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DE RODE DRADEN VAN DE SOCIAAL-DEMOCRATIE 

De sociaal-

Een politieke partij moet 
over beginselen beschik
ken. Politiek bestaat uit 
meer dan praktische en 
pragmatische reacties op 
maatschappelijke proble
men; daden tellen in de po
litiek pas als er woorden 
zijn om die daden te sturen 
en te rechtvaardigen. Zon
der woorden geen daden, 
kortom, en aan de kwaliteit 
van de gebruikte woorden 
worden terecht in onze 
democratie hoge eisen 
gesteld. Kiezers, partij
leden, ambtsdragers, poli
tieke vertegenwoordigers, 

democratische 
beginselen 

volgens Joseph, 
Olympe, Jos, 

Evelien, Bart en 
de anderen 

politieke uitgangspunten 
doen zich vele valkuilen 
voor, zoals Joseph Schum
peter terecht constateerde 
(in de samenvatting van Jos 
de Beus). Hoe kunnen we 
daar overheen springen? Ik 
loop het rijtje van De Beus 
uit het vorige nummer van 
s&p even na. 
- 'Beginselen en idealen 
schieten soms te kort als je 
ze het meest nodig hebt, bij 
riskante en impopulaire be
slissingen, zoals over de 

WILLEM WITTEVEEN Economische en Monetaire 
Unie van Europa.'Wellicht, 
maar zonder beginselen en 
leidende uitgangspunten 
zal het nog moeilijker zijn 

bestuurders en gewone 
burgers, soms in een en de
zelfde persoon verenigd, 

Voorzitter van de PvdA-commissie BeninseJen 
en redacteur s &._n 

willen weten welke beginselen en idealen de ge
kozen opstelling ondersteunen en - minstens zo 
belangrijk - welke beginselen en idealen tegen een 
bepaalde keuze pleiten. Door beginselen te formu
leren wordt de richting op lange termijn aangegeven 
van de politieke koers, maar worden ook uitgangs
punten geformuleerd die we tegen ons laten gelden. 
Als een politieke partij bijvoorbeeld de emancipatie 
hoog in het vaandel heeft staan, moet men niet ver
baasd opkijken wanneer de kritiek klinkt dat het be
leid dat die partij mede onderschrijft mensen niet 
werkelijk vrij, gelijk en solidair maakt. Een beginsel
programma moet een overzicht geven van de begin
selen, idealen en lange-termijn doelstellingen van 
een politieke partij. 

De beninseJen volsens Joseph 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als je maar een
maal je beginselen op schrift gesteld hebt, het werk 
verder gedaan is. Integendeel, want 'tussen droom 
en daad staan wetten in de weg en praktische bezwa
ren' (Elsschot). Op weg naar verwerkelijking van 

om zulke lastige keuzen te 
maken. Beginselen moeten je helpen om moeilijke 
besluiten te nemen en dat kunnen ze door belang
rijke argumenten en waarden onder je aandacht te 
brengen - zal het nieuwe Europa wel solidair zijn 
met de zwakkeren?- en als het besluit genomen is, 
hoe onpopulair en riskant ook, heb je beginselen 
nodig om je te verantwoorden tegen kritiek. 
- 'Beginselen werken overbelasting en verlam
ming in de hand als je er teveel van hebt die neven
geschikt zijn, bijvoorbeeld in het vreemdelingenbe
leid.' De fout is hier de nevenschikking, het op een 
boodschappenlijstje naast elkaar plaatsen van begin
selen. We moeten zoveel mogelijk de echt dragende 
van de ondersteunende beginselen onderscheiden 
en we moeten bovendien niet bang zijn te erkennen 
dat beginselen elkaar onder druk zetten. Beginselen 
zijn, zoals Rode draden zegt, niet in een vaste rang
orde te plaatsen; we moeten leven met waardenplu
ralisme. Dat impliceert de noodzaak om keuzen te 
maken en daarbij de beginselen tegen elkaar af te 
wegen als het moet. Voor de sociaal-democratie zijn 
gelijkheid, solidariteit en vrijheid zulke beginselen 
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oplossen die pas echt goed zichtbaar worden als je de 
beginselen erbij haalt. 

De beninseJen volsens Olympe 
Lang voor de ontmaskering van Norman de norm
man, ontmaskerde Olympe de Gouges (I 748 - I 793) 
de mannen van de Franse Verklaring van de Rechten 
van de Mens en Burger (I 7 8 9). Zij spreekt hen aan 
op hun met de mond en op papier beleden begin
selen. 

