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Plotseling lag daar De rode draden 
van de sociaal-democratie. Rapport 
van de PvdA -Commissie Beainselen . 

'Den Haag, oktober 1998' staat 
erbij, maar dat is ook alles. Den 
Haag? Maar de vermoedelijke 
uitgever, de PvdA, zetelt toch in 
Amsterdam? Het rapport ver
meldt wel de namen van de zeven 
I den van de commissie, maar 
niet door wie deze is ingesteld en 
met welke opdracht. Uit de inlei
ding kan men aflezen dat het de 
commissie erom te doen is een 
discussie over beginselen en uit
gangspunten van de PvdA op 
gang te brengen. Zij doet geen 
poging duidelijk te maken wat de 
status van dit rapport is. Is het 
zomaar een stuk van zeven leden, 
dat op een of andere manier op 
kosten van de Haagse PvdA is 
gepubliceerd? Of maakt het on
derdeel uit van de formele proce
dures van menings- en besluit
vorming in de PvdA, voor zover 
die nog bestaan? 

Daar begint het mee: het rap
port laat zichzelf uit de lucht val
len en geeft geen informatie over 
de context waarin het thuis 
hoort . Daarmee negeren de op
stellers de politiek-organisatori 
sche achtergrond van hun werk. 

Die achtergrond valt voor een 
b trekkelijke buitenstaander als 
volgt te reconstrueren. Het hui
dige beginselprogramma van de 
PvdA dateert van 1 977 . Het is 
omvangrijker dan alle vooraf
gaande bij elkaar, maar het mist 
een min of meer duidelijke poH
tieke koersbepaling, anders dan 
alle voorafgaande ' . Kenmerkend 
is dat er, in afwijking van alle eer 
dere beginselprogramma's, nooit 
een officiële toelichting op is ver-
chenen. Na de kritiek erop, sa

mengevat in de wa s-publikatie 
Beainselen ter sprake2

, heeft het, 
kort gezegd, afgedaan . 
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D E R O D E DR AOEN VAN D E 
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Geengoed 
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beginsel

debat 

BART TROMP 

redacteur van 
'Socialisme &_Democratie'* 

In 1991 kwam het rapport Een 
partij om te kiezen3 uit, opgesteld 
door een vanwege het Partijbe
stuur ingestelde commissie die de 
organisatie en werkwijze van de 
PvdA onderzocht en aanbevelin 
gen deed hoe deze te verbeteren . 
Eén van de conclusies van de 
commissie was dat de PvdA baat 
zou hebben bij het opstellen van 
een nieuw beginselprogramma. 
Op het partijcongres in maart 
1 9 9 2 werd deze conclusie over
genomen in een algemeen aan
vaarde resolutie van het Partij 
bestuur, volgens welke in 1994, 
bij de herdenking van de oprich
ting van deS DAPin 1894, een 
nieuw ontwerp-programma voor 
zou moeten liggen. Het op dat 
congres gekozen Partijbestuur 
heeft dit besluit vervolgens zon
der opgaaf van redenen niet uit
gevoerd . 

Toen de voorzitter van de 
PvdA-fractie in de Tweede Ka
mer, Thijs W öltgens, in 1994 de 
Kamer verliet, kreeg hij echter 
op eigen verzoek van het Partij 
bestuur, bij monde van de. toen
malige voorzitter van dit Hchaam , 
de opdracht een concept-begin
selprogramma op te stellen. Bij 
de voorbereiding verzekerde hij 
zich van de medewerking van de 
directeur van de wa s en onder
getekende. Uiteindelijk achtten 
zij het alledrie wijzer de nota uit
sluitend voor de verantwoorde
lijkheid van Wöltgens te laten 
komen. 

In het voorjaar van 1996 
maakte het Partijbestuur via de 
pers bekend W öltgens van zijn 
opdracht te hebben ontheven, 
omdat zijn werkzaamheden 'wat 
lang duurden' (vice-voorzitter 
Vreeman). Vreeman kondigde in 
datzelfde persbericht aan het 
Partijbestuur voor te zullen stel
len een twintigtal leden uit vier 
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leeftijdscategorieën te laten onderzoeken of een be
ginselprogramma nog wel nut had4. Zoals bij de 
meeste 'ideeën' van Vreeman en Rottenberg kwam 
hier kennelijk niets van terecht en verzocht het Par
tijbestuur Wöltgens vervolgens zijn nota op korte 
termijn, vóór november 1996, afte ronden. Er was 
haast bij. 

