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Links en de moraal (5)

Niet bij fatsoen alleen
Waarom links een moraal nodig heeft

paul kalma

‘Het gaat beter met de Partij van de Arbeid, maar 
we zijn er nog niet,’ zei ik onlangs tegen een 
PvdA-Tweede-Kamerlid. ‘Hoezo,’ vroeg ze ver-
baasd, ‘welk dossier bedoel je?’
 Maar dat bedoelde ik nu juist. Sociaal-demo-
cratische politiek is tegenwoordig vooral een 
kwestie van dossiers; van beleidsterreinen 
waarop beleidsinitiatieven worden genomen. 
Daar is op zichzelf niets mis mee: politiek moet 
een praktische vertaling krijgen om ter zake te 
zijn. Maar het is niet genoeg. Wat in de PvdA 
te veel ontbreekt, is aandacht voor het bredere 
kader, het grotere verhaal, dat samenhang geeft 
aan het eigen programma en waarmee een partij 
met andere politieke stromingen strijd voert om 
de interpretatie van het algemeen belang. 
 Dat gebrek aan aandacht is des te merkwaar-
diger omdat bij rechts de ideologie weer hele-
maal terug is. Liberalen en conservatieven ma-
ken zich sterk voor ‘eigen verantwoordelijkheid’, 
voor ‘marktwerking’ en voor een omslag van een 
‘verzorgende’ naar een ‘straffende’ staat. Intus-
sen geven ze links de schuld van bijna alles wat 
er de afgelopen dertig jaar is misgegaan. Maar 
de behoefte om zich daartegen te verweren, is in 
de PvdA zwak ontwikkeld. Bij GroenLinks en de 
SP ligt dat anders, maar daar overtuigen de ant-
woorden lang niet altijd.  

 Dit ideologisch tekort ter linkerzijde is overi-
gens geen specifiek Nederlands of Europees ver-
schijnsel. Het doet zich ook bij de Amerikaanse 
Democraten voor. Anders dan de neo-conser-
vatieven, schreef politiek commentator David 
Brooks laatst in The New York Times, hebben de 
liberals in geen jaren ‘big debates about public 
philosophy’ gevoerd. Dat breekt hun op. ‘Nobody 
joins a movement because of admiration for its 
entitlement reform plan. People join up because 
they think that movement’s views about human 
nature and society are true.’
 ‘A year ago’, vervolgt Brooks, ‘I called the head 
of a prominent liberal think tank to ask him who 
his favorite philosopher was.’ Over de gezond-
heidszorg had deze man uren door kunnen pra-
ten, maar ‘on this subject he stumbled and said 
he’d call me back. He never did.’1

 In deze bijdrage probeer ik, op basis van mijn 
boek Links, rechts en de vooruitgang2, bouwstenen 
aan te dragen voor een nieuwe linkse ‘public 
philosophy’ of  publieke moraal. Daarbij grijp ik, 
in geamendeerde vorm, terug op de gematigde 
sociaal-democratische traditie,  zoals die in 
het tweede en derde kwart van de vorige eeuw 
in Nederland en andere Europese landen tot 
ontwikkeling is gekomen. Achtereenvolgens 
komen – in kort bestek – aan de orde:
>  de algemene mens- en maatschappijvisie van 

links;
>  de morele uitgangspunten waardoor links 

zich in het bijzonder zou moeten laten leiden;
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>  zijn opvatting over maatschappelijke voor-
uitgang; over het soort samenleving dat links 
voor ogen staat.

Maar, zo hoor ik menig PvdA-lid al tegenwerpen, 
we hebben toch een nieuw beginselprogramma? 
Zeker, het Beginselmanifest geeft in veel opzich-
ten goed weer waar het de sociaal-democratie 
om te doen is. Maar het gaat uitgerekend op ‘pu-
bliek-filosofische’ vraagstukken als mensbeeld 
en maakbaarheid niet in – en laat daarmee de 
gangbare kritiek van rechts op dit terrein on-
weersproken.
 Links zal zich ideologisch veel krachtiger 
moeten manifesteren en zich veel sterker 
moeten realiseren wat er de komende tijd maat-
schappelijk en politiek op het spel staat, wil het 
op afzienbare termijn het politieke initiatief 
weer naar zich toe kunnen trekken. 

