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NIEUWE BEGINSELEN GEWOGEN 

Overoude 
vormen en 

Oude vormen 

De publikatie van het con
cept-beginselprogramma 
voor de PvdA heeft tot zeer 
uiteenlopende reacties ge
leid. Er zijn mensen die mij 

nieuwe paarse samenwerking die 
zijn langste tijd alweer 
gehad heeft. Volgens deze 
sprekers heeft het Beginsel
programma te weinig on-

gedachten 

vragen nog eens uit te leg-
derscheidend vermogen: 
het laat niet zien waarin de 

gen waar een beginselpro
gramma eigenlijk voor 
nodig is. In de praktische 

WILLEM WITTEVEEN sociaal-democratie nu pre
cies verschilt van de andere 

politiek heb je er namelijk niets aan, vervolgen zij 
meteen. Het Beginselprogramma van 1977 was de 
laatste stuiptrekking van een achterhaalde traditie, 
een poging om gezaghebbend de politieke koers te 
dicteren. Welnu, de politieke leiders van na de ont
zuiling hebben een dergelijk dictaat niet nodig. Bij 
onderhandelingen over het verkiezingsprogramma, 
over het regeerakkoord, over de prioriteiten voor 
een periode van vier jaar, blijkt niet te worden te
ruggegrepen op het Beginselprogramma. Terwijl de 
politieke top laat blijken pragmatisch door het leven 
te kunnen, leven beginselen ook niet bij de achter
ban. Het tijdperk van de massapartij is immers voor
bij. Ideologische verschillen zijn er niet meer zozeer 
tussen de politieke stromingen, maar daarbinnen. 
Kiezers laten zich minder dan ooit motiveren door 
een politiek programma, maar letten juist steeds 
meer op persoonlijkheid, uitstraling, sfeer en be
trouwbaarheid; men wil degelijk en kwalitatief 
hoogwaardig bestuur zien, gebaseerd op een goede 
en dus telkens wisselende analyse van de problemen 
van een maatschappij die niet meer te vangen is in 
adjectieven zoals de risicomaatschappij of de multi
culturele samenleving of de kenniseconomie. Men 
verlangt een open debat dat niet door van te voren 
ingenomen gefixeerde ideologische posities wordt 
verpest. Beginselen zijn volgens deze mensen 
kortom, in toenemende mate overbodig. 

Nog voor ik adem kan halen om op deze tirade in 
te gaan, word ik echter door een tweede groep cri
tici aangesproken die vinden dat het nieuwe Begin
selprogramma juist niet beginselvast genoeg is. Het 
is niet meer dan een risicoloze onderbouwing van de 

politieke stromingen. Men 
vindt dat een Beginselprogramma op een diep
gaande maatschappelijke analyse moet berusten, 
waarin de traditie van de socialistische beschou
wingswijze van mens, economie en maatschappij 
zinvol wordt voortgezet. Een Beginselprogramma 
moet meer lijken op het Communistisch Manifest dan 
op de Troonrede. Daar is bovendien juist in een ge
individualiseerde samenleving met veel zwevende 
kiezers grote behoefte aan. Alleen een duidelijk ge
profileerde politieke partij die laat zien hoe links of 
hoe rechts zij is, kan op de markt van kiezers een 
sterke positie veroveren. In zijn beginselen laat een 
politieke stroming zijn beste kant zien, het pro
gramma waarvoor men de macht wil veroveren, de 
idealen waarop men door de kiezers wil worden 
aangesproken . Het draait in de politiek niet alleen 
om pragmatisme, om aansprekende resultaten en 
om charisma; er is wel degelijk behoefte aan poli
tieke herkenbaarheid. Beginselen zijn, volgens deze 
mensen, ook voor de partij als organisatie onont
beerlijk; de crisis in de PvdA heeft alles te maken 
met de zwalkende koers en de compromisbereid
heid van de politieke leiders. 

