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Partij-ideologie bestaat nog wel degelijk in de Nederlandse democra
tie. Liberalisme, sociaal-liberalisme en civil society zijn bijna synoniem 
voor vvn, D66 en GroenLinks. Maar hoe staat het met de PvdA nu zij 
de middenpositie van het CDA lijkt te hebben overgenomen? Kees 
Klop geeft in dit artikel commentaar op 'Rode draden', het ontwerp
beginselprogramma van de PvdA dat op het PvdA-partijcongres van 
20 februari jongstleden is besproken. Zijn conclusie: 'De pragmati
sche benadering van botsingen tussen de beginselen vrijheid, gelijk-

heid en solidariteit zou van de PvdA een even onvoorspelbare 
partij als D 66 maken.' 

De sociaal-democratie in 
pragmatisch vaarwater? 

Overziet men het politieke spectrum dan is van ontideologisering vee! 

mincler sprake dan men over het algemeen aanneemt. Het liberalisme is als 

ideologie springlevend in de vvo. De christen-democratische politieke overtui

ging were! in 'Samenleven doe je niet aileen' goed herkend. De kleine christelij

ke partijen zijn helder. Groen Links loste cle spanning tussen haar beginselen 

vrijheid, solidariteit en duurzaamheid op door te kiezen voor een civil-society-con

cept. En zelfs o66 besloot zich sociaal-liberaal te gaan noemen. De grote onbe

kende is de Partij van cle Arbeid, die sinds cle val van de Muur en het kabinet 

Lubbers III pragmatischer en liberaler is geworden, hoewel haar uit 1977 clate

rencle beginselprogram nog tot naasting van het bankwezen en cle grote indus

trieen oproept. De partij betrok cle machtspositie in het politieke centrum, toen 

deze haar door het verval van het CDA in de schoot were! geworpen. Het was 

echter onduiclelijk of de PvdA ook icleologisch deze positie zou kunnen inne

men. Er were! claarom met belangstelling uitgekeken naar een nieuw beginsel

program van de Partij van de Arbeid, waartoe a! in 1992 door het partijbestuur 

en het congres was besloten. Dit besluit is eerst na de verkiezingen van 1998 

uitgevoerd.' Een rapport met een voorlopig ontwerp van een beginselprogram is 

in oktober jl. verschenen.' Het rapport stone! op 20 februari ter discussie op het 

partijcongres van de PvdA. Als het, niet-amendabele, voorlopige antwerp daar 

draagvlak kreeg, zou aan een definitief on twerp gewerkt gaan worden. Het rap

port- kortheiclshalve Rode dradcn- behelst vier hoofdstukken: 'Beginselen ter dis

cussie', 'De beginselen van de sociaal-democratie', 'Acht thema's' en 'Proeve van 

een nieuw beginselprogram'. In mijn bespreking zal ik tussen haakjes telkens 

verwijzen naar de paginanummering van Rode dnulen. 
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'Grondslag' 

Rode dmdcn bevat echt beschouwingen die in een beginselprogram thuishoren. 

Hoewel de sociaal-democratische publicist Paul Scheffer placht te stellen dat de 

PvdA geen 'Archimedisch' punt heeft, geen grondslag, zoals de christen-demo

craten die met de Heilige Schrift wei hebben, vinden we in de Proeve toch een 

formule, die aan de beginselen voorafgaat: 

'Aan het sociaal-democratisch streven ligt een hartstocht voor politiek ten 

gronclslag; cle overtuiging clat het gezamenlijk vormgeven aan cle maatschappe

lijke ontwikkeling, op basis van clemocratische menings- en besluitvorming en 

de daarbijbehorende strijd om de interpretatie van het algemeen belang, een 

wezenlijk onderdeel van het menselijk bestaan vormt' (44). 

Met deze 'grondslagformule' wordt a! direct heel wat gezegd. Op de eerste 

plaats valt op dat de formule niet specifiek is voor een bepaalde politieke partij. 

