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NIEUWE BEGINSELEN GEWOGEN 

De actualiteit 

Een goed beginselprogram 
biedt een perspectief voor 
het lange termijn handelen 

van het program 

van 1895 trekkenden en verbruikers 
wordt behaald. 

van de sociaal-democratie, 
De uitsluiting als rege· 

ringspartij, de nauwe bin· 
geeft zicht op de belangen 
die de partij wil dienen en 
de maatschappelijke coali-

BERTUS MULDER 
ding met de vakbeweging, 
de economische crisis en de 

ties die de partij wil aangaan, is discriminerend ten 
opzichte van andere politieke stromingen en rich
tinggevend voor verkiezingsprogramma's. Daar 
ontbreekt het aan bij het concept-beginsel-program 
'Tussen droom en daad'. De uitdaging van het libe
raUsme wordt niet beantwoord. 

In de zes voorgaande beginselprogramma's van 
SOAP en PvdA is steeds gezocht naar een - wisse
lende - combinatie van twee elementen. Enerzijds 
wordt gewezen op de problemen waar de ontwikke
ling van het kapitalisme grote groepen mensen voor 
plaatst, anderzijds wordt de partij gezien als instru
ment om die groepen in politick opzicht bijeen te 
brengen. We vinden dat geprononceerd terug in het 
beginselprogram van 1 9 3 7, waarmee de soAP de 
basis legde voor de regeringsdeelname in 1939. Het 
programma begint met het doe) van de partij: 

'De partij stelt zich ten doe! de verwezenlijking 
van het democratisch sociallsme: een maatschappij 
op de grondslag van gemeenschapsbezit van de 
voornaamste productiemiddelen met gemeen
schapsbeheer van het bedrijfsleven en met waarbor
ging van geestelijke en staatskundige vrijheid, opdat 
voor allen welvaart en bestaanszekerheid mogelijk 
worden, gelijke maatschappelijke voorwaarden tot 
ontplooiing der persoonlijkheid worden geschapen 
en het gemeenschapsleven kan opbloeien'. 

Deze doelstelling is geent op de volgende ana
lyse: 

In de kapitalistische maatschappij is de grote 
massa des volks gescheiden van de voornaamste pro
ductiemiddelen zodat zij in economisch opzicht af
hankelijk is van de betrekkelijk kleine klasse die over 
die productiemiddelen beschikt en deze aanwendt, 
niet ter bevrediging van de volksbehoeften, maar tot 
het verkrijgen van winst, welke ten koste van loon-

opkomst van het nationaa). 
socialisme leidden ertoe dat de soAP op zoek is naar 
verbreding van zijn basis. Het program constateert 
dat het kapitalisme 'velerlei verzet' oproept, 'in de 
eerste plaats dat der arbeiders'. Maar ook anderen 
worden door de crisis getroffen. Het program wil 
deze groepen naar zich toetrekken, door ze op in 
nieuwe wijze aan te spreken: 

'Het verzet van deze groepen komt, evenals dat 
der arbeiders, mede voort uit de wil tot handhaving 
der menselijke persoonlijkheid en uit het verlangen 
naar een redelijke en rechtvaardige inrichting der sa· 
menleving'. 

Beginselprogramma's werden herschreven met 
het oog op de gewijzigde maatschappelijke ontwik· 
keling, alsmede de zich wijzigende poUtieke ver· 
houdingen. Waar staan we, na de val van het Oost· 
Europese communisme en de opmars van het share· 
holder-kapitalisme? Wat is de centrale boodschap 
van het voorliggende conceptbeginselprogram1 
Kunnen we er wat mee, zegt het wat over waar de 
PvdA in het verleden voor heeft gestaan? Geeft het 
inzicht in de nieuwe uitdagingen voor de sociaal-de· 
mocratie? Geeft het weer wat de plek is van onze be
weging, geeft het richting aan de politieke koers van 
de PvdA, nationaal en internationaal? Geeft het een 
antwoord op de liberale uitdaging van deze tijd, be
heist het een alternatief voor de terugtredende over
heid, formuleert het een antwoord op de privatise
ring van nutsvoorzieningen en sociale wetgeving? 