Toen de nota op het gevraagde tijdstip gereed 
was, gebeurde er echter niets mee. Zij werd - in 
strijd met de gemaakte afspraak - gepubliceerd met 
weglating van de inleiding (volgens het Partijbestuur 
'een vergissing', al heeft het nooit een poging ge
daan deze vergissing te redresseren). De WBS be
legde er in januari 1997 een druk bezochte confe
rentie over. De nota, Een nieuw besinselprosramma voor 
de Partij van de Arbeid?>, schijnt daarna te zijn toege
stuurd aan de afgevaardigden voor het partijcongres 
in februari 1997 en de afdelingsbesturen . Dat was 
alles: noch op dit congres, noch op enige andere 
wijze is zij door het Partijbestuur in de partij ter dis
cussie gesteld, hoewel het dit wel aankondigde in het 
voorwoord van de nota. Daarin was ook te lezen dat 
pas na de verkiezingen van 1998 een 'aparte begin
selprogrammacommissie' zou worden ingesteld. 
Waarom pas anderhalf jaar later? Waarom ander
half jaar niets gedaan, na eerst Wöltgens nota al bij 
voorbaat als 'te laat' te kwalificeren? 

Merkwaardig was daarnaast de mededeling dat 
het partijbestuur de mening van Wöltgens deelde 
dat 'de partij toe was aan een nieuw beginselpro
gramma', alsof het hoogste orgaan van de PvdA, het 
congres, dat besluit al niet in 199 2 had genomen. 
Men moet hierna wel aannemen dat de 'PydA-com
missie beginselen' die voor De rode draden van de soci
aal-democratie tekent, na de verkiezingen van 1998 
door het partijbestuur is ingesteld. Wat haar taak 
was, wordt ook uit de context niet duidelijk en zelf 
bewaart ze daarover evenzeer het zwijgen als over 
wat aan haar werkzaamheden is voorafgegaan. 

Dat is vreemd, want wat daaruit tenminste naar 
voren komt is dat opeenvolgende partijbesturen wil
lens en wetens het congresbesluit over de opstelling 
van een nieuw beginselprogramma niet hebben uit
gevoerd zonder dat ooit publiekelijk te verantwoor
den en een eerdere, op hun verzoek geschreven nota 

over zo'n nieuw beginselprogramma feitelijk heb
ben genegeerd. Als er een nieuw beginselpro
gramma van de PvdA tot stand komt, dan kan dat 
toch alleen omdat de tekst daarvan via bepaalde 
democratisch-organisatorische procedures door de 
leden van de partij is verwerkt en uiteindelijk be
paald. Of om het anders te zeggen: in een politieke 
partij staat programmati che inhoud nooit los van 
organisatorische context. Dit elementaire politieke 
inzicht ontbreekt geheel in De rode draden van de soci
aal-democratie. 

Dit rapport is, zo valt af te leiden uit Nieuwe uit
dasinsen. Discussie-notities voor het PvdA-consres van 20 

februari 1999, geagendeerd voor het aanstaande par
tijcongres als 'discussiestuk'. Maar de tekst is niet 
amendeerbaar, in het kader van het als 'vernieuwing' 
gepresenteerde muilkorven van de partijdemocra
tie. De uiterst warrig omschreven procedure die het 
Partijbestuur in gedachten heeft ten aanzien van de 
discussie over, en de opstelling van een nieuw be
ginselprogramma, voorspelt niet veel goeds en de
monstreert daarnaast dat het niet in staat is van het 
verleden te leren. Zo verandert de PvdA steeds 
meer van een min of meer professionele organisatie 
met ooit heldere procedures in een op improvisa
tie en organisatorische onkunde gebaseerde reeks 
chaotische projecten. 