Het is een tamelijk algemeen geformuleerd actief~democratische grondslag, 

waardoor de sociaal-democratie zich laat leiden. De 'grondslagformule' stelt 

echter ook dat politiek een wezenlijk onderdeel van het menselijk bestaan is en 

neemt duiclelijk stelling tegenover l'olitikvcrdrosscnhcit. Rode draden beschouwt de 

mens niet als bourgeois, maar als citoyen. Het stuk zet hier een lijn voort die 

ook in het door Banning en Den Uyl geschreven beginselprogram van 1959 was 

verwoord. Elders in het stuk stelt Rode dradcn ook dat 'emancipatie', dat wil zeg

gen: vrij maken, het tegengaan van slavernij, onderdrukking en vanzelfspreken

de gebondenheid (15), het streven is 'dat de uitgangspunten overkoepelt' (44). 

Daarin is een 'oudtestamentische' impuls te proeven, die de hartstocht voor 

politiek lijkt te inspireren. 

Hoe meeslepend deze 'grondslagformule', zeker in combinatie met het 'over

koepelende' emancipatiemotief, ook mag zijn, toch rijst er een zekere spanning. 

In andere hoofdstukken wordt namelijk gesteld dater niet zoveel meer te be

vrijden valt, althans binnen Nederland. Het sociaal-democratische project wordt 

als tamelijk geslaagd beschouwd. De nadruk verschuift: terecht van bevrijding 

naar 'vrijheidsbeheer'. Maar wat moet je dan met een 'overkoepelend' emanci

patiemotief? Natuurlijk, je kunt je rich ten op nieuwe emancipatievraagstukken, 

zoals opkomen voor het milieu, voor de multiculturele samenleving, voor de 

ontwikkelingslanden en voor de internationale statenorde en dat doet Rode elm

den. De antwoorden zijn voor wat de laatste twee vraagstukken betreft echter 

niet nieuw en voor de eerstgenoemde twee niet overtuigend.' Wat eigenlijk no

dig is, is een beheersfilosofie. Rode draclcn zoekt een nieuwe beheersfilosofie als 

ik het goecl zie vooral in de maatschappij-opvatting die tot uitdrukking komt in 

de idee van de 'complexe gelijkheid' en het daarbij passende respect voor de dif~ 

ferentiatie van maatschappelijke sferen. Op beide kom ik terug. 
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De beginselen opnieuw gei:nterpreteerd 

De uitgangspunten van de sociaal-democratie zijn, volgens Rode draden in tradi

tionele volgorde: vrijheid, gelijkheid en solidariteit (45). Deze uitgangspunten 

zijn ondeelbaar, dat wil zeggen: op de hele wereld van toepassing (47). Zij moe

ten niet worden veranderd, maar opnieuw gelnterpreteerd in het Iicht van actu

ele ontwikkelingen (45). Zo wordt vrijheid, gedefinieerd als individuele autono

mie, herijkt door een sterkere nadruk op de grenzen die de rechtsstaat en de 

daarin 'gedeelde moraal' aan de individuen stelt; voorts door individuele eman

cipatie niet te zien als tegenstelling met, maar als basis voor groeps- en gemeen

schapsvorming; en tenslotte door individuele vrijheid te koppelen aan een op 

respect gebaseerde omgang met de natuur (45). Het gaat Rode dradcn dus om een 

genormeerd vrijheidsbegrip, al wordt nog niet duidelijk of en zo ja, welke rol 

de overheid heeft bij het stellen van grenzen aan vrijheid op grond van deze 

normen, dan wei dat men het verwacht van spontane zelfbeperking. Zowel van 

het een (heffingen om milieugedrag te be"invloeden) als het ander (een absolute 

voorkeur voor vrijwilligheid bij gemeenschapsvorming) zijn er voorbeelden te 

vinden. 

Solidariteit, het besef en de vormgeving van lotsverbondenheid tussen !eden 

van de samenleving, tussen generaties en tussen Ianden, wordt nu zakelijker 

ge·interpreteerd door mensen ook een eigen verantwoordelijkheid voor hun lots

verbetering te Iaten. Tegelijk heeft soliclariteit nu minder betrekking op een 

kwantitatief grote arbeiclersbeweging, clie cle macht van het getal kon inroepen, 

en meer op minclerheden hier en elders. Het morele karakter van soliclariteit 

worclt claarmee van groter belang. Opvallencl in cleze opvatting vine! ik clat soli

clariteit niet worclt gedefinieercl in termen van het liberale weclerzijcls welbegre

pen eigenbelang, welke opvatting cle afgelopen jaren ook we! in het PvclA-kamp 

kon worden gehoorcl. Soliclariteit is voor Rode dradcn meer clan ruil! 

