardere voorwaarden voor het behoud van macht
dan ideologische debatten en vernieuw ing.
Ideologische vernieuw ing lag in deze context daarom niet erg voor
de hand. D e roep om innovatie werd echter steeds sterker als gevolg
van electorale verschuivingen en een toenem ende interne kritiek op
het beleid van de socialistische regering. H oew el de neoliberale rich
ting van het econom isch beleid in de tweede helft van de jaren tachtig
voor een sterke econom ische groei leek te zorgen, nam ook de w erk
loosheid massaal toe en was er geen ruim te voor verkleining van de
maatschappelijke ongelijkheid. O nvrede binnen de partij bestond er
oo k over de om m ezwaai in de buitenlandse politiek, toegespitst op
Spanjes toetreding tot de n a v o en m et als hoogtepunt het referen
dum in 1986, dat door de regering-G onzalez als voorstander van toe
treding tegen de verwachtingen in gew onnen w erd.41
D e bestaande onvrede werd gekanaliseerd en versterkt door de
cliëntelistische en antiliberale groep rondom Alfonso Guerra (de
‘guerristas’), die het debat over ideologische vernieuw ing ook vanuit
machtspolitieke overw egingen initieerde. W ellicht m ede hierdoor
bevat het resultaat van het debat, Programa 2000, w einig nieuw e ideeën
en verwijst het in algemene term en naar sociaal-democratische waar
den als solidariteit en gelijkheid en naar de noodzaak de verzorgings
staat te ontwikkelen. D e opvallendste innovaties waren de herform u
lering van de p s o e als een volks- in plaats van arbeiderspartij, het ver
breken van de innige band m et de vakbew eging, de pogin g contacten
m et nieuw e sociale bew egingen te versterken en de opname van —
overigens tamelijk v a g e-v e rw ijzin g en naar het belang van m ilieupolitiek.
In de beoordeling van R . Gillespie was de ideologische vernieu
w in g van de p s o e voor de lange term ijn intrinsiek al teleurstellend,
maar werd het effect op de programmatische ontw ikkeling van de
partij nog eens tenietgedaan door gebeurtenissen die om onm iddellij
ke actie vroegen. E conom ische en electorale malaise versterkten in
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1989 het interne conflict tussen de neoliberale leden van de regering,
die een im populair aanpassingsbeleid voorstonden, en de ‘guerristas’
in de partij, die concessies aan de vakbew eging eisten om de arbeidersaanhang niet van de partij te vervreem den. D e ideologische dis
cussie werd op deze manier gesm oord in de strijd tussen de vleugels
van de partij. H et feit dat Alfonso Guerra wegens corruptieperikelen
in het begin van 1991 gedw ongen werd als minister a f te treden, ver
zwakte de ‘guerristas’ in de regering, ook al behield deze groep de
controle over de partij. H et effect van de ideologische vernieuw ing
op het beleid van de p s o e was nihil.
Tot slot: nieuwe uitdagingen, gemankeerde antwoorden?

Overal in West-Europa zijn sociaal-democratische partijen op zoek
naar een nieuwe ideologie, naar nieuw e beginselen, naar een nieuw
programma voor de eenentwintigste eeuw, kortom naar een zelfbeeld
dat m et recht sociaal-democratisch genoem d kan worden en voldoen
de aanknopingspunten biedt voor toekom stige m achtsvorm ing. Daar
bij staat de vraag naar de eigen identiteit en het contrast m et andere
bew egingen, zoals het neoliberalisme, het conservatisme o f de christen-dem ocratie, centraal. Er w ordt volop gediscussieerd en gepubli
ceerd over de rol, betekenis en m ogelijke revitalisering van het
sociaal-democratisch gedachtengoed in en voor een tijdperk dat —
gezien de voornam elijk ‘post’ —adjectieven die ervoor bestaan (post
communistisch, post-K oude O orlog, postmaterialistisch, postfordistisch, postm odern, postindustrieel)-nog niet begrepen is en dus voor
veel verw arring zorgt.42
H et verband tussen de feitelijke gesteldheid van de huidige sociaal
democratische partijen en de onverm ijdelijkheid van politiek-ideologische vernieuw ing is door H. Kitschelt als volgt omschreven: ‘traditi
onal social democratie policies ought no longer be pursued, because
they cannot be successfully im plem ented in the socio-econ om ic and
cultural environment o f advanced capitalism’ .43 D e vraag voor de
verschillende partijen aan het einde van de twintigste eeu w is en blijft
wat er voor het traditionele sociaal-democratische gedachtengoed in
de plaats komt.
H ierboven heb ik aangegeven dat de debatten over sociaal-dem o
cratische beginselen plaatsvinden tegen de achtergrond van vier cen
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trale dimensies, namelijk het electorale verval, de ideologische uitda
ging van het neoliberalisme, de ecologische kwestie en de crisis van
de verzorgingsstaat. H et landenoverzicht liet zien dat de mate waarin
de sociaal-democratische partijen in W est-Europa feitelijk erin zijn
geslaagd zich zelf in ideologisch opzicht op deze dimensies te vernieu
w en, sterk varieert. D e Zw eedse s a p lijkt het verst gevorderd. D it
geldt in ieder geval voor de diagnose en de form ulering van nieuw e
doelstellingen: de poging een maatschappij analyse te bieden die reke
ning houdt m et oude en nieuw e maatschappelijke tegenstellingen; het
streven naar een waardevol arbeidsleven en zinvol w erk als prioritei
ten; de gelijkstelling van m ilieubescherm ing aan andere doeleinden
en de koppeling van de ecologische kwestie aan gelijkheid en solidari
teit; de reconstructie van de verzorgingsstaat op grond van zow el fi
nanciële als democratische m otieven. D e Duitse s p d en de Britse Labour Party lijken de s a p op enige afstand te volgen, terwijl de Spaanse
p s o e wat de m ilieukwestie betreft nauwelijks tot enige innovatie is
gekom en.
D e richting van de debatten tekent zich intussen w el af: de integra
tie van m ilieudoeleinden en sociale politiek op basis van de voor de
sociaal-democratie blijvende norm en van rechtvaardigheid en solida
riteit. Weliswaar zijn de programmatische profielen van sociaal-dem o
cratische partijen in die richting aangepast, maar van een diepgaande
vernieuw ing is nog geen sprake. Tot nu toe hebben de partijen onvol
doende rekening gehouden m et het wegvallen van de voorwaarden
waaronder de W est-Europese sociaal-democratie na de Tweede W e
reldoorlog succesvol kon zijn.
Veel hangt a f van het innoverend verm ogen van sociaal-dem ocra
tische partijen. D e feitelijke keuzem ogelijkheden worden echter be
perkt door een reeks factoren, waarvan ik er hier slechts een paar kan
noem en. Cruciaal is allereerst de plaats die de partijen innem en bin
nen de politieke stelsels waarin ze opereren, omdat ideologische ver
a n d erin g -h o ew e l n o o d za k e lijk -o o k risico’s m et zich mee brengt.
Voorts beperkt de electorale concurrentie die de partijen ter linkeren ter rechterzijde ondervinden de ideologische opties. O o k staan de
veranderende sociologische voorwaarden waaronder de partijen te
w erk m oeten gaan, niet alle alternatieven toe. D e organisatorische
desintegratie en het functieverlies van politieke partijen in algemene
zin limiteren bovendien de manier waarop ideologische vernieuw ing
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niet alleen praktisch, maar ook democratisch kan plaatsvinden. Ten
slotte is ideologische vern ieuw in g niet alleen een kwestie van het zo e
ken naar rationele oplossingen voor w ezenlijke kwesties als de zorg
voor m ilieu en de revitalisering van de verzorgingsstaat, maar ook
simpelweg de uitkomst van de interne vleugelstrijd.
D e fundamentele waarden (rechtvaardigheid, solidariteit) van de
sociaal-dem ocratie hebben aan actualiteit niets ingeboet. H et gaat er
echter om hoe deze tot uitdrukking te brengen onder nieuw e om 
standigheden en ze te verbinden m et nieuw e politieke en maatschap
pelijke vraagstukken. Daarm ee staat de sociaal-dem ocratie voor de
zelfde opgave als in andere fasen van haar geschiedenis. H et is een
mythe, te denken dat de sociaal-dem ocratie aan het eind van de vo ri
ge eeuw o f in de jaren dertig niet tegen de stroom m oest inroeien.
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HANS BLOKLAND

D e onverm ijdelijkheid en continuïteit van politiek en politieke
beginselen

Een m erkwaardig misverstand dat de laatste jaren algemeen ingang
heeft gevonden, is dat fundamentele waarden en beginselen hopeloos
kunnen verouderen. Een niet m inder curieuze misvatting, die inm id
dels eveneens bijkans algem een w ordt aangehangen, is dat politieke
waarden o f beginselen zelfs volstrekt overbodig kunnen worden. A l
dus is vandaag het sentiment wijdverbreid dat in vroegere, duistere
tijden enigszins bekrom pen drammers en dromers door beginselen o f
ideologieën w erden gem otiveerd om elkaar dwars te zitten, terwijl in
onze eigen, verlichte tijd de zaken op een redelijke, praktische en
nuchtere w ijze worden beschouw d en aangepakt. D e gedachte dat
m en ‘het einde van de geschiedenis’ beleeft, o f ‘het einde der ideolo
gieën ’ , en dat de politiek van nu af aan slechts zal bestaan uit een ein
deloze reeks van, louter door zakelijke en instrumentele overw egin
gen ingegeven, increm entele beleidsaanpassingen, is overigens al ver
schillende keren eerder in de geschiedenis opgekom en. Zij kom t ken
nelijk tegem oet aan een psychologische behoefte van mensen om te
geloven dat zij min o f m eer het hoogtepunt van de beschaving (mee)maken en dat er bijgevolg na hun verscheiden niets werkelijk bijzon 
ders m eer zal geschieden. D e overtuiging dat men niets mist vorm t,
wellicht, een troost voor de eigen vergankelijkheid en een bevestiging
van de eigen bijzonderheid.
Kunnen er ooit tijden zijn zonder politiek, zonder belangentegen
stellingen en zonder m eningsverschillen over een plausibele definitie
van het G oede Leven, over de inrichting van de maatschappij waarin
dit leven m ogelijk wordt gemaakt? N een , dit is niet m ogelijk. In een
reactie op vergelijkbare ideeën als w elke vandaag opgeld doen, stelde
Isaiah Berlin reeds in 1962 dat onze conditie zich kenm erkt door de
aanwezigheid van een grote diversiteit aan betekenisvolle waarden die
geregeld confligeren en waartussen w ij voortdurend en onverm ijde
lijk afwegingen m oeten m aken.1 Fundamentele waarden als vrijheid,
autonom ie, gelijkheid, rechtvaardigheid, nuttigheid, barm hartigheid
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kunnen, m et andere w oorden, niet op logische w ijze in één harm o
nieus, hiërarchisch, altijd en overal geldend, systeem w orden geor
dend en derhalve w orden w ij, iedere keer wanneer zij in de praktijk
botsen, genoodzaakt om hen op een redelijke w ijze tegen elkaar a f te
wegen. D e notie van een ideale maatschappij, een samenleving waar
in alle waarden die ons leven zin en betekenis kunnen verlenen, zijn
gerealiseerd en waarin alle politieke activiteiten zijn volbracht en
verdwenen, is dan ook incoherent.
H et idee dat wij ooit overeenstemm ing zullen bereiken, o f inm id
dels hebben bereikt, over de betekenissen en de gew ichten die aan
waarden m oeten worden verleend, is evenzo w ein ig plausibel. Vragen
naar de juiste betekenis van en de juiste afw eging tussen waarden zijn
uit de aard der zaak filosofische vragen waarop geen ondubbelzinnige,
objectieve o f ‘wetenschappelijke’ antwoorden kunnen worden gege
ven. In tegenstelling tot wetenschappelijke problem en gaat het hier
immers om kwesties (‘wat is een rechtvaardige verdeling van geza
menlijke producten?’ , ‘m oeten aangeboren kwaliteiten worden be
loond?’ , ‘dienen buitengew one behoeften te w orden gehonoreerd?’)
waarvan de oplossingen noch op empirische, noch op form ele o f lo
gische w ijze kunnen worden gevonden. O m dat er geen consensus
bestaat over de m ethode, bestaat er ook geen consensus over de op
lossingen (hetgeen echter niet w il zeggen dat alle filosofische ant
w oorden w illekeurig o f gelijkwaardig zijn). B ijgevolg zijn politieke
m eningsverschillen onuitroeibaar.
Politiek is, ten slotte, niet alleen onverm ijdelijk, maar o o k uiterst
wenselijk omdat zij de realisatie van een van de belangrijkste mense
lijke waarden m ogelijk maakt, namelijk de politieke vrijheid om ge
zam enlijk m et anderen, anderen m et w ie m en een gemeenschap
vorm t, betekenis en richting te verlenen aan het samen leven. O m dit
op een inhoudelijk zinvolle manier te kunnen doen en om de hier
voor noodzakelijke publieke steun te kunnen mobiliseren, zijn nor
matieve politieke theorieën onmisbaar. H et belang van deze vorm en
van vrijheid en politiek m oet niet w orden onderschat. Politiek is
meer, zoals oo k een gemeenschap m eer is, dan het geven van een
antwoord op de door Lasswell geform uleerde vraag ‘W h o gets what,
w hen, h o w ’ . Politiek bestaat niet louter uit het verdelen van de, door
andere factoren bepaalde, schaarste, zij vorm t oo k een pogin g om
gezamenlijk het beste van onszelf te maken. Een politiek systeem dat
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derhalve niet m eer te bieden heeft dan het defensief reageren op,
door andere krachten veroorzaakte, maatschappelijke problemen,
vervreem dt zich uiteindelijk van zijn burgers.
Waar kom en de fundamentele waarden die mensen in de praktijk
blijken aan te hangen vandaan? D it is een interessante vraag, maar om
betekenisvol norm atief te argumenteren is het niet noodzakelijk haar
te (kunnen) beantwoorden. O f zij nu door G od o f een andere trans
cendente autoriteit zijn ingegeven, het product zijn van natuurlijke
selectie, dan w el voortkom en uit een specifieke historische en cultu
rele constellatie doet niets a f aan de empirische waarnem ing dat mensen
zich, veelal zeer em otioneel, verbonden hebben aan bepaalde waar
den. D e diversiteit van deze waarden m oet overigens, anders dan van
daag onder invloed van het postm odernisme gebruikelijk is gew or
den, niet worden overdreven. M ensen hebben, stelt ook Berlin, b io
logisch, psychologisch, sociologisch zoveel gem eenschappelijk dat
com m unicatie en begrip tussen personen uit verschillende culturen en
tijden m ogelijk blijkt te zijn. Een absoluut voluntarisme en particula
risme is dus empirisch w einig plausibel: er is een gemeenschappelijke
horizon van fundamentele waarden.
Kunnen mensen zonder waarden of, in het verlengde hiervan, zon
der een normatieve politieke theorie o f ideologie? O m met de waar
den te beginnen: is het voorstelbaar dat mensen deze als onnodige,
verouderde ballast van zich afwerpen en vervolgens alle kwesties waar
m ee zij in het leven worden geconfronteerd, op een ‘m oderne’, ‘za
kelijke’ , ‘redelijke’ , ‘onbevooroordeelde’ o f ‘paarse’ w ijze tegem oet
treden? H et antwoord m oet ontkennend zijn: mensen, betoogt C har
les Taylor overtuigend, definiëren hun identiteit via waarden o f via
wat hij betitelt als ‘kwalitatieve onderscheidingen’ . D e vraag ‘w ie ben
ik?’ wordt beantw oord door waar wij staan in een ‘m orele ruim te’ ,
een ruim te waarin vragen opkom en over wat goed dan w el slecht is,
welke activiteiten betekenisvol zijn en welke niet, wat belangrijk en
waardevol voor ons is en wat triviaal en secundair.2 Een persoon die
w ij kwalificeren als een ‘oppervlakkige persoonlijkheid’ , is bijgevolg
iemand, schrijft Taylor, ‘van w ie wij de indruk hebben dat hij on ge
voelig, onwetend o f onverschillig is omtrent zaken die de kwaliteit
van zijn leven raken en die ons w ezenlijk o f belangrijk lijken. Hij
leeft aan de oppervlakte omdat hij tracht verlangens te bevredigen
zonder geraakt te w orden door de “ diepere” onderwerpen [...] o f zijn
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aandacht hiervoor lijkt ons terloops vertaald in triviale en onbelangrij
ke vragen.’3
M ensen die, een stap verder, in grote onzekerheid verkeren over
het antwoord op de vraag w elke waarden zij aan de vele keuzem oge
lijkheden in hun leven m oeten toekennen, lijden aan desoriëntatie,
zijn richtingloos o f verkeren zelfs in een identiteitscrisis. Kwalitatieve
onderscheidingen vorm en, m et andere w oorden, een noodzakelijk
onderdeel van het kader waarbinnen, o f de horizon waartegen, ons
leven eenheid, zin en betekenis krijgt. ‘ (S)tepping outside these limits,’ stelt Taylor, ‘w ould be tantamount to stepping outside w hat w e
w ould recognize as integral, that is undamaged human personhood.’4
H et bezitten van een m orele oriëntatie is, kortom , een voorwaarde
voor het kunnen functioneren als mens, het is geen ‘metaphysical
view w e can put on or o f f ’ .5
K unnen mensen, in de politieke sfeer, zonder norm atieve politieke
theorieën? Politieke waarden, alsmede hun onderlinge afwegingen,
w orden uitgedrukt en deels gerechtvaardigd in het kader van een nor
matieve politieke theorie. In de eerste plaats geldt hier derhalve datge
ne wat in zijn algem eenheid o o k op individuen van toepassing is.
Iemand die politiek w il denken o f handelen zonder te vertrekken uit
politieke waarden o f beginselen is richtingloos. M en kan op een ‘re
delijke’ , ‘verstandige’ o f ‘zakelijke’ w ijze het belang van bepaalde
waarden formuleren, bepaalde waarden tegen elkaar afwegen o f de
geschikte instrumenten ter verw ezenlijking van waarden zoeken. Wat
m en echter niet kan is louter ‘redelijk’ , ‘praktisch’ , ‘realistisch’ o f
‘nuchter’ zijn. In de praktijk zijn dit evenzovele eufemismen voor
visieloosheid en opportunisme.
In de tweede plaats kan m en in het politieke dom ein niet zonder
normatieve politieke theorieën, daar deze coherente en heldere arti
culaties (en deels rechtvaardigingen) zijn van doorgaans onsamenhan
gende en tegenstrijdige intuïties over het G oede Leven en de G oede
Maatschappij. M en heeft deze articulaties nodig om duidelijke afwe
gingen te kunnen maken en om publieke steun te kunnen m obilise
ren voor een politiek program. Een w ezenlijk onderdeel van dem o
cratische politiek is immers de verw erving van steun op basis van be
redeneerde om schrijvingen van het algem een belang en van een na
strevenswaardige, betere samenleving. D it maakt politiek als collectie
ve w ilsuiting mogelijk.
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In de derde plaats zijn de norm atieve theorieën onontbeerlijk als
gevolg van de onherleidbare diversiteit aan, geregeld onverenigbare,
waarden. In het kader van een politieke theorie w orden deze waarden
op een beargum enteerde w ijze tegen elkaar afgewogen. Een politiek
systeem dat niet beschikt over criteria om tegenstrijdige claims a f te
w egen, loopt gevaar aan overbelasting en im m obilism e ten onder te
gaan. Evenzo w reekt een gemis aan norm atieve politieke theorieën
en bijgevolg aan beredeneerde afwegingen zich door een onverm o
gen om genom en beslissingen te rechtvaardigen en te legitim eren.
Wat rest is een beroep op macht. H et is echter in iedere gem een
schap, niet alleen de politieke, onverstandig om in een te groot aantal
gevallen zijn toevlucht tot het laatste te zoeken: het holt de politieke
legitim iteit uit. Z o zal het ressentiment dat inmiddels in de samenle
ving is op gebouw d als gevolg van de, niet inhoudelijk verdedigde en
waarschijnlijk oo k niet inhoudelijk te verdedigen, ‘herstructuring’ van
de verzorgingsstaat, niet eenvoudig m et een, door de politiek aange
zwengelde, publieke discussie over ‘burgerschapszin’ geneutraliseerd
kunnen worden.
M ensen kunnen, resumerend, niet zonder waarden, zonder norm a
tieve politieke theorieën en zonder politiek, de perm anente discussie
en onderhandeling tussen pleitbezorgers van afwijkende particuliere
belangen en van afwijkende definities van het algemeen belang. K u n 
nen politieke beginselen en norm atieve politieke theorieën echter
verouderen? En zo ja, in w elk tem po zou dit kunnen gebeuren? H oe
dringend kan dus een ‘m odernisering’ , een ‘aanpassing aan de reali
teit’ , van een politieke theorie gewenst zijn? O m deze vragen te kun
nen beantwoorden, dient te w orden ingegaan op de vraag waarop de
plausibiliteit en realiteitswaarde van een theorie zijn gebaseerd.6
H et spreekt, in de eerste plaats, voor zich dat een theorie coherent
en intern consistent m oet zijn. D at theorieën in de regel confligerende waarden bevatten, doet hier niets aan af: het gaat er juist om dat
deze in het kader van een theorie op een redelijke w ijze tegen elkaar
worden afgewogen.
In de tweede plaats hangt de plausibiliteit van een theorie af van de
mate waarin zij recht doet aan onze, onder m eer via de verschillende
wetenschappen verkregen, kennis van mens en maatschappij. O m dat
wij bijvoorbeeld weten dat mensen sociale wezens zijn, die eerst dank
zij sociale interactie hun talenten kunnen ontplooien, is een politieke
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theorie w elke is gebaseerd op een puur atomistisch mens- en maat
schappijbeeld, w ein ig overtuigend.7 Evenzo w eten w ij inmiddels dat
macht de neiging heeft te corrum peren en dat het dus verstandig is
deze enigszins te spreiden en aan beheersingsmechanismen onderhe
vig te maken.
H ierm ee samenhangend is het, in de derde plaats, van belang in
w elke mate de theorie overeenkom t m et onze reeds intuïtief aange
hangen, doch zelden coherent en ondubbelzinnig gearticuleerde,
waarden. D eze waarden vinden onder m eer hun neerslag in de door
ons gehanteerde, in eeuw en gerijpte, concepten en categorieën in
term en waarvan wij gew oon zijn over mens en maatschappij te den
ken.8 Z o kunnen w ij het concept ‘m ens’ slechts bevatten in catego
rieën als goed en slecht, waar en onwaar, vrijheid en dwang, geluk en
ongeluk. H et zou dus tamelijk excentriek en oo k onnavolgbaar zijn
om iemand als een menselijk w ezen aan te duiden, maar er tegelijker
tijd bij te verm elden dat noties als waarheid, rechtvaardigheid, vrij
heid, hoop en angst voor hem o f haar geen enkele betekenis bezitten.
D ienovereenkom stig zijn som m ige waarden onlosmakelijk m et het
concept ‘m ens’ verbonden, hetgeen overigens opnieuw duidt op de
m ogelijkheid een m inim um aan universele waarden te onderscheiden.
Berlin stelt dat wanneer hij iemand zou treffen voor w ie het geen
enkel verschil uitmaakt o f zij tegen een steentje schopt o f haar familie
uitmoordt, hij niet geneigd zal zijn, zoals consistente relativisten, om
haar louter een enigszins afwijkende m oraliteit toe te schrijven. In
plaats daarvan zal Berlin spreken van ‘krankzinnigheid’ en ‘onm ense
lijkheid’ ; hij zal haar beschouw en als een gek, zoals iem and die denkt
dat zij N apoleon is, gek is. M et andere woorden: hij zal een dergelijk
w ezen niet w erkelijk als een ‘m ens’ zien.9 N orm atieve politieke theo
rieën die, kortom , strijdig zijn m et wat wij doorgaans belangrijk ach
ten in het leven en m et onze gezamenlijke, in concepten en catego
rieën opgeslagen, (empirische én normatieve) common sense-noties
over mens en maatschappij, verdwijnen op de mestvaalt van de ge
schiedenis van het denken. D e vandaag steeds m eer geponeerde, en
door velen ook gaarne geloofde, stelling dat ‘alles kan’ , is dus kennis
theoretisch onjuist.10
In w elke zin en in hoeverre kunnen politieke beginselen en theorieën
nu verouderen? Theorieën, waarin beginselen w orden uitgedrukt en

