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In één van de kortere bijdragen in 
het zeventiende Jaarboek voor 
het democratisch socialisme 
'Inzake beginselen' maakt Hans 
Blokland op overtuigende wijze 
korte metten met de gedachte dat 
het einde van de ideologie wel in 
zicht is en politiek vervangen kan 
worden door technocratie. 'Po
litiek is niet alleen onvermijde
lijk, maar ook uiterst wenselijk 
omdat zij de realisatie van een van 
de belangrijkste menselijke waar
den mogelijk maakt, namelijk de 
politieke vrijheid om gezamenlijk 
met anderen ( ... ) betekenis en 
richting te geven aan het samen 
leven.' 

Fundamentele waarden, daar 
komt het op aan. Blokland stelt 
dan de vraag waar die waarden 
vandaan komen. 'Dit is een inte
ressante vraag, maar om beteke
nisvol normatief te argumenteren 
is het niet noodzakelijk haar te 
(kunnen) beantwoorden.' Zo is 
het maar net: waarom een mens 
zich aangetrokken voelt tot 
bepaalde waarden, is lang niet 
altijd duidelijk. Het kunnen 
materiële overwegingen zijn, 
maar ook ideële, zo goed als het 
het gevoel kan zijn dat je je in een 
bepaalde 'beweging' prettig 
voelt. 

Wat de sociaal-democratie 
betreft zijn het lange tijd en in 
overwegende :Tiate materiële 

waarden geweest die mensen 
ertoe gebracht hebben bij haar 
aansluiting te zoeken. Er was ook 
een wereld te winnen: fatsoenlijk 
werk met een fatsoenlijke werk
omgeving (acht-urige werkdag 
met een redelijke beloning), en 
een fatsoenlijke sociale zeker
heid, ip een democratische 
rechtsstaat, om de belangrijkste 
te noemen . Het eigenbelang voor 
velen om deze doeleinden na te 
streven vond zijn complement in 
een breed gedragen solidariteit 
om deze doeleinden via collectie
ve voorzieningen te realiseren . 

Maar het zijn niet alleen materië
le waarden die mensen tot de 
sociaal-democratie brengen. Er 
zijn ook ideële overwegingen: de 
overtuiging dat, hoezeer mensen 
ook van elkaar verschillen, er 
eigenlijk niet zoveel redenen zijn 
maatschappelijke ongelijkheid te 
accepteren. Een streven dus naar 
gelijke kansen, naar gelijkwaar
digheid en niet al te grote inko
mensverschillen. Al dit soort 
materiële en ideële overwegin
gen hebben lange tijd de wind 
krachtig in de zeilen gehad, en 
lange tijd is de sociaal-democratie 
dan ook buitengewoon succesvol 
geweest, met als resultaat de ver
zorgingsstaat in optima forma. 1 

Het was echter diezelfde verzor
gingsstaat die de sociaal-demo
cratie sindsdien in de verdediging 
heeft gedrongen. Twee factoren 
waren daarvoor verantwoorde
lijk. In de eerste plaats had de ver
zorgingsst~at naast zijn positieve 
kanten onmiskenbaar een aantal 
negatieve bijwerkingen van niet 
geringe aard en omvang: econo
mische stagnatie, bureaucratie, 
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fraude en inactiviteit. Het zijn 
vooral neo-liberale ideeën ge
weest die tegen die bijwerkingen 
werden ingezet en de sociaal
democratie wist niet beter te 
doen dan haar idealen, goeddeels 
gerealiseerd door en vorm gege
ven in de verzorgingsstaat, te ver

dediaen. Dat was tegelijkertijd de 
tweede reden van het defensief. 
Haar programma was in hoofdlij
nen gerealiseerd en het ging nu 
eerder om conserveren dan om 
realiseren. Daar kwam bij dat 
haar succes contraproduktief was 
voor het handhaven van de solida
riteit. V el en die de sociaal-demo
cratie hadden omhelsd uit mate
riële overwegingen, hadden niet 
langer het gevoel zelf nog veel 
baat te hebben bij deze ideeën: 
hun doeleinden waren immers 
goeddeels bereikt. Terecht be
toogt Peter Mair dat aldus een 
grote verandering is opgetreden 
in het electoraat van de sociaal
democratie: waren vroeger ar
beiders de natuurlijke kern 
ervan, door haar eigen succes is 
dat niet langer zonder meer het 
geval. 