Gelijkheicl worclt mincler absoluut opgevat dan in het vigerende, uit 1977 stam

mende, beginselprogram. Het gaat tenminste evenzeer om een gelijke toegang 

tot essentiele hulpbronnen als om koopkrachtplaatjes (46). Gelijkheid mag nu 

ook op verschillende terreinen door de betrokkenen verschillend worden inge

vuld ('complexe gelijkheid'). Vooronderstelling hierbij is wel dat de thans be

reikte inkomensverdeling wordt gehandhaafd en dat het draagkrachtbeginsel 

een essentieel onderdeel van het belastingstelsel blijft. 

Duurzaamheid geen zelfstandig beginsel 

In de Proeve ontbreekt naast gelijkheid, vrijheid en solidariteit een zelfstandige 

waarde die de omgang met de natuur en het milieu kan bepalen. In de politiek 

geldt terzake het container-begrip duurzaamheid. Dat begrip komt elders in het 
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rapport wel aan de orde (5, 22. 27, 33, 51 en 52), maar is niet als zelfstandig be

ginsel geadopteerd. Ter vergelijking: het kernbegrip rentmeesterschap vigeert 

sinds 1980 in christen-democratische beginselprograms. Daarv66r was er bij de 

voonnalige drie partijen geen kernbegrip dat deze thematiek regelde. De PvdA 

had dus ook voor een nieuw eigen beginsel kunnen opteren, maar !weft dat 

(nog?) niet gedaan. In plaats daarvan wordt duurzame ontwikkeling gedcfini

eerd als 'vrijheid plus ruimte- en tijdsdimensie: wie rationeel van haar vrijheid 

gebruik wil maken of zich in een toestand van vrijheid wil bevinden, moet erop 

!etten dat het gebruik van de vrijheid zelf niet de voorwaarden voor vrijheid in 

de toekomst ondergraaft' (45). Dit noopt tot een 'verzoening tussen arbeid, 

milieu en emancipatie' en 'ecologischc modernisering van de economie', die 

vee! van technologische innovatie verwacht, maar in een tussenzin is toch ook 

sprake van een 'waardige, scheppende omgang met de natuur (varkens en leg

hennen niet uitgezonderd)' (51). Dat laatste wijst erop dater in elk geval ten 

aanzien van dieren sprake is van nog iets andcrs dan 'rationeel gebruik maken 

van de menselijke vrijheid'. Legbatterijen en varkens als vleesplanten ondergra

ven immers niet de voorwaarden voor toekomstige vrijheid van de mens. Ik ben 

rcuze benieuwd of het de bat in de PvdA op het punt van duurzaamheid nog 

een minder rationalistische benadering- en dus een echt 'beginscl' - voor 

milieubeleid oplcvert. Men hoeft daarvoor niet per se naar het christelijk geloof 

te grijpen (wat is daar overigens op tegen?), maar kan ook bij het humanismc 

terecht, dat een seculiere respectvolle houding tcgenover een met intrinsieke 

waarde beklede natuur ontwikkelde.' 

Verhaal en rangorde 

Rode draden onderkent een spanning tussen verschillende uitgangspunten: meer 

vrijheid kan minder gelijkheid betekenen en omgekeerd. Een rangorde tussen 

de uitgangspunten, die dit probleem kan oplossen, wordt echter afgewezen. Het 

moet gaan om 'waardenpluralisme', waarbinnen geen eenduidige ideologische 

oplossingen bestaan, maar telkens gekozen moet worden (44). De vraag is of dit 

niet leidt tot pragmatisme. Zeker als men waarden als vrijheid en gelijkheid 

moet verzoenen, die principieel onverzoenbaar zijn. Meer van het een, betekent 

nu eenmaalminder van het ander. Als de PvdA de ene keer vrijheid laat prevale

ren en de andere keer gelijkheid of solidariteit, wordt de partij net zo pragma

tisch en onvoorspelbaar als D66. 

