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NIEUWE BEGINSELEN GEWOGEN 

De Doorbraak 
voltooid 

op twee belangrijke toetErn beginselprogramma 
van cen politieke parti j 
client crtoc de uitoefenaars MICHIEL MULDER 

singscriteria waar een be
ginselprogramma aan client 

van hct openbaar bestuur 
een houvast te geven in de waan van de dag.' Echter, 
al sind het erste beginselprogramma van de PvdA 
is het belang ervan gerelativeerd. Niet voor niets 
werd in 1947 door een verontrust partijlid uit 
Amcrsfoort op het congres waar het beginsel
programma werd aangenomen een voorstel inge
dicnd, waarin het uitvoerend kader werd opgeroe
pen om zich toch vooral aan het beginselprogramma 
t houden. 2 Het beginselprogramma uit 1977 zegt 
h t zc lf: 'Het beginselprogramma van een partij 
heeft op de politieke praktijk van alledag meestal 
maar weinig invloed. Wanneer het eenmaal is opge-
teld, geldt het vaak als een soort visitekaartje. Voor 

hct optreden naar buiten bewijst het goede diensten, 
• maar als ri htsnoer voor het eigen handelen is het 

ni t van be lang.' 3 De huidige staatssecretaris van 
flnan icn Wouter Bos distantieert zich van het 
idee dat een beginselprogramma nodig is om begin
elvast aan politick te doen (d.w.z. politici hebben 

beginselen nodig, maar dat wil nog niet zeggen dat 
cen politieke partij een beginselprogramma nodig 
hceft) . Nuchter constateert hij: 'Ik hoorde laatst 
een Jongc ocialist in een forum zeggen dat we 
heu ecn beginselprogramma nodig hebben, omdat 
ander zelfs liberalen lid van de PvdA zouden kun
nen worden (alsof echte liberalen niet allang lid zijn 
van de PvdA).'4 De doorbraakgedachte die de 
PvdA al sind haar oprichting koestert was duidelijk 
aan d ocialist in het forum voorbijgegaan. Zoniet 
aan de beginselencommissie onder Ieiding van Wit
t vcen .s Waar in het beginselprogramma van het 

DA nog duidelijk vermeld staat dat zij zich door 
het Evangelic laat lei den en dat de wereld door God 
i ge hap n6 kan ieder sociaal voelend en welden
kend m •ns zi h vinden in de nieuwe beginselen van 
d PvdA, opgcschreven in de Tussen droom en daad. 
D br d volkspartij die zij sinds haar oprichting 
wilde worden lijkt zich nu te vertalen in haar 
nieuwe bcginselen. Deze constatering brengt mij 

te voldoen: 
- Staan de beginselen van een partij in goede 
verhouding met haar oorsprong en geschiedenis? 
- Bieden de beginselen de komende tien a 
twintig jaar een houvast voor de verantwoorde
lijke politici van de partij? 

Naar aanleiding van deze vragen zal ik het werkstuk
Witteveen bespreken, om te beginnen met een 
korte historische terugblik. 

Personalistisch-socialisme 
De oorsprong van de PvdA ligt deels bij de oprich
ting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 
(soAP) in 1894, deels bij de samensme\ting van de 
s DA P met de Christelijk Democratische Unie, Vrij 
zinnig Democratische Bond (voB), het gros van de 
!eden van de Nederlandse Yolks Beweging (NvB), 
enkele c H u' ers en partijlozen tot de PvdA ( 1946). 
Doe! was een brede volkspartij te vormen, die voor
oorlogse tegenstellingen tussen klassen en verschil
len in levensovertuiging zou doorbreken. Deze ge
dachte was analoog aan de ideal en die ten grondslag 
lagen aan de oprichting van de NVB, ·gelnspireerd 
door gesprekken in de gevangenis van St. Michiels
gestel, waar de gehele Nederlandse politieke elite 
door de Duitsers was vastgezet. 

Het is duidelijk dat de SDAP verreweg de meest 
dominante positie had in de nieuwe partij: zij le
verde de voorzitter, fractievoorzitter, de meeste mi
nisters en had bovendien het best draaiende partijap
paraat. En hoewel ook in de s DA P mensen als Koos 
Vorrink al voor de oorlog de partij opriepen tot het 
loslaten van marxisme en pacifisme werd in het be
_ginselprogramma van ' 47 socialisatie van productie
middelen zonder voorbehoud als doe! gesteld en 
wordt het kapitalisme verworpen omdat het niet zal 
leiden tot het einde van de klassenstrijd. 'Links' in 
de PvdA claimde de overwinning. Hilda Verwey
Jonker: 'Ais geheel is het beginselprogramma van 
1 94 7 eigenlijk een kopie van 1 9 3 7 .' 7 Maar de PvdA 
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had wel degelijk liberale argumenten in haar ideolo
gische grondslag opgenomen. 8 Zo accepteerde zij 
het beginsel van marktwerking en op het gebied van 
de koloniale politiek heeft de SDA P concessies moe
ten do en aan de v DB. De s D A P-leiding had het dan 
ook niet helemaal bij het rechte eind toen zij haar 
achterban probeerde te overtuigen van de juistheid 
van de vorming van de PvdA met de mededeling dat 
enkel de vorm van de partij was veranderd, niet de 
inhoud. 