110

gerechtvaardigd, dienen allereerst recht te doen aan onze reeds be
staande morele intuïties. D eze intuïties over fundamentele waarden
als vrijheid, autonomie, gelijkheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid,
solidariteit zijn tamelijk stabiel en universeel. H et is m ogelijk, niets
kan in het leven worden uitgesloten, dat ze kunnen en zullen veran
deren, maar dat dit geschiedt binnen een tijdvak van een decennium
o f een eeuw, is hoogst onwaarschijnlijk, zeker binnen het kader van
één culturele traditie. D ienovereenkom stig is het w einig aannemelijk
dat een normatieve politieke theorie veroudert o f irrelevant wordt
omdat onze morele intuïties omslaan. H oe abstracter en fundam ente
ler hierbij de waarden, hoe kleiner hun variatie.
D e plausibiliteit van politieke theorieën is echter tevens afhankelijk
van de mate waarin zij rekenschap geven van onze kennis van mens
en maatschappij. D eze kan in de loop van de tijd groeien (en is ook
daadwerkelijk gegroeid), maar plotselinge drastische toenem ingen
doen zich zeer zelden voor. O o k wat dit betreft is er derhalve geen
hoge om loopsnelheid van norm atieve politieke theorieën te verw ach
ten. H etzelfde kan worden opgem erkt m et betrekking tot de eis van
interne consistentie: onze form ele opvattingen over wat consistent
mag worden genoem d, zijn aan w einig verandering onderhevig.
Ondanks het voorgaande kan m en echter niet om de vaststelling
heen dat normatieve politieke theorieën geregeld aanpassing behoe
ven aan zich veranderende maatschappelijke omstandigheden. Een
reden hiervoor is dat de gew ichten van waarden, alsmede hun onder
linge afwegingen, in enige mate per situatie kunnen variëren. Een
verandering van de om geving heeft dus gevolgen voor de prioriteiten
die m en stelt en voor de doelen die men nastreeft. D e aanpassingen
die in de regel het meest gewenst zijn, betreffen nochtans de instru
menten w elke m en geschikt acht om bepaalde doeleinden te realiseren.
Instrumenten kunnen op een gegeven m om ent inadequaat o f infe
rieur blijken te zijn (geworden), onwenselijke neveneffecten hebben
(gekregen) o f achterhaald w orden door technologische vernieuw ing.
Binnen de sociaal-democratie hebben velen bijvoorbeeld lange tijd
gedacht dat bedrijven onder beheersing van de centrale overheid ge
bracht dienden te worden, w ilden de burgers een reële m ogelijkheid
bezitten het beleid ervan democratisch te controleren. U it ervaring
w eten wij inmiddels dat een dergelijke constellatie een aantal onw en
selijke neveneffecten heeft: een enorm e bureaucratisering en een cen
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tralisering van de m acht die onder m eer leiden tot immobilisme, ver
kokering, ondoelm atigheid, onbeheersbaarheid en machtsmisbruik.
Bij het gelijk gebleven d oel-dem ocratie, gelijkheid, politieke vrijheid
-m o e te n derhalve andere instrumenten w orden gezocht. Te denken
valt dan, wij kom en hier dadelijk op terug, aan een gedecentraliseerd
econom isch systeem waarin de markt in stand w ordt gehouden en de
bedrijven onder beheer worden gebracht van de desbetreffende w erk
nemers.
D e plausibiliteit en realiteitswaarde van politieke beginselen en nor
matieve politieke theorieën zijn, zo kan worden geresumeerd, betrek
kelijk stabiel en de grootste mutaties zijn in de regel te verwachten op
het gebied van de gekozen instrumenten. N iettem in m oet w orden
geconstateerd dat de sociaal-democratische b ew eging zich de laatste
jaren, onder de vlag van ‘m odernisering’ , van tal van haar traditionele
fundamentele beginselen heeft ontdaan en tal van opvattingen, waar
den en doeleinden heeft aanvaard die gew oonlijk werden toegeschre
ven aan liberalen. H ier is geen goede rechtvaardiging voor. H et goed
deels volledig van onze politieke agenda verdw ijnen van de betreffen
de beginselen, opvattingen, doeleinden kan w einig te maken hebben
met ontw ikkelingen in onze m orele intuïties o f in onze kennis van
mens en maatschappij. Z ij kunnen derhalve nog altijd op zeer plausi
bele w ijze worden verdedigd, wat in de praktijk ook blijkt te gebeu
ren.
Een voor de sociaal-dem ocratie belangrijk en treffend voorbeeld
zal dit wellicht verduidelijken. Sociaal-dem ocraten zijn van oudsher,
het w oord zegt het al, dem ocraten geweest. D it is er de belangrijkste
verklaring van dat w ij ons, al een eeu w geleden, los hebben gemaakt
van het marxisme. W ezenlijk voor een dem ocratie is dat daar waar
bindende besluiten w orden genom en, degenen die zich door deze
besluiten gebonden w eten, er recht op hebben invloed uit te oefenen
op, zinvol te participeren in, de betreffende besluitvorm ing. H et
geldt, zow el binnen de sociaal-democratie als het liberalisme, als van
zelfsprekend dat de staat een voorbeeld is van een instituut waarin
dergelijke, voor anderen bindende, beslissingen w orden genom en en
derhalve democratisch gecontroleerd behoort te worden. Sociaal-democraten onderscheiden zich traditiegetrouw van een belangrijk deel
der liberalen in de opvatting dat ook in de econom ische sector tal van
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verreikende, voor anderen evenzo bindende, besluiten worden geno
m en en dat deze besluiten dus evenzeer onder democratische controle
behoren te vallen. D e volstrekt logische en tijdloze argumenten hier
voor zijn, nog niet zo lang geleden, uiterst helder geform uleerd door
de Amerikaanse politicologen Charles Lindblom en R o b ert Dahl. H et
is interessant juist deze theoretici aan te halen omdat zij, na bijna hun
volledige carrière (gewild o f ongewild) gefungeerd te hebben als apo
logeten van de bestaande, in hoge mate door het vrije ondernem er
schap gekenm erkte, Am erikaanse sociaal-econom ische orde, op zeer
gevorderde leeftijd in een aantal belangrijke opzichten het sociaal
democratische licht zagen. Wat deze m eningsverandering interessant
maakt is dat dit gebeurde in een periode waarin, zoals gesteld, tal van
traditionele sociaal-democratische beginselen tamelijk plotseling als
hopeloos verouderd en overtollige ballast overboord werden gezet.
D e ontw ikkeling in het denken van deze sociaal-liberalen verliep
hierm ee in precies tegengestelde richting als die van het m erendeel
van de Europese sociaal-democratische leiders en opiniemakers. H et
feit dat dit kan gebeuren, is een indicatie dat de veranderingen die de
standpunten der sociaal-democraten in de laatste vijftien jaar hebben
ondergaan, geen door objectieve omstandigheden afgedw ongen ‘m o
dernisering’ zijn.
Een kenm erk van het oorspronkelijke denken van D ahl en Lind
blom in de jaren vijftig en zestig is dat een democratie wordt gezien
als een voortdurend onderhandelingsproces tussen vertegenw oordi
gers van verschillende belangengroeperingen. O p tal van niveaus en
in tal van organen wordt in de samenleving geloofd en geboden over
schaarse goederen: overm acht, verm ogen, inkom en, informatie, ken
nis.11 D ahl en Lindblom veronderstelden hierbij dat alle relevante
belangen werden vertegenw oordigd, dat nieuw e o f onderbelichte
belangen al snel nieuw e belangenorganisaties zouden opw ekken en
dat de vele bestaande organisaties elkaar grosso modo in evenw icht hiel
den. Aldus werd op indirecte w ijze een mate van volkssoevereiniteit
b e r e ik t-o o k voor D ahl en Lindblom het uiteindelijke democratische
d o e l-d ie op directe w ijze, louter via politieke partijen, verkiezingen,
parlementen, onbereikbaar zou zijn. H oew el niet werd ondersteld dat
de invloeden die de betreffende organisaties uitoefenen, aan elkaar
gelijk waren (dit zou ook onredelijk zijn: waarom zou bijvoorbeeld
een organisatie m et tien m iljoen leden evenveel invloed m oeten heb
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ben als een m et duizend leden?), maakten beiden op dit terrein geen
wezenlijk onderscheid tussen verschillende soorten belangenorganisa
ties. In 1976 noem en D ahl en Lindblom dit echter ‘een onvergeeflijke
fou t’ : de rol die het bedrijfsleven in onze ‘polyarchieën’ speelt, is van
een fundam enteel andere orde dan die van andere belangengroeperin
gen. Binnen het w erk dat beide auteurs sindsdien hebben geschreven,
vorm t deze kwestie een centraal thema.
H et is, zeker vandaag, niet ongebruikelijk om te veronderstellen
dat ondernem ingen in een marktsysteem volledig w orden gecontro
leerd en w orden gestuurd door de wensen van de consum ent en dus
in feite tezamen een m achteloos instituut vorm en. Lindblom acht dit
echter in toenem ende mate een naïeve gedachte. Ondernem ers, be
toogt hij onder meer in Politics and markets12, hebben een belangrijke
‘discretionaire’ macht: zij kunnen (en moeten) tal van beslissingen
nem en die hun niet via de markt door de consum enten w orden opge
legd. D e consum enten zijn in de eerste plaats niet geheel com petent
en kunnen via reclamecampagnes en dergelijke worden gem anipu
leerd. D e beslissingsmacht van de producenten neem t bijgevolg even
redig toe m et de incom petentie van de afnemers. In de tweede plaats
beschikt een consum ent te allen tijde over niet m eer dan een veto
recht: hij o f zij kan hooguit besluiten een product niet aan te schaffen.
H et initiatief tot de productie van een specifiek goed ligt echter altijd
bij de fabrikant. In de derde plaats dienen ondernem ers tal van keuzen
te maken over investeringen en productieprocessen die zij niet kun
nen baseren op ondubbelzinnige marktgegevens, op tot uitdrukking
gekom en consum entenvoorkeuren. Z o liggen de ontw ikkeling van
de conjunctuur en van de preferenties van de consum enten hiervoor
te veel open. O o k levert de markt geen antwoord op de vraag o f m en
zijn winst, dan w el om zet, m oet maximaliseren en o f dit op de korte,
dan w el lange termijn m oet gebeuren. B uiten gew oon groot is de b e
slisruimte van ondernem ers, in de vierde plaats, m et betrekking tot de
uiterst belangrijke ‘instrum entele’ keuzen die gemaakt worden ten
behoeve van het productieproces. H et gaat hier om zaken als de aan
te w enden technologie, de plaats van vestiging, de organisatie van het
werk, en de salarissen van en andere baten voor de ondernemers. In
de vijfde plaats, ten slotte, kunnen ondernemers op eigen gezag b e
sluiten nem en over de om vang en het karakter van hun public relations,
sponsoractiviteiten en advertentiecampagnes, over de bezetting van
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de topposities, de mate van ondersteuning van onderwijs en onder
zoek, en de steun aan politieke partijen en hun verkiezingscampagnes.
Ondernem ers zijn, kortom , in de bestaande dem ocratieën belang
rijke publieke functies toegew ezen. D e onderw erpen waarover zij be
slissen — inzake de aanwending van materiële en im m ateriële hulp
bronnen van een gem eenschap—zijn van de politieke agenda gehaald
en hun besluiten kom en tot stand zonder democratische controle.
H ierm ee is de publieke rol van ondernem ers echter nog lang niet
beschreven: zij kunnen een invloed uitoefenen op het beleid van de
overheid die door geen enkele andere belangengroepering w ordt geevenaard. H un geprivilegieerde positie in dezen, schrijft L indblom ,13
is te danken aan het feit dat een landsbestuur niet onverschillig kan
staan tegenover de banen, prijzen, nationale producten, groeicijfers,
levensstandaarden die in hoge mate door beslissingen binnen het be
drijfsleven worden bepaald. Een hoge w erkloosheid o f inflatie, een
econom ische depressie, een teruglopende o f te langzaam stijgende
welvaart, zelfs een bedrijfssluiting, kunnen een regering ten val bren
gen. Een regering stelt zich derhalve tot taak te bevorderen dat het
bedrijfsleven zijn publieke functies optimaal vervult: haar eigen legiti
m iteit is hiervan afhankelijk. Bij alles wat zij d o e t - o f het nu gaat om
fiscaal, monetair, sociaal, m ilieu- o f buitenlands b e le id -h o u d t zij
rekening m et de effecten op het bedrijfsleven. Daarenboven verschaft
zij, al dan niet op verzoek, subsidies, speciale belastingfaciliteiten, ver
zorgt zij een infrastructuur, een econom ische w etgeving en een scholingssysteem, bevordert zij de export, belem m ert zij zo nodig via tariefmuren de im port, steunt zij onderzoek naar en ontw ikkeling van
nieuwe producten, enzovoorts.14 D e relatie tussen de overheid en het
bedrijfsleven heeft daarbij in een vrije m arkteconom ie één zeer speci
fiek kenmerk: de overheid kan niets afdwingen o f opdragen, zij kan
ondernem ingen hooguit tot iets stimuleren o f bewegen. H iertoe die
nen ondernem ingen gunsten te worden verleend en voordelen te
w orden geboden. Alle hierboven genoem de maatregelen zijn hier
voorbeelden van: zij vorm en geen bevelen, geboden o f opdrachten,
maar stimuli, lokm iddelen en prikkels.
H et is derhalve een groot misverstand, schrijft L indblom ,15 dat een
marktsysteem slechts bestaat uit de relaties tussen aanbieders en vra
gers en dat de aankoop van hun goederen en diensten voldoende is
om producenten ertoe te brengen hun functies te vervullen. O p een
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dergelijk fundament kan geen enkele volwaardige econom ische pro
ductie van de grond kom en. O verheden in op de markt georiënteerde
systemen hebben van oudsher en tot op de dag van vandaag uitvoerig
in de markt geïntervenieerd, m et juridische, econom ische en sociale
maatregelen, om het econom isch leven aan te wakkeren en oo k m o 
gelijk te maken. En hoe m eer zij m et de econom ische sector verbon
den raakten, hoe groter hun publieke legitim iteit afhankelijk werd
van het presteren van deze sector. Ondernem ers zijn daarom in de
ogen van vertegenwoorders van de overheid geen behartigers van
w illekeurige belangen. H et zijn functionarissen die onmisbare publie
ke functies vervullen en de betrokkenen zijn zich hier uitstekend van
bewust: zo nodig zullen zij de politici en de ambtenaren hier fijntjes
aan herinneren. O m deze bijzondere positie van het bedrijfsleven in
te zien heeft m en dus geen sam enzweringstheorie nodig. ‘Business,’
schrijft Lindblom , ‘simply needs inducements, hence a privileged po sition in governm ent and politics, i f it is to do its job .’ 16
H et bedrijfsleven en de overheid zijn, m et andere w oorden, in een
innige symbiose verstrengeld. H un interactie geschiedt via, niet voor
burgers toegankelijke, directe onderlinge onderhandelingen en be
raadslagingen, en, belangrijker, op indirecte wijze, via anticipatie op
eikaars belangen. Daarnaast krijgen vertegenwoordigers van het b e
drijfsleven oo k zitting in m et beslisbevoegdheden toegeruste bedrijfsen handelsorganen.17 In een neocorporatistisch systeem als N ederland
is dit in nog veel grotere mate het geval dan in landen als de Verenig
de Staten o f Groot-Brittannië. D e belangrijkste politieke consequen
tie van de geprivilegieerde positie van het bedrijfsleven is volgens
Lindblom dat polyarchieën de facto door twee verschillende groepen
leiders worden geregeerd o f beheerst en dat slechts één van deze
twee, de politici, enigszins is onderw orpen aan democratische contro
le. Daarenboven ondergraaft de exclusieve positie van de onderne
mers de reeds betrekkelijk beperkte m ogelijkheden van de burgers
om, via democratische regels en procedures, invloed op het landsbe
stuur uit te oefenen. Politici en ambtenaren zijn immers niet alleen de
lastdragers van de burgers, maar oo k van het bedrijfsleven.18
Private ondernem ingen, zeker wanneer zij de enorm e afm etingen van
vandaag hebben, passen, zo concluderen Lindblom en Dahl, niet in
een waarlijke dem ocratie en vreem d genoeg zijn er o o k geen (norma
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tieve) dem ocratietheorieën waarin rekenschap wordt gegeven van
hun bijzondere positie. D eze leem te proberen beide auteurs in hun
w erk in de jaren tachtig en negentig op te vullen. Beiden zoeken op
inventieve w ijz e 19 naar alternatieve sociaal-econom ische ordeningen
waarin een grotere politieke gelijkheid en volkssoevereiniteit wordt
gerealiseerd dan in het huidige systeem van corporale capitalism het ge
val is. H oew el beiden oo k geregeld een aanmerkelijk grotere over
heidsinterventie in het econom isch leven bepleiten, gaat hun aan
dacht hierbij primair uit naar systemen waarin de w erking van de
markt en de autonom ie van individuele bedrijven zoveel m ogelijk
worden gehandhaafd. Aldus kunnen een te grote centralisatie van de
macht en een allesomvattende, inefficiënte en rigide bureaucratie
w orden voorkom en.
Lindblom 20 en vooral D ahl21 houden in deze geest vooral een
krachtig pleidooi voor vorm en van arbeiderszelfbestuur. In zijn
A preface to economic democracy (1985) geeft D ahl hiervan een nadere

beschrijving en een diepgaande rechtvaardiging. Hij staat een systeem
voor van ondernem ingen waarin elk b ed rijf eigendom is van, en de
mocratisch wordt bestuurd door, de mensen die erin werkzaam zijn.
Zij die verbonden zijn aan de betreffende self-governing enterprises, ne
men, al dan niet via hun vertegenwoordigers, bindende besluiten over
beloningen, investeringen, w erkw ijzen, werkverhoudingen, etcetera,
dit alles evenwel binnen de grenzen die worden bepaald door de
markt en de overheid. D e laatste instantie is hierbij de vertegenw oor
diger van de gehele demos.
D ahl behandelt verschillende rechtvaardigingen van een dergelijke
ordening. Z o gaat hij in op het, volgens hem in verschillende opzich
ten plausibele, argument dat een democratie binnen bedrijven een
m eer egalitaire spreiding van politieke hulpbronnen bevordert alsme
de de kwaliteit van de landelijke democratie. Voor wat betreft het
laatste valt dan te denken aan een toenem ing van het verm ogen tot
m oreel-verantw oordelijk handelen, een verm ogen dat binnen een
grootschalige maatschappij als de onze, waarin de gevolgen voor an
deren van zijn handelen nauwelijks voor het individu waarneembaar
zijn, in veel mindere mate tot ontw ikkeling wordt gebracht dan in
een te overzien bedrijf.22 D e volgens D ahl sterkste rechtvaardiging
van zelfbesturende ondernem ingen luidt echter: ‘ If dem ocracy isjustified in governing the state, then it is also justified in governing econ o

117

mie enterprises. W hat is more, i f it cannot be justified in governing
econom ie enterprises, w e do not quite see h ow it can be justified in
governing the state.’23 D e argumenten die hier in de regel tegen in
w orden gebracht (werknemers zijn incom petent om hun b ed rijf te
leiden, zij richten hun b ed rijf te gronde daar zij consum ptie prefere
ren boven investeringen, het privé-eigendom van bedrijven is een
grondrecht, et cetera), beschouw t D ahl stuk voor stuk als onhoud
baar.24 O p al deze, voor sociaal-democraten niet onbekende, argu
m enten en tegenargum enten hoeft echter niet op deze plaats te w o r
den ingegaan.25
H et ging hier namelijk om iets anders. H et gin g hier om de vraag
in hoeverre politieke beginselen en norm atieve politieke theorieën
kunnen verouderen. K unnen de overtuigingskracht en de realiteits
waarde dermate drastisch afnemen als, volgens velen, de laatste jaren
vooral de sociaal-democratie is overkomen? Eerder w erd geconsta
teerd dat de plausibiliteit van een norm atieve politieke theorie, alsme
de van de beginselen die in haar kader w orden geform uleerd en ge
rechtvaardigd, tamelijk duurzaam is en zelden onder invloed van w ij
zigingen in de om geving belangrijk zal veranderen. H et waren vooral
de instrumenten die somtijds bijstelling behoefden. Ter adstructie
werd ingegaan op het politieke beginsel dat daar waar voor anderen
bindende beslissingen w orden genom en, deze beslissingen aan dem o
cratische controle onderhevig m oeten zijn en op de overtuiging van
sociaal-democraten dat dit beginsel oo k van toepassing is op de eco
nom ische sector. D e argumentaties die de laatsten daarvoor in het
verleden hebben geform uleerd, w ijken niet sterk af van de recentelijke verdedigingen van D ahl en Lindblom .26 D e laatste jaren hebben
sociaal-democraten dit beginsel en zijn argumentaties echter nage
n oeg laten vallen. H et streven de econom ische sector onder dem ocra
tische controle te brengen, via w elk instrument o f in w elke vorm dan
ook, is als achterhaald, onpraktisch o f irreëel afgedaan, zonder dat er
goede argumenten voor zijn. D at juist D ahl en Lindblom in dezelfde
periode en in vergelijkbare maatschappelijke omstandigheden dit stre
ven benadrukken en hiervoor vergelijkbare, uiterst houdbare, argu
mentaties geven als binnen de sociaal-dem ocratie gebruikelijk was, is
hier een belangrijke indicatie. H et demonstreert tevens dat wanneer
op een bepaald m om ent in de geschiedenis specifieke waarden en
politieke theorieën schijnbaar algem een geaccepteerd w ord en —zoals
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vandaag het econom isch liberalisme tot de eindoverwinnaar van de
geschiedenis is verklaard -, geenszins is bew ezen dat andere waarden
verouderd zijn, geen realiteitswaarde zouden hebben o f niet langer op
steun zouden kunnen rekenen. H et kan oo k duiden op, wat Lindblom heeft genoem d, ‘im pairm ent’ : de beperking door belangheb
benden van de maatschappelijke discussie, van de ideeën en opvattin
gen die in de samenleving circuleren.27 Van het laatste is hoogstwaar
schijnlijk vandaag de dag sprake.28 D e door de sociaal-democraten
vertoonde ‘aanpassing aan de realiteit’ heeft niet betekend dat m en
zich heeft ‘gem oderniseerd’, maar dat men een eerloze nederlaag
heeft geleden tegen degenen die het meeste belang hebben bij een
bestendiging van de status-quo. D it is erg genoeg. M en maakt de situ
atie echter nog uitzichtlozer wanneer men deze nederlaag niet toe
geeft, maar er een (zelfoverw inn ing van maakt. D an heeft m en niet
alleen een slag verloren, maar o o k de oorlog.
R u u d van der A a en Talja Potters dank ik voor hun commentaar op
een eerdere versie van deze bijdrage. Uiteraard blijft alleen schrijver
dezes verantwoordelijk voor zijn inhoud.
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HANS BANENS

Beginselprogram m a’s en strategisch m anagement in ondernem ingen

H et strategisch management van ondernem ingen is een tamelijk on 
grijpbaar fenom een. O n derzo ek wijst uit dat de manier waarop on 
dernem ingen nadenken over hun toekomst, hierover besluiten nem en
en deze besluiten im plem enteren, niet alleen verschilt per organisatie
maar oo k per vraagstuk, per betrokken persoon en per situatie. Eén
ding is echter duidelijk: het voor buitenstaanders vaak bestaande (en
w ellicht ook van binnenuit zorgvuldig gecreëerde) beeld dat onder
nem ingen hun strategie onder controle hebben en sterk planmatig te
w erk gaan, is slechts zeer ten dele juist. D e redenen hiervoor m oeten
niet zozeer gezocht w orden in onkunde o f onw il, als w el in enkele
fundamentele problem en die zich voordoen in de effectuering van
strategische planning.1
Z o is er in de eerste plaats de onm ogelijkheid om in de toekom st
te kijken. Om standigheden w ijzigen zich continu, waardoor het doen
van voorspellingen een hachelijke zaak is en besluiten op onzekere
gronden m oeten w orden genom en. Als de heer Schrempp van d a s a
bijvoorbeeld de toekom st van zijn ‘ lovebaby Fokker had kunnen
voorzien, was zijn liefde waarschijnlijk reeds in de kiem gesm oord
geraakt. In de tweede plaats is het praktisch onuitvoerbaar om alle
beschikbare inform atie te betrekken bij plan- o f besluitvorm ing. Se
lecties zijn onverm ijdelijk en alleen al de w ijze waarop de als relevant
ervaren gegevens worden gerangschikt, heeft vaak grote invloed op
de inhoudelijke besluitvorm ing. Een kleine verandering in de defini
tie van een marktsegment kan een marktleider degraderen tot een
onbeduidende medespeler o f andersom, en daarmee het strategisch
denkproces enorm beïnvloeden.
Ten slotte is er het altijd aanwezige dilemma tussen ‘denken’ en
‘doen’ . H et maken van m ooie plannen is één, de uitvoering ervan
echter w eer iets heel anders. M aar al te vaak blijken, soms onder in
vloed van veranderde omstandigheden, gaandeweg allerlei aanpassin
gen noodzakelijk, om het gestelde doel te kunnen bereiken. B oven-
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dien ontw ikkelen zich in de uitvoeringsfase ook vaak nieuw e ideeën
die w eer invloed hebben op de planvorming. Toen de Olym pische
Spelen voor Amsterdam van de baan waren, is Ballast N edam niet bij
de pakken gaan neerzitten, maar heeft m en naar een andere invulling
van de bestaande stadionplannen gezocht. U iteindelijk resultaat is een
m ultifunctioneel gebouw waarin o o k nog a f en toe gevoetbald kan
worden. N iet gepland, maar van de nood een deugd gemaakt, en
daarmee en passant ook nog een belangrijk strategisch uitgangspunt
voor de ondernem ing gevonden: multifunctionaliteit.
Kortom , een strikt beheersmatige en planmatige benadering van
strategische vraagstukken is, hoe verleidelijk ook, onverstandig en
praktisch onbruikbaar. D it geldt mijns inziens zow el voor onderne
m ingen als voor politieke instituten. N iettem in zullen slechts w ein i
gen de stelling onderschrijven dat het volstrekt zinloos is aandacht te
besteden aan richtingbepaling en strategie. Strategisch management
vergt enerzijds een grote oplettendheid en een flexibele en creatieve
instelling, maar anderzijds oo k een duidelijk idee over de koers die
gevaren m oet worden, het vergt ‘w eten w a tje w ilt’ . O ver deze para
dox van onplanbaarheid en behoefte aan een duidelijke koers gaat
deze bijdrage. Centraal staat de vraag hoe ondernem ingen m et dit
vraagstuk omgaan, en w elke rol beginselprogram m a’s o f vergelijkbare
concepten daarbij spelen. Alvorens hierop in te gaan is het van belang
eerst een korte schets te geven van de historie van strategisch manage
ment.
Strategisch management in ondernemingen

H et begrip ‘strategie’ is op ondernem ingsniveau pas betrekkelijk kort
in gebruik. Terwijl in militaire kringen al sinds mensenheugenis (in
ieder geval vanaf Alexander de Grote) voor gevechtssituaties strate
gieën worden opgesteld, gebeurt dit in het bedrijfsleven ‘in naam’
sinds halverwege de jaren zestig van deze eeuw. H ielden de Heeren
x v n zich dan niet bezig m et de strategie van de v o c , o f Gerard en
A n ton niet m et die van het nieuw e Philips? Uiteraard wel, maar de
term strategie werd niet gebruikt. D e afwegingsprocessen werden
bovendien relatief sterk bepaald door intuïtie en ondernemerschap,
en minder door systematische, op feitelijke informatie gebaseerde
analyses.
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D e ‘professionalisering’ van strategische planning en analyse heeft
sinds de jaren zestig sterke impulsen gekregen van eerst en vooral
Amerikaanse wetenschappers. Zij droegen nieuw e m ethoden en m o
dellen aan, zoals de portfoliotheorie2, de sw oT-analyse, gericht op
sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen3en de ‘concurrentiekrach
ten’.4Daarmee werden pogingen gedaan intuïtie en ondernemerschap
in te kapselen in een rationeel en gestandaardiseerd kader. N a verloop
van tijd moest echter worden erkend dat deze pogingen slechts be
perkt succesvol waren. Strategische vraagstukken bleken dermate
com plex, veranderlijk en onzeker dat zij zich slecht leenden voor
analyses met behulp van de theorieboekjes. Leiders en besluitvormers
in ondernem ingen bleven m eer op hun gevoel vertrouw en dan door
de Business School- hoogleraren voor verstandig w erd gehouden. B o 
vendien werd langzaam aan duidelijk dat mensen er eigenlijk sowieso
niet van houden belangrijke beslissingen op louter rationele gronden
te nemen. W ie kiest er nu een opleiding o f beroep op uitsluitend re
delijke gronden, o f een levenspartner, o f het lidmaatschap van een
politieke partij?
Terwijl in de loop van de jaren tachtig de tw ijfel aan de rationele
strategische planningsm ethoden steeds grotere vorm en gin g aanne
men, betrad een nieuw fenom een het strategische speelveld, namelijk
het missiestatement. In eerste instantie niet erg serieus genom en, bleek
het zich toch langzamerhand over het bedrijfsleven te verspreiden.
O n derzoek in 1994 toonde aan dat van de Nederlandse (grotere) on 
dernem ingen m eer dan de helft over een missiestatement o f verge
lijkbaar docum ent beschikte.5 H et onderzoek wees verder uit dat deze
statements, hoew el zeer verschillend van karakter, allemaal iets uit
drukken van de fundamentele beginselen die ten grondslag liggen aan
het denken en handelen van deze ondernem ingen. In het kader van
deze bijdrage kan dus probleem loos gesproken worden over beginselstatements.
Beginselstatements nader bekeken

Beginselstatements dragen in ondernem ingen allerlei titels. Naast
‘missie’ zijn veel voorkom ende namen ‘profiel’ , ‘bedrijfsfilosofie’ en
‘doelstellingen’ . Zij blijken o o k vele vorm en te hebben, uiteenlopend
van een eenvoudig gekopieerd A4-tje tot een op fraai gekleurd glans
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papier gedrukte tekst. Opvallend vaak blijken zij uit kleine boekjes te
bestaan, formaat A5 o f kleiner zelfs. Inhoudelijk bevatten zij state
ments van een tamelijk h oog abstractieniveau, waarvan voor buiten
staanders niet altijd goed de waarde valt a f te lezen. V oor insiders be
vatten de teksten soms meer antwoorden dan bij oppervlakkige be
schouw ing lijkt, terwijl het om gekeerd ook voorkom t dat bij eerste
aanblik volstrekt heldere zinsneden voor de betrokkenen z e lf flink
wat vragen o f twijfels oproepen.
N adere analyse van de afzonderlijke elem enten van de beginselstatements geeft aan dat deze onder te brengen zijn in twee verschillende
categorieën, namelijk elem enten m et een sturend karakter, en elem en
ten m et een bindend karakter.6 Teksten met een sturend karakter heb
ben als doel richting te geven aan de activiteiten en ambities van de
organisatie, door m iddel van bijvoorbeeld het stellen van duidelijke
doelen: ‘T h e [...]-group’s mission is to becom e Europe’s leading supplier o f installed bathroom products.’ Statements m et een bindend
karakter benadrukken daarentegen de identiteit, de interne cultuur en
basiswaarden van de organisatie, zoals in: ‘ [...] is an independent quality business enterprise that cares for, develops, motivates and involves
all employees so that its customers are served w ith high quality fun
and health related food products that delight the consumer, thus
reassuring the com pany’s future and growth.’
D e bindende statements kunnen, in het verlengde van een eerder
uitgewerkte typologie missiebeginselen w orden genoem d.7 Zij geven
de ultiem e missie van de organisatie aan, de reden van bestaan, en de
redenen om er eventueel bij te w illen horen. D e sturende statements
kunnen visiebeginselen worden genoem d. Zij hebben een m eer toe
kom stgericht karakter en m oeten de leden van de organisatie een
houvast bieden bij het interpreteren van onzekere ontw ikkelingen.
B eide categorieën zullen hieronder verder w orden uitgewerkt. O m 
dat het hier om nogal abstracte begrippen gaat zal daarbij gebruik
w orden gemaakt van een aantal concrete voorbeelden.
Missiebeginselen

M issiebeginselen bevatten in principe drie kernthem a’s:
a.
D e bestaansreden van de organisatie, het ultiem e doel van haar
aanwezigheid (het Engelse purpose).
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b. D e voornaamste belangengroepen (stakeholders) die bij de organisa
tie betrokken zijn: voor w ie bestaat de organisatie?
c. D e basiswaarden die aan het handelen van de organisatie en haar
leden ten grondslag liggen.
In tegenstelling tot wat som m ige econom en denken kan de be
staansreden van een ondernem ing nooit uitsluitend het maken van
winst zijn. M et een dergelijk doel als centrale leidraad zou het m oei
lijk zijn klanten te w innen o f personeel te m otiveren. D e bestaansre
den van een ondernem ing is over het algem een het creëren van een
maatschappelijke waarde, die voor potentiële afnemers interessant is.
Bijvoorbeeld: ‘ [...] w il een ondernem end advies- en ingenieursbedrijf
zijn, dat bij draagt aan de inrichting en kwaliteit van onze w o o n - en
w erkom geving, alsmede aan de totstandkom ing van daarmee samen
hangende installaties en bouw w erken.’ O f: ‘D e basisdoelstelling van
[...] is het w ereldw ijd leveren van oplossingen gebaseerd op de toe
passing van actieve kool en aan actieve kool verwante diensten en
installaties.’ Voor een politieke bew eging lijkt mij de situatie niet an
ders. D e bestaansreden kan niet alleen zijn het verzam elen van zoveel
m ogelijk stemmen, maar zal oo k altijd een maatschappelijke waarde
m oeten vertegenw oordigen. Historisch gezien is dit voor een partij
als de PvdA natuurlijk ook overduidelijk het geval.
D e belangengroepen van een organisatie zijn over het algem een
klanten, medewerkers en kapitaalverschaffers. In het form uleren van
missiebeginselen kunnen bepaalde relaties specifiek benadrukt w o r
den, bijvoorbeeld bij: [...] is een coöperatieve bank, die als primair
doel heeft het verstrekken van financieringen aan haar led en —in het
bijzonder ondernemers in de agrarische sector en het m idden- en
k lein b ed rijf-tegen voor hen zo gunstig m ogelijke tarieven en voor
waarden.’ Naast de genoem de belangengroepen wordt oo k vaak de
relatie m et de samenleving e n / o f overheden expliciet genoem d, bij
voorbeeld: ‘To conduct business as responsible members o f society,
observing applicable laws o f the countries in w hich they operate, giving due regards to safety and environmental standards and societal
aspirations.’ O o k een politieke bew eging als de P vdA kan specifieke
groepen in de samenleving als haar stakeholders beschouwen. Een b e
ginselverklaring zou deze speciale band duidelijk kunnen maken. D e
verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving als geheel is
voor een politieke organisatie bijna een vanzelfsprekendheid, maar
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het benadrukken van accenten hierin, die specifiek zijn voor déze
organisatie, kan van belang zijn.
Ten slotte vorm en basiswaarden een belangrijk onderdeel van de
missiebeginselen. Waar staat de organisatie voor, als het aankomt op
principiële keuzen? Bijvoorbeeld: ‘D e [...]-m ethode is gebaseerd op
de gedachte dat mensen de belangrijkste factor zijn in iedere organisa
tie en dat de persoonlijkheid van het individu doorslaggevend is voor
het resultaat in een functie.’ Soms w orden deze basiswaarden uitge
w erkt tot gespecificeerde gedragscodes, zoals in: ‘medewerkers zullen
geen geschenk o f gift aanbieden aan overheidspersoneel in de Ver
enigde Staten. Indien het schenken van giften aan overheidsfunctio
narissen o f ambtenaren gebruik o f traditie is, en de w etten van het
betrokken land, naast de van toepassing zijnde wetten in de Verenigde
Staten, zulke geschenken niet verbieden, m ogen medewerkers een
gift aanbieden, die redelijk is volgens de plaatselijke norm en. H et
m oet op de juiste w ijze geregistreerd en gerapporteerd worden in de
bedrijfsarchieven.’
D e basiswaarden vorm en de grondslag van de cultuur van de orga
nisatie. Als zodanig spelen ze expliciet o f im pliciet oo k een belangrij
ke rol bij de selectie van medewerkers, en bij de interne com m unica
tie. Een sterke bedrijfscultuur bevordert de eenduidigheid in denken
en gedrag, de herkenbaarheid voor de buitenwereld en een doelm ati
ge com m unicatie door het gebruik van een ‘gemeenschappelijke taal’ .
Personen die zich hierbij m inder thuisvoelen, zullen de organisatie
niet opzoeken o f eventueel gem akkelijk (er) w eer verlaten, terwijl de
aantrekkingskracht voor mensen die zich w él aangesproken voelen
des te groter zal zijn. D it geldt mijns inziens voor ondernem ingen en
politieke organisaties in gelijke mate.
M eer algem een gesteld zijn missiebeginselen verbonden m et vraag
stukken van zingeving en m et de betrokkenheid bij de organisatie als
groep. Tot op zekere hoogte zijn ze daarom ook tijdloos. Z e bevatten
geen concrete doelstellingen o f beleidsvoornem ens, die onder in
vloed van veranderende omstandigheden snel hun waarde zouden
kunnen verliezen. Tijdloos is hier echter een betrekkelijk begrip. In
de loop van de tijd kan uiteraard de bestaansreden van een organisatie
onder invloed van maatschappelijke veranderingen en m arktontw ik
kelingen w el degelijk verschuiven. Z o is de missie van een bed rijf als
IBM gedurende de laatste tien jaren verschoven van een voornam elijk
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op hardware (computers) gerichte ondernem ing, naar een onderne
m ing die informatiseringsoplossingen biedt, waarin naast hardware
vooral tal van softwareproducten en services centraal staan. N orm aal
gesproken zijn belangrijke aanpassingen van een missie echter slechts
sporadisch nodig. D eze situatie zal zich nogal eens voordoen in tijden
van crisis. O n der druk van buitenaf wordt de organisatie dan ge
dw ongen zich zelf fundam enteel ‘ter discussie te stellen’.
Visiebeginselen