Een brochure zonder scherpteldiepte-instellinB 
Deze politiek-organisatorische context zegt op zich 
nog niets ten nadele van de inhoud van de brochure, 
maar roept wel vragen op over de bruikbaarheid 
ervan. Is dit een geschikte tekst voor discussie in 
de PvdA over een nieuw beginselprogramma? Rode 
draden bestaat uit vier hoofdstukken. 

Het eerste is een poging tot diagnose van wat er 
in de wereld is veranderd sinds het beginselpro
gramma van 1977. Daarbij is niet gekozen voor een 
beredeneerde waardering van het bestaande pro
gramma, maar voor een aantallosse opmerkingen, 
wellicht met als gemeenschappelijk basis de these 
van toegenomen mondialisering (verderop vaak het 
anglicisme 'globalisering') van economische en 
maatschappelijke processen. Dit hoofdstuk eindigt 
met de vraag of de mondialisering van de economie 

*Tromp is tevens o.a. hoofdauteur van 
'Beginselen ter sprake' (Amsterdam, 
wns, 198)) en redacteur van ' Inzake 
beginselen' (Amsterdam, de Arbeiders
pers/wilS, 1996). 

democratisch proaramma, te verschijnen in 
1999 · 

4· Cf. de Volkskrant, 'PvdA onderzoekt 
nut van een beginselprogramma', 

1. Zie t.z.t. Bart Tromp, Het sociaal 

2. Bart Tromp, e.a., Beninse/en ter sprake, 
Amsterdam, wus, Staatkundige notities 
J, •98). 
3· Een partij om te kiezen, Amsterdam : 
PvdA, '99'· 

2o juni 1996 . 
s. Thijs Wöltgens, Een nieuw beainsel
proaramma voor de Partij van de Arbeid?, 
PvdA, z.p., november 1996. 
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tot een 'anglosaksische' vorm van kapitalisme zal 
I iden of dat de sociaal-democratische en 'Keyne
siaanse' verzorgingsstaat een niet nader omschreven 
waardige opvolger zal vinden. Het was relevanter 
geweest met deze vraag te beginnen, de beide typen 
van politiek-economische organisatie op staats
niveau duidelijk te definiëren en de verdergaande 
vraag te stellen hoe zij zich tot elkaar verhouden in 
een kapitalistische wereldeconomie. 

Dat was één mogelijkheid geweest om een cen
traal thema voor een nieuw beginselprogramma te 
benoemen. In 1947 was dat de Doorbraak, in 195'9 de 
gemengde economie. In Rode draden gaat het over van 
alles en nog wat. De brochure doet denken aan een 
camera waarmee het onmogelijk is scherptediepte in 
te stellen. Dit resulteert in foto's waarop alles staat 
wat de lens heeft gevangen, maar zonder een object 
waar het om gaat, zonder voorgrond en achtergrond, 
zonder hoofdzaak en bijzaak: alles vaag en grijs. 

In het tweede hoofdstuk gaat het om de beginselen 
van de sociaal-democratische beweging. Deze wor
den achtereenvolgens samengevat in drie begrippen 
- gelijkheid, solidariteit en vrijheid- en vervolgens 
in één begrip, emancipatie. Ik vind dit geen geluk
kige constructie, alleen al omdat' emancipatie' geen 
helder begrip is, zoals bij verdere uitleg ook duide
.lijk wordt gemaakt. Maar meer nog omdat het socia
lisme van het liberalisme als politieke stroming altijd 
kwalitatief verschild heeft, omdat het zich niet in de 
eerste plaats op abstracte beginselen baseerde, maar 
op een bepaalde analyse van de maatschappij. Die 
ontbreekt hier: het blijft bij een te kortzichtige en 
beknopte beschrijving in termen van de opmars van 
een angelsaksisch shareholder capitalism. 

Los daarvan is de verdere uitwerking van dit 
hoofdstuk in termen van 'complexe gelijkheid' (ook 
al weer een anglicisme), kennelijk gebaseerd op 
Michael Walzers Spheres rif Justice, noch theoretisch 
en begripsmatig helder, noch erg begrijpelijk opge
schreven voor lezers die geen cursus moderne poli
tieke filosofie hebben afgerond. Ik noem als voor
beeld het begrip 'solidariteit', dat op bladzijde 21 

omschreven word als een gegeven, als een nood
zaak, als een norm en als een georganiseerd arrange
ment in een moderne samenleving. 

