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inds het rapport Een partij om te 
kiezen van de Commissie-Van Ke
menade Quli I 99 I ) is het de offi
ciële wens van de PvdA om over 
te gaan tot een herziening van het 
bestaande beginsel programma 
dat dateert uit I 977. Kennelijk is 
dit niet het meest dringende ver
langen van de vooroeden en be
zige kaderleden van de PvdA, 
want het rapport De rode draden 
van de sociaal-democratie van de 
Commissie-Witteveen verscrujnt 
meer dan zeven jaren later, zon
der dat veel ophef wordt gemaakt 
van deze lakkengang. Het is bo
vendien uitdrukkelijk bestemd 
voor het aanzwengelen van een 
discussie over de grondslag en be
lofte van linkse regeringspolitiek 
in Nederland. Aan een terugblik 
op en een afronrung van sociaal
democratische ervaringen in de 
afgelopen decenrua begint men 
gewoon niet, terwijl er toch 
een en ander klaar ligt, zou je 
denken. 

Theoretisch bezien, is er enige 
verheldering tot stand gebracht 
met name middels Schuivende pa
nelen ( I987) en Kalma's afscheid 
van de interventiestaat en het op 
sterk water zetten van het socia
lisme alsmede zijn genuanceerde 
aanvaarding van een politiek van 
b h r.' Praktisch bezien, is er de 
leerzame, soms ook louterende 
ervaring van het regeren sinds 
1989 dat zowel een identiteitseri
si voortbracht gedurende de 
WAO-kwestie als een uitweg 
daaruit in de vorm van het pol 
dermodel en een afsluiting van 
beroerde verkjezingsuitslagen. 
Zeker, d ze twee factoren mogen 
ni t zomaar worden opgeteld. De 
overigens spaarzaam opduikende 
onenigheid in de PvdA over de 
vraag hoe de paarse samenwer
kjng per saldo moet worden 
beoordeeld wijst op een afstand 
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tussen de practici en theoretici 
van reformistische vernieuwing, 
althans op minder harmorue en 
regie dan welke bij voorbeeld bij 
New Labour worden gesignaleerd. 
Paarse doeners zien niet veel in 
een in principes gehulde kritiek 
op hun concessies aan de liberale 
partijen, de ondernemers en 
de nieuwe welgestelden, terwijl 
rode denkers ruet veel zien in een 
legitimering achteraf van paarse 
modernisering. Hierbij moet 
echter worden aangetekend dat 
Wim Kok in de Den Uyl-lezing 
We laten niemand los (I 9 9 s) zich 
met enig recht beriep op een 
mede door zijn critici Kalma, De 
Kam, Schuyt en Tromp voor
bereide herziening van de her
ziening van Nieuw Links. In som
mige opzichten hebben in de 
PvdA zowel de stugge wtvoer
ders van rueuwe strengheid, doel
matigheid en saaiheid als de 
teleurgestelde scenarioschrijvers 
daarvan meer gemeen dan ze ge
neigd zijn toe te ge~en. 

De bescheidenheid der klerken 
'De rode draden' is een door en 
door bescheiden werkstuk ge
worden. Willem Witteveen 
maakt elders gewag van 'een be
ginselruscussie in fragmenten: 
tussen de bedrijven door, bij stuk
jes en beetjes, waarbij het berei
ken van bindende uitkomsten 
minder belangrijk is dan het 
voortzetten van het debat'. 2 Hij 
gaat niet in op de vraag of er 
sprake is van verwijdering tussen 
beroepspolitici en intellectuelen, 
daar waar menig oud-politicus 
tweede gedachten heeft (zoals 
Wöltgens) en Kok zelf in een 
congresrede van februari I 997 
terugkwam op het conflict rond 
de publicatie van Kalma's De 
wonderbaarlijke teruakeer van de so
lidariteit (I 995) en stelde dat een 

13 
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dergelijke verwijdering fnuikend zou zijn voor de 
veerkracht van de PvdA . 

Sterker nog, ' De rode draden ' erkent dat de toe
gevoegde waarde van de partij -ideoloog (de term al 
leen al) ook in het Westen is ingestort. De zedelijke 
stelregels of strategieën van de oude sociaal -demo
cratie zijn vervangen door een 'houding tegenover 
de grootste uitdagingen en dilemma 's' als midden 
tussen beginselloosheid en beginselblindheid . dat 
wil zeggen ideologie in de letterlijke en ongunstige 
betekenis. De verwijzing naar concrete historische 
omstandigheden van de oude sociaal-democratie 
heeft plaats gemaakt voor een 'gevoel van nieuwe 
onoverzichtelijkheid: dat we niet alle antwoorden in 
handen hebben en ook met stevige overtuigingen 
lang niet altijd weten hoe we problemen en dilem
ma's tegemoet moeten treden'. 

Hier nadert het ver schil tussen de behoedzaam
heid van de Nederlandse bestuurder en de bedacht
zaamheid van de Nederlandse visionair zozeer de 
nul , dat ik me begin af te vragen of buiten Bolkestein 
om alle verbeeldingskracht en geestdrift uit de e
derlandse politiek zijn gestroomd. Beiden herzien 
de consensus van de dag in piepkleine stappen, van 
het ene verdomde ding naar het andere. Beiden 
durven niet terug te vallen op Nederlandse erflaters 
alsTinbergen en De Kadt en op hedendaagse Neder 
landse bijdragen, zoals die van Achterhuis en An
kersmit. Men importeert de denkkracht liever uit 
het grote buitenland. Wat de Fransman Delers bete
kent voor de ploeg van Kok, namelijk huisvlijt met 
de profeet van verre, dat betekent de Amerikaan 
Walzer voor de commissie van Witteveen. 

Witteveen is een aanhanger van het constitutio
nele republicanisme. Hij en de meerderheid van zijn 
commissie zijn bepaald niet postmodern . Niettemin 
schiet de toonzetting door naar de holle bezwerings
formule over het einde van grote verhalen en 
het begin van onkenbare samenlevingen. Hiermee 
wordt gesuggereerd dat er ooit, en ongetwijfeld in 
de buurt van Parijs, een modern tijdperk is geweest 
waarin een politieke partij eersthaar beginselen zui 
ver formul eert en dan toepast op een gemengde 
praktijk . Maar deze suggestie komt in de buurt van 
geschiedvervalsing. Nieuw politiek denken is vooral 
de moeizame poging om oud politiek denken af te 

leren wanneer oude praktijken steeds vaker vast
lopen terwijl tegelijkertijd het patroon van nieuwe 
en meer succesrijke praktijken nog onvoldoende 
wordt herkend. Zo ging het eergisteren met de 
overgang van revolutie naar parlementarisme, giste
ren met de overgang van klassenstrijd naar sociale 
politiek, en zo gaat het misschien vandaag met de 
overgang van de socialisatie van de vraag naar het 
marktdenken in de publieke sector. Er is dus niks mis 
met het besef van ingewikkeldheid en dubbelzinnig
heid dat uit ' De rode draden ' oprijst , zolang men de 
verplichting tot voortdurende kritische rechtvaar
diging maar niet verwart met de schijnwijsheid van 
het ondergeschikt maken van resultaten aan pro
cessen . 

