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essentie, die rest na de af-
trek van de toevallige historische omgeving. Maar 
het Thomistisch zoeken naar de essentie heeft zelfs 
de rooms-katholieke kerk er niet van weerhouden 
om haar beginselen van tijd tot tijd anders te formu
leren. Vandaar dat de Bijbel in de loop der eeuwen 
is aangevuld met gezaghebbende uitspraken van 
concilies of kerkvaders. Het leergezag en de traditie 
verschaffen het geloof die typische combinatie van 
dogmatiek en flexibiliteit, die eeuwenlange overle
ving mogelijk maakt. De pretenties van de sociaal
democratie gaan niet zover als die van een geloof. 
Er is geen oeiaal-democratische metafysica. De 
sociaal-democratie past in de christelijk-humanisti
sche overlevering van Europa. Misschien moeten 
wij wel zeggen: van de Westerse cultuur. Daarom 
staat zij open voor mensen met een zeer uiteenlo
pende (a)religieuze achtergrond. Maar ook binnen 
die opzettelijke beperking heeft zich een soort 
canon ontwikkeld. Daarin heeft Marx het Oude 
Testament voor zijn rekening genomen en is 
Eduard Bernstein met zijn Die Voraussetzungen des 
Sozialismus und die Atifgaben der Sozialdemokratie de 
evangelist van het Nieuwe Testament. Op dat fun
dament heeft een traditie voortgebouwd. Zij omvat 
enerzijds welhaast conciliaire uitspraken als het 
Codesberger programma van de SPD, anderzijds 
geschriften van individuele sociaal-democratische 
kerkvaders als Hendrik de Mans Zur Psychologie des 
Sozialismus. Tot die traditie behoort, al is het maar 
in de meest formele zin, ook het beginselprogram
ma van de PvdA uit '977. 

Het beginselprogramma van de PvdA uit 1977 
Als je de beginselen van de sociaal-democratie op 
zijn Bernsteins wilt afleiden uit het feitelijke gedrag 
van sociaal-democratische politici dan plaatsen de 
beginsleien van 1977 je voor een raadsel. Tussen de 

En er was geen Kautsky om 
die kloof desnoods verbaal 

te overbruggen. Integendeel, de meeste professio
nele politici werden bevangen door een zekere 
gêne, als zij herinnerd werden aan dit programma. 
Bijna ten overvloede heeft Wim Kok in zijn Den 
Uyl-lezing van 1995 nog eens de afstand tegenover 
dit beginselprogramma gemarkeerd. Intussen is de 
kritiek erop genoegzaam bekend. 

Toch bevatte het programma een aantal nieuwe 
thema's, die sindsdien aan actualiteit niets hebben 
ingeboet. De thema's arbeidsherverdeling, de eco
logische kwestie en de democratisering komen 
voor het eerst in die omvang aan de orde. Maar ook 
deze actuele thema's maken bij herlezing een enigs
zins gedateerde indruk. De voornaamste reden is de 
etatistische benadering van alle problemen. Etatis
tisch in drievoudige zin . Allereerst waren er nogal • 
wat taken voor de overheid weggelegd. Vervolgens 
moesten alle overige sociale verbanden het demo
cratisch model van de overheid overnemen. Gezin, 
bedrijf, universiteit of psychiatrische inrichting, 
alles zou onderworpen worden aan de democrati
sche meerderheidsregel: one (wo)man, one vote. Bot
singen tussen gedemocratiseerde groepsbelangen 
en het democratische algemeen belang werden ont
kend of weggemasseerd. De spanning tussen bij
voorbeeld vakbondsvrijheid en geleide inkomens
politiek werd op de keper beschouwd niet opge
lost. 

De derde vorm v;m etatisme uitte zich in de 
benadering van internationale vraagstukken. De 
wereld moest één democratische staat worden, een 
opgeblazen kopie van het gidsland. Misschien nog 
meer dan in de binnenlandse ambities manifesteer
de zich hier de kloof tussen wens en werkelijkheid. 
En daarmee is een volgende reden gegeven voor de 
ouderwetse indruk, die het programma van 1977 
achterlaat. 
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Is er zoveel veranderd sinds 1977? 

De belangrijkste historische g'ebeurtenis sinds 1977 
is de ineenstorting van het communistisch rijk in 
1989/1990. Vanuit een puur ideologisch standpunt 
zou dit geen invloed mogen hebben op het vanouds 
anticommunistisch gedachtengoed van de sociaal
democratie. Maar om allerlei redenen kost het de 
sociaal-democratie nog steeds moeite om de anti
communistische revolutie niet als het 'gelijk van 
rechts' te laten gelden. Misschien is wel de eenvou
digste reden dat wij sinds de jaren zeventig niet 
meer zo gesteld waren op het epitheton 'anticom
munistisch'. 

