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Interne verdeeldheid van politie
ke partijen is een slechte zaak. 
Dat is althans een vaak gehoorde 
gedachte. Het 'gekissebis' in par
tijen leidt af van belangrijker 
zaken als het landsbestuur of de 
controle daarop. Bovendien 
wordt het niet gewaardeerd door 
de kiezers en doet het schade aan 
het aanzien van de politiek. 

Aldus geformuleerd, moet 
deze gedachte echter worden 
verworpen. Democratische poli
tieke partijen, dus ook sociaal
democratische, kunnen niet zon
der intern debat op straffe van 
verlies van hun democratische 
karakter . Bij democratie gaat het 
immers niet om het onderdruk
ken van afwijkende meningen, 
maar om de poging deze tegen 
elkaar af te wegen. Vervolgens 
wordt geprobeerd tot een com
promis of een keuze te komen. 
Een partij zonder debat is niet 
.1lleen de 'dood in de pot', maar 
doet vermoedens rijzen over een 
autoritair karakter van de partij. 
Zo bezien is verdeeldheid een 
nastTevenswaard ideaal. Het · ge
vaar van verdeeldheid is echter 
dat het mogelijk leidt tot patstel
lingen, verlies aan kiezersaanhang 
en zelfs tot splitsing van de partij. 

Een minimum aan eenheid is 
daarom vereist. Alle elkaar in een 
politieke partij bestrijdende 
groepen of individuen moeten 
ten minste enkele algemene 
waarden met elkaar delen, die zij 
bovendien niet (of niet in dezelf
de mate) vertegenwoordigd zien 
door andere partijen. 

Dat deze 'eenheid in verschei
denheid' niet altijd eenvoudig 
kan worden gerealiseerd en vol
gehouden, laat de bundel onder 
redactie van Bcll en Shaw zien. 
Een keur van zeer ter zake kundi
ge auteurs toont in een achttal 
boeiende en duidelijk geschreven 
hoofdstukken aan dat de sociaal
democratische partijen in even
zovele Westeuropese landen, 
waaronder Nederland, niet 
steeds op dezelfde wijze tussen de 
Scylla van autoritaire besloten
heid en de Charybdis van chaoti
sche openheid door wisten te 
laveren. 

PSOE 

De Spaanse P s oE van de charis
matische Felipe Gonzales was (en 
is nog steeds in belangrijke mate) 
het voorbeeld van een zeer auto
ritair geleide eenheidspartij, 
waarin afwijkende meningen niet 
getolereerd worden. Gillespie 
laat in zijn hoofdstuk zien hoe tot 
zijn ontslag in 199 1 de populisti
sche vice-president Guerra door 
middel van clientilistisch net
werk de partij in zijn greep had . 
Hij vormde met Gonzalez een 
gouden koppel, zo leek het. 
Guerra schermde Gonzalez af van 
allerlei partijpolitieke romp
slomp, waardoor de laatste zijn 
handen vrij had voor politieke 
kwesties als de toetreding tot de 
NA v o en de Europese Unie. 



Guerra kreeg hiervoor in ruil de 
vrije hand voor zijn op vriendjes
politiek gebaseerde stijl van lei
ding geven. Was daarmee niet 
ook Gonzalez speelbal van 
Guerra' s manipulaties? Niet wan
neer hij dat niet wilde. De enor
me populariteit van Gonzalez 
verhief hem als het ware boven 
zijn partij. Als hij zijn zin niet 
dreigde te krijgen, kon hij drei
gen met zijn vertrek. Van rut in
strument maakte hij geregeld 
gebruik. In 199 1 werd Gonzalez 
echter gedwongen Guerra te 
laten vallen, vanwege de affaires 
met smeergelden die de partij 
begonnen te teisteren. Bijgevolg 
onstond er meer verdeeldheid, 
die nu door Gonzalez persoonlijk 
binnen de perken gehouden 
moest worden. De opgelegde 
eenheid werd vervangen door 
een onderhandelde consensus. 
Met name het regionalisme speelt 
de PSOE parten. Heel duidelijk 
gaat het hier echter niet om ideo
logische geschillen, maar uitslui
tend om de verdeling van macht. 
Gillespie's hoofdstuk laat zien dat 
voor de eenheid van de P s oE 

gevreesd moet worden bij een 
eventueel vertrek van Gonzalez. 