Bij nader inzien schuilt de kracht van ' De rode 
draden ' in de helderheid waarmee de juiste vragen 
worden geïdentificeerd en het voorlopige antwoord 
daarop wordt beredeneerd , namelijk een actualise
ring van het egalitarisme in de Britse traditie van 
Tawney,T.H . Marshall en vooral Anthony Crosland, 
de schrij ver van The Future c?f Socialism ( 19s6) .3 
Maar de zwakte van dit leesbare betoog is de vrees 
om elementaire kwesties inzake de reden van be
staan van het linkse streven naar emancipatie met 
politieke middelen te bespreken met de bereidheid 
om uit te komen bij een zeker radicalisme of bij 
radicale onzekerheid . Onbedoeld leidt deze rem
ming hier en daar tot de seri es onbeantwoorde 
vragen en luie bezinningsevenwichten waarin het 
slechtste deel van de derde-wegliteratuur grossiert 
('Valt individuele emancipatie nog met collectieve 
doelstellingen in verband te brengen?', 'een nieuwe 
balans tussen arbeid en zorg ' ). 

De commissie-Witteveen bestaat goeddeels uit 
gerenommeerde denkers die elder s met de nodige 
precisie en durfhebben geschreven over het conflict 
tussen hulpbron-gelijkheid en de gangbare beleids
concurrentie tussen overheden, over de essentiële 
omstredenbeid van sociale rechten, over de com 
munitaristische kern van de sociaal-democratie 
(ontspannen arbeid , culturele infrastructuur) en de 
mogelijkheid van een niet-paternalistische cultuur
politiek in het landschap en de ether, over de kloof 
tussen responsieve politi ek (openbaarheid, referen
dum) en de zelfstandigheid van een gekozen elite in 

1. Vgl. Bart Tromp et al. , Beoinseten ter 
sprake, Amsterdam: w ns, Staatkundige 
Notities Nr.J , 198s , C.J.M . Schuyt et 
al. , Sociaal-democratie tussen zakelijkheid 
en moraal , Amsterdam: w ns, ' 99 ' en 

Frans Becker et al. , Inzake beainselen , 
Het zeventiende jaarboek voo r het 
democratisch sociaUsme, Amsterdam: 
de Arbeiderspers, 1996 . 

beginsel', Dr J. M. den Uy l- lezina, 

'4 December 1998, p.8. 
3. C.A. R. 'Cros land , The Future cif 
Socialism , Londen: Jonathan Cape, 
1956. 2. Willem Witteveen, 'De rechtsstaat als 
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een democratie, en over de band tussen progressief 
internationalisme en de bereidheid om bestaande 
scheidslijnen tussen partijen en staten in Europa te 
overstijgen. Toch lijkt het in 'De rode draden' soms 
wel of intellectuele gaven zijn opgeofferd aan de 
haast van partijbestuurders en hun onvermogen tot 
productieplanning van voldragen geschriften. 

Vier vraaen 
Deze als mild bedoelde stijlkritiek wil ik onderbou
wen door het onderzoek van 'De rode draden' wat 
aan te scherpen. Het gaat dan om vier vragen. Stel 
dat het waar is dat politieke partijen zelf bijdragen 
tot hun ondermijning - door partijenstrijd te mij
den, door vrijblijvende standpunten in te nemen, 
door de publieke opinie te volgen en door zich te 
vereenzelvigen met het ambtelijke staatsapparaat. 4 

Is de zogeheten beginselpartij, met het morele 
woordvoerschap dat haar aankleeft, dan nog wel 
levensvatbaar anders dan als terugkeer naar ver
zuildheid of als eigenbelang van een handjevol be
trokken intellectuelen? 

Stel dat het waar is dat de sociaal-democratie 
mede heeft bijgedragen tot de mondialisering en 
individualisering van de economische cultuur en or
ganisatie - door de (gelijke) materiële en morele 
vrijheid van de massa te stimuleren, door de institu
ties in te stellen op de technisch-economische 
krachten van schaalvergroting en, meer recentelijk, 
door liberalisatie van nationale markten voor pro
ductiefactoren en goederen toe te staan. 5 Hoe 
aannemelijk is dan nog het standaardbegrip van 
progressieve emancipatie als antwoord op de vraag
stukken en nadelen van mondialisering en individu
alisering, zoals milieuvernietiging, migratiegolven 
en sociale tweedeling? 

Stel dat het waar is dat ware sociaal-democratie 
altijd weer een hybride verbinding is tussen libe
ralisme (persoonlijke vrijheid, individualisme, 
vooruitgang, zelf-ontplooiing in de maatschappij, 
indirecte democratie, rationeel bestuur) en socia
lisme (gelijkheid, lidmaatschap van groepen, welzijn 
als bevrediging van authentieke economische be
hoeften, productieve arbeid, universele bevrijding, 

democratisering van de natie). 6Wat is er dan zo bij
zonder aan de huidige verzoening tussen markt en 
overheid (sociaal liberalisme, marktsocialisme), dat 
maakt dat men uitzicht belooft op een regeling van 
nieuwe kwesties rondom manipulatie van de levens
duur en genetische kwaliteit van mensen en dieren, 
duurzaamheid van veelvormige levensstijlen, de 
houdbaarheid van een multinationale of multicultu
rele rechts- en verzorgingsstaat, en mondiale recht
vaardigheid (zoals humanitaire interventie)? 

En ten slotte de vierde vraag: stel dat het waar is 
dat sociaal-democraten hun nationale loyaliteit die
nen te verbinden met een Europese loyaliteit en een 
mondiale loyaliteit (een derde weg tussen de natio
nale sociale sturing op grond van Keynesianisme en 
de supranationale vrije markt op grond van neoklas
siek denken).7 Wat betekent dan deze nieuwe op
dracht om in termen van confederaties en federaties 
te denken en te handelen voor de specifieke Neder 
landse traditie van staatsvorming, natievorming en 
minderheids- en partijvorming in grotere gehelen? 