Juist de onvoorziene gebeurtenis van de val van 
de Muur moet je wantrouwig maken tegenover de 
gebedsmolen, die technologisering, internationali
sering en individualisering als standaardrepertoire 
heeft. Dit wantrouwen wordt nog versterkt, wan
neer deze tendensen als autonome ontwikkelingen 
worden gepresenteerd. Wij weten namelijk, dat 
wij er altijd zelfbij zijn als wij wel of geen geld ste
ken in kernenergie, als wij wel of niet de voorkeur 
geven aan vrijhandel boven protectie, of als wij wel 
of niet collectieve bescherming omzetten in indivi
duele verantwoordelijkheid. 

De twaalf apostelen konden evenmin als de eer
ste demonstranten in Leipzig weten, dat zij wereld
geschiedenis zouden maken. Extrapolaties, hoe 
sophisticated ook, slaan altijd de plank mis. 
Vroegere verkenningen van het magische jaar 2ooo 

zeggen meer over het jaar waarin ze geschreven 
zijn, dan over de nu zo nabije werkelijkheid van het 
jaar 2ooo. 

Het is wellicht een gewaagde definitie, maar 
terugkijkend op de discrepantie tussen trend en 
werkelijkheid kun je het verschil het beste 'politiek' 
noemen. 'Politiek' is dan bewust maatschappelijk 
handelen. Anders gezegd: politiek is het voluntaris
tische element in de geschiedenis. Daarom is het 
niet zo interessant om de trends sinds 1977 in beeld 
te brengen. Belangwekkender is de vraag: welke 
ruimte zien wij nog voor vrij handelende mensen, 
en de vervolgvraag: wat is sociaal-democratisch 
binnen die context? Het zijn vragen die minder te 
maken hebben met de zogenaamde objectieve con
text van globalisering, technologisering en indivi-

dualisering. Eerder is ons probleem: waarom 
beschouwen wij de ene ontwikkeling als onont
koombaar en denken wij de andere nog te kunnen 
beïnvloeden? Opa Marx moet het dilemma als geen 
ander gekend hebben. Wie de toekomst maakbaar 
acht, kan zich geen deterministisch verleden ver
oorloven. 

Kritische historici hebben bewezen dat zelfs 
zoiets gegevens als het verleden maakbaar is. Met 
iedere nieuwe biografie verandert onze kijk op his
torische personen, evenals bijvoorbeeld onze visie 
op de Middeleeuwen al een hele cyclus van appre
ciatie en depreciatie doorlopen heeft. Mijn genera
tiegenoten zullen zich hun wisselbad met betrek
king tot de oude Drees herinneren. In de jaren 
zestig en zeventig verguisd als monument van saaie 
soliditeit, keert hij in de jaren tachtig terug als voor
beeld voor het 'wethouders' -socialisme. Onder 
Drees had je nog volledige werkgelegenheid, kom 
daar nu eens om. Maar ook zo'n schijnbaar exact 
begrip als 'volledige werkgelegenheid' is een histo
risch bepaalde sociale constructie. In het licht van 
de geëmancipeerde aspiraties van nu bestond de 
'volledige werkgelegenheid' van Drees vooral uit 
het 'gedwongen' thuisblijven van gehuwde vrou
wen. Ongetwijfeld is daar weer een periode aan 
voorafgegaan waarin ook sociaal-democraten de 
afschaffing van de noodzaak voor hun vrouwen om 
buitenshuis te gaan werken als vooruitgang be
schouwden. 

Kortom, de belangrijkste ontwikkeling sinds het 
beginselprogramma van 1977 heeft zich in ons den
ken afgespeeld. Vandaar dat ik aan het politiek den
ken de voorrang geef boven het in kaart brengen 
van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Ui
teraard in de wetenschap, dat veranderingen in 
denken vaak veranderingen in omstandigheden 
reflecteren. Het ongeloof in de maakbaarheid van 
de samenleving vond zijn bevestiging in de ineen
storting van het communistisch systeem. Het ver
trouwen in de universele geldigheid van westerse 
waarden werd daardoor versterkt. Dit laatste kan 
men ook weer zien als een. reactie op de multicultu
rele samenleving, maar vermoedelijk meer nog op 
het opkomend fundamentalisme. 

Het is echter ook zeer wel mogelijk, dat de uni-
• 

* Dit artikel is een voorpublikatie uit 
Inzake beainselen. Het zeventiende Jaarboek 
voor het democratisch socialisme, dat deze 
maand bij Uitgeverij De Arbeiderspers 
en de Wiardi Beekman Stichting 

verschijnt. Onder redactie van Frans 
Becker, Wim van Hennekcler, 

de PvdA. Met bijdragen van ondermeer: 
P. Mair, B. Tromp, H. Bancns, 
R. Koole, K. van Kersbergen en 
H. Verwey-Jonker. 