Man, ben je in staat rechtvaardis te zijn? Een vrouw 
stelt je deze vraan; dat recht kun je haar tenminste niet 
ontnemen. Vertel me wie jou de soevereine macht ver
leend heift mijn sexe te onderdrukken.Je kracht? je ta
lenten? Kijk naar de wijsheid van de schepper. Doorloop 
de natuur en zie hoenroots zij is, de natuur waarmee jij 
je schijnt te willen vernel ijken, en neif mij als je dw:ft 
het voorbeeld van zo'n tirannieke heerschappij. Keer 
terun naar het rijk der dieren, ondervraaa de elementen, 
bestudeer het plantenrijk en werp een blik op alle ver
anderineen binnen de krinaloop van de natuur en 
zwicht dan voor de feiten als ik jou daartoe de middelen 
verstrek. Zoek, onderzoek en onderscheid, als je dat 
kunt, de sexen in de ordenins van de natuur. Overal vind 
je ze zonder onderscheid samen, overal werken ze samen 
in een harmonisch aeheel aan dit onsteifelijke meester
werk. Alleen de man heift zich het recht aanserneten 
van de uitzonderins een principe te maken. 1 

En in een venijnig voetnootje voegt zij aan deze 
tirade nog toe: 'Van Parijs tot Peru, van Rome tot 
Japan is het domste dier volgens mij de (menselijke) 
man.' Het is de opmaat voor haar eigen Beginsel
programma: de VerklarinB van de Rechten van de Vrouw 
en Buraeres, opgesteld in het woelige jaar I 79 I. De 
Preambule is niet minder polemisch van toon, met 
de overweging' omdat alleen het niet kennen, verge
ten of minachten van de rechten van de vrouw de 
enige oorzaak is van de openbare ellende en de 
corruptie der regeringen, hebben wij besloten in 
een plechtige verklaring de natuurlijke, onver
vreemdbare en heilige rechten van de vrouw vast te 
leggen, opdat deze verklaring alle leden van het 
maatschappelijk lichaam voortdurend voor ogen 
staat en hen daardoor onophoudelijk herinnert aan 

1 Olympe de Gouges, Verklarin9 van de 
rechten van de vrouw en buraeres, 
uitgegeven en vertaald door H. 
chröder, Kampen 1989 

(Oorspronkelijk 179 ') : 34· 
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hun rechten en plichten.' Olympe realiseert zich dus 
precies waar een beginselverklaring voor dient: 
voor bewustwording, kritiek en actie. Daarna zet zij 
zich, met de bescheidenheid der klerken (De Beus), 
aan een gedegen uitwerking in I 7 artikelen. Ook 
daar citeer ik er een van om te laten zien dat de ge
lijkstelling van burgeressen en burgers nog steeds 
niet voltooid is. 

De wet moet de uitdrukking zijn van de algemene wil. 

Alle burgeressen en burgers moeten persoonlijk if via 

hun vertegenwoordigers meewerken aan de totstand

koming daarvan. De wet moet voor een ieder gelijk zijn: 

alle burgeressen en burgers, gelijkberechtigd in de ogen 

van de wet, moeten evenveel kans hebben om toegelaten 

te worden tot alle ambten, openbare posten en betrek

kingen al naar gelang van hun bekwaamheden en al

leen op grond van hun deugden en talenten. 

Hier komen nogal wat thema's naar voren die we als 
sociaal-democraten erkennen en waar we nog steeds 
mee worstelen, omdat de maatschappelijke omstan
digheden gewijzigd zijn en steeds nieuwe problemen 
de gelijkberechtiging van mensen verhinderen. Ik 
lees in deze passage een vooruitverwijzing naar 
zulke thema's als democratie en de kwaliteit van het 
openbaar bestuur, emancipatie en burgerschap, pu
bliek domein en culturele democratie, complexe ge
lijkheid en solidariteit. 