Als we in de rest van het rapport op zoek gaan naar concrete voorbeelden van 

zulke beslissingen, dan zien we inderdaad dater wisselende keuzes worden ge

maakt. Zo stelt men dat emancipatie betekenis heeft voor de mens als individu: 

solidariteit binnen de groep mag er niet toe leiden dat men de individuele vrij

hcid verliest. Rode draden kiest voor vrijmaking van het individu en dus soms 
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tegen gebondenheid en solidariteit (16). Op dit punt is er elm primaat voor de 

vrijheid. Tegelijk wordt er een lofzang aangeheven op de nieuwe gemeenschap

pen, zoals buurten, netwerken en zelfhulpgroepen. Maar hoe kunnen die func

tioneren als individuen zich telkens aan de groep kunnen onttrekken als het 

hun beter uitkomt? Elders wordt weer gesteld dat de gelijkheid voorop staat: 

'Het abstracte idee van menselijke waardigheid krijgt concreet gestalte in het 

ideaal van gelijke kansen en uitgangsposities'. Bezworen wordt dat niet ieder

een gelijk moet zijn, het gaat om gelijkwaardigheid (17). Gelijkheid van uitkom

sten is geen absolute cis, maar blijkt toch wel een geldige interpretatie van het 

gelijkheidsbeginsel waaraan voldoende recht moet worden gedaan: verschillen 

in positie tussen mensen moeten niet te groot worden (20). 

Rode dmdcn zet clus een pragmatische lijn in, er worden geen duidelijke criteria 

gegeven voor cle oplossing van de botsingen tussen gelijkheid, vrijheicl en soli

dariteit. Impliciet is er echter naar mijn indruk wel degelijk een rangorde: ge

lijkheid en vrijheid staan voorop, soliclariteit volgt. Deze vloeit logisch voort uit 

het emancipatiemotief. dat de beginselen overkoepelt en dus in een verband 

plaatst, er een 'verhaal' omheen weeft. Het zou de duidelijkheid in de politick 

ten goede komen als een nieuw beginselprogram van de PvdA hierin een min

der pragmatische koers uitzette. Dat kan heel goed zonder in 'ideologische ver

starring' te vervallen, door een aantal casus te bestuderen waarin vrijheid, ge

lijkheid en solidariteit botsen en vast te stellen waarom precies men in het ene 

geval zus kiest en in het andere geval zo. Vermoedelijk komt er dan een onder

scheid tussen meer en minder fundamentele vormen van vrijheid en gelijkheid 

naar voren. Die kunnen benoemcl worden. Vervolgens ontstaat er ook beter 

zicht op de rol van gemeenschappen en andere sociale verbanden, waarin soli

dariteit beleefd moet kunnen worden. 

Differentiatie van sferen 

Een vee! betere benadering van de actuele noodzaak tot 'vrijheidsbeheer' als op

volger van het emancipatiemotief treffen we in enkele uitermate interessante 

passages op pagina 19 en 20. waar Rode dradcn de kwestie van de gelijkwaarclig

heid tussen mensen behandelt. De tekst stelt hier: 'Bij dit type problemen er

kent de sociaal-clemocratie de autonomic van maatschappelijke sferen (de 

markt, de politiek, het onderwijs, het gezin, de persoonlijke levenssfeer, de ge

zonclheiclszorg) die elk een eigen verdeelcriterium hebben dat voor die sfeer of 

die sector rechtvaardig is: .. ( .. ) .. prestaties tellen in de sport, behoefte geeft door

slag in de gezondheidszorg, competitie beheerst de markt, maar een samenle

ving als geheel is niet rechtvaardig als het telkens dezelfde mensen zijn die in 

de verschillencle sferen of sectoren de boventoon voeren, hun gelijk halen of het 

meeste succes of respect verwerven. In een situatie van complexe gelijkheid is 
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er, mede door overheidsmaatregelen, voor gezorgd dat iedereen de kans heeft 

om in de verschillende 'sferen' aan zijn trekken te komen, op basis van de daar 

geldende maatstaven .. ( .. ) ... Het is vooral een kritische norm: in de praktijk over

heerst de economische sfeer vaak de andere sferen en blijkt voor geld van alles 

te koop dat eigenlijk op andere gronden verdiend zou moeten worden. Waar de 

economische rationaliteit- die binnen haar eigen domein nuttig is- cultuur, 

politiek, wetenschap, recht en gezondheid gaat domineren, kan het ideaal van 

autonomie van sferen in combinatie met complexe gelijkheid in stelling wor

den gebracht-( .. ) .. Erkenning van autonomie van maatschappelijke sferen is een 

gezichtspunt dat tot tempering van bureaucratische veranderingswoede aanlei

ding geeft' (21 ). En: 'Aansluitend bij de traditie van denken over solidariteit, kan 

geprobeerd worden het burgerschap te versterken, niet aileen in de organen 

van de politieke democratic, maar in aile organisaties en verbanden waarin 

mensen georganiseerd worden en waar solidariteitsproblemen kunnen worden 

aangepakt. In deze richting dienen we de betekenis van de 'civil society' opnieuw 

te waarderen' (21). 