Visiebeginselen zijn, m eer dan missiebeginselen, verbonden m et een
bepaald beeld van de toekomst, en m et de plaats die de organisatie in
die toekom st kan en w il innem en. In die zin liggen visiebeginselen in
het verlengde van het klassieke beeld van strategiebepaling. Zij onder
scheiden zich daarvan echter vooral door een hogere mate van ab
stractie waarm ee strategische vraagstukken w orden benaderd. Waar
strategiebepaling, zoals eerder opgem erkt, een behoorlijke mate van
beheersbaarheid en planbaarheid suggereert, zijn visiebeginselen geba
seerd op het idee dat de toekom st weliswaar niet tot in detail voor
spelbaar is, maar dat hierin w el grote lijnen opgespoord kunnen w or
den. G edachtenvorm ing over die toekom st vindt plaats in globale
termen, waarm ee enerzijds een richting aangegeven wordt, maar an
derzijds toch een behoorlijke mate van ruim te overblijft om gaande
w eg de toekom st op flexibele w ijze vorm te kunnen geven.
Visiebeginselen bevatten in het algem een een viertal kernthem a’s:
a. Een beeld van de situatie waarin de ondernem ing zich m om en
teel bevindt, een heldere, reële analyse van de belangrijkste externe
en interne omstandigheden en verhoudingen.
b. Een schets op hoofdlijnen van de verwachte ontwikkelingen in die
situatie, van de belangrijkste trends en verwachtingen.
c. Een form ulering van de ambities/doelstellingen voor de toekomst:
wat is de positie die de organisatie binnen een afgebakende term ijn
w il bereiken?
d. Een beeld van het globale veranderingstraject dat nodig is om de
ambities waar te kunnen maken.
Een reëel inzicht in de huidige situatie en de gebeurtenissen in de
achterliggende periode vorm t im pliciet voor elke strategische activi
teit een belangrijk uitgangspunt. N iettem in w ordt hieraan in onder
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nem ingen in het algemeen w ein ig tijd besteed, en kom en deze ele
m enten in de beginselstatements meestal niet expliciet voor. H et ac
cent ligt over het algemeen op de concrete ambities en doelstellingen
van de ondernem ing, en op de veranderingen die nodig zijn om deze
ambities waar te maken.
Doelstellingen kunnen een financieel, kw antitatief karakter heb
ben, zoals: *[...] voor de Groep als geheel gem iddeld over de jaren een
rentabiliteit te bereiken van tenminste 11% van het geïnvesteerde ver
m ogen’ , of: *[...] streeft een verdubbeling na van zijn activiteiten bin
nen 5 jaar (= 15% per jaar), door m iddel van interne groei (3-5% per
jaar) en externe groei (10-12% per jaar)’ . D e doelstellingen kunnen
echter oo k m eer kw alitatief zijn, zoals: ‘H et concern w il sterke posi
ties innem en in alle kernactiviteiten, op basis van kwaliteit, imago,
klantgericht werken, actieve product- en m arktontw ikkeling en as
sortimentsbeleid. Elke groep zal tot de drie meest renderende bedrij
ven in haar sector m oeten behoren.’
D e noodzakelijke veranderingen die w orden aangegeven zijn vaak
een verw oording van de interne beleidsprioriteiten, die te maken
hebben m et kwaliteitsbevordering, organisatie- en cultuurverande
ring. O m enkele voorbeelden te noem en: ‘Kwaliteitsverbetering be
hoort door te dringen in elke functie binnen de ondernem ing. [...] is
van m ening dat kwaliteit het resultaat is van een klimaat waarin m en
sen samenwerken om een h oog niveau te kunnen handhaven’ , of:
‘Daar waar m ogelijkheden voor synergie aanwezig zijn, zullen wij
onze organisatie zodanig inrichten dat de noodzakelijke coördinatie
en samenwerking m ogelijk wordt gemaakt.’
Visiebeginselen zijn dus vooral bedoeld om management en m ede
werkers binnen ondernem ingen uit te dagen zich in te zetten voor
een gem eenschappelijk doel. D it doel m oet uiteraard geloofwaardig
zijn, enerzijds niet te voor de hand liggend, maar anderzijds o o k weer
niet te h oog gegrepen. Visiebeginselen vorm en op deze w ijze de basis
van het ondernemerschap van de organisatie. Zij zijn ook, in tegen
stelling tot de missiebeginselen, duidelijk gebonden aan een tijdhorizon. D eze tijdhorizon is afhankelijk van het type organisatie en de
context waarin deze zich bevindt. Z o zal een visie binnen het H o o govens-concern zich op een veel langere term ijn richten dan die bij
voorbeeld binnen een organisatie-adviesbureau, omdat de commitments
die H oogovens aangaat door m iddel van investeringen in productiefa
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ciliteiten en m arktontw ikkeling, voor een veel langere periode de
strategische vrijheden beïnvloeden.
Zoals de missiebeginselen van een organisatie nauw verbonden zijn
m et de zingevingsvraag van de medewerkers, zo zijn de visiebeginselen verbonden m et de persoonlijke ambities van de mensen binnen
de organisatie. Is de organisatie in staat richting te geven aan deze
ambities, ze te bundelen tot een collectieve ambitie? W ordt m en uit
gedaagd tot persoonlijke prestaties, en tot het verleggen van de eigen
grenzen?
Samenvatting basiselementen van beginselstatements
Kern

Thema ’s

Betekenis medewerkers

M issie

identiteit van de

—d oelform u lerin g

zin gevin g,

beginselen

organisatie

—stakeholders

identificatie,

—basiswaarden

gedragscodering

V isie-

gem eenschappelijk

—h uidige situatie

rich tin ggevin g aan

beginselen

beeld en am bitie

—o n tw ikk elin gen

persoonlijke ambities

—ambities

en creativiteit

—toekom stig traject

Plaatsen w e het begrippenpaar missie en visie nu in het kader van een
politieke bew eging, dan kan mijns inziens geconstateerd w orden dat
missiebeginselen de meeste verwantschap vertonen m et een beginsel
programma van een partij, terwijl visiebeginselen vooral geassocieerd
kunnen worden m et een verkiezingsprogram m a. Een beginselpro
gramma form uleert in deze zienswijze voor een langere periode de
identiteit van de betreffende partij, haar doel binnen de actuele maat
schappelijke context, de waarden waarvoor zij staat, en de groepen in
de samenleving waarm ee zij zich speciaal verwant en solidair voelt.
Een beginselprogramma zou daarmee oo k vooral een codificerend
karakter hebben. D e identiteit van de bew eging w ordt als het ware
‘gevonden’ in het gem eenschappelijk bewustzijn van alle betrokke
nen, het is het gemeenschappelijke achter de vele beleidsafwegingen
dat maakt dat mensen zich bij de bew eging thuis voelen. Een verkie
zingsprogramma daarentegen bevat, binnen de uitgangspunten van
een beginselprogramma, de concrete ambities en beleidsvoornem ens
voor een afgebakende periode. D it is dus veel m eer tijdgebonden en
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vraagt onder invloed van veranderende (bijvoorbeeld econom ische
en politieke) omstandigheden om voortdurende aanpassing. Een ver
kiezingsprogramma heeft hierm ee samenhangend ook een m eer m o
dificerend karakter, het bevat de uitkomst van discussies over de w en 
selijkheid en m ogelijkheden voor beleidsom buiging en verandering.
Beginselstatements in de praktijk

Beginselstatements kom en in ondernem ingen, zoals gezegd, in allerlei
maten en soorten voor, en zij kunnen gecategoriseerd w orden in missiebeginselen en visie-beginselen. D e vraag echter wat hun functie is
in de dagelijkse praktijk van de betreffende ondernem ingen is daar
mee nog niet aan de orde geweest. D o o r som m igen worden de state
ments uitsluitend gezien als aardige public-relationsproducten voor de
binnen- en buitenwereld, terwijl anderen ze van grote waarde achten
voor de strategische ontw ikkeling van de ondernem ing. O f dit laatste
het geval is zal allereerst sterk afhankelijk zijn van het type mensen
binnen de organisatie, en vooral ook van het type leider. H eeft de
leider een intellectuele inslag, dan is hij/zij snel te motiveren voor een
fundamentele strategische discussie. Is hij/zij bovendien in staat ab
stracte uitgangspunten te koppelen aan concrete dagelijkse vraagstuk
ken, dan zijn de voorwaarden gunstig voor een effectief gebruik van
de beginselstatements. H eeft de leider echter een m eer pragmatische,
ondernem ende stijl, dan zullen fundamentele discussies w einig kans
maken. H et laatste w il overigens geenszins zeggen dat dit automatisch
tot een zigzagkoers leidt. Beginselen kunnen ook op im pliciete w ijze
in de intuïtie van de leider en anderen zijn ‘ingebakken’, en op deze
w ijze toch een basis vorm en voor een zeer consistente strategie.
D e vraag is dan ook niet in de eerste plaats o f beginselstatements
aanwezig o f noodzakelijk zijn, maar o f er voldoende consistentie her
kenbaar is in het denken en in de beslissingen van de organisatie. B e 
ginselstatements zijn slechts een hulpm iddel om deze consistentie te
ondersteunen. In het bedrijfsleven kom en wat dit betreft vele varian
ten voor, van ondernem ingen zonder statements die zeer consistent
zijn en heel goed w eten wat ze w illen, tot ondernem ingen m ét state
ments die min o f meer stuurloos zijn en voortdurend op hun beslui
ten m oeten terugkom en. H et beginselstatement z e lf dient dan ook
niet al te centraal te worden gesteld. Waar het om gaat is o f m en bin
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nen de organisatie w eet w elke koers m en vaart. Is het antwoord ja,
dan is de vraag o f m en een statement heeft van m inder belang. Is het
antwoord nee, dan is er een probleem , statement o f niet.
D e vraag o f beginselstatements een waardevol instrument kunnen
zijn, kan o o k w orden benaderd vanuit de statements zelf. D e eerder
genoem de analyse van statements van in N ederland gevestigde onder
nem ingen leidde tot de veronderstelling dat de meeste statements op
zich zelf slechts beperkt in staat m oeten worden geacht om w erkelijk
steun te geven aan de strategie van de betreffende ondernem ing.8
Maar zoals eerder aangegeven, valt dat voor een buitenstaander niet
altijd goed te beoordelen. ‘H et aanbieden van een kw alitatief goed en
com pleet supermarktassortiment, tegen zo laag m ogelijke prijzen, in
een b ed rijf m et een zodanige sfeer, dat de klant er plezierig w inkelt
en medewerkers er m et plezier w erken ’ lijkt ob jectief gezien een w ei
nig effectief statement, het zou voor elke supermarktorganisatie van
toepassing kunnen zijn. Toch heeft het voor de betreffende onderne
m ing een belangrijke functie vervuld in het kader van een om w entelingsproces van ‘een op inkoop gerichte verkooporganisatie naar een
op verkoop gerichte inkooporganisatie’.9
D e verklaring voor een dergelijke paradox ligt mijns inziens in het
proces waarm ee beginselstatements tot stand kom en. W anneer een
statement voor 80 procent het w erk is van stafafdelingen, en vervol
gens na goedkeuring door de directie op het glanzende papier te
rechtkom t, zal de waarde ervan minimaal zijn. W anneer bij de tot
standkoming van statements echter brede en fundam entele discussies
zijn gevoerd, is de kans aanzienlijk dat er w él strategisch effect van
uitgaat, nog los van de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat. D e
beginselstatements hebben dan gediend als katalysator voor een nutti
ge discussie, en de teksten zullen voor de leden van de organisatie
duidelijke herkenningspunten van deze discussie bevatten. O o k hier
zou m en kunnen zeggen dat het niet in de eerste plaats gaat om het
statement z e lf- d it is slechts een hulpm iddel - maar veeleer om de
kwaliteit en diepgang van de voorafgaande discussies.
W orden in ondernem ingen dan bij voortduring uitgebreide begin seldiscussies gevoerd? G elu kkig niet. Organisaties kennen vaak lange
perioden waarin de koers relatief duidelijk is, en dus w ein ig verschil
len van m ening bestaan over de missie. Discussies over concrete am
bities en beleidsvoornem ens zullen normaal gesproken uiteraard w el
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w orden gevoerd, maar binnen de grenzen van een zekere consensus
over de koers van de ondernem ing. Beginselstatements kunnen hier
bij een houvast bieden door deze grenzen explicieter en beter com municeerbaar te maken. In andere perioden echter kan er sprake zijn
van een gevoel van ‘richtingloosheid’ in de organisatie. Signalen hier
van zijn bijvoorbeeld verw arring over de interpretatie van bepaalde
beleidsuitgangspunten, gebrekkige com m unicatie tussen subgroepen,
en beleidsbesluiten die inconsistent o f onderling zelfs tegenstrijdig
zijn. D e organisatie heeft dan m et allerlei problem en tegelijkertijd af
te rekenen, terwijl afdoende oplossingen juist extra schaars lijken te
zijn. In een verw ijzing naar theoretische m odellen uit de natuurwe
tenschappen worden dergelijke perioden ook w el ‘chaotisch’ ge
n oem d .10 Binnen bepaalde grenzen bieden zij de ruimte voor veran
dering en paradigmaverschuiving, zonder dat de uitkomsten van het
veranderingsproces vo oraf voorspelbaar o f stuurbaar zijn.
H et meest zinvolle dat volgens deze benadering in de chaosperiode
door het management gedaan kan w orden is het geven van ruimte
aan de diverse ideeën die kriskras worden geopperd, en aan de onver
mijdelijke discussie hierover. In deze discussie kan wat m eer lijn ge
bracht worden door missie- en visiebeginselen in te brengen als kata
lysator en focuspunt. Vanuit een proces dat o o k w el ‘zelforganisatie’
wordt genoem d zal dan op een onvoorspelbaar m om ent een nieuw e
consensus ontstaan over de te volgen koers. D e rol van de beginselsta
tements is hier dus duidelijk anders dan in de perioden van koersvast
heid. H ier gaat het niet om het bieden van een een houvast dat voor
de organisatie grenzen en richting aangeeft, maar vooral om aankno
pingspunten voor het discussieproces zelf.
Beginselstatements een blijvend verschijnsel?

Beginselstatements in het bedrijfsleven zijn een betrekkelijk nieuw
verschijnsel. D at roept de vraag op o f hier sprake zou kunnen zijn
van een modeverschijnsel, dat binnenkort w eer geruisloos zal ver
dwijnen. O m deze vraag te beantwoorden is het nodig de draad van
de historie w eer op te pakken, en de aandacht te richten op enkele
ontw ikkelingen, die zich gedurende de laatste decennia hebben voor
gedaan.
In de eerste plaats is in deze periode de com plexiteit van de strate
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gische context van ondernem ingen sterk toegenom en. O n der m eer
als gevolg van nieuw e (inform atie)technologische m ogelijkheden,
internationalisatie van concurrentie, hoge eisen van afnemers, verva
gin g van bedrijfstakstructuren en toename van alliantievormen is het
ondernem en van vandaag zeer ingew ikkeld geworden. Daardoor
w ordt het steeds m oeilijker strategische vraagstukken integraal te ana
lyseren en vanuit één centrale positie te overzien.
In samenhang hierm ee hebben oo k enkele belangrijke on tw ikke
lingen binnen de organisaties zelf plaatsgevonden. Ten eerste is er de
opmars van de zogenaamde ‘resultaatverantwoordelijke eenheden’ ,
soms ook business units genoem d. D eze zijn in zekere zin een ant
w oord op de toegenom en strategische com plexiteit. Kleinere eenhe
den m et een duidelijke focus op een beperkt deelterrein worden beter
in staat geacht de voor hen relevante ontw ikkelingen te volgen en
snel te reageren. D e totale com plexiteit waarm ee de organisatie ge
confronteerd wordt, w ordt als het ware ‘opgeknipt’ in overzichtelij
ker porties. Bovendien leidt een grotere betrokkenheid bij een speci
fiek activiteitsgebied tot een optimale creativiteit en motivatie bij de
medewerkers. D it effect wordt nog versterkt door een andere belang
rijke trend, namelijk het sterk gestegen opleidingsniveau van de b e
zetting, in term en van basisopleiding, en verder uitgebouw d door
enorm e investeringen in cursussen, trainingen en (postdoctorale) op
leidingen. In toenem ende mate zijn hierdoor overal binnen organisa
ties professionals werkzaam die zich zelfstandig o f in teamverband
buigen over com plexe vraagstukken. D e door deze experts aangedra
gen oplossingen zijn voor de leiding nog slechts beperkt te overzien.
H et gevolg van deze ontw ikkelingen is dat expliciet o f im pliciet
een belangrijk deel van de strategische besluitvorm ing binnen organi
saties is gedecentraliseerd. D e winst hiervan is een toenam e van het
totale potentieel aan denkkracht, creativiteit en slagvaardigheid, maar
hiertegenover staat w el het risico van een zekere w ildgroei aan initia
tieven en beslissingen. D e decentralisatie kan aan de top van de on
dernem ing leiden tot een strategisch vacuüm waar het integrale vraag
stukken en verbanden betreft. D it vacuüm vraagt om opvulling met
nieuwe, abstractere vorm en van strategisch management. Vorm en die
w el sturing kunnen geven op hoofdlijnen, maar daarnaast bewust
ruimte laten aan het eigen initiatief van alle onderdelen van de orga
nisatie. D eze nieuw e vorm van strategisch m anagement is door mij
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eerder ‘koersm anagement’ genoem d .11 Belangrijke instrumenten van
dit koersmanagement kunnen de hier genoem de beginselstatements
zijn.
Koersm anagem ent voorziet naar mijn m ening in een groeiende,
reële behoefte, namelijk de behoefte eenheid te brengen o f te houden
in een organisatie die op vele fronten tegelijk actief is. N ieu w e vor
men van strategisch m anagement vergen echter de nodige tijd om
ingeburgerd te raken. H et zal dus nog enige tijd kunnen duren vo or
dat koersmanagement binnen organisaties een m eer definitieve vorm
heeft aangenomen. M ijn verwachting is echter dat beginselstatements
hierbij op een o f andere w ijze blijvend een rol zullen spelen.
Voor politieke organisaties hebben zich ongetw ijfeld vergelijkbare
veranderingen afgespeeld als voor ondernem ingen. D e toegenom en
com plexiteit van de samenleving is niet aan politieke bew egingen
voorbijgegaan. Gelijktijdige internationalisatie (Europa) en decentrali
satie van bestuur (bijvoorbeeld deelgem eenten in de grote steden) zijn
zichtbaar, zodat de verwachting gerechtvaardigd is dat de form ulering
van een integraal politiek programma voor een partij steeds lastiger zal
worden. Een logisch gevolg daarvan is dat een grotere behoefte ont
staat aan uitgangspuntenprogram m a’s op een hoger abstractieniveau,
dus aan bijvoorbeeld een beginselprogramma. D eze behoefte lijkt mij
op basis van het bovenstaande reëel, en geenszins van voorbijgaande
aard.
Een politieke beweging als onderneming?

Een vraag die nog niet expliciet aan de orde is geweest is o f de erva
ringen m et beginselstatements in het bedrijfsleven w el een relevant
referentiekader vorm en voor een politieke organisatie. O m te begin
nen is een belangrijke overeenkomst tussen een ondernem ing en een
politieke bew eging dat beide organisaties het grootste belang hebben
bij het vertrouw en van het grote publiek. D it vertrouwen is in hoge
mate gebaseerd op consistentie en herkenbaarheid. Een belangrijk
deel van het succes van bijvoorbeeld een ondernem ing als M c D o nalds’ is gelegen in de herkenbaarheid van haar form ule, en in de door
de klant ervaren constante en uniform e kwaliteit van de producten en
de dienstverlening. B innen M cD onalds’ wordt aan deze zaken op vele
manieren steeds opnieuw aandacht besteed. Zoals deze ondernem ing
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zich kwaliteitsverlies o f verandering van stijl niet klakkeloos kan ver
oorloven, zo kan een politieke partij zich evenm in veel inconsisten
ties en koersveranderingen perm itteren, omdat deze door haar achter
ban niet m eer zullen w orden begrepen. In dit kader is dus o o k van
belang intern voldoende aandacht te besteden aan basisuitgangspunten
en identiteit.
Er zijn echter ook duidelijke verschillen tussen ondernem ingen en
politieke bew egingen, zoals het feit dat de laatste geen keuze hebben
om te bepalen op w elke terreinen ze actief w illen zijn. H et w erkter
rein van een politieke partij is per definitie zeer breed, uiteenlopend
van veiligheidsvraagstukken en zware crim inaliteit tot econom isch
beleid, ruim telijk beleid, m ilieu en gezondheidszorg. Bovendien spe
len al deze vraagstukken zow el op internationaal, nationaal, als lokaal
niveau. M en zou kunnen stellen dat een partij noodzakelijkerwijs in
vele verschillende ‘product/m arkt-com binaties’ opereert. O n d ern e
m ingen bezitten de vrijheid om hierin keuzes maken, keuzes bijvoor
beeld voor bedrijfstakken, marktsegmenten en technologieën. B oven
dien kunnen zij ze lf afwegen o f zij onder één naam o f onder diverse
m erknam en w illen opereren. A l deze keuzem ogelijkheden heeft een
politieke organisatie niet. Haar strategische context is dientengevolge
altijd uitermate com plex. Eerder werd evenwel geconstateerd dat ook
voor het bedrijfsleven de strategische context steeds com plexer aan
het w orden is. Gesteld werd tevens dat naarmate deze ontw ikkeling
leidt tot ‘ongecontroleerde decentralisatie’ in de vorm van com m uni
catieproblemen, misverstanden, tegenstrijdige interpretaties en zelfs
elkaar tegenwerkende (deel)beslissingen, de behoefte aan beginseldiscussies toeneem t. W anneer dit geldt voor ondernem ingen, zie ik geen
reden waarom hetzelfde niet op zou gaan voor politieke bew egingen,
die te maken hebben m et een nog grotere com plexiteit.
Ten slotte is er op zijn minst nog een markant verschil aan te geven
tussen ondernem ingen en politieke partij organisaties. O n dern em in 
gen zijn min o f m eer ‘gesloten’ organisaties, m et een eigen (hiërarchi
sche) structuur, en m et werknem ers die over het algem een alleen bij
deze organisatie in dienst zijn. D e ondernem ing is zelfstandig verant
w oordelijk voor haar beleid en de resultaten daarvan. D e situatie bij
een politieke partij ligt anders. H ier is sprake van een verenigings
structuur, m et vele leden maar slechts een gering aantal mensen die
in dienst van de vereniging zijn. D e leden van de vereniging hebben
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rechtstreeks, middels congressen, invloed op de politieke lijn van de
partij. Daarnaast zijn vele leden in een verscheidenheid aan politieke
functies in den lande actief, bijvoorbeeld in bestuurlijke o f vertegen
w oordigende posities. Van een hiërarchische lijn naar de leiding van
de partij is geen sprake, het dienstverband van deze partijleden is van
een andere aard. D e rechtstreekse invloed van de partijtop op haar
leden is beperkt, wat im pliceert dat aanvullende vorm en van legitim a
tie hard nodig zijn om het handelen van de leden ‘op koers te hou
den’ . M issie- en visiebeginselen kunnen daarbij, zelfs m eer nog dan
bij een ondernem ing, een essentiële rol spelen. Samenvattend kan
w orden gesteld dat ondernem ingen en politieke organisaties in enkele
opzichten sterk van elkaar verschillen. H et belangrijkste verschil dat
hier is genoem d is dat een politieke bew eging m et een aanzienlijk
com plexere strategische en organisatorische situatie te maken heeft
dan w elke ondernem ing dan ook. D it verschil leidt voor mij tot de
conclusie dat de behoefte aan beginseldiscussies in een politieke partij
minstens even groot, zo niet groter zal zijn dan die in een com m er
ciële ondernem ing.
Suggesties voor een beginseldiscussie in een politieke partij

D e kwaliteit van de discussie is belangrijker dan de kwaliteit van de
uiteindelijk geform uleerde beginselen zelf, zo werd hiervoor gesteld.
D eze uitspraak leidt tot de vraag hoe m en een beginseldiscussie bin
nen een politieke partij kan aanpakken. Getracht zal w orden op basis
van ervaringen uit het bedrijfsleven een aantal suggesties te form ule
ren.
Betrokkenheid van leiding én organisatie

Bij het (herform uleren van beginselen speelt de (top)leiding een
zwaarwegende rol. D e discussie dient pas gestart te w orden wanneer
de top het belang ervan inziet en bereid is een intensieve bijdrage te
leveren. W anneer dit niet het geval is, is het risico levensgroot dat de
hele discussie vroeg o f laat op een enorm e teleurstelling uitloopt, en
w el omdat de leiding op het m om ent dat het er echt op aankomt de
zaak toch volledig naar haar hand zal zetten. D e enthousiaste discus
siedeelnemers blijven zo m et lege handen achter, en niet zelden ook
m et frustraties en gevoelens van boosheid. D e discussie heeft in dat
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geval m eer kwaad dan goed gedaan.
In de praktijk blijkt de leiding evenwel meestal niet als eerste de
behoefte aan een beginseldiscussie te ervaren. D e natuurlijke neiging
van de leiding is om zich niet te veel vast te leggen op heldere uit
gangspunten, die zij in haar eigen opereren als beperking van haar
bew egings- o f onderhandelings vrij heid ervaart. Initiatieven totbegin seldiscussies worden meestal genom en door mensen in ‘lagere regio
n en’ van de organisatie. Zij zullen echter w el in staat m oeten zijn de
leiding te overtuigen van de noodzaak m ee te doen. W ie verder pre
cies bij de discussie w orden betrokken zal per situatie m oeten worden
vastgesteld. In ieder geval is een belangrijk principe dat inbreng ver
eist is van eenieder van w ie ‘ondernem erschap’ verwacht wordt, dat
w il zeggen van w ie zelfstandige bijdragen noodzakelijk zijn om de
koers van de organisatie vorm te geven. Voor een politieke bew eging
im pliceert dit dat mensen van alle politieke niveaus betrokken m oeten
worden.
Teamwork

D e meest effectieve settings voor het w erk aan fundamentele strate
gische vraagstukken blijken interdisciplinaire teams te zijn, soms w el
‘m ax-m ixgroepen’ genoem d.12 O o k in het concept Strategisch M ana
gem ent van O nderop speelt een dergelijke teamsamenstelling een
belangrijke rol.13 Elk team dient zoveel m ogelijk een afspiegeling te
zijn van de gehele organisatie, waardoor een snelle en effectieve uit
wisseling van ideeën en inform atie kan plaatsvinden. Een en ander
bevordert de kwaliteit van het ontwikkelingsproces en creëert draag
vlak binnen de gehele organisatie. Bij een politieke bew eging zouden
mijns inziens rond specifieke beleidsthem a’s teams gevorm d kunnen
w orden die bestaan uit vertegenwoordigers vanuit de Europese, lan
delijke, regionale en lokale politiek, aangevuld m et deskundigen en
bijvoorbeeld vertegenwoordigers van ouderen-, allochtonen- en jo n gerenorganisaties.
Cyclische processen, geen lineaire

H oew el het discussieproces op diverse manieren te faseren is, m oet
altijd worden bedacht dat er in feite sprake is van een cyclisch proces,
waarin op meerdere m om enten teruggegrepen m oet kunnen worden
op vorige fasen. Bovengenoem de teams zouden bijvoorbeeld kunnen
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rapporteren aan een overkoepelend programmateam, dat op basis van
de verschillende rapportages w eer een aantal conceptbeginselen for
m uleert en deze w eer terug laat gaan naar de themateams. D eze w erk
w ijze zou enkele keren kunnen worden herhaald, totdat de op deze
w ijze ontw ikkelde beginselen ‘goed aanvoelen’ en tot enthousiasme
leiden. H et proces kan de nodige tijd in beslag nemen, maar dit hoeft
niet als bezwaar te worden gezien, want zoals al enkele keren gezegd,
de discussie zé lf telt het zwaarst, niet het eindresultaat.
Neem concrete vraagstukken als uitgangspunt voor de discussie