Ik beweer in deze bespreking uiteraard niet dat 
ikzelf deze grote vragen bevredigend kan behande
len, maar wel dat 'De rode draden' hier een con
structief doch onbenut potentieel te zien geeft, dat 
bijna schreeuwt om gemeenschappelijke exploitatie 
in de kring van Haagse en Brusselse afgevaardigden, 
medewerkers van de Wiardi Beekman Stichting en 
linkse publicisten. Wel hoop ik het ethische hoofd
probleem in het vizier te krijgen. Hoe dient de 
tweelingtendens van mondialisering en individuali
sering, die tot in de huidige jaren negentig de naoor
logse sociaal-democratische inbedding (I 945- I 97 s) 
deels vernietigde terwijl ze ook deels door dit 
regime was opgewekt, alsnog te worden beheerst 
opdat enerzijds een wereldomvattend laissez-faire 
kan worden getemd en anderzijds een krachtige so
ciaal-democratie kan worden gevestigd die zich 
ditmaal niet tot het Westen beperkt maar ook uit
strekt over andere wereldregio's - tot aan Afrika 
toe? De nationale en bovennationale verhouding en 
wisselwerking tussen vrijheid en binding: dat, en 
niets anders dan dat, wordt de fundamentele kwes
tie voor de PvdA in haar derde eeuw . 

4· Zie F.R. Ankersmit, 'Over oorsprong 
en aard van de democratie', Socialisme&.. 
Democratie, 54, 1997 en Bernard Manin, 
The Principles '![ Representative 
Government, Cambridge, University 
Prcss, 1997. 
ç. Zie Hans Achterhuis, Het rijk van de 

schaarste, Baarn: Ambo, 1988, Jos de 
Beus, ' Kunnen humanisten echt geloven 
in vooruitgang (en dat nog serieus 
menen ook)?, Rekenschap, 41, 1994 en 
Idem, 'Egalitaristen onder elkaar', in 
Wim Bot et al. (red.), Kritiek, Jaarboek 
voor socialistische analyse en kritiek 

1996 , Utrecht: Stichting Toestanden , 
1996. 
6. Zie Micha el Freeden, ldeoloaies and 
Politica/ Theo'J, Oxford: Ciarendon 
Press, 1996. 
7· Anthony Giddens, The ThirdWay, 
Cambridge: Polity Press, 1998. 
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Scepsis over de beainselpartij 
De Oostenrijks-Amerikaanse econoom Schumpe
ter heeft een klemmend aforisme op zijn naam 
staan: 'De beste manier om een gezichtspunt te ver
knoeien is om het om te zetten in een principiële 
kwestie'. Inderdaad kan ik me goede redenen voor
stellen om te twijfelen aan een bezinning op sociaal
democratische beginselen als het tegengaan van on
derdrukking, ujtbuiting en vernedering en de hier
mee verbonden idealen omtrent veiligheid, demo
cratisch gezag, gelijkwaarcligheid en fatsoen in de 
goede samenleving. Want: 

- Beginselen (en idealen) schieten soms te kort 
net als je ze het meest nodig hebt, namelijk bij 
riskante en impopulaire beslissingen onder grote 
onzekerheid over belangrijke institutionele ver
anderingen in de sociale orde, zoals de Econo
misch en Monetaire Unie van Europa; 
- beginselen werken overbelasting en verlam
ming in de hand als je er teveel van hebt die ne
vengeschikt zijn; een recent voorbeeld is de druk 
op het vreemdelingenbeleid die uitgaat van gast
vrijheid, verplichtingen aan voormalige kolo
nies, non -discriminatie, verplichtingen aan gast
arbeiders, de zorg voor stabiliteit in multi
etnische steden en menselijkheid jegens illegalen 
in het vreemdelingenbeleid; 
- beginselen leiden in het geval van starheid tot 
verkeerde politieke handelingen waarbij alge
meen menselijke belangen en gevoelens worden 
verwaarloosd (dogmatisme, fanatisme, secta
risme); 
- beginselen geven in het geval van dubbele 
moraal een misleidend beeld van het werkelijk 
gedrag van politici en partijen (egoïsme, oppor
tunisme, cynische machtspolitiek, soms ook cor
ruptie); of 
- beginselen zijn als het erop aan komt niet de 
enige van de grondstoffen waaruit een levende, 
invloedrijke en representatieve partij wordt op
getrokken; leiderschap, feitelijk stemgedrag, be
schaafde omgangsvormen en interne democratie 
kunnen minstens zo doorslaggevend zijn . 

Het verband tussen beginsel en partij is dus niet van
zelfsprekend, zoals de 1 Sde-eeuwse Schotse Verlich-

ter David Hume al inzag. Hij noemde politieke coali
ties of sociale groeperingen 'facties' en hij maakte 
onderscheid tussen facties op basis van belangen 
(zoals een middenstands- of ouderenpartij), facties 
vanwege een gevoel (zoals D66 als voertuig voor 
Van Mierlo voor de uiting van het vrijzinnige maak
baarheidsgevoel van een naoorlogse generatie) en 
ook facties vanwege beginsel (voor politieke hande
lingen vanuit een bepaalde conceptie van het soe
vereine volk en het algemeen belang). 8 Ik zou in 
navolging van Hume willen spreken van een demo
cratische beginselpartij wanneer een politieke partij 
een beginselprogramma op schrift stelt in het licht 
van haar reden van bestaan, op gezette tijden een or
dentelijk debat voert over de aanpassing hiervan, de 
omarmde beginselen en idealen min of meer samen
hangend en toetsbaar laat doorwerken in belang
rijke standpuntbepalingen (verkiezingsprogram
ma's, verklaringen van woordvoerders in de twee 
kamers, regeringsverklaringen en toelichtingen bij 
grote wetswijzigingen), en de principiële reden van 
bestaan daadwerkelijk laat fungeren als ijkpunt in de 
verantwoording van de koers van de partij tegenover 
kiezers, leden en het 'zelf' van politici.9 

Het is bekend dat er in de wereld van de beroeps
politiek en politieke wetenschappen veel scepsis be
staat over de zin van beginselen en beginselpar
tijen.Toch schenkt'De rode draden ' hieraan nauwe
lijks aandacht. Men wijst slechts op het verschijnsel 
beginselblindheid, zonder clit te illustreren. Waar is 
de PvdA vandaag blind? ln haar routineuze instem
ming met voorkeursbehandeling van vrouwen, vrij
blijvend pacifisme of humanitarisme, kleine klassen 
in grote scholen, loonmatiging als panacee, concur
rentie binnen en tussen overheden en semi-publieke 
organen, postnationale integratie van immigranten 
met behoud van eigen etnische identiteit, of grootse 
infrastructurele projecten in distributieland? 

