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Goed voor de PvdA: democratie
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Half oktober 1977 stelde het zestiende congres 
van de PvdA een nieuw beginselprogramma 
vast. Dit gebeurde in een euforische sfeer. De 
kabinetsformatie sleepte zich voort, maar op een 
enkele zwartkijker na meende iedereen dat de 
ongekende winst van tien zetels tot niets anders 
dan een tweede kabinet Den Uyl kon leiden.
  In 1984 nam Den Uyl er in zijn rede bij de 
herdenking van de oprichting van de Sociaal-
Democratische Arbeiders Partij (1894) nochtans 
scherp afstand van, vooral van de overdrijving 
van het gelijkheidsbeginsel. Een jaar later werd 
dit beginselprogramma bijgezet in de tombe van 
oude socialistica in Beginselen ter sprake, een stu-
die van de Wiardi Beckman Stichting die, zoals 
wel vaker, vooruitliep op de waan van gister.
 In maart 1992 besliste het partijcongres dat er  
een nieuw beginselprogramma moest komen. 
Daar hadden de tezelfdertijd benoemde partij-
voorzitters echter geen oren naar. Het probleem 
van een beginselprogramma, zo vatte de op de 
bagagedrager van Felix Rottenberg naar het vice-
voorzitterschap meegelifte Ruud Vreeman het 
samen, was dat men eraan gehouden zou kun-
nen worden. 
 Uiteindelijk heeft het dertien jaar geduurd 
voordat het congresbesluit van 1992 werd uitge-
voerd. Op 29 januari 2005 keurde het zoveelste 
PvdA-congres (vroeger hadden ze nummers!) 
een nieuw beginselprogramma goed. Dat was 
een overwinning voor de partijdemocratie. Want 
er is een groot verschil tussen het ontwerp-be-
ginselprogramma dat op 1 mei door Wouter Bos 
en Ruud Koole werd gepresenteerd en de tekst 
die op 29 januari is vastgesteld. Dat verschil is de 
uitkomst van het debat dat na 1 mei in de PvdA 
heeft plaatsgevonden en tot een in veel opzich-
ten fundamenteel andere tekst heeft geleid. De 
werking van de interne partijdemocratie ver-

klaart zodoende waarom er op 29 januari geen 
grote strijdpunten meer aan de orde kwamen.
  In de media is dit manifest algemeen gele-
zen als een ruk naar rechts, in sociaal-liberale 
richting. Als bewijs diende steeds — ook bij 
Wouter Bos — dat ‘traditionele’ standpunten als 
de ‘nationalisering van basisindustrieën’ nu 
verdwenen waren en dat ‘vrijheid’ voorrang had 
gekregen op ‘gelijkheid’. Dit getuigt van weinig 
benul. Nationalisering komt in geen enkel soci-
alistisch programma vóór dat van 1977 voor, net 
zoals dat van 1977 een uitzondering was in het 
overdreven benadrukken van gelijkheid. In de 
sociaal-democratische traditie zijn vrijheid en 
gelijkheid sterk op elkaar betrokken, omdat vrij-
heid zonder min of meer gelijke leefkansen een 
loos begrip wordt; de vrijheid die het de clochard 
zowel als de miljonair mogelijk maakt om onder 
de bruggen van Parijs te overnachten.
 Diezelfde media hebben ook geen oog gehad 
voor wat er in de PvdA is gebeurd na de publica-
tie van het concept-beginselprogramma. Geen 
enkele krant — over televisie praat ik niet — heeft 
aandacht besteed aan het feit dat het definitieve 
beginselprogramma iets heel anders is dan het 
ontwerp van 1 mei. En dus ook niet aan het gege-
ven dat dit ‘manifest’ vooral een modernisering 
is van het beginselprogramma van de PvdA uit 
1959, waarvan Joop den Uyl en Willem Banning 
de grondleggers waren. 
 In het doodverklaren van politieke partijen 
doen feiten er voor de politieke journalistiek 
kennelijk niet toe.
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