In het difensiif 
Er zijn verschillende redenen 
waarom het niet zo eenvoudig 
was en is om te leven met het feit 
dat de sociaal-democratie in het 
defensief is gedrongen. Opnieuw 
is er sprake van een paradox . Het 
zijn immers juist de feilen van dP 
door de sociaal-democratie zo 
met hart en ziel nagestreefde ver
zorgingsstaat die een aanslag 
deden op haar uitgangspunten . 
Als er immers zoveel was aan te 
merken op de verzorgingsstaat 
(en het hierboven opgesomde 
lijstje is niet niks), wat voor con-
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sequenties had dat dan eigenlijk 
voor haar uitgangspunten? Moest 
je niet constateren dat het voer
tuig waarmee die beginselen 
gerealiseerd moesten worden, te 
weten de overheid, veel minder 
kon bereiken dan voor het reali
seren van die doeleinden noodza
kelijk was? Moesten we niet con
stateren dat te grote overheidsbe
moeienis op tal van terreinen 
contraproductief was? Moesten 
we niet constateren dat het over
nemen van tal van verantwoorde
lijkheden door de overheid de 
zelfredzaamheid van individuele 
burgers niet ten goede kwam? ln 
de 'Nee-zeggers' heeft Thijs 
Wöltgens geanalyseerd hoe het 
neo-liberalisme vervolgens het 
ideologische heft fors in handen 
heeft gekregen, zozeer zelfs dat je 
af en toe het gevoel hebt dat er 
niets anders meer is dan dat, en 
dat inderdaad niet ideologie maar 
technocratie regeert. Die consta
tering laat eens te meer zien dat 
de sociaal-democratie nog maar 
nauwelijks een antwoord heeft 
kunnen formuleren. 

Zo'n antwoord is intussen wel 
noodzakelijk. In de eerste plaats 
om de reden die Hans Blokland in 

zijn eerder aangehaalde bijdrage 
noemt: de wijze waarop wij met 
elkaar samen leven, is een kwes
tie van keuzes maken, het is niet 
een kwestie van overlaten (lais
sezjaire op z'n frans, en met dat 
uitgangspunt schiet de sociaal
democratie niet echt op). In de 
tweede plaats raakt langzaam 
maar zeker ook de neo-liberale 
ideologie over haar hoogtepunt 
heen. Het is een thema dat vele 
malen aangestipt wordt in het 
Jaarboek, merkwaardigerwijze 

zonder dat dat echt wordt uitge
werkt. Daarom krijg je wel eens 
het gevoel dat de wens hier de 
vader van de gedachte is. Maar 
enige evidentie daarvoor is er 
intussen wel, waarbij zich een 
interessante parallel voordoet 
met de op- en neergang van de 
sociaal-democratie. 

De markt als dienaar 

Ik ben van oordeel dat een 
aantal neo-liberale gedachten 
voor onze samenleving niet zo 
slecht is geweest. Sociaal-demo
craten hebben lange tijd wel erg 
weinig aandacht gehad voor de 
markt, met alle gevolgen vandien. 
En ook het thema van de eigen 
verantwoordelijkheid van het 
individu was er één dat kracht 
kon krijgen doordat de sociaal
democratie daar te weinig oog 
voor had. Maar zoals de sociaal
democratie was doorgeslagen 
naar te veel overheid en te weinig 
markt, naar te veel aandacht voor 
het collectief en te weinig voor 
het individu, zo dreigt het neo
liberale gedachten goed door te 
slaan naar te veel individualisme 
en te weinig collectiviteit, naar te 
veel markt en te weinig overheid. 
Wat dat laatste betreft, ligt de 
kern van het probleem misschien 
wel in de volgende uitspraak, die 
ik opteken uit het internationale 
overzicht van Kees van Kers
bergen. Bij zijn bespreking van de 
ontwikkeling in Engeland noteert 
hij dat de Labour Party niet meer 
twijfelt 'aan hetnut van de markt, 
ook al wordt erkend dat het 
marktmechanisme imperfect is: 
the market can be a aood servant, but 
it is a bad master. Neo-liberalen 
zien zonder enig probleem de 
markt juist als meester, en niet als 