In het derde hoofdstuk wordt getracht de beginselen 
uit het tweede hun bruikbaarheid te laten bewijzen 
op een achttal heden ten dage belangrijke thema's: 
'het publiek domein', 'de democratische rechts-

staat', 'de gemengde economische orde', 'individua
lisering en de betekenis van de arbeid', 'het multi
culturele perspectief', 'duurzaamheid', 'inter
nationale solidariteit', en 'een sterk, sociaal en 
democratisch Europa'. 

Deze uiteenlopende politieke en maatschappe
lijke thema's komen aan de orde zonder dat van een 
duidelijke ordening en afstemming sprake is. Soms 
krijgt de lezer de indruk dat het hier gaat om met 
elektronisch knip- en plakwerk aan elkaar gezette 
teksten van ongelijke strekking en statuur. Met veel 
van wat er in te berde wordt gebracht ben ik het in
houdelijk niet eens, maar dat is minder relevant dan 
de observatie dat er ook veel in staat dat ik niet 
begrijp. Wat betekent de zin 'Publiek domein sugge
reert dat burgers veel actiever hun verantwoorde
lijkheid ten aanzien van het algemeen belang moeten 
bepalen'? Wat is een 'publiek domein benadering'? 
Wat is 'vrijheid, opgevat als duurzame ontwikke
ling'? Wat is 'milieuproduktiviteit' en hoe wordt 
deze' door publieke investeringen bevorderd'? Deze 
voorbeelden kunnen moeiteloos vermenigvuldigd 
worden. 

Veel in dit hoofdstuk doet denken aan de tekst 
van een hedendaags verkiezingsprogramma, in 
zoverre allerlei wenselijkheden zonder veel argu
mentatie en onderling verband achter elkaar zijn 
afgedrukt. Ik neem één paragraaf als voorbeeld, 'In
ternationale solidariteit'. In de eerste alinea wordt 
geconstateerd dat 'internationalisering' (verder in 
brochure meestal 'mondialisering' genoemd) ener
zijds tot verdere integratie van de wereldeconomie 
leidt, anderzijds dat deze minder dan ooit aan poli
tieke en maatschappelijke beheersing is onder
worpen. Dit is een - juiste - constatering. De 
tweede alinea roept op tot aandacht voor de gevol
gen van het uiteenvallen van het Oostblok. 

De derde stelt dat het sociaal-democratische 
streven naar internationale solidariteit daarom 
opnieuw moet worden geïnterpreteerd. Dat 'op
nieuw' komt niet echt uit de verf, evenmin als het 
'daarom'. Een 'internationale rechtsorde' was ook 
in het programma van 1947 al een doelstelling, 
evenals de bereidheid om nationale soevereiniteit 
aan internationale organen over te dragen. Nu 
wordt gevraagd om een 'versterking van de Ver
enigde Naties, in het bijzonder van het permanent 
internationaal strafhof en de snelle-reactiecapaciteit 
van de vN' (die beide nog niet bestaan). Maar terwijl 
in een volgende paragraaf aan de institutionele orde 
van de Europese Unie even terechte als vage eisen 
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inzake democratische ordening worden gesteld, vin
den de auteurs het bij de VN kennelijk vanzelfspre
kend om Nederlandse soevereiniteit over te dragen 
aan een lichaam dat voor het merendeel bestaat uit 
niet-democratische staten en waar de dienst wordt 
uitgemaakt door een klein aantal grote of voor
malige grote mogendheden . 

Daarna volgen een aantal wensen op het gebied 
van het bestrijden van discriminatie en systemati
sche verkrachting en ten gunste van de opvang van 
vluchtelingen, zonder dat men aangeeft wie wat 
daaraan zou moeten doen en de paragraaf besluit 
met een preek over solidariteit - 'een allesomvat
tend en wereldwijd begrip' - die eindigt in een vage 
morele oproep tot 'het wegwerken van de armoede 
in de wereld, op basis van gelijkwaardigheid, zoda
nig dat mensen onafhankelijk en zelfredzaam wor
den en bestaanszekerheid en welvaart verwerven.' 