Het commissie-lid Thijs W öltgens heeft een nota 
geschreven over het beste antwoord op de scepsis, 
clie helaas niet als openingshoofdstuk is opgeno
men. 10 Zijn antwoord is, kort samengevat, twee
ledig. Ten eerste moet een volkspartij wel een begin
selpartij zijn omdat de alternatieven slechter zijn 
(een vertegenwoordiging van deelbelangen of een 
machtsuitoefening via stemmenmaximalisatie). Ten 

8. David Hume, 'Of Parties in Genera!', 
in Essays, Moral, Politica/ and Literary 
( 1777), Eu gene Miliers uitgave, Indiana
polis: Liberty Classics, 1 98 7, p. 63 . 
9. Ik eis niet dat een beginselpartij 

exclusief is en niet mag overlappen met 
verwante partijen. Hier zou een 
vergelijking leerzaam zijn tussen 'De 
rode draden' en Vrij en verantwoordelijk, 
het toekomstperspectief van de VVD 

(december 1 996). 
1 o . Thijs Wöltgens, Een nieuw beoinsel
prooramma voor de Partij van de Arbeid?, 
Partij van de Arbeid, z.p., november 
1996. 

twee 
zien 
u tor 
part 
beh< 
cliali 
dev 

I 
van 
oor; 
env• 
zeer 
gen 
mis! 
daq 
den 
nerr 
looc 
levii 
heid 
we iJ 

thes 
mat 
ben• 
di ge 
ten 
tisrr. 
w~l 
tie, 
(Be< 
zoal 
(de 
der 
noCJ 
en, I 
na ti 
von 
trio 
de V 
opl< 
sind 
cen1 
de : 
lids1 
begl 



e coali
naakte 
langen 
facties 
g voor 
maak
tie) en 
hande-
!t soe
zou in 
demo
! partij 
:t licht 
:en or
'an, de 
amen
lelang
•gram
e twee 
gen bij 
en van 
.tin de 
enover 

roeps
Isis be
;elpar
tauwe
hijnsel 
"'aar is 
lStem-
1, vrij
tlassen 
:mcur
tblieke 
ranten 
rootse 

:n nota 
I • :eps1s, 
1geno
twee

begin
~r zijn 
of een 
~).Ten 

finsel 

ûd?, 
ber 

s&..o r 1999 

tweede moet de PvdA haar beginselen van 1 977 her
zien omdat die deels overbodig zijn geworden (de 
utopische gemeenschapsidee, het étatisme, de actie
partij van bevrijde mensen) en deels actualisering 
behoeven (gelijkwaardigheid en solidariteit, mon
dialisering van productie en verdeling, protest tegen 
de vulgair-commerciële monocultuur). 

Dit antwoord is echter nog geen rechtvaardiging 
van een beginselpartij in de huidige tijd. Wat is het 
oorzakelijke verband tussen de snelle veroudering 
en verwaarlozing van het programma van 1977 en de 
zeer wisselvallige prestaties van de PvdA in de nada
gen van Den Uyl en de marathon van Kok? Als com
missieleden als Wöltgens hier zouden antwoorden 
dat principes er niet zoveel toe deden of soepel wer
den nageleefd, dan ondermijnen ze hun onder
neming. Maar als ze zouden antwoorden dat ver
loochening van bepaalde principes of onjuiste na
I ving primair waren, dan worden ze in verlegen
heid gebracht door het feit dat zo velen zo lang zo 
weinig geloofhechtten aan een herziening. 

In een vervolg op' De rode draden' zou de hypo
these van neergang van de beginselpartij stelstel
matig moeten worden bestudeerd. Dit is dan het 
benodigde voorwerk voor wat uiteindelijk een gron
dig weerlegging moet worden van de argumenten 
ten gunste van beginselloze partijpolitiek (pragma
tisme, emotivisme, populisme of wat dan ook) dan 
wel opheffing van partijpolitiek (directe democra
tie, censusdemocratie nieuwe stijl, 'subpolitiek' 
(Beek)). 1

' Zijn hier structurele factoren werkzaam, 
zoals de definitieve beslechting van oude conflicten 
(de onderwijsstrijd tussen gelovigen en seculieren), 
de rijkdom van de Westerse middenklasse, de tech
nocratie, de presentatie van politiek op de televisie 
en, niet te vergeten, de terugtred en nivellering van 
nationale partijen als gevolg van de Europese staats
vorming? Zijn er conjuncturele factoren, zoals de 
triomf van conservatief idealisme en de fixatie van 
de Westerse politieke elites op de niet- Keynesiaanse 
oplossing van stagflatie en massale werkloosheid 
sinds het midden van de jaren zeventig (plus de re
cente 'terugkeer van sociaal-democratische visie' in 
de zogeheten Derde-Weg-discussies in Europese 
lidstaten)? Is er een laat-democratische omgang met 
beginselen en idealen die verschilt van de benade-

ring uit de tijd van de stichting van massapartijen 
(het omvattend realisme van de partij als beheerder 
van de interventiestaat tegenover het selectieve 
idealisme van niet-goevernementele organisaties)? 
In welke mate is de sociaal-democratie in het nauw 
gebracht door de onverkorte opmars van de v v o en 
de filosofische superioriteit van Bolkestein ten op
zichte van andere partijleiders? In welke mate is de 
rol van het beginselprogramma overgenomen of uit
gehold door de bestuurlijke doch tevens creatieve 
bezuinigingspolitiek van Kok en Melkert (denk aan 
het activerend arbeidsmarktbeleid)? En in welke 
mate is de stagnatie van het sociaal-democratisch ge
dachtengoed een onbedoeld gevolg van een innerlijk 
sur pi ace tussen marktsocialisten, zorgsocialisten en 
cultuursocialisten? 

Dit zijn bepaald geen loze meta-vragen, omdat niet 
valt in te zien hoe een nieuw beginselprogramma zal 
aanslaan als het geen verhouding heeft gevonden tot 
het bestaande programma dan wel tot alternatieve 
partijvormen. 

Het reaime van inbeddino van economische vrijheid 
Om te weten of men met een bepaald beginsel of 
ideaal de samenleving verbetert, is het nodig een 
schets te geven van de bestaande samenleving en de 
feitelijke veranderingstendenzen. Deze plaatsbepa
ling geschiedt in 'De rode draden' 'ongeveer als 
volgt. 