een realistisch mens- en  
maatschappijbeeld

Het is, zoals gezegd, tegenwoordig gewoonte ge-
worden om links (‘de linkse jaren zestig’, ‘linkse 
kabinetten’, politici die zich niet genoeg van hun 
‘linkse verleden’ gedistantieerd hebben) van 
bijna alles wat er niet goed gaat in de wereld de 
schuld te geven. De oorzaak wordt daarbij stee-
vast gezocht in het naïeve mens- en maatschap-
pijbeeld dat links erop na zou houden; in een 
verregaand geloof in de goedheid van de mens 
en in de maakbaarheid van de samenleving.
 Nu snijden dergelijke verwijten inderdaad 
hout als het gaat om het revolutionaire socia-
lisme, dat zich in Europa in de negentiende en 
vroeg-twintigste eeuw (en elders nog veel langer) 
heeft gemanifesteerd. De jaren zestig en zeventig 
gaven een zekere herleving van dit soort opvattin-
gen – ook in sociaal-democratische partijen – te 
zien. Maar op de gematigde sociaal-democratie, 
die in de loop van de twintigste eeuw in ons deel 
van de wereld grote politieke invloed verwierf, 
zijn de verwijten niet van toepassing. Ze leerde, 
in confrontatie met communisme, anarchisme 
en de eigen linkse oppositie (en met de werkelijk-
heid), afstand van de heilstaat te nemen. Strate-

gische verschillen van inzicht groeiden uit tot 
principiële meningsverschillen. Over de beperkte 
stuurbaarheid van de maatschappelijke ontwik-
keling, over de beperkte maakbaarheid van de 
mens en over de utopie als een gevaarlijk kompas.
 Later verdiepte dit inzicht zich (opnieuw: 
niet zonder harde interne conflicten) met de 
ervaringen die in de naoorlogse periode werden 
opgedaan. De technologische ontwikkeling, zo 
leerde bijvoorbeeld de militaire en de civiele 
toepassing van kernenergie, voert niet alleen het 
productie-, maar ook het destructiepotentieel 
van de samenleving hoog op. Ze vraagt, behalve 
om toepassing, ook om beheersing en beper-
king van die technologie. Voorts bleek de sterke 
materiële welvaartsgroei in de westerse landen 
gepaard te gaan met een ernstige aantasting van 
natuur en milieu, en dat terwijl in de behoefte 
aan welvaartsgroei op wereldschaal nog maar 
nauwelijks is voorzien. Een pijnlijk, schier onop-
losbaar dilemma was geboren.
 En ten slotte leidde de materiële lotsverbe-
tering die de sociaal-democratie tot stand hielp 
brengen, niet automatisch tot de verhoging van 
het beschavingspeil en van het solidariteitsbesef 
die ze daar vroeger van had verwacht. Integen-
deel, de toegenomen welvaart bleek de solidari-
teit te kunnen ondergraven, verworven rechten 
bleken teruggedraaid te kunnen worden, suc-
cessen brozer te zijn dan vermoed – niet in de 
laatste plaats die van de sociaal-democratie zelf.
 Met dit alles is de basis gelegd voor een links 
mens- en maatschappijbeeld dat het streven 
naar een betere samenleving, in termen van 
welvaart, vrijheid en beschaving, koppelt aan 
een realistische visie op de menselijke soort en 
zijn omgang met de natuur; aan het besef dat 
onbedoelde en ongewenste effecten het mense-
lijk handelen altijd zullen begeleiden; en aan de 
bereidheid om die gevolgen in het eigen gedrag 
te verdisconteren.
 In het verlengde daarvan ligt een relativering 
van het economische en technologische voor-
uitgangsoptimisme (dat veel naoorlogse sociaal-
democraten nog volop bezaten). Economie en 
technologie kunnen, zoals gebleken is, een grote 
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bijdrage leveren aan vrijheid, welvaart en wel-
zijn, maar ze hebben hun eigen schaduwzijden, 
bijvoorbeeld in de vorm van een breuk met oude 
leefvormen en gekoesterde tradities. Verder 
hebben ze, behalve het productiepotentieel, ook 
het destructiepotentieel in de wereld sterk doen 
toenemen. Technologische en economische 
vooruitgang leiden niet tot morele vooruitgang; 
achteruitgang is mogelijk. Tegenover de hybris 
waarop het geloof in het technisch kunnen van 
de mens vaak uitloopt, zou bescheidenheid in de 
omgang met de techniek en ten opzichte van de 
maakbaarheid van de samenleving als politieke 
deugd verdedigd moeten worden. 
 Dat geldt al helemaal voor de neiging om, op 
basis van technologische overmacht en van een 
gevoel van superioriteit, regimeverandering 
elders in wereld met geweld af te dwingen. 
Ook hier geldt dat goede bedoelingen en ver-
ontwaardiging over onrecht dat anderen wordt 
aangedaan niet genoeg zijn om gewapende in-
terventie te rechtvaardigen en dat beheersing en 
isolatie van het kwaad in de internationale poli-
tiek meestal effectiever en humaner uitpakt dan 
pogingen om het met wortel en tak uit te roeien.
 Tot zover deze schets van de ‘antropologische’ 
uitgangspunten die aan een links politiek pro-
gramma ten grondslag zouden moeten liggen. 
Tegenover de overmaat aan retoriek die rechts 
de afgelopen periode is gaan produceren, zou 
links juist het realisme en de complexiteit moe-
ten verdedigen. 
 Merkwaardig genoeg namelijk vertoont het 
rechtse denken dat tegenwoordig zo’n opgang 
maakt, met z’n ijver om het westerse marktmo-
del zo niet goedschiks dan wel kwaadschiks aan 
de wereld op te leggen, alle trekken van de over-
spannen maakbaarheidsideologie die het zelf 
altijd gekritiseerd heeft. Het zet het pluralisme 
waarvoor conservatieven zich altijd zo hebben 
ingezet op het spel, brengt schade toe aan cultu-
rele tradities en aan de natuur en jaagt een in-
ternationalisme na dat in zijn simplisme (en in 
de machtsbelangen die erachter schuilgaan) nog 
het meest aan het uiterst-linkse denken aan het 
begin van de twintigste eeuw doet denken. In 