Ook in de praktische politiek werden geen he
melbestormende initiatieven ontplooid om de 
maatschappij ingrijpend te hervormen. Voormalig 
SDA P'er Vos, de auteur vanhet 'Plan van deArbeid', 
moest na het kabinet Schermerhorn/Drees in '47 
plaatsmaken voor een KVP'er. Voorzover er sprake 
was van planmatige economische elementen in het 
beleid kwam dit meer voort uit de grote hang die er 
in West-Europa sowieso nog een tijdlang was naar de 
planmatige oorlogseconomie en niet uit ideologi 
sche motieven. 

De beoogde doorbraak, een grote volkspartij 
worden waar andere partijen bij de coalitievorming 
niet ornheen zouden kunnen, was niet gelukt (zeker 
electoraal niet). Het partijkader daarentegen kwam 
wel degelijk uit verschillende lagen van de bevel 
king. Uit een onderzoek van de Wiardi Beckman 
Stichting blijkt dat het partijkader voor I 7% be
stond uit ongeschoolde landarbeiders, voor Is% uit 
geschoolde vakarbeiders en voor I 2% uit lager ad
ministratief personeel. De middengroeperingen 
maakten 3 2% uit van het kader, acadernici 4%. I 3% 
had een hogere dienstbetrekking en I 6% had geen 
beroep. Interessant is ook het volgende: gevraagd 
naar de opvatting over de doorbraak bleek 7 7% van 
de partijleden aan de principiele betekenis ervan de 
meeste waarde te geven, I 7% stelde de politieke 
voordelen voorop. Van een echte socialistische ar
beiderspartij leek dus geen sprake meer te zijn . 

Geert van Oorschot verwoordde het in '4 7 in De 
Baanbreker als volgt: 'De s D A P bevindt zich in een 
verheugend omvormingsproces. Het socialisme zal 
daardoor uit zijn proletarisch isolement verlost 
worden en eindelijk een zaak kunnen worden voor 
geheel het volk. Het econornisch socialisme wordt 
een persoonlijkheidssocialisme. Een grote 'Partij 
van de Arbeid' waarin de arbeidersklasse met de 
middengroepen en de intellectuelen zal zijn ver
enigd, geeft het socialisme nieuwe mogelijkheden.' 
Vervolgens wijst Van Oorschot op het ethische gevaar: 
dat men te verzoeningsgezind tegenover zijn vijan
den worden zal, datmen zal willen verenigen watei
genlijk onverenigbaar is.9 Met het persoonlijkheids
socialisme doelt Van Oorschot op de NVB-term 
personalistisch-socialisme: 'Het personalistisch-socia
lisme tracht nu de vereniging te bcvorderen van 
allen die de socialistische productiewijze noodzake
lijk achten, maar gezuiverd van aile ondergrond en 
bijmengsel van loochening van waarde en betekenis 
der menselijke persoonlijkheid, d.i. van het wezen 
der persoonlijkheid, die in elken mens, ook den 
tegenstander geeerbiedigd behoort te blijven .' 10 

Zowel dit 'ethische gevaar' als de notie van het per
sonalistisch-socialisme blijken nu zeer relevant bij 
de beoordeling van het nieuwe concept-beginsel
programma. Concluderend kunnen we stellen dat 
de grondslag van de SDAP bij de vorming van de 
PvdA in gematigde vorm werd overgenomen, maar 
dat de PvdA-regenten (Drees, Lieftinck) in de prak
tische politiek zich hier niet vee! van aantrokken en 
zich als doorbraakpolitici gedroegen. 

Een links-radicale doorbraakpartij 
Aan het eind van de jaren zestig en in de jaren zeven
tig is de rooms-rode samenwerking door het partij 
kader, dat steeds meer Nieuw Links ' ers herbergde, 
ten zeerste verfoeid. De PvdA had onder Drees wei 
jarenlang geregeerd, maar had de maatschappij niet 

1 WiJlem Witteveen zegt het in De 
Volkskrant van 1 8 november 2ooo als 
volgt: 'De functie van het 
beginselprogramma is( ... ) om 
realistische politici ( ... ) te herinneren 
aan de uitgangspunten.' 

concept-beginselprogramma ('Tussen 
droom en daad ') geschreven voor de 
PvdA ter vervanging van het oude uit 
'977 . Dit concept-beginselprogramma 
wordt binnenkort besproken op het 
PvdA-congres. 