Beginseldiscussies ontaarden gem akkelijk in abstracte, filosofische
gedachtenwisselingen waarin de samenhang m et de wereld van alle
dag uit het oog wordt verloren. D it kan w orden voorkom en door
concrete, relevante vraagstukken als uitgangspunt te nem en, en hier
over een fundamentele, toekom stgerichte discussie te voeren. O p het
politieke vlak zou dit bijvoorbeeld de toekom st van de sociale zeker
heid kunnen zijn, o f de sociaal-democratische econom ische beleidsvi
sie. H oe zou de sociale zekerheid o f het econom ische beleid er in
optimale vorm uitzien? En waarom zo en niet anders? M et andere
woorden, waar gaat het ons écht om? D o o r hierover door te denken
kom t m en vervolgens vanzelf op m eer abstracte basisuitgangspunten
uit, maar deze steunen dan w el op een reëel fundament.
Loskoppeling van direct actuele beslissingspunten

H oew el de te bediscussiëren beginselen uiteindelijk een leidraad
m oeten kunnen vorm en voor concrete beleidsvraagstukken, dient de
discussie niet onder directe druk van actuele besluitvorm ing gevoerd
te worden. D e ruimte voor een vrije gedachtevorm ing wordt dan te
zeer belem m erd door kwesties als tijdsdruk, haalbaarheid, coalitiepoli
tiek, et cetera. Bij een beginseldiscussie dient het vooral te gaan om
het form uleren van de eigen partijuitgangspunten.
Geen compromissen

D e uitdaging van de discussie is om vanuit een gezam enlijke b e
trokkenheid op zoek te gaan naar achterliggende beelden en m otie
ven. Flink uiteenlopende standpunten over praktische zaken zijn re
gelrechte uitnodigingen tot het expliciet maken van deze achterlig
gende m otieven, en concentratie hierop legt vervolgens de w eg open
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naar een fundamenteel gesprek over de beginselen. W anneer discus
sies echter ontijdig worden afgebroken, en gestuurd w orden in de
richting van compromissen tussen de standpunten zelf, w ordt de
spanning uit het proces gehaald. H et eindresultaat zal dan niet aan de
verwachtingen voldoen en voor velerlei uitleg vatbaar blijken.
Conclusies

Samenvattend kan ik op basis van mijn ervaringen in het bedrijfsleven
de volgende conclusies trekken:
— D e vraag o f een politieke partij een beginselprogram m a nodig
heeft is even w einig relevant als de vraag o f een ondernem ing een
missiestatement nodig heeft. Wat echter w él voor elke organisatie van
essentieel belang is, is een gezam enlijk gevoel voor identiteit en rich
ting. ‘Employees want a sense o f direction just as m uch as they want
the freedom o f em powerm ent.’ 14 D e vraag is dus vooral o f dit in vol
doende mate binnen en buiten deze organisatie ervaren wordt. M is
verstanden in de dagelijkse com m unicatie, tegenstrijdigheden in in
terpretaties en beslissingen, onzekerheid en gebrek aan zelfvertrou
w en kunnen in dit verband belangrijke waarschuwingssignalen zijn.
— Tussen ondernem ingen en politieke bew egingen bestaan belang
rijke verschillen, zoals de beduidend grotere interne en externe com 
plexiteit waarm ee de laatste te maken hebben. C om plexiteit is echter
een factor die de noodzaak voor heldere beginselen en richtinggeving
enorm versterkt.
—Beginselstatements zijn op zich zelf nauwelijks in staat een bijdra
ge te leveren aan het richtinggevoel van een organisatie, een goede
discussie over deze beginselen daarentegen wel. D e energie dient dan
ook niet in de eerste plaats geconcentreerd te worden op de vorm en
inhoud van de statements als zodanig, maar vooral op de vorm geving
en de kwaliteit van de discussie. Van belang is dat de discussie draag
vlak heeft in de top, dat deelname aan de discussie voldoende breed
is, dat de discussie niet te veel vo oraf gestuurd wordt, dat zij gevoerd
wordt op basis van concrete beleidsvraagstukken, maar losgekoppeld
wordt van actuele korte-termijnbeslissingen, en dat directe tijdsdruk
niet overheersend is.
— Bij de uiteindelijke form ulering van de beginselen is het nuttig
onderscheid te maken tussen missiebeginselen en visiebeginselen. Bij
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missiebeginselen worden fundamentele vragen beantw oord als: wat is
de reden van bestaan van onze organisatie? W elke belangen en p riori
teiten vertegenw oordigen we? Waar staan w e voor? W ie zijn we?
D eze beginselen geven de basishouding aan van waaruit concrete b e
leidsvragen benaderd worden. Z e zijn in principe tijdloos van karak
ter. D e missiebeginselen zouden de hoofdm oot m oeten vorm en van
een beginselprogramma. Visiebeginselen geven een richting aan en be
vatten min o f m eer concrete doelen. W elk ideaalbeeld streven w e na?
W elke resultaten willen w e bereiken? D eze beginselen zijn m eer tijd
gebonden en zullen onder druk van omstandigheden vaker m oeten
w orden bijgesteld. Visiebeginselen m oeten realistisch zijn, maar h oe
ven niet direct rekening te houden m et coalitiepolitieke overw egin
gen. Visiebeginselen kunnen in niet te specifieke term en in een begin 
selprogramma w orden opgenom en, maar zijn vooral geschikt om de
kern van een verkiezingsprogram m a te vorm en.
Een discussie over beginselen kan het best m et beide benen op de
grond plaatsvinden. M iddels een open, toekom stgericht gesprek over
concrete beleidsterreinen kom t m en vanzelf uit bij de basiskeuzes van
richting, belangen en prioriteiten. Een discussie die direct wordt op
gepakt bij de beginselen verzandt snel in holle filosofisch-ideologische
frasen, en zal veel (potentiële) deelnemers afschrikken.
Noten

i . Een goede uitw erking van de verschillende fundamentele proble
m en die zich voordoen m et strategische planning, vindt m en bij H.
M intzberg, The rise andfall o f strategie planning, E nglew ood Cliffs (N ew
Jersey) 1994.
2. H .I.A n so ff, Corporale strategy, N e w York 1965.
3. K . R . Andrews, The concept o f corporate strategy, H om ew ood (Illi
nois) 1971.
4. M . Porter, Competitive strategy: Techniques for analysing industries
and competitors, N e w York 1980.

5. H et onderzoek naar missiestatements is onder leiding van de
schrijver van deze bijdrage uitgevoerd door E .E lm an en M . W agenaar, Missie statements in Nederland, u v a / f e e , Vakgroep Strategisch
M anagem ent en M arkttheorie, 1994.
6. D e hier bedoelde analyse is uitgevoerd op basis van het materiaal
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dat is verzameld in het kader van het onderzoek ‘Missie Statements in
N ederland’ (1994), uitgevoerd door E .Elm an en M . Wagenaar, U n iversiteit van Amsterdam, Faculteit der E conom ische W etenschappen
& Econom etrie. O o k de meeste van de verder aan te halen voorbeel
den zijn uit dit onderzoek afkomstig.
7. H. Banens, ‘Van strategisch m anagement naar koersmanagem ent’, in: Holland Management Review , nr. 43 (1995), p. 62-72.
8. Banens, op. cit.
9. G. van D ijken, ‘Van een inkoopgerichte verkooporganisatie naar
een verkoopgerichte inkooporganisatie’ , in: Elan , 1 novem ber 1988.
10. R . D. Stacey, ‘Strategy as order em erging from chaos’ , in: Long
Range Planning , 26 (1993) nr. 1, p. 10-17.
11. Banens, op. cit.
12. R . de W ilde, ‘O m w ille van de n euzen—interactieve strategische
planning’ , in: Holland Management Review , nr. 38 (1994), p. 88-95.
13. A . R o o b e ek , ‘Strategisch M anagem ent van O n d ero p ’, in: A.
W itteveen (red.), Top 20 trends in strategisch management, Am sterdam Brussel 1994, p. 148-155.
14. G. Ham el en C . K. Prahalad, Com petingfor the future , Boston
(Massachusetts) 1994.
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A N T O N HEM ERIJCK
R ich tin g, binding, beleid en perspectief

Elke samenleving kent beginselen, dat w il zeggen norm atieve over
tuigingen waarnaar mensen handelen en waaraan mensen het gedrag
van anderen beoordelen. In de wereld van de politiek bestaat een
verschil tussen de intuïties van de gem iddelde burger en de uitgespro
ken overtuigingen van politieke bew egingen. Burgers laten zich in
hun betrokkenheid bij de politiek vanzelfsprekend leiden door nor
matieve opvattingen over rechtvaardigheid, over democratie en over
de rol van de overheid, maar hun politieke intuïties ontw ikkelen zich
over het algemeen im pliciet en volgens de w eg van trial and error. D e
uitgangspunten van politieke bew egingen worden daarentegen expli
ciet geform uleerd in beginselprogram m a’s, waarin een visie op poli
tiek en samenleving wordt ontvouw d. H et is een van de belangrijkste
functies van politieke stromingen om de politieke intuïties van bur
gers aan te spreken op basis van m eer uitgewerkte overtuigingen. Z o
kunnen beginselen burgers immers helpen bij het form uleren van
standpunten in alledaagse politieke discussies, bij het articuleren van
belangen, bij het kanaliseren van conflicten, oppositie en protest, en
bij het bepalen van hun stemgedrag bij verkiezingen.
Beginselen van politieke bew egingen hebben twee, in de praktijk
m oeilijk van elkaar te onderscheiden gezichten. In de eerste plaats
bieden beginselen een b esef van richting, van oriëntatie en van per
spectief voor een politieke stroming door m iddel van een beroep op
‘waarheid’ . In de tweede plaats ontleent een politieke groepering aan
haar beginselen een collectieve identiteit. Beginselen verschaffen een
b esef van sociale binding. Zij zorgen voor herkenbaarheid van een
b ew eging voor leden en buitenstaanders. Binding en richting vorm en
tezamen het sociale kapitaal van een politieke bew eging.
In de sociale wetenschappen zijn deze beide aspecten van beginse
len theoretisch uitgew erkt door de klassieke sociologen Em ile D u rkheim en M ax Weber. Zij kennen zeer verschillende betekenissen toe
aan beginselen, omdat zij door zeer uiteenlopende'wetenschappelijke
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vragen werden bew ogen. D urkheim was primair geïnteresseerd in het
vraagstuk van sociale orde, terw ijl bij W eber sociale verandering cen
traal stond.
Bijna alle studies van D urkheim handelen over het vraagstuk van
sociale cohesie. In Lesformes élémentaires de la vie religieuse (1902) be
schrijft hij de bindende functie van religie voor een geloofsgem een
schap. R eligieu ze overtuigingen en sentimenten bevorderen de ont
w ikkeling van een zelfstandig m oreel bew ustzijn—een conscience collective—v an z o ’n gemeenschap. Vooral religieuze sym bolen en rituelen
verschaffen de leden ervan een zeker cultureel houvast, dat op zijn
beurt de binding binnen de gemeenschap versterkt. Aldus brengt reli
gie een collectieve identiteit tot gelding. Volgens D urkheim on tw ik 
kelt ieder georganiseerd verband norm en, waarden, sym bolen en atti
tudes die aan de organisatie eigen zijn. Zij dienen als basis voor hech
ting, onderling vertrouwen, solidariteit en herkenbaarheid. In dit op
zicht bevorderen missiestatements en beginselprogram m a’s een besef
van gem eenschappelijkheid en stimuleren zij de ontw ikkeling van een
esprit de corps.

Tegenover het bindende elem ent dat norm atieve uitgangspunten
voor de leden van een organisatie hebben, staat dat beginselen tegelij
kertijd worden aangewend voor de m orele afbakening ten opzichte
van de buitenwereld van concurrenten en vijanden. Iedere organisatie
heeft behoefte aan duidelijke scheidslijnen tussen insiders en outsiders.
Interne cohesie en solidariteit worden in belangrijke mate georgani
seerd rondom bijzondere karakteristieken die vrienden van vijanden
onderscheiden. Groepskenm erken kunnen de basis vorm en voor een
superioriteitsgevoel van een groep ten opzichte van haar concurren
ten. B eter nog is een besef dat groepen in een heroïsche strijd verw ik 
keld zijn m et een historische vijand. Z o heeft de sociaal-dem ocratie
zich lange tijd geafficheerd als strijdvaardige industrieel-proletarische
arbeidersbeweging tegenover een bevoorrechte klasse van volgevre
ten kapitalistische profiteurs.
Terwijl D urkheim primair geïnteresseerd was in de integratieve
dimensie van beginselen en sym bolen bij de vorm ing van collectieve
identiteiten, legde zijn Duitse evenknie M ax W eber de nadruk op de
inhoudelijke dimensie van beginselen bij processen van sociale veran
dering. W eber beschouw de ideeën en beginselen als ‘wisselwachters’
die inhoudelijk richting geven aan dergelijke veranderingsprocessen.
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N et als D ürkheim was W eber gefascineerd door het verschijnsel reli
gie. Z ijn belangstelling ging echter vooral uit naar de invloed van
religieuze opvattingen, zoals neergelegd in de leerstellingen van de
kerk, op sociaal handelen. In zijn D ie protestantische Ethik und der Geist
des Kapitalismus beargum enteerde W eber dat de calvinistische doctri
nes waarden als soberheid, spaarzaamheid en discipline in het alle
daagse leven hebben bevorderd. Hij was zelfs van m ening dat het cal
vinisme, onbedoeld, een belangrijke positieve invloed heeft uitgeoe
fend op de ontw ikkeling van het m oderne kapitalisme in W est-Europa en N oord -A m erika.
In de alledaagse w erkelijkheid zijn de theoretische invalshoeken
van D urkheim en W eber niet m akkelijk van elkaar te onderscheiden.
D ürkheim s vraag naar maatschappelijke cohesie en identiteit (‘W ie
zijn w ij?’) kan niet probleem loos worden losgekoppeld van Webers
em pirisch-historische (‘Waar staan w e en waar kom en w e vandaan?’)
en strategische vragen (‘Wat w illen w e bereiken en hoe kunnen w e
onze doelen bereiken?’). C ollectieve identiteiten staan in de praktijk
nooit los van een inhoudelijke missie. Andersom worden ideële over
tuigingen niet in identiteitsloze o f institutie-neutrale term en gefor
muleerd. C ategorieën als klassen, generaties, seksen, subculturen, life
styles, regionale verbanden, nationale staten en continenten liggen aan
de basis van ieder beroep op een inhoudelijke richting.
H oe hebben de uitgangspunten van de sociaal-democratie zich in de
afgelopen eeuw ontwikkeld? Er bestaat, zo luidt mijn stelling, een
opm erkelijk verband tussen de ontw ikkeling van de collectieve iden
titeit van de socialistische bew eging en haar politieke opvattingen.
Kenm erkend voor de beginperiode van de sociaal-democratie was
een krachtige collectieve identiteit. Als nieuw e politieke bew eging
bakende zij zich zelf in de tweede helft van de negentiende eeuw
scherp af van de bestaande maatschappelijke orde. D e deels zelfg ek o 
zen, deels opgedrongen rol van outsider stimuleerde de interne cohesie
en binding, die verder werden versterkt door de bijzondere kenm er
ken van een opkom ende industriële arbeidersklasse. Inhoudelijk werd
de vroege sociaal-democratie bepaald door overtuigende kritiek op
het bestaande kapitalistisch-burgerlijke maatschappijtype en door een
revolutionair veranderingsperspectief.
N a de Eerste W ereldoorlog voltrok zich een schisma waarbij te

145

genover de comm unisten en revolutionaire socialisten de hervor
m ingsgezinde sociaal-dem ocraten kw am en te staan. O p de p roef ge
steld door de econom ische depressie en de opkom st van het fascisme,
zochten zij verbreding van hun bew eging in het politieke midden. Zij
gingen de uitdaging aan, de centrale sociaal-democratische waarden
te vertalen en uit te w erken in concrete, haalbare beleidsalternatieven
binnen de bestaande, maar w el als veranderbaar beschouw de maat
schappelijke werkelijkheid. Zij ontdekten de staat als institutionele
hefboom voor sociale en econom ische vooruitgang. Daarm ee voltrok
zich een fundamentele koerswijziging. D e sociaal-dem ocratie was
bereid om het kapitalisme op pragmatische gronden te accepterenhet b ood immers m ogelijkheden om de om standigheden van de ar
beidersklasse te verbeteren—mits het werd ingebed in een interventiestaat. D aarm ee werden tevens de spelregels van de parlementaire de
mocratie erkend. D eze ontw ikkeling vond zijn apotheose direct na de
Tweede W ereldoorlog, toen de sociaal-democratie een belangrijke
regeringspartner werd in een aantal W est-Europese landen.
In term en van binding voltrok zich een ingrijpende herdefiniëring
van de collectieve identiteit. In plaats van een exclusieve arbeiderspar
tij werd de sociaal-dem ocratie een brede volkspartij. Als gevolg daar
van veranderde de aard van de binding tussen leiding, leden en kie
zers. Voor intern gebruik werd het klasse-ethos als elem ent van col
lectieve identificatie gehandhaafd. Maar de kiezer werd op m inder
hechte w ijze gebonden op basis van concreet beleid.
Z o ontw ikkelde zich in de jaren vijftig en zestig een situatie van
ideologische ambiguïteit. D e centrale oriëntatie versch o of van begin 
selen naar beleidsuitkomsten, zoals volledige werkgelegenheid, verbe
terde arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. B eleid en interventiestaat werden gezichtsbepalend voor het beeld van de sociaaldemocratie, de oorspronkelijke uitgangspunten werden ingebed in
reële beleidsverantwoordelijkheid. H et probleem van de interne bin
ding werd in deze situatie gecam oufleerd door de beleidsuitkomsten
niet zozeer als compromissen voor te stellen, maar als tussenstappen
op w eg naar de realisering van het oorspronkelijke toekom stperspec
tief. In de tijd van de u itb ou w van de verzorgingsstaat was deze poli
tiek redelijk succesvol.
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Toch kan m en zich afvragen tot hoever dit proces van ideologische
nuancering zich kan voortzetten, vooral in een periode waarin de
verzorgingsstaat fundam enteel ter discussie is gesteld. Als gevolg van
falend beleid en onbedoelde effecten van haar sociale politiek is de
sociaal-democratie in het defensief gedrongen, met fatale consequen
ties voor binding (electorale achteruitgang en ledenverlies) en richting
(fundamentele onenigheid tussen marktdenkers, corporatisten en etatisten). D e oppervlakkige verklaring voor het gebrek aan richting en
binding is dat de sociaal-democratie aan haar eigen succes—de sociale
emancipatie en politieke integratie van de arbeidersklasse-ten onder
dreigt te gaan. D eze analyse schiet echter tekort.
D e sociaal-democratie heeft zich de afgelopen eeuw voortdurend
aangepast aan nieuwe omstandigheden. Zij heeft daarbij steeds haar
norm atieve opvattingen en politieke strategieën verbonden m et in
zicht in de econom ische, sociale en politieke verhoudingen. Aan het
eind van deze eeuw wordt zij geconfronteerd m et drie fundamentele
uitdagingen: de heterogenisering van collectieve identiteiten, de ero
sie van de natiestaat en fundamentele verschuivingen in de internatio
nale politieke econom ie.
D e m ondialisering van de econom ie tast de soevereiniteit van de
natiestaat aan, en daarmee de institutionele pijler van sociaal-dem ocratische politiek. Waar de natiestaat als soevereine beleidsmaker w eg
valt, dreigen sociale rechten een kostenpost te worden in de internati
onale beleidsconcurrentie. Als ondernem ers vrij zijn om te kiezen
tussen verschillende niveaus van sociale bescherm ing, zoals binnen de
Europese U nie, dan zullen zij ceteris paribus kiezen voor het minst
kostbare regime. Aldus kan m ondialisering leiden tot een proces van
neerwaartse onderhandelingen over historisch verw orven industriële
en sociale rechten. D e jaren negentig lijken in dit opzicht m eer op de
tweede helft van de vorige eeuw dan op de gouden periode van eco
nomische groei en volledige w erkgelegenheid tussen 1945 en 1973.
Er zijn evenwel twee belangrijke verschillen tussen de beide fin s de
siècle. D e traditionele arbeidersklasse is vandaag de dag kleiner dan

ooit tevoren en in ieder geval te klein om als exclusieve basis te die
nen voor een progressieve politieke bew eging. En de sociaal-dem o
cratie kan, m et haar verantwoordelijkheid voor een verzorgingsstaat
die door brede lagen van de bevolking gewaardeerd wordt, niet op
nieuw de politieke obscuriteit van de ideologische perfectie op zoe
ken.
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D e sociaal-dem ocratie w o r d t- d e tweede uitdaging—geconfron
teerd m et een fundamentele heterogenisering van collectieve identi
teiten. D e grote verscheidenheid aan bindingen bem oeilijkt in de
hedendaagse geïndividualiseerde cultuur een binding op basis van
beginselen van m eer algemene politieke aard. D e single issue-b ew egin 
gen hebben het in het huidige tijdsgewricht makkelijker dan een poli
tieke bew eging als de sociaal-democratie. O o k veranderingen in poli
tieke com m unicatie drijven politieke partijen steeds m eer in de rich
ting van een issue- en persoonsgebonden politiek. D it is een enorm
probleem voor de sociaal-democratie in term en van binding. H et
betekent dat zij zich open m oet stellen voor pluralistische coalities
tussen verschillende leefwerelden en beleidsdom einen (gezin, arbeid,
vrijwilligersw erk, onderwijs, milieu) en verschillende niveaus van
politieke articulatie (lokaal, regionaal, nationaal en Europees). D it is
misschien w el de moeilijkste opgave omdat de sociaal-dem ocratie
hier historisch maar w ein ig ervaring mee heeft.
In term en van richting zal de sociaal-democratie m oeten kiezen
voor de marktsamenleving, maar dan w el de best mogelijke. In een
goed functionerende econom ie stellen burgers zich, ter w ille van een
verhoging van de algehele welvaart, bloot aan het periodieke falen
van econom ische markten. Z e horen daarom te kunnen vertrouw en
op de aanwezigheid van een sterke sociale infrastructuur, die niet al
leen bescherm t maar ook activeert, dat w il zeggen burgers uitnodigt
om maatschappelijk nuttige maar individueel riskante bezigheden te
ondernem en. D e sociaal-democratische premisse is, dat een dergelijke
infrastructuur m oet w orden verdiend, maar dat de m arkteconom ie
haar niet ze lf kan voortbrengen en duurzaam kan onderhouden.
D e uitdaging voor de sociaal-dem ocratie ligt in de transformatie
van een rigide nationale verzorgingsstaat, die primair gericht is op
inkomenscom pensatie aan de vraagkant van de econom ie, naar de
ontw ikkeling van een sociale infrastructuur aan de aanbodkant. In de
m oderne m arkteconom ie, m et producten van een hoge toegevoegde
waarde, vindt concurrentie niet langer en alleen plaats op basis van
prijs- en schaalvoordelen, maar op innovatieverm ogen, de kwaliteit
van arbeidsverhoudingen en het niveau van onderwijs en beroeps
opleidingen. Juist op die terreinen is een sociale infrastructuur nodig,
die bovendien de voorwaarden schept voor pluriform e arbeidspatro
nen en een heterogeen arbeidspotentieel. In deze opvatting is de ver
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zorgingsstaat niet langer de bedw inger (klassiek sociaal-democratisch)
o f zaakwaarnemer (neo-liberaal) van de markt, maar brengt de over
heid een sociaal stelsel tot stand dat bescherm t, activeert en zorgt voor
een beschaafde en flexibele institutionele inbedding van marktprocessen.
D e prijs die daarvoor betaald m oet w orden is w ellicht een toename
van ongelijkheid. D it hoeft echter niet te leiden tot m eer arm oede o f
een scherpere tweedeling, zoals die nu bestaat tussen ‘actieven’ en
niet-actieven’, zolang de sociale infrastructuur niet alleen bescherm t
maar oo k activeert en doorstrom ing op de arbeidsmarkt bevordert.
Alleen dan kan blijvende achterstand worden voorkom en. Historische
beleidssuccessen (minim um loon, koppeling) dienen daarom opnieuw
te worden overdacht in het licht van sociaal-democratische uitgangs
punten als baanzekerheid, bestaanszekerheid en het terugdringen van
arm oede en ongelijkheid. Daarbij hoort ook een debat over een (par
tieel) basisinkomen en negatieve inkomstenbelasting.
D e verdediging van historische verw orvenheden is bepaald geen
vorm van politieke ossificatie. D e sociaal-democratie kan trots zijn op
haar successen, maar zal ze vervolgens als uitgangspunt m oeten nem en
voor een herijking van richting en binding van sociaal-democratische
collectieve actie.
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RU U D A. KOOLE

H et belang van beginselpartijen
D e plaats van beginselprogram m a’s in Nederlandse partijen

Beginselen en het debat over het (verval van partijen’