Bart Tromp en Marjet van Zuylen levert 
dit jaarboek een bijdrage aan het debat 
over de principiële uitgangspunten van 
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versalisten de gebeurtenissen aan het einde van 
deze eeuw verkeerd geïnterpreteerd hebben. 
Misschien beleven wij wel een renaissance van eth
nicisme en nationalisme, dat zich eerst verzette 
tegen de universele pretenties van het communis
me en daarna overgaat tot verzet tegen verwestelij
king. 

In deze situatie is een internationale positiebe
paling van de sociaal-democratie in Europa moeilij 
ker dan in de bipolaire wereld van de Koude 
Oorlog. Kan de Europese Unie een nieuw vader
land worden, dat wil zeggen de Europeanen een 
gemeenschappelijke identiteit verschaffen in de 
vorm van een gemeenschappelijke verwerkte 
geschiedenis en van gedeelde _ waarden? Zijn wij 
bereid om het eigen buitenlands en defensie-beleid 
daaraan ondergeschikt te maken? Moeten wij niet 
de economische macht van Europa inzetten om die 
typische Europese uitvinding van de verzorgings
staat te beschermen? Dit alles is een bij uitstek poli
tieke vraagstelling. Zij gaat ervan uit, dat de poli
tiek er nog steeds toe doet. 

De marainaliserinB van de politiek 

Het beginselprogramma van 1977 kenmerkt zich 
door de ambitie zoveel mogelijk domeinen van de 
samenleving te politiseren. Op het moment dat het 
werd vastgesteld was de tegenbeweging al in volle 
opmars, snel daarna resulterend in de Thatcher
contrarevolutie en Reaaanomics. Deze tegenbewe
ging werd intellectueel gevoed door mensen als 
Hayek, Friedman, Nozick en vele anderen . Het vak 
Nieuwe Politieke Economie, ooit door Hans van 
den Doel in Nederland geïntroduceerd, maakte een 
opmerkelijke academische carrière . De gemeen
schappelijke noemer van veel studies is samengevat 
in de slogan van Reagan, dat de overheid niet de 
oplossing van het probleem is, maar zelf het pro
bleem vormt. Hadden de economen Piqou en 
Keynes nog het falen van de markt als onder
zoeksprogramma, nu was het falen van de overheid 
het object van studie geworden . Het overtuigend
ste empirisch argument is natuu: lijk de val van de 
Mu.ur. De falende overheid gaf de markt een nieu
we glans. Collectieve regelingen, ooit beschouwd 
als georganiseerde solidariteit, worden nu gezien 
als kartels, die de zegenrijke werking van wedijver 
uitsluiten. Minimumeisen voor beloning, rechtsze
kerheid of sociale opvang zijn in het huidige licht 
alleen maar barrières om outsiders buiten de deur te 
houden. Zonder overheidsregulering is de samenle-

ving beter af. Daarom moet de actieradius van poli
tici tot een minimum beperkt worden. Een veel be
proefde methode is de introductie van absolute 
normen, waaraan politici zich moeten binden. 

In Nederland zijn wij erin geslaagd een heel net
werk van normen te creëren (geldgroei, betalings
balansoverschot, financieringstekort, collectieve 
lastendruk, overheidsuitgavenquote, arbeidsinko
mensquote, staatsschuldenquote, 1/ A-ratio, koppe
ling aan de Duitse mark) waarvan de innerlijke con
sistentie alleen bestaat uit het gemeenschappelijk 
doel: de politiek aan banden te leggen. 

De marginalisering van de politiek ·vloeit recht
streeks voort uit een breed gedeelde economische 
kijk op de politiek. Politici zijn ondernemers op de 
kiezersmarkt en zoals elke ondernemer bezig om 
continuïteit en winst te behalen. Hun lonken naar 
de kiezers verleidt hen telkens weer tot het doen 
van tegenstrijdige beloften: lagere belastingen en 
meer overheidsuitgaven. Omdat de kiezer kort van 
memorie is wordt herhaling zelden afgestraft. 

Maar er worden ook op het eerste gezicht meer 
objectieve oorzaken voor de terugdringing van de 
rol van de politiek genoemd. Onze wereld kent 
geen hiërarchische centra van b~sluitvorming 

meer . Watmen vroeger besluiten noemde is tegen
woordig het resultaat van ontelbare interacties bin
nen een netwerk van belanghebbenden. Nationale 
parlementen en regeringen vormen slechts een 
fractie in dat wereldwijde weefsel. 