Zo treedt een nieuwe polarisatie in, toegespitst 
op het nut van ideologie. Aan mij vervolgens de on
dankbare taak om het midden tussen deze extreme 
posities te verdedigen. Een Beginselprogramma is 
wel degelijk nuttig en nodig: het laat zien waar we als 
sociaal-democraten voor staan in een snel verande
rende maatschappij en waarop we door vriend en 
vijand ook kunnen worden aangesproken. Dat ver
eist open formules zoals internationale solidariteit, 
interculturaliteit, empowerment: concepten die al-
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tijd nog uitgewerkt en ingevuld moeten worden in 
d concrete politieke omstandigheden; beginselen 
di ons richting geven maar ruet precies voorschrij
vcn wat we moeten do en; uitgangspunten die vragen 
om zclf tandig en kritisch denken door iedereen die 
politick handelt als sociaal-democraat. Het vereist 
ook de crkenning van waardenpluralisme, van de 
mog lijkheid dat oms een pijnlijke keuze gemaakt 
mort worden tussen uitgangspunten die ons alle
maal dierbaar zijn. Een Beginselprogramma is, zo 
be chouwd, een idealistische tekst in een pragmati-
ch omgeving. Maar beginselen komen pas tot hun 

r ht, zeg ik dan tegen de andere zijde, wanneer ze 
realisti h gebruikt worden. We moeten er niet te
l eel van verwachten en we moeten er niet teveel op 
proje ter n. Een Beginselprogramma is geen 
grondwet van de partij, het is geen objectieve ana
lyse van de maatschappij, het is geen concreet pro
gramma van eisen. De vraag of de vader van Maxima 
wclkom is bij het huwelijk van zijn dochter met de 

cderland e kroonprins, is geen vraag op beginsel
niveau. Om een standpunt te bepalen over politieke 
strijdpunten al het rekeningrijden of de basisvor
ming i b halve een commitment aan politieke uit
gang punten als vrijheid, gelijkheid en solidariteit 
ook cen grondige analyse nodig van de situatie in het 

• 1 •rk cr of in het onderwijs en van de obstakels die 
men op zijn weg zal tegenkomen als men een pro
hie m wil oplossen zonder het door een nieuw pro
b) em te vervangen. Wie graag grote woorden ge
bruikt over onvermijdelijke komst van de heilssa
menl ving, maakt zich illusies. Een Beginselpro
gramma moet een bijdrage zijn tot een onttovering 
1an de o iaal-democratie. 

' terft, gij oude vormen en gedachten.' Zo luidt 
en regel uit de lnternationale die ons nog vee! te 

zcggcn hccft, al zingen we het oude strijdlied in par
tijlerband ni t meer. Na meer dan een eeuw sociaal
d ·mocratis he strijd voor een betere samenleving, 
moct n we constateren dat Beginselprogramma's 
eli tot de strijd tegen het ongebreidelde kapitalisme 
opro pen, zeals dat van I 895', zelf zulke oude vor
mcn en gcdachten geworden zijn. Hun functie kan 
nict mcer dezelfde zijn als in de tijd van de opko
m(nd rna apartijen. Hun wervend vermogen 
h ft t lijden onder de afkeer van gesloten ideolo
gi en die de samenleving doortrekt. Hun retoriek 
do t niet zozcer aan de kerk denken (B. Mulder), als 
aan h t museum. 

D • oude vorm van het Beginselprogramma hoeft 
daarmce nog niet op de mestvaalt van de gescruede-

rus te belanden. Waar het om gaat, is een Beginsel
programma te maken dat op een andere manier kan 
functioneren dan de oude Beginselprogramma's. 
Tussen droom en daad is een poging om dat te doen. 
Het nieuwe Beginselprogramma legt niet de wet 
vast voor de komende twintig jaar. Het geeft ruet 
met meerderheid van stemmen de definitieve inter
pretatie van de maatschappelljke omstandigheden 
waarin we onze doelen nastreven (want het weten
schappelijke socialisme is failliet). Het mondt niet 
uit in een programma van concrete verlangens en 
eisen. Het formuleert wei opnieuw de dragende be
ginselen van de sociaal-democratische beweging. 
Het bepleit een open ideologic. Het kiest voor waar
denpuralisme, voor tolerantie, maar ook voor de 
opbouw van een interculturele samenleving. Het 
kiest zowel voor een sterke overheid als voor een 
sterke markt, maar vooral voor maakbaarheid vanuit 
de samenleving, gebaseerd op de inzet van kritische 
en constructieve burgers. Het is een oude vorm voor 
nieuwe gedachten. Het zegt waar we voor staan en 
waar we op aangesproken kunnen worden. 

