
macht; of het nu gaat om politieke macht of econo-
mische macht. Wij kiezen voor een evenwicht tus-
sen rechten en plichten, overheid en markt, eman-
cipatie en solidariteit.’

Daar zullen bar weinig sociaal-democraten het
hartgrondig mee oneens zijn, afgezien mis-
schien van het dubbelzinnige woordje ̀fatsoen-
lijk’ wat in een moralistische en in een sociologi-
sche betekenis gelezen kan worden. Wie het con-
cept-manifest verder leest en niet van de interne
partijdebatten op de hoogte is, zou zich zelfs
kunnen afvragen waar de hele exercitie voor no-
dig is als er eigenlijk vooral wordt verwoord
waar men het in wezen toch wel over eens is.

de status van een program

Het probleem is dan ook niet het verwoorden
van de beginselen, van de sociaal-democratische
uitgangspunten zelf, maar de vraag wat voor be-
tekenis die verwoording moet hebben voor de
politieke opstelling van de PvdA en voor het
praktische handelen van degenen die vanuit de
PvdA politieke en bestuurlijke functies vervul-
len. Zodra je van de idealen overstapt naar con-
crete politiek, doet de controverse zijn intrede.
En zodra je de idealen relateert aan een analyse
van wat er aan de hand is, gebeurt hetzelfde: over
die analyses van de veranderingen in de maat-
schappij en in de wereld zijn we het zelden ge-
heel met elkaar eens. In de traditie van Beginsel-
programma’s (die dus in 1977 een breuk onder-
vond) was de verwachting altijd dat de beginse-
len zo gezaghebbend zouden worden verwoord
dat ze richting konden geven aan de partij en
hun geldigheid onverminderd behielden in ver-
anderende externe omstandigheden. Gezag is
dus het sleutelwoord: een beginselprogramma
was zoiets als een grondwet voor de beweging,
een manifest dat de richting aangaf (vergelijk het
beroemde Communistisch manifest van Marx
en Engels), het was een tekst die het soort duide-
lijkheid verschaft die de betekenis van alledaag-
sere politieke documenten verre te boven gaat.
En ik denk nu dat het geen toeval is dat het Be-

ginselprogramma van 1977 niet meer aan deze
traditionele en hooggespannen verwachtingen
kon voldoen. Met de maatschappijveranderin-
gen van de jaren 60, vooral de ontzuiling, was er
geen sociale basis meer voor deze intellectuele
traditie van gezaghebbende politieke proclama-
ties. De traditie was in feite al aan zijn einde ge-
komen. Het is dan ook tekenend dat Tromp er
wel in slaagde de geschiedenis van de beginsel-
debatten te schrijven, maar dat hij geen poging
ondernam om een nieuw Beginselprogramma te
formuleren dat de vergelijking met oudere Be-
ginselprogramma’s zou kunnen doorstaan. 

Als er dus iets is gaan schuiven dan is het de
sociaal-democratische opvatting van wat een be-
ginselprogramma is. Dat blijkt al uit de woorden
die de nieuwe tekst aanduiden. Het moet gaan
om de idealen; om de droom; om een mission state-
ment. Dat zijn allemaal geen termen die op gezag
duiden, op hiërarchie. Het idee van een mission
statement spreekt veel mensen aan en daarom
heeft de commissie waar ik voorzitter van was
ook enkele heuse mission statements van grote
ondernemingen opgevraagd, maar het bleek al
gauw dat dit heel korte, vrijwel nietszeggende
formules waren vol klantgerichtheid en maat-
schappelijke verantwoordelijkheid waar eigen-
lijk niets zinnigs over de koers van de onderne-
ming uit was af te leiden. In diezelfde lijn was er
de veelgehoorde suggestie (ik meen ook door
Wouter Bos gedaan bij een overleg met de PvdA-
bewindslieden over een van onze teksten) dat
het hele beginselprogram op een bierviltje moet
passen. De droom tot een paar woorden terugge-
bracht; beginselen als slogan of soundbite. Maar
hoe zouden die een richtinggevend manifest
kunnen zijn? Zolang we het er in eigen kring niet
over eens zijn wat voor status een Beginselpro-
gramma toekomt, kunnen we ook moeilijk tot
een goede afronding komen van het debat over
de sociaal-democratische uitgangspunten, dat
debat dat volkomen terecht van tijd tot tijd heftig
oplaait.