Labour Party 
Als tegenhanger van de autoritair 
opgelegde eenheid in de PSOE 

kan de periode van 'burgeroor
log' in de Britse Labour Party gel
den, zoals Shaw het tijdvak tussen 
1979 en 198 3 omschrijft. In 1979 
verving Thatcher de vooralsnog 
laatste Labour-premier Gallag
han. Die eerste periode van 
Labour in oppositie werd geken
merkt door 'collectieve hyste
rie'. Shaw verklaart dit door het 
gelijktijrug wegvallen van drie 
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traditionele integratieve krach
ten, die de altijd aanwezige ver
deeldheid in politieke partijen tot 
dan toe hadden getemperd. De 
eerste is de 'ideologi che integra
tie'. Ondanks verschillen van 
mening over nationalisatie ofbui
tenlands beleid, werden enkele 
'kernwaarden' door allen ge
deeld: verbetering van de leven
standaard van de arbeidersklasse, 
de uitbreiding van de welvaarts
staat en het streven naar volledige 
werkgelegenheid door middel 
van een Keynesiaanse strategie. 
Net als het kabinet-Den Uyl in 
Nederland, zag de Britse Labour
regering zich evenwel in de jaren 
zeventig geconfronteerd met een 
economische crisis, die haar 
dwong rue strategie op te geven. 
Tegelijkertijd werd de linker
vleugel van de partij in rue jaren 
steeds sterker (vgl. Nieuw Links 
in Nederland). Links in Labour 
eiste nu juist een rarucalere poli
tiek dan het tot dusver volgehou
den Keynesianisme. Het gevolg 
was dat het naoorlogse ideologi
sche compromis uiteenviel door 
kritiek van zowel de linker- als de 
rechtervleugel op de Keyne
siaanse strategie. Ook de 'nor
matieve' integratie hield op te 
bestaan. Daarmee doelt Shaw op 
wat in de PvdA de 'partijcultuur' 
genoemd zou worden. Door de 
massale toetreding van jonge, 
linkse activisten in Labour gedu
rende de jaren zeventig ontstond 
een andere cultuur, die vooral 
gekenmerkt werd door een ruep 
wantrouwen in leiderschap. De 
oude normen van loyaliteit, 
respect voor autoriteit, kame
raadschap en aanhankelijkheid 
aan de partij, die lange tijd ken
merkend waren geweest voor het 