Er is in het Westen en in Nederland onmisken
baar sprake van onovertroffen rijkdom en voortge
zette verrijking van de bevolking. Maar de keerzijde 
hiervan is een verbreiding van vervreemding in de 
zin van een obsessie met consumptie en mobiliteit 
alsmede een onderwaardering en vervlakking van 
geestelijke doeleinden. Er is eveneens sprake van 
een uiteenlopend, nog steeds oneerlijk verdeeld 
doch hoog peil van verzorging en welzijn met een 
groot aandeel daarin van de overheid. Maar de 
directe keerzijde hiervan is de problematiek van na
tuur vernietiging, terwijl ook de indirecte negatieve 
gevolgen aanzienlijk zijn: specifieke, welvaarts
gebonden vormen van geweld en onverdraagzaam
heid, parasiterend gedrag van burgers en merito
cratie met de uitwas van overmatige vermogens
ongelijkheid. Er is hier verder sprake van een 

1 1 • Mij ontgaat overigens hoe men de 
stagnatie van sociaal-democratisch 
denken na Nieuw Links kan toe
schrijven aan uitsluitend de politici en 
bestuurders vari de partij. 
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globalisering van productie en handel, van culturele 
conflicten rondom de vernietiging en opbouw van 
staten, en van een offensief fmancieel kapitalisme 
met een Anglo-Amerikaanse inslag. Kortom, we
reldvorming zonder democratische correctie en 
regulering. Er is, ten slotte, sprake van emancipatie 
in de vorm van individualisering. Dit is een mede 
door de nieuwe technologie ontstane vrijheid van 
individuen en organisaties (werknemers, huwelijks
partners, kiezers, bedrijfsbestuurders, belasting
betalers) om zich te onttrekken aan een als onbevre
digend ervaren werking van uniforme publieke 
en collectieve instellingen. 

'De rode draden' vestigt haar hoop op een 
nieuwe ronde van emancipatie waarin aan de ene 
kant nieuwe achtergestelden (vrouwen, immigran
ten, gehandicapten, ongediplomeerden) hun positie 
versterken ten opzichte van de gearriveerde klasse 
(mannen, inheemsen, fitte baanhouders, hoog
geschoolden) en aan de andere kant een balans 
wordt bereikt tussen gemeenschappelijke en staat
kundige strijd om erkenning en persoonlijke lots
verbetering op eigen kracht. Deze geprolongeerde 
emancipatie wordt gekenmerkt door het besef van 
onderlinge afhankelijkheid en betrokkenheid, het 
besef van gelijkwaardigheid en de gelijkheid van le
venskansen, en het besef van aldoor terugkerende, 
rationeel beslisbare zelfbevrijding (blz. I 8). Het ver
antwoordelijke subject (de homo socialis) is de vrucht 
van een burgerlijke samenleving waarin zowel een 
democratische procedure van conflictbeslechting 
wordt gehandhaafd als een permanent prikkelende 
onevenwichtigheid als gevolg van sprongsgewijze 
transformaties wordt uitgelokt. 

Deze analyse is goed, maar niet goed genoeg. Ik mis 
meteen de noties van historische variëteit en wissel
valligheid. Er zijn landen die de individualistische 
wijze van wereldvorming aanvoeren (zoals de Ver
enigde Staten), landen die volgen (zoals Nederland), 
maar ook landen die achterop raken (zoals menig 
Afrikaans land) en landen die betrekkelijk gesloten 
blijven (zoals Noorwegen of Zwitserland) . De lan
den die trachten om publieke en collectieve instel
lingen en praktijken overeind te houden doen dit 
hetzij democratisch (zoals een groep Europese ver
zorgingsstaten en een groep nieuwe democratieën 
in het Amerikaanse Zuiden en het Europese Oosten) 

hetzij autocratisch (zoals een groep Aziatische lan
den). 

De stemming over de kans van slagen van toetre
ding tot de nieuwe wereldmarkt door de oude bur
gerlijke samenlevingen is bovendien wisselvallig. De 
houding van paternalistische en schuldbewuste' ont
wikkeling' van ontwikkelingslanden uit de eerste 
naoorlogse decennnia maakte plaats voor een vrees 
voor afbraak van Westerse zekerheden en herschik
king van wereldmacht ten gunste van vooral een 
Aziatische voorhoede. Echter, sinds het begin van de 
terugslag in het Oosten (Maleisië zomer I 997) be
ginnen gezagsdragers in het oESo-gebied weer in te 
zien dat het aanpassingsvermogen van een democra
tisch georganiseerd kapitalisme met een zeker aan
deel van sociaal-democratisch beleid, helemaal niet 
is verdwenen en zelfs crisisbestendig blijkt. 

Eenzelfde wisselvalligheid geldt de gangbare 
wijsheid over de Nederlandse consensusdemocra
tie. Van begin jaren tachtig tot begin jaren negentig 
oordeelden de meeste elites alhier uitgesproken on
gunstig en somber over het Nederlandse leer- en 
hervormingsvermogen, maar in de regeerperiode 
van de eerste paarse coalitie sloeg dit om in zelfver
trouwen. Zelfs de nadelen van Nederland (langdu
rige werkloosheid, onduidelijkheid over Schiphol, 
en dergelijke) werden ineens in termen van de lo
gica van het poldermodel gegoten. Maar ook tijdens 
het hoogtij van dit model woedden de discussies, 
vaker buiten de PvdA dan erbinnen, over de plaats 
en toekomst van de Nederlandse natie, het Neder
landse gezin, de Nederlandse godsdienstigheid, de 
Nederlandse seksualiteit, het Nederlandse straf
recht en alle andere hoofdlijnen van het roemruchte 
'beleid'.' De rode draden' maakt zich gemakkelijk af 
van de eigen variant op wat Duitsers Standort-Debatte 
en de Globalisierunashock noemen door een voorspel
bare uithaal richting nostalgisch communitarisme 
en liberaal nationalisme (blz. I o, 24, 3 2). 12 Het 
rapport- Witteveen legt niet uit waarom Nederland 
zo betrekkelijk ordelijk en beschaafd zou zijn geble
ven als het vleesgeworden bewijs van Fukuyama's 
stelling over de liberaal-democratische superioriteit 
en gemoedsrust, waarom de crisis in de verdediging 
van het progressieve waarden- en normencomplex 
van Nieuw Links en het postmaterialisme kennelijk 
aan het Nederlandse partijenstelsel is voorbij
gegaan, en welke lessen niet-Nederlandse sociaal-

12. Vgl.: Ulrich Beek, Was ist Globa
lisieruna?, Frankfurt: Suhrkamp, 1997. 
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democraten uit deze tameLjk unieke ervaringen 
zouden moeten trekken. 