Helaas, het concept-program is bij alle wijdlo
pigheid blijven steken in een discussie over de in
terne consistentie van het waardepatroon van de so
ciaal-democratie. Het is ' programmatisch zo alge· 
meen dat het niet onderscheidend is, noch in haar 
politieke profiel, noch ten opzichte van andere poli· 
tieke stromingen. Het conceptprogram 'Tussen 
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I room en Daad ' is een belijdenis. Het program be
gint zo: 

'De Partij van de Arbeid maakt dee! uit van een 
intcrnationale, wereldomspannende sociaal-demo
crati ch beweging. Oeze beweging ontleent haar 
b taan recht aan de permanente strijd voor mense
lijk waardigheid, sociale rechtvaardigheid, daad
w rkclijke vr de en democratische verhoudingen'. 

n lctterlijk zegt het programma daarna: 'A an het 
handelen van de Partij van de Arbeid ligt het geloof 
in de g lijkwaardigheid van mensen ten grondslag'. 

Oat is mooi. Oat is heel mooi. Wij zijn echter 
g n kcrk, wij zijn een politieke partij. 

Wat wij nodig hebben is een actueel beginselpro
gram dat gcent i op een analyse van het kapitalisme 
n en bij het huidige tijdsgewricht passende poli

tick trategie. 

Uberale uitdaninB 
Oat h t anders kan, moge blijken uit het de wijze 
waarop het DA P-beginselprogram uit 1895 tot 
tand kwam en vooral uit de grondige wijze waarop 
d begin elen destijds wcrden bediscussieerd. Daar
om d z v rre hi torische terugblik. 

entraal staat de afbakening ten opzichte van het 
sociaal-libcralisme, belichaamd in de partij van de 

• Rachcalcn, die later opging in de Vrijzinnig Demo
cratischc Bond . Het is een debat over minstens vier 
jaar, dat in aile heftigheid losbarst in de verkiezings
trijd van 1891, waarin de radicale voorman mr. 

W .F. Trcub in het kiesdistrict Schoterland fron
taal , n met ucce , de aanval inzet op het zittende 

ciali ti he kamerlid Oomela Nieuwenhuis. De 
D 8 vcrliest in I 891 met zijn parJementaire verte

gcnwoordig r h t vertrouwen in de parlementaire 
w g, n de Radicalen - voorstander van algemeen 
ki r ht en sociale wetgeving - behalen in 1 89 1 
tw , in 1 94drie en in 1897 vier kamerzetels. Het 
b gins I program van de SDA P in 1895 komt tot 
stand tegcn deze sociaal-liberale verdrukking in. 
T\\l'C publicati s zijn daarin cruciaal: de Neder
land ·c vertaling van de Fabian-essays en de studie van 
Frank van der Goes, Ornanische Ontwikkeling der 
lfaar chapplj. 

In 1 891 al vertaalt Wibaut op voorstel van Frank 
van d r o en met hulp van P. L. Tak de Fabian -es
laJs. Oaarin zctten een aantal Engelse socialisten de 

1 . Soc>alisme (Fabian essays in socialism), 
vertaald door F.M. Wibaut, 
Amsterdam, 1 891, p. 4'. 

aanval in op het parasitisme, het verkrijgen en verte
ren van inkomsten uit grondrente waar geen pro
ductieve bijdrage aan de maatschappij tegenover 
staat. Het parasitisme wordt gezien als veroorzaker 
van de ondergang van de maatschappij door 'oneer
lijkheid, nutteloosheid, zelfzucht en losbandige el
lende en een dwaas verspillen van de heerlijkste 
middelen om een edel en gelukkig Ieven te lei den' 1 • 

Een van de essayisten, Webb, benadrukt het fail
liet van het individualisme en de 'onweerstaanbare 
opkomst van socialistische denkbeelden' 2 • Hij con
stateert dat het privaatbezit geleidelijk aan geregle
menteerd en beperkt en in sommige gevallen opge
heven is . De leer van het socialisme is daarom ook 
slechts de bewuste en uitgesproken erkentenis van 
grondbeginselen der maatschappelijke inrichtingen, 
die reeds lang voor een dee! onbewust zijn aangeno
men ( ... ). 