De discussie over dit verschijnsel is internatio
naal en wordt voorzien van etiketten als 'De ver
plaatsing van de politiek', 'Die Erfindung des Poli
tischen' of 'Le fin de la democratie'. De Tilburgse 
bestuurskundige Frissen spreekt over 'de virtuele 
overheid', een als-of-overheid. De klassieke natio
nale overheden zijn allang niet meer autonoom, zij 
hebben praktisch geen andere keuze dan te gehoor
zamen aan de bevelen van de wereldmarkt. 

De Duitse socioloog U. Beek wijst op het 
opmerkelijke feit dat de politieke agenda nauwe
lijks noggevoed wordt met thema's die door de tra
ditionele partijen worden aangedragen. De issues 
komen van buiten, of het nu een rechtse 'tax
revolt' betreft of de verzinking van de Brent Spar. 

In dat patroon past perfect de gedachte dat 
(weer?) iedereen zijn eigen politicus moet worden 
en dus een grote ruimte verdient om zijn eigen ont
werp van het goede leven gestalte te geven. Daarbij 
dient onderwerping aan een meerderheidsbesluit 
tot de strikte uitzonderingen te behoren. 

3 7 1 
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Een grotere strijdigheid met de beginselen van 
1977 is niet denkbaar. Hoe komt het toch, dat wij 
in 1977 de trend van de tijd zo volstrekt miskend 
hebben? 

De dialectiek van ideeën en praktijk 

Een beginselprogramma toont een partij op z'n 
zondagst. De vuile handen worden weer eens 
schoongewassen. Tegen alle ervaring in veronder
stelt men ze de volgende werkweek schoon te kun
nen houden. Eindelijk tijd voor dromen, idealen en 
utopieën. 

De idealen zijn vaak een reactie op treurigma
kende ervaringen. Zo konden verlichte geesten de 
absolute heerser bejubelen als verlosser van gods
dienst- en burgeroorlogen. Vervolgens kwamen 
weer nieuwe verlichte geesten om de democratie 
aan te prijzen als oplossing voor absolutistische des
potie. De markt verloste ons uit de starheid van het 
gildewezen. Maar de markt bracht ook nieuwe 
sociale ongelijkheid, die de maatschappelijke wer
kelijkheid zo vervreemdde van het democratisch 
ideaal. Daarom werd het socialisme uitgevonden. 
Na de crisis van de jaren dertig leek een actieve 
overheid de redding. Dus gold zij in de jaren vijftig 
en zestig als panacee voor vele kwalen. Maar toen 
deze medicijn allerlei onbeoogde nevenwerkingen 
toonde werd de panacee tot kwaal bestempeld. 

Ook beginselprogramma's vertonen deze dia
lectiek. Pas in de jaren dertig kon de soAP duidelijk 
afstand nemen van Traelstra's 'vergissing' van 191 8 
en ingroeien in de Nederlandse samenleving. In de 
jaren vijftig was de werkloosheid van de jaren dertig 
nog de voornaamste zorg. Het is nu eenmaal zo, dat 
velen die de toekomst willen winnen vooral bezig 
zijn met het winnen van de vorige oorlog. 

Zondags schuldbesef en strijdbaarheid in de ver
keerde oorlog kenmerken het beginselprogramma 
van 1 9 77. Voorwaardenstrategieën (dreiging met 
uittreden uit de Nato) en de instelling van een soort 
commissie ter controle van het beginselprogramma 
moeten ons behoeden voor de kennelijk onuitroei
bare neiging om opnieuw vuile handen te maken. 
De strijdbaarheid richtte zich tegen het revisionis
me van het beginselprogramma van 1959. Wat 
over het hoofd gezien werd was het toch niet zo 
onbelangrijke feit dat in de periode 1945-197 5 de 
sociaal-democratie op alle fronten gewonnen had. 
Het was het gouden tijdperk van de sociaal-demo
cratie. De reëel bestaande sociaal-democratie 
bracht een combinatie van vrijheid, welvaart en 
maatschappelijke zekerheid en gelijkheid, die eer-

der niet vertoond en later niet overtroffen is. Er viel 
dus in 1977 wel wat te verdedigen. Noem het de 
gemengde economische orde, de sociale rechts
staat, de verzorgingsstaat of noem het het Rijn
landse model. Maar die utopie was ons te concreet, 
te zeer een boterham met tevredenheid. De meeste 
mensen willen meer, ja zeker, maar het is intussen 
voor velen minder geworden. Het is nochtans van 
belang, dat de reëel bestaande sociaal-democratie in 
continentaal Europa berustte op een maatschappe
lijk en politiek compromis; maatschappelijk tussen 
kapitaal en arbeid en politiek tussen sociaal- en 
christen-democratie. In Nederland hebben wij de 
thans zo omstreden uitvoeringsorganisatie van de 
sociale zekerheid vooral te danken aan de christen
democratie, terwijl een aantal nu te royaal bevon
den collectieve verzekeringen tot stand zijn geko
men in periodes waarin de PvdA niet aan de rege
ring deelnam. Dit besef noopt zowel tot bescheide
nheid als tot beperking van behoudzucht. 