(red.), ' In zake beainselen', 1996, p. 201. 
8 R. Koole, 'Politieke partijen in 

Nederland', 199S, p. 2 24. 
9 P. Denekamp, 'Van SDAP naar PvdA, 
hoe aroot was het verlies?', Amsterdam, 
januari 198 2, pp. S9·6o. 

2 P. Denekamp, 'Van SDAP naar PvdA, 
hae aroot was het verlies?', Amsterdam, 
januari 1982 , pp. 112 - 1 13. 
3 Beginselprogramma van de PvdA, 
1977,p.42. 
4 W. Bos, 'Weg met het rode boekje', 
Vrij Nederland, 27 mei 2ooo . 
s De commissie-Witteveen heeft een 

6 Proaram van uitaanaspunten, december 
1993, pp. 12 en 17 . 
7 Hilda Verwey-Jonker zat in '37 en 
'47inde 
beginselprogrammacommissie. Dit is 
een citaat uit een interview met haar in 
het zeventiende jaarboek voor het 
democratisch socialisme: F. Becker c.s. 

1 o Uit: Ph. Kohnstamm, W.P.J. Pompe 
en H. R. Hoetink, Personalistisch 
Socialism• naar drieiirlei Junderina, zoals 
geciteerd door W. Thomassen in : Bank 
en Temming (red.), Van brede visie tot 
smalle marae: acht prominente socialisten 
overSDAPen PvdA, Alpen a/d Rijn , 
1981, p. 1os . 
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wetcn te hervormen . Wederom was de ambitie om 
een grote volkspartij te worden waar de andere par
tijen bij coalitievorming niet omheen konden, maar 
de drijfveer hierachter was een andere. Was er na de 
oorlog nog sprake van doorbraak om de doorbraak 
(zie de resultaten van de enquete van de wBs), nu 
ging het primair om het doordrukken van socialisti
sche hervormingsvoorstellen. Hiervoor werd het 
nodig geacht de middenpositie van de confessione
len te breken en andere partijen afhankelijk te 
maken van de PvdA in plaats van andersom. De ge
s hiedenis leert ons dat deze spagaat bestaande uit 
e n electorale strategic gericht op het midden 1 1 en 
een radicale politieke strategic niet is gelukt. 1 2 Dit is 
cchter te wijten aan politieke inschattingsfouten 
(Den Uyl), overschatting van de eigen mogelijk
h den (Kombrink) en miscommunicatie (Van 
Thijn). 1 3 De spagaat in geen onmogelijkheid. 

Eindelijk doorbraak 
Het Lijkt er op dit moment op alsof de doorbraak uit-
indelijk al nog is gelukt. Andere partijen kunnen al 

jarenlang niet om regeringsdeelname van de PvdA 
h en; het ziet er vooralsnog naar uit dat zij ook in 
2oo2 haar coalitiepartners voor het uitzoeken heeft 
en haar electoraat komt uit aile lagen van de bevol
king. 1

4 Het beginselprogramma sluit naadloos op 
deze positie aan . Witteveen geeft dit zelf ook met 
zoveel woorden toe. In het partijblad Pro van 8 no
vember zcgt hij dat de kans op verwezenlijking van 
on programma vergroot wordt, doordat we telkens 
m t andere stromingen thema's en uitgangspunten 
delen. Door De Groene Amsterdammer werd Witte
v n de vraaggesteld of de PvdA nu ook op papierde 
oud centrumpositie van het CDA heeft ingenomen. 
Hij antwoordt hierop: 'Ik denk inderdaad dat dat zo 
i . ( ... )De kernwaarde van het organiseren van soli
dariteit is voor beid richtingen (PvdA en c DA -

M M) belangrijk. Maar met het liberalisme delen we 
bijvoorbeeld de nadruk op vrijheid en ontplooiing, 
nook dati heel wezenlijk. ( ... ) Evenzogoed zijn er 

m r thcma's dan ooit die aansluiten bij de milieu-

principes van Groen Links. ( ... ) Overigens kan een 
positie in het centrum best radicaal zijn.' 15 Een elec
torale positie in het centrum kan zeker wei radicaal 
zijn, maar daar kiest de commissie onder Ieiding van 
Witteveen niet voor. Zij lijkt de nieuwe middenpo
sitie juist te hebben aangegrepen om de stellingna
mes van de sociaal-democratie te verzachten. Dat 
wil ik hieronder verder toelichten. 