Dude gedachten 
lk ben zo uitvoerig op deze diametraal verscrullende 
reacties op het Beginselprogramma ingegaan omdat 
in dit nummer van s&.P aileen de vertegenwoordi
gers van de tweede strorning aan het woord komen. 
Het is goed om te bedenken dater naast deze critici 
die we sociaal-traditionalistisch kunnen noemen 
omdat uitgegaan wordt van het overgeleverde idee 
van een Beginselprogramma als de Wet, er ook een 
pragmatische en postrnodernistische sociaal-demo
cratische strorning is - en dat zijn dus (3;0ders dan 
Kalma en Hajer menen) nog geen neoliberalen. En 
als we in de gaten houden dater dus ook mensen zijn 
die de zin van beginselprogramma's beleefd in twij
fel trekken, is de inhoud van de traditionalistische 
kritiek ook als een linkse vorm van politiek conser
vatisme te betitelen. Bertus Mulders pleidooi om 
terug te keren naar het programma van I 8 9 5' getuigt 
iller wei heel erg duidelijk van. Gortzak en Tromp 
missen het woord 'kapitalisme', alsof dat nog zon
der meer bruikbaar is in een situatie waarin de 
markteconomie door sterke overheden aan banden 
moet worden gelegd . (We wijzen de markt immers 
ruet meer helemaal af maar proberen er een instru
ment van te maken voor behoeftebevrediging, voor 
solidariteit, voor duurzaamheid en zelfs voor sociale 
rechtvaardigheid.) 

Nauta wil terug naar het 'ouderwetse socialisti-
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sche geloof' dat er eerst voorwaarden van maat
schappelijke aard verwezenlijkt moeten zijn voordat 
mensen in staat zijn hun eigen lot in handen te 
nemen. Dat is zeker een belangrijk inzicht. Tussen 
droom en daad staan immers wetten in de weg en 
praktische bezwaren. Maar als we er een geloofsarti
kel van maken, schieten we er niets mee op. Het 
nieuwe Beginselprogramma stelt voor dat niet alle 
verantwoordelijkheid bij de overheid wordt gelegd 
en alle streven naar sociale rechtvaardigheid wordt 
geprojecteerd op de bureaucratische staatsmacht. 
Er moet juist geprobeerd worden de samenleving 
van binnenuit te veranderen . Die aanpak zal vanzelf 
tegen 'voorwaarden van maatschappelijke aard' aan
lopen, maar deze zullen heel verschillend van karak
ter blijken te zijn, en dus niet tot een of twee alge
mene noemers te herleiden zoals gebeurde in het 
Beginselprogramma van I 977. Pas dan- als we dus 
precies de grenzen aan de mogelijkheden kennen 
omdat we er tegenaan lopen- wordt het zinvol een 
politieke strategie te ontwikkelen om de obstakels te 
overwinnen. Die strategie moet zich aanpassen aan 
de belemmeringen en kan dus op vele terreinen heel 
anders uitpakken. Op voorhand kunnen we er in zijn 
algemeenheid te weinig over zeggen binnen het be
stek van een Beginselprogramma. Het is maatwerk. 

De oude terminologie zou in een op de toekomst 
gericht Beginselprogramma nieuwe gedachten 
moeten opwekken. Wat dat betreft vond ik de con
clusie van Miehiel Mulder interessant dat Tussen 