Deze passages wijken sterk af van de betrekkelijk eenzijdige nadruk die er in 

het sociaal-democratische denken tijdens de periode Den Uyl gelegen heeft op 

de staatsgemeenschap als het verband waarbinnen vrijheid, gelijkheid en soli

dariteit moesten worden gerealiseerd. Ondanks Kalma's kritiek op het etatisme 

en zijn pleiclooi voor de sociale democratic was nog in het vorige verkiezings

programma van de PvdA, 0 Wat burgers bindt, een duidelijke neo-republikeinse 

voorkeur voor slechts een gemeenschap, de politieke, herkenbaar. Rode draclen 

onclerscheidt nu echter in de samenleving allerlei 'autonome sferen', die 'eigen 

maatstaven' hanteren en waarin de overheid niet a! te snelmag ingrijpen. Deze 

conceptuele innovatie sluit aan op het denken van de Amerikaanse filosoof 

Michael Walzer.'' Hoewel het werk van Walzer sterke parallellen vertoont met de 

idee van soevereiniteit in eigen kring in het werk van Dooyeweerd en met het 

katholieke denken over corpora met een zelfstandig Ieven, zijn de verschillen 

groter dan de overeenkomsten. Beide wijzen op gedifferentieerde sferen met 

eigen normen, die elkaar niet mogen overheersen. De sferen van Dooyeweerd 

en het katholieke denken staan echter in nauwe relatie tot werkelijke gemeen

schappen en maatschappen, terwijl Walzer vooral oog heeft voor de verdeling 

van goederen en diensten over inclividuen. Walzers werk is een meer genuan

ceerde, want meer gedifferentieerde, versie van de distributieve rechtvaardig

heid zoals die bijvoorbeeld door de sociaal-liberaal Rawls wordt gepresenteerd. 

Christen-democratisch is het echter niet.' 

Hoewel dus niet gesteld kan worden dat de sociaal-democratie hier ideeen van 

de christen-democratie overneemt, is het wei zo dat de Pvc!A dichter bij het CDA 

zou komen te staan. Beide benaderingen tenderen immers naar een relatief gra

te autonomie voor gedifferentieerde maatschappelijke sferen. Dacht de PvdA tot 
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dusver toch overwegend in termen van functionele decentralisatie, dat wil zeg

gen: het vanuit een centraal punt delegeren van bevoegdheid, in Rode draden 

wordt het perspectief omgedraaid: er wordt geredeneerd vanuit auto nome afWe

gingen tussen vrijheid en gelijkheid, die alleen vanuit het centrale punt kun

nen worden gecorrigeerd als de ongelijkheid te groot wordt. Eigenlijk is dit het 

subsidiariteitsbeginsel, zij het dat het bonum commune dat tot ingrijpen legiti

meert, slechts wordt opgevat als globale gelijkheid. 

Alleen langs deze weg kan mijns inziens de spanning tussen de beginselen vrij

heid en gelijkheid inderdaad opgelost worden, zonder in 'totalitaire verleidin

gen' te vervallen. De etatistische weg is sinds het Verdrag van Maastricht en de 

daarin opgenomen criteria van de Europese Monetaire Unie in elk geval in 

financiele zin afgesloten. Een voor de sociaal-democratie lange tijd kenmerken

de Keynesiaanse stimulerende conjunctuurpolitiek is door de EMU-restricties op 

het overheidstekort en de nationale schuld in feite door Kok zelfverlaten, toen 

hij als Minister van Financien in Maastricht de onderhandelingen over het EMU

verdrag voorzat. Rode draden trekt de hieruit noodzakelijk voortvloeiende con

clusies, waar Kalma met zijn boek nog geen voet aan de grond kreeg. 