Tijdens het vorige beginseldebat (dat vier jaar in
beslag heeft genomen en, zoals bekend, niet tot

Heftige discussies over de beginselen tekenen de
geschiedenis van de sociaal-democratie. Met tus-
senpozen laaien fundamentele debatten op die
door de aanneming van een Beginselprogramma
slechts tijdelijk tot zwijgen waren gebracht (over
kapitalisme, fascisme, pacifisme en ga zo maar
door). Herhaaldelijk worden er oproepen gedaan
om in het licht van belangrijke wijzigingen in
maatschappij en politiek de aloude uitgangspun-
ten nog eens kritisch tegen het licht te houden.
Bart Tromp heeft in zijn proefschrift deze fasci-
nerende geschiedenis in kaart gebracht. Scherpe
kritiek heeft hij op het (nog steeds geldende) Be-
ginselprogramma van 1977 waarin hij een breuk
ontwaart met de traditie. Toen ik zelf een poosje
leiding mocht geven aan een commissie die een
opvolger voor dit Beginselprogramma zou voor-
bereiden, heb ik dat ook nog eens goed gelezen.
En inderdaad, die breuk met de traditie is zicht-
baar, alleen al in het fragmentarische karakter
van deze zeer lange tekst die uit ongecoördi-
neerde brokstukken neomarxistische maat-
schappijanalyse, emancipatoire idealen, ontlui-
kend milieudenken, naïef sturingsoptimisme en
praktische beleidswensen lijkt te zijn samenge-
steld. In mijn rondgang door de vergaderzalen
waarin de partij zijn debatten voert, kwam ik
veel mensen tegen die ook vonden dat de begin-

selen aan een nieuwe verwoording toewaren en
vreesden dat we ideologisch de weg waren kwijt
geraakt, dat zonder duidelijke politieke ideologie
er geen aansprekende social-democratische poli-
tiek mogelijk zou zijn. Terwijl de commissie
stukken schreef en debatten meemaakte, terwijl
de maatschappijanalyses en Derde Wegdiscus-
sies torenhoge stapels papier opleverden, begon
ik echter te beseffen dat dit pessimisme over de
toestand van de sociaal-democratische idealen
wel wat overtrokken was. Als je met actieve par-
tijleden in gesprek was, lieten zij, soms in een
bijzin, merken dat zij voor zichzelf heel goed
wisten waar de socaal-democratie voor staat en
dat zij de weg naar een rechtvaardige samenle-
ving in het geheel niet uit het oog waren verlo-
ren. Het bleek dan ook niet zo moeilijk te zijn om
de sociaal-democratische beginselen nog eens te
verwoorden; ook het concept-beginselmanifest
van Bos en Koole slaagt daar heel aardig in. In het
voorwoord al: 

V̀oorop staat de overtuiging dat het mogelijk is om
door politiek handelen een betere wereld dichterbij
te brengen. Een betere wereld met minder ongelijk-
heid en uitsluiting en meer ontplooiingsmogelijk-
heden voor mannen en vrouwen, van welke komaf
dan ook. Daarbij is het bieden van gelijke kansen
niet genoeg. Wij willen werken aan een fatsoenlijk
bestaan voor iedereen en aan solidariteit tussen
arm en rijk, jong en oud, binnen en buiten Neder-
land. Wij leggen ons niet neer bij het recht van de
sterkste en koppelen aan macht steeds weer tegen-
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crete standpunten naar het tweede plan ver-
schuiven; alleen dat je er de tekst van een begin-
selprogramma niet mee belast en dat je gebruik
maakt van andere organisatievormen (zoals de
WBS) om de analyse accuraat te maken en te hou-
den en van andere fora (zoals het congres, poli-
tiek forum, de afdelingen) om aanpassingen in
concrete standpunten te bespreken. Bij al die an-
dere analyses en debatten kan de beginseltekst
dan uiteraard inhoudelijk van betekenis zijn.