Ook de stijl van Olympe de Gouges is bewonde
renswaardig: concies en helder, allerminst vaag en 
grijs (Bart Tromp). Toch valt op dat ook zij de dilem
ma's niet onderkent, het maatschappelijk systeem 
niet sociologisch analyseert, en dat zij geen pasklaar 
antwoord heeft op elke vraag. Of zou het in die tijd 
werkelijk zo geweest zijn dat de achterstelling van 
vrouwen de 'enige' oorzaak was van de openbare el
lende en de corruptie der regeringen (die we kenne
lijk eveneens als vaststaande feiten moeten aanne
men). Maar, anders danTromp en De Beus menen, is 
het ook niet de functie van een beginselverkaring 
om een' diepgaande analyse te maken van het kapita
listisch systeem' (Tromp) of' de bestaansvoorwaar
den te analyseren van een regime van inbedding van 
economische vrijheid' (De Beus). Die analyses zijn 
ook nodig, daar niet van, en tal van wetenschappers 
houden zich daar al intensief mee bezig, maar horen 
niet thuis in een Plechtige Verklaring. En dat begin
selen niet alle problemen voor ons oplossen, was 
ook Olympe de Gouges bekend. Zij dacht alleen 
dat het voor de daden van de nieuwe revolutionaire 

regering verschil maakte als er woorden waren 
waarnaar zij zouden leven en waaraan zij gehouden 
konden worden. Bovendien wilde zij de vrouwen 
van Parijs mobiliseren om op te komen voor hun 
rechten en belangen. Beginselen moeten aanzetten 
tot actie en tot organisatie. 

Het verhaal van Olympe de Gouges e:q haar Ver

klaring van de Rechten van de Vrouw en Burgeres is een 
tragedie. Zij brengt onder woorden wat emancipatie 
betekent in haar tijd en omstandigheden, streeft naar 
vrijheid, gelijkheid en solidariteit maar dan als wer
kelijke verworvenheden in plaats van loze kreten. 
Zij richt zich tot revolutionaire burgers - vrouwen 
en mannen- die bezig zijn vanaf een nulpunt, na de 
omverwerping van het ancien regime, een nieuwe en 
betere samenleving op te bouwen. In de politieke ra
dicalisering van de Terreur wordt haar oppositionele 
geluid te bedreigend gevonden. Zij wordt uiteinde
lijk als vijand van de revolutie gebrandmerkt en ter 
dood gebracht. Uit haar geschiedenis kun je een 
cynische moraal opmaken: in het dreigende licht van 
de praktische politiek zijn verheven beginselen ken
nelijk gedoemd te falen. Maar ik zie het anders: 
dankzij haar Verklaring, dankzij haar Beginsel
programma, leven de denkbeelden en idealen van 
Olympe de Gouges voort en maken zij deel uit van 
de levende traditie van de sociaal-democratie. 

De beginselen volgens ]os 

'Nieuw politiek denken is vooral de moeizame po
ging om oud politiek denken af te leren wanneer 
oude praktijken steeds vaker vast lopen, terwijl te
gelijkertijd het patroon van nieuwe en meer succes
rijke praktijken nog onvoldoende wordt herkend.' 
Een prachtige zin uit een beschouwing waarin wer
kelijk alles om wordt geploegd wat maar overhoop 
kan worden gehaald en het echte millennium
probleem wordt ontdekt: de nationale en boven
nationale verhouding en wisselwerking tussen vrij
heid en binding. Zelf vat ]os de Beus de voorstellen 
van de Beginselcommissie samen in acht spelregels 
voor de PvdA, waarvan er enkele nu precies op deze 
problemen betrekking hebben (en wel de spelregels 
I, 6, 7 en 8). De commissie pleit onder meer voor 
verdere democratisering op nationale, Europese en 
wereldschaal, en voor het primaat van het publiek 
domein, waar burgers een effectieve openbare me
ningsvorming op gang houden. Dat betekent me
teen veel praktisch werk aan de winkel, want alleen 
al in de Europese Unie (laat staan op mondiaal ni
veau) ontbreekt zo'n publiek domein. Er zijn geen 
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I ur r 'an l:uropa, r zijn geen werkelijk Europese 
mc•h~ t·n g ·n Europ s opererende politieke par
UJ n. Zomlt:r dit all sis democrati ering van de be-
luthorming. organ n van d Europese Unie maar in 

l pnklt· m~t mog lijk n zinvol. Hier is het dus 
kom pn·ci •. datgen te doen waar de fraaie geci

t cnl Uil praak van De B u op doelt: stapje voor 
t PI nit'U\\ • praktische mogelijkheden scheppen 

r 7n'n [urope e culture! democratie, vooral 
hru1k makend van wat er al aan het komen is -

h ·t h~ langrijk dat niet-gouvernementele acto-
1 \mncsl International vaker effectief de 