D e ideologische grondslag in beginselprogram m a’s is lange tijd be
schouw d als de belangrijkste basis voor partijvorm ing. In N ederland
werd in 1879 de eerste m oderne politieke partij, de A n ti-R ev o lu tio 
naire Partij ( a r p ), opgericht, nadat haar oprichter Abraham K uyper
een jaar eerder in Ons Program de fundamenten had gelegd voor een
politieke organisatie op principiële grondslag. K uyper was een belang
rijke politieke innovator. Hij introduceerde in N ederland twee bij
uitstek m oderne politieke instrumenten: een programma en een
massa-organisatie. Waar elders de programmatische massapartij door
socialisten werd geïnitieerd, namen in N ederland protestanten het
voortouw.
D e vanzelfsprekendheid van het hebben van een ideologisch fun
dament werd bevestigd door het succes van de ideologische partijen,
niet alleen in Nederland. In een overzichtswerk over partijen in wes
terse dem ocratieën stelt de Duitse politicoloog Von B eym e dat alleen
politieke partijen m et een duidelijke ideologie ( Weltanschauung) duur
zaam zijn gebleken in de verkiezingsstrijd, die vooral door de invoe
ring van het algem een kiesrecht aan belang w o n .1 Andere partijen
dolven het onderspit o f werden gemarginaliseerd. D e indeling van
partijen in families spirituelles werd dan ook de meest gebruikelijke en
is tot op de dag van vandaag een belangrijk ordeningsinstrument.
Zelfs in het Europese Parlement zijn de partijen ideologisch in fracties
gegroepeerd en n ie t-b ijv o o rb e e ld —naar nationaliteit.
D e laatste decennia is echter een discussie ontstaan over de veran
dering, zo niet het verval, van politieke partijen. Een belangrijk ele
ment in die discussie is de vraag naar het ideologisch gehalte van he
dendaagse politieke partijen. D e D uits-Am erikaanse politicoloog
Kirchheim er sprak in het begin van de jaren zestig reeds van de ont
w ikkelin g naar catch-all-partijen, die onder m eer gekenm erkt w orden
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door een ‘drastische reductie van hun ideologische bagage’ .2 Hij sloot
daarbij aan bij het debat dat in de jaren vijftig over the end o f ideology
was gevoerd. In de jaren tachtig kreeg dit debat in N ederland een
echo in de klacht dat er sprake was van een ‘eenpartijstelsel’ .3 D e ide
ologische verschillen tussen partijen waren volgens som m igen zo ge
ring geworden dat de kiezers geen werkelijke keuze geboden werd.
Indien ideologie bij partijen van m inder belang is geworden, wat
betekent dit dan voor hun bestaansrecht? Een partij als D66 zal hierop
antwoorden dat het hebben van een ideologie tegenw oordig niet als
voorwaarde voor het succes o f zelfs het bestaan van partijen mag
w orden beschouwd, d ó ó ontstond immers als ‘pragmatische’ partij uit
verzet tegen partijen die zich op ‘negentiende-eeuw se’ ideologieën
baseerden. En inderdaad is de indeling in partijfamilies die Von B eyme hanteert, vooral gebaseerd op de oorsprong van die partijen en
niet zozeer op hun tegenw oordige inhoudelijke opstelling.
In de m eer functionalistische benadering van politieke partijen (die
doorklinkt in het debat over het m ogelijke verval van partijen) is het
afwegen van wensen, opinies en belangen uit de samenleving een van
de belangrijkste functies die aan partijen worden toegedicht. D eze
afw egings- o f aggregatiefunctie kan pas ten volle w orden vervuld
wanneer de partij beschikt over een samenhangend stelsel van begin 
selen—ook w el ideologie genoem d—op basis waarvan de keuze tussen
verschillende wensen en belangen kan worden gemaakt. D e ideologie
als scheidsrechter, als het ware. H ierdoor onderscheiden partijen zich
o o k ten opzichte van elkaar, wat op zich bevorderlijk is voor dem o
cratische verkiezingen. Kiezers m oeten immers iets te kiezen hebben.
D eze functionalistische benadering is daarom tegelijk een zeer norm a
tieve kijk op het functioneren van partijen. Daar is overigens niets mis
mee, zolang m en deze norm en maar expliciteert en zich realiseert dat
de eis van de aanwezigheid van een ideologie niet vanzelfsprekend
voortvloeit uit een algem een aanvaarde definitie van partijen. D ie
bestaat namelijk niet. Weliswaar spreekt een van de eerste en meest
aangehaalde om schrijvingen van het fenom een ‘partijen’, die van de
Engelse politicus en filosoo f Burke van ongeveer twee eeuw en gele
den, van groeperingen die elk voor zich het nationaal belang nastre
ven vanuit een ‘bijzonder beginsel’ ,4 maar Burkes normatieve defini
tie hield geen pleidooi in voor ideologieën, zoals die na hem in de
negentiende eeuw zouden w orden geform uleerd. Waar hij voor pleit—
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te was een vorm van pluralisme avant la lettre, waarbij verschillende
‘partijen’ naast elkaar bestaan, zonder dat er sprake is van platte belan
genstrijd.
N et als elders zijn ook in N ederland politieke partijen van het b e
gin af aan m et argwaan bejegend, juist omdat zij verdeeldheid zouden
zaaien. Toen bijvoorbeeld de w egbereider van de a r p , G roen van
Prinsterer, het in de tweede helft van de negentiende eeu w opnam
voor het verschijnsel van politieke partijen, kreeg hij te maken m et
forse kritiek uit vooral liberale hoek. N o g in 1869 m erkte G roen op:
‘Velen sidderen, als voor een schrikbeeld, voor het w oord partij.’ 5
Evenals Burke verdedigde G roen de politieke partij door het princi
piële karakter ervan te plaatsen tegenover kliekvorm ing rondom per
sonen: ‘ Onpartijdig kan hij alleen zijn, die partij kiest.’ In een gedenk
b oek over de eerste jaren van de a r p werd deze uitspraak van G roen
later als volgt uitgelegd: ‘W ie partij kiest, vraagt in de eerste plaats,
niet naar personen, maar naar beginselen. W ie partijdig is, handelt vlak
om gekeerd.’6 Tevoren was G roen door onder anderen de liberale
historicus Fruin het ‘prediken van onzedelijkheid in de politiek’ ver
w eten vanwege zijn pleidooi voor een politieke partij.7 Fruin achtte
de opstelling van een programma en de eis dat kandidaten daaraan
gebonden zouden zijn, strijdig m et het verbod van ‘last en rugge
spraak’ , zoals dat in de grondw et was opgenom en. D e visie van Fruin
zou het afleggen tegen die van Groen. Partijen ontstonden en op den
duur konden zelfs liberale partijen er niet om heen een programma op
te stellen.
Toch zou de aversie tegen partijvorm ing regelmatig doorklinken
in de voortdurende kritiek waaraan partijen onderhevig bleven. Par
tijen pasten nu eenmaal niet goed in het form ele m odel van een parle
mentaire democratie, waarin slechts kiezers en gekozenen fungeren.
D e ontw ikkeling naar een partijendemocratie, zoals die zich in de
twintigste eeuw voltrok, werd daarom aanvaardbaar gemaakt door de
partijen functies toe te dichten die gezam enlijk hun intermediaire rol
vorm en. O m hun bestaansrecht te bew ijzen, legden oo k de partijen
zich zelf dergelijke taken op. Z ij konden zodoende het functioneren
van de parlementaire dem ocratie versterken in plaats van daarmee
strijdig te zijn. M et de introductie van het algem een kiesrecht rond
1920 kregen partijen aldus de taak toebedeeld de massa van het elec
toraat te inform eren, keuzes te bieden, in het politieke bestel te inte
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greren, hun opvattingen te representeren en uit hun m idden de poli
tieke voorlieden te rekruteren.
N iettem in bleef, ook in dejaren daarna, de ambivalente waardering
van partijen bestaan. In d ejaren dertig leidde dit onder m eer tot de
oprichting van de n s b , die zich bewust geen partij maar een beweging
noem de. Aan partijpolitieke verdeeldheid moest volgens de n s b een
einde kom en. Maar oo k de in een reactie op het verkiezingssucces
van de n s b opgerichte stichting Eenheid D o o r Dem ocratie, waarin
alle democratische partijen participeerden, kon een zeker mythisch
eenheidsstreven niet worden ontzegd. N a de Tweede W ereldoorlog
werd weliswaar het verzuilde partijstelsel van dejaren dertig bekriti
seerd, maar niet m eer het bestaan van partijen zelf. D e ‘doorbraak’
mislukte, maar aan het belang van partijen voor het goed functione
ren van het parlementaire stelsel werd niet getwijfeld, mits het dem o
cratische partijen waren, waarbij de ideologische massapartij het na te
volgen m odel was. Een staatscommissie voor de grondw etsw ijziging
concludeerde in het begin van dejaren vijftig zelfs dat het ontbreken
van een bepaling aangaande partijen in de grondw et een ‘anom alie’
was.8Tot een grondwettelijke erkenning van partijen zou het echter
n ooit kom en, oo k niet toen in 1983 een ingrijpende w ijziging van de
grondw et plaatsvond.9
Intussen was oo k de samenleving grondig gewijzigd. D e verzuilde
periode kw am in dejaren zestig tot een eind en in diezelfde tijd was
de emancipatie van katholieken, ‘kleine luyden’ en arbeiders m et de
totstandkom ing van de welvaartsstaat definitief bereikt, zo werd alge
m een geconcludeerd. D e emancipatiepartijen probeerden zich om te
vorm en tot echte volkspartijen m et het risico zich te ontw ikkelen tot
atfc/i-a//-partijen, terwijl door de toename van het aantal ‘zwevende
kiezers’ nieuwe partijen een kans kregen. Protestantse en katholieke
partijen gingen op in het nieuw e c d a en d 6 6 werd opgericht. Toch
leken juist dejaren zestig en zeventig de voorspelling van ‘het einde
van de id eologie’ te logenstraffen. H et dominante politieke vertoog
was sterk ideologisch gekleurd en vooral ter linkerzijde geradicali
seerd. Tegelijk nam de kritiek op het politieke bestel w eer toe. Anders
dan in d ejaren dertig was de teneur nu niet dat er te veel democratie
was, maar eerder dat er te w einig van was. O o k partijen dienden de
mocratischer georganiseerd te zijn. d 6 6 nam dit streven zelfs in haar
naam op.
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D e jaren tachtig en negentig werden door een ander klimaat ge
kenmerkt. N a de tweede oliecrisis in 1979 was het voorgoed gedaan
m et het optimisme van de jaren zestig. D e kabinetten-Lubbers start
ten onder het adagium ‘no nonsense’ . H et politieke debat w e r d - z e 
ker na het w egebben van de kwestie van de kruisraketten — o o k in
N ederland overheerst door monetarisme en neoliberalisme. D e linkse
overheersing van het publieke debat was definitief voorbij. D e over
heid diende terug te treden en m eer over te laten aan maatschappelij
ke krachten, zoals de markt. D eregulering was het devies. Bovendien
zou, m et het oo g op een efficiëntere uitvoering van beleidsmaatrege
len, de nationale overheid terrein m oeten prijsgeven aan regionale en
lokale overheden. Decentralisatie was een tweede devies. Tegelijker
tijd werden door de voortgezette internationale verw evenheid van de
econom ie en de sterk toegenom en Europese integratie na de Europe
se A k te van 1985 en het Verdrag van Maastricht van 1991 de marges
voor nationaal overheidsbeleid beperkt. D o o r al deze en andere pro
cessen verloor de nationale politiek haar primaat, was een algemene
conclusie.10
In het aldus gew ijzigde klimaat kom t de vraag naar het belang van
ideologie en beginselen in de politiek w eer nadrukkelijk naar voren.
Is dit belang in het huidige tijdperk niet achterhaald? En indien dit zo
is: wordt hierm ee de positie van politieke partijen niet uitgehold?
Alvorens op deze algemene vragen een antwoord te form uleren,
w ordt in de volgende paragraaf een schets gegeven van de w ijze waar
op de verschillende Nederlandse partijen in het verleden m et b egin 
selprogramma’s zijn om gegaan en hoe zij ideologisch op de hiervoor
geschetste klimaatveranderingen reageerden. Is een ideologisch funda
ment w el van even groot belang voor elke partij?
Beginselprogramma’s in de onderscheiden partijen

D e functies van beginselprogram m a’s
Waartoe dienen beginselprogramma’s? N et als verkiezingsprogram
m a’s hebben beginselprogram m a’s m eer functies dan form eel w orden
opgegeven. Verkiezingsprogram m a’s m ogen dan officieel bedoeld zijn
om de kiezers een handreiking te geven bij het maken van hun keuze
bij verkiezingen, zij hebben daarnaast nog andere ‘interne’ en ‘exter
n e’ functies.11 D at verklaart ook waarom verkiezingsprogram m a’s nog
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steeds veel langer zijn dan vanuit puur propagandistisch oogpunt
wenselijk zou zijn. Zij hebben namelijk tevens de (interne) functies
van stroomlijning van de besluitvorm ing in de partij, van de m obilisering van leden en kader en van het ter verantwoording kunnen roe
pen van vertegenwoordigers. Daarnaast hebben zij ook de (externe)
functie van onderhandelingsinstrument bij kabinetsformaties o f colle
geonderhandelingen.12
Beginselprogram m a’s hebben een dergelijke onderhandelingsfunctie niet. Zij zijn niet geschreven voor een om lijnde parlementaire
periode. Maar w elk doel dienen zij dan wel? Zoals hierboven gesteld
zijn beginselprogramma’s bedoeld om als ‘scheidsrechter’ keuzes te
kunnen maken tussen verschillende wensen en belangen. Z ond er
beginselen kan een partij haar afwegingsfunctie niet goed vervullen,
verworden verkiezingsprogram m a’s tot catalogi van politieke postor
derbedrijven en dreigt iedere consistentie in de politieke besluitvor
m ing verloren te gaan, zo is de gedachte. Maar behalve deze ‘form ele’
functie hebben beginselprogram m a’s in de praktijk ook andere doe
len. In het verleden diende de opstelling van het programma vaak
tevens als m iddel om de (actieve) leden bij de partij te betrekken, ter
w ijl zij oo k extern enige w ervende kracht gehad hebben. D e interne
functies zijn echter het belangrijkst. Zelfs de a r p , die veel waarde
hechtte aan beginselvastheid, ontkwam er niet aan haar beginselpro
gramma’s zo nu en dan bij te stellen. H et programma van 1961, bij
voorbeeld, kw am uiteindelijk tot stand na een twaalfjarige voorberei
ding. D e werkzaam heden van verschillende commissies en een tw ee
tal rondes waarin de kiesverenigingen ‘een groot aantal’ am endem en
ten indienden, waren hieraan voorafgegaan. O p deze manier b le ef de
m odernisering van het gedachtengoed van de partij niet beperkt tot
de top van de partij, maar werd zij gedragen door de gehele partij.
H et voorbeeld van de a r p laat echter o ok zien dat een beginselpro
gramma eerder een periode afsluit dan opent. V lak nadat het program
ma door de Deputatenvergadering in maart 1961 was vastgesteld, ont
stonden diepgravende m eningsverschillen rondom de N ie u w G uinea-kwestie en werd een radicalisering van de partij ingezet in de
richting van een ‘evangelische volkspartij’ , waar een deel van de ach
terban duidelijk nog niet aan toe was. Behalve w ellicht bij de oprich
ting van een partij leggen beginselprogram m a’s dan ook eerder in
middels gewijzigde opvattingen van de (meerderheid van) de partij

155

vast (codificatie), dan dat zij nieuw e perspectieven schetsen. B eginsel
programma’s waren echter niet voor alle partijen even belangrijk.
De a r p
V oor de eerste m oderne partij, de a r p , was het beginselprogramma
van em inent belang. D e grondlegger van de partij, Abraham Kuyper,
h a d -zo a ls g e z e g d -in O ns Program op uitvoerige en erudiete w ijze
een principiële onderbouw ing van het antirevolutionaire project ge
geven. H et was een offensief geschrift, iets wat door de toen heersen
de schoolstrijd ook verwacht kon worden. In de politiek zette de an
tirevolutionaire richting zich a f tegen de heersende liberale stroming;
in kerkelijk opzicht tegen de dominantie van vrijzinnigen in de N e derlands-hervorm de Kerk. H et beginselprogramma van de a r p had
daarom o o k de betekenis van een rechtvaardiging van een apart poli
tiek project. In overeenstemm ing m et de orthodox-calvinistische tra
ditie, waarin aan ‘het geschreven w oord ’ veel waarde werd gehecht,
gold Ons Program lange tijd als richtsnoer voor het politieke optreden
van de a r p . D e toelichting op dat programma werd later weliswaar
geregeld aangepast aan veranderende omstandigheden, maar voor de
beginselen ze lf gold het semper ideml D e organische staatsopvatting,
het calvinistische volkskarakter en de theorie van de soevereiniteit in
eigen kring bleven centrale leerstukken in het antirevolutionaire ge
dachtengoed. Toch w ilde dat niet zeggen dat de inhoudelijke opstel
ling van de a r p ongew ijzigd bleef. O p sociaal terrein was er, bijvoor
beeld, een belangrijk verschil tussen de ‘jo n g e ’ , sociale K uyper en de
‘oude’ K uyper van de w orgw etten na de spoorwegstaking van 1903.
In het algemeen kan m en een verschuiving naar een conservatieve
re opstelling van de a r p waarnemen. D at conservatisme kreeg zijn
weerslag in het nieuw e beginselprogramma van 1934, dat door C olijn
werd geschreven. M eer aandacht voor internationale politiek, een
behoudende koloniale politiek, afscheid van de antithese, een liberaler
visie op de econom ie en veel nadruk op gezag en orde werden door
C olijn ingebracht. H et beginselprogramma dat na de Tweede W e
reldoorlog tijdens een langdurig proces in 1961 defin itief werd vast
gesteld, was een n o o d g e d w o n g en -en vo or de a r p pijnlijke-aanpas
sing aan de veranderende koloniale en internationale om standighe
den, maar ademde n og steeds de conservatieve geest van C olijn.
D e a r p veranderde deze opstelling, zoals verm eld, in de jaren zes
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tig, echter zonder dat daar een nieuw beginselprogramma aan te pas
kwam . D e radicaal-evangelische richting die de partijtop onder lei
ding van Bruins Slot en Berghuis insloeg (deels terug naar de jo n ge
Kuyper!), kon niet rechtstreeks uit het kort daarvoor vastgestelde pro
gramma worden afgeleid. In oktober 1962 verklaarde partijvoorzitter
Berghuis: ‘Ik g e lo o f dat w ij goed doen er oog voor te hebben, dat wij
in de eerste naoorlogse periode aan het gevaar hebben blootgestaan
m et onze beginselen te verstarren in een veranderende wereld, waar
door het levende en stuwende karakter van een christelijke beginselpolitiek aan betekenis zou kunnen hebben ingeboet.’ 13 D e om m e
zwaai van de partijtop werd niet door iedereen in de a r p gewaar
deerd, maar zou uiteindelijk toch door de m eerderheid van de partij
geaccepteerd worden. Een nieuw beginselprogramma werd echter
niet m eer opgesteld.

Vanaf 1967 zou de partij besprekingen aangaan met de c h u en de
k v p om te komen tot een christen-democratische eenheidspartij.
Over de grondslag van het c d a is in de jaren zeventig enorm gestre
den. De radicaal-evangelische partijtop van de a r p , nu onder aanvoe
ring van Aantjes, verlangde een duidelijk bijbels fundament van de
nieuwe partij. Van de andere twee fusiepartners verzette vooral de
k v p zich echter tegen een al te direct gebruik van het evangelie om
CDA-leden en -vertegenwoordigers de maat te nemen. Uiteindelijk
werd het compromis gevonden in de zogeheten ‘antwoordfilosofie’:
‘het belangrijkste element waardoor het c d a een partij is, wordt ge
vormd door de politieke overtuiging, welke als antwoord op de
grondslag [het evangelie - r . k . ] vanuit het politieke leven tot stand
komt’.14 Niet rechtstreeks op grond van de bijbel, maar op basis van
het (beginsel)programma mocht men elkaar in het c d a beoordelen.
D e w eerzin bij de c h u en de k v p tegen het elkaar taxeren op bij
belse gronden strookte m et hun traditioneel geringe waardering van
op schrift gestelde principiële uitgangspunten voor het dagelijkse ge
drag van politiek verantwoordelijken. D e redenen daarvoor waren bij
c h u en k v p overigens verschillend.
De c h u
D e c h u was ontstaan uit een conflict in de a r p in de jaren negentig
van de negentiende eeuw. Tegenover elkaar stonden fractievoorzitter
Lohm an en partijvoorzitter Kuyper. D e laatste verlangde dat de fractie
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het standpunt van de partij, zoals onder m eer vastgelegd in het par
tijprogramma, onverkort in het parlement zou verdedigen. Lohm an
beriep zich op het beginsel van het vrije mandaat. D e verschillende
gezichtspunten leidden tot een splitsing van de partij. Lohm an zou de
leider worden van de in 1908 opgerichte c h u , een fusie van verschil
lende protestantse groeperingen, die m et elkaar het verzet tegen K u y per gem een hadden. D e c h u z o u altijd een heterogeen karakter blij
ven houden. Bovendien bevorderde de tamelijke zwakke organisatie
van de c h u dat volksvertegenwoordigers vrijw el zelfstandig hun poli
tieke koers konden uitstippelen. D at correspondeerde w eer m et de
principiële opstelling van de c h u dat volksvertegenwoordigers naar
eigen geweten m oesten kunnen handelen en dus geen opdrachten uit
de partij konden ontvangen. Weliswaar had ook de c h u beginselpro
gramma’s, maar de bew oording ervan was zeer algemeen, hetgeen
een grote ruimte liet voor actuele standpuntbepalingen. N iet dat het
programma minder principieel was, integendeel. Kenm erkend voor
de c h u was het volgende artikel, dat tot 1970 in het programma zou
blijven staan: ‘H et is dus niet zozeer te doen om de m ajoriteit (de
meerderheid van de kiesgerechtigden) als w el om de autoriteit (gezag
van het w oord Gods); niet om het succes van de partij, maar om de
macht van het beginsel.’ H et principiële werd echter eerder individu
eel beleefd dan dat het door de partij afgedw ongen werd.
In het algem een kon de c h u als een vrij conservatieve partij ge
kenschetst worden, behalve w ellicht tijdens korte perioden in de jaren
dertig en rond 1970, toen progressieve jon geren zich roerden in de
partij. H un invloed b leef echter beperkt. H et virulente antipapisme
in de c h u verdween langzamerhand naar de achtergrond. Van de
twee protestantse partijen die in het c d a opgingen was tenslotte de
c h u de partij die de minste aarzelingen had om samen te gaan m et de

KVP.
r k s p en k v p
Voor de k v p en de vooroorlogse r k s p was het leergezag van de
room s-katholieke kerk zeker zo belangrijk als de eigen beginselpro
gramm a’s. Weliswaar had Schaepman in navolging van K uyper gepro
beerd zijn katholieke collega’s in het parlement tot eenheid te bren
gen op basis van een Proeve van een program (1883), maar hij was daar
veel minder succesvol in. D eze overigens tamelijk behoudende Proeve
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ging de zeer conservatieve katholieke Kam erleden nog te ver. K atho
lieke partijvorm ing kwam laat van de grond. Pas in 1926 werd de
r k s p als eenheidspartij opgericht. Voordien was er w el een Algem ene
B ond van Kiesverenigingen, maar dit was een zeer losse organisatie.
D e grondw etsw ijziging van 1917 noopte tot een m eer centraal geleide
partij.
D e r k s p en later de k v p bleven evenwel gekenm erkt door de grote
invloed van de vele katholieke belangenorganisaties. In die zin waren
zij echte volkspartijen: alle sociale geledingen (werknemers, w erkge
vers, standsorganisaties, et cetera) drukten hun stempel op het functi
oneren van de partij. H et betekende tevens dat partijprogramma’s op
sociaal-econom isch terrein meestal een centrum positie weergaven o f
vaag bleven, om geen enkele sociale groepering van de partij te ver
vreemden. Alleen in de decennia direct voor en na de Tweede W e
reldoorlog werd concreet en m et enige uitvoerigheid gepleit voor een
ordening van het sociaal-econom isch leven volgens corporatistische
snit. D it duidelijk katholieke project verhinderde niet dat er voortdu
rend spanningen waren tussen de linker- en de rechtervleugel van de
partij. M et een —door het episcopaat gesteund—beroep op de ‘katho
lieke eenheid’ werd geprobeerd versplintering tegen te gaan. O o k het
bekende M andem ent uit 1954 w a$een P ° g i n g om de katholieke een
heid te herstellen. D it herderlijk schrijven sloot echter eveneens eer
der een periode af dan dat het in de periode daarna veel van het be
oogde effect sorteerde.
D e k v p ontworstelde zich aan de kerkelijke bevoogding. H oew el
er form eel geen rechtstreekse gezagsverhouding tussen partij en kerk
bestond, was de greep van de clerus op de katholieke kiezers steeds
aanzienlijk geweest. D e katholieke partij kon daar niet om heen. Veel
m eer dan bij andere partijen verliep de binding van kiezers en leden
aan de k v p via een externe organisatie, de K erk .15 Bij de oprichting
van de k v p direct na de Tweede W ereldoorlog was weliswaar gesteld
dat de partij ook openstond voor niet-katholieken, maar artikel 2 van
de statuten liet daarvoor w einig ruimte: ‘H et doel van de Partij is, het
algemeen welzijn van het Nederlandse volk te bevorderen, op de
grondslag van de zedelijke norm en, gelegen in de natuurlijke orde en
in de Goddelijke openbaring, gelijk deze door het Kerkelijk leergezag
worden verklaard.’ N iet een beginselprogramma, maar het kerkelijk
leergezag was doorslaggevend. Als opdracht gold al vele decennia het
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‘ omnia restaurare in Christo , wat inhield dat elke katholiek zich moest
inzetten voor de doorvoering van de ‘ware’ beginselen.16 Pauselijke
encyclieken hadden daardoor veel invloed op de opstelling van de
partij. O p sociaal terrein waren vooral Rerum Novarum (i 891) en Quadragesimo Anno (1931) stimulerend geweest voor het ordeningsdenken
van het politieke katholicisme, dat een alternatief w ilde bieden voor
het individualisme van de liberalen en de klassenstrijd van de socialis
ten. O o k het beginsel van de subsidiariteit was aan de encycliek van
1931 ontleend.
Zeker na het M andem ent van 1954 nam de k v p nadrukkelijker
afstand van het bisschoppelijk gezag. Daarm ee ging echter een typisch

kenm erk van de r k s p / k v p verloren. D it werd nog eens bevorderd
door het Tweede Vaticaans C on cilie in het begin van de jaren zestig.
D e partij ontviel een belangrijke bron van loyaliteit van leden en kie
zers. D e Kerk als ‘sponsor’ van de partij verdween. D aarm ee stortte
oo k het bou w w erk van het politieke katholicisme in. N iet voor niets
werden de eerste initiatieven om tot sam enwerking van a r p , c h u en
KVP te kom en, door katholieken geform uleerd.

Het was echter wat veel gevraagd om van de katholieken te verlan
gen dat zij zich bij de oprichting van het c d a rechtstreeks aan bijbelse
normen zouden onderwerpen, nu zij zich in de politiek zojuist had
den bevrijd van het kerkelijk leergezag. Voor de KVP-onderhandelaars
over de grondslag van het c d a was dit een gevoelige kwestie. De
reeds gememoreerde ‘antwoordfilosofie’ was het gevolg.
H et c d a

H et ‘Program van U itgangspunten’ van het c d a legde de nadruk
op de overheid als ‘schild voor de zw akke’ en stelde zaken als ‘rent
meesterschap’ , ‘gerechtigheid’, ‘solidariteit’ en ‘gespreide verantwoor
delijkheid’ centraal. D at laatste begrip poogde het protestantse idee
van de ‘soevereiniteit in eigen k rin g’ m et het katholieke ‘subsidiari
teitsbeginsel’ te verbinden, hoezeer deze in theorie o o k tegengesteld
aan elkaar w aren.17 H et nieuw e beginselprogramma was voor zow el
protestanten als katholieken uiteindelijk inhoudelijk aanvaardbaar,
maar culturele verschillen bleven de waardering ervan bepalen. V oor
katholieken was het ‘geschreven w oord ’ slechts een van de geloofs
bronnen, voor protestanten, en dan in het bijzonder de gereform eer
den, was dat de belangrijkste.
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Sinds de oprichting van het c d a in 1980 heeft het gedachtengoed
van die partij verschillende ontw ikkelingen ondergaan. D e invloed
van het neoliberalisme op de partij in de jaren tachtig en negentig was
evident, terwijl het c d a recentelijk m eer dan ooit aandacht geeft aan
het belang van christelijke waarden in de samenleving.
D e neoliberale invloed uitte zich in een zeer kritische opvatting
over de rol van de overheid. D eze diende terug te treden. Weliswaar
stelden de christen-dem ocraten dat zij dat zou m oeten doen ten be
hoeve van een grotere rol voor het ‘maatschappelijk m iddenveld’ ,
maar tevens werd benadrukt dat maatschappelijke organisaties zich
zoveel m ogelijk ‘m arktconform ’ moesten gedragen, waardoor de op
stelling van de christen-dem ocraten in de praktijk dicht bij de liberale
leuze van ‘m inder overheid, m eer m arkt’ kwam.
In de jaren tachtig dom ineerden de christen-dem ocraten in N ed er
land het publieke debat. M et de rapporten Van verzorgingsstaat naar
verzorgingsmaatschappij (1983) en Werkloosheid en de crisis van de samenle
ving (1984) werd de toon gezet. G epleit werd voor een ‘confrontatie
politiek’ . D e overheid diende op bepaalde terreinen terug te treden,
waardoor de burgers w eer geconfronteerd zouden w orden m et hun
eigen verantwoordelijkheid voor werkloosheidsbestrijding en zorg
voor elkaar. C ritici in eigen gelederen vroegen zich af of, gezien de
com plexiteit van vele problemen, het niet zo was dat ‘het ter oplos
sing overlaten aan de burgers en hun particuliere samenlevingsverban
den zelf een simpel abandonneren wordt?’ 18
H un invloed was echter gering. D e eerste kabinetten-Lubbers han
teerden het adagium ‘no nonsense’ . Toen in 1989, door de val van het
tweede kabinet-Lubbers, van coalitiegenoot werd gewisseld en de
sociaal-dem ocraten m ochten aanschuiven, b leef fractievoorzitter
Brinkm an hameren op een terugtredende overheid. K on deze hou 
ding aanvankelijk nog begrepen w orden als een poging om de overgang van een coalitie m et de v v d naar een samengaan m et de PvdA
voor de achterban aanvaardbaar te maken, steeds m eer bleek de tech
nocratische en in econom isch opzicht neoliberale benadering het w e
zenskenmerk van de CDA-fractie te zijn.
D e enorm e verliezen van het c d a in 1994 noopten echter tot be
zinning. Een ‘Strategische Beraadsgroep’ stelde in 1995 een rapport
op, waarin gekozen w ordt voor het sterker benadrukken van ‘vaste
waarden’ .19 Naast overheid en markt dient m eer aandacht gegeven te
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worden aan een ‘ “ waarden’ volle sam enleving’ . Familie en gezin vor
m en de basis van de samenleving, aldus de beraadsgroep. G ekozen
w ordt verder voor een econom ie van het ‘Rijnlandse m odel’ van
overleg, solidariteit en participatie. Lastenverlichting hoort daarbij;
een m inim um loon veel minder. H et rapport lijkt op sociaal-economisch terrein nog steeds voor een belangrijk deel aan te sluiten bij
neoliberale gedachten, maar wenst die te com pleteren door een b e
roep op tamelijk traditionele ‘vaste waarden’ .
O pvallend is dat het rapport ‘een principiële verkenning tot in de
volgende eeuw w il zijn’ en een kader w il bieden ‘vanuit het Program
van U itgangspunten van het c d a ’. H et rapport lijkt echter veel op
een concept voor een n ieuw beginselprogramma, zonder dat het die
naam krijgt. D uidelijk is in elk geval dat het c d a oo k in dit geschrift
appelleert aan buiten de politiek gelegen ‘zinbronnen’ : ‘D e christen
dem ocratie w il voortbouw en op de waarden die besloten liggen in
het optreden van Jezus Christus [...]. H et zijn diezelfde waarden, het
is dezelfde Persoon die inspireren om oo k in deze dynamische leefw e
reld te werken aan een samenleving die ten dienste staat van de mens.’

v d b , l s p en VVD
D e waardering van liberalen voor partijprogramma’s is in de eerste
paragraaf reeds kort aangeduid. Vele, hoew el niet alle, liberalen in de
tweede helft van de negentiende eeu w verzetten zich tegen het idee
dat volksvertegenwoordigers gebonden zouden m oeten zijn aan enig
programma. N et als later bij de c h u , werd veel waarde gehecht aan
het vrije mandaat. O o k partijvorm ing werd oorspronkelijk m et scep
sis bejegend. Maar toen hun politieke macht werd uitgedaagd door de
opkom ende em ancipatiebewegingen van protestanten, katholieken
en socialisten, konden ook de liberalen niet om de oprichting van een
partij heen en gingen z ij- m e t tegen zin -p rogram m a’s opstellen.
H et kenm erk van de liberalen, hoe verdeeld zij onderling oo k w a
ren, was dat zij de ideologische legitim atie van de em ancipatiebewe
gingen afwezen en ‘als denkend deel der natie’ pleitten voor het ‘alge
meen belang’ . Zij konden voor zich zelf niet toegeven even id eolo
gisch te zijn bepaald als genoem de em ancipatiebewegingen en han
teerden daarom vaak term en als ‘algem een’, ‘nationaal’ o f ‘neutraal’
om er hun eigen visies o f organisaties m ee aan te duiden. Toen, bij
voorbeeld, in 1921 de Vrijheidsbond (later Liberale Staatspartij ge
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noem d ( l s p ), voorloper van de w d ) als fusie van verschillende libera
le groeperingen was opgericht, hield de partijvoorzitter Dresselhuys
na enige tijd een toespraak, waarin hij zich tevreden betoonde m et de
groei van de partij. D e tijd kan dan ook niet m eer ver zijn, zei hij, ‘dat
de Vrijheidsbond de eerste politieke organisatie van ons land zal zijn,
zoals hij oo k zijn moet, omdat hij, in tegenstelling tot rood en zwart,
niet een instrument is van klassen e n / o f groep, maar van de vertol
king van een nationaal beginsel’ .20 D e beginselverklaringen van de
liberale partijen kenm erkten zich aldus door de afwijzing van ideolo
gische strijd en door pleidooien voor nationale belangen en waarden
(waartoe volgens de l s p o o k de christelijke grondslag van de samenle
vin g werd gerekend).
N iettem in was de liberale stroming vrijw el steeds verdeeld. Pro
gressieve en conservatieve liberalen stonden tegenover elkaar en ver
schilden vooral van m ening over de mate van gewenst overheidsin
grijpen in de samenleving. Tot aan de Tweede W ereldoorlog be
lichaamde de V rij zinn ig-D em o era tische B ond ( v d b ), die later zou
opgaan in de P vdA , de progressievere richting. D e v d b z o u echter net
als de l s p verschillende zw enkingen doorm aken. Aanvankelijk tame
lijk voluntaristisch, leverde hij in de persoon van O u d tijdens de jaren
dertig de minister van Financiën in de kabinetten-Colijn, die nu juist
borg stonden voor zoveel m ogelijk staatsonthouding en een sterke
gulden. O o k op het terrein van de nationale defensie veranderde de
v d b zijn opstelling. E in d jaren dertig werd het ontwapeningsstandpunt, dat hij m et de s d a p deelde, losgelaten.
Interessant is de visie van de voorm an van de v d b in de jaren tw in 
tig, Marchant. Hij verdedigde het zogeheten ‘systeemloze m odel’,
waarmee hij een pragmatische politiek voorstond, los van ‘systemen’
als godsdienst o f ideologie. Z o was de wens om de arbeiders te eman
ciperen op zich gerechtvaardigd, maar M archant betreurde het dat de
s d a p kennelijk het dogma van een ideologie nodig had om die eman
cipatie te bevorderen. D o o r iedere kwestie op eigen merites te b eoor
delen, dus zonder een ideologie, kon volgens hem beter gestalte w o r
den gegeven aan rechtvaardige democratische verlangens van arbei
ders. Later zou d