dat verband noemt de Britse filosoof John Gray 
het ‘wereldkapitalisme’ de ideologische opvol-
ger van het ‘wereldcommunisme’, inclusief het 
geperverteerde Verlichtingsdenken dat aan dat 
communisme ten grondslag lag.3

 We zien een conservatisme ten tonele ver-
schijnen dat herstel van een strenge moraal be-
pleit en intussen de sluizen naar een ongeremd 
consumentisme openzet, en dat marktwerking 

in het onderwijs en een verschuiving van de ver-
tegenwoordigende naar de ‘directe’ democratie 
wil bevorderen. We ontmoeten liberalen die 
enerzijds op moreel en justitieel gebied steeds 
meer staatsdirigisme lijken te accepteren en die 
anderzijds op sociaal gebied de terugkeer naar 
een soort nachtwakersstaat bepleiten. En we 
maken de opmars mee van een maakbaarheids- 
en vooruitgangsdenken dat sterk doet denken 
aan de zo bekritiseerde jaren zestig en dat des te 
gevaarlijker is omdat de speelsheid en de afkeer 
van hiërarchie en dwang uit die jaren ontbreken.
 Tegenover het maakbaarheidsliberalisme en 
het maakbaarheidsconservatisme (de term is 
van Willem Witteveen)4 zou links het menselijk 
tekort, de kwetsbaarheid van het samenleven en 
de schaduwzijden en de gevaren van de techno-
logische vooruitgang voor ogen moeten houden. 
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Zonder hoop op verbetering gaat het niet, maar, 
zoals de filosoof John Gray schrijft: ‘vast hopes, 
vast killings’. Daarmee neemt het belang van 
morele uitgangspunten overigens alleen maar 
toe. Ontnuchtering én moralisering: ze sluiten 
elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan.