Zoals de naoorlogse christen-democratie zich 
niet kon onttrekken aan de sociaal-democratische 
trend, zo lijken wij ons nu maar moeilijk te kunnen 
losmaken van de neo-liberale economische dog
ma's. Het gevaar is dan groot, dat de discussie over 
een nieuw beginselprogramma - net als in 1977 -
uitmondt in de bevestiging van modieuze opvattin
gen. Het gaat niet om codificatie, maar om modi

ficatie van de tijdgeest. 
En dus mogen wij de marginalisering van de 

politiek niet als een onontkoombaar gegeven be
schouwen. Juist waar de marginalisering van de 
politiek leidt tot onmacht tegenover de weer groei
ende maatschappelijke ongelijkheid, is herstel van 
politieke macht geboden. 

De zin van een nieuw beainselproaramma 
De zin van een nieuw beginselprogramma is niet 
gelegen in de vergankelijkheid van het voorafgaan
de. Een nieuw beginselprogramma kan een zinvolle 
functie vervullen als het in zijn voorbereiding tot 
interessante fundamentele discussies leidt en in zijn 
resultaat een nieuwe consensus mogelijk maakt. 
Zowel de discussie als de consensus hebben een 
politieke functie en kunnen bijdragen aan de wer
vingskracht van een politieke beweging. 

Discussie en consensus zouden zich moeten 
richten op de twee troefkaarten, waarover de so
ciaal-democratie thans beschikt. De sociaal-demo
cratie kent een wel zeer concrete utopie, een gere
aliseerd en daarom ook realiseerbaar ideaal: de ver
zorgingsstaat. De sociaal-democratie kent ook een 
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duidelijke vijand: het neo-liberali me, dat solidari
teit vcrvangt door individuele risicodragende calcu
latie. 

De concrete utopie van de verzorgingsstaat be
helst niet de heiligverklaring van de verzorgings
staat, zoals deze zich soms meer of minder toevallig 
in on land ontwikkeld heeft. Er is ook een sociaal
democratische kritiek op die verzorgingsstaat 
mogelijk. Die kritiek wijst op het beperkt active
rend vermogen van de sociale zekerheid, de ver
keerde heffingsgrondslag voor de premies (te een
zijdig wordt de factor arbeid belast, inkomensgren
zen leiden tot degressieve collectieve lasten
heffing), fraude en misbruikgevoeligheid en op 
bureaucratische rompslomp (versus de gedachte 
van één loket). De kritiek richt zich echter niet 
tegen de met overheidsinvloed georganiseerde soli
dariteit en de daaruit voortvloeiende hervcrdeling 
van inkomen. 

De andere troefkaart is de dominantie van het 
economisch neo-liberalisme. Mogen wij dat wel als 
troefkaart beschouwen, een duidelijk vijandbeeld 
(in de sfeer van de ideeën wel te verstaan)? Na
tuurlijk worden wij het liefst gewaardeerd om onze 
eigen opvattingen. Onze opvattingen gaan over 
maatschappelijke gelijk(waardig)heid - dat is meer 
dan jt.iridische gelijkheid - en ecologische duur
zaamheid. Of wij het nu willen of niet, het econo
misch neo-liberalisme staat haaks op deze opvattin
gen. Er is een stortvloed aan empirisch bewijs dat 
toepassing van het neo-liberalisme overal tot ver
groting van de maatschappelijke ongelijkheid leidt 
en tevens het ecologische vraagstuk marginaliseert. 

Het is bijna onvermijdelijk dat het uitspelen van 
deze troefkaarten een zekere reïdcologisering met 
zich mee brengt. Dat is vooral het gevolg van de 
noodzaak om het neo-liberalisme als ideologie te 
onderkennen. Het nieuwe beginselprogramma 
heeft daarin een belangrijke taak. 

Reïdeologisering staat haaks op de gangbare 
interpretatie van de partijpolitieke ontwikkelingen. 
Daarin zijn alle grotere partijen op zoek naar het 
electorale midden en vervangt de stem voor een 
persoon de stem voor een idee. Toch een paar kant
tekeningen: personalisering en ideologische profi
lering sluiten elkaar niet uit, zoals Thatcher en 
Bolkestein bewijzen. Bovendien is het interessant 
om te letten op het effect van gemeenschappelijke 
middenposities op de opkomst en (in een propor
tioneel kiesstelsel) de groei van nieuwe partijen. 