66

zich om deze visie en om de principieel dem ocra

tische opstelling die de v d b in het interbellum koos, inhoudelijk als
erfgenaam van de v d b beschouwen. Organisatorisch lopen de lijnen
van de v d b evenwel eerder naar de y v d en vooral ook naar de PvdA .
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N a de Tweede W ereldoorlog was er aanvankelijk slechts één libe
rale partij, de w d , totdat in 1966 d 66 opgericht werd. D e behouden
de W D durfde in het antiliberale naoorlogse klimaat de term ‘liberaal’
niet in haar naam geving op te nem en, maar was in feite de voortzet
ting van de vooroorlogse l s p , aangevuld m et enkele behoudende
VDB’ers, onder w ie O ud . O u d wenste de w d te plaatsen aan de zijde
van de protestanten, naast en tegenover rooms en rood, die toen de
kern van de kabinetten onder leiding van Drees vorm den. H et indivi
dualisme van de protestanten en hun nadruk op orde en gezag waar
deerde hij m eer dan het streven naar maatschappelijke ordening van
de katholieken en de sociaal-democraten. O u d voerde een zeer anti
socialistische politiek, maar van enige principiële discussie over de
grondslagen van de partij was toen nauwelijks sprake.
D at veranderde niet o f nauwelijks in de jaren zestig. H et beginsel
programma van 1966 was nog grotendeels door de oude O u d ge
schreven. O o k toen de w d in de jaren zeventig onder W iegel begon
te profiteren van de ontzuiling, waren beginseldiscussies nagenoeg
afwezig. Verkiezingsprogram m a’s werden, net zoals O u d dat had ge
daan, in feite door W iegel geschreven en vastgesteld. Pas aan het eind
van de jaren zeventig kw am daarin verandering.
Verkiezingsprogram m a’s werden toen op een m et andere partijen
vergelijkbare manier geconcipieerd en door de Algem ene Vergade
ring vastgesteld. Politieke discussie in de partij over actuele zaken nam
toe, maar de nieuw e beginselverklaring van 1980 was niet het gevolg
van een diepgaande principiële gedachtenwisseling. Zij weerspiegelde
veeleer de liberale reactie op het tot dusver door linkse partijen gedo
mineerde publieke debat, had in het algem een een sociaal-liberale
toonzetting en schrapte zonder veel omhaal de passage over de chris
telijke grondslag van de samenleving, die sinds de jaren dertig in libe
rale programm a’s te vinden was geweest.
E cht onderzoek naar de grondslagen van het liberalisme kw am pas
aan de orde to e n -n a een periode m et vele affaires-in 1988 een speci
ale commissie van het wetenschappelijk bureau van de w d , de Teldersstichting, het rapport Liberalisme: een speurtocht naar de filosofische
grondslagen het licht deed zien. In het rapport werd op basis van een
‘utilitaristisch liberalisme’ gepleit voor een ‘waarborgstaat’ , die slechts
een m inim um aan sociale rechten diende te garanderen en het eigen
belang zo m in m ogelijk m oest beteugelen. Een dergelijk, zij het m in
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der doorw rocht, betoog was ongeveer gelijktijdig geform uleerd in het
partijrapport Liberaal bestek ’90. D e toenm alige politiek leider van de
v v d Voorhoeve (en m et hem de Algem ene Vergadering) oordeelde
echter dat het rapport in sociale zin bijgesteld diende te worden. Een
echte discussie werd echter ook nu niet gevoerd, misschien w el om 
dat bij een eerste poging tot een ideologisch debat in de partij onm id
dellijk inhoudelijke verschillen naar voren kwam en, die de partij ei
genlijk altijd had w eten te verm ijden door er niet over te praten. Alle
publicaties van de w d o f verwante instellingen van de laatste jaren
stellen de vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele mens
binnen de kaders van een democratische rechtsstaat centraal, maar de
twee genoem de publicaties opteerden voor een veel beperktere over
heidstaak dan bijvoorbeeld het verkiezingsprogram m a van 1989 o f de
nota Ongebroken Lijnen uit 1990.
B elangrijker dan het gew icht van programmatische geschriften in
de w d is de opstelling van de politiek leider. M et het aantreden van
Bolkestein in 1990 werd, ondanks de inhoud van som m ige partij ge
schriften, duidelijk afstand genom en van een vorm van ontplooiingsliberalisme. Hij versterkte daarmee de conservatieve vleugel in de
partij. Bolkesteins positie is echter niet vrij van interne spanning.
Enerzijds kiest hij, zeker op econom isch gebied, voor het ‘klassieke’
(utilitaristische) liberalisme m et zo w einig m ogelijk beperkingen voor
het individu, maar tevens maakt hij zich zorgen om het ontbreken
van samenbindende waarden in een samenleving. Hij neem t afstand
van de leuze ‘w d : gew oon je z e lf zijn’ die in het begin van de jaren
tachtig was gebruikt en stelt dat de samenleving behoefte heeft aan
een ‘bezielend verband’ . Hij pleit er daarom voor een verw ijzing naar
de fundamentele waarden van het christendom op te nem en in het
beginselprogramma van de w d .21 M et dat laatste sluit hij w eer aan bij
eerdere beginselprogram m a’s van de l s p en de w d

.

Recentelijk publiceerde het wetenschappelijk bureau van de w d
overigens een geschrift waarin een verwijzing naar christelijke waar
den in het WD-programma wordt ontraden, maar dat tevens het be
lang van zaken als eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, (bur
ger mans) fatsoen en respect voor regels benadrukt.22Vanuit de com
missie die een nieuw beginselprogramma van de w d voorbereidt,
komen geluiden die de ‘geest van het klassiek-humanistische erfgoed
en de christelijke traditie’ willen opwaarderen.23 O f een en ander zal
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leiden tot een pleidooi voor een overheid die m eer moraliseert dan
via de gebruikelijke norm enstellende w etgeving, valt te betwijfelen.
Bolkestein lijkt niet veel verder te w illen gaan dan een algemene her
waardering van (christelijke en humanistische) waarden en een af
scheid van het tamelijk hedonistische liberalisme van de jaren tachtig.
Z ijn dominante positie in het politieke debat bepaalt (en beperkt)
waarschijnlijk de richtinggevende kracht van (beginsel)programma’s
voor de opstelling van de w d . Indien dit zo is, bevestigt Bolkestein
een aloude liberale traditie: niet de partij o f de program m a’s, maar de
opvattingen van de politieke leiders zijn maatgevend.
d
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D at laatste is oo k het geval in d 6 6 . D eze partij werd uitdrukkelijk
opgericht als een pragmatische partij die zich afzette tegen de als ver
ouderd beschouwde negentiende-eeuwse ideologieën. Maar lijkt deze
opstelling niet heel veel op die van de liberalen in de negentiende
eeuw, die evenmin iets m oesten hebben van de ideologieën van de
em ancipatiebewegingen? H et verschil is echter dat die bew egingen
toen opkw am en en bij de oprichting van d 6 6 juist in verval raakten,
o f positiever geformuleerd: hun doel hadden bereikt m et de vestiging
van de welvaartsstaat. H et verzet tegen die ideologieën is in feite een
traditioneel liberaal standpunt. Maar de negentiende-eeuw se id eolo
gieën werden in de jaren zestig eigenlijk nauwelijks m eer aangehan
gen, behalve door kleinere partijen ter linker- en ter rechterzijde.24
D e grote emancipatiepartijen hadden die gedachtestelsels allang open
gebroken. D e k v p maakte zich los van de katholieke kerk, de a r p
noem de zich een evangelische volkspartij en de PvdA had in haar be
ginselprogramma van 1959 de laatste restjes marxisme overboord ge
gooid. Zij gaven d 6 6 daarmee gelijk, maar bewerkstelligden tevens
dat de nieuw e partij zich wat die negentiende-eeuw se ideologieën
betreft, verzette tegen fantom en uit het verleden.
Daar kom t bij dat d 66 zich ondanks haar ‘pragmatische’ start steeds
m eer een gew one progressief-liberale partij ging tonen. Beginselpro
gramm a’s kent zij niet, maar de sinds het begin van de jaren zeventig
opgestelde ‘beleidsprogramma’s’ bevatten veel opvattingen (‘actiebeginselen’), die bij andere partijen in een beginselprogram m a niet zou 
den misstaan. R egelm atig is in d 66 gediscussieerd over de wenselijk
heid van het vastleggen van beginselen.25Vooral in de periode van het
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leiderschap van Terlouw en vlak daarna, toen d 6 6 zich als ‘redelijk
alternatief’ en als ‘vierde stroming’ presenteerde, heeft de partij veel
tijd besteed aan een grondslagdiscussie. H et Dóó-congres sprak zich
in 1983 echter op het nippertje uit tegen de toevoeging van een vo or
voegsel ‘links-liberaal’, ‘radicaal-liberaal’ o f ‘sociaal-liberaal’ aan de
naam van de partij. Tot het opstellen van een echt beginselprogramma
zou het nooit kom en.
N a de terugkeer van de oprichter van de partij, Van M ierlo, in
1985, was er voor een ideologisch debat w einig ruimte. Hij keerde
zich tegen het concept van een ‘vierde strom ing’ en riep op w eer alle
aandacht te geven aan het oorspronkelijke mobiliserende thema van
D66: democratisering en politieke vernieuw ing. D e grote nadruk op
m ilieubescherm ing werd wat getemperd, zonder overigens te ver
dwijnen. D e partij volgde hem daarin. Van M ierlo ging nog verder
toen hij zich in een interview in 1991 afvroeg o f het nog w el zin had
program ma’s op te stellen. G ing het niet veel m eer om ‘het maken
van een houding en het stellen van prioriteiten’?26 Desalniettemin
b leef d 6 6 verkiezings- en beleidsprogramma’s opstellen. Maar bij
ontstentenis van een consensus over de grondslagen van de partij is
het ook bij d 6 6 de politieke leiding in het parlement (en het kabinet)
die richtingbepalend is.
De

PvdA

vergeleken met de andere partijen

Elders in dit Jaarboek worden de beginselprogramma’s van s d a p en
PvdA besproken. Dat zal hier daarom niet gebeuren. Toch zal een
enkele vergelijking worden getrokken voor wat betreft het belang dat
de verschillende partijen (inclusief de PvdA) hechten aan (begin
selprogramma’s. Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden
dat zelfs bij een op het ‘woord’ gerichte partij als de a r p het beginsel
programma eerder codificerend was dan dat het nieuwe wegen in
sloeg. Bij de PvdA is dat eveneens het geval. Gecodificeerde beginse
len kunnen evenwel van groot belang zijn, zowel in de partij als voor
het imago van de partij daarbuiten. De PvdA’er W im Meijer heeft in
dit verband gesproken van het belang van beginselprogramma’s als
‘visitekaartjes’, hoewel hij zich zeer bewust was van het feit dat de
rechtstreekse invloed ervan in de dagelijkse politieke praktijk o f bij
het opstellen van verkiezingsprogram m a's verwaarloosbaar klein was.27
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O o k critici in d 6 6 betreurden het ontbreken van een ‘identiteitsplaatj e ’ van hun partij.28 D e P vdA benadrukte weliswaar in haar laatste b e
ginselprogramma van 1977 het ‘verplichtende karakter’ ervan, maar
de eis dat nieuw e verkiezingsprogram m a’s getoetst m oesten w orden
aan dat beginselprogramma, zou een loze bepaling blijken.29
Desalniettemin wordt hier de stelling verdedigd dat de regelmatige
codificatie van beginselen van em inent belang is voor een sociaal-democratische partij als de P vdA , m eer dan voor de andere (grote) partij
en. Waar andere partijen konden terugvallen op buiten de politiek
gelegen legitim eringsbronnen, heeft de sociaal-dem ocratie het steeds
uitsluitend m oeten hebben van haar politieke project zelf.30Vanuit dat
politieke project zijn weliswaar pogingen ondernom en om een socia
listische culturele bew eging van de grond te krijgen (die vooral ten
tijde van de verzuiling succesvol waren), maar deze bew eging heeft
zonder de aanwezigheid van een politiek project nooit zelfstandig
kunnen bestaan. Vooral daarom is de form ulering van beginselen en
uitgew erkte ideeën, al dan niet opgenom en in een form eel program 
ma, steeds van essentieel belang geweest voor het voortbestaan en het
succes van de sociaal-democratie. Confessionele partijen konden altijd
refereren aan godsdienstige waarden, ook al varieerde de intensiteit
van de betrekkingen m et de verschillende kerken. D e verdediging
van liberale ideeën is nooit beperkt gebleven tot politieke partijen.
Dagbladen, universiteiten en de handelswereld, bijvoorbeeld, ver
dedigden liberale beginselen zonder zich te bekennen tot specifieke
partijen. D e sociaal-dem ocratie beschikte nooit over een dergelijke
‘voorprogrammatische algem ene opinie’, zoals de historicus Kossmann het heeft aangeduid.31
D e afwezigheid van een doortim m erde principiële plaatsbepaling
leidt daarom bij een sociaal-democratische partij veel eerder tot een
crisis dan bij andere partijen, juist omdat zij de veiligheidsgordel van
die ‘voorprogram m atische algem ene opinie’ ontbeert. Zeker, door de
voortgezette secularisatie m oeten nu o o k confessionele o f christen
democratische partijen een grotere inspanning leveren dan voorheen,
maar nog steeds kunnen zij appelleren aan godsdienstig geïnspireerde
waarden, die zijzelf niet als enige behoeven te reproduceren. H un
‘zinbronnen’ lig g e n -h e t zij herh aald -n o g steeds voor een belangrijk
deel buiten de partij. H et (economisch) liberalisme beleeft m om enteel
zow el nationaal als internationaal een tweede jeu g d ook buiten de
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liberale partijen. Toonaangevende internationale opiniebladen als The
Economist en gezaghebbende internationale organisaties als het i m f o f
de W ereldbank (re)produceren liberale opinies. Daardoor kunnen
v v d en d 66 zich inderdaad de luxe perm itteren zich niet al te zeer
over ‘ideologische’ vragen te bekreunen, al bekruipt sommige (con
servatieve) liberalen nu het ongem akkelijke gevoel van een teloorgaan
van tot dusver vanzelfsprekend geachte waarden.
Voor de P vdA geldt dit in veel mindere mate. Als sociaal-dem ocratische partij m oet zij het hebben van haar politieke project zelf, dat
bovendien ‘van nature’ tamelijk ambitieus is. Weliswaar is haar ge
dachtengoed net als dat van de liberalen terug te voeren op de ideeën
van de Verlichting, maar anders dan het liberalisme (het vroegere ra
dicale liberalisme uitgezonderd) heeft de sociaal-democratie nooit
genoegen genom en met de verw ezenlijking van ‘negatieve vrijhe
den’ : de niet-inm enging van de staat bij zaken als de vrijheid van ver
gadering, betoging, m eningsuiting en godsdienst. D e sociaal-dem o
cratie gaat er van oorsprong van uit dat naast deze ‘negatieve vrijhe
den’ oo k een aantal ‘positieve vrijheden’ m oet worden verwezenlijkt,
w il er echt sprake zijn van een ‘vrije mens’ . Vooral op sociaal-economisch terrein bracht deze visie een actieve overheid met zich mee, die
nu juist w el intervenieert in de samenleving, omdat het ‘vrije spel der
maatschappelijke krachten’ volgens de sociaal-democratie onrecht
vaardige verhoudingen schept o f bestendigt. O ver ‘negatieve vrijhe
den’ is makkelijker overeenstemm ing te bereiken dan over ‘positieve
vrijheden’ . Vandaar dat het liberalisme veel m eer dan de sociaal-de
m ocratie kan terugvallen op een oo k buiten de politiek bestaande
consensus op dit punt. D e sociaal-democratie dient telkens opnieuw
haar gedachtengoed aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Steeds opnieuw m oet zij proberen een m eerderheid te verwerven
voor haar ideeën, die daarmee een veel politiekere lading hebben.
Haar politieke project is daarom de rechtvaardiging van haar bestaan,
o f zoals elders gesteld: de sociaal-democratie zal ideeën hebben, o f zij
zal niet zijn!32
Slot: revitalisering van de politiek door reïdeologisering

Beginselprogram m a’s hebben niet voor alle partijen een gelijke bete
kenis, dat m oge uit het voorgaande duidelijk zijn geworden. H et gaat
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dan oo k niet aan, het mindere belang dat verschillende partijen hech
ten aan beginselprogram m a’s als een teken te zien dat ideologie m in
der belangrijk is gew orden.33 M en m oet het verleden niet idealiseren.
M et de ideologische grondslag van partijen is er intussen w el het
een en ander veranderd. H et verm inderde belang van klasse en gods
dienst voor de binding van leden en kiezers aan partijen, had op het
eerste gezicht een prominentere plaats aan de ideologie als samenbin
dend kenm erk kunnen geven. Maar de traditionele ideologie van de
(emancipatie)partij en was nu juist in grote mate sociologisch b e
paald.34 H et socialisme was verstaan als de leer van de verheffing van
de arbeidersklasse, het com m unism e streefde de dictatuur van het
proletariaat na, de protestantse natie gold alleen bij de protestanten
ze lf als ideaal en het politieke katholicisme b le ef als levensbeschou
w in g vanzelfsprekend beperkt tot (een deel van) de katholieken. O m 
dat de partijpolitieke ideologie in belangrijke mate een functie was
van een sociologische categorie (klasse, godsdienst), en die laatste
sinds de jaren zestig in de politiek aan belang verloor, boette ook de
traditionele ideologie aan betekenis in. M aar geen enkele grote partij
hield in die tijd nog strak vast aan die traditionele ideologieën, al had
den deze tot voor kort hun electorale werfkracht in grote mate be
paald.

Zoals zij steeds hadden gedaan, probeerden partijen hun beginselen
aan te passen aan structureel veranderde omstandigheden. In die zin
zijn beginselprogramma’s nooit gesloten ideologische systemen ge
weest, hoewel er wel variatie was tussen partijen. De urgentie van een
nieuw beginselprogramma was in de jaren zestig en zeventig bij het
c d a het grootst (drie partijen moesten op één lijn gebracht worden),
maar het belang ervan was en is voor de PvdA onovertroffen, zoals
hierboven is toegelicht. Het sociaal-democratische beginselprogram
ma van 1977 was in dit opzicht een gemiste kans. Niet omdat het
slechts reflecteerde wat er de afgelopen periode in de partij aan ge
dachten naar voren was gebracht (dat geldt voor beginselprogramma’s
van alle partijen), maar omdat de PvdA zich destijds kennelijk zo wei
nig had afgevraagd hoe de voornaamste opdracht van de sociaal-democratie, het organiseren van de solidariteit tussen de arbeiders- en
de middenklasse,35 vorm kon worden gegeven in een ontzuilde en
steeds meer door internationale ontwikkelingen bepaalde samenle
ving.
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Pas in de jaren tachtig werden, in het bijzonder vanuit de w b s ,
pogingen ondernom en hierin veranderingen aan te brengen. D e aan
dacht ging echter in eerste instantie uit naar het te ver doorgeschoten
etatisme in de partij. K ritiek daarop correspondeerde m et het algem e
ne neoliberale klimaat in die jaren. O o k het c d a onderging daarvan
de invloed. En d
is duidelijk een liberale partij geworden, ondanks
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de weerzin tegen het hebben van een etiket. B ijgevolg namen de ide
ologische verschillen tussen de grote partijen af, zonder evenwel te
verdw ijnen.36 D at is iets anders dan ontideologisering. Er is veeleer
sprake van ideologische convergentie. Zoals de Fabians aan het eind
van de vorige eeuw de ontstane consensus in Groot-Brittannië aan
duidden met de frase ‘ We are all Socialists now’ ,37 zou het afgelopen
decennium m et enige overdrijving getypeerd kunnen worden m et de
leuze ‘W ij zijn nu allemaal liberalen’ .
Intussen lijkt het neoliberale tij te keren. D e verschillen tussen de
grote partij en, die er toch altij d w el bestonden, maar ondergesneeuwd
waren geraakt door een technocratisch-fm ancieel debat, kunnen
daardoor w eer m eer over het voetlicht kom en, vooral op het terrein
van de sociale zekerheid. En de recente roep om samenbindende
waarden in een steeds m eer geatomiseerde samenleving biedt m oge
lijkheden tot een groter onderscheid tussen partijen.
Een zekere ‘reïdeologisering’ behoort zeker tot de m ogelijkheden,
waarbij ideologie niet verstaan w ordt als een star stelsel van achter
haalde beginselen (geen recycling dus van oude ideeën)38, maar als een
richtinggevende lijst van norm atieve prioriteiten waarm ee een partij
zich van andere onderscheidt. D e marges zijn smal, zeker, maar niet
afwezig.
O o k het debat over het veronderstelde ‘verval’ van partijen kan
hierdoor worden beïnvloed. H et huidige antipartijensentiment (.Par
teienverdrossenheit), dat veel lijkt op de traditionele liberale argwaan

jegens politieke organisatie, past waarschijnlijk niet voor niets zo goed
bij het dom inante neoliberale klimaat van de jaren tachtig en het be
gin van de jaren negentig.39 Indien dat klimaat zich w ijzigt (en er zijn
tekenen die daarop wijzen), zou ook het antipartijensentiment w el
w eer kunnen verminderen. D it sentiment is in feite heel ideologisch
bepaald, ook al beweerden de protagonisten ervan wars te zijn van
elke ideologie. H et is juist typisch liberaal om te scherm en m et aan
duidingen als ‘algemeen belang’, ‘nationaal’ o f ‘neutraal’ om er de
eigen standpunten mee aan te duiden.
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H ebben de politieke partijen een ‘reïdeologisering’ nodig voor hun
voortbestaan? In de eerste paragraaf werd Von B eym e aangehaald, die
stelt dat succes op langere term ijn slechts is voorbehouden aan ideolo
gische partijen (waartoe ik tevens de w d en inmiddels ook d 66,
malgré lui , reken). D at is nog steeds het geval. Langdurig succes lijkt
voorbehouden te zijn aan partijen die niet afhankelijk zijn van een
enkel modieus thema o f van het charisma van een bepaalde politiek
leider. M aar issues en personen zijn w el steeds belangrijker gew orden
in de electorale strijd om de in aantal toegenom en zw evende kiezers.
Daarom zullen oo k ‘ideologische’ partijen geconfronteerd w orden
m et fluctuaties in hun werfkracht bij de kiezers. H un organisatievorm
en stijl van opereren zullen erdoor veranderen. D o o r hun ideologisch
profiel kunnen zij zich, ondanks hun kwetsbaarheid, door electoraal
m oeilijke tijden heen slaan. D at vereist onderhoud van dat profiel,
zeker door de sociaal-democraten. D e groei van het aantal zwevende
kiezers maakt de kans groter dat single issue- o f protestpartijen tijdelijk
succes hebben. D e ruim te in het partijstelsel voor ‘ideologische’ par
tijen is er wellicht door verkleind. Maar zow el voor het goed functio
neren van een vitale dem ocratie (kiezers m oeten iets te kiezen heb
ben), als voor de stabiliteit van het politieke stelsel is hun aanwezig
heid zeer gewenst.
D e auteur is erkentelijk voor de gastvrijheid die hij alsfellow-in-residence in het vooijaar van 1996 genoot aan het Netherlands Institute for
Advanced Study in the Humanities and Social Sciences ( n i a s ) te
Wassenaar, waar hij deze bijdrage schreef.
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FEMKE HALSEM A
Leeft gij oude vorm en en gedachten!

Het is hoog tijd, zo menen zij die een nieuw beginselprogramma be
pleiten, dat de PvdA zich rekenschap geeft van haar wortels. Politici
kunnen niet zonder normen. Een nieuw beginselprogramma kan bo
vendien dienen als katalysator van de broodnodige inhoudelijke ver
nieuwing van de partij.1 Maar wil de PvdA zich eigenlijk wel reken
schap geven van haar wortels? En kunnen politici niet heel goed zon
der beginselen functioneren? Beginselen, zo merkte Kok op in zijn
Den Uyl-lezing, worden zelden o f nooit geraadpleegd in de politiek
van alledag.2 Hij maakte niet de indruk dit te betreuren.
Twijfel aan het nut van de exercitie lijkt mij dan gerechtvaardigd.
Daarom w il ik tw ee samenhangende voorwaarden form uleren die
naar m ijn idee noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van een
geloofwaardig en effectief beginselprogramma.
Als eerste dient te worden gezocht naar inhoudelijke continuïteit
m et eerder geform uleerde beginselen, in het bijzonder m et die w elke
in het programma uit 1977 zijn geform uleerd. A l te gem akkelijk is dit
programma naar de schroothoop verw ezen van m inder geslaagde
proeven van inhoudelijke vernieuw ing, als achterhaald (bij verschij
ning) en te radicaal. D e stelling die ik hieronder uitw erk is dat het
loslaten van het streven naar de culturele hervorm ing van de samenle
v in g —dat een centrale plaats in het beginselprogramma van 1977 in
n e e m t-h e e ft geleid tot vervreem ding van de PvdA : van zichzelf, als
ook van de m oderne samenleving waar dit streven uit voortkw am .
En hierm ee kom ik aan mijn tweede voorwaarde voor inhoudelij
ke vernieuw ing. D eze kan slechts plaatsvinden als de meest recente
geschiedenis w ordt losgelaten: de jaren tachtig en n eg e n tig -d e jaren
van vervreem ding—, waarin de PvdA de omslag maakte van een hervorm ingsgerichte bew eging naar een op aanpassing en overleving
gerichte coalitiepartij. Anders gezegd: voorwaarde voor inhoudelijke
vernieuw ing is een gew ijzigde taakopvatting van sociaal-dem ocratische politiek, waarin beginselen centraal staan en hun weerslag vinden
in het politieke handelen.
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The seventies revisited

In het langzaam losbrekende debat over het w el o f n ie t- e n door w ie
—te schrijven nieuw e beginselprogramma, is er één ongeschreven,
maar door iedereen gedeelde wet: het beginselprogramma van 1977
deugt niet. Toegegeven: een zinsnede als ‘het in gemeenschapsbezit
brengen van basisindustrieën’3 doet archaïsch aan, zeker in een p erio
de waarin overheidsdiensten worden overgeheveld naar de private
sector. H et taalgebruik is inderdaad w ollig en m et zijn vele politieke
programmapunten tendeert het m eer naar een verkiezings- dan naar
een beginselprogramma.
H et destijds gekozen zwaartepunt is echter oo k voor de jaren ne
gentig van vitaal belang: beperking van de welvaartsgroei, gepaard
gaand m et een fundamentele hervorm ing van de samenleving naar
grotere gelijkheid, dem ocratisering van bedrijven en diensten en uit
breiding van de m ogelijkheden deel te nem en aan het onderwijs, de
cultuur en de ‘vorm geving van de sam enleving’ . M et een jaren-negentig-neologism e betekent dit laatste: de toegang tot het ‘publieke
dom ein ’ te vergroten, waarm ee het ook in een n ieu w beginselpro
gramma niet zou misstaan. O pvallend in het programma is the sense o f
urgency waarm ee het pleidooi voor ‘selectieve groei’ begeleid wordt:
‘de stroomversnelling waarin de samenleving zich bevindt en de uit
putting van de natuur stellen aan ons handelen een termijn. H et is een
illusie te menen dat m en de dreigende crisis in de toekom st verm ijden
kan bij het huidige tem po van politiek handelen.’4 O o k hiervoor
geldt dat dit een waardig Leitmotiv voor een n ieu w beginselprogram 
ma zou kunnen zijn.
H et beginselprogramma van 1977 ontleent naar m ijn overtuiging
zijn actualiteit eveneens aan het gehuldigde mensbeeld. Vooral dit
element is echter in latere jaren onder vuur kom en te liggen. In een
uitgebreide kritiek heeft Tromp in 1985 in dit verband gesproken van
ver doorgevoerd individualisme. Aanleiding voor zijn kritiek is de
stellingname in het beginselprogramma dat de samenleving zodanig
hervorm d dient te w orden ‘dat de mensen in vrijheid over de inrich
ting ervan kunnen beslissen en dat ze in hun gedrag ten opzichte van
elkaar vrij worden van angst en schaamte’5. Grotere gelijkheid, teza
m en m et vergroting van de individuele zelfstandigheid en ontplooi
ingskansen, is de voorwaarde waaronder aan ‘beperking van de w el-
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vaartsgroei’ gestalte kan w orden gegeven.6 Want, zo wordt in het
programma geconcludeerd: ‘Als mensen onafhankelijk en gelijkwaar
dig zijn in hun onderlinge betrekkingen, zullen zij m eer m ogelijkhe
den krijgen solidair te zijn m et elkaar.’7
Tromp stelt in zijn reactie: ‘sam enlevingsverbanden-zoals het ge
zin —w orden niet meer genoem d. In plaats daarvan is solidariteit de
algemene noem er waaronder de betrekkingen tussen de individuele
mensen w orden gebracht. H et ideaal van gemeenschapsvorm ing, als
één van de meest uitgesproken elem enten in het traditionele socialis
tische denken, blijft op deze w ijze onbesproken.’8
Z ijn kritiek op ‘de cultuur van zelfontplooiing en verzelfstandiging’
is een vroege exponent van de in de j aren tachtig in zw ang geraakte
opvatting dat individualisering en gem eenschapsvorm ing twee elkaar
uitsluitende categorieën zijn. In de populistischer variant luidt de
boodschap dat de voortschrijdende individualisering-w aarm ee dan
enkel naar de verzelfstandiging van burgers en niet naar zelfontplooi
ing w ordt ve rw e zen -d e gemeenschapszin heeft ondermijnd, tot poli
tieke onverschilligheid en onderlinge intolerantie heeft geleid en de
verantwoordelijkheidsbesef van burgers om een bijdrage aan de sa
m enleving te leveren, heeft verminderd. D e voortgaande individuali
sering, casu quo het verdwijnen van gemeenschapszin, zou oo k de
oorzaak zijn van hedendaagse problem en als ‘calculisme’, criminaliteit
en sociale en belastingfraude.
D e confrontatie m et deze nieuw e problem en—variërend van poli
tieke onverschilligheid tot fra u d e -, tezamen m et de financiële crisis
van de verzorgingsstaat, gaf het sociaal-democratische hervorm ings
streven een mentale opdonder. Juist de sociaal-democratie werd door
de crisis van de verzorgingsstaat hard getroffen omdat zij geen onder
scheid m eer aan wist te brengen tussen haar politieke ideaal—indivi
duele verzelfstandiging en o n tp lo o iin g-e n de door haar gekozen stra
tegie: overheidssubsidies en investeringen in de collectieve sector. D e
vraag o f de kritiek van Tromp en anderen terecht was: o f de positieve
waardering van individualisering onjuist was, is in het snel conserva
tief w ordende politieke tij van de jaren tachtig nooit m eer beant
w oord. D e m orele waardering voor individualisering sloeg om in de
ideologie van de ‘cultuur van de eigen verantw oordelijkheid’ , refere
rend aan ‘zelfstandige burgers’ die hun verplichtingen jegens de ge
meenschap hadden na te leven.9 D e PvdA internaliseerde de kritiek,
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schikte zich naar het tij en trok zich terug in haar traditionele domein:
de sociaal-econom ische kwestie, en liet haar culturele hervorm ingsambities varen.
Tegen het tij in

