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In het vorige nummer (s&d, 12, 2002) besprak Lolle Nauta op kritische wijze het

proefschrift van Bart Tromp over ‘het sociaal-democratisch program’.  Johan Wijne

reageert nu op het dispuut dat het samenstellen van beginselprogramma’s, volgens

hem systematisch, vergezelt. 

s & d 1 / 2  |  20 0 3

96

Wat ik vaststel is, dat er in de kerken en belen-
dende percelen een aanzienlijke kloof bestaat
tussen het geloof van de ‘kenners’ en het geloof
van de ‘gelovigen’. ‘Heeft men het nog wel over
dezelfde dingen?’ schrijft s&d-eindredacteur
René Cuperus in zijn column in het veertien-
daagse tijdschrift VolZin, dat beoogt een ‘opinie-
blad voor geloof en samenleving’ te zijn. Zijn
conclusie wijkt vrijwel niet af van wat Troelstra
in 1906 als commentaar gaf in de toen hevig
woedende discussie over een nieuw beginselpro-
gram van de sdap. Troelstra had het over intel-
lectuelen die zich zo druk maken over de ortho-
doxe leer dat ‘de werkelijke arbeider op den
achtergrond gedrongen’ wordt en dat hun ‘ken-
nis van het tot dogma verheven ‘beginsel’, het
spontane weten van wat des arbeiders is’ ver-
vangt en waarbij ze zich overgeven in het elkaar
bestrijden met  ‘talmoedische spitsvondigheden
en haarkloverijen’.

Zover als Troelstra’s oordelen over de ‘ideolo-
gen’ in zijn partij, gaat Cuperus niet in zijn co-

lumn over de ‘theologen’, maar inhoudelijk heb-
ben ze het over hetzelfde verschijnsel dat zo ken-
merkend is voor theologieën en ideologieën. De
opmerking ‘belendende percelen’ van Cuperus
kan daarom toegepast worden op politieke par-
tijen met een ideologie, al zal hij het niet zo be-
doeld hebben.

scherpslijperijen

Een theologie kan een ‘jenseitige’  ideologie ge-
noemd worden  omdat zij haar gelovigen het heil
in het hiernamaals belooft, terwijl een ideologie
een ‘diesseitige’ theologie is in haar geloof in een
aards paradijs. Die ‘kenners’ noemt de Ameri-
kaanse politicoloog Edward Shils bij ideologieën
de ‘ideological primary group’ en zijn bij de theo-
logieën de geestelijken. Het is de groep die zich
elite acht en daar consequenties tegenover het
gewone volk uit trekt. Een mooi voorbeeld hier-
van is het artikel van Bart Tromp in s&d (12 /
2002) over de ‘plebiscitaire democratie’. Volgens
hem hoort het begrip ‘democratie’ tot het antieke
gedachtegoed’, omdat het in de antieke stads-
staat ‘is uitgevonden en tot leven gebracht’. De
conclusie ligt voor de hand: alleen wie kennis
heeft van de Oudheid weet over democratie mee
te praten. Maar er is onder historici al lang be-
kend dat de Kelten een voor die tijd goed georga-
niseerde ‘plebiscitaire democratie’ hadden (zie
o.a. René van Royen en Sunnya van der Vegt: De
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erfenis van Asterix). Maar de Kelten waren in de
ogen van hun overwinnaars, de Romeinen, bar-
baren en wilden, en dus kan een ‘geletterde’ zijn
pleidooi voor democratie nooit ondersteunen
door naar de Kelten te verwijzen. 

