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NIEUWE BEGINSELEN GEWOGEN

Organisatie en
program: de
PvdA op een
historisch
dieptepunt

Ogenschijnlijk gaat het de
vloed uitoefenen: door de
PvdA goed. Zij is de grootmacht van het getal en door
ste partij in Nederland,
de macht van de idee. Tot
maakt al bijna even lang
ver in de jaren zeventig bedeel uit van de regering als
rustte de invloed van de
onder Willem Drees en
PvdA vooral op de laatste.
haar lijsttrekker, Wim
Zowel de politieke agenda
Kok, is voor de tweede achals de afwerking daarvan
tereenvolgende regeerpezijn in de jaren 1945-197 5
riode minister-president.
vooral gedomineerd door
BART TROMP
Een wat minder kortde PvdA, ook wanneer
zichtige beschouwing ledeze niet deel uitmaakte
vert een veel minder positiefbeeld op. Grootste parvan de regering. De opbouw van de verzorgingsstaat
tij, zeker. Maar in de peilingen regelmatig gepasging na het vertrek van de PvdA uit de regering in
seerd door de v v D. Anders dan de PvdA is die partij
1958 onverminderd verder onder confessioneel-listelselmatig groter geworden in de afgelopen tien berale kabinetten. Aan het eind van de jaren zeventig
jaar. De PvdA leed in 1994 de grootste nederlaag uit is deze dominantie echter teloor gegaan en in de
haar geschiedenis, zodat zij in 1998 na zeven achterjaren tachtig maakte ze wereldwijd plaats voor een
eenvolgende verkiezingsnederlagen voor het eerst neo-liberale. De sociaal-democratische beweging
sinds 1 9 8 6 winst kon boeken. Maar er is geen sprake had daar aanvankelijk geen antwoord op en hield het
van dat deze in de buurt kwam van de electorale sucop een krampachtige verdediging van de oude vanzelfsprekendheden . In Nederland maakte zij bij de
cessen van 1956, 1977 en 1986.
Dit is des te pijnlijker, omdat in de politieke geWAO-crisis van 1991 een geforceerde draai en sindsschiedenis van Nederland nooit eerder de partijen
dien heeft zij zich weinig overtuigd en weinig overter linkerzijde van de sociaal-democratische over
tuigend aangepast aan de neoliberale tijdgeest. Dat
zo'n grote aanhang bij de kiezers konden beschikken
geldt zeker ook voor de PvdA als regeringspartij.
als sinds de laatste verkiezingen, waarbij noch Groen
Zonder een revitalisering van het sociaal-democraLinks, noch de Socialistische Partij afgedaan kunnen
tisch gedachtengoed dreigt zij daardoor politiek irworden als tijdelijke protestpartij en.
relevant te worden. Dat is de grootste bedreiging
De electorale aantrekkingskracht van de premier
van de huidige PvdA .
Kok is daarnaast een probleem voor de PvdA. Den
Uyl was in zijn grote dagen ook veel populairder
Het maart-conares: de partijoraanisatie
onder de kiezers dan de PvdA . Maar die populariteit In deze situatie vindt op 1 6 en 1 7 maart het jaarlijkse
congres van de PvdA plaats, met als de twee centrale
werkte uiteindelijk ten gunste van de PvdA, omdat
Den Uyl in de ogen van de kiezers de PvdA op zijn
onderwerpen de organisatie van de partij en de bebest vertegenwoordigde . De electorale aantrekspreking van een nieuw ontwerp-beginselprokingskracht van Kok berust echter voor een groot gramma.
deel op het feit dat hij nu juist niet als een represenHet eerste onderwerp wordt aan de orde gesteld
tant van de PvdA wordt gezien . Dat verklaart bijin Politiek is mensenwerk, rapport van de commissievoorbeeld waarom ten tijde van de vorige verkiezinBrouwer, met daaraan gekoppeld een groot aantal
gen de werkgevers hem boven Bolkestein prefereervoorgestelde wijzigingen van statuten en reglemenden als minister-president.
ten.
Een politieke partij kan op twee manieren inHet allervriendelijkste dat men van het rapport-
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Brouw r kan zeggen is dater goede bedoelingen aan
t n grondslag moeten hebben gelegen. Vervolgens
dat h t vcruit het slechtste en domste rapport is dat
in h t be taan van de PvdA het Iicht heeft gezien. In
dit opzicht illustreert het het verval aan organisatori. hen bestuurlijk vermogen dat de partij sinds het
begin van de jaren negentig steeds scherper teistert.
11 kcnend voor de gang van zaken bij dit rapport
i dat over de eindversie in november 2 ooo een disu ic plaatsvond tussen opstellers van het rapport
en ccn aantal gerenommeerde politicologen, partijk nncr , politieke commentatoren en oud-medewerkcrs van het partijbureau. Zonder uitzondering
kraakten zij het rapport, zonder dat de opstellers op
die kritick een inhoudelijk weerwoord hadden. De
communis opinio werd aan het slot door een van de
de lncmers verwoord: publiceer dit stuk in het belang van de PvdA niet. Nog diezelfde avond keurde
het partijbestuur het rapport zonder enige wijziging
goed. De gedrukte tekst verschilt overigens in tal
van opzichten van de tekst die het partijbestuur toen
voor zijn rekening nam. Deze anekdote mag ook
·ymptomati ch heten voor de wijze waarop de partij
omgaat met dcskundigheid en kritiek in eigen kring.
I let is niet mogelijk hier gedetailleerd op het rapport Brouwer in te gaan. 1 Daarvoor is het veel te
•omvangi'ijk, tc wijdlopig en te onoverzichtelijk.
II t rapport ontbeert analyse en argumentatie,
n geert water de laatste tien jaar in de PvdA is voorg vall en en mist elke structuur. Het loopt uit op een
groot aantal voorstellen om de bestaande organisatie
t Y randeren. ergens wordt aannemelijk gemaakt
dat hun invoering iets aan het functioneren van de
PvdA zal verbeteren. Vee] van die voorstellen zijn
nauwelijks uitgewerkt en zeker niet doordacht. Vee!
zijn met elkaar strijdig. De cynicus kan zich troosten
m l d lotsom dat ze bij invoering onuitvoerbaar en
onb taalbaar zullen blijken te zijn.
Van een rapport dat tot doe] heeft het functioner n van een politieke partij te verbeteren mag men
tenmin l dric zaken verwachten. Het eerste is een
1orgvuldige analyse van wat er mis is aan de betaandc partij-organisatie. Het tweede is nagegaan
h c dat zo gekomen is en wat er terechtgekomen is
\an voorafgaande pogingen de partij te verbeteren.
H t d rde dater een duidelijke relatie wordt gelegd
I cr. de opmerkingen terzake van Ruud
Koole in zijn artikel 'De toekomst van
democratische ledenpartijen' in het
speciale nummer van Socialisme &.
Democratie, 'Politieke partijen op drift',