dienaar, zonder voldoende zicht 
op de gevolgen. Teveel adoratie 
van de markt leidt tot ideologie, 
en te weinig tot zicht op de gevol
gen. Wie rapporten van het 
Sociaal- en Cultureel Plan Bureau 
leest, wie zijn oor zo nu en dan te 
luisteren legt bij opiniepeilingen 
over de sociale zekerheid, die kan 
heel wel tot de conclusie komen 
dat de negatieve bijwerkingen 
van het neo-liberalisme, gecon
cretiseerd in excessief markt
denken, na háár jaren van succes 
nu de overhand gaan krijgen. 

Dat mag voor de sociaal
democratie op zichzelf verheu
gend zijn, het is natuurlijk bij 
lange na niet voldoende om op
nieuw en met succes de aanval te 
zoeken. Voor die aanval heb je 
immers niet alleen iets nodig om 
je tegen af te zetten, je hebt ook 
een programma nodig om je voor 
in te zetten, een programma dat 
gebaseerd is op uitgangspunten. 
Uitgangspunten, daar zijn wij het 
met elkaar wel over eens, die wat 
langer moeten meegaan dan de 
pragmatiek en de waan van de 
dag: heb je die uitgangspunten 
niet, dan leidt dat uiteindelijk 
alleen maar tot onvoorspelbaar 
gedrag. 

Het is dan ook niet merkwaardig 
dat de roep om een nieuw begin
selprogramma in de partij steeds 
luider wordt - ook al zijn er velen 
die zich afvragen of wij daar 
onderling wel (voldoende) over
eenstemming over kunnen krij
gen. Dat laatste is een begrijpelij
ke vraag, waarop ik aan het slot 
van deze bespreking zal ingaan. 
Eerst wil ik nog opmerken dat het 
opstellen van een beginselpro
gramma op zichzelf voor de soci-
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aal-democratie niet zo ingewik
keld is: onze beainselen zijn im
mers niet veranderd. Ik refereer
de al aan het opstel van Hans 
Blokland, die dat op aanspreken
de wijze duidelijk maakt en van 
voorbeelden voorziet. 

Wat wij nog steeds willen 
bereiken, is een fatsoenlijke samen

levina, waarin de beïnvloedbare 
verschillen tussen mensen niet 
belachelijk groot zijn en waarin 
iedereen kan meespreken. Het 
betekent dat wij met elkaar een 
zekere verantwoordelijkheid heb
ben voor het welzijn van mensen, 
dat wij inkomensverschillen naar 
boven en naar beneden binnen de 
perken willen houden (niet uit 
jaloezie, zoals Wiegel graag zegt, 
maar uit fatsoen), dat wij graag, 
om met Den Uyl te spreken, de 
boel een beetje bij elkaar willen hou

den. 

Doelen en middelen 

Dat zijn uitgangspunten die ons 
binden - al decennia lang. Waar 
wij graag en met vuur over dis
cussiëren, zijn de middelen en ins

trumenten waarmee wij die doel
einden willen realiseren. En wan
neer wij spreken over een nieuw 
beginselprogramma, dan spreken 
wij over die combinatie: doelen 
en middelen. Wij spreken in dit 
verband niet alleen over beginse
len, maar vooral over het pro
gramma dat die beginselen moet 
realiseren. 

Niet voor niets is wel opge
merkt dat het vaststellen van een 
beginselprogramma méér zegt 
over het onmiddellijke verleden 
dan over de toekomst. En niet 
voor niets wordt daarom ook 
opgemerkt dat het belang van het 
opstellen van een beginselpro-

gramma nu meer ligt in de discus
sie daarover dan in de tekst die 
uiteindelijk tot stand komt. Wat 
mij betreft is dat een doorslagge
vende reden om nu vooral dóór te 
gaan met die discussie; het moet, 
omdat wij alleen daardoor in staat 
zullen zijn om onze positie te her
winnen. 