Theologieën en ideologieën verdelen de
mensheid in uitverkorenen en in vijanden. Voor
het socialisme waren dat respectievelijk de pro-
letariërs en de bourgeois en voor de orthodoxe
calvinisten de christenen en de ‘ongodisten’. Zij
kennen een zelfde soort liederen, want er is in
wezen geen verschil tussen ‘Voorwaarts
Christenstrijders’ en  ‘Voorwaarts en niet ver-
sagen’. Van de ‘talmoedische scherpslijperijen’ is
de recensie door Lolle Nauta van Tromps proef-
schrift een mooie illustratie. Hij houdt zich im-
mers voornamelijk bezig met het verdedigen van
het vooral door hem geïnitieerde beginselpro-
gramma van 1977 en niet in eerste instantie met
de wetenschappelijke merites van het proef-
schrift. Op zichzelf is het ook illustratief dat de
boekenredactie van s&d Nauta die kans heeft ge-
geven. Iets soortgelijks is ook mij overkomen
toen mijn studie over de invloed van de reli-
gieus-socialisten op de respectieve beginselpro-
gramma’s ter recensie aan een hoofdrolspeler
van 1977 werd gegeven. De boekenredactie enta-
meert kennelijk graag dergelijke ‘scherpslijpe-
rijen’.

synodes en partijcongressen

Verketteren hoort ook tot de gemeenschappe-
lijke kenmerken van theologieën en ideologieën.
Ten aanzien van beginselprogramma’s zijn daar
tal van voorbeelden van. Zo beschuldigde inder-
tijd de orthodoxe socialist Theo van Tijn de ont-
werper van het beginselprogramma van 1959,
Willem Banning, ervan dat hij ‘een vrijzinnig-
democratisch program’ had opgesteld. En om
hun zin door te drukken hebben de eindredac-
teuren van het beginselprogramma van 1977 de
toenmalige directeur van de Wiardi Beckman
Stichting, Henk van Stiphout, ‘uitgeschakeld’.
Tromp schrijft wel dat hij geen inhoudelijke
leiding aan de commissie gaf, omdat hij ‘het mo-

gelijk te druk met weggaan’ had. Maar zo was het
niet. Van Stiphout was door het Partijbestuur tot
voorzitter van de propagandacommissie be-
noemd en de commissie had uit haar midden
Wouter Gortzak als secretaris aangewezen. Gort-
zak schreef een ontwerp-programma, dat echter
door de commissie werd afgewezen, ook al om-
dat het niet spoorde met de door Van Stiphout en
door de commissie aanvaarde structuuropzet.
Gortzak maakte zijn huiswerk niet opnieuw,
maar stuurde zijn ontwerp naar de leden van de
partij als brochure Socialisme tussen Nu en Morgen
met een oproep er op te reageren. Het PB gaat
hiermee accoord en Van Stiphout stapt op als di-
recteur van de wbs. Als genoegdoening zorgde
met name Den Uyl er voor dat hij lid van de We-
tenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
werd. Zo wordt er bij ideologieën met van kette-
rij verdachten omgegaan.

Een gemeenschappelijk kenmerk van theolo-
gieën en ideologieën is ook dat de waarheid in
hun leerstelsels bij meerderheid van stemmen
wordt vastgesteld op hun concilies en synoden,
respectievelijk congressen. De geschiedenis van
de op theologieën en ideologieën gegrondveste
kerken en partijen wordt dan ook door die bij-
eenkomsten geperiodiseerd.

Het is in zekere zin een wetmatigheid in de
geschiedenis dat sociale bewegingen uitlopen in
ideologieën die door het meest fanatieke deel
van die bewegingen wordt gemaakt. Voor de bur-
gerbeweging in het begin van de 19de eeuw werd
dat het liberalisme, voor de arbeidersbeweging
het socialisme waar tot woede van zijn ideologen
niet alle arbeiders in wilden geloven, voor de
vrouwenbeweging het feminisme en voor de mi-
lieubeweging het ecologisme. Het is steeds weer
een ‘ideological primary group’ die zich van een
sociale beweging meester maakt. En in het bij-
zonder bij het socialisme hebben de sociale inge-
nieurs alle kansen gekregen het ‘aards paradijs’
te construeren. Zij scheppen een wereld waar
volgens de Amerikaanse historicus Robert Darn-
ton ‘wij gewone stervelingen niet bij kunnen,
een wereld die keurig is gerangschikt in gedrags-
patronen, die wordt bevolkt door mensentypen
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die precies voldoen aan de theorie, en die wordt
geregeerd door correlatiecoëffiënten die alleen
standaardafwijkingen toelaten’.