van belang naar beginsel

Voor zo’n moralisering van de politiek, zo luidt 
mijn tweede stelling, is alle reden. Linkse par-
tijen (in mijn geval: de Partij van de Arbeid) 
zouden zich explicieter moeten uitspreken 
over het type samenleving dat ze nastreven en 
over de waarden die ze verdedigen: de vrijheid, 
de gelijkheid en – misschien wel in de eerste 
plaats – de solidariteit; de betrokkenheid met 
en de onbaatzuchtige hulp aan anderen. Niet 
omdat praktische hervormingen (en de zake-
lijkheid die ze vereisen) minder belangrijk zijn 
geworden, maar omdat die hervormingen meer 
morele ondersteuning nodig hebben. En omdat 
maatschappijverandering en persoonlijk enga-
gement weer dichter bij elkaar gebracht moeten 
worden. 
 Welke omstandigheden dwingen tot een 
herwaardering van de ethische grondslag van 
linkse politiek? Ik wijs in mijn boek onder meer 
op de bureaucratisering van de solidariteit; het 
veelvoud aan regelingen en voorzieningen (en 
de problemen die de uitvoering daarvan met 
zich meebrengt) die algauw het zicht benemen 
op de beginselen die aan de verzorgingsstaat ten 
grondslag liggen. En ik wijs op de verrechtsing 
van de politiek, de opkomst van rechts-populis-
tische bewegingen en de kwetsbaarheid van een 
wel erg pragmatisch-bestuurlijk ingestelde so-
ciaal-democratie. De slinger van beginsel- naar 
bestuurderspartij is te ver doorgeslagen. 
 Het belangrijkste probleem voor links als 
geheel lijkt me echter het volgende. Met de toe-
genomen welvaart en de betere verdeling van 
die welvaart, is er een verschuiving opgetreden 
in de verhouding tussen belang en beginsel; 
tussen de belangen van de groepen waarvoor de 
sociaal-democratie van oudsher is opgekomen 

en de ethische uitgangspunten waarop ze zich 
baseert. Vroeger sloten belang en beginsel nauw 
bij elkaar aan. De arbeidersbeweging kwam 
op voor al diegenen die rechteloos waren en in 
slechte materiële omstandigheden verkeerden. 
Zij vormden een meerderheid (of op z’n minst: 
een grote minderheid) van de bevolking. En wie 
wél een zekere welvaart had verworven, liep 
voortdurend het gevaar die welvaart weer kwijt 
te raken. De politieke kracht van de sociaal-de-
mocratie stoelde op een belangencoalitie van 
deze groepen. 
 In die situatie is verandering gekomen. De 
meeste burgers hebben een behoorlijke tot 
riante materiële positie en veel vrijheid ver-
worven. Hun positie is niet zonder risico’s en 
schaduwzijden, maar ze hebben wel een belang 
bij de maatschappelijke status quo gekregen. De 
achtergestelden en ontrechten, die er nog wel 
degelijk in groten getale zijn, zijn een minder-
heid geworden – of ze zijn, voorzover het toch 
om meerderheden gaat, voor die welvarende 
burgers minder goed zichtbaar (toekomstige 
generaties als het om de vernietiging van het 
milieu gaat; het grote deel van de wereldbevol-
king dat in armoede leeft). Belang en beginsel 
lopen minder parallel dan in het verleden. Een 
beroep op het welbegrepen eigenbelang en op 
wederkerigheid is in die omstandigheden niet 
meer toereikend. Hervorming van de samenle-
ving vraagt meer dan vroeger om morele over-
tuigingskracht.
 Heeft zo’n grotere nadruk op beginselpoli-
tiek, op waarden als barmhartigheid, gerechtig-
heid en solidariteit, enige kans van slagen? Is 
de samenleving daar niet veel te egoïstisch en 
zelfzuchtig voor geworden? Dat is een te simpele 
voorstelling van zaken. Zeker, het maatschap-
pelijk klimaat is de afgelopen jaren onmisken-
baar harder geworden. Egoïsme, individueel en 
groepsgewijs, doet zich regelmatig gelden. Maar 
gebeurt dat heel veel meer dan vroeger? Boven-
dien zijn er ontwikkelingen die in een andere 
richting wijzen. Het groeiend aantal mensen, 
bijvoorbeeld, dat zich inzet voor organisaties 
met een ideëel doel en dat politiek actief is, ook 
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al is dat niet altijd in een politieke partij. En het 
grotere ‘bereik’ van de politiek, zowel in ruimte-
lijk opzicht als in de tijd bezien – en niet alleen 
onder politici en beleidsmakers. 
 Dat wil niet zeggen dat het met het solida-
riteitsgehalte van onze samenleving dus wel 
goed zit. Solidariteit is minder dan vroeger een 
(door traditie, lokale gemeenschap of beweging) 
opgelegde norm. Ze is een morele optie gewor-
den waarvoor min of meer vrijelijk gekozen 
kan worden; ze is (om het marxistisch uit te 
drukken) van de ‘onderbouw’ in de ‘bovenbouw’ 
beland en daardoor gevoeliger geworden voor 
politieke beïnvloeding. Daarin schuilt het grote 
probleem van de huidige, technocratische wijze 
van politiek bedrijven. In een samenleving met 
een hoog welvaarts- en scholingsniveau bestaat 
er voor het voeren van beginselpolitiek een 
aanzienlijk potentieel, dat de afgelopen jaren, in 
het bijzonder door de sociaal-democratie onvol-
doende is aangesproken. 
 Blijft zo’n meer waarden-gebonden benade-
ring achterwege, dan zal dat links steeds meer 
parten gaan spelen. Ter rechterzijde worden 
hardere posities ingenomen. Daarbij geldt het 
(individuele/nationale) eigenbelang als hoogste 
deugd; wordt de linkse ‘gelijkheidscultuur’ van 
weleer als naïef en gevaarlijk afgeschilderd; en 
staat hulpverlening door of via de overheid (van 
sociale zekerheid tot ontwikkelingshulp) als een 
onuitputtelijke bron van contraproductieve, zo 
niet perverse effecten te boek. Deze ideologie 
speelt handig in op de bestaande gebreken van 
de verzorgingsstaat en op nieuwe ongelijkheden 
die zich met de verschuiving van industriële 
naar kenniseconomie voordoen, in het bijzon-
der in de verhouding tussen hoog- en laagge-
schoolden. 
 Zo dreigt de voorspelling uit te komen die 
John Kenneth Galbraith ruim tien jaar geleden 
deed. Hij voorzag de opkomst, in de Verenigde 
Staten en later ook in Europa, van contented 
majorities, met zichzelf en hun eigen welvaart 
tevreden meerderheden, die zich het lot van wie 
daarbuiten valt, nationaal en internationaal, 
steeds minder zullen aantrekken – en die politici 