Op de weg naar een beginselprogramma nieuwe
stijl, is er nog een belangrijk obstakel over. Dat is
de in de PvdA gebruikelijke procedure om tot
bindende besluiten te komen door middel van
amendementen bij bestuursvoorstellen. We
kunnen gerust spreken van een amendeerma-
chine. Alle afdelingen worden ertoe aangezet om
amendementen in te dienen, vanuit de fictieve
verondersteling dat daaraan een groots en mee-
slepend en dus democratisch debat binnen de af-
delingen voorafgaat (terwijl de praktijk door-
gaans is dat een paar mensen zich daarmee be-
moeien). Als je je werk als afdelingsvertegen-
woordiger een beetje serieus opneemt, moet je
dus wel een aantal amendementen maken (ìn
Amsterdam-West doen ze het ook’), zeker bij zo’n
belangrijke tekst als een beginselprogramma.
Dat mechanisme produceert automatisch een
stortvloed aan amendementen waarover ieder-
een (behalve de stemcommissie) het overzicht
kwijtraakt. In 1977 leidt dit al tot de indiening
van een paar duizend amendementen! Rationele
besluitvorming daarover behoort simpelweg
niet tot de mogelijkheden, het is een kwestie van
lobbyen en stemmen. De politiek als folklore. De
gevolgen zijn nog steeds te zien in het Beginsel-
programma van 1977: vele rare zinnen en won-
derlijke overgangen zijn gevolg van amendering.
In 2000 loopt het helemaal spaak. Eerst vraagt
het partijbestuur aan een commissie om het
eens te worden over een tekst. Het daaruit ko-
mende compromis wordt door een neerlandicus
taalkundig verbeterd. Daarna pas spreekt het
partijbestuur zich erover uit (en dat leidt tot ver-
dere compromissen want men heeft daar na-

tuurlijk ook een politieke visie). Dan gaat het
naar de afdelingen die, volgens het hierboven be-
schreven mechanisme, vele amendementen pro-
duceren. Op het congres krijgt elk amendement
een idioot korte tijd voor toelichting, waarna het
partijbestuur een soort weerwoord geeft, het ge-
heel is meer een ritueel dan een debat. Dan volgt
stemming zonder dat iemand nog enig zicht
heeft op de tekst als geheel. Ik was bijna blij dat
m̀ijn’ tekst niet verder kwam dan een soort vage
conceptstatus, want de vele aangenomen amen-

dementen maakten bij elkaar de tekst tot iets on-
leesbaars. Gerrit Komrij heeft een mooi woord
dat onze amendeermachine in het hart treft: de
tekst werd onherstelbaar verbeterd. Is deze ma-
nier van werken werkelijk de enige manier om
een democratisch besluit te nemen dat de partij
bindt? Ik denk het niet.

een gewaagde procedure

Het lijkt mij beter de interne procedure in twee
rondes te laten plaatsvinden. Laat eerst een com-
missie een voorstel indienen voor een bepaald
type beginselprogramma, met de hoofdlijnen
van de inhoud en de randvoorwaarden die eraan
gesteld moeten worden. Laat dat voorstel de hele
interne procedure doorlopen, inclusief de amen-
deringsmachine. Dat leidt uitendelijk tot een
bindend congresbesluit. De PvdA weet nu wat
voor soort beginselprogramma de partij wil. De
tweede ronde is niet gericht tot de bestuurlijke
elite van de partij maar tot gewone leden en sym-

een afronding heeft geleid) was er bij voortdu-
ring onduidelijkheid over de aard van een nieuw
beginselprogramma. Zelfs in de commissie bleef
er tot het einde toe onenigheid over bestaan. Er
waren drie standpunten. Het eerste standpunt
(dat mijn voorkeur had) hield in dat een begin-
selprogramma ertoe dient om de idealen van de
sociaal-democratie voor de omstandigheden van
nu te verwoorden, het gaat dus om onze droom
van een rechtvaardiger samenleving. De ¬ korte
¬ tekst moet laten zien waarvoor wij staan (en
dat in een taal die inspirerend en duidelijk is en
iedereen aanspreekt). Volgens het tweede stand-
punt (verdedigd door Maarten Hajer) moet een
beginselprogramma heel wat meer doen dan dat:
er is een diepgaande analyse nodig van de veran-
deringen in de maatschappelijke verhoudingen
in de wereld. Het beginselprogramma moet dui-
delijk maken waar de sociaal-democratie staat in
de grote vraagstukken van de nationale en inter-
nationale politiek. Het programma moet dus
diepgaand zijn en niet kort van stof; en het zal
van alle beschikbare wetenschappelijke kennis
gebruik moeten maken (en dus onvermijdelijk
een beperkter publiek aanspreken). Het derde
standpunt (vooral door Paul Kalma benadrukt)
ziet in het beginselprogramma primair het nor-
matieve richtsnoer voor de praktische politiek
van een periode van vijf tot tien jaar na totstand-
koming van het programma. Het moet duide-
lijke keuzes bevatten over de grote actuele
kwesties die de samenleving bezig houden; het is
vooral belangrijk als document waar verkie-
zingsprogramma’s van afgeleid worden (het is
inderdaad een soort grondwet) en moet meer
een interne dan een externe betekenis hebben
bij het mobiliseren van mensen.