William Clarke trekt de analyse van de parasi
taire grondrente door op het kapitalisme. Historisch 
gesproken is de kapitalist iemand die ondanks aile 
ruwheid maatschappelijk nuttig was, en daarom 
kwam hem een ondernemingsloon toe. Maar dat is 
verleden tijd. De winstdrukkende concurrentie 
dwingt tot het bijeenbrengen van kapitaal van ver
schillende kapitalistenl, wat leidt tot de· opkomst 
van bestuurders (managers). De kapitalist die opge
houden heeft bestuurder te zijn, is enkel rentetrek
ker geworden. Het is de bestuurder die metterdaad 
de onderneming leidt; 'de kapitalist is niets anders 
dan een nietsdoende dividendtrekker '4. Clarke sig
naleert de opkomst van 'rings' en 'trusts' en consta
teert dat monopolies aile kracht ontnomen hebben 
aan de vrijheid van mededinging. Het kapitalisme 
heeft daarmee zijn eigen grondbeginselen tenietge
daan; het ondermijnt vrijheid van bedrijf, vrije ruil 
en vrijheid om te kopen. Clarke betoogt dat 'kapita
lisme en democratic niet sam en kunnen gaan, zoals 
men tot nu toe meende. De vooruitgang van kapita
lisme en die van democratic kunnen zich niet even
redig bewegen zonder elkaar te belemmeren' 5. 

Maar de maatschappij kan heel goed bestuurd wor
den zonder kapitalisten . Een grote en duurzame uit
breiding van het beheer van bedrijven door een de
mocratisch gekozen overheid ligt daarom in het ver
sthiet.' 

De Fabian-essays zijn van grote betekenis. Saks 

2. Idem, p. 46. 
3· Idem, p. 137 . 
4.Idem, p. 138. 
5· Idem, p. t 6o. 
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schrijft over deze jaren: 'Wij waren geen van allen 
meer Marxist, dan met het feit bestaanbaar is, dat 
wij halve of kwart Fabians waren; wij waren allen 
min of meer doortrokken van de geest van het En
gelse socialisme, al zwoeren wij bij het Duitse al
leen'6 Frank van der Goes sluit het manuscript van 
Oraanische OntwikkelinB der Maatschappij af in januari 
I 8 9 2. Het was een reactie op de polemiek van I 8 9 I, 

en werd door het moment van uitkomen in I 894 te
vens gezichtsbepalend voor de dan opgerichte 
SDAP7. 

Van der Goes noemt een aantal bezwaren die het 
liberale kapitalisme aankleven. Het marktmecha
nisme, waardoor het evenwicht tussen productie en 
consumptie zich 'van zelf' herstelt, werkt niet dan 
nadat verspilling en ongeluk op grote schaal hebben 
gewoed 8. Ten tweede veronderstelt efficiëntie 
voortbrenging op grote schaal , doch dit stuit af op 
de zelfstandigheid van de ondernemingen: 'als die 
ondernemingen minder op zichzelf stonden, zou de 
onderlinge strijd ook niet zoveel kosten '9. Verbete
ringen in de productie komen dan ook ondanks de 
concurrentie tot stand. Nadeel is ook de reclame, 
die op de productieve arbeid drukt. Het gevolg daar
van is dat een onnatuurlijke macht van producenten 
de consumptie regelt: 'Meer en meer zullen de lei
ders van de voortbrenging de macht in handen krij
gen, de trusts die beschreven zijn als de jongste ver
heffing van de productie zijn bovendien instellingen 
van een despotisme over het verteren, dus over het 
gehele leven, als nog nooit in de politiek beleefd 
is' 10

. In de derde plaats leidt de concurrentie tot een 
permanent gevoel van onveiligheid 1 1

• Het gevolg is 
dat velen van hun werk afkerig en voor hun arbeid 
ongeschikt raken . 

De distributie kenmerkt zich door een ondoor
dringbare muur tussen voortbrenger en verbruiker, 

'een muur waarin maar één poort is', die door een 
laag van tussenpersonen bewaakt wordt om er de ge
bruikelijke provisie van op te strijken 1 2

. Een allengs 
eenvoudiger ingerichte voortbrenging zou met een 
veel minder talrijke en veelsoortige klasse van tus
senpersonen toekunnen 1 3 . De socialistische hervor
ming van het eigendomsrecht versch ilt in beginsel 
niet van alle eerdere hervormingen in het eigen
domsrecht die verkregen zijn door het gerijpte in
zicht dat die beperking in het belang der meerder
heid was. Van der Goes ziet een ontwikkeling van 
zelfstandigheid van afzonderlijke ondernemers naar 
de concentratie van alle onderneming bij de ge
meenschap. 

