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middellijk weer inleveren.Er moet immers
onderhandeld worden met een coalitiepartner.
Wat voor (afgeleide) rol speelt daarbij een begin-
selprogramma? Levert de lijsttrekker de beginse-
len in tegelijk met diens geloofwaardigheid? Valt
er over de beginselen ook te onderhandelen of
zijn die ononderhandelbaar? En hoeveel hinder
ondervindt de lijsttrekker en diens geloof-
waardigheid van een beginselprogramma dat
ononderhandelbaar is tijdens coalitieonderhan-
delingen? 

Dus niet te veel beginselen in zo’n pro-
gramma en, misschien nog belangrijker voor
een partij als de onze, graag wel realistische
denkbeelden. Als wij nu de socialistische heil-
staat gaan verkondigen in ons beginselpro-
gramma, zitten we ver af van de maatschappe-
lijke werkelijkheid. Niet dat we onze idealen niet
moeten koesteren, zeker, maar dan wel zodanig
tot uitdrukking gebracht, dat ze ook praktijk
kunnen worden, of in ieder geval dat we er aan
kunnen werken dat ze ooit worden verwezen-
lijkt, of verwezenlijking kunnen benaderen.

Ik zou wel voor een beknopt, praktisch mis-
sion statement zijn. De missie van een politieke
partij moet ieder die zich daarbij thuis voelt, ie-
dere verwante ziel stimuleren lid te worden, te
stemmen, zich aan te sluiten. Dat vergt een fun-
damentele doordenking van de kern van onze
gezamenlijke denkbeelden en de vertaling daar-
van naar hedendaagse problemen en hun aan-
pak. Politiek actieven kunnen zich daar bewust

Wat kan een beginselprogramma betekenen
voor een sociaal-democratische partij in de 21e

eeuw? Niet zo heel veel, lijkt mij. Ik zou niet te
veel papier aan een beginselprogramma willen
spenderen. Waarom wil ik dat niet? Omdat poli-
tieke partijen aan het veranderen zijn. Politieke
partijen nemen niet meer die centrale positie in
het gedachtegoed en de idealen van mensen in,
zoals ze dat tot een behoorlijk eind in de 20e

eeuw deden. Feitelijk binden politieke partijen
nu in de eerste plaats mensen die op een geza-
menlijke kieslijst komen te staan. Natuurlijk ge-
beurt er daarnaast ook iets aan ideeënvorming,
bij de wetenschappelijke bureaus en door acti-
viteiten onder leden. En deze groep, de leden,
weet zich klaarblijkelijk toch nog altijd op een of
andere wijze gebonden. Er is dus zoiets als een
wij-gevoel dat in tijden tussen verkiezingen een
beperkte, betrokken groep aanspreekt, en in ver-
kiezingstijd gelukkig een heleboel meer mensen.
Als de laatste verkiezingsuitslagen de norm zijn,
dan bepaalt de lijsttrekker, en de manier waarop
zij of hij appelleert aan de kiezer, de verkiezings-
uitslag. In het licht van de verkiezingsuitslag
spelen programma’s, en zeker een beginselpro-
gramma, dus een uiterst bescheiden rol.

De meest geloofwaardige lijsttrekker wint de
verkiezingen, en moet vervolgens in ons land
een flink deel van die geloofwaardigheid on-
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ving is het individualisme. Mensen zijn in de af-
gelopen decennia steeds individualistischer ge-
worden. Ook dat geldt in alle sectoren van onze
maatschappij. Kenmerk twee is: individualisme.

Een derde is dat wij onze samenleving met zo-
veel verschillende individuen geweldig ingewik-
keld hebben gemaakt. Alles hangt met alles sa-
men, beweeg je het ene dan gaat iets anders mee,
en ieder wil het naar zijn of haar omstandighe-
den bekeken een tikje anders. We kennen de
samenleving ook steeds minder (‘de ongekende
samenleving’ van Herman van Gunsteren). Ken-
merk drie is: complexiteit.

Tenslotte nog deze: steeds meer mensen wil-
len en kunnen meedoen aan de vormgeving van
hun directe omgeving; steeds meer mensen en
instanties kunnen dat niet alleen op het lokale
niveau maar ook in meer abstracte of algemene
termen als het gaat om centrale regelgeving of af-
spraken. Kenmerk vier is dus: burgers en instan-
ties zijn mondiger.