zullen dwingen om hetzelfde te doen. Tien jaar 
geleden kon dat voor Europa een onwaarschijn-
lijke ontwikkeling worden genoemd. Inmiddels 
is dat veel moeilijker. 
 Meer nadruk op solidariteit, voeg ik daar-
aan toe, is voor links minder vanzelfsprekend 
en eenvoudig dan het lijkt. Het staat haaks op 
de huidige sociaal-liberale tendens in PvdA en 
GroenLinks. Het vraagt niet alleen om blijvende 

binding van het vrijheids- aan het gelijkheids-
beginsel5, maar ook om de erkenning dat het 
programma van links verder reikt dan de dialec-
tiek van vrijheid en gelijkheid; dat onderlinge 
afhankelijkheid de basisconditie van de mens 
is. Links moet proberen om, in een tijd dat so-
lidariteit niet meer met een hoofdletter wordt 
geschreven, persoonlijke en maatschappelijke 
ethiek met elkaar te verbinden. Ze moet compas-
sie met het lot van anderen tot kern van haar 
visie op ‘het goede leven’ maken - en gevoeliger 
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worden voor de bijdrage die ook religieuze over-
tuigingen aan de versterking van de solidariteit 
kunnen leveren. Anders gezegd: niet alleen meer 
De Kadt, maar ook meer Banning. 
 Voor zo’n progressieve beginselpolitiek be-
staan in een welvarende samenleving, zoals ge-
zegd, tal van mogelijkheden. Het probleem is dat 
we ons van die rijkdom vaak zo weinig bewust 
zijn. Ons economisch-cultureel systeem creëert, 
behalve rijkdom, ook steeds weer nieuwe 
schaarste; het is groei-verslaafd. Dat systeem  
valt niet stop te zetten. Maar het kan wel een 
krachtig tegenwicht gebruiken. Linkse politiek 
veronderstelt daarom het levend houden van 
een ‘welvaartsbewustzijn’; het besef dat de 
meesten van ons welvarend tot zeer welvarend 
zijn – ook al doet de jacht op het alsmaar-meer 
anders vermoeden. Dat besef is indrukwekkend 
onder woorden gebracht door de Zuid-
Afrikaanse schrijfster en dichteres Antjie Krog. 
Het gaat, zei ze in een interview begin 2004, niet 
alleen om het verbeteren van het lot van ande-
ren, het gaat ook ‘om bewustwording van jouw 
en mijn bevoorrechte positie’: ‘Het privilege zit 
in m’n botten: ik kan lezen, ik kan me goed uit-
drukken, zelfs in meerdere talen, ik kan geraakt 
worden door schoonheid, ik kan genieten van 
muziek. (…) Als je je bewust bent van je bevoor-
rechte status, verandert je houding ten opzichte 
van de mensen om je heen.’6