tussen de voorgestelde organisatorische veranderingen en de doelstellingen van een politieke partij. AI
die drie elementen ontbreken in dit rapport, en de
opstellers ton en zich daar nog trots over ook.
Daar komt nog iets bij. Als een organisatie niet
goed loopt, is het laatste wat men moet doen de
structuur van die organisatie veranderen. Oat heeft
pas zin als onomstotelijk is vastgesteld dat het probleem in die structuur gelegen is en niet in andere
factoren, zoals het gevolgde beleid of de wijze
waarop van die structuren gebruik wordt gemaakt.
In al deze opzichten negeert het rapport wat er
de laatste tien jaar met en in de PvdA is gebeurd. In
1991 verscheen het rapport Een partij om te kiezen,
dat als oogmerk had de partij toegankelijker te
maken, intern democratischer, overzichtelijker georganiseerd en politick effectiever. 2 Dit rapport
bouwde voort op het rapport MeerjarenplanninB en
partijoraanisatie uit 1978, dat als centrale doelen van
een politieke partij noemde:
- het formuleren van een politick programma;
- het recruteren en selecteren van kandidaten
voor vertegenwoordigende lichamen;
- het onderhouden van een wisselwerking met
de samenleving;
- het ten dienste van deze drie doelen Iaten
functioneren van de eigen organisatie .
Die centrale doelstellingen zijn nog steeds geldig en
daaruit volgt dat een politieke partij altijd een schaduw-organisatie is van het openbaar bestuur. Gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau vereisen
parallelle partijpolitieke organen. Dit fundamentele
inzicht ontbreekt geheel in het rapport-Brouwer.
Men vindt daarin noch een helder uitgangspunt voor
de organisatie van de partij, noch wordt geformuleerd waartoe die organisatie in de kern client.
Een partij om te kiezen werd door het toenmalige
partijbestuur grotendeels overgenomen en aanbevelingen eruit werden in een resolutie voorgelegd aan
het congres van maart r 9 9 2, dat deze aannam. Achteraf kan men constateren dat partijbesturen vanaf
1992 de besluiten van het congres van 1992 en de
aanbevelingen van het rapport Een partij om te kiezen
heel eenzijdig hebben uitgevoerd. Voorstellen ter
centralisatie van de macht in de partij (afschaffmg
57/t;B (2oo1!2oo1), 12 (december) /
1