Maar belangrijker is nog de overweging, dat 
politieke partijen hun leiders alleen kunnen overle-

--- - ---------------

ven als zij gezien worden als dragers van een bood
schap, die verder reikt dan de volgende verkiezin
gen. Ook partijen leven bij de gratie van hun repu
tatie. Dat verschaft hen een basis van stamkiezers, 
die niet minder interessant hoeft te zijn dan wisse
lende kansen bij de zwevende kiezers. Wie zich 
welbewust omvormt tot een kiesvereniging, die 
alle kanten op kan, loopt het gevaar zowel de stam
clientèle als het alom winkelend publiek te verlie
zen. Om het eens in modieuze termen te gieten: 
ook een politieke partij kan niet om relatiebeh~er 
en reputatiebewaking heen. En in datzelfde jargon: 
ook een politieke partij heeft zowel naar binnen als 
naar buiten een soort mission statement nodig, dat 
intern mobiliserend werkt en extern het beeld van 
betrouwbaarheid en herkenbaarheid verschaft. 

Natuurlijk kan ook het verkiezingsprogramma 
zo'n rol vervullen. Maar dat is meestal op een te 
korte termijn afgestemd. In de Nederlandse situatie 
blijken deze programma's al direct na de verkiezin
gen achterhaald door nieuwe CPB-prognoses. En in 
geval van regeringsdeelname vervangt het regeer
akkoord de bindende werking van het verkiezings
programma. Er blijft dus plaats voor een basisdocu
ment, dat zich in diepgang en tijdshorizon onder
scheidt van verkiezingstaaL Tegelijkertijd mag de 
kloof tot de dagelijkse praktijk niet onoverbrugbaar 
worden. 

Politiek in een nieuwe context 

Een gedachtenexperiment: stel dat je met een ge
degen economie-opleiding uit de jaren negentig van 
deze eeuw terugverplaatst wordt naar de jaren 
negentig van de vorige eeuw. Welke argumenten 
zou je uit je studie kunnen halen om afschaffing van 
kinderarbeid, de invoering van de achturige werk
dag, het vaststellen van een minimumbeloning of 
de verplichte deelname aan werkloosheids- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te bepleiten? 
Ik ben ervan overtuigd dat het onze jonge econoom 
aanzienlijk makkelijker zou vallen om aller lei intel
ligent klinkende bezwaren tegen de voorgestelde 
verstoringen van het vrije-marktmechanisme op te 
dissen dan ook maar één doorslaggevend argument 
pro te bedenken. De argumenten pro hebben ook 
maar weinig met de thans gangbare technocratische 
opvatting over de inhoud van de economische 
wetenschap te maken. De argumenten pro berus
ten op ideeën over menswaardige arbeidsverhou
dingen. Die ideeën konden best in academische ter
men geformuleerd worden (in de jaren negentig 
van negentiende eeuw deden de zogenaamde 
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Katheder-socialisten dat), maar in feite waren zij 
niets anders dan de uitdrukking van buitenweten
schappelijke ethische opvattingen. Opvattingen 
over de vraag: wat mogen mensen andere mensen 
aandoen? 

De grondlegger van de economische weten
schap, Adam Smith, was een Schotse moraal 
filosoof. Hij was zich zeer bewust van het feit, dat 
de markt alleen maar heilzaam werkte binnen een 
maatschappelijke omgeving, waarin gemeenschaps
zin en publieke moraal - bijvoorbeeld mededogen 
met armen en gebrekkigen - in hoog aanzien ston
den. De achilleshiel van het marktsysteem is deze 
morele context. Als het marktdenken alle compar
timenten van het menselijk bestaan gaat doordrin
gen - en dus ieder zijn eigen voordeel gaat calcule
ren en alle intermenselijke betrekkingen louter 
ruilrelaties zijn geworden - behoort Smith niet 
meer tot de aanhangers van een markteconomie. In 
zijn tijd was er nog voldoende over van de middel
eeuwse moraal om de markt toe te laten. In de vori
ge eeuw hebben socialisten - soms langs de omweg 
van een Bismarck - de werking van de markt aan 
banden gelegd, waarbij het vertrouwen in de 
moraal in hoge mate vervangen werd door het ver
trouwen in afdwingbare overheidsregelingen. 