droom en daad eigenlijk de doorbraakgedachte van 
het eerste PvdA-programma uit I 947 voltooit. Die 
doorbraakgedachte hield in dat binnen de sociaal
democratie plaats zou zijn voor mensen met heel 
verschillende economische, sociale, culturele, reli
gieuze en levensbeschouwelijke achtergronden; het 
moest een doorbraak zijn van de oude scheidslijnen 
uit de verzuiling. Voor Mulder is de pointe van zijn 
constatering dan dat de PvdA een brede massapartij 
geworden is die steunt op de sympathie van de ge
hele bevolking en waar men niet omheen kan bij het 
landsbestuur, maar dit is niet zozeer het vernieu
wende van de doorbraakgedachte. Dat vinden we 
pas in het hoofdstukje over interculturaliteit als uit
daging en als ideaal . Zoals na de verzuiling mensen 
met verschillende achtergronden werden opgeroe
pen samen een nieuwe samenleving op te bouwen 
('de wederopbouw'), zo worden nu mensen met 
verschillende etnische, raciale en culturele achter
gronden- die met elkaar moeten samenleven in een 
steeds heterogener wordende maatschappij - op ge-

roepen om met elkaar een nieuwe, open 'bescha
ving' te vormen waarin ook de eigen tradities van 
karakter kunnen veranderen (het is dus geen recept 
voor de tolerantie van fundamentalisme) . Intercul
turaliteit is dan de openlijke erkenning van de wens 
dat mensen met verschillende achtergronden en 
culturen op basis van hun eigen identiteit samen een 
nieuwe cultuur voortbrengen . Hoger kun je als soci
aal-democraat eigenlijk niet grijpen, want geslaagde 
cultuurvorming vanuit verschillende tradities die op 
basis van respect voor de democratie en de mensen
rechten vreedzaam vormgeven aan een nieuwe cul
tuur, is niet gedacht binnen landsgrenzen, zoals het 
hele programma niet binnen landsgrenzen gedacht 
is. 'lnterculturaliteit is een oefening in wereldbur
gerschap', zegt Tussen droom en daad met zoveel 
woorden en dat is gelukkig een zinsnede waarop 
geen kritiek te vinden is in dit nwnmer van s&._o. 

Nieuwe aedachten 

In de aloude vorm van het Beginselprogramma zijn 
meer van die nieuwe gedachten te vinden. De tot
standkoming van een wereldomvattende economie 
die in principe grote welvaart kan brengen gaat ge
paard met een ongelijke verdeling van levenskansen, 
met nieuwe vormen van onderdrukking en onveilig
heid, met grensoverschrijdende misdaad, met tech
nologische risico's en milieubederf. Moeten we nu 
kiezen voor de markt of voor de overheid? Dat is een 
dilemma. Vertrouwen op marktwerking alleen be
tekent vertrouwen op het per definitie onvrije spel 
van maatschappelijke krachten. Dat kan dus niet. 
Vertrouwen op de overheid (inclusief de vN) bete
kent een verplaatsing van de verantwoordelijkheid 
naar instellingen die niet bij machte lijken te zijn 
duurzame veranderingen tot stand te brengen en 
nogal eens in bureaucratie verzanden. Dat kan dus 
ook niet. Het Beginselprogramma kiest dan voor 
een sterk, sociaal en democratisch Europa. In de 
mondiale krachtsverhoudingen domineren multina
tionale bedrijven en enkele grote mogendheden; 
een verenigd Europa kan in dit krachtenspel een 
machtige speler zijn. Inzet moet dan zijn het bereî
ken van sociale rechtvaardigheid op wereldschaal. 
Wie dit streven inzet, zal stuiten op Nauta 's belem
merende 'voorwaarden' voor effectieve macht. Die 
voorwaarden hebben in dit geval te maken met het 
onvolmaakte karakter van Europa als politieke een
heid die uit vele politieke eenheden en aspirant-een
heden bestaat. Vandaar dat we ons om de sociale 
rechtvaardigheid op wereldschaal in het oog te hou-
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den niet mogen identificeren met de instellingen van 
de Europese Unie zeals die nu functioneren maar 
ook daaraan ei en stellen: dat zij sterker, socialer en 
dcmocrati cher worden. En in dat streven is er een 
be chcidcn rol weggelegd voor de PvdA en haar zus
terpartijcn. Er moeten allianties aangegaan worden 
met aile organisaties die ook naar een sterk, sociaal 
en democratisch Europa streven. Er zullen dus Eu
rop e media moeten komen, een Europees publiek 
domein, Europees burgerschap. Allemaal niet alleen 
ten bchoeve van de mensen die er wonen, maar ten 
beho v van iedereen. 