Meer mensbeeld dan maatschappijbeeld 
Tussen Droom en Daad grossiert in levenskansen. Maar 
liefst acht keer wordt hartstochtelijk voor gelijkheid 
van kansen gepleit. Kansgelijkheid is in wezen een li
beraal streven. Het impliceert dat mensen zichzelf 
moeten redden, omdat ze dezelfde startpositie heb
ben . De overheid brengt mensen tot een bepaalde 
streep. Daarna klinkt het startschot en kan de over
heid aan de zijlijn toekijken hoe de mondige burger 
zich als een marathonloper hijgend en steunend naar 
de finish ontplooit. Gelijkheid van kansen wordt een 
sociaal-democratisch thema zodra de startlijn gede
finieerd wordt, bepaald wordt waar de punten zijn 
waar sponsen met water worden aangereikt en geke
ken wordt naar de manier waarop de supporting 
plaats vindt. In termen van dit soort nuances is het 
beginselprogramma vee] te summier. De kritick dat 
de commissie te vaag en te kort door de bocht is ge
gaan is vakcr gehoord. Zij verdedigde zich door te
rccht te stellen dat het bedrijven van praktische po
litick niet haar taak is. Bovendien stelt zij dat er geen 
helder traject van droom naar daad is. 16 Daar heeft 
zij allemaal gelijk in, maar op het punt van kansge
lijkheid zou juist hartstochtelijk gepleit moeten 
worden voor een grote overheidsrol om gelijkheid 
van kansen ook metterdaad te bewerkstelligen. Als 
dit ontbreekt moet het streven naar kansgelijkheid 
niet zo prominent aanwezig zijn als nu het geval is, 
wil er sprake zijn van een sociaal-democratisch be
ginselprogramma. Men kan niet, zoals de commissie 
doet, volstaan met het maken van kleine statements 
die kansgelijkheid moeten bevorderen, zoals 'em 
powerment', 'onderwijs' en 'Europa'. 

1 1 II t was in '77 bewust beleid van de 
campagnecommissic om vecl stem men 
van d middengroepen te trekken door 
Den Uyl als br de staatsman te profl
lcrcn. Met succes. 
I 2 Zle bijvoorbeeld: Ph. van Praag jr., 
Suaua" en J/Jum: e!fjaor Intern debat in 
de Pvd.~ (1966-'77), Amsterdam, 199 1. 
13 Den Uyl gaf de formatieopdracht 
\OOr zij n lwccde kabinet terug, omdat 

hij ten onrcchte dacht dat het PvdA
congres nict akkoord zou gaan. 
Kaderleden als KomiJrink bleven ervan 
overtuigd dat het CDA, waar men mee 
in gesprek was, niet met de vv D zou 
gaan regeren. PvdA-onderhandelaar 
Van Thijn ging ervan uit dat formateur 
Den Uyl de grens van het maximaal 
haalbare zou aangeven en dat hij dus 
niet ruimhartig hoefde te zijn met 

concessies. Uiteraard was er meer aan 
de hand , maar het voert te vcr om daar 
hi er dieper op in te gaan. 
1 4 Zie bijvoorbeeld kiezersonderzoek 
van 'Motivaction' in HP /De Tijd, 15 
december 2ooo, p. 54· 
1 5 'Met een program had Kok anders 
geregeerd', De Groene Amsterdammer, 2 8 
oktober 2ooo, p. 1 2. 

1 6 'Tussen droom en daad', § 4· 2. 
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Deze tekortkoming is des te relevanter omdat 
het stuk meer een mensbeeld dan een maatschappij
beeld schetst en het vertrouwen in de maakbaarheid 
van de samenleving loslaat. Hierdoor krijgt elk plei
dooi een sterk op het individu gericht karakter. J uist 
de combinatie van dit indivualistische perspectief 
met de wei gering ecn heldere overheidstaak in deze 
te definieren leidt tot de liberale gedachte dat het 
aangrijpen van kansen door individuen het hoogste goed 
zou vormen. De sociaal-democratie is er juist voor 
om het proces van het aangrijpen van kansen waar 
nodig te ondersteunen. 

lk voel mij uit onverwachte hoek gesteund in de 
constatering dat het hier niet gaat om het ontbreken 
van het aangeven van een praktische weg van droom 
naar daad, maar om een ideologische deficH!ntie. 
Nota bene het wetenschappelijk bureau van de vv D 

schreef in een reactie: 'Als sociaal-democraten bur
gers werkelijk gelijke kansen willen bieden, moeten 
zij dus ook aanvaarden dat daaruit ongelijke verhou
dingen in de maatschappij zullen ontstaan. Oat is 
niet het gevolg van duistere marktkrachten, zoals 
Hajer en Kalma menen, maar van natuurlijke ver
schillen tussen mensen. Als sociaal-democraten 
zover zijn dat zij de mens aanvaarden zoals hij is, 
moeten zij het streven laten varen om aile achter
standen en ongelijkheden weg te poetsen.' 1 7 

Het gaat mij hier met name om de constatering 
dat een pleidooi voor gelijke kansen impliceert dat 
ongelijke verhoudingen in de maatschappij aan
vaard worden. Dit is precies wat de commissie 
doet. Met het aanvaarden van verschillen doet zich 
het risico voor dat men het streven om de gevolgen 
van natuurlijke ongelijkheid en achterstand weg 
te poetsen laat varen. De sociaal-democraat ken
merkt zich nu juist hierdoor dat hij dit streven niet 
laat varen . 