middenkader in Labour verloren 
hun invloed. De 'procedurele 
integratie', ten slotte, kwam 
eveneens onder vuur te liggen. 
De wijze van besluitvorming zelf 
stond ter discussie. Directe 
democratie, bindend mandaat en 
een combinatie van democra
tisch-centralisme met verant
woordingsplicht van de leiders 
naar de basis kwamen in de plaats 
van de gangbare besluitvor
mingsstructuur, waarin de fractie 
in het Lager Huis dominant was. 
Het gevolg van deze drieërlei des
integratie was chaos en verdere 
electorale achteruitgang. Neil 
Kinnock, die in 198 3 het leider
schap van de partij overnam, 
slaagde er echter in de verdeeld
heid van de partij weer te vermin
deren. Hij deed rut vooral ten 
koste van de militante linkervleu
gel (de hard lift met onder ande
ren Tony Benn). Onder Kinnock 
vond een verzoening plaats tus
sen een ander deel van de linker
vleugel (sift. lift) en het leider
schap van de partij, waardoor 
hard lift geïsoleerd raakte. Deze 
herschikking van links in Labour 
leidde ertoe dat de trarutionele 
vleugelstrijd tussen 'links' en 
'rechts' in de partij nagenoeg ver
dween. De wens om eindelijk 
weer eens electoraal succesvol te 
zijn, deed de rest. Labour straal
de grote eenheid uit aan de voor
avond van de verkiezingen in 
[ 992, ruehetniettemin toch verl
oor. Kinnock werd vervangen 
door John Smith, die vervolgens 
werd opgevolgd door Tony BI air. 
Blairs leiderschap valt buiten het 
bestek van het hoofdstuk van 
Shaw. Maar duidelijk is dat Blair 
kon profiteren van het voorwerk 
van Kinnock. BI air wist gedaan te 
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krijgen dat de beroemde clause 4 
in de statuten van Labour (over 
de wenselijkheid van nationalisa
ties) uiteindelijk werd geschrapt, 
waardoor Labour een minder 
gemakkelijk do !wit van de con
servatieven is geworden. Zonder 
de herschikking van links onder 
Kinnock was dat waarschijnlijk 
niet gelukt. Shaw vraagt zich in 
het eind van zijn hoofdstuk af in 
hoeverre de herstelde eenheid 
blijvend is. Tot dusver heeft Blair 
die eenheid weten te bewaren, 
ondanks een verder opschuiven 
van Labour naar het politieke 
midden. Maar wellicht geldt ook 
hier dat het grote verlangen om 
eindelijk weer eens een regering 
te kunnen vormen, alle interne 
oppositie de mond snoert. 

SPO en SAP 
De twee uitersten vandeP s oE en 
de burgeroorlog in Labour zijn 
niet eenvoudig in eenzelfde sche
ma te plaatsen. Dat gebeurt dan 
ook niet in de bundel. De redac
teuren stellen in het voorwoord 
expliciet dat zij niet uit zijn op 
theorievorming, maar slechts 
gevalstudies willen bieden. Dat is 
tegelijk de kracht en de zwakte 
van de bundel. Het biedt de ruim
te voor genuanceerde, informa
tieve en soms zeer boeiende beto
gen over de verschillende partij
en, maar maakt het moeilijk alge
menere uitspraken te doen over 
de reacties van sociaal-democra
tische antwoorden op gemeen
schappelijke uitdagingen of over 
de vraag hoe funest verdeeldheid 
nu eigenlijk is. De conclusie aan 
het eind van de bundel doet daar 
slechts een zwakke poging toe. 
Intussen heeft de lezer dan reeds 
een lange rij gebeurtenissen in 
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geheel verschillende contexten 
de revue zien passeren en zelf 
moeten proberen overeenkom
sten en verschillen in kaart te 
brengen. Zware theorievorming 
is niet nodig, maar een iets 
gemeenschappelijker vraagstel
ling had de lezer een handreiking 
kunnen bieden. 

Alle sociaal-democratische 
partijen hebben bijvoorbeeld te 

_ maken gekregen met de invloed 
van een New Lqi-generatie; in 
Nederland tooide die zich in de 
PvdA zelfs met de term 'Nieuw 
Links'. In vergelijkend perspec
tief is het opvallend hoe snel die 
generatie in de PvdA invloed 
kreeg en hoe groot die invloed 
was. In de Duitse SPO reageerde 
de partij aanvankelijk zeer vijan
dig op de 'APa-generatie' (A u ss er 
Pariamentarische Opposition), die 
met name via de jeugdorganisatie 
(Jus o) de partij binnendrong. 
Maar in de jaren zeventig werd 
met succes geprobeerd de gema
tigde leden van die generatie in de 
partij te integreren, terwijl de 
radicalere buiten de deur gehou
den werden. De invloed van New 
Lqt was daardoor in die periode 
veel diffuser dan in Nederland. 
Pas in de jaren tachtig kreeg New 
Lift onder het middenkader van 
de SPO veel aanhang. De Bonds
dagverkiezingen van 1987 ston
den voor watdes Po betreft in het 
teken van de strijd tussen oud en 
t.ieuw links. Het nieuwe begin
selprogramma van Berlijn 
( 1 9 8 9), dat dat van God es berg 
(1959) verving, draagt dan ook 
de sporen van een gefragmen
teerde partij en heeft volgens 
sommigen evenveel samenhang 
als een warenhuis-catalogus. De 
auteur van het hoofdstuk over de 

SPD, Padgett, spreekt dan ook 
over het gevaar van een 
'Balkanisering' van de sPo. 