Dit zijn, achteraf beschouwd, drie zinnige stand-
punten. Er zijn serieuze argumenten voor elk
van de drie opvattingen te geven. Een tot begin-
selen beperkte tekst verwoordt primair een iden-
titeit en dient om mensen bij elkaar te brengen
op grond van gedeelde uitgangspunten. Een
maatschappijkritische analyse heeft het voordeel
van de mogelijkheid van een doordachte en rea-

listische strategie om onze doelen beter na te
streven. Een meerjarenprogramma voor politiek
handelen geeft een ijkpunt voor verkiezingspro-
gramma’s en een aanknopingspunt voor kritiek
op de koers van de partij. Idealiter zouden die
drie functies wellicht in een tekst ondergebracht
kunnen worden, maar zo ideaal is de wereld niet
en geen commissie is nog in staat drie zo veelei-
sende (en op onderdelen tegenstrijdige) aspira-
ties in één tekst te verenigen. Er moet een keuze
gemaakt worden. Het zal mede afhangen van de
politieke situatie of een beginselprogramma
type I, II of III beter tegemoet komt aan de be-
hoeften van de partij. Zolang echter in de partij
geen keuze voor een van de drie visies op de
functie van het beginselprogramma gemaakt
wordt, zullen de inhoudelijke discussies vertroe-
beld blijven worden door verschil van mening
over het wenselijke resultaat. Ga je die keuze uit
de weg en lukt het toch om een tekst vast te stel-
len, dan krijg je zoiets als het Beginselpro-
gramma van 1977 dat de drie visies probeert te
combineren (en daarin naar mijn mening ook in
1977 al niet is geslaagd).

een verstandige keuze

De commissie Bos-Koole heeft intussen kenne-
lijk op dit punt lering getrokken uit het vast-
lopen van de vorige ronde van de beginseldiscus-
sie. Zij kiezen nu voor standpunt 1: een bondig
manifest dat geen uitvoerige maatschappij-ana-
lyse bevat (ze suggeren wel zo’n maatschappij-
analyse bij de hand te hebben gehad tijdens het
schrijven en dat maakt natuurlijk nieuwsgierig
naar wat daar dan in stond). Het is ook niet de be-
doeling een concreet politiek programma uit de
beginselen af te leiden. Het beginselmanifest
vormt de ̀kern’ van het gedachtegoed van de
PvdA; om die kern heen komen verschillende
s̀chillen’ met standpuntbepalingen op uiteenlo-
pende terreinen en voor verschillende werkter-
reinen van praktische politiek. Het zal niet ver-
wonderen dat ik dit een heel verstandige keuze
van de commissie vind. Het betekent ook in het
geheel niet dat de maatschappijanalyse of de con-
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Van de grote politieke partijen in Nederland
voert de PvdA veruit de meest gepolijste verkie-
zingscampagnes. Geen van de andere partijen
steekt in haar campagnes zo veel geld en pro-
beert zo systematisch te peilen, met behulp van
focusgroepen, wat er onder de bevolking leeft.
Het succes dat de PvdA ermee boekt is wisselend,
maar de partij doet in elk geval haar uiterste best
dé catch-all-party van ons land te zijn.

Dat een partij die bij voorkeur een boodschap
uitdraagt waarvan zij denkt dat deze datgene be-
vat wat de kiezers willen horen, zich toch veel
moeite getroost de eigen beginselen door te lich-
ten en te herformuleren, wekt bevreemding
maar stemt tevens tot vreugde. Wie de politiek
niet gereduceerd wil zien tot een markt waar
deelbelangen worden uitgewisseld, of opgesta-
peld, dient eraan te hechten dat de voornaamste
partijen zich nog altijd laten inspireren door be-
ginselen die getuigen van hun visie op mens en
maatschappij. Wil de Nederlandse politiek voor
de burgers aantrekkelijk blijven én goed functio-
neren, dan is een eerste vereiste dat er politici
optreden die niet enkel luisteren maar die ook
iets te zeggen hebben.

Van mij zal niet worden verwacht dat ik het
concept-beginselmanifest van de PvdA beoordeel
op zijn sociaal-democratische gehalte. Wel is het
zinnig, nu ¬ onder andere in het vorige num-

mer van dit tijdschrift ¬ naar voren wordt ge-
bracht dat het manifest sociaal-liberaal zou zijn,
iets op te merken over het liberale gehalte. Bo-
vendien kan het verhelderend zijn om de begin-
selendiscussie in PvdA-kring te plaatsen naast
die in mijn eigen partij, de vvd. Met dat laatste
begin ik.