een ‘beschaafd’ gebruik van  
onze rijkdom

De problematiek van welvaart en welvaartsbe-
wustzijn brengt ons in de buurt van het werk 
van de Engelse cultuursocialist Richard Tawney 
– en daarmee bij het derde thema. Tawney le-
verde in de jaren twintig en dertig met een reeks 
van boeken bijdragen aan het sociaal-demo-
cratisch denken die, driekwart eeuw later, nog 
niets van hun waarde hebben verloren. Equality 
(1931) bijvoorbeeld, dat laat zien dat gelijkheid 
en diversiteit zeer wel met elkaar te verzoenen 
zijn. Tien jaar daarvoor publiceerde hij het mees-
terwerk The acquisitive society; een kritiek op de 

schraperige, inhalige maatschappij, waarin al-
leen telt wat mensen bezitten, niet wat zij doen 
en hoe ze hun bezit aanwenden.
 ‘What matters to a society’, stelde Tawney 
daartegenover, ‘is less what it owns than what it is 
and how it uses its possessions. It is civilized in so 
far as its conduct is guided by a just appreciation 
of spiritual ends, in so far as it uses its material 
resources to promote the dignity and refinement 
of the individual human beings who compose it.’7 
Het gaat, met andere woorden, niet alleen om het 
produceren en het verdelen van maatschappelijke 
rijkdom, waarop liberalisme en socialisme (van-
uit verschillende gezichtspunten) altijd gespitst 
zijn geweest, maar ook om de wijze waarop die 
rijkdom wordt besteed en gebruikt. Niet alleen 
om de wijze waarop we elkaar behandelen (‘de 
fatsoenlijke samenleving’, om het PvdA Beginsel-
manifest te citeren), maar ook om de richting die 
we gezamenlijk uit willen.
 Met andere woorden, wat doen we met onze 
vrijheid? Welke interpretatie geven we aan ‘het 
goede leven’? Dat het daarbij niet om vrijblij-
vende culturele bespiegelen gaat, moge blijken 
uit een voorbeeld dat ik in mijn boek gebruik: 
het industrieel ‘gebruik’ van dieren. Gaan we 
het grove misbruik dat in de vleesverwerkende 
industrie van dieren wordt gemaakt, verregaand 
terugdringen? Gaan we een zuiver op kosten-
beperking en productiviteitsstijging gerichte 
behandeling verruilen voor een aanpak die van 
meer respect voor dieren getuigt en die hun 
lijden minimaliseert? Niet zozeer vanwege het 
milieu of vanwege onze gezondheid, hoewel 
die er wel bij zullen varen, maar omdat de wijze 
waarop we met dit deel van de natuur om-
springen, zonder dat fysieke nood ons daartoe 
dwingt, onbeschaafd en mensonwaardig is. 
 Ook op andere terreinen rijst de vraag, hoe de 
besteding van onze welvaart kan bijdragen aan 
de ‘dignity and refinement of individual human 
beings’. Hoe kunnen we het hergebruik van in-
dividueel vergaard inkomen en vermogen voor 
maatschappelijke doeleinden aanmoedigen? 
Gaan we, als aanvulling op publieke investe-
ringen, het individuele financiële hulpbetoon 
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stimuleren, bijvoorbeeld op het gebied van de 
ontwikkelingshulp, maar ook op het gebied 
van de sociale vernieuwing in eigen land? En 
gaan we op zoek naar nieuwe mecenassen – als 
complement voor overheidssteun voor kunst en 
cultuur? Hoe die generositeit te stimuleren? Hoe 
kan ‘de welgestelde verleid worden tot het doen 
van iets tegennatuurlijks, namelijk het wegge-
ven van geld zonder materiële tegenprestatie?’8