De signalen om die discussie 
nu te voeren, zijn bovendien gun
stig. Er is een hernieuwd debat in 
de partij aan het ontstaan over 
centrale onderwerpen, zoals de 
sociale zekerheid en onderwijs. 
Er is overheidsbeleid, met uit
drukkelijke deelname van de 
Partij van de Arbeid, dat ruimte 
creëert voor nieuw beleid. Er 
komen, na jaren van stagnatie, 
nieuwe leden op de partij af, 
jonge leden, met hernieuwde 
belangstelling voor de sociaal
democratie. Kortom, de tijd lijkt 
rijp voor de discussie, een discus
sie waarvoor een goede basis 
gelegd wordt door het afgelopen 
september gepubliceerde Jaar
boek voor het democratisch 
socialisme. Het Jaarboek biedt 
niet zelf een beginselprogramma 
of een proeve daarvoor, het biedt 
wel rijk geschakeerd materiaal 
om de discussie te voeren . 

Het boek bevat twee typen 
artikelen. Het eerste type bestaat 
uit bijdragen, veelal van histori
sche aard, die inzicht verschaffen 
in eerdere discussies, in Neder
land en in het buitenland, binnen 
de sociaal-democratie en daar
buiten. Ik noemde al de bijdrage 
van Peter Mair, die onder de 
gelijkna111ige titel de (oude) 
grondslag voor sociaal-democra
tische partijvorming analyseert, 
met als resultaat dat in de toe
komst het beginsel van solidari-
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teit rtiet meer gebouwd kan wor
den op eiaenbelana, maar op alt
ruïSme. De bijdrage van Mair 
wordt gevolgd door die van Bart 
Tromp, die alle Nederlandse 
sociaal-democratische beginsel
programma's heeft geanalyseerd. 
Ik vind het jammer om te moeten 
constateren dat hij meer en meer 
de rol van Cassandra op zich 
neemt; de zuurgraad van zijn arti
kelen is daaraan aangepast. Dat is 
jammer, want als de echte 
Cassandra zijn zijn conclusies 
vaak de beroerdste niet. Ook nu 
niet: hij vindt werken aan een 
rtieuw beginselprogramma on
ontbeerlijk om de partij uit het 
ideologische slop te halen - een 
conclusie die ik deel. Kees van 
Kersbergen geeft een mooi over
zicht van de stand van zaken bij de 
Europese zusterpartijen. Geen 
van alle maken, zoals wij weten, 
florissante tijden door, maar hij 
maakt aannemelijk dat sommige 
(Zweden, Engeland) zich beter 
aan de maatschappelijke verande
ringen hebben aangepast dan 
andere (Spanje, Duitsland). Het 
is een overzicht, waar we in de 
komende tijd veel plezier van 
kunnen hebben. Hans Banens 
vergelijkt beginselprogramma's 
met strategisch management in 
ondernemingen, en komt vanuit 
die invalshoek tot positieve con
clusies over het (interne en exter
ne) belang van een beginselpro
gramma. Ruud Koole tenslott"! 
verkent het Nederlandse land
schap bij sociaal-democratie, 
christen-democratie en liberalis
me. Ook zijn conclusie is dat deze 
partijen hernieuwde profilering 
nodig hebben om te overleven, 
maar de sociaal-democratie nog 
wel het meest. En dat niet, omdat 
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die het meest verouderd zou zijn, 
maar wel omdat die meer dan 
ertig andere stroming haar identi
teit aan haar eigen beginselen 
moet ontlenen (de christen
democratie kan immers terugval
len op het christendom, en ook 
als het liberalisme het houdt bij 
mets doen, dan bereikt het nog 
zijn 'laissez-faire'). Thijs Wölt
gens zet zich (als in de Nee-zeaaers) 
af tegen het neo-liberalisme en 
pleit voor een heroriëntatie op de 
verzorgingsstaat, in een bijdrage 
die al eerder in dit blad werd 
gepubliceerd, en toen zo'n 
krankzinnige commotie opriep, 
omdat Wöltgens zou beweren 
dat Nederland zich maar beter als 
deelstaat bij onze buren kon aan
sluiten. Het stáát er gewoon niet. 