Bij alle verschil tussen PvdA en vvd is er een
opvallende gelijkenis in de ritmiek van de begin-
selprogramma’s. Sinds haar oprichting heeft de
PvdA drie beginselprogramma’s officieel vastge-
steld: in 1947, 1959 en 1977. De vvd heeft er sinds
haar oprichting evenzoveel gehad: in 1948, 1966
en 1980. Voor beide partijen geldt voorts dat het
tweede beginselprogramma, zeker achteraf be-
zien, betrekkelijk weinig verschilt van het eerste.
Daarentegen markeert het derde beginselpro-
gramma in beide gevallen een heel nieuwe koers
van de partij, althans in theoretisch opzicht.

In het geval van de PvdA is het beginselpro-
gramma van 1977 de neerslag van een periode
waarin de partij in zeer radicaal vaarwater was
beland. Daarvan getuigen zowel de praktische,
voor een beginselprogram vaak erg concrete,
voorstellen als het taalgebruik dat, om met Bart
Tromp te spreken, ́een mengeling van gezwollen
welzijnswerkersproza en opgewarmde socialisti-
sche retorieḱ vormt. In het geval van de vvd

heeft de ́ruk naar rechts ́onder Hans Wiegel ech-
ter geen neerslag gekregen in de beginselverkla-
ring uit 1980. De beginselverklaring is kort maar
niet bijster krachtig in de zin dat zij onderschei-
dend zou zijn. Met deze verklaring zocht de vvd

pathisanten. Vraag vier auteurs (of duo’s van au-
teurs) om op basis van het partijbesluit een be-
ginseltekst te schrijven. Zij mogen hun persoon-
lijke accenten zetten, hun eigen interpretatie
van de sociaal-democratische idealen kiezen, de
droom zo wervend mogelijk verwoorden. Kies
die vier auteurs zo dat er verschillende visies op
de sociaal-democratie door vertegenwoordigd
worden (een palet van kleuren rood). Het zou
mooi zijn als er bijvoorbeeld een tekst zou ko-
men die het gelijkheidsideaal centraal stelt,
naast een tekst die in de sleutel van het burger-
schap geschreven is, naast een tekst die interna-
tionale solidariteit als hoofddoel neemt en een
tekst die de fundamenten van de verzorgings-
staat verdedigt. Andere visies zijn ook mogelijk.
Organiseer vervolgens een breed debat in en
rond de partij over deze vier teksten. Welke is
het best? Welke visie spreekt het meest aan en
waarom? Dit debat biedt ook de politieke leiders
van onze partij de kans zich van hun beste kant
(en heel inhoudelijk) te laten zien. De auteurs
voeren deze discussies mee en passen na afloop
hun teksten aan als zij er iets van geleerd heb-
ben. Leg de herziene teksten (na een marginale
toets door het partijbestuur) vervolgens voor aan
alle 60.000 leden van de PvdA en laat de keuze
aan hen. Is er een democratischere werkwijze
denkbaar? Het resultaat is dan een beginselpro-
gramma waarmee we een krachtig signaal afge-

ven naar buiten toe en waarmee we het interne
debat hebben verlevendigd; we hebben dan bo-
vendien een goed draagvlak voor verdere poli-
tieke activiteiten.

De commissie Bos-Koole heeft dit voorstel een te
gewaagd plan gevonden. Zij hebben gekozen
voor het vertrouwde model: discussie in de afde-
lingen, besluitvorming op het congres, allemaal
op korte termijn en onder regie van het partijbe-
stuur. Omdat de partijleider en de partijvoorzit-
ter dit keer zelf het rapport verdedigen (en dat
deden de politieke leiders bij het vorige concept
beginselprogramma niet) zal het met de poli-
tieke schade wel meevallen en komen er niet al
teveel amendementen doorheen. Dat moet de
achterliggende gedachte zijn. Ik vrees toch dat
hier nog een restje democratisch centralisme
leeft dat, inderdaad, deel uitmaakt van de traditie
van de sociaal-democratie maar een onderdeel
vormt waar we vanaf moeten. Misschien kan het
volgende keer anders, over een jaar of vijf. Want
wat er verder ook veranderen mag in de maat-
schappij en in de organisatie van de partij, zo-
lang er sociaal-democraten zijn zullen ze van tijd
tot tijd met elkaar in debat willen gaan over hun
beginselen en zullen zij geen genoegen nemen
met teksten die in het verleden op gezagheb-
bende wijze zijn vastgesteld.
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