Het is overigens niet zo dat liberalisme versus 
socialisme gelijk staat aan het streven naar kansge
lijkheid versus het streven naar gelijkheid van uit
komsten. Ook een socialist mag streven naar kansge
lijkheid, maar geeft daarbij meteen aan hoe hij dit 
doet omdat hij sceptisch is over de mogelijkheden 

hiertoe. Een socialist heeft dus twee mogelijkheden 
( benader ingswij zen): 

- Hij geeft aan hoe hij kansgelijkheid nastreeft 
en waarom hij in dit streven slaagt. Hij beargu
menteert dus overtuigend dat kansgelijkheid 
niet leidt tot ongelijke uitkomsten. Tussen 
droom en daad liggen geen praktische bezwaren. 
- Er wordt niet aangegeven hoe kansgelijkheid 
nagestreefd wordt, noch of dit lukt. Dan wordt 
dus toegegeven dat kansgelijkheid leidt tot onge
lijke uitkomsten. De liberaal streeft in deze bena
deringswijze naar kansgelijkheid en een socialist 
naar gelijke uitkomsten. 

Hier moet het a! of niet ontbreken van praktische 
bezwaren de keus bepalen voor een van deze twee 
benaderingswijzen. 

Het nastreven van gelijke uitkomsten kan allerlei 
vormen aannemen. Ik zie hiervan echter nauwelijks 
iets terug in het concept-beginselprogramma: een 
intensief pleidooi voor vergaande inkomensnivelle
ring ontbreekt; 1 8 armoede wordt niet als relatief 
begrip erkend (vermijding van relatieve armoede in 
plaats van absolute armoede als strijddoel); demo
cratisering wordt aileen gezien als een begrip gere
lateerd aan staatsorganen als het koningshuis en de 
Europese Unie, terwijl er nog andere maatschappe
lijke sferen zijn waar machtsgelijkheid nagestreefd 
kan worden. De Sociaal-economische Raad is ster
ker doordrongen van het nut van machtsgelijkheid 
dan de beginselencommissie van de PvdA. 19 

Dit alles leidt tot de constatering dat het door
braak-essay 'Tussen droom en daad' een verzachting 
inhoudt van de eigen stellingnames op het punt van 
een egalitaire samenleving. Het lijkt geen toeval dat 
in het onderhavige beginselprogramma de term 'so
cialisme' iiberhaupt ontbreekt. 

Het nieuwe beginselprogramma past uitstekend 
bij een gematigde brede volkspartij die kan steunen 
op de sympathie van de gehele bevolking en waar an
dere partijen niet omheen kunnen in geval van coali
tievorming. Het feit dat het program meer een 
mensbeeld dan een maatschappijbeeld beschrijft, 

1 7 K. Groenveld en P. van Schie, 
'Burger is met liberaHsme beter af', 
NIICHandelsblad, 12 december 2ooo. 

Hun opiniestuk is een reactie op het 
artikel in dezelfde krant waarin 
Maarten Hajer en Paul Kalma afstand 
nemen van het concept-beginsel
programma. 
1 8 In verhullende termen komt het 

vermijden van al te grate inkomens
verschillen wei eens ter sprake, maar 
niet als duidelijke keus. Maar juist de 
scepsis over het kunnen bereiken van 
kansgelijkheid noopt de sociaal
democraat tot een intensief pleidooi 
voor inkomenssolidariteit. Zo luidde 
ook de conclusie van de in 1 999 
door NietNix en de PvdA georgani -

seerde expertmeeting over de Derde 
Weg. 
1 9 Onlangs adviseerde de s E R om 
!eden van de Raad van Commissarissen 
voor eenderde dee! te Iaten voordragen 
door werknemers. Aandeelhouders 
kunnen met driekwart van de stemmen 
een benoeming tegenhoucien in di t 
voorstel. 

be vest' 
ocialis1 

doorbr 
van rna 
depolit 
dcrspal 
waar d 
non-pc 
dergra1 
het eth 
onver 
zoeken 
mete 
H tk~ 
progra! 
worde1 
doxale 
van W 
de Pvd 
terwij~ 
weer 
ventig 
en inkG 

Het 
Het tVI 

gral1111'] 
h teen 
d kon 
criteri1 
ging d1 
ceerde 
kan pol 
verschi 
ginselp 
van de 
s he ui 