Neiging tot liberalisme 

Als men echter kiest voor maatschappelijke 'sferen' waarin solidariteit en gedif

ferentieerde gelijkheid in een zekere genormeerde vrijheid moeten kunnen 

worden beleefd, dan vergt dat bescherming van instituties en gemeenschappen 

waarbinnen deze afWegingen worden gemaakt. Hierboven merkte ik a! op dat 

Rode draden als het moet kiezen tussen vrijheid, gelijkheid en solidariteit kiest 

v66r vrijheid en tegen gemeenschappen. Deze door het emancipatiemotief inge

geven voorkeur staat op gespannen voet met het type politiek dat nodig is en 

dat ik aanduidde met 'vrijheidsbeheer'. jos de Be us noemt de wisselwerking tus

sen vrijheid en binding de kernvraag voor dit nieuwe beginselprogram en voor 

de PvdA in haar derde eeuw.' Maar, zegt hij, dan kom je er niet 'met luie bezin

ningsevenwichten, waarin het slechtste deel van de derde-wegliteratuur grossie

rt ('Valt individuele emancipatie nog met collectieve doelstellingen in verband 

te brengen?', of: 'Een nieuwe balans tussen arbeid en zorg')'. Ik geef hem daarin 

volkomen gelijk. Het pragmatisme van Rode draden kan getypeerd worden als 

zo'n lui bezinningsevenwicht, waarin de !mol en de geit gespaard worden. Als 

men het serieus meent dat solidariteit meer is dan het liberale wederzijds wel

begrepen eigenbelang, dan zal men gemeenschappen- zoals de gezinnen- moe

ten erkennen en ondersteunen die van dit solidariteitsbesefwerk maken. Dan 

moet je het over leg tussen werkgevers en werknemers het volle pond geven in 

hun eigen verantwoordelijkheid voor de breed op te vatten cAo-onderhandelin

gen. Dan zul je kortom, op allerlei terreinen beslissingsruimten moeten be-



schermen waarin deze afwegingen daadwerkelijk gemaakt kunnen worden, 

zonder datfree riders de overeengekomen afspraken kunnen ontduiken. Dan 

kun je niet tegelijk de wens uiten dat de samenleving nog verder gelndividuali

seerd moet worden. vVaarden als solidariteit en duurzaamheid vergen institu

ties, waar individuen actiefvorm aan geven, maar die ook in zekere zin aan de 

individuen vooraf gaan en hen beperkingen opleggen. Soms gaat de institutie 

boven de vrijheid van het individu. Rode draden is hier niet helder, tendeert eer

der naar het liberalisme en ondergraaft daarmee haar eigen pleidooi voor com

plexe gelijkheid en differentiatie van sferen. 

Oat geldt ook de passage over de vrijheid die beperkt moet worden door 'de ge

deelde moraal van de rechtsstaat' (45). Helaas is nergens te vinden wat onder 

deze moraal verstaan moet worden. Ook niet in de Den Uyl-lezing van de voor

zitter van de PvdA-commissie beginselen, waarin heel wat liberale stokpaardjes 

tot sociaal-democratisch gedachtengoed worden verheven.' Is dat het liberale 

niet-schadebeginsel? Ofbehelst de gedeelde moraal van de rechtsstaat ook po

sitieve normen, zoals de menselijke waardigheid?"' Zou de burgemeester van 

Nijmegen die in een bestuursrechtelijk conflict is gewikkeld met de exploitant 

van kooigevechten, met een beroep op de moraal van de rechtsstaat zulke ge

vechten mogen verbieden?" Met Rode draden in de hand komt men daar niet uit. 

Nu hoeven beginselprograms ook geen concrete beslissingen te dragen, maar ze 

moeten wel een beleidsrichting wijzen. 

Verschillen met andere partijen 

Tot een jaar of tien geleden waren de verschillen tussen de PvdA en andere par

tijen goed verklaarbaar uit de 'verhalen' van de verschillende politieke stromin

gen en de rangordes die deze verhalen aanbrengen tussen de beginselen van de 

partijen. Deze helderheid is verdwenen sinds de PvdA onder Kok het marktme

chanisme accepteerde als een geschikt instrument om sociaal-democratische 

doeleinden te bereiken. Een nieuw beginselprogram, dat de partij opnieuw posi

tioneert, l10ort nieuwe helderheid te scheppen.12 

De zelfwaarneming in Rode draden is daarover niet erg helder. Het benoemt een 

verschil met het coA bijvoorbeeld als volgt: 'Solidariteit staat in de sociaal-de

mocratische traditie niet alleen voor georganiseerde, gelnstitutionaliseerde soli