Een andere kwestie waar alle 
sociaal-democratische partijen 
mee te maken kregen, was van 
zelfsprekend de crisis van de ver
zorgingsstaat. Hoe te reageren op 
de toegenomen mondialisering 
van de economie, de werkloos
heid, de de-industrialisatie en de 
groei van de middenklasse? Wat 
komt er in de plaats van het 
Keynesiaanse model? Welke po
sitie moet worden ingenomen 
tussen individualisering en solida
riteit? Het algemene beeld dat uit 
de bundel naar voren komt is dat 
van verwarring. Artel beschrijft 
hoe een en ander in Zweden leid
de tot de 'oorlog van de rozen' 
tussen de socialistische partij 
(sAP) en de vakbeweging (Lo ), 
waardoor ook de interne coalitie 
in de SAP onder druk kwam te 
staan. Van Praag beschrijft in het 
hoofdstuk over de Nederland 
onder andere de wAD-perikelen 
in 1991 . De reeds genoemde 
'burgeroorlog' in de Britse La
bour Party was vooral het gevolg 
van de maatregelen van de rege
ring-Galagban om de overheids
uitgaven te beperken in een 
periode van hoge werkloosheid. 
Sociaal-democratische partijen 
met regeringsverantwoordelijk
heid zagen zich overal gedwon
gen maatregelen te nemen die 
moeilijk te verenigen waren met 
het traditionele imago van de par
tijen bij kiezers en leden. Een 
nieuwe sociaal-democratische 
identiteit ontbrak. Interne span
ningen waren het gevolg. Ook 
kwesties als milieubescherming 
en kernwapens zetten de partijen 
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onder druk. In sommige landen, 
met name Groot-Brittannië, 
Spanje en de Scandinavische lan
den, zorgde de Europese integra
tie eveneens voor felle interne 
deb~tten. 

De Noorse casus 
Toch leidden deze kwesties niet 
overal tot blijvende diepe ver
deeldheid. Wij hebben reeds 
gezien dat de Labour Party aan 
het begin van de jaren negentig 
juist die verdeeldheid had over
wonnen. De Nederlandse PvdA 
wordt, ondanks spanningen, niet 
geteisterd door schisma's en 
scheuringen. De Noorse DNA 

werd, na een periode van ver
deeld leiderschap door de invloed 
van New Lift-ideeën, vanaf 198 1 
door mevrouw Brundtland - de 
huidige premier van Noorwegen 
- weer tot eenheid gesmeed. 

De Noorse casus wijst echter 
op een probleem, zoals Heidar in 
zijn hoofdstuk duidelijk maakt. 
Na het zogeheten 'vrijheid
debat' dat tussen 198 1 en 1986 
werd gevoerd en dat tot een 
nieuw intern compromis leidde, 
is de eenheid niet zozeer te dan
ken aan gedeelde ideeën, maar 
eerder aan de afwezigheid van 
ideeën. De DNA is ontwikkeld in 
de richting van zowel minder 
conflict als minder cohesie. Deze 
paradox wordt door Heidar ver
klaard door een generatiewisse
ling in de partij. De interne strijd 
tijdens de jaren zeventig was in 
hoge mate een generatiestrijd. 
Nadat de partij in de jaren tachtig 
werd 'gemoderniseerd', blijkt 
het politieke debat vooral in de 
media gevoerd te worden en niet 
meer in de partijorganisatie. 
Bovendien beschikt de nieuwe, 
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hoger opgeleide generatie in de 
partij over alternatieve mogelijk
heden om de tijd te besteden en 
carrière te maken dan via de 
n NA. De afwezigheid van een 
intern debat duidt dus niet op 
cohesie, maar veeleer op het ver
val van 'de partij' als belangrijk 
refentiepunt voor kiezers, leden 
en leiders. Hoe lang een partij een 
dergelijke opstelling kan volhou
den, moet worden afgewacht. 