Onder invloed van het neo-liberalisme wordt 
thans ijverig gewerkt om iedere countervailing power 

tegenover de marktwerking af te breken. Praktisch 
betekent dat de aanpassing van mensen aan de eisen 
van het economisch systeem. En wat nog erger is, 
de aanpassing van het denken van mensen. Het leeft 
immers een stuk gemakkelijker als je je opvattingen 
in overeenstemming brengt met het handelen waar
toe je je genoodzaakt voelt. Die laatste aanpassing 
brengt mensen ertoe om armoede of gebreken toe 
te schrijven aan persoonlijke tekortkomingen van 
mensen. Daarom zijn sociale voorzieningen onte
recht. Bovendien verhindert de hospitaliserende 
werking ervan herstel op eigen kracht. In dat 
opzicht is zelfs ouderwetse caritas verkeerd begre
pen filantropie. 

In dat neo-liberalistisch denken is de maatschap
pelijke ongelijkheid de uitkomst van persoonlijke 
verdienste en schuld. Je blijft dan nieuwsgierig naar 
het antwoord op de vraag, waarom de Koeweiti's 
de meest verdienstelijke wereldburgers zijn. Of 
dichter bij huis, wat er van Jan Timmer terecht zou 
zijn gekomen als hij toevallig Janneke Timmer was 
geweest (en die kans was toch ongeveer fijty/fijty). 

Ook de heraut van de liberale eindzege -
Fukuyama - ziet de morele en empirische zwakte 

van het onversneden neo-liberalisme. Het cement 
van de samenleving is 'trust', vertrouwen in ge
meenschappelijke waarden, die juist als randvoor
waarden voor een gemenebest, een 'common 

wealth', gelden en die de onbelemmerde werking 
van de markt verhinderen. 

In deze context is een politieke stroming aller
eerst een morele onderneming. Zij verschaft ons de 
criteria om maatschappelijke ontwikkelingen te 
beoordelen. Het criterium van de sociaal-democra
tie is sinds Bernstein duidelijk. Alles wat bijdraagt 
om het democratisch gelijkheidsbeginsel ook in 
niet-staatkundige machtsverhoudingen gestalte te 
geven is winst. Dat betekent allerminst een unifor
me regeling voor alle domeinen van het menselijk 
bestaan. Maar overal kan de bewijslast voor de 
rechtvaardiging van bestaande ongelijkheden ge
legd worden bij diegenen die van de ongelijkheid 
profiteren. 

Tot nog toe werden politieke ambities vooral 
geprojecteerd op het overnemen van de regerings
macht. Misschien moeten wij het sociaal-democra
tisch project veel meer richten op het denken van 
de mensen. En met name op de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke waarden. Er is in elk geval dis
cussie mogelijk over de vraag of de PvdA in de 
oppositie minder invloed had dan in de regering. 
Greenpeace bewijst dat overtuigingskracht belang
rijker kan zijn dan regeringsmacht. 

Morele overtuigingskracht is het voornaamste 
doel. De vraag naar de instrumenten om het soci
aal-democratisch project te realiseren is secundair. 
Zij wordt pas interessant als overtuigde burgers de 
traditionele politiek nodig hebben om vorm te 
geven aan de realisatie van een gelijkere samenle
ving. Maar misschien moeten wij à la Kennedy de 
vraag wel omdraaien richting burger: wat kun jij op 
jouw plek doen om sociaal-democratische ideeën te 
verwezenlijken? Als een betrekkelijk kleine actie
groep de kwetsbaarheid van een multinational weet 
bloot te leggen, wat zouden de PvdA-stemmers dan 
niet kunnen bewerkstelligen? 

Schumpeter heeft een gedachtenexperiment 
ontwikkeld, waarin het hele kapitalistische stelsel 
verdwijnt zonder dat er ook maar enige overheids
ingreep aan te pas komt. Zijn veronderstelling was 
eenvoudigweg, dat de mensen ,op een gegeven mo
ment tevreden zijn met het bereikte consumptie
niveau. Stabiliteit aan de afzetkant is dodelijk voor 
de dynamiek van het systeem. Risicozoekend onder
nemerschap is dan een definitieve fictie. Er zijn 
realistische varianten op deze hypothese denkbaar. 
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Toch is de overtuigingskracht vooral erop gericht 
om de solidariteit in de samenleving te bewerk
stelligen. Het is onmogelijk om dat zonder over
heicisinterventie te realiseren. Of het nu om de 
bouw van dijken gaat of om verzekeringen tegen de 
wisselvalligheden van het economisch tij, in alle 
gevallen kunnen vvij niet toestaan, dat een enkeling 
zich aan zijn contributie onttrekt. 