dariteit. Het staat ook voor onderlinge betrokkenheid van burgers. voor sociale 

cohesie en belangeloosheid. Oat laatste aspect is ook te vinden bij de christen

democratie. Specifiek voor de sociaal-democratie is de gelijktijdige waardering 

van gelnstitutionaliseerde en vrijwillige solidariteit' (18). Dit standpunt is aan

toonbaar onjuist. Het Program van Uitgangspunten van het CDA zegt in artikel 

6: 'Solidariteit houdt in dat nationaal en internationaal in wetgeving en beleid 
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mensen worden aangesproken om zorg te dragen voor elkaar, in het bijzonder 

de sterken voor de zwakken. In belastingen en sociale zekerheid is het draag

kracht-beginsel essentieel'. Op dit punt is er dus geen verse hi! met de christen

democr·a tie. 

Er is nog een plek waar, zij het impliciet, naar een verschilmet het CDA wordt 

verwezen. Dat is in de passage over individualisering. Rode draden neemt daar 

afstand van het gemeenschapsdenken met het argument dat dit denken ver

wijst naar traditionele gemeenschappen, varierend van het klooster tot het ge

zin, maar andere vormen van gemeenschappen vaak over het hoofd ziet (32). 

Zelf ziet het rapport 'telkens nieuwe vormen van gemeenschappen ontstaan, 

varierend van woongroepen, zelfhulporganisaties, buurtacties tot multiculture

le initiatieven in onderwijs en welzijnswerk'. De sociaal-democratie staat daar 

positief tegenover en 'acht het een taak van de overheid om de voorwaarden te 

scheppen om dergelijke gemeenschapsvorming mogelijk te maken en te stimu

leren'. Een echt verschil met het CDA valt ook hieruit echter niet te destilleren. 

Artikel 2.1.1 van Samenleven doe je niet aileen verwijst immers naar 'wijkver

banden, patientenorganisaties, sportorganisaties, organisaties voor vrede en 

ontwikkelingssamenwerking, vrouwen-, milieu-, consumenten- en andere bewe

gingen, besturen van scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen, kerken en le

vensbeschouwelijke organisaties, vakbeweging, ondernemersorganisaties en 

land- en tuinbouworganisaties'. Traditioneel zijn de genoemde organisaties 

maar ten dele. Kloosters treft men in dit rijtje niet aan en over het gezin 

spreekt het CDA-program bepaald niet in traditionele termen. Een verschil zou 

aileen ontstaan als Rode draden werkelijk traditionele gemeenschappen steun 

zou willen onthouden, c.q. bestrijden. Dat zou echter strijdig zijn met het crite

rium dat 'het aan burgers en maatschappelijke organisaties is om zich actief in 

te zetten voor sociale cohesie' (32). 

Ter zake van het verschil met het liberalisme zegt Rode draden: 'Vrijheid staat 

voor sociaal-democraten nooit op zichzelf. Het streven naar vrijheid betekent 

het zich vrij maken van onvrijwillige en onderdrukkende verbanden en het 

kunnen komen tot individuele ontplooiing. Vrijheid krijgt vervolgens vorm bin

nen sociale verbanden en wordt begrensd door de waarde van gelijkheid. 

Daarin onderscheidt de sociaal-democratie zich van het liberalisme waarin vrij

heid meer wordt opgevat als 'eigen verantwoordelijkheid'. Sociaal-democraten 

delen met liberalen het ideaal van keuzevrijheid, maar verschillen met hen van 

mening over de waardering van collectieve verantwoordelijkheid die volgens so

ciaal-democraten nodig kan zijn om vrijheid mogelijk te maken en keuzevrij

heid niet strijdig te Iaten zijn met het principe van gelijke kansen. In de sociaal

democratische visie is overheidsingrijpen soms noodzakelijk om de vrijheid te 

vergroten' (18). Ook liberalen menen echter dat overheidsingrijpen noodzakelijk 

kan zijn om individuele vrijheid mogelijk te maken. Geen liberaal in ons land is 
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ervoor om het sociale karakter van de rechtsstaat af te schaffen. De overheid 

client ook volgens liberalen een minimale inkomensgarantie te verschaffen aan 

de individuen. De discussie met de sociaal-democraten gaat niet over de vraag 

of er een collectieve verantwoordelijkheid moet zijn, maar hoever die moet 

gaan." Het antwoord op die laatste vraag valt bij liberalen altijd minder ver uit 

dan bij sociaal-democraten, maar dat neemt niet weg dat het verschil gradueel 

is en niet principieel. 14 Vee! beter wordt het verschilmet het liberalisme bijvoor

beeld aangegeven, als Rode draden stelt dat de vormgeving en 'zingeving van het 

bestaan niet aileen individuele, maar ook collectieve aangelegenheden zijn'(23). 