programma’s zonder aanhang

In mijn De Bergrede en het socialisme heb ik be-
schreven met wat voor ruzies, intriges, complot-
ten het totstandkomen van een beginselpro-
gramma gepaard gaat. Bart Tromp heeft dat nog
uitvoeriger geschreven. Het is dan ook moeilijk
te begrijpen dan hij in zijn slotbeschouwing toch
nog pleit voor een nieuw beginselprogramma
voor de PvdA. Wat voor zin ziet hij erin de kloof
tussen “het geloof van de ‘kenners’ en het geloof
van de ‘gelovigen’” schriftuurlijk vast te leggen?
Hij voert daarvoor twee redenen op. De eerste is,
dat een ideologische grondslag van belang is als
‘mechanische groepsvorming’, omdat het alter-
natief charismatisch leiderschap is wat tot ‘per-
soonlijke willekeur van de leider’ leidt met alle
kwalijke gevolgen vandien. En zijn tweede factor
is, dat een beginselprogramma nodig is om de
eigen analyse van de samenleving vast te leggen
en de mechanismen hoe die samenleving kan en
eigenlijk moet worden.

Het zijn in feite argumenten van een gelovige
en niet van een wetenschapsbeoefenaar, want
juist een geschiedkundig onderzoek maakt
zichtbaar hoe die groepsvorming geïsoleerd kan
raken en geen wervingskracht meer heeft. Het
beginselprogramma van 1937 leidde niet tot uit-
breiding van de aanhang en dat van 1947 bracht
niet de in dat programma zo vurig gehoopte
Doorbraak. En de kabinetsformatie mislukte
voor de PvdA in 1977 in belangrijke mate door de
isolerende uitwerking van het programma van
dat jaar, terwijl de verkiezingswinst beslist niet
het gevolg van dat programma was. Daarnaast

geeft het aangeven van mechanismen waarop
een samenleving kan worden veranderd, ‘padaf-
hankelijkheid’ noemt Tromp dit aspect, teveel ri-
sico’s voor een samenleving waar Darnton op
doelt.

Maar wat dan? In 1989 schreven Paul Kraemer
en ik een artikel voor Tijd en Taak, het toenmalig
blad van de religieus-socialisten, waarin wij be-
toogden dat aan de sociaal-democratie als sociale
beweging ten grondslag ligt een moreel protest
en een verzet tegen een samenleving waarin aan
enkelingen en groepen geen recht wordt gedaan
of die mentaal of materieel in hun bestaan wor-
den bedreigd. En wij pleitten er voor dat aan het
openbaar bestuur een taak en functie wordt toe-
gekend als schild voor zwakken op te treden en
een ‘counter-vailing power’ te zijn voor wie zelf
de macht ontbreekt, terug treedt wanneer men-
sen zichzelf kunnen redden en zich dan nooit af-
zijdig houdt. Wij noemden ons artikel ‘Dragende
elementen van de sociaal-democratie’. Er is niet
veel meer nodig om hiermee een beginselverkla-
ring op te stellen.

Maar het afwijzen van een beginselpro-
gramma als onderbouwend leerstelsel van een
ideologie wordt vooral als populistisch be-
schouwd. En als ‘ideological primary group’, als
elite met de ware kennis van de leer, lever je je
niet over aan ‘barbaren en wilden’ en de idee dat
daar iets goeds uit zou kunnen komen, zoals de
democratie van de Kelten, is van een onaan-
vaardbare banaliteit. Maar wie kennis heeft ge-
nomen van de totstandkoming van beginsel-
programma’s, kan bijna niet anders, en desnoods
berustend, vaststellen: dan maar liever populis-
me.
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