Er zijn echter twee goede redenen om de kritiek van de hand te w ij
zen. Allereerst blijkt individualisering gepaard te zijn gegaan m et
(groeps- en) gem eenschapsvorm ing in tal van levenssferen. In verge
lijking m et andere Europese landen kent N ederland sociale b ew egin 
gen m et relatief de hoogste ledentallen en w ordt nergens zoveel vrij
willigerswerk gedaan. Daarnaast kom en nieuw e groepsculturen op die
zich echter minder baseren op levensovertuiging-zoals in het preindividualistische N ederland—dan op ‘levensstijl’ 10. Een andere indi
catie vorm t de ‘b lo ei’ van het gezinsleven. Evenals dertig jaar geleden
vorm t het gezin voor de meeste Nederlanders nog de hoeksteen van
de samenleving, alleen is de vanzelfsprekendheid waarm ee een gezin
gevorm d w ordt afgenom en. In plaats hiervan is gezinsvorm ing voor
een groot deel van de bevolking een bewuste en w eloverw ogen keu
ze.11
O pvallend is o o k dat veel mensen deel uitmaken van meerdere
groepen tegelijkertijd en verschillende identiteiten m et elkaar com bi
neren. H et verw ijt dat individualisering doorschiet en de samenleving
‘onthecht’ zou raken m et alle maatschappelijke gevolgen van dien, is
op grond van deze gegevens dan o o k nauwelijks houdbaar. W ellicht
voert het te ver om het om gekeerde te beweren: dat individualisering
een voorwaarde voor gem eenschapsvorm ing is. W el kan er volgens
D uyvendak een m ogelijk positief verband geduid worden tussen b ei
de verschijnselen: ‘individuen ontw ikkelen hun eigen identiteit op
grond van collectieve identiteiten en deze identiteit is individueler
naarmate zij kan putten uit m eer culturen’ .12
H et tweede argument is van geheel andere aard. D e maatschappe
lijke problem en in de jaren tachtig hangen dan niet zozeer samen m et
het doorschieten van individualisering, maar kunnen evengoed het
gevolg zijn van het stagneren ervan. D e snel oplopende werkloosheid,
het verm inderende perspectief op sociale m obiliteit, de stijgende las
ten voor het levensonderhoud en de dalende (laagste) inkomens, heb
ben de ontplooiingskansen van veel mensen verminderd. M et de b e
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zuinigingen in de jaren tachtig op de collectieve sector en dan vooral
op het welzijnswerk, is een belangrijk deel van de overheidsfaciliteiten ten dienste van ‘de cultuur van zelfontplooiing’ verdwenen. De
schaalvergroting in, enjarenlange bezuinigingen op het onderwijs zijn
ten koste gegaan van de aandacht voor individuele leerlingen en van
de algemene ‘culturele vorming’.
Terwijl de verzelfstandiging van individuen zich heeft voortgezet,
is deze voor sommige burgers juist gepaard gegaan m et een verm inde
ring van de ontplooiingskansen. Teruglopen van welvaart én een ge
lijktijdig afnemen van w elzijn kunnen onverschilligheid jegens de
directe om geving, jegens de samenleving en jegens de politiek tot
gevolg hebben.13
Tegelijkertijd dringen zich door de com m ercialisering van de cul
tuur en de rationalisering van het maatschappelijk leven gestandaardi
seerde levensvorm en op, waardoor er voor de meeste - ook de b e
voorrechte en w el degelijk ‘ontplooide’ —burgers soms m inder te kie
zen is.14 Een illustratie biedt het toenem end verzet in de vrouw enbe
w e g in g —lange tijd fakkeldrager van de ‘cultuur van zelfontplooiing’
—tegen de beperkte dimensie die emancipatie heeft gekregen: die van
gelijkheid voor de w et en econom ische zelfstandigheid. Emancipatie
betekent lang niet altijd vergroting van de keuzevrijheid van vrouw en
én mannen: er ontstaat oo k nieuw e eenzijdigheid m et de aanpassing
aan traditionele arbeidspatronen en overbelasting door de com binatie
van arbeid en zorg.
Twee maal draaien

D e dreiging van een crisis die de schrijvers van het beginselprogram 
ma in 1977 ertoe bracht politici te manen op te schieten m et de maat
schappijhervorming, is in het m idden van de jaren negentig enkel
toegenom en. D e uitputting van de natuur dw ingt evenals toen tot
politieke interventie. Van de ongelijke internationale verdeling van
welvaart en veiligheid worden, m et de toestroom van migranten, ook
de gevolgen op een nationaal niveau tastbaar. Naast de noodzakelijke
beperking van de nationale welvaartsgroei verdient, m et de verm eer
dering van de ongelijkheid in eigen land en dreigende nieuw e ver
schijnselen als segregatie en (etnische) onderklassevorming, herverde
ling van de bestaande welvaart opnieuw een voornam e plaats op de
politieke agenda.
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H erverdeling van w elv a a rt-e n de tol die dit eist van de m iddenen hogere inkom ensgroepen—, tezamen m et de noodzaak voor alle
burgers een ‘soberder’ levensstijl te ontw ikkelen, kan alleen gerecht
vaardigd worden als tegelijkertijd een perspectief geboden w ordt op
vergroting van de keuzevrijheid, de individuele zelfstandigheid en de
kansen op zelfontplooiing. Daarbij dient zich onontkoom baar de
vraag aan o f de bezuinigingen op de collectieve sector een juiste keu
ze zijn geweest; o f niet ten onrechte geconcludeerd is dat uitbreiding
van de collectieve arrangementen niet langer nodig is, zeker als blijkt
dat burgers zich m inder hebben ontplooid dan w e hadden verw acht.15
O o k de vragen naar de ontspannen arbeidsmarkt in het licht van de
structurele werkloosheid, naar de noodzakelijke aanpassing van ar
beidspatronen aan gew ijzigde levenslopen en naar de dem ocratisering
van de samenleving, waarm ee burgers de greep op hun omstandighe
den vergroten, kunnen dan niet verm eden worden.

M ijn commentaar op het gebrek aan continuïteit in het gedachten
goed van de PvdA is niet nieuw. Het afgelopen decennium heeft de
politieke top haar zwenking naar het politieke midden—haar confor
misme aan het conservatief-liberale tij—met electoraal verlies en zwa
re interne en externe kritiek moeten bekopen. Haar verweer is steeds
geweest dat zij in een periode van economische malaise en toenemen
de werkloosheid-en de dreigende ontmanteling van de verzorgings
staat als een gevolg hiervan—niet aan de zijlijn mocht o f kon blijven
staan. D e prijs voor ‘meedoen’ was hoog. D e PvdA moest ‘ 1 80 graden
draaien en dan weer dertig terug’: politiek en menselijk een zware
opgave.16
Van een politieke top die jarenlang haar gebrek aan ‘waardevast
heid’ heeft m oeten verdedigen - en deze duur heeft m oeten betalen—,
kan niet verwacht w orden dat zij opnieuw draait: in een richting b o 
vendien waaraan zij zich m et pijn heeft ontworsteld.
D e jarenlange regeringsdeelname heeft de PvdA echter geleidelijk
m edeverantwoordelijk gemaakt voor de besten d igin g-en verergering
—van maatschappelijke problem en, terwijl juist haar bijdrage aan ver
m indering ervan de aanleiding vorm de voor toetreding tot de macht.
D e doeleinden van sociaal-democratische politiek zijn hierm ee lang
zaam uit het zicht geraakt en sociaal-dem ocraten zijn onverhoopt ‘de
puinruimers van het kapitalisme’ geworden, zoals de waarschuwing
in 1977 luidde.17
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Geloofwaardige en effectieve inhoudelijke vernieuw ing van de
zal een tweede tournure vereisen: naar waardevastheid en naar
het aanbrengen van continuïteit m et het gedachtengoed dat zij in de
jaren zeventig heeft ontwikkeld.
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T H IJS W ÖLTGENS

Beginselen in een nieuw e context

Inleiding

Er schuilt een paradox in de aanpassing van beginselen aan gew ijzigde
omstandigheden. Beginselen zijn iets blijvends, zij vorm en de essentie
die rest na de aftrek van de toevallige historische om geving. Maar het
Thom istisch zoeken naar de essentie heeft zelfs de room s-katholieke
Kerk er niet van w eerhouden om haar beginselen van tijd tot tijd an
ders te formuleren. Vandaar dat de bijbel in de loop der eeuw en is
aangevuld m et gezaghebbende uitspraken van concilies o f kerkvaders.
H et leergezag en de traditie verschaffen het g e lo o f die typische com 
binatie van dogm atiek en flexibiliteit die eeuwenlange overleving
m ogelijk maakt. D e pretenties van de sociaal-dem ocratie gaat niet zo
ver als die van een geloof. Er is geen sociaal-democratische metafysi
ca. D e sociaal-democratie past in de christelijk-humanistische overle
vering van Europa. Misschien m oeten wij w el zeggen: van de wester
se cultuur. Daarom staat zij open voor mensen m et een zeer uiteenlo
pende (a)religieuze achtergrond. Maar ook binnen die opzettelijke
beperking heeft zich een soort canon ontw ikkeld. Daarin heeft M arx
het O ud e Testament voor zijn rekening genom en en is Eduard B ern stein m et zijn D ie Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der
Sozial-demokratie de evangelist van het N ieu w e Testament. O p dat
fundament heeft een traditie voortgebouw d. Zij om vat enerzijds w el
haast conciliaire uitspraken als het Godesberger programma van de
s p d , anderzijds geschriften van individuele sociaal-democratische
kerkvaders als H endrik de Mans Z u r Psychologie des Sozialismus. Tot
die traditie behoort, al is het maar in de meest form ele zin, o o k het
beginselprogramma van de PvdA uit 1977.

H et beginselprogramma van de

P vdA

uit ï g j j

Als je de beginselen van de sociaal-democratie op zijn Bernsteins w ilt
afleiden uit het feitelijke gedrag van sociaal-democratische politici dan
plaatsen de beginselen van 1977 je voor een raadsel. Tussen de politie
ke opstelling van de PvdA sinds 1977 en het beginselprogramma ont
breekt praktisch alle samenhang. En er was geen Kautsky om die
k lo o f desnoods verbaal te overbruggen. Integendeel, de meeste pro
fessionele politici werden bevangen door een zekere gêne, als zij her
innerd werden aan dit programma. Bijna ten overvloede heeft W im
K o k in zijn D en U yl-lezin g van 1995 nog eens de afstand tot dit b e
ginselprogramma gemarkeerd. Intussen is de kritiek erop genoegzaam
bekend.
Toch bevatte het programma een aantal nieuw e them a’s, die sinds
dien aan actualiteit niets ingeboet hebben. D e them a’s arbeidsherver
deling, de ecologische kwestie en de dem ocratisering kom en voor het
eerst in die om vang aan de orde. Maar ook deze actuele them a’s ma
ken bij herlezing een enigszins gedateerde indruk. D e voornaamste
reden is de etatistische benadering van alle problemen. Etatistisch in
drievoudige zin. Allereerst waren er nogal wat taken voor de over
heid w eggelegd. Vervolgens moesten alle overige sociale verbanden
het democratisch m odel van de overheid overnem en. G ezin, bedrijf,
universiteit o f psychiatrische inrichting, alles zou onderw orpen w or
den aan de democratische meerderheidsregel: one (wo)man, one vote.
Botsingen tussen gedemocratiseerde groepsbelangen en het dem ocra
tische algemeen belang werden ontkend o f weggemasseerd. D e span
ning tussen bijvoorbeeld vakbondsvrijheid en geleide inkom enspoli
tiek werd op de keper beschouw d niet opgelost.
D e derde vorm van etatisme uitte zich in de benadering van inter
nationale vraagstukken. D e wereld moest één democratische staat
worden, een opgeblazen kopie van het gidsland. Misschien nog m eer
dan in de binnenlandse ambities manifesteerde zich hier de k lo o f tus
sen wens en werkelijkheid. En daarmee is een volgende reden gege
ven voor de ouderwetse indruk die het programma van 1977 achter
laat.

185

Is er zoveel veranderd sinds 19 77?

D e belangrijkste historische gebeurtenis sinds 1977 is de ineenstorting
van het communistisch rijk in 1989-1990. Vanuit een puur id eolo
gisch standpunt zou dit geen invloed m ogen hebben op het vanouds
anticommunistisch gedachtengoed van de sociaal-democratie, maar
om allerlei redenen kost het de sociaal-democratie nog steeds m oeite
om de anticommunistische revolutie niet als het ‘gelijk van rechts’ te
laten gelden. M isschien is w el de eenvoudigste reden dat wij sinds de
jaren zeventig niet m eer zo gesteld waren op het epitheton ‘anticom 
munistisch’ .
Juist de onvoorziene gebeurtenis van de val van de M u u r m o e tje
w antrouw ig maken tegenover de gebedsm olen, die technologisering,
internationalisering en individualisering als standaardrepertoire heeft.
D it w antrouwen w ordt nog versterkt wanneer deze tendensen als
autonom e ontw ikkelingen w orden gepresenteerd. W ij w eten nam e
lijk dat wij er altijd zelf bij zijn als wij w el o f geen geld steken in
kernenergie, als wij w el o f niet de voorkeur geven aan vrijhandel
boven protectie, o f als wij w el o f niet collectieve bescherm ing om 
zetten in individuele verantwoordelijkheid.
D e tw aalf apostelen konden evenm in als de eerste demonstranten
in Leipzig weten dat zij wereldgeschiedenis zouden maken. Extrapo
laties, hoe sophisticated ook, slaan altijd de plank mis. V roegere ver
kenningen van het magische jaar 2000 zeggen m eer over het jaar
waarin ze geschreven zijn, dan over de nu zo nabije w erkelijkheid van
deze millenniumwisseling.
H et is wellicht een gewaagde definitie, maar terugkijkend op de
discrepantie tussen trend en w erkelijkheid kun je het verschil het best
‘politiek’ noem en. ‘Politiek’ is dan bewust maatschappelijk handelen.
Anders gezegd: politiek is het voluntaristische elem ent in de geschie
denis. Daarom is het niet zo interessant om de trends sinds 1977 in
beeld te brengen. Belangw ekkender is de vraag: w elke ruim te zien
wij nog voor vrij handelende mensen, en de vervolgvraag: wat is sociaal-democratisch binnen die context? H et zijn vragen die m inder te
maken hebben met de zogenaamde objectieve context van globalise
ring, technologisering en individualisering. Eerder is ons probleem:
waarom beschouw en wij de ene ontw ikkeling als onontkoom baar en
denken wij de andere nog te kunnen beïnvloeden? O pa M arx m oet
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het dilemma als geen ander gekend hebben. W ie de toekom st maak
baar acht, kan zich geen deterministisch verleden veroorloven.
Kritische historici hebben bew ezen dat zelfs een gegeven als het
verleden maakbaar is. M et iedere nieuw e biografie verandert onze
kijk op historische personen, evenals bijvoorbeeld onze visie op de
M iddeleeuw en al een hele cyclus van appreciatie en depreciatie door
lopen heeft. M ijn generatiegenoten zullen zich hun wisselbad m et
betrekking tot de oude Drees herinneren. In de jaren zestig en zeven
tig verguisd als m onum ent van saaie soliditeit, keert hij in de jaren
tachtig terug als voorbeeld voor het ‘w ethouders’-socialisme. O n der
Drees had je nog volledige w erkgelegenheid, kom daar nu eens om.
Maar oo k z o ’n schijnbaar exact begrip als ‘volledige w erkgelegenheid’
is een historisch bepaalde sociale constructie. In het licht van de geemancipeerde aspiraties van nu bestond de ‘volledige w erkgelegen
heid’ van Drees vooral uit het ‘gedw ongen ’ thuisblijven van gehuw de
vrouwen. O ngetw ijfeld is daar w eer een periode aan voorafgegaan
waarin oo k sociaal-democraten de afschaffing van de noodzaak voor
hun vrouw en om buitenshuis te gaan werken als vooruitgang b e
schouwden.
Kortom , de belangrijkste ontw ikkeling sinds het beginselprogram 
ma van 1977 heeft zich in ons denken afgespeeld. Vandaar dat ik aan
het politiek denken de voorrang g e e f boven het in kaart brengen van
allerlei maatschappelijke ontw ikkelingen, uiteraard in de wetenschap
dat veranderingen in denken vaak veranderingen in omstandigheden
reflecteren. H et o n g e lo o f in de maakbaarheid van de samenleving
vond zijn bevestiging in de ineenstorting van het communistisch sys
teem. H et vertrouwen in de universele geldigheid van westerse waar
den werd daardoor versterkt. D it laatste kan men ook w eer zien als
een reactie op de m ulticulturele samenleving, maar verm oedelijk
meer nog op het opkom end fundamentalisme.
H et is echter ook zeer w el m ogelijk dat de universalisten de ge
beurtenissen aan het einde van deze eeu w verkeerd geïnterpreteerd
hebben. M isschien beleven w ij w el een renaissance van etnicisme en
nationalisme, die zich eerst verzette tegen de universele pretenties van
het com m unism e en daarna overgaat tot verzet tegen verwesterlijking.
In deze situatie is een internationale positiebepaling van de sociaaldemocratie in Europa m oeilijker dan in de bipolaire wereld van de
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K oude O orlog. Kan de Europese U n ie een nieuw vaderland worden,
dat w il zeggen de Europeanen een gem eenschappelijke identiteit ver
schaffen in de vorm van een gem eenschappelijk verwerkte geschiede
nis en van gedeelde waarden? Z ijn w ij bereid om het eigen buiten
lands en defensiebeleid daaraan ondergeschikt te maken? M oeten wij
niet de econom ische macht van Europa inzetten om die typisch E u
ropese uitvinding van de verzorgingsstaat te beschermen? D it alles is
een bij uitstek politieke vraagstelling. Zij gaat ervan uit dat de politiek
er nog steeds toe doet.
D e marginalisering van de politiek

H et beginselprogramma van 1977 kenm erkt zich door de ambitie
zoveel m ogelijk dom einen van de samenleving te politiseren. O p het
m om ent dat het werd vastgesteld was de tegenbew eging al in volle
opmars, snel daarna resulterend in de Thatcher-contrarevolutie en
Reaganomics. D eze tegenbew eging werd intellectueel gevoed door
mensen als Hayek, Friedman, N o zick , Buchanan en vele anderen.
H et vak N ieu w e Politieke Econom ie, ooit door Hans van den
D o el in N ederland geïntroduceerd, maakte een opm erkelijke acade
mische carrière. D e gem eenschappelijke noem er van veel studies is
samengevat in de slogan van Reagan, dat de overheid niet de oplos
sing van het probleem is, maar z e lf het probleem vorm t. Hadden de
econom en Piqou en Keynes nog het falen van de markt als onder
zoeksprogramma, nu was het falen van de overheid het object van
studie geworden. H et overtuigendste empirisch argument is natuurlijk
de val van de Muur. D e falende overheid ga f de markt een nieuw e
glans.
Collectieve regelingen, ooit beschouw d als georganiseerde solidari
teit, worden nu gezien als kartels, die de zegenrijke w erking van w ed 
ijver uitsluiten. M inim um eisen voor beloning, rechtszekerheid o f
sociale opvang zijn in het huidige licht alleen maar barrières om outsi
ders buiten de deur te houden.
Z on d er overheidsregulering is de samenleving beter af. Daarom
m oet de actieradius van politici tot een m inim um beperkt worden.
Een veel beproefde m ethode is de introductie van absolute norm en,
waaraan politici zich m oeten binden. In N ederland zijn w ij erin ge
slaagd een heel netw erk van norm en te creëren (geldgroei, betalings-

balansoverschot, financieringstekort, collectieve lastendruk, over
heidsuitgavenquote, arbeidsinkomensquote, staatsschuldenquote, 1/ Aratio, koppeling aan de Duitse mark) waarvan de innerlijke consisten
tie alleen bestaat uit het gem eenschappelijk doel: de politiek aan ban
den te leggen.
D e marginalisering van de politiek vloeit rechtstreeks voort uit een
breed gedeelde econom ische kijk op de politiek. Politici zijn onder
nemers op de kiezersmarkt en zoals elke ondernem er bezig om conti
nuïteit en winst te behalen. H un lonken naar de kiezers verleidt hen
telkens w eer tot het doen van tegenstrijdige beloften: lagere belastin
gen en m eer overheidsuitgaven. O m dat de kiezer kort van m em orie
is wordt herhaling zelden afgestraft.
Maar er worden oo k op het eerste gezicht m eer objectieve oorza
ken voor de terugdringing van de rol van de politiek genoem d. O n ze
wereld kent geen hiërarchische centra van besluitvorm ing meer. Wat
m en vroeger besluiten noem de is tegenw oordig het resultaat van on 
telbare interacties binnen een netw erk van belanghebbenden. N atio
nale parlementen en regeringen vorm en slechts een fractie in dat w ereldwijdse weefsel.
D e discussie over dit verschijnsel is internationaal en wordt voor
zien van etiketten als ‘D e verplaatsing van de politiek’ , ‘D ie Erfm dung
des Politischen’ o f ‘Le fm de la dem ocratie’ . D eT ilb u rg se bestuurs
kundige Frissen spreekt over ‘de virtuele overheid’ , een alsof-overheid. D e klassieke nationale overheden zijn allang niet m eer auto
n oom , zij hebben praktisch geen andere keuze dan te gehoorzam en
aan de bevelen van de wereldmarkt.
D e Duitse socioloog U. B eek wijst op het opm erkelijke feit dat de
politieke agenda nauwelijks nog gevoed wordt met them a’s die door
de traditionele partijen w orden aangedragen. D e issues kom en van
buiten, o f het nu een rechtse ‘tax-revolt’ betreft o f het afzinken van
de Brent Spar.
In dat patroon past perfect de gedachte dat (weer?) iedereen zijn
eigen politicus m oet worden en dus een grote ruim te verdient om
zijn eigen ontwerp van het goede leven gestalte te geven. Daarbij
dient onderw erping aan een meerderheidsbesluit tot de strikte uitzon
deringen te behoren.
Een grotere strijdigheid m et de beginselen van 1977 is niet denk
baar. H oe kom t het toch, dat w ij in 1977 de trend van de tijd zo vol
strekt miskend hebben?
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D e dialectiek van ideeën en praktijk

Een beginselprogramma toont een partij op z ’n zondagst. D e vuile
handen worden w eer eens schoongewassen. Tegen alle ervaring in
veronderstelt m en ze de volgende w erkw eek schoon te kunnen h ou 
den. Eindelijk tijd voor dromen, idealen en utopieën.
D e idealen zijn vaak een reactie op treurigmakende ervaringen. Z o
konden verlichte geesten de absolute heerser bejubelen als verlosser
van godsdienst- en burgeroorlogen. Vervolgens kw am en w eer nieuw e
verlichte geesten om de dem ocratie aan te prijzen als oplossing voor
absolutistische despotie. D e markt verloste ons uit de starheid van het
gildenw ezen. Maar de markt bracht oo k nieuw e sociale ongelijkheid,
die de maatschappelijke w erkelijkheid zo vervreem dde van het dem o
cratisch ideaal. Daarom werd het socialisme uitgevonden.
N a de crisis van de jaren dertig leek een actieve overheid de red
ding. Dus gold zij in de jaren vijftig en zestig als panacee voor vele
kwalen. Maar toen deze m edicijn allerlei onbeoogde nevenw erkingen
toonde werd de panacee tot kwaal bestempeld.
O o k beginselprogram m a’s vertonen deze dialectiek. Pas in de jaren
dertig kon de s d a p duidelijk afstand nem en van Troelstra’s ‘vergis
sing’ van 1918 en ingroeien in de Nederlandse samenleving. In de
jaren vijftig was de w erkloosheid van de jaren dertig nog de vo or
naamste zorg. H et is nu eenmaal zo dat velen die de toekom st w illen
w innen vooral bezig zijn m et het w innen van de vorige oorlog. Z o n 
dags schuldbesef en strijdbaarheid in de verkeerde oorlog kenm erken
het beginselprogramma van 1977. Voorwaardenstrategieën (dreiging
m et uittreden uit de n a t o ) en de instelling van een soort commissie
ter controle van het beginselprogramma m oeten ons behoeden voor
de kennelijk onuitroeibare neiging om opnieuw vuile handen te ma
ken. D e strijdbaarheid richtte zich tegen het revisionisme van het
beginselprogramma van 1959. Wat over het hoofd gezien werd was
het toch niet zo onbelangrijke feit dat in de periode 1945-1975 de
sociaal-democratie op alle fronten gew onnen had, een waarachtig
gouden tijdperk. D e reëel bestaande sociaal-dem ocratie bracht een
com binatie van vrijheid, welvaart en maatschappelijke zekerheid en
gelijkheid, die eerder niet vertoond en later niet overtroffen is. Er viel
dus in 1977 w el wat te verdedigen. N o em het de gem engde econ o
mische orde, de sociale rechtsstaat, de verzorgingsstaat o f noem het
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het Rijnlandse model. Maar die utopie was ons te concreet, te zeer
een boterham met tevredenheid. D e meeste mensen w illen meer, ja
zeker, maar het is intussen voor velen m inder geworden.
Daarbij dienen w e te bedenken dat de reëel bestaande sociaal-dem ocratie in continentaal Europa berustte op een maatschappelijk en
politiek compromis; maatschappelijk tussen kapitaal en arbeid en poli
tiek tussen sociaal- en christen-democratie. In Nederland hebben wij
de thans zo omstreden uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid
vooral te danken aan de christen-democratie, terwijl een aantal nu te
royaal bevonden collectieve verzekeringen tot stand is gekom en in
periodes waarin de PvdA niet aan de regering deelnam. D it besef
noopt zow el tot bescheidenheid als tot beperking van behoudzucht.
Zoals de naoorlogse christen-dem ocratie zich niet kon onttrekken
aan de sociaal-democratische trend, zo lijken wij ons nu maar m oei
lijk te kunnen losmaken van de neoliberale econom ische dogm a’s.
H et gevaar is dan groot dat de discussie over een nieuw beginselpro
gram m a—net als in 1977 —uitm ondt in de bevestiging van m odieuze
opvattingen. H et gaat niet om codificatie, maar om m odificatie van
de tijdgeest.
En dus m ogen w ij de marginalisering van de politiek niet als een
onontkoom baar gegeven beschouwen. Juist waar de marginalisering
van de politiek leidt tot onm acht tegenover de w eer groeiende maat
schappelijke ongelijkheid, is herstel van politieke macht geboden.
D e z in van een nieuw beginselprogramma

D e zin van een nieuw beginselprogramma is niet gelegen in de ver
gankelijkheid van het voorafgaande. Een n ieuw beginselprogramma
kan een zinvolle functie vervullen als het in zijn voorbereiding tot
interessante fundamentele discussies leidt en in zijn resultaat een nieu
w e consensus m ogelijk maakt. Z o w el de discussie als de consensus
heeft een politieke functie en kan bijdragen aan de wervingskracht
van een politieke bew eging.
Discussie en consensus zouden zich m oeten richten op de twee
troefkaarten waarover de sociaal-democratie thans beschikt. D e sociaal-democratie kent een w el zeer concrete utopie, een gerealiseerd en
daarom ook realiseerbaar ideaal: de verzorgingsstaat. D e sociaaldemocratie kent ook een duidelijke vijand: het neoliberalisme, dat
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solidariteit vervangt door individuele risicodragende calculatie.
D e concrete utopie van de verzorgingsstaat behelst niet de heilig
verklaring ervan, zoals deze zich soms m eer o f m inder toevallig in ons
land ontw ikkeld heeft. Er is oo k een sociaal-democratische kritiek op
die verzorgingsstaat m ogelijk. D ie kritiek wijst op het beperkt active
rend verm ogen van de sociale zekerheid, de verkeerde heffingsgrond
slag voor de premies (te eenzijdig wordt de factor arbeid belast, inko
mensgrenzen leiden tot degressieve collectieve lastenheffing), fraude
en m isbruikgevoeligheid en op bureaucratische rompslomp (versus de
gedachte van één loket). D e kritiek richt zich echter niet tegen de
m et overheidsinvloed georganiseerde solidariteit en de daaruit vo ort
vloeiende herverdeling van inkom en.
D e andere troefkaart is de dom inantie van het econom isch neoliberalisme. M o gen w ij dat w el als troefkaart beschouw en, een duidelijk
vijandbeeld (in de sfeer van de ideeën w el te verstaan)? N atuurlijk
w orden wij het liefst gewaardeerd om onze eigen opvattingen. D ie
gaan over maatschappelijke gelijk(waardig)heid—dat is m eer dan ju r i
dische g e lijk h eid -en ecologische duurzaamheid. O f w ij het nu w il
len o f niet, het econom isch neoliberalisme staat haaks op deze opvat
tingen. Er is een stortvloed aan empirisch bewijs dat toepassing van
het neoliberalisme overal tot vergroting van de maatschappelijke on 
gelijkheid leidt en tevens het ecologische vraagstuk marginaliseert.
H et is bijna onverm ijdelijk dat het uitspelen van deze troefkaarten
een zekere reïdeologisering met zich meebrengt. D at is vooral het
gevolg van de noodzaak om het neoliberalisme als ideologie te onder
kennen. H et nieuw e beginselprogramma heeft daarin een belangrijke
taak.
R eïd eologiserin g staat haaks op de gangbare interpretatie van de
partijpolitieke ontw ikkelingen. Daarin zijn alle grotere partijen op
zoek naar het electorale m idden en vervangt de stem voor een per
soon de stem voor een idee. Toch een paar kanttekeningen: personalisering en ideologische profilering sluiten elkaar niet uit, zoals T hatcher en Bolkestein bew ijzen. B ovendien is het interessant om te let
ten op het effect van gem eenschappelijke middenposities op de op
komst en (in een proportioneel kiesstelsel) de groei van nieuw e partij
en.
M aar belangrijker is nog de overw eging dat politieke partijen hun
leiders alleen kunnen overleven als zij gezien w orden als dragers van
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een boodschap, die verder reikt dan de volgende verkiezingen. O o k
partijen leven bij de gratie van hun reputatie. D at verschaft hun een
basis van stamkiezers, die niet m inder interessant hoeft te zijn dan
wisselende kansen bij de zwevende kiezers. W ie zich w elbew ust om 
vorm t tot een kiesvereniging, die alle kanten op kan, loopt het gevaar
zowel de stamclientèle als het alom w inkelend publiek te verliezen.
O m het eens in m odieuze term en te gieten: ook een politieke partij
kan niet om relatiebeheer en reputatiebewaking heen. En in datzelfde
jargon: oo k een politieke partij heeft zow el naar binnen als naar bui
ten een soort mission statement nodig, dat intern mobiliserend w erkt en
extern het beeld van betrouwbaarheid en herkenbaarheid verschaft.