Dat laatste zal een liberaal nooit beweren, althans hij vindt dat de overheid 

zich ter zake moet onthouden. Zingeving en moraal zijn voor een liberaal zaken 

van het individu. 

De conclusie luidt dat de verschillen met de christen-democratic en het liberalis

me, zoals die door Rode draden worden opgevoerd, niet bestaan, respectievelijk 

gradueel en niet principieel zijn. Dat betekent ofwel dat men vanuit stereotypen 

inzake de politieke overtuigingen van de andere partijen redeneert, ofwel dat 

men wel degelijk in de richting van andere partijen opschuift, maar dat niet wil 

erkennen. Mij dunkt dat het eerste gebeurt, omdat het tweede het geval is. 

Conclusie 

De sociaal-democratie voorziet zich met dit ontwerpbeginselprogram van een 

ideologische legitimatie voor haar politieke middenpositie door een essentieel 

element in haar politieke overtuiging op te nemen, dat ook altijd de kracht van 

de christen-democratie mede heeft bepaald, zonder dat zij hier inhoudelijk 

leentjebuur speelt bij het CDA. Dat betreft de positieve waardering voor de ver

schillen tussen maatschappelijke sferen en de wens dat de overheid deze sferen 

in hun eigenheid beschermt tegen overheersing door de economische rationali

teit. Het zou een zegen zijn als de PvdA van dit streven daadwerkelijk beleid 

ging maken. Dat zou het einde van een aantal te ver doorgeschoten privatiserin

gen moeten betekenen, het inruilen van het individualiseringsbeleid voor een 

facilitering van gemeenschappen en maatschappen waarin mensen gemeen

schappelijk verantwoordelijkheid op zich nemen. Rode draden belijdt met de 

monel waardering voor een overheid die zulke voorwaarden schept voor ge

meenschapsvorming en deze stimuleert. Als die wens in praktijk gebracht zou 

worden, zou dit het rapport meer van het liberalisme onderscheiden, dan de 

door Rode draden zelf als zodanig genoemde voorkeur voor overheidsingrijpen 

ten gunste van de inclividuele vrijheicl. Dit verschilmet het liberalisme is 

slechts gradueel. Het is echter de vraag of de sociaal-democratie werkelijk ge

meenschappen wil stimuleren. Andere passages wijzen op het tegendeel. 

Voor het overige moet geconcludeerd worden dat Rode draden door haar pragma-

61 



i 
II 

62 

0 
0 
't 

~ 

c 
n 

> 
> ,... 

" 
~ 
0 
n 

'" > 
...; 

~o· De conclusie 

luidt dat de 

verschillen met de 

christen-democra-

tie en het 

liberalisme, zoals 

die door Rode 

draden worden 

opgevoerd, niet 

bestaan, 

respectievelijk 

gradueel en niet 

principieel zijn. 

tische benadering van botsingen tussen de beginselen vrijheid. gelijkheid en 

solidariteit van de PvdA een even onvoorspelbare partij zou maken als n66 is. 

Op dit punt valt nog meer helderheid te scheppen zonder in ideologische ver

starring te hoeven terugvallen, waar men kennelijk bijzonder bang voor is. 

Buitengewoon benieuwd ben ik tenslotte naar de verdere gedachteontwikkeling 

terzake van het beginsel van duurzaamheid. Rode draden vat het opals een ratio

nele vorm van vrijheid. Dat is niet voldoende om tot een werkelijke oplossing 

van het ecologische vraagstuk te komen. Daarvoor is een echt beginsel nodig 

dat vrijheid nader invult. Als de PvdA hier niet bijvoorbeeld bij het humanisme 

te leen gaat, dan zullen de christelijke partijen en Groen Links de enige partijen 

blijven die wel zo'n beginsel in hun politieke overtuiging hebben. Dat geeft hen 

een belangrijke vom·sprong bij het ingaan van de nieuwe eeuw. 

Profdr. C.]. Klop is verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

Een voorpublicatie van dit artikel (in verkorte versie) was op 20 februari te vinden in de 

Vo!kskrant. 
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