Wat betekenen deze kenmerken van onze
samenleving in de 21e eeuw? Met andere woor-
den: wat willen wij van de Partij van de Arbeid
doen aan de maatschappelijke ontwikkeling ge-
geven deze karakteristieken? Naar mijn idee
komt het aan op de volgende vijf kernpunten:
1. meer directe democratie, decentralisatie waar

mogelijk, meer procesarchitectuur;
2. wereldwijde samenwerking, echt iets doen

voor gebieden waar het economisch minder
goed gaat, zowel in Europa als daarbuiten;

3. versterking van datgene wat we gemeen-
schappelijk hebben: cultuur;

4. versterking van datgene wat centraal staat
voor onze ontwikkeling zowel qua individu
als qua samenleving in zijn geheel: onderwijs;

5. zorg voor het milieu.

Hoe is deze keuze tot stand gekomen? Zowel het
marktprincipe als het toegenomen individua-
lisme vragen een antwoord in de versterking van
het gemeenschappelijke. Dat ligt in alle vijf de
punten besloten: meer gezamenlijkheid in de be-
sluitvorming, meer doen voor anderen in andere

aan binden; politiek minder uitgesproken men-
sen kunnen zich in verkiezingstijd aansluiten en
op de partij stemmen.

Hoe zou zo’n ‘mission statement’ er uiteinde-
lijk moeten uitzien? Een paar blaadjes, maximaal,
die teruggebracht zouden moeten kunnen wor-
den tot een bondig identiteits-statement en ¬
hoe plat ook ¬ tot een wervende verkiezingsleus.

wat moet er in staan?

Mag bovenstaande volstaan als voorlopige, werk-
definitie van een ‘beginselprogramma’ in de 21e

eeuw? Beginselprogramma’s zijn niet meer van
deze tijd. Maar we kunnen wel onze gemeen-
schappelijke idealen aan het papier proberen toe
te vertrouwen. In een hedendaagse vorm die
bindt zonder te knellen: een mission statement.
Dat is een poging tot modernisering van een do-
cument dat in de vorige eeuw wellicht een van-
zelfsprekende betekenis had, maar nu toch in die
oorspronkelijke vorm sleets is geworden. 

En nu dan iets over wat er in dat nieuwe docu-
ment zou moeten staan. Wat beweegt de Partij
van de Arbeid? Dat vergt een beschrijving van
dominante tendensen in de maatschappij en ver-
volgens de wijze waarop wij daar als partij mee
om willen gaan. 

De eerste maatschappelijke tendens is de toch
op het oog definitieve stap die de maatschappij
in alle sectoren gezet heeft naar dominantie van
markteconomische principes. Zowel in de parti-
culiere sector als in de collectieve sector lijkt de-
finitief ¬ in mindere of meerdere mate ¬ de
markt als ordeningsprincipe te zijn geaccep-
teerd. Vanzelfsprekend gelden in tal van secto-
ren verzachtende regels voor degenen die daar-
van de dupe zouden worden, maar het algemene
uitgangspunt dat de markt de beste basis is voor
maatschappelijke ordening lijkt op de meeste
plekken in Nederland, maar ook in de rest van de
wereld algemeen aanvaard. Kenmerk één van
onze samenleving in de 21e eeuw is dus: markt-
economische principes domineren de ordening
van onze samenleving.

De tweede karakteristiek van onze samenle-
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de rekening wordt en onze kinderen die reke-
ning gaan betalen.

Vier maatschappelijke tendensen leiden tot
vijf elementen van verwantschap voor leden en
sympathisanten van de PvdA. Behendige denkers
en schrijvers in onze partij kunnen daar vast een
mooie missie van samenstellen. Een die niet
knelt of afstoot, maar nieuwe geïndividuali-
seerde vrije denkers juist aanspreekt en stimu-
leert om verder te denken.

landen, cultuur als bindende factor, onderwijs
evenzo, en het milieu, zodat ook generaties na
ons nog een bestaan op deze aarde op kunnen
bouwen.

Complexiteit en mondiger burgers vragen om
meer directe democratie, minder dichtgetim-
merde besluiten en afspraken, meer procesarchi-
tectuur, meer en beter onderwijs. De burgers die
dat oplevert zullen meer cultuurconsument zijn.
En tenslotte zullen complexe samenlevingen en
kennisintensieve samenlevingen beter op het
milieu moeten letten, omdat dat anders kind van
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