Het proaram van 1895 

Hoe werd deze analyse programmatisch vertaald? 
Men keek naar het Engeland van de Fabians, maar te
vens naar de ontwikkeling van de sociaal-democratie 
in Duitsland. Van Vliegen is de opvatting afkomstig 
dat het program van de soAP van 1 8 9 5 gesneden is 
op de maat van het program van de Duitse SPD, het 
Erfurter program : 'De redactie van het program van 
de soAP is enigszins anders, de gedachtegang van de 
zakelijke inhoud is precies dezelfde' 14. Deze opvat
tingen is herhaald door Bank, die zelfs spreekt van 
'een copie' 1 5. Wie de teksten echter naast elkaar 
legt, zal het opvallen dat de redactie van het Erfurter 
program nogal afwijkt van dat van de soAP 1 6

. 

De SOAP komt in I 895 in het program met een 
omschrijving van het kapitalisme , wijst op de mono
polisering van arbeidsmiddelen en de vorming van 
een loonafhankelijke arbeidersklasse en de positie 
van de 'ondergaande' middenstand die de concur
rentiestrijd met het kapitaal niet volhoudt . Het pro
gram acht de strijd om de staatsmacht van belang, 
beschrijft de ontwikkeling van de klàssenstrijd en 

6. J . Saks, Uit vroeger dagen , 
Socialistische OpstelJen, !I , Rotterdam, 
1923, p. 2o. 

14. WH. Vliegen, Kracht, I, p. 10 3 . Sozialdemokratie von den Arifänaen bis 
1945, Bonn /Bad Godesberg, 1974, p. 
17 8- 18 1. Een vertaling geeft J. Saks, 
Het beginselprogram der S.P.O., De 
Nieuwe Tijd, jrg. 15 (1910), p. 368 / 
369 . Troelstra reageert op het SOAP
congres van 1 896 op een voorstel van 
de afdeling Groningen om het com
mentaar van Kautsky op het Erfurter 
program als fewlleton wt te geven, met 
de opmerking dat de Nederlandse 
sociaal-democraten bij zo'n gelegenheid 
het eigen program zouden moeten 
beschrijven, zo nodig met raadp leging 
van het Dwtse werk; vgl De Sociaal
Democraat, II -4 - 1896 , p. 2. 

7· 'Wie op opvatting der moderne 
sociaal -democratische leer vvi l leren 
kennen, verzwme ni et, dit dege]jjk 
werk, een aanwinst voor onze 
litteratuur, te lezen ' , De Baanbreker, 17 -

11-1894· 
8. Van der Goes, Oraanische ontwikkelina 
der Maatschappij, p. 39· 
9· Van der Goes, idem, p. 41. 
10. Van der Goes, idem, p. 44· 
11. Van der Goes, idem, p. 45· 
12. Van der Goes, idem, p. 51. 
IJ. Van der Goes, idem, p. 49· 

1 5. Jan Bank, De Wiarcli Beekman 
Stichting in haar publikaties 1945 - 19 83, 
Vijfde Jaarboek voor het democratisch 
socialisme, Amsterdam, 1984, p. 16 1. 
J. Saks wijst terecht op 'de zeer 
bijzondere wijze waarop het hollandsche 
beginselprogram werd ontleend aan het 
Erfurter ' . Hij wijst ook op de voor
loper van het program vandeS DA P, 

het program van de Socia listische 
Vereeniging in Amsterdam: J. Saks, Het 
Beginselprogram der S.D.P., De Nieuwe 
Tijd, jrg. 15 ( 1910), p. 371. 
1 6 . De tekst van het Erfurter program 
is herdrukt in: Heinrich Potthoff, Die 
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om hrijft als doe! van de SOAP 'ook het Ned'er
landse proletariaat te doen deelnemen aan dien in
tcrnationale strijd der arbeidende klasse'. 