Maar eerst nog even iets over 
het tweede type artikelen dat het 
Jaarboek bevat. Het zijn kortere 
bijdragen, veelal iliematisch van 
aard. Margo Trappenburg be
spreekt de politieke ilieorieën 
van Walzer en Rawls en wat je 
daar wel en niet aan kunt hebben; 
Hans Wansink geeft het meest 
concreet van alle auteurs aan 
welke elementen een beginsel
programma zou moeten bevat
ten; Hans Blokland' s bijdrage 
noemde ik al en op de bijdragen 
van Anton Hemerijck en Femke 
Halsema kom ik zo nog terug. De 
bundel wordt afgesloten met een 
gesprek met Hilda Verwey
Jonker, die terugkijkt op een 
leven lang discussies over begin
selprogramma's. 

Twee lijnen 
Wat voor mogelijke program
ma's doemen er nu op, wanneer 
je al deze bijdragen op je laat 
inwerken? Of, met andere woor-

den, over welke middelen en ins
trumenten zal de discussie in de 
komende periode gaan? Ik zie een 
tweetal lijnen. De eerste lijn is er 
één die accepteert dat wij in het 
verleden overspannen verwach
tingen van de overheid hebben 
gekoesterd; die accepteert dat 
'ilie market can be a good ser
vant', die dus aanvaardt dat wij 
elementen van het markt-denken 
in ons programma opnemen, 
maar zonder die als ideologie te 
accepteren; die individuele ver
antwoordelijkheid als een nood
zakelijk en belangrijk element 
accepteert en dus tegenover die 
verantwoordelijkheid een stren
ge overheid neerzet; een over
heid die ondertussen aan de hoog
ste eisen van efficiëntie en effec
tiviteit moet voldoen, en die in 
gevallen waarin dàt noodzakelijk 
is, zich inspant om het welzijn van 
zijn burgers op een fatsoenlijk 
rtiveau te handhaven; een over
heid ook diertiet te beroerd is om 
aan het concept aelijke kansen een 
behoorlijke inhoud te geven; een 
overheid die zich inspant om eco
nomie en ecologie hand in hand te 
laten gaan; een overheid die zich 
ervan bewust is dat maatschappe
lijke ontwikkelingen om onor
iliodoxe oplossingen kunnen vra
gen. Het is misschien wel de lijn 
van Wim Kok die van sommige 
ideologische veren af wilde, maar 
als credo tegelijkertijd uitriep: 
'we laten niemand los!' Ik heb 
ook het gevoel dat Anton 
Hemerijck zich tot zo'n lijn zou 
bekennen. Hij legt in zijn bijdrage 
de nadruk op fundamentele ver
anderingen die wij nu in de maat
schappij tegenkomen (heteroge
rtisering van collectieve identitei
ten 2 , de erosie van de natiestaat 
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en fundamentele verschuivingen 
in de politieke economie) en waar 
de sociaal-democratie een ant
woord op zal moeten vinden. 
Zijn antwoorden gaan in de rich
ting die ik hierboven schetste. Hij 
noemt trouwens ook mogelijke 
effecten waar sociaal-democraten 
niet blij mee zijn, zoals bijvoor
beeld een grotere ongelijkheid. 

De tweede lijn is van degenen die 
juist daartegen bezwaar hebben, 
en de verzorgingsstaat nog steeds 
zien als het doel waarnaar wij 
moeten blijven streven. Natuur
lijk, met vermijding van de feilen 
ervan, maar toch. Solidariteit is 
altijd ons uitgangspunt geweest, 
en dat moet zo blijven. Het neo
liberalisme staat daar haaks op, en 
wordt gezien als dé vijand. De 
aanhangers van deze lijn lijken 
ook maar in zeer beperkte mate 
bereid om elementen van de 
markt-ideologie te aanvaarden. 
Zij wijzen op de concordantie 
met de christen-democratie, die 
immers over vergelijkbare uit-

Een conservatieve 
renaissance? 

