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De sociaal-democraten 
in Europa 
Bij de verkiezingen in de Westduitse deel
staat Sleeswijk-Holstein heeft de SPD de te 
verwachten overwinning behaald. Het 
was een spectaculaire overwinning, een 
zware nederlaag voor de CDU, volgens 
haar voorzitter, bondskanselier Helmut 
Kohl. Na het bekend worden van deze 
uitslag verklaarde de socialistische lijst
trekker Engholm het volgende: 'Wij socia
listen hebben een ruime absolute meer
derheid behaald, bijna 54%, dat betekent 
dat wij in kringen buiten de traditionele 
socialistische kiezers gedrongen zijn, wij 
zijn een volkspartij geworden, die aile de
len van de bevolking omvat, daarmee 
moeten we rekening houden'. 

Dit is een in vele opzichten belangrijke 
uitspraak. Na 1945 hebben we vele malen 
van socialistische leiders te horen gekre
gen 'Jullie christen-democraten en chris
telijke partijen willen een "volkspartij" zijn, 
dat is politiek een abnormaliteit, politieke 
groeperingen en partijen zijn opgebouwd 
op het beginsel van de klassenstrijd. Ze 
vertegenwoordigen klasse-belangen, een 
volkspartij is in wezen een conservatieve 
partij'. Deze stelling werd zonder veel op
hef en zonder exacte formulering opgege
ven in het nieuwe partijprogramma van de 
SPD, het partijprogram van Bad Godes
berg van 1959. Met dit document koos de 
socialistische partij duidelijk de richting 
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van een volkspartij - wat oak blijkt uit de 
oprichting van een eigen Arbeitsgemein
schaft fur Arbeitnehmerfragen, die oak 
vandaag nag bestaat. De SPD was dus 
duidelijk niet meer een arbeiderspartij. 

Is daarmee het klassendenken opgege
ven? Het lijkt erop. De socialisten verwe
ten de christen-democraten dat zij met 
hun grondgedachten van solidariteit en 
harmonie-model de klassenstrijd willen 
verdoezelen - maar kan een socialisti
sche 'volkspartij' werkelijk nag de klassen
strijd ontketenen? Als je de nu vaak ge
bruikte terminologie in haar ontwikkeling 
bekijkt, dan mag je daaraan twijfelen: in de 
negentiende eeuw spraken de eerste so
cialistische bewegingen van de revolutio
naire 'proletariers', ze werden van lieverle
de arbeiders, daarna werknemers, ten
slotte produktie-medewerkers. De scher
pe Ianden van het klassendenken gingen 
op deze lange weg verloren. Deze ontwik
keling word! oak theoretisch onderbouwd. 
Dit bleek reeds uit de opstellen die Paul 
Kalma onder de titel: 'De illusie van de 
democratische staat' publiceerde, waarin 
hij aantekende dat de socialisten van Ne
derland rand 1970 in de staat het enige 
subject van maatschappelijk handelen za
gen en te weinig acht sloegen op het 
individu en de zelfstandige groepen in de 
maatschappij - wij zouden zeggen: soe-
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vereiniteit in eigen kring en su bsidiariteits
principe. Nu ging Kalma verder: In zijn 
recente publikatie 'Het socialisme op sterk 
water. Veertien stellingen' verklaart Kalma 
nadrukkelijk dat het socialisme 'bij radica
le maatschappijveranderingen langza
merhand meer te verliezen dante winnen 
heeft'. En verder: 'Van deze socialistische 
ideologie dient de sociaal-democratie defi
nitief afscheid te nemen'. 

Brede armslag 
De panelen zijn dus aan het schuiven. 
Maar niet aileen in Nederland. Wie de 
verkiezingscampagne van de socialisti
sche president in Frankrijk gevolgd heeft, 
kon zonder moeite constateren, hoe zorg
vuldig Mitterand zijn woorden en zijn ge
dachten koos om zich tot aile Fransen te 
richten, in een brede armslag a Ia De 
Gaulle het gehele Franse volk te willen 
omhelzen. Zijn keuze van een opvolger 
van Jacques Chirac als premier leek dan 
ook op Rocard te vallen - de exponent 
van de sociaal-democraten, dat wil zeg
gen van de rechtervleugel van de socialis
tische partij. 

Maar ook het socialisme in andere Euro
pese Ianden is op weg naar het midden: 
onze christen-democratische vrienden in 
Oostenrijk van de OVP zien met lede 
ogen, hoe hun socialistische coalitie-part
ner, de SPO onder de Ieiding van de 
ervaren businessman Vranitzky hun eco
nomisch-financiele politiek bedrijft, of pro
beert te bedrijven. Ook hier is het socialis
me op weg de opgelopen wonden van het 
recente verleden te doen genezen door 
een, Kalma zou zeggen, pragmatisch re
formisme. In ltalie weten de socialisten dit 
allang. Aileen met het gevolg dater twee 
socialistische partijen zijn ontstaan, een 
meer rechts, de sociaal-democratische 
partij, en een meer in het midden, de 
socialistische partij van Craxi. Beide zijn 
nu al een hele tijd bereid met links- en 
rechts-liberalen, of met de christen-demo
craten een regering te vormen. Dat ook de 
socialistische premier van Spanje Gonza-
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les het socialisme in zijn land in dezelfde 
meer pragmatische, minder ideologische 
en open wijze aanpakt, om zijn meerder
heid te handhaven, hoeft geen betoog. En 
dat de Engelse Labourparty intern en ook 
onder de druk van de l1nkervleugel van de 
vakbonden ernstige conflicten door
maakt, en voorlopig het minst deelneemt 
aan de bijna historische koerswijziging 
van het continentale socialisme, kan het 
Engelse socialisme in de toekomst nog 
duur te staan komen. In ieder geval kan 
het tot een paradoxale situatie leiden: voor 
en vooral na deze laatste oorlog was de 
Engelse Labourparty het voorbeeld van 
het niet-ideologisch onderbouwde socia
lisme, dat van zijn leden niet de ideologi
sche binding aan het marxisme tout court 
vroeg. Nu lijkt het omgekeerd: de conti
nentale socialistische partijen, die het 
voorbeeld van de Engelse en Scandinavi
sche socialisten gevolgd zijn na 1945, zet
ten nu deze koers voort - terwijl de La
bourparty haar radicale stellingen die 
vooral de linkervleugel en vakbonden zo 
als de mijnwerkers aanhangen, niet kwijt 
te raken. 

Dit alles is natuurlijk aileen verklaarbaar 
in een bredere context van de maatschap
pelijke ontwikkeling. De welvaart ontwik
kelde zich snel in een richting waarvan de 
christen-democraten in Nederland, bij 
monde van Lubbers op het congres van 
de Europese christen-democraten hier in 
Den Haag 1986 zeggen: 'De rijken moe
ten armer en de armen moeten rijker wor
den'. De democratisering en democrati
sche bewustwording in aile kringen van 
de bevolking nemen toe, kenmerken zijn 
verder de individualisering, de internatio
nalisering, het aperte faillissement van het 
'reeel bestaande socialisme' in Oost Euro
pa. Het is een diepgaand proces van ver
andering in de maatschappij en in het 
denken, dat echter ook van de christen
democratie een serieuze bezinning op de 
eigen rol in deze ontwikkeling vraagt. 
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