Maar waar het om de traditionele overheid gaat, 
moeten wij de autonomie van die overheid in onze 
beschouwing betrekken. Wij kennen thans een 
wereldmarkt zonder wereldoverheid. Dat is dus 
niet de gemengde economische orde, die de soci
aal-democratie vvil. Zonder het tegenwicht van een 
mondiale overheid is vrijhandel een gevaarlijk 
dogma, waarin ecologische en sociale randvoor
waarden ontbreken. 

De sociaal-democratie zal dus haar thuishaven 
Europa als uitvalsbasis moeten kiezen om de condi
ties van de internationale handel in overeenstem
ming te brengen met de bescherming van de zwak
keren en het behoud van ons leefmilieu. Aan de 
verplaatsing van deze politiek naar Brussel is geen 
ontkomen mogelijk. 

Wij moeten van deze onontkoombaarheid een 
deugd maken. De sociaal-democratie heeft onmis
kenbaar een Europese identiteit. Wij hebben er alle 
belang bij om ook het omgekeerde te bereiken: de 
Europese identiteit is sociaal-democratisch. Of nog 
beter en minder enghartig: christelijk-sociaal-de
mocratisch. De identiteit moeten wij tot Europese 
missie verheffen. Ook hier gaat het er weer om, dat 
de politiek de burgers bewust maakt van zelden 
expliciet geformuleerde gemeenschappelijke waar
den. Maar misschien is het nog belangrijker om 
onze burgers duidelijk te maken, dat wij nu al -
economisch gezien - een Bundesland van de Bonds
republiek zijn, vergelijkbaar met Noordrijn -West
falen. Er is zelfs discussie mogelijk over de vraag of 
Nederland niet samen met het genoemde Bundes
land als deelstaat van de Bondsrepubliek meer 
invloed in Europa zou hebben dan nu als een van de 
vele leden van de Europese Unie . In elk geval zou
den regeringen in Berlijn het westelijk gewicht 
dubbel zwaar voelen. 

Hoe dan ook zal een vitale politieke beweging 
niet kunnen zonder een realistische visie op het ver
werven van politieke macht. Een kleine open eco
nomie als de onze kan de regels van de wereldhan
del niet veranderen. Nederland staat voor de keuze 
om zich aan te passen zonder invloed op het beleid 

of zich aan te passen teneinde invloed op het beleid 
te hebben. In het laatste geval is het batig saldo posi
tiever. 

De aanpassing aan Europa is de aanpassing aan 
een traditie, die door de overgrote meerderheid 
van politiek Europa gedragen wordt, namelijk door 
sociaal- en christen-democraten. De aanpassing aan 
de wereldmarkt is niet anders dan aanpassing aan de 
darwinistische jungle van het neo- liberalisme. 

Hoe nu verder? 
De opmars van het neo-liberalisme is intussen zo 
ver, dat alleen al daaruit een nieuwe vitaliteit voor 
de sociaal-democratie geput zou kunnen worden. 
De scepsis over het neo-liberalisme is wijd ver
breid, maar een strijdbare vertolking daarvan 
wordt gemist. 

Opmerkelijk genoeg is het intellectueel poten
tieel van de PvdA nog steeds indrukwekkend. Maar 
de aanwending ervan verliest zich gauw in onder
ling getwist. De voorbereiding van een beginsel 
programma biedt een ideaal exerceerveld voor de 
ruimschoots voorhanden polemische talenten. Als 
wij nu eens zouden besluiten om dit talent in te zet
ten tegen de belangrijkste politieke tegenstander. 

Per slot van rekening is de PvdA wel kapot te 
krijgen. In I 994 leden wij de grootste nederlaag in 
onze parlementaire geschiedenis. In raden en staten 
is de situatie vaak nog beroerder. De partijorganisa
tie draait op de onverwoestbaarheid van het veel 
gesmade kader van vóór de vernieuwing. 

Het kabinet-Kok is niet de logische consequen
tie van het kiezersoordeel over de PvdA, maar de 
consequentie van het nog vernietigender oordeel 
over h~t onder Brinkman verrechtsende cD A. Ik 
vind overigens terecht dat de regeringskans gegre
pen is. 

Maar als wij er niet in willen berusten om de 
derde partij van het land te blijven (achter vvD en 
c DA, vóór Groen Links!), zoals bleek uit de uitslag 
van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 
I 995, dan moeten vvij ons nu voorbereiden op de 
onvermijdelijke confrontatie met de liberalen, 
zowel van de VVD als van D66. 

De vraag is of het bestuur van de PvdA deze visie 
deelt. Is dat het geval, dan weten de aangezochte 
schrijvers van het beginselprogramma waar zij aan 
toe zijn. Het vergemakkelijkt bovendien de keuze. 
Maakt het bestuur deze keuze niet, dan is voortge
zette verwarring gegarandeerd. 
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