Deze leemte komt straks nogmaals ter sprake 
omdat zij samenhangt met een laatste en besHssende 
leemte. Ik mis enige notie van de bestaansvoorwaar
d n voor het regime van inbedding van economische 
vrijheid (embedded liberalism), een begrip dat in de 
I er der internationale betrekkingen centraal staat 
en dat teruggaat tot een andere Oo tenrijks-Ameri
kaanse econoom, te weten Kar! Polanyi. 13 Met 
inbedding wordt bedoeld dat van democratische 
samenlevingen wordt gevraagd de overgangsfricties 
als gevolg van internationale openheid en liberalisa
tie te aanvaarden (géén protectionisme dus), terwijl 
van d internationaal werkzame autoriteiten, 
ondernemingen en belangen- of beroepsgroepen 
wordt gevraagd om de beperkingen te aanvaarden 
die volgen uit de beschermende sociaal-econo
mische rol van overheden in het binnenland en hun 
bereidheid de omvangrijke kosten van nationale aan
pas ing aan de vrije wereldmarkt te socialiseren 
(géén ontduiking dus van de algemene kosten van 
ordening en interventie). 

De recente geschiedenis van de inbeddingsstra
tegie is onmiddellijk relevant voor het project van 
begin elprogramschrijvers. Ik zal die hier zeer be
knopt en schematisch naar voren halen . 14 

Na de Tweede Wereldoorlog wordt in het Westen 
en regime van vrijhandel en vrije ondernemingsge

wijze productie gevestigd dat gebonden is aan de 
p I regels van een internationale orde (de regels van 

Bretton Woods omtrent monetaire stabiliteit) en 
en nationale orde (het streven naar veiledige werk

gelegenheid). Dit regime is succesrijk en stelt het 
Wc ten in taat om een kostbare Koude Oorlog te 
vo ren, waarbij kolonisatie wordt vervangen door 
ontwikkelingshulp, en om daarnaast een even kost
bare oorlog tegen de industriële bestaansonzeker
heid te voeren waarbij de tucht van de arbeidsmarkt 
wordt vervangen door dwingend overleg tussen de 
overheid en het middenveld van economische cor
poraties. Ergens aan het einde van de jaren zestig 
wordteen graad van perfectie bereikt in de vorm van 
gedetailleerde marktregulering en liberalisatie van 
zcdelijkheidswetten. Maar terzelfdertijd verrekt het 
regime zichzelf (overstretch) in de vorm van de uit-

ziehtsloze Vietnam-oorlog en de stagflatie: krimp 
van de productie plus inflatie. In deze fase van de cri
sis van de nationale interventiestaat wordt de basis 
gelegd voor wat vandaag mondialisering en indivi
dualisering heet. Aan de ene kant gaan economische 
en culturele elites steeds meer hun eigen gang, zodat 
de naoorlogse synthese van internationale afstem
ming en nationale indicatieve planning wordt uitge
hold. Aan de andere kant komt een neoconserva
tieve en neoliberale partijpolitiek op die prioriteit 
geeft aan de bestrijding van inflatie, aan de terugtred 
van de bureaucratie (bezuinigingen, deregulering, 
privatisering) en aan de vervanging van zedelijke 
toegeeflijkheid door een nee-burgerlijk moreel ge
zag voor de bezittende middenklasse. Dit project, 
waaraan de namen Reagan en Thatcher verbonden 
zijn, is eveneens zeer doeltreffend. Extern wordt de 
Koude Oorlog gewonnen, intern worden de finan
ciële lasten van overheidsbeleid weer beheersbaar. 
Het ontwrichtingsgevaar van de individualisering 
wordt gedempt door het disciplinerende effect van 
massale werkloosheid bij verlaagde uitkeringen, de 
groeiende steun voor de Liberale arbeidsmoraal 
(zelfredzaamheid, hard werken, loon naar werken) 
en het herstel van behoudzucht bij de electorale 
meerderheid (zoals een verharding van de houding 
tegenover criminelen en ailochtonen). In de loop 
van de jaren negentig komt ook dit regime in de fase 
van verrekking. De economische groei is behoorlijk 
maar niet voldoende om voiledige werkgelegenheid 
te bereiken. De marktwerking begintzowel interna
tionaal als binnenlands ailerlei defecten te vertonen: 
marktmacht van multinationals, denivellering van 
welstand en een verschraling van sociale relaties en 
collectieve goederen. 

De curieuze vervlochtenheid van mondialisering 
en individualisering is dan allang ook voor sociaal
democraten (en christen-democraten) een kopzorg 
geworden, mede omdat ze een groot deel van de 
neoconservatieve en neoliberale omschrijving van 
politieke problemen hebben overgenomen. Voor Ne
derlandse begrippen is de problematiek natuurlijk 
niet nieuw. De strategie van aansluiting bij schaalver
groting en voortzetting van kringverkleining komt 
vertrouwd voor. In de Gouden Eeuw werd een staat
kundig en commercieel federalisme verbonden met 

1 J . Zie Karl Polanyi, The Great 
Traniformation, Boston: Bca on Press, 
1944, paperback uitgave '9 n, John 
Gerard Ruggic, WinninB the Peace, New 
York: Columbia Univcrsity Press, 1996 

en Idem, ConstructinB theWorld Polir.y, 
Londen: Routl edge, 1998. 

and the Fundamental Democratization 
of Europe', in: René Cuperus en 
Johannes Kandel (red.), Europeon Socio / 
Democracy: Traniformation in Proaress, 
Amsterdam: FEs/was, •998. 

'4· Zie Emma Rothschild, 'What is 
Sccurity?', Doedolus, 1 24, 1 995 en Jos 
de Beus, 'Modernizcd Social Democracy 
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een kleinsteeds en veelvormig geestesleven. In de 
moderne tijd werd industrialisatie verbonden met 
verzuiling. Waarom zou de postmoderne combinatie 
van mondiale openheid en beslotenheid binnen tal
rijke plaatselijke collectieven op basis van persoon
lijke, zelfstandige en rationele keuze geen wortel 
kunnen schieten in Nederland? Is de nieuwe reflexi
viteit van de rationele-verwachtingen-economen en 
de post-traditionele sociologen hier misschien het 
overblijfsel van een eeuwenoud protestantisme? Het 
antwoord op deze vraag lijkt te zijn dat de bereidheid 
tot riskante deelname aan een grenzenloze concur
rentieslag alleen maar blijvend kan worden verzoend 
met de behoefte aan geborgenheid als de betreffende 
samenleving bepaalde egalitaire gemeenschapswaar
den en gemeenschapsnormen ernstig neemt. Die 
kunnen overigens socialistisch zijn (gelijke toegang 
tot publieke goederen) maar ook liberaal (eerlijke 
mededinging) en christelijk (rentmeesterschap, pu
blieke gerechtigheid). Bovendien zal de inbedding 
van economische vrijheid op voet van burgerlijke ge
lijkheid ditmaal nopen tot meer ingrijpende boven
nationale sturing op het niveau van de Europese Unie 
en de Verenigde Naties. 