Natuurlijk kan ook het verkiezingsprogramma zo’n rol vervullen.
Maar dat is meestal op een te korte termijn afgestemd. In de Neder
landse situatie blijken deze programma’s al direct na de verkiezingen
achterhaald door nieuwe CPB-prognoses. En in geval van regerings
deelname vervangt het regeerakkoord de bindende werking van het
verkiezingsprogramma. Er blijft dus plaats voor een basisdocument,
dat zich in diepgang en tijdshorizon onderscheidt van verkiezingstaal.
Tegelijkertijd mag de kloof tot de dagelijkse praktijk niet onover
brugbaar worden.
Politiek in een nieuwe context

Een gedachtenexperim ent: stel d a tje m et een gedegen econom ieopleiding uit de j aren negentig van deze eeuw terugverplaatst wordt
naar de jaren negentig van de vorige eeuw. W elke argumenten zou
je uit je studie kunnen halen om afschaffing van kinderarbeid, de in
voering van de achturige werkdag, het vaststellen van een m inim um beloning o f de verplichte deelname aan werkloosheids- o f arbeidson
geschiktheidsverzekeringen te bepleiten? Ik ben ervan overtuigd dat
het onze jo n g e econ oom aanzienlijk m akkelijker zou vallen om aller
lei intelligent klinkende bezwaren tegen de voorgestelde verstoringen
van het vrije-m arktm echanism e op te dissen dan ook maar één door
slaggevend argument pro te bedenken. D e argumenten pro hebben
o o k maar w einig te maken m et de thans gangbare technocratische
opvatting over de inhoud van de econom ische wetenschap. D e argu
m enten pro berusten op ideeën over menswaardige arbeidsverhou
dingen. D ie ideeën konden best in academische term en geform uleerd
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worden (in de jaren negentig van de negentiende eeu w deden de zo 
genaamde Katheder-socialisten dat), maar in feite waren zij niets an
ders dan de uitdrukking van buitenwetenschappelijke ethische opvat
tingen. Opvattingen over de vraag: wat m ogen mensen andere m en
sen aandoen?
D e grondlegger van de econom ische wetenschap, Adam Smith,
was een Schotse moraalfilosoof. Hij was zich zeer bew ust van het feit
dat de markt alleen maar heilzaam werkte binnen een maatschappelij
ke om geving waarin gemeenschapszin en publieke m oraal—bijvoor
beeld m ededogen m et armen en g e b re k k ig e n -n o g in hoo g aanzien
stonden. D e achilleshiel van het marktsysteem is deze m orele context.
Als het marktdenken alle com partim enten van het menselijk bestaan
gaat doordringen—en dus ieder zijn eigen voordeel gaat calculeren en
alle intermenselijke betrekkingen louter ruilrelaties zijn gew orden—,
behoort Smith niet m eer tot de aanhangers van een markteconom ie.
In zijn tijd was er nog voldoende over van de m iddeleeuwse m o
raal om de markt toe te laten. In de vorige eeu w hebben socialisten—
soms langs de om w eg van een Bismarck —de w erking van de markt
aan banden gelegd, waarbij het vertrouwen in de moraal in hoge mate
vervangen werd door het vertrouw en in afdwingbare overheidsrege
lingen.
O n der invloed van het neoliberalisme w ordt thans ijverig gew erkt
om iedere countervailing power tegenover de m arktwerking a f te bre
ken. Praktisch betekent dat de aanpassing van mensen aan de eisen
van het econom isch systeem, en wat nog erger is: de aanpassing van
het denken van mensen. H et leeft immers een stuk gem akkelijker als
je je opvattingen in overeenstemm ing brengt m et het handelen waar
toe je je genoodzaakt voelt. D ie laatste aanpassing brengt mensen er
toe om armoede o f gebreken toe te schrijven aan persoonlijke tekort
kom ingen van anderen. Daarom zijn sociale voorzieningen onterecht.
B ovendien verhindert de hospitaliserende w erking ervan herstel op
eigen kracht, en zo is zelfs ouderwetse caritas verkeerd begrepen filan
tropie.
In dat neoliberalistisch denken is de maatschappelijke ongelijkheid
de uitkomst van persoonlijke verdienste en schuld. Je blijft dan
nieuw sgierig naar het antwoord op de vraag waarom de K oew eiti s
de meest verdienstelijke wereldburgers zijn. O f dichter bij huis, wat
er van Jan Tim m er terecht zou zijn gekom en als hij toevallig Janneke
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Tim m er was geweest (en die kans was toch ongeveer fifty-fifty).
O o k de heraut van de liberale eindzege—Fukuyam a—ziet de m ore
le en em pirische zwakte van het onversneden neoliberalisme. H et
cem ent van de samenleving is trust, vertrouwen in gem eenschappelij
ke waarden, die juist als randvoorwaarden voor een gemenebest, een
common wealth, gelden en die de onbelem m erde w erking van de markt
verhinderen.
In deze context is een politieke stroming allereerst een m orele on
dernem ing. Zij verschaft ons de criteria om maatschappelijke on tw ik
kelingen te beoordelen. H et criterium van de sociaal-democratie is
sinds Bernstein duidelijk. Alles wat bijdraagt om het democratisch
gelijkheidsbeginsel ook in niet-staatkundige m achtsverhoudingen
gestalte te geven is winst. D at betekent allerminst een uniform e rege
ling voor alle dom einen van het menselijk bestaan. Maar overal kan
de bewijslast voor de rechtvaardiging van bestaande ongelijkheden
gelegd worden bij diegenen die van de ongelijkheid profiteren.
Tot nog toe werden politieke ambities vooral geprojecteerd op het
overnem en van de regeringsmacht. M isschien m oeten w ij het sociaal
democratisch project veel m eer richten op het denken van de m en
sen. En dan vooral op de ontw ikkeling van gemeenschappelijke waar
den. Er is in elk geval discussie m ogelijk over de vraag o f de PvdA in
de oppositie minder invloed had dan in de regering. Greenpeace be
wijst dat overtuigingskracht belangrijker kan zijn dan regeringsmacht.
M orele overtuigingskracht is het voornaamste doel. D e vraag naar
de instrumenten om het sociaal-democratisch project te realiseren is
secundair. Zij wordt pas interessant als overtuigde burgers de traditio
nele politiek nodig hebben om vorm te geven aan de realisatie van
een gelijkere samenleving. Maar misschien m oeten wij ä la Kennedy
de vraag w el omdraaien richting burger: wat kun jij op jo u w plek
doen om sociaal-democratische ideeën te verwezenlijken?

Als een betrekkelijk kleine actiegroep de kwetsbaarheid van een
multinational weet bloot te leggen, wat zouden de PvdA-stemmers
dan niet kunnen bewerkstelligen?
Schum peter heeft een gedachte-experim ent ontw ikkeld waarin het
hele kapitalistische stelsel verdwijnt zonder dat er ook maar enige
overheidsingreep aan te pas komt. Z ijn veronderstelling was eenvou
digw eg dat de mensen op een gegeven m om ent tevreden zijn met het
bereikte consumptieniveau. Stabiliteit aan de afzetkant is dodelijk
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voor de dynam iek van het systeem. R isicozoekend ondernemerschap
is dan een definitieve fictie. Er zijn realistische varianten op deze hy
pothese denkbaar.
Toch is de overtuigingskracht er vooral op gericht om de solidari
teit in de samenleving te bewerkstelligen. H et is onm ogelijk om dat
zonder overheidsinterventie te realiseren. O f het nu om de b o u w van
dijken gaat o f om verzekeringen tegen de wisselvalligheden van het
econom isch tij, in alle gevallen kunnen w ij niet toestaan dat een en
keling zich aan zijn contributie onttrekt.
Maar waar het om de traditionele overheid gaat m oeten w ij de
autonom ie van die overheid in onze beschouw ing betrekken. W ij
kennen thans een wereldm arkt zonder wereldoverheid. D at is dus
niet de gem engde econom ische orde die de sociaal-dem ocratie w il.
Z o n d er het tegenw icht van een m ondiale overheid is vrijhandel een
gevaarlijk dogma, waarin ecologische en sociale randvoorwaarden
ontbreken.
D e sociaal-democratie zal dus haar thuishaven Europa als uitvalsba
sis m oeten kiezen om de condities van de internationale handel in
overeenstemm ing te brengen m et de bescherm ing van de zwakkeren
en het behoud van ons leefmilieu. Aan de verplaatsing van deze poli
tiek naar Brussel is geen ontkom en m ogelijk.
W ij m oeten van deze onontkoom baarheid een deugd maken. D e
sociaal-democratie heeft onmiskenbaar een Europese identiteit. W ij
hebben er alle belang bij om ook het om gekeerde te bereiken: de
Europese identiteit is sociaal-democratisch. O f n og beter en m inder
enghartig: christelijk-sociaal-democratisch. D e identiteit m oeten wij
tot Europese missie verheffen. O o k hier gaat het er w eer om dat de
politiek de burgers bewust maakt van zelden expliciet geform uleerde
gemeenschappelijke waarden.
Maar misschien is het nog belangrijker om onze burgers duidelijk
te maken, dat wij nu a l-eco n o m isch g e z ie n -e e n Bundesland van de
Bondsrepubliek zijn, vergelijkbaar m et N oordrijn-W estfalen. Er is
zelfs discussie m ogelijk over de vraag o f N ederland niet samen m et
het genoem de Bundesland als deelstaat van de Bondsrepubliek m eer
invloed in Europa zou hebben dan nu als een van de vele leden van
de Europese U nie. In elk geval zouden regeringen in Berlijn het wes
telijk gew icht dubbel zwaar voelen.
H oe dan ook zal een vitale politieke bew eging niet kunnen zonder
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een realistische visie op het verwerven van politieke macht. Een klei
ne open econom ie als de onze kan de regels van de wereldhandel niet
veranderen. N ederland staat voor de keuze zich aan te passen zonder
invloed op het beleid o f zich aan te passen teneinde invloed op het
beleid te hebben. In het laatste geval is het batig saldo positiever.
D e aanpassing aan Europa is de aanpassing aan een traditie die door
de overgrote meerderheid van politiek Europa gedragen wordt, na
melijk door sociaal- en christen-democraten. D e aanpassing aan de
wereldmarkt is niet anders dan aanpassing aan de darwinistische jungle
van het neoliberalisme.
H oe nu verder?

D e opmars van het neoliberalisme is intussen zo ver dat alleen al daar
uit een nieuw e vitaliteit voor de sociaal-democratie geput zou kun
nen worden. D e scepsis over het neoliberalisme is wijdverbreid, maar
een strijdbare vertolking daarvan wordt gemist.
O pm erkelijk genoeg is het intellectueel potentieel van de PvdA nog
steeds indrukwekkend. Maar de aanwending ervan leidt gauw tot
onderling getwist. D e voorbereiding van een beginselprogramma
biedt een ideaal exerceerveld voor de ruimschoots voorhanden pole
mische talenten. Als wij nu eens zouden besluiten om dit talent in te
zetten tegen de belangrijkste politieke tegenstander...?
Per slot van rekening is de P vdA w el kapot te krijgen. In 1994 leden
w ij de grootste nederlaag in onze parlementaire geschiedenis. In raden
en staten is de situatie vaak nog beroerder. D e partij organisatie draait
op de onverwoestbaarheid van het veel gesmade kader van vó ór de
vernieuw ing.
H et kabinet-K ok is niet de logische consequentie van het kiezersoordeel over de PvdA, maar de consequentie van het nog vernietigen
der oordeel over het onder Brinkm an verrechtsende c d a . Ik vind
overigens terecht dat de regeringskans gegrepen is.
Maar als wij er niet in w illen berusten om de derde partij van het
land te blijven (achter v v d en c d a , vó ór Groen Links!), zoals bleek
uit de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1995,
dan m oeten wij ons nu voorbereiden op de onverm ijdelijke confron
tatie m et de liberalen, zow el van de v v d als van d 66 .
D e v ra a g is o f h e t b e s tu u r v a n d e PvdA d e z e v isie d e e lt. Is d a t h e t
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geval, dan weten de aangezochte schrijvers van het beginselprogram 
ma waar zij aan toe zijn. H et vergem akkelijkt bovendien de keuze.
M aakt het bestuur deze keuze niet, dan is voortgezette verw arring
gegarandeerd.
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Beginselen in retrospectief
Een gesprek

m et

h il d a v e r w e y - jo n k e r

D e nu hoogbejaarde, maar nog im m er actieve Hilda Verw ey-jonker
m aakte—net als de vorig jaar overleden Sicco M an sh olt-d eel uit van
de commissies die het beginselprogramma van de s d a p van 1937, en
die van de PvdA in 1947, 1959 en 1977 opstelden. Bart Tromp en
M arjet van Z u ylen voerden een gesprek m et haar, over haar herinne
ringen aan de totstandkoming van die program m a’s en over haar m e
ning ten aanzien van een nieuw programma, waarvan de belangrijkste
passages hieronder worden weergegeven. In H et tweede jaarboek voor
het democratisch socialisme (Amsterdam 1980) w ijdde Anneke R ib berin k
een portret aan haar: ‘Radicalisering o f integratie van de s d a p in de
jaren ’ 30: de levensgeschiedenis van Hilda V erw ey-jonker’, terwijl
C orin n e O u d ijk in H et achtste jaarboek voor het democratisch socialisme
(Amsterdam 1987) in het bijzonder haar betekenis voor de emancipa
tie van ouderen belichtte (‘Hilda Verwey-jonker, pleitbezorgster voor
emancipatie’). In 1988 verscheen haar autobiografie, E r moet een vrouw
in. Herinneringen in een kentering van de tijd (Amsterdam 1988).
‘D o o r in die tijd veel te schrijven over het belang van een nieuw be
ginselprogramma heb ik m ezelf in 1937 eigenlijk aangeboden als lid
van de commissie. Ik schreef over de noodzaak dat ook het reformis
me, dat toen eigenlijk overwegend was in de s d a p , tot uitdrukking
zou m oeten kom en in ons beginselprogramma. W ij, onder andere
H ein Vos, H enkB rugm ans en ik, vonden dat het beginselprogramma
van 1912 niet aansloot bij de nieuwe opvattingen die in de partij had
den postgevat. Anderen, m et name Sam de W olff, vonden dat wij m et
onze activiteiten rond het Plan van de Arbeid juist niet aansloten bij
het oude beginselprogramma. D e W o lff ging ervan uit dat de crisis
paste in de ontw ikkeling van de econom ie. Ingrijpen in de econom ie
ging in tegen de onafwendbare gang der dingen. In die zin was hij
een echte orthodoxe marxist.
D e grote controverse in de beginselprogrammacommissie ging
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hierover. Een man als W iardi Beekm an, de drijvende kracht achter de
commissie, moest van dergelijke theorieën niet veel hebben. O o k
anderen niet, trouwens. D e vakbew eging, die toen een grote invloed
had, zat o o k aan het reformisme gebakken. Lokale bestuurders als
W ibaut, die in 1936 was overleden, maar wiens ideeën nog een grote
invloed hadden, waren vaak reformisten bij uitstek. Sam de W o lff
was een echo uit het verleden en een theoreticus. Hij had geen enkele
politieke verantwoordelijkheid. D e andere leden van de commissie
waren gedeeltelijk bestuurders die gew oon in de praktijk zaten en
daar socialistisch beleid maakten. Z o iem and als Drees, die kende b e
ter dan iemand anders het gew one leven van de gew one arbeider. En
van hem m ochten w e niet al te theoretisch zijn.’
‘W e w ilden graag een n ieu w beginselprogramma, een ordelijke neer
slag van het bestaande reformisme. D at was eigenlijk al vanaf de jaren
twintig, het begin van de glorietijd van het wethouderssocialisme m et
zijn aandacht voor onderwijs en volkshuisvesting, overheersend in de
partij. In die zin was het het vastleggen van een ontw ikkeling die al
jaren aan de gang was. H et Plan van de Arbeid was daarvan het eerste
voorbeeld, het beginselprogramma het eind. Verder speelde het w el
o f niet laten vallen van het standpunt over nationale ontwapening.
Agnes de Vries-Bruins, C arrie Pothuis-Sm it, Banning en ik namen
daarover een minderheidsstandpunt in. W ij w ilden de ontw apening
niet laten vallen. Later, toen het nationaal-socialisme w erkelijk ge
vaarlijk begon te worden, ben ik daar anders over gaan denken. In
1937 vond ik Albarda en V orrink veel te nationalistisch. W ij, drie
vrouw en en de dom inee, werden echter door deze heren niet serieus
genom en.’
‘H et programma van 1937 was m eer dan een neerslag van bestaande
ontwikkelingen. H et blikte w el degelijk vooruit. H et was een poging
uit te werken wat er in de socialisatierapporten stond, het was sterk
antiracistisch en antikolonialistisch. H et was w el degelijk een belang
rijk beginselprogramma. Toch was voor de partij het propagandablad
van M eijer Sluyser, Vrijheid, arbeid, brood, eigenlijk veel belangrijker
dan het beginselprogramma. D at viel in het niet bij wat w e om ons
heen zagen gebeuren. O n ze aandacht gin g uit naar de eerste acties
tegen het nationaal-socialisme en tegen Duitsland. Eigenlijk viel het
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anti-fascisme veel m eer op dan het laten vallen van het marxisme. Bij
de dreiging vanuit Duitsland was dat helemaal niet belangrijk meer.’
‘H et beginselprogramma van 1947 bevatte inhoudelijk w einig nieuws.
H et belang lag erin dat al die nieuw e mensen die na de Doorbraak in
de Partij van de Arbeid terecht waren gekom en, deze ideeën om arm 
den. W e hadden best door kunnen gaan met het oude beginselpro
gramma, maar w e hadden een nieuw e partij opgericht en w e hoopten
op een grotere aanhang dan die w e ten slotte kregen. H et vreem de is
dat de nieuw e groepen die deel uitmaakten van de nieuw e partij, de
Vrijzinnig-D em ocratische Bond, de Christelijk-D em ocratische U n ie
en socialistisch gezinde katholieken en protestanten, w einig behoefte
hadden iets van zich zelf in het programma te stoppen. Zij waren in
feite socialist geworden. Als geheel is het beginselprogramma van
1947 eigenlijk een kopie van dat van 1937/
‘Eigenlijk is z o ’n beginselprogramma maar voor een klein clubje in de
partij echt interessant. D e theorie van het socialisme wordt echt niet
elke dag bestudeerd. D e ideologie is voor mensen in de praktijk vaak
niet relevant. Slechts een enkeling maakt zich er druk om. In 1959
waren dat Banning en D en U yl. Banning vond het programma van
1947 waarschijnlijk toch te vaag en te veel marxistisch.’
‘In 1977 was Ed v a n T h ijn de meest invloedrijke persoon. Nadat de
besprekingen in de grote voorbereidingscom m issie in feite waren
mislukt, zocht W outer G ortzak een kopgroep uit die een schets voor
een n ieuw beginselprogramma heeft gemaakt. D e aanleiding voor het
nieuwe beginselprogramma was de culturele revolutie van de jaren
zestig. Som m igen in de partij hadden het gevoel dat de wereld radi
caal was veranderd en dat dat zijn neerslag moest vinden in een nieuw
beginselprogramma. D e partij was bovendien geconfronteerd geweest
met N ie u w Links. V oor een deel van de commissie gold het nieuw e
programma als een reactie op N ie u w Links. Ik vond dat N ie u w Links
het niet m ocht schrijven. D at heb ik ervaren als een ondem ocratisch
en onwetenschappelijk experim ent waarop rationeel moest worden
gereageerd. W ij w ilden neerleggen waar het m et de Partij van de A r
beid nu w erkelijk naar toe moest. A chteraf ben ik m et dat beginsel
programma helemaal niet zo blij.’
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‘M et name de internationale paragraaf is nu onbruikbaar. D ie raakte
ondergesneeuwd door de aandacht voor die culturele revolutie. In het
buitenland hebben zusterpartijen veel eerder en intelligenter nage
dacht over internationale problem en als de Europese eenw ording en
de internationale com ponenten van de milieuproblem atiek. Voorna
m elijk om die hiaten op te vullen zou er de kom ende jaren een nieuw
beginselprogramma m oeten kom en. H et m oet bovendien korter en
pragmatischer zijn dan het programma van 1977. Eigenlijk zouden w e
een Europees beginselprogramma m oeten schrijven. Dus samen m et
andere sociaal-democratische partijen.’
‘Ik denk dat w e in de toekom st uit m oeten gaan van een nieuw e te
genstelling. Arbeid en kapitaal zijn naar elkaar toe gegroeid. D ie heb
ben steeds m eer gem eenschappelijke belangen. V oor zover er span
ning blijft, m oeten werkgeversorganisaties en vakbonden die opvan
gen. In het nieuwe beginselprogramma mag de econom ische contro
verse tussen arbeid en kapitaal niet m eer centraal staan. H iertegenover
staat dat de tegenstelling tussen groen en groei steeds groter wordt.
Daarom m oeten w e o o k m eer aansluiting zoeken bij G roen Links.
Groen is belangrijker dan paars.’
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PERSO N A LIA M ED EW ERK ERS

Hans B anens (1954) studeerde econom ie in Groningen en heeft
twaalf jaar diverse advies- en managementfuncties vervuld bij de
a m r o B ank en Philips Nederland. In die periode volgde hij oo k de
tweejarige sio o -leerg an g Organisatiekunde. Sinds 1992 is hij verbon
den aan de E conom ische Faculteit van de Universiteit van Am ster
dam, waar hij mede verantwoordelijk is voor het vakgebied Strate
gisch M anagem ent & Organisatie. Hij w erkt aan een dissertatie over
strategievorming en strategisch management.
H ans B lo k la n d studeerde politieke wetenschappen en promoveerde
in de sociale en politieke filosofie aan de Erasmus Universiteit R o tter
dam. D e laatste jaren is hij aan deze universiteit verbonden geweest
alsfellow van de K oninklijke Nederlandse Akadem ie van Wetenschap
pen. Hij publiceerde onder m eer Wegen naar vrijheid (Amsterdam
! 995 ) en Publieke noodzaak (Amsterdam najaar 1996).
F em ke H alsem a (1966) is sociaal wetenschapper. Sinds 1993 is zij als
wetenschappelijk m edewerker verbonden aan de W iardi Beekm an
Stichting en publiceert over stedelijke ontw ikkeling, publiek dom ein
en criminaliteit. Onlangs publiceerde zij een studie, getiteld: O n t
spoord! Opstellen over criminaliteit en rechtshandhaving (Amsterdam 1995).
Daarnaast is zij redacteur van D e Helling (magazine van het w eten
schappelijk bureau van G roen Links).
A n to n H e m e rijc k studeerde econom ie en politicologie in Tilburg,
O xford en Cam bridge, Massachusetts. Hij promoveerde in 1993 op
het proefschrift The historical contingencies o f Dutch corporatism (O xford
1993). Hij is verbonden aan de Vakgroep Bestuurskunde van de Eras
mus Universiteit Rotterdam . Hij publiceert regelmatig over het cor
poratisme en over de verzorgingsstaat. R ecen te publicaties zijn o.a.:
(redactie samen m et G. Engbersen en W. E. Bakker) Zorgen in het E u 
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ropese huis. Verkenningen over de grenzen van nationale verzorgingsstaten

(Amsterdam 1994); ‘Corporatist im m obility in the Netherlands’ , in:
C . C ro u ch en F. Traxler (red.), Organized industrial relations: whatfu tu 
re? (Aldershot 1995). Hij is lid van de redactie van Beleid & Maatschap
pij.

K ees van K ersb ergen (1958) studeerde politieke en sociale w eten
schappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was tussen 1987 en
1991 verbonden aan het Europees Universitair Instituut te Florence
(Italië) en is sindsdien werkzaam bij de Vakgroep Politicologie en
Bestuurskunde van de V rije Universiteit Amsterdam. Hij publiceert
regelmatig over christen-democratie, sociaal-dem ocratie en de ver
zorgingsstaat. R ecen te boeken zijn: (redactie samen m et H .-M . ten
N apel en P. Lucardie) Geloven in macht. D e christen-democratie in Neder
land (Amsterdam 1993); Social Capitalism. A Study o f Christian Dem o
cracy and the Welfare State (L ond en/N ew York 1995); (redactie samen
m et I. M . A. M . Pröpper), Publiek debat en democratie (Den Haag 1995).
R u u d A . K o o le is universitair hoofddocent politieke wetenschap aan
de Rijksuniversiteit Leiden. Hij publiceert regelmatig over N ed er
landse politiek en (internationaal-vergelijkend) over politieke partijen.
Hij schreef onder andere de volgende boeken: D e opkomst van de mo
derne kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990

(Utrecht 1992); Politieke Partijen in Nederland: ontstaan en ontwikkeling
van partijen en partijstelsel (Utrecht 1996). Hij is co-editorvan het Political
Data Yearbook, special issue o f the European Journal o f Political Research.

P eter M air (1951) studeerde geschiedenis en politicologie aan U n i
versity C ollege D ublin en was m edewerker aan universiteiten in Ier
land, Italië en Groot-Brittannië, vó ór zijn benoem ing in 1992 als
hoogleraar algemene en vergelijkende politicologie aan de R ijksu ni
versiteit Leiden. Hij is auteur o f co-auteur van verschillende boeken
over politiek in Europa, o.a. Identity, Competition and Electoral Availabi
lity (Cam bridge 1992, behaalde de Stein R okkan-prijs), Representative
Government in Modern Europe (N ew York 1995, 2de druk), en Party
System Change (Oxford, verschijnt binnenkort). Hij is co-redacteur
van de EuropeanJournal o f Political Research en wetenschappelijk direc
teur van Polybios, de onderzoekschool voor politicologie en interna
tionale betrekkingen.
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M argo T rappen burg studeerde politieke wetenschappen. Zij is sinds
1992 als universitair docent verbonden aan de Vakgroep Politieke
W etenschappen van de Rijksuniversiteit Leiden. Zij schreef een
proefschrift over medisch-ethische vraagstukken (Soorten van gelijk.
Medisch-ethische discussies in Nederland, Z w o lle 1993) en redigeerde een
bundel opstellen over de politieke theorie van M ichael Walzer (Lokale
rechtvaardigheid, samen m et P. van den Berg). Zij is lid van de redactie
van Socialisme & Democratie.
B art Trom p (1944) doceert politieke wetenschappen aan de R ijk s
universiteit Leiden en is tevens bijzonder hoogleraar in de theorie en
geschiedenis der internationale betrekkingen aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij maakt sinds de oprichting deel uit van de redactie
van het Jaarboek voor het democratisch socialisme. Sinds 1979 is hij politiek
columnist bij Het Parool. Tot zijn recente publicaties behoren D e we
tenschap der politiek (Leiden 1996, 4de druk) en Verraad op de Balkan.
Een kroniek (N ieuw egein 1996).
H ans W an sin k (1954) studeerde nieuwste en sociaal-econom ische
geschiedenis. In Het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme ver
scheen zijn artikel ‘Ordening: de eerste stap naar het socialisme’ . V oor
de W iardi Beekm an Stichting schreef hij de studie Een school om te
kiezen (Amsterdam 1992). Voorts publiceerde hij D e opmars van de
stressmaatschappij (Amsterdam 1994) en D e conservatieve golf (Amster
dam 1996). Wansink is c h ef van de Forum -pagina van de Volkskrant.
T hijs W ö ltg e n s (1943) is lid v a n de P v d A -fra c tie in de Eerste Kam er
en burgemeester v a n Kerkrade. Hij publiceerde L o f van de politiek
(Amsterdam 1992) en D e nee-zeggers o f D e politieke gevolgen van het
economisch liberalisme (Amsterdam 1996).
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