Wie zich probcert voor te stellen hoe we van be
''u t open geformuleerde uitgangspunten naar 
prakti h politick handelen komen - wie in de 
woorden van Tussen droom en daad de vertaalslag aan
gaat om datgene waar we voor staan om te zetten in 
wat w will n bereiken - ziet meteen dat open be
gin elen radicaal kunnen zijn. Omdat Michie! Mul
d r niet de enige is die daaraan twijfelt, geef ik drie 
\'Oorbcclden van zulke radicale open formules. 

Emancipatie is bij uitstek een radicaal uitgangs
punt. iet aileen omdat wie het emancipatiestreven 

ri u neemt, niet stil kan staan bij een bepaalde 
grocp (in 1977 waren dit de vrouwen, waarmee na
tuurlijk al wei de helft van de mensheid in beeld is 

• g bracht) maar steeds nieuwe groepen moet onder-
tcuncn Uongcrcn, ouderen, minderheden, gehan

di apten). In een individualiserende samenleving 
. trckt mancipatie zich ook uit tot individuen die 
wcli waar tot groepen behoren maar daaraan soms 
loch ook proberen te ontgroeien. In het hoofdstukje 
over arbcid, zorg en inkomen wordt vervolgens 
ge tcld dat emancipatie betrekking heeft op de 
to gang en de toerusting tot de arbeid maar 
arb id participatie ook weer niet dwingend en uni
form moet worden opgelegd: dat zou in strijd zijn 
m t d emancipatiegedachte zelf. Het arbeidsethos 
kan tc ver doorgevoerd worden. Voor zorgtaken en 
vrijwilligerswerk moeten erkenning en respect 
kom n, en dat is een emancipatie uit de arbeid. 
Emancipatic als beginsel voert zo tot vergaande stel
lingnam n. 

Hct idcaalbeeld van duurzame ontwikkeling 
hceft ook radicale implicaties als men probeert de 
op n formule in daden om te zetten. Gortzak wijst 
cr tcre ht op dat een ecologisch verantwoorde eco
nomi elfers vraagt, Goudzwaard heeft gelijk dat we 
de onsequcnties voor het materiele levenspeil eer
lijk onder ogen moeten zien. Het pleidooi voor so
bcrhcid uit de Rode draden heeft dan ook niet opeens 

zijn toepasselijkheid verloren. Maar de radicaliteit 
van de keuze voor duurzame ontwikkeling gaat ver
der, omdat onze idealen van vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit daardoor een nieuwe betekenis krijgen. 
Voor een keer een citaat uit het Beginselprogramma 
zelf: 'Vrijheid voor het individu of de groep is zin
voller als ze de toekomstige vrijheid niet onder
graaft ( duurzame ontwikkeling) . Het gelijkheidsbe
ginsel spoort aan tot een eerlijke verdeling van Ius
ten en lasten in de om gang met het leefrnilieu. Wer
kelijke solidariteit en duurzaamheid strekken zich 
niet aileen uit tot aile mensen die nu Ieven maar ook 
tot de volgende generaties . Idealiter moet het zo zijn 
dat iedere genera tie de aarde economisch en ecolo
gisch beter achterlaat dan zij haar heeft aangetrof
fen.' 