De aanwezigheid van interne 
conflicten behoeft niet altijd 
schadelijk te zijn voor partijen, zo 
maakt Van Praag aan de hand van 
de Nederlandse casus duidelijk. 
In de jaren zeventig was de PvdA 
sterk verdeeld, maar toch won de 
partij overtuigend bij de verkie
zingen van 1977. De betrekkelij
ke harmonie in de jaren tachtig 
leidde nu juist niet tot electoraal 
succes. De crisis van de jaren 
negentig is vooral een electorale 
crisis, want het opvallende is - zo 
betoogtVan Praag - dat de breuk 
met de traditionele opvattingen 
op het terrein van de sociale 
zekerheid en de pogingen tot 
modernisering van de partij wel 
kiezers van de partij vervreemde, 
maar nauwelijks op interne oppo
sitie kon rekenen. Alleen gedu
rende de zomer van 1991 was er 
een felle oprisping, die het ver
trek van het restant van de linker
vleugel tot gevolg had. De ver
kiezingsnederlagen die volgden 
hadden dan ook niet zoveel te 
maken met interne verdeeldheid, 
maar eerder met het gebrek aan 
inhoudelijke identiteit. 

Solidariteit als Synthese 
Die zoektocht naar identiteit, die 
overigens niet slechts door soci
aal-democratische partijen wordt 
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gehouden, dient te voeren tot een 
nieuwe definitie van de solidari
teit tussen lagere en middenklas
sen, zoals de auteurs van een 
recentelijk verschenen Frans 
boek over de geschiedenis van het 
Europese socialisme in de twin
tigste eeuw concluderen. In 
L 'utopie à l'épreuve ('de utopie be
proefd') noemen Bergounioux en 
Grunberg in een toegankelijk 
geschreven, essayistische betoog 
die solidariteit het gezamenlijke 
kenmerk van de Europese soci
aal-democratie. Een redelijk 
niveau van sociale zekerheid is 
slechts mogelijk met steun van de 
middenklasse. De belangen van 
die middenklasse dienen daarom 
in de beschouwing te worden 
betrokken wil men iets kunnen 
doen voor de lagere klassen. De 
ideologische synthese tussen de 
belangen van de traditionele ar
beidersklasse en die van nieuwe 
middenklasse heeft er toe geleid 
dat het discours van de socialisten 
zich langs twee assen beweegt: 
een economische as rond de rol 
van de staat, gericht op correctie 
van de markt en het bevorderen 
van gelijkheid; en een culturele as 
rond de rechten van het individu, 
gelijkheid tussen de seksen, anti
autoritarisme en antiracisme. De 
Franse auteurs verraden hun oor
sprong wanneer zij die synthese 
vooral als het resultaat van de 
jaren zeventig en tachtig zien. In 
de Noordeuropese sociaal-demo
cratische partijen bestond die 
synthese echter al veellanger dan 
in Frankrijk, waar de socialisti
sche pattij jarenlang in de scha
duw stond van een grote commu
nistische. partij en daarom ge
dwongen werd zich vooral op de 
arbeidersklasse te richten. Maar 
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voor het huidige moment is de 
waarneming van die synthese 
zeker valide. Ook in de PvdA 
wordt wel gesproken van een 
'liberale' en een 'vakbondsvleu
gel', hoewel op die aanduidingen 
veel valt afte dwingen. 

Sociaal-democratische partij
en staan voor de taak die synthese 
inhoudelijk opnieuw vorm te 
geven. De nieuwe identiteit, met 
daarin een centrale plaats voor de 
solidariteit tussen lagere en mid-

Wetenschap en 
politiek, twee 
benaderingen 

Philip van Praag jr. bespreekt: JZ,. 
jan van Putten, Politiek; een realistische 

visie, Utrecht: Het Spectrum, Aula, 

1994; en Bart Tromp, De Wetenschapder 

Politiek; Verkenninaen, Leiden: oswo -R 
Press, 1995 (Tweede herziene druk). 