P.B. Cliteur bespreekt: Hans Wansink, 

De conservatieve oo!J, Amsterdam: 

Prometheus, 1996. 

Van tijd tot tijd valt de stelling te 
horen dat sprake er zou zijn van 
een herleving van de belangstel
ling voor het conservatisme. 
Onlangs gebeurde dat nog in een 
speciaal aan het conservatisme 
gewijde aflevering van het literai
re tijdschrift Maatsteg (nr. 1/2, 
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gangspunten zou beschikken.3 
Het zal voor de lezer van dit blad 
duidelijk zijn: ik geef hier een 
korte, en daardoor wat karikatur
ale weergave van het artikel van 
Thijs Wöltgens. Ik proef in de bij
drage van Femke Halsema verge
lijkbare gedachten; als enige van 
de auteurs breekt zij een lans voor 
elementen uit het beginselpro
gramma van '977. 4 Zij zet zich af 
tegen het beleid van de afgelopen 
jaren, vindt dat de Partij veel te 
veel heeft ingeleverd op 'waarde
vastheid', wil bijvoorbeeld naar 
een soberder levensstijl (in ver
band met de ecologie), en vindt 
dan ook dat de partij terug moet 
'naar het aanbrengen van conti
nuïteit met het gedachtengoed 
dat zij in de jaren zeventig heeft 
ontwikkeld.' 

Ik sluit af. De lezer mag met 
mij concluderen dat de redactie 
van het zeventiende Jaarboek 
móói werk heeft verricht; zij is er 
in geslaagd een goede basis te 
leveren voor een voor ons nood
zakelijke discussie. En uit mijn 

1996). Het is een stelling waarbij 
ik altijd blijf hangen. Wat is de 
status ervan? Wordt hier iets 
beschreven? Of wordt er een hint 
gegeven? Ik heb de indruk dat het 
vaak niet gaat om het beschrijven 
van een proces alswel om de sug
gestie dat het goed zou zijn wan
neer die herleving zou plaatsvin
den. Het is dus een normerende 
uitspraak verpakt als constate
ring. In die zin heb ik mij zelf ook 
wel eens uitgelaten over het con
servatisme' en tegenwoordig 
profileren liberale ideologen als 

laatste opmerkingen mag ook 
duidelijk zijn geworden dat die 
discussie door velen gevoerd 
moet worden. Zoals zo vaak in de 
geschiedenis van de sociaal
democratie: over de beginselen 
zijn wc het wel eens, maar hoe ze 
te realiseren? Een kleine troost 
tot slot: als we het eens zouden 
worden, zou het wèl voor het 
eerst zijn! 

JOB COHEN 

voorzitter van de PvdAfractie in de 
Eerste Kamer 

Noten 

1. De rol van de christen-democratie 
blijft hier ernstig onderbelicht. Dat komt 
niet omdat deze beweging niet (deels!) 
dezelfde doeleinden nastreeft, maar wel 
omdat zij zich ideologisch minder pro
minent op deze ideeën de nadruk legt. 
2. Ik realiseer me dat de lezer zonder uit
leg metdat begrip niets kan. Er zit maar 
één ding op: zelflezen i 
3. Jazeker, spreek ik Ruud Vreeman na, 
bij Heerrna is dat het geval, maar hoe zit 
dat bij De Hoop Scheffer? 
4· Niet voor niets is de titel van haar bij 
drage: Leiftoij oude vormen en eedachtent 

G.A. van der List en A.A.M. 
Kinneging zich met conservatief 
gedachtengoed. 2 Ook het jongste 
geschrift van de Prof. mr. B.M. 
Teldersstichting, Tussen vrijblij
vendheid en paternalisme, wordt 
wel gezien als een beweging in de 
richting van conservatisme, aan
gezien de Teldersstichting zich 
hier uitspreekt voor een moreel 
geladen çoncept van liberalisme. 
Het schrale concept van liberalis
me als niets meer dan de voorlief
de voor markt en individuele zelf
ontplooiing wordt hier gecorri-
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