Het is niet eens de zwakste paragraaf van dit 
hoofdstuk, want de tekst is geheel in begrijpelijk Ne
derlands vervat. Wat er mis aan is, is dat de proble
men die in de diagnose beschreven zijn, niet of nau
welijks in relatie staan met de remedies in de vol
gende alinea's, en dat die remedies ofwel niet door
dacht en geargumenteerd zijn (de vN) ofwel blijven 
steken in een vaag moralisme. 

Van een aanzet tot een beginselprogram mag 
men echter verwachten - zoals ooit door Vorrink 
werd aangegeven - dat het a) aangeeft hoe men de 
bestaande politieke, sociale en economische werke
lijkheid ziet en beoordeelt; b) welke tendensen men 
meent waar te nemen in die werkelijkheid; en c) 
welke daarvan men wil bevorderen en bestrijden op 
grond van de eigen doelstellingen en beginselen . 6 

Gemeten aan deze criteria, schiet niet alleen dit 
derde hoofdstuk, maar de hele brochure tekort. 

Het derde hoofdstuk bestaat, zoals gezegd, uit 
een aantal kortere en langere beschouwingen met 
schijnbaar een gemeenschappelijk uitgangspunt, 
maar in feite zonder samenhang. Samenhang wordt 
echter wel gesuggereerd door een bepaalde retori
sche constructie . Steeds weer leest men dat 'wij, 
sociaal-democraten' 'altijd' al hebben gevonden dat 
iets zo en zo moet zijn . Dit is om tenminste twee re
denen niet overtuigend, maar het is wel irritant. 
Niet overtuigend, want als dat zo zou zijn, waar was 
dan een nieuw beginselprogramma voor nodig? En 

wie zijn dat dan wel, die 'wij, sociaal-democraten'? 
De huidige 6o.ooo leden van de PvdA, of de meer 
dan 6o.ooo leden die de PvdA sinds Koks WAO

avontuur hebben verlaten? In de tweede plaats is dit 
beroep op een bestaande politieke traditie al te vaak 
lachwekkend. Ten aanzien van het milieu kan toch 
niet in alle ernst worden geschreven of gelezen' In de 
afgelopen jaren is de "kwaliteit van het bestaan" een 
steeds belangrijker plaats in het sociaal-democra
tisch gedachtengoed gaan innemen'? 

Het vierde hoofdstuk is veel coherenter dan het 
voorgaande, en wordt gepresenteerd als 'proeve van 
een nieuw beginselprogramma'. Het zou om meer 
dan één reden verstandig zijn de drie eerste hoofd
stukken maar te negeren en de discussie te beperken 
tot dit vierde. Ondanks het feit dat ook dit hoofdstuk 
niet beantwoordt aan de drie criteria die Vorrink 
voor een beginselprogramma stelt en ondanks het 
feit dat dit hoofdstuk meer het karakter heeft van 
een op~tel over de precaire situatie van een sociaal
democratische partij in de gelukkige kernzone van 
de wereldeconomie, dan van een eerste aanzet tot 
een nieuw beginselprogramma. 

Toch doe ik dit voorstel alleen al om een prak
tisch-organisatorische reden. In 1974 begon de op
stelling van een nieuw beginselprogramma ook met 
een discussienota, Socialisme tussen Nu en Morsen. 

In de geest der tijd werd daar toen van verwacht 
dat deze niet alleen de bouwstenen, maar ook de 
structuur van het nieuwe programma zou leveren. 
Die nota had - uiteraard bij een andere inhoud - net 
zo'n karakter als het eerste deel van Rode draden, 

maar anders dan dit in ieder geval één duidelijke 
auteur. De discussie die naar aanleiding daarvan in 
de PvdA is gevoerd, werd - anders dan nu kan 
gebeuren - op basis van een van te voren gemaakt 
plan zorgvuldig geregistreerd en geëvalueerd. 
Maar de resultaten bleken waardeloos te zijn bij 
de opstelling van het ontwerp-programma. In de 
kern omdat een discussie onder honderden, duizen
den mensen, alleen maar iets oplevert als men 
zich kan aansluiten of afzetten tegen duidelijk om
schreven stellingen binnen een heldere structuur. 
En die bood Socialisme tussen Nu en Morsen evenmin 
als Rode draden . 