On 
en 'In 
wordt 
menle1 
op: 'P1 
in de 
I id' el 
culture 
identit 



eden 

ltreeft 
eargu
kheid 
i'ussen 
ren. 
kheid 
wordt 
onge
bena-

cia list 

tische 
1 twee 

llerlei 
relijks 
t: een 
iVelle
datief 
edein 
lemo
gere
'en de 
tappe
rreefd 
: ster
kheid 

door
~hting 
llt van 
ral dat 

' n so-

.kend 
~unen 

aran
coali-
r een 
:rrijft, 

rde 

n 
rissen 
lragen 
rs 
mmen 
it 

s &..o 2 2oo 1 

b v tigt dit beeld: de noties van het personalistisch
socwhsme geld en ( opnieuw) als meermiddel voor de 
d rbraak. Bovendien impliceert deze verschuiving 
van maatschappijbeeld naar mensbeeld een zekere 
dcpolitiscring, hetgeen eigen is aan een bestuur
d r partij (denk daarbij aan de ideologische crisis 
waar de K v P in terecht kwam onder Ieiding van de 
non-politi u Van Agt toen de centrumpositie on
d rgraven werd. Ook de in I 947 geuite vrees voor 
h t ethisch nevaar blijkt gegrond: men probeert het 
onvcrenigbare te verenigen en samenwerking te 
zoeken in plaat van confrontatie. Dit gaat gepaard 
met ecn rninder duidelijke ideologische profilering. 
H t kan dan ook niet per definitie als het beginsel
programma van een socialistische partij beschouwd 
worden. Zoals Jouke de Vries opmerkt: 'Het para
doxale van het beginselprogramma is dat de tekst 
van Witteveen meer geschikt zou zijn geweest om 
de PvdA in de jaren zeventig tot zinnen te brengen, 
terwijl de huidige maatschappelijke constellatie juist 
w er om een beginselprogramma a Ia de jaren ze
vcntig zit te springen: spreiding van macht, kennis 
en inkomen'). 20 

/let beoinselpronramma als houvast voor politici 
Het tweed criterium waaraan ik een beginselpro-

• gramma toets noemde ik reeds in de inleiding: biedt 
hct en houvast voor de politieke keuzes die de partij 
de komende tien a twintig jaar client te maken? Dit 
criterium komt onder andere voort uit de overtui
ging dat jui teen samenlcving die steeds gecompli
c rder wordt vraagt om vaste bakens. Bovendien 
kan politick aileen bestaan bij de gratie van duidelijke 
vcr hill n in maatschappijvisies. Het concept-be
gins !programma schiet hier met name op het gebied 
van de multiculturele samenleving en de economi-

h uitdagingen waar Nederland voor staat tekort. 
nder de kopjes 'Het problecm van de migratie' 

en 'lnterculturaliteit als uitdaging en als ideaal' 
wordt aandacht besteed aan de multiculturele sa
mcnlcving die Nederland is. Een paar term en vall en 
op: 'Prioriteit heeft het scheppen van levenskansen 
in de cig n omgeving', 'een actief inburgeringsbe-
1 id' en 'niet gedwongen assimilatie en gefixeerde 
culture! identiteit ('integratie met behoud van 
idcntit it') taan voorop. ( ... ) Ieder individu bepaalt 

2o Met de vcrgelijking tussen het 
nieuwe beginselprogramma van de 
PvdA en de houding van de voormalige 
K VP wat betreft de relativering van de 
politick bevind ik mij in het prettige 

tot op zekere hooate zelf hoe en hoe vergaand hij of zij 
wil assimileren.' Daarna volgt de constatering dat 
culturele verschillen de maatschappij als geheel ten 
goede komen. Eerder was al gepleit voor 'schep
pende' culturele ongelijkheid. 

Dit alles is te vrijblijvend geformuleerd in een 
tijd waarin intolerantie hand over hand toeneemt. 
Vee! mensen in de maatschappij zijn, met name 
onder invloed van 'keurige mensen' als Frits Bolke
stein en Henk Kamp met de geplastificeerde pas
sages uit het regeerakkoord onder zijn arm, alloch
tonen in Nederland als een 'groot probleem' gaan 
zien. De praktische vertaling daarvan in beleid is 
hier niet zozeer het gevaar, maar wei de verandering 
van normen en waarden binnen de maatschappij. 
Ter illustratie: in het vee! gelezen gratis ochtend
krantje Metro was op 4 januari 2oo I in een ingezon
den brief het volgende te lezen: ' ... de reden dat 
velen zo sceptisch zijn over de opvang van tiendui
zenden mensen is dat Nederland een van de dichtst
bevolkte Ianden ter wereld is en dat vel en daar dage
lijks de last van ondervinden: de drukte, het verkeer, 
de belachelijk hoge huizenprijzen, nauwelijks een 
stukje grond voor een particulier. Snapt Kaashoek 
(Columnist van de 'Metro' - MM) dan niet dat het 
daar om gaat, om levensruimte, als de politick be
sluit dat die Tilburgse asielzoeker hier geen rechten 
heeft om beroep te doen op leefruimte.' In de jaren 
'8 o had deze man uit Sittard a! lang een rechtszaak 
aan de brock gekregen. 