'De rode draden' ziet dit hele probleem wel maar 
verzuimt om het centraal en dwingend te stellen. 
Het is onduidelijk welke anti-communitaristische 
doch pro-republikeinse politiek ze aan het weven is. 
Hoe komt er een zodanige versterking van een per
soonlijke alsmede institutionele moraal, dat de 
burgers van zowel de oude als de nieuwe democra
tieën allemaal 'medebeheerders van de pot' (stake
holders) worden?Witteveen vermoedt dat de 'hori
zontalisering' hier een handje zal helpen. Dit is de 
uitdijing van wederzijdse gelijkheid in het sociale, 
politieke en juridische. 15 Maar hij geeft geen theo
retisch-empirische evidentie die mijn geloof in deze 
voordelige wetmatigheid zou kunnen schragen, ter
wijl er nogal wat inzichten en gegevens bestaan die 
wijzen in de richting van een wereldwijde besten
diging of terugkeer van vormen van hiërarchie, 
tweedeling, uitsluiting en zelfs lijdelijkheid. Het is 
waar dat de tegen-emancipatie in Nederland wat ge
matigder verloopt, maar dat is nog geen reden om te 
vervallen in een sussend Nederlandocentrisme ter 
linkerzijde en in de dooddoeners of valkuilen van 

a-culturele en a-historische moderniseringstheo
rieën. 16 

De verscheidenheid van aelijkheid 
De nadere inhoud van' de rode draden' bestaat in een 
herformulering van de beginselen vrijheid, gelijk
heid en solidariteit alsmede een toepassing daarvan 
op actuele strijdpunten. Het eerste gebeurt tamelijk 
rechttoe-rechtaan, afgezien dan van de eerste offi
ciële ondersteuning van de gelijkheidsfilosofie in 
Walzers Spheres ifjustice ( r 9 8 3). Walzers ideaal is de 
klassenloze samenleving waarin het alleenrecht en 
de heerschappij van groepen van eigenaren zijn uit
gebannen. Een terugtred dus van grootgrondbezit
ters, aandeelhouders, managers, maar ook van de 
houders van vaste banen. Walzers verdelingsstrate
gie komt erop neer dat ongelijkheid in de ene sociale 
sfeer wordt gecompenseerd in de andere sfeer, dat 
een scheiding wordt bekrachtigd tussen diverse 
sferen en dat de publieke politieke sfeer en de pu
blieke dimensie van de private sfeer worden geken
merkt door gelijkheid van status tussen burgers. 
Respectieve voorbeelden hiervan zijn de algemene 
bijstand, het openbare onderwijs en de gelijke toe
gang tot de openbare ruimte. Ik laat hier kortheids
halve een kritiek op Walzer achterwege, omdat de 
vakliteratuur hierover inmiddels omvangrijk is ge
worden en omdat ikzelf al, ondermeer in s & o, een 
commentaar heb geschreven. 17 Het sterke punt van 
Walzer is dat hij de sociaal-democratische traditie 
om rekening te houden met de evolutie van 
schaarste- en machtsverhoudingen in de burgerlijke 
samenleving uitbreidt met de uitdrukkelijke erken
ning van het pluralisme van waarden en verbanden. 
Een onopgelost probleem in Walzers egalitarisme is 
de bindende afbakening van samenlevingen, sferen 
van samenleven en de daarmee verbandhoudende 
'arbeidsdeling' (doelen, plichten en verantwoorde
lijkheden) inzake de rechtvaardige verdeling. 

Acht spelreaels voor de PvdA 
'De rode draden' maakt terecht veel werk van de 
implicaties van dit gedachtengoed voor de Neder
landse politiek. De interessante beschouwingen 
hierover probeer ik in mijn eigen woorden samen te 
vatten in acht spelregels voor de PvdA. 

15.Witteveen (1998), p.19. 
16. Zie voor dit genre de tweejaarlijkse 
rapporten van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau over de prudent
progressieve N ededander en 

Mark Bovens en Anton Hemerijck 
(red.), Het verhaal van de moraal, 
Meppel: Boom, 1 996. 

verdelende rechtvaardigheid ', 
Socialisme &_Democratie, 41, 1984 en 
Idem, EcOJtomische oelijkheid en het 

1 7. Zie hierover ]os de Beus, 
'Een pluralistische visie op 

oocde leven, Amsterdam: Contact, 1993, 
p.1o5 - 1o8. 
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1. Gij zult het bestaande forum van democratische 
vertegenwoordiging, namelijk de Staten-Gene
raal, het Europees Parlement en de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties, uitbreiden 
met een forum in de publieke sociale sfeer bin
nen en voorbij de staatsgrenzen, opdat in de wis
selwerking tussen politieke en sociale democra
tie de meest omvattende en kritische afweging 
van collectieve voorkeuren zal plaats hebben 
(culturele democratie). 

2 Gij zult alle sociale verhoudingen tussen landge
noten onderling alsmede tussen landgenoten en 
vreemdelingen onderwerpen aan de heerschap
pij van het recht met een minimum aan lega
lisme. (Dit is door Witteveen in zijn Den Uyl
lezing uitgewerkt in tien pakkende vuistregels.) 

3. Gij zult aan de veelvormige vraag naar legale 
goederen en diensten tegemoet komen door een 
gemengde aanbodstructuur op te bouwen met 
marktvoorzieningen, overheidsvoorzieningen 
en vrijwillige voorzieningen, waarbij de be
treffende deelbelangen van aandeelliouders
belastingbetalende kiezers-donoren, werkne
mers-ambtenaren-vrijwilligers en consumen
ten-cliënten-leden/toeschouwers tot hun recht 
komen. 