E rder was er tussen Troelstra en Van der Goes 
n v r chi! in hun visie op het socialisme en de rol 

van de taat. Bij Vander Goes lag de klemtoon op de 
wctmatigheid van de maatschappelijke ontwikke
ling, de 'organische' ontwikkeling van kapitalisme 
naar ocialisme. Vander Goes acht verovering van de 
politieke macht cruciaal. De vakbeweging kan enkel 
d verbetering van het lot van de arbeider bedoelen, 
terwijl de politieke strijd ten doe! heeft de klasse der 
arb iders de macht te schenken door aan het econo
misch y teem als zodanig een eind te maken 1 7. Hij 
a ht de vakbondsactie zonder perspectief. 

cntraal in het denken van Troelstra staat demo
rati he machtsvorming.In zijn commentaar op het 
·rfurter program van 1891 schrijft Troelstra als 

volgt over de vakorganisaties: 
'Zullen werkstakingen met goed gevolg kunnen 

word n gebruikt, als wapen in de klassenstrijd, dan 
i vakorgani atie noodzakelijk. Diezelfde vakorgani
·atic i cchter ook vooral van belang met het oog op 
de to kom tige productiewijze waar aan de arbeider 
t ven de Ieiding en organisatie der productie in de 
hand zal worden gegeven. Tegenover de organisatie 
.van h t kapitaal in trusts en de organisatie der nijver
hdd, meet taan de organisatie der arbeiders in elke 
tak van productic - niet als burgers van den staat, 
maar a 1 arbciders'. 

Troclstra' benadcring vinden we terug in het s DA P
pr gram in de volgende alinea, die geen pendant 
vindt in het Erfurter program: 

'Onder de invloed van deze economische revolu
tie heeft een deel van het proletariaat zich verenigd 
met het doel de totstandkoming der socialistische 
voortbrengingswijze te bevorderen. Bij dit streven 
stuit het op de tegenstand der bezittende klasse, die 
hierbij gebruik maakt van de staatsmacht, om het 
bestaande economisch stelsel te handhaven, waarbij 
ze steunt op dat gedeelte van het proletariaat, dat 
nog niet tot bewustheid van zijne taak als revolutio
naire klasse is gekomen. Hieruit heeft zich de klas
senstrijd ontwikkeld, die zich zowel openbaart in de 
strijd eener zelfstandige arbeiderspartij om de poli
tieke macht en ter opwekking van het klassen-be
wustzijn bij de arbeiders, als in de strijd der vakver
eenigingen tegen de patroons ter verkrijging van be
tere arbeidsvoorwaarden'. 

Deze alinea geeft ook het belangrijke verschil 
weer tussen het Duitse en het Nederlandse pro
gram. De vakbeweging komt in het Erfurter pro
gram niet voor, en evenmin de neven-schikking tus
sen partij en vakbeweging, zeals in navolging van 
Troelstra in het s DA P-programma is geformuleerd. 
In het Nederlandse program ligt daarmee niet uit
sluitend de nadruk op de objectieve ontwikkeling 
van het kapitalisme. De strijd voor het socialisme 
hoeft niet te wachten op een toekomstige verove
ring van de politieke macht. Er is op verschillende 
niveaus direct werk aan de winkel, waaraan velen 
kunnen bijdragen. Er wordt een richting gewezen. 
Dat missen we in het thans voorliggende concept
beginselprogram 'Tussen Droom en Daad'. 

BERTUS MULDER 

Pvd.A Gedeputeerde Provinsje Fryslon 

17 . F. van dcr Goes, Ons programma, 
II, De 'i~<u•e Tojd, 23-6- 1894· Vander 
'"'' n mt hicr afstand van het 
progrm~ van d oc. Dem. Vereeniging 
rn Am tcrdam, later h t program van 
de \m,terdamsc afdcling van de DA P, 

Polak; vgl. s DA P-a rchief' map 3, 
ontwerp-program Van der Goes, 4-6-

programcommissie vergadcrt op 1 4 en 
15- 1- 1 895; vgl. SDAP-archief map 

< ·hrcvcn door Van dcr Goes en Henri 

1 894. Dit program stuurt Van der Goes 
later op als zijn inbreng in de program
commissie; vgl. archief-s DA P map 3, 
brief van W.A.G. van Helsdingen aan 
H. Kenther, 27-11 - 1894; de 

1 1 oa, brief van Van Helsingen aan G. 
Israel, d.d. 1- 1- 1 89S; vgl. De Baan
breker, 19- 1- 189s; vgl. het congres
verslag over het beginselprogram van 
de SOAP in De Baanbreker, 20-4- 1895 · 