I ur 1 ml'ning vorming en b sluitvorming beïn
\ I dt n t•n al d ende ni uwe denkbeelden ont
Hkla I n, I rn mooi aangrijpingspunt vormen bij

rl><·tld d( alg d eltelijk geslaagde pogingen om 
n l't nnam·ntlnt rnationaalTribunaal voor de he

r hun \an oorlog misdaden en misdrijven tegen 
tl m 11 t hjkhc1d tot tand te brengen; de symboli-

1 ·tck ·ni van h t Joegoslavië-tribunaal over
U' t nu nog d praktisch betekeni , maar op ter

n d 1 v randcrcn. 

[), bcamstlen rolsens Evelien 
H h ·n lonh n., ·telt dat afwijkingen van de manne

liJk norm, \an orm-man, wat betreft opleiding, 
I liJd, 'l.ondheid, sekse, ctnicit it en zorgverant
" rtl liJkh( id leiden tot 'systematische, maar ui
ter tomplcx' ongclijkh id' en zij vraagt zich af of 
h I I 'an' ompl x g lijkheid' een pa send te

\\ I ht kan h1~dcn. Dat is natuurlijk een goede 
, \\aar nit•mand met zekerheid het antwoord op 
eH n. ((, h cl nk ik dat het de moeite waard is 

helpen bestrijden? Op beide manieren. Eerst door 
strikter vast te houden aan de sfeerinterne verdeel
criteria, die per slot van rekening geen van alle 
voorrang voor mannen inhouden. Vervolgens, als de 
uitkomsten tegenvallen, door te stellen dat compen
serende gelijkheid betekent dat iedereen op een of 
andere manier levenskansen en erkenning moet krij
gen, ook als die persoon sterk afwijkt van de - on
terechte - maatschappelijke norm. Complexe 
gelijkheid als onderdeel en uitwerking van het 
emancipatiestreven vereist het voortdurend analy
seren van de feitelijke situatie om, onder respect 
voor de autonomie van 'sferen' , corrigerende maat
regelen te kunnen nemen. 'Echte solidariteit bete
kent: dat je ieder ander - ongeacht sekse, klasse, 
religie, of cultuur - vrijheid en gelijkheid gunt, 
en protesteert tegen situaties waarin vrijheid be
perkt wordt en ongelijkheid heerst.' Een dergelijke 
solidariteit van woord en daad is ook het soort soli 
dariteit waar de Beginselcommissie op uit is. Zulke 
solidariteit past goed bij het ideaal van complexe 
gelijkheid. 

Een andere vraag is hoe breed of smal je wense
lijke diversiteit moet zien. Tonkens kiest met enige 
aarzelingen voor smalle diversiteit, waarbij vreed
zame coëxistentie het doel is. Brede diversiteit, tot 
uitdrukking komend in het ideaal van de multicultu
rele samenleving, is naar haar mening 'een veel te · 
harmonisch beeld', alsof 'iedereen fijn veel van el
kaar kan leren', ook van 'de Islam' .Tonkens wijst de 
opvattingen over vrijheid, gelijkheid en solidariteit 
van ' de Islam' af, maar wil wel iets leren van' mensen 
met een islamitische achtergrond die zich, op zoek 
naar vrijheid, gelijkheid en solidariteit, deels aan 
hun achtergrond proberen te ontworstelen en er 
deels trouw aan proberen te blijven.' Als ik het goed 
begrijp, strekt het idee van vreedzame coëxistentie 
zich dus vooral uit naar degenen die hun interpreta
tie van een islamitische levenswijze zoveel mogelijk 
aan de hier heersende westerse normen aanpassen. 
Dat lijkt mij een te smalle diversiteit. In plaats van 
voor vreedzame coëxistentie zou ik pleiten voor to
lerantie, wat een houding is waarbij je op basis van je 
kennis van de andere opvattingen en op basis van een 
verwerping van die opvattingen toch de ander le
venskansen, vrijheid, gelijkheid en solidariteit 
gunt. 2 Tolerantie alleen is niet genoeg, bereidheid 
tot dialoog en leren is een noodzakelijk compie-