4· Gij zult een arbeidsarde bewaken waarin alle le
gitieme vormen van arbeid en zorg (onderne
m rschap, betaald werk in dienstverband, vrij
willigersinitiatieven, dienstbetoon in de publieke 
sector, werk in gezinshuishoudingen) vrijwillig 
en rendabel in ruime zin zijn en tevens bijdragen 
tot waardevolle maatschappelijke productie en 
individuele zelfrealisering. 

~. Gij zult de meerderheidscultuur niet actief in be
scherming nemen maar daarentegen wel de 
culturen van bedreigde minderheden (etnisch, 
regionaal, levensbeschouwelijk en dergelijke) 
tijdelijk ondersteunen met de instrumenten die 
overheden hebben, teneinde het multicultura
li me te laten bloeien. Daarbij wordt een uitzon
dering gemaakt voor de eenheid van de democra
tische rechtsorde en de taal in het land. 

6. Gij zult langs een veelheid van wegen meehelpen 
aan het herstel en behoud van de totale milieuge
bruiksruimte door de economische vrijheden te 

koppelen aan de nieuwste vereisten van duur
zame economie (miheuprijzen, voorzorgbegin
sel, investeringen in miheutechnologie, sober
heid, en dergelijke). 

7. Gij zult de instellingen en praktijken voor solida
riteit binnen uw plaatselijke handelings- en be
heersvermogen onderwerpen aan een ambitieus 
volkenrecht, ten behoeve van de mondialisering 
van goede dingen (mensenrechten) en ten koste 
van de mondialisering van het kwaad (humani
taire rampen in ruime zin). 

8. Gij zult de Europese sfeer van de eeuwige vrede 
gestadig versterken en uitbreiden door het ideaal 
van Europese beschaving ernstig te nemen, door 
verder te gaan op het pad van deling van soeve
reiniteit en identiteit van Europese staten en vol
ken, en door de Europese reguleringen, organen 
en beleidsinspanningen te democratiseren. 

Het lijkt me de moeite waard om de oplossende, 
oriënterende en verzoenende functies van deze spel
regels nader te onderzoeken op al de gebieden waar 
ook de PvdA het vandaag zo aantoonbaar moeilijk 
heeft. Sommige beginselen zullen dan een zekere 
slagkracht vertonen (bij voorbeeld bij de lopende 
hervorming van de vermogensheffingen en de indi
recte heffingen), terwijl andere beginselen zullen 
moeten worden herschreven (bij voorbeeld bij het 
zogeheten inburgeringsbeleid) 1 8

. 

Suif voor een noa onaeschreven hocj'dstuk 
'De rode draden' stelt dat de PvdA in een fase van 
creatief beheer is beland. Dat is een juist inzicht als 
het gaat om de correctie van democratisch staatsfei
len en vormen van verloedering en ontbinding door 
toedoen van ruige wedijver tussen bedrijven, over
heden en burgers onderling. Maar de formule schiet 
te kort als het gaat om de vestiging van sociaal-de
mocratie buiten het gangbare kader van de natie
staat. Daar is eerder een scheppende politiek van 
interdependentie nodig die bepaalde vreedzame 
conflicten over Europese en mondiale verdeling, 
identiteit, gezag en stijl niet langer schuwt. 

De leidende gedachte is hier dat de toekomstige 
homo sociolis veelvoudige bronnen en banden van po
litieke loyaliteit en legitimiteit erkent zonder een 

18 . Zie resp. Flip de Kam, Frans Becker 
en Paul Kalm a, Draaakracht onder druk, 
Amsterdam: was, 1998 en Jos de Beus, 
De cultus van vermijdina, Utrecht: 
Forum, 1998. 
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van deze identificaties als absoluut en fundamenteel met de democratische ratificatie van bovennationale 
te beschouwen. Iemand zou zichzelf mogen, ja moe
ten zien als consument, producent, lid van een 
professie, deelnemer aan burgerUjke verenigingen, 
politieke activist, Nederlander, Europeaan en we
reldburger tegelijk. 

Dit is een aantrekkelijke gedachte, op één lijn te 
stellen met nobele vaderlandsliefde en individuali
teit, maar niemand kan vandaag zeggen of deze voor
stelling psychisch haalbaar is. De oude stoïcijnse, 
christelijke en natuurrechtelijke benaderingen van 
de wereldmoraal lijken onvoldoende rekening te 
houden met de wenselijkheid van pluralisme en 
spreiding van macht. De Bentham se-Tinbergiaanse 
benadering van de maximaUsatie van het nut van 
de wereldbevolking gaat uit van het primaat van 
mondiale welwillendheid en van volledige maak
baarheid, twee weinig aannemelijke uitgangspun
ten. De formule voor emancipatie en uitdijing van 
de kring van geUjken die 'De rode draden' gebruikt 
(op blz. 18) is terecht liberaal en synthetisch. Met 
Hume, MichaelWalzer en Paul Scheffer zou de PvdA 
zich kunnen richten op de geleidelijke toenadering 
van humane sentimenten en conventies in verschil
lende nationale culturen. Met Kant, Habermas en 
Lolle Nauta zou de PvdA zich kunnen bezighouden 

grondrechten en grondplichten. En met Hobbes, 
Hans van den Doel en Bram de Swaan zou de PvdA 
in gemeenschappelijk eigenbelang op de lange ter
mijn de grondslag kunnen zien van een georga
niseerde oplossing van bovennationale beleidspro
blemen.19 

Al deze theorieën wijzen er terecht op, dat het 
opbouwen van instituties met vallen en opstaan de 
beperkingen van de menselijke natuur kan overwin
nen. Maar ze zwijgen over de rol van nationale po
litieke partijen en proto-federaties van nationale 
partijen, zoals de Partij der Europese Sociaal-demo
craten (PES). Zeker, voor de vorming van boven
nationale politieke- en rechtsgemeenschappen is 
een bewustzijn van biologische en spirituele eenheid 
onmisbaar. Maar de korte geschiedenis van de mone
taire eenwording van Europa langs nationale lijnen 
leert toch ook dat een dergelijk egalitair bewustzijn 
alleen ontstaat en beklijft als het wordt gemobili
seerd door rivaliserende partijen die bereid zijn het 
bestaande statenstelsel te relativeren en te hervor
men op grond van compromissen. Zie ik het helder, 
dan is dit de stof van een nog ongeschreven hoofdstuk 
van 'De rode draden' over het echte millennium
probleem . 

19. Zie verder Jos de Beus, 'De partij 
van de mensheid', Rekenschap, 44, 1 997 
en Idem, 'Does EqualityTravel?', in 
DonKalbet al. (red.), Globalisation, 
lnequality and D!/Jerence, Amsterdam: 
University Press, binnenkort te 
verschijnen. 
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