Weinig Nederlandse politicolo
gen hebben zich de afgelopen tijd 
gewaagd aan het schrijven van een 
inleiding in de politieke weten
schappen. Wel zijn er diverse in
leidende bundels verschenen. In 
deze introducties, die meestal 
zeer breed zijn opgezet, behande
len meerdere auteurs verschillen
de onderdelen van het vakgebied. 
De individuele bijdragen zijn 
meestal degelijk en verantwoord, 
maar de leesbaarheid laat nog 
weleens te wensen over. De bun
del als geheel missen bovendien 
vaak een zekere samenhang. 

De laatste jaren zijn er twee 
'echte' Nederlandstalige inlei-

S&_OJ 1996 
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denklasse, is de voornaamste op
dracht aan de Westeuropese soci
aal-democratische partijen, aldus 
Bergounioux en Grunberg. Er 
zou veel bij gewonnen zijn wan
neer die partijen daartoe een 
gezamenlijke poging zouden 
doen. Dat zal waarschijnlijk ver
deeldheid en wellicht conflict 
opleveren. Sociaal-democrati
sche partijen zouden bereid moe-

- ten zijn het beperkte nationale 
kader waarin zij doorgaans han-

dingen verschenen. De eerste is 
van de politieke socioloog Bart 
Tromp, verbonden aan de Rijks
universiteit Leiden en tevens bij
zonder hoogleraar in de theorie 
en de geschiedenis der Inter
nationale Betrekkingen aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Van de studie van Tromp is in 
1995 een tweede herziene druk 
verschenen. Het boek van Tromp 
is nadrukkelijk bedoeld als een 
verkenning in de wetenschap der 
politiek voor universitaire stu
denten. De tweede studie is van 
Jan van Putten, tot 1990 hoogle
raar Politicologie aan de Vrije 
Universiteit en thans bijzonder 
hoogleraar aan de universiteit van 
Limerick (Ierland). Zijn studie 
heeft een enigszins andere doel
stelling, het gaat zowel om een 
:nleiding in de politiek áls een 
inleiding in de politicologie. Het 
boek komt voort uit de colleges 
Inleiding Politicologie die Van 
Putten jarenlang heeft gegeven. 
Deze boekuitgave is echter niet 
alleen bestemd voor studenten. 
Welbewust heeft Van Putten de 
opzet verbreed met het doel het 

delen en denken te overschrij
den. Maar ook hier geldt dat bot
sende meningen niet per se nega
tief moeten worden beoordeeld. 
Uit het botsen der meningen 
komt de waarheid naar boven, 
zegt het spreekwoord. Geldt dat 
niet ook voor de sociaal-demo
cratie? 
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boek ook interessant te maken 
voor in politiek geïnteresseerde 
lezers. Op basis van de huidige 
stand van de politieke weten
schap wil hij deze twe~de groep 
inzicht verschalfen in de politiek. 

Geen aparte discipline 
De boeken laten op een aardige 
wijze zien hoe twee auteurs, op 
basis van gedeeltelijk dezelfde 
uitgangspunten, tot een geheel 
andere benadering komen bij het 
schrijven van een inleiding. Beide 
auteurs zijn van mening dat de 
politieke wetenschap een sociale 
wetenschap is met zeer veel raak
vlakken met andere sociale we
tenschappen. Tromp benadrukt 
dat politicologie binnen de socia
le wetenschap, op basis van 
wetenschappelijke uitgangspun
ten en methoden, geen aparte 
discipline vormt. Van Putten zal 
het daar ongetwijfeld mee eens 
zijn, gezien zijn stelling dat het 
onderscheid tussen de verschil
lende sociale disciplines vooral 
gezocht moet worden in hun 
object van onderzoek. Zo is Van 
Putten van mening dat voor een 