 Het belang van de benadering van Tawney 
reikt verder dan dergelijke voorbeelden. Hij 
formuleert een maatstaf voor maatschappelijke 
vooruitgang: naast de productie en verdeling, 
hoe belangrijk ook, het gebruik dat we van onze 
opgehoopte rijkdom maken. Daarmee valt door 
links een uitdagende cultuurpolitiek te formu-
leren, die niet blijft steken in moralisme (zoals 
de Actieve Cultuurpolitiek van SDAP en PvdA in 
de jaren dertig en veertig) of in een wollig creati-
viteitsethos (zoals in de jaren zestig). Maar Taw-
ney’s onderscheid maakt het ook mogelijk om, 
met ‘de kwaliteit van het bestaan’ als leidraad, 
nieuwe eisen te stellen aan economische inves-
teringen – en daarmee nieuwe bedrijvigheid en 
technologische innovatie uit te lokken.
 De stelling van critici van het post-materi-
alisme dat een samenleving die zich niet op 
maximalisering van economische groei en per-
soonlijk gewin richt, aan spanning en ambitie 
verliest (‘de ontspannen samenleving is een 
conservatief ideaal, het wenkend perspectief van 
maatschappelijk gearriveerden’9), is op een Taw-
neyaans cultuursocialisme niet van toepassing. 

tegenspraak brengt ons verder

Een realistisch mens- en maatschappijbeeld; 
meer nadruk op een door solidariteit aange-
dreven beginselpolitiek; een ‘beschaafde’ aan-
wending van onze welvaart als maatstaf voor 
maatschappelijke vooruitgang: rond die drie 
uitgangspunten zou een nieuwe linkse publieke 
moraal kunnen worden opgetrokken. Het voor-
afgaande lokt hopelijk bijval uit of - nog beter 
- gefundeerde kritiek.
 Daarmee ben ik terug bij het artikel van New 

York Times-redacteur David Brooks dat ik in de 
inleiding citeerde. Het draagt als titel: A house 
divided, and strong. Brooks vergelijkt het gebrek 
aan discussie onder de Democraten met de felle 
ideologische strijd die Amerikaanse neo-conser-
vatieven onderling al jaren voeren. Die strijd, zo 
luidt zijn stelling, heeft hen niet verzwakt maar 
versterkt. Er ontwikkelden zich, bij wijze van 
spreken, zoveel varianten van het conservatisme 

dat er voor steeds meer mensen wel een van hun 
gading bij zit. 
 Bovendien: ‘It’s not only feuding that has 
been the key to conservative success – it’s also 
what the feuding’s about.’ In de tijd dat ze nog 
nauwelijks politieke macht hadden, begonnen 
de verschillende neo-conservatieve stromingen 
hun zoektocht naar de beste omschrijving van 
de ‘goede samenleving’, waarbij uiteenlopende 
filosofen (Burke, Thomas van Aquino, Hayek, 
Hamilton, Jefferson) tegen elkaar werden inge-
zet. Later heeft dat zijn vruchten afgeworpen. 
Brooks concludeert: ‘If I were a liberal, which I 
used to be, I wouldn’t want message discipline. 
I’d take this opportunity to have a big debate 
about the things Thomas Paine, Herbert Croly, 
Isaiah Berlin, R.H. Tawney and John Dewey were 
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writing about. I’d argue about human nature 
and the American character. In disunity there is 
strength.’ 
 Die conclusie zouden ook de Europese so-
ciaal-democratische partijen ter harte moeten 
nemen – en de Partij van de Arbeid niet in de 
laatste plaats. Naarmate ze ideologisch meer in 
het defensief raakte, is ze zich, zo lijkt het wel, 
alleen maar voorzichtiger gaan opstellen. De 
remedie ligt voor de hand: minder ‘controlerend 
leiderschap’, zoals een waarnemer het heeft ge-
noemd10 en meer stenen in de vijver. Verwelkom 
tegendraadse, kritische bijdragen in plaats van 
ze te ontmoedigen. Op dezelfde manier zou de 
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samenwerking met GroenLinks en de SP bena-
derd moeten worden. De drie progressieve par-
tijen lijken op kousenvoeten naar de verkiezin-
gen te moeten sluipen, om zo een onverwachtse 
meerderheid te kunnen behalen. Maar zo komt 
het debat over wat deze partijen bindt en scheidt 
niet op gang. 
 Dat is niet alleen ongewenst met het oog op 
de bijdragen die ze eventueel aan een kabinet 
gaan leveren, maar ook verre van wervend en 
inspirerend. Vandaar de relevantie van Brooks’ 
motto: ‘In disunity there is strength’. In goed Ne-
derlands: tegenspraak brengt ons verder.
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