In dit opzicht vormt de totstandkoming van het 

6. Vrij naar K. Vorrink, Een halve eeuw 
beainselstrijd, tweede druk, Amsterdam, 
de Arbeiderspers, '94S, 43. 

pr 
he 
ga 

Of 
na 
zij 
SC 

T\ 
pa 
le1 
pr 
va 
ee 
Wl 

In 
sa 
be 
de 

in 
te 
he 
te 
W< 



-
n' ? 
eer 
0-

dit 
aak 
)Ch 

tde 
~en 

1ra-

het 
van 
eer 
,fd-

<en 
tuk 
ink 
:het 
van 
!al-
van 

tot 

'ak
op
n et 
7en. 
cht 
de 

en . 
net 
/en, 
ijke 
1 in 
kan 
.akt 
·rd. 
bij 
de 

en
Jen 
lm
lUr. 

nin 

het 

s &.o 1 1999 

programma van 19 59 een bijna ideaal voorbeeld van 
hoe het ook kanJToen stelde een commissie met als 
gangmakers Banning en Den Uyl een voorontwerp 
op, dat zowel duidelijk en geargumenteerd afstand 
nam van elementen van het programma van 1947 als 
zijn basis vond in een markante diagnose van maat
schappelijke veranderingen sinds het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. De discussie daarover in de 
partij leidden tot een kleine 3 oo reacties welke aan
leiding waren tot een grondig gewijzigd ontwerp
programma, dat vervolgens langs de normale weg 
van amendering vanuit afdelingen en bespreking op 
een partijcongres het beginselprogramma van 19 59 
werd. 

Een aemiste kans op revitaliserina? 
In een democratische politieke organisatie is het 
samenspel van inhoud en werkwijze van beslissende 
betekenis voor het uiteindelijke resultaat. Rode dra 
den is mede daarom in mijn ogen een gemiste kans, 
inhoudelijk eigenlijk onbegrijpelijk gezien de kwali
teit van een aantalleden van de commissie die voor 
het rapport tekende . Heeft dit er misschien iets mee 
te maken dat, de leden van de commissie zich te 
weinig gerealiseerd hebben wat een 'gewoon lid' of 

een vereniging van vrijwilligers met zo' n tekst aan 
moet? 

Los daarvan laat de brochure een beeld van vaal
en vaagheid achter. Er zitten fragmenten in die wel 
de moeite waard zouden kunnen zijn, maar ze vor
men geen politiek geheel. Vreemd: bij al het aanroe
pen van internationale solidariteit ontbreekt een 
per spectief op de dynamiek van de kapitalistische 
wereldeconomie en op het daaraan gelieerde proces 
van staatsvorming en staatsontbinding. Terwijl in die 
wereldeconomie ongelijkheid en uitsluiting toene
men, terwijl ook in nominaal democratische staten 
de voortgaande concentratie en privatisering van 
economische macht de democratie dreigt uit te hol
len, terwijl ook in het veilige Nederland bestaans
onzekerheid zich op terrnijn uitstrekt tot de 'mid
denklassen', wordt in een brochure over een nieuw 
beginselprogramma van de PvdA een grondige ana
lyse van de werking van het hedendaagse kapitalisme 
achterwege gelaten. Een tijdlang heb ik er anders 
over gedacht, en gehoopt dat een discussie over een 
nieuw beginselprogramma de PvdA zou revitalise
ren. Nu ik deze brochure heb bestudeerd, neig ik 
echter tot mijn stellingname uit 1990 , beginselpro
gramma: noodzakelijk maar onmogelijk. 8 

7. In afwachting van de publikatie van 
Het sociaal-democratisch proaram verwijs 
ik naar Beninse/en ter sprake, 34· 
8. Bart Tromp, 'Beginselprogramma: 
noodzaak en onmogelijkheid ', Socialisme 
&_Democratie, 47, ( 1990 ), 4, (april), 
I 05 - 109. 
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