Als er in dit soort termen over het asielzoekers
vraagstuk wordt gesproken, dan moet de PvdA daar 
met dezelfde krachttermen op reageren. In dit Iicht 
was ik dan ook erg geschokt door de opmerkingen 
van de Groningse burgemeester Jacques Wallage: 
'Persoonlijk ben ik er voorstander van om asielzoe
kers die een crimineel delict plegen, hetland uit te 
zetten.' Hij baseerde deze mening op bevindingen 
van een gcheim rapport en kon ook nog niet waar
maken wat hij zei: internationale verdragen staan dit 
in de weg. Hier is dus sprake van je reinste popu
lisme. Terwijl de (sociaal-democratische) politick 
wat dit onderwerp betreft juist moet overtuigen en 
verstandiger moet zijn dan de tijdgeest en de waan 
van de dag. Ja, zelfs het als een uitdaging moet be
~chouwen om de publieke meningsvorming in deze 

gezelschap van hoogleraar bestuurs
kunde Prof. Dr. J. de Vries. Zie het 
artikel 'Nieuwe en oude politick in de 
PvdA', Staatscourant, 1 3 december 
2000. 
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te bei'nvloeden en zo nodig te veranderen. Paterna
listisch misscruen, maar wei nodig. Een halfzacht 
pleidooi voor het toestaan van assimilatie tot op zekere 
hoogte past in daar in elk geval niet in. 

De passages over Europa in het nieuwe beginselpro
gramma volstaan daarentegen beter. Hier wordt wel 
een missie gepresenteerd: een Europese grondwet, 
civil socieo/ en goed georganiseerde overlegeconomie 
worden gepropagandeerd. Wei is het jammer dat de 
economische discussie in het algemeen niet meer 
touwtjes krijgt toegeworpen in dit stuk. Waarom 
wordt niet een stelliger keuze gemaakt voor een 
Rijnlandse kenniseconomie waarin de kracht, an
ders dan in Amerika, gelegen is in basiszekerheden 
in combinatie met flexibiliteit? 2 1 Een economic 
waarin de collectieve sector de kwaliteit kan bieden 
die zij client te bieden en waarin zeggenschap voor 
iedereen ook tot in het hoogste bedrijfsniveau door
dringt. De scepsis over de maakbaarheid van de sa
menleving die Witteveen aan de dag legt is een lo
gisch gevolg van zijn weigering de discussie in het 
economische te trekken. (Denk aan wat Van Oor
schot in '47 zei: 'Het econornisch socialisme wordt 
een persoonlijkheidssocialisme' .) Juist de komende 
tien a twintigjaar is evenwel een krachtige progres
sieve economische politick noodzakelijk. Ik zal bier 
een voorbeeld van geven. 

Veel PvdA-politici zien in de toekomst een grate 
rol voor de reT-sector weggelegd in de economic. 
Momenteellijkt de opkomst van deze sector echter 
te haperen. I CT-bedrijven hebben een langere aan
looptijd nodig dan bedrijven in andere sectoren 
voordat hun investeringen rendabel worden. Dit 
komt doordat I CT-bedrijven met relatief hoge aan
vangsinvesteringen te maken hebben ( opzetten van 
het netwerk, uitdenken van een concept) en relatief 
lage variabele kosten. Bovendien duurt het bij een 
doorbraaktechnologie als 1 c Teen paar jaar totdat de 
technologic ingeburgerd is in het dagelijks werk en 
Ieven. In deze 'overgangsfase' leidt het gebruik van 
ict eerder tot kosten dan dat het iets oplevert. Later 
komen de efficiencyvoordelen. 22 

Als 1 CT nu reeds geacht wordt commercieel ex
ploiteerbaar te zijn leidt dit tot te hoge prijzen voor 
ict-producten. De sector zal daardoor altijd een 
kleine afzetmarkt houden en niet tot valle wasdom 
komen. Patrick Keane, media-analist bij het Ameri
kaanse Jupiter MediaMatrix, zegt het als volgt: 
'Consumenten zouden dat niet pikken (het vragen 
van abonnementsgeld voor websites - M M). Ze zijn 
vee] te verwend met alles wat gratis is op internet. 
Het huidige zakelijke model moet en kan op den duur 
gaan werken, daar ben ik van overtuigd. In de ko
mende jaren gaan in de v s nog eens twintig miljoen 
huishoudens online, wat de markt versterkt. Daar
naast verwacht ik vee! van de convergentie van Tv en 
P c.' 2 3 Het ziet er echter niet naar uit dat de fman
ciele markten het geduld aan de dag leggen dat nodig 
is om uiteindelijk profijt te trekken van de zegenin
gen die deze sector onze maatschappij kan bieden. 
Hier is dus sprake van marktfalen waar de overheid 
op moet inspringen. Bijvoorbeeld door kredieten te 
verstrekken aan bedrijven die we] hun bedrijfsvoe
ring op orde hebben, maar vanwege de kleine klan
tengroep en de hoge aanvangsinvesteringen hun 
producten nog niet commercieel kunnen exploite
ren. Maar waar schrijft Witteveen dat de overheid 
aanvullende maatregelen client te nemen als de 
markt niet volstaat (d. i. marktsocialisme)? N ergens! 
Uiteraard had de commissie geen reddingsplan voor 
Letsbuyit.com hoeven schrijven. Maar PvdA-politici 
staan de komende jaren met hun hand en in het haar 
als ze de PvdA-beginselen willen gebruiken om de 
kenniseconornie op een sociaal-democratische ma
nier vorm te geven. 