2 Michacl Walzer, On Toleration, 
cw Haven en London 1997. 
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ment. We kunnen van 'de' Islam natuurlijk alleen al 
daarom nooit iets leren omdat' de' Islam net zo min 
bestaat als' de' ideale mens. In de islamitische wereld 
zijn er vele verschillende vormen en verschijnselen, 
variërend van fundamentalistisch tot liberaal. De 
islamitische cultuur heeft niet alleen Khomeini 
maar ook Salman Rushdie gevormd. Over de denk
wereld, cultuur, gebruiken, leefwijze, moraal van 
die islamitische wereld weten mensen in Nederland 
zo goed als niets af. We weten daarom niet wat we tot 
'vreedzame coëxistentie' veroordelen en ontnemen 
ons de kans om eventueel onze eigen multicultuur te 
verrijken met invloeden uit de islamitische wereld. 
Zo'n houding van tolerantie en openheid voor ande
ren moet niet betekenen dat alles aanvaard wordt 
wat tot een islamitische traditie behoort of gesteld 
wordt te behoren. Ook tolerantie vindt zijn grens in 
de universele mensenrechten, opgevat als een mora
lity rf duty, als een moraal die de basisvoorwaarden 
beschermt voor een menswaardig leven. Die univer
sele mensenrechten worden door veel islamieten en 
door veel stromingen binnen de islamitische cultuur 
ook erkend, zij het anders geïnterpreteerd, zodat 
hierover dialoog mogelijk is. 

Als het om fundamentele inbreuken op de vrij
heden gaat, zoals in het geval van Aysel, moeten we 
aan de mensenrechten vasthouden zoals 'wij' die de
finiëren en inderdaad zeggen dat 'zij' daar iets van 
kunnen leren. Dat ferme standpunt moet echter 
geen laatste woord zijn, geen machtswoord, geen 
daad van uitsluiting, maar het begin van een dialoog. 
Solidariteit moet zich niet alleen uitstrekken tot de 
slachtoffers en de zich emanciperende islamieten, 
ook tot islamieten die kiezen om anders te leven dan 
de westerse norm-mens. 

De beginselen volgens Bart 
'De PvdA verandert steeds meer van een min of 
meer professionele organisatie met ooit heldere 
procedures in een op improvisatie en organisatori
sche onkunde gebaseerde reeks chaotische projec
ten.' Het is nog een van de meer vriendelijke type
ringen van de besluitvorming binnen de PvdA, in het 
algemeen en ook wat betreft haar beginselen, uit de 
pen van Bart Tromp. Als Tromp naast het rapport 
Rode draden ook de begeleidende aanbiedingsbrief 
vanhet Partijbestuur had bekeken, waren de meeste 
van zijn vragen over de status van het rapport en de 
aard van de te volgen procedure vermoedelijk opge
helderd. De commissie leek het in elk geval niet zin
vol al die informatie ook nog eens in haar rapport 

zelf op te nemen, omdat dat niet uit haar adviserende 
taak voortvloeide; laat de procedure maar over aan 
de instantie die daarover gaat, te weten het PB, zo 
was de gedachte. Uit de reactie van Tromp wordt 
niet duidelijk wat hij zelf denkt over de beginselen 
van de sociaal-democratie. Toch volgt uit boven
staande gedenkwaardige zin, in samenhang met een 
hele reeks eerdere stukken waarin het gebrek aan 
professionaliteit van de organisatie en het gebrek aan 
respect voor de spelregels van de vereniging op de 
korrel genomen worden, wel waarvoor hij in elk 
geval impliciet stelling neemt: voor zorgvuldige, 
transparante, doordachte en democratische proce
dures. Om haar beginselen te verwezenlijken is mi
nimaal vereist dat de PvdA een professionele organi
satie is met heldere procedures. 