Het derde voorbeeld betreft de democratic. Of, 
beter gezegd, de keuze voor democratiserina. De de
mocratic die wij kennen is geen volledige of vol
maakte democratic. Verdere democratisering is 
voor sociaal-democraten waar het om gaat. Het Be
ginselprogramma stelt vervolgens dat dan aan drie 
dimensies van democratisering tegelijkertijd aan
dacht moet worden gegeven: aan vertegenwoordi
ging, maar ook aan deliberatie, aan deliberatie maar 
ook aan controle. Oat is een radicaal heroverwe
gingsstreven waarbij geen genoegen genomen 
wordt met het verbeteren van bestaande instellingen 
en procedures. Er zullen soms juist nieuwe instellin
gen moeten komen (zeals een correctief referen
dum, meer toezichthouders, andere vormen van 
publiek debat). Het betekent ook dat de grenzen van 
'de politick' ter discussie staan . Democratisering 
heeft betrekking op de samenleving zelf en staat dan 
in logisch verband tot het idee van de maakbaarheid 
vanuit de samenleving zelf. In verschillende domei
nen en sferen moeten zulke verhoudingen heersen 
dat aile meningen tellen, dat openheid en verant
woording normaal zijn, dater controle is op macht. 
Democratisering leidt tot een democratische cul
tuur. Met dit uitgangspunt weet je nog niet precies 
hoe democratischer verhoudingen er precies uit 
moeten zien, maar je beschikt wei over vele rele
vante vragen: vragen over vertegenwoordiging, de
liberatie en machtscontrole. Anders dan De Beus 
~cent is er in deze optiek geen sprake van een te
genstelling tussen de sfeer van de overheid en de 
sfeer van de samenleving; de hoop is juist dat demo
cratisering in het hart van de politick en in het brede 
lichaam van het publieke domein elkaar zullen ver
sterken. 
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Nieuwe vormen 

Voor deze en andere nieuwe gedachten moethet Be
ginselprogramma van de PvdA de traditionele be
huizing worden. De vraagt die rest is of een derge
lijke oude vorm wel in staat is aan het nieuwe ge
dachtengoed onderdak te verschaffen. Dit is geen 
retorische vaag waarop het antwoord voor de hand 
ligt. Het gevaar dat na de vaststelling op het congres 
een tekst op tafel ligt die linea recta naar de archieven 
verdwijnt, is allerminst denkbeeldig. Bij de instel
ling van de Beginselcommissie en in de discussie 
rond Rode draden is dat gevaar onder ogen gezien. 
Het was een reden om drie jaar in vele verbanden en 
in vele media te discussiëren over de beginselen. Het 
maken van een definitieve tekst werd zo lange tijd 
uitgesteld, juist om te voorkomen dat de discussie 
voortijdig tot stilstand zou komen. Nu er een con
ceptprogramma ligt, is de discussie opeens alleen 
maar intensiever en spannender geworden. Waarom 
er weer mee stoppen? 

Het zou naar mijn overtuiging het beste zijn om 
op het congres wel een Beginselprogramma vast te 
stellen, maar de discussie niet af te ronden. Daar
voor moeten nieuwe vormen ontwikkeld worden. 
Om te beginnen zou het goed zijn een geheel nieuwe 
commissie in te stellen die de komende vijf jaar het 
debat over de beginselen verder uitlokt en gestalte 

geeft. Vooral over de kwesties die kennelijk de ge
moederen verdeeld houden. Daarbij zou de kring 
van discussianten nog moeten worden uitgebreid 
en, jawel, representatiever worden gemaakt. Het is 
opvallend dat aan de discussie van de afgelopen 
maanden nauwelijks is deelgenomen door vrouwen, 
door leden van minderheden en door mannen van 
onder de 50 jaar (ik maak een uitzondering voor de 
vele interessante amendementen vanuit de JS). De
mocratisering moet in eigen huis beginnen. 

Daarnaast denk ik dat het goed is als er een per
manente website komt voor het debat over beginse
len, onder beheer van die nieuwe commissie . Ook 
niet-partijleden moeten mee kunnen praten. Na vijf 
jaar kan dan de balans worden opgemaakt en kan het 
Beginselprogramma worden aangepast op een bij
eenkomst van het congres. Met Bart Tromp ben ik 
van mening dat het hoog tijd is dat er een onafhanke
lijk opinieblad voor de PvdA komt. De beginseldis
cussie heeft media nodig die niet onder de regie 
staan van de politieke top van de partij maar in han
den zijn van wat men in I 977 nog zo mooi 'de basis' 
noemde. Nu word ik bijna zelf nostalgisch. Laten we 
nieuwe vormen zoeken voor nieuwe gedachten. 

WILLEM WITTEVEEN 

voorzitter PvdA- Beainselproaramcommissie 