Zo oak bij de grondpolitiek, eveneens een eco
nomisch vraagstuk. Hoe wordt de schaarse ruimte 
die Nederland biedt door een sociaal-democraat be
naderd? Je weet het niet, want de beginselen zeggen 
er niets over. Of wat te denken van de nutssector. 
Waarom staat er niet dat de overheid moet garande
ren dat iedereen betaalbare toegankelijkheid heeft 
tot stroom en water? Hoe zij ruervoor zorgt is weer 
een zaak van de dagelijkse politick. Maar een sociaal
democraat moet wel een uitgangspunt hebben. Dit 

2 r Wederom stcun uit onverwachtse 
hoek voor dit pleidooi: de Telders
stichting concludeerde onlangs dat de 
algcmene basis van sociale zekerheid tot 
een grotere Oexibiliteit en aanpas
sL'lgscapaciteit leidt die paradoxaal 
genoeg niet onder doet voor de 
Amerikaanse. In de vs bijvoorbeeld is 
de ziektekostenverlekering vaak 

gebonden aan de werkgever en 
verliest men zijn rechten bij baan
wisseling, die daardoor risicovoller is 
dan in ons systeem. Zie S.K. Kuipers 
c.s., Groei, lnkomensverdelina en 
Economische Orde, Teldersstichting, 
Den Haag, 2ooo. 

Plan 2000, april 2ooo, pp. 162 - 182 

(Publicatie van het Centraal Plan
bureau), of V. Frissen, 'let en arbeid in 
het daaelijks Ieven', december 1999 
(Werkdocument van het Rathenau 
Instituut). 
23 Uit: 'Sneuvelen of wachten op 
betere tijden', NRC Handelsblad, 1 3 
januari 2oo 1, p. 2.). 

2 2 Zie bijvoorbeeld: ' De vernieu
wende economic', Centraal Economisch 
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is nu h laa niet het geval. Het raamwerk en het hou
vast dat het onderhavige beginselprogramma biedt 
voor progr ieve economische politick is te fragiel. 
Tcrwijl de politieke agenda van PvdA-politici als 
Adri Duijvcstein en Ferd Crone voldoende bouw
tcnen aanlevert. 24 

lot 
Dr commissie-Witteveen heeft de doorbraak om
armd maar laat de kansen voor krachtige progres
icvc politick die dit biedt liggen . De spagaat tussen 
I torale en politieke strategie in de jaren '70 heeft 

niet tot het gewenste resultaat geleid. Deze uitdaging 
wil de commissie niet opnieuw aangaan: haar pro
gramma is een compromis an sich. Maar de prakti
s he politick is er voorde compromissen, terwijl een 
begins !programma een houvast moet bieden. Het is 
vr md datTweede Kamerleden van de PvdA radica
l r uit de hoek komen dan het eigen beginselpro
gramma. De commissie maakt van het mid del ( een 

24 Zie bijvoorbeeld: F. Crone, 'Nieuwe 
economie, nicuwe Wassenaar?', s&.J:>, 
augustu 2ooo; Adri Duijvestein, Jeroen 
Dijsselbloem en Staf Depla, 'Kabinet 
pakt ruimteverspilling nauwelijks aan', 
De Vo/kskrant, 30 december 2ooo; Denk 
ook aan hct initiatief om te komen tot 

middenpartij zijn) tot een doel op zich (socialisering 
van de maatschappij etc.). Dit beginselprogramma 
schetst vooral een non-politiek mensbeeld, geen 
maatschappijbeeld. De commissie lijkt zich hiermee 
te scharen achter de sociaal-democraten die net zo 
lang bij de pakken neer gaan zitten totdat de helft van 
hen verzucht dat het maar niet wil lukken met die 
maakbaarheid en de andere helft blijft verkondigen 
dat ze het lidmaatschap tijdens de WAO-crisis opge
zegd heeft. Zij maakt hiermee de erosie van de over
heid tot een se!fu!filling prophesy. Een overheid die 
jarenlang in gebreke is gebleven kan moeilijk het ver
trouwen van de burgers genieten. De politiek moet 
dit even wei niet als gegeven beschouwen, maar zelf 
een kentering bewerkstelligen. 

MICHIEL MULDER 

was betrokken bij de Jonge Socialisten en bij NietNix. 

Momenteel is hij student economie en inhoudelijk 
medewerker van de Tweede Kamerjractie van de Pvd.A. 

~ 

een koopsubsidie. Een ander voorbeeld: 
de hierboven bepleitte vergroting van de 
bedrijfsdemocratie wordt ondersteund 
door de omarming door Ad Melkert van 
het in voetnoot 19 genoemde s E R

advies reeds voordat het gepubliceerd 
was. 
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