Men zou dit een constitutioneel ideaal kunnen 
noemen, een complement op de door de sociaal-de
mocratie van harte onderschreven keuze voor de de
mocratische rechtsstaat. Het is daarmee een keuze 
die geheel in de lijn ligt van de voorstellen van Rode 
draden. Daarbij passen alleen wel een paar kantteke
ningen. Een professionele organisatie en heldere 
procedures zijn geen waarden op zichzelf. Ze garan
deren op zich niet dat een partijorganisatie goed 
werkt, net zo min als de constitutionele spelregels 
van de parlementaire democratie garanderen dat de 
politieke besluitvorming die zich netjes binnen het 
kader afspeelt ook goed werkt. De vraag is dus tel
kens of je de doelen van de organisatie wel waar
maakt met de gekozen professionele middelen en 
met de gehanteerde democratische procedures. Als 
de nationale democratische politiek wel volgens de 
regels functioneert maar er onvoldoende in slaagt 
burgers bij de meningsvorming en de besluitvor
ming te betrekken, moet je die procedures nog eens 
opnieuw bekijken; ze kunnen misschien anders en 
beter. De vorming van een publiek domein is niet 
iets wat geheel volgens professionele organisatiemo
dellen en vaste spelregels kan verlopen, daar zit iets 
principieel onplanbaars in. Experimenten zijn nodig 
om de democratische procedures te versterken, om 
op nieuwe ideeën te komen, om de democratie re
sponsiever te maken. Daar betaal je wel een prijs 
voor. Experimenten maken vaak een wat rommelige 
indruk, zoals bijvoorbeeld blijkt rond stedelijke re
ferenda. De prijs voor democratische vernieuwing is 
dat er soms inderdaad sprake is van' chaotische pro
jecten', waarvan de meerwaarde voor het geregelde 
politieke bestel echter toch aanzienlijk kan zijn (al 
vereist dit wel politiek leiderschap). Gaat deze rede-
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n mg niet ook op voor de PvdA als professionele en 
d mncrati. h organisatie? Ook binnen een poli
u k partij zijn de spelregels geen garantie voor 
w n hJk uitkom ten . Je kunt je afvragen of de 

tgc telde proc dures wel voldoende mensen en 
ook \oldocnde nieuwe mensen bij de politieke dis-

Je en he luitvorming betrekken, wat een tame
h)k urg ·nte vraag is gezien de teruggang in het le
d rwntal van de partij. Je kunt je afvragen of ook 

n politiek partij niet een eigen publiek domein 
odi hcdt, c n wat vaag gedefinieerde sfeer van 
n plmdc di cu ·i en 'chaotische projecten' die 

t r t01. h de w I goed gestructureerde besluitvor
mmg traject nonder teunen. Er is wel degelijk iets 
t ze n voor projectmatige experimenten en ver
nl uwmgen van de interne partijdemocratie. Deze 

ttckcnmg n betekenen overigens natuurlijk niet 
dat" <ll· con titutionele idealen vergaand relative
ren, mur illl en dat we die idealen zelf niet moeten 

b olut r •n. Zelf het constitutionalisme kan een 
' rm 'an begin )blindheid zijn . 

. ie over de beginselen van de sociaal-de
m atl d1c dit jaar in en rond de PvdA gevoerd 

rdt, komt niet uit de lucht vallen. Zoals Bart 
mp laat zi n, wordt er al een hele tijd gezocht 

naar manirren om de beginselen aan de orde te stel-
I n 1 nhjk wa op het congres van 1977 al duide-

lijk dat het toen onder ovationeel applaus aanvaarde 
Beginselprogramma (waarop wel talloze amende
menten waren aangebracht) fundamentele vragen 
opriep. Als we de discussie weten af te ronden met 
een nieuwe tekst - een die beknopt zal moeten zijn 
zoals de voorbeeldige tekst van 19 59 - ligt het in de 
rede dat ook dan de discussie over de beginselen 
door zal gaan. (Het PB stelt voor regelmatig de stand 
van zaken daarvan op te maken, wat me een goed 
procedurevoorstel lijkt.) De discussie moet door
gaan, niet alleen omdat beginselen uit de aard der 
zaak iets opens en ongedefmieerds hebben dat altijd 
de vraag oproept wat je er precies mee aan moet in 
de politieke praktijk. Maar ook omdat beginselen al
leen geen antwoord zijn op dilemma's en problemen 
en vaak pas bij de verdere uitwerking van een verkie
zingsprogramma, van regeeraccoorden, van opposi
tionele plannen en van concrete beleidsmaatregelen 
blijkt wat het potentieel is van beginselen, wat ze 
kunnen doen om gedachten te sturen en te stimule
ren, hoe ze gebruikt kunnen worden om praktisch 
handelen te bekritiseren. De discussie over de be
ginselen is in de PvdA al in volle gang, onder andere 
in vele afdelingsvergaderingen en in bijeenkomsten 
rond centrale thema's. De commissie is van plan die 
discussie nauwlettend te volgen, met het opschrijf
boekje in de aanslag. Waar een partij debatteert en 
op keuzen aanstuurt, past de commissie de beschei
denheid die klerken siert. 

lOl 