2

(januari).
J.A. van Kemenade e. a., Een pattij

om te kiezen. Partijvernieuwing en Pvc/A,
Amsterdam, PvdA, 1991.
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Partijraad, centrale kandidaatstelling, etc .) werden
wel gerealiseerd; voorstellen ter versterking van de
controle op die macht zijn genegeerd. (Onder andere: versterking van de rol van het - vanaf dan jaarlijkse congres, meer openbaarheid, herstel van
een onafhankelijk opinieblad en een meer dienstverlenend partijbureau. )3
De partijvernieuwing clie daarna op gang kwam
bestond uit een lange reeks onberaden initiatieven
vanuit het Amsterdamse centrum - dat wel steeds
meer financiële middelen ten koste van afdelingen
en gewesten opeiste - welke na korte tijd werden
gestaakt zonder dat er enige lering werd getrokken
uit hun mislukking. Wie herinnert zich nog het eerste initiatief van Felix Rottenberg als voorzitter, de
oprichting van zo'n zestig ' PvdA-centra'? Zij zouden los van de bestaande partij-organisatie, 'wars
van structuur en formalisme', de partij op lokaal niveau nieuw leven inblazen. Het voorspelbare gevolg
was dat waar zulke nieuwe kernen in het leven werden geroepen, er spanningen ontstonden met de bestaande afdeling. Na een jaar vernam men niets meer
van de PvdA-centra. Vanuit het partijbureau is toen
begonnen aan een evaluatie-onderzoek naar de mislukking van dit initiatief. Maar dit onderzoek is nooit
afgemaakt. Dit voorbeeld is symptomatisch voor de
'vernieuwing' in de PvdA vanaf 199 2, zij het dat alleen in clit geval - voor zover mij bekend - althans
een poging tot evaluatie is ondernomen.
De 'Vernieuwing' heeft steeds meer bestaan uit
centraal verordonneerde improvisaties, die definitief een eind maakten aan de doorzichtigheid en
voorspelbaarheid clie de traclitionele partij-organisatie ondanks alle tekorten had gekenmerkt . De paradox van de vernieuwing bestond eruit dat ze werd
gepresenteerd als een alternatief van een doodgelopen traditionele partij, maar juist daarvan de slechte
elementen - ondoorzichtigheid en improvisatie versterkte, terwijl de goede - een overzichtelijk
program aan noodzakelijke werkzaamheden - werden afgeschaft.4
Het rapport Een partij om te kiezen richtte zich
tegen de uitwassen van de traclitionele partij-organisatie . Maar die vormen allang niet meer het probleem van de PvdA als organisatie. Het grote probleem nu is dat acht jaar onberaden en mislukte vernieuwing n eer is gekomen op het afbreken van wat
3 Cf. Bart Tromp, ' De vloek van
Michels. Afscheid van de partijdemocratie ', s&.P, S2 ( '99S) , 2 (februari).

er nog functioneerde zonder dat daarvoor iets anders in de plaats kwam dan permanente improvisatie
en organisatorische chaos. De PvdA is nu, om daarvan een voorbeeld te noemen, de enige partij clie sinds I 996 - niet m eer in staat is een jaarverslag uit
te brengen. Dat wil zeggen dathet partijbestuur niet
eens weet vast te stellen wat er in de partij gebeurd
is, hoe deze functioneert en wat het zelf heeft verricht . Daardoor is er vanzelfsprekend voor de rest
van de partijleden al helemaal geen mogelijkheid om
enige controle uit te oefenen op hun gekozen vertegenwoordigers .
Dit verval van organisatorische en bestuurlijke
competentie is gepaard gegaan met de afbraak van de
interne democratie. Twee centrale taken, de opstelling van het verkiezingsprogramma en die van kandidatenlijsten voor de Eerste en Tweede Kamer worden alleen in formele zin noch door de partij uitgeoefend.
De organisatorische problemen van de PvdA zouden door uitvoering van de voorstellen van de commissie-Brouwer alleen maar worden verergerd . Volgens dit rapport moet de partij een nog ondoorzichtiger organisatorische mallemolen worden, met naast de bestaande organen - , een Politiek Forum,
een adviesraad organisatie, netwerken op werkplekken, bedrijfs-en virtuele afdelingen, regionale en lokale kenniscentra, regionale steunpunten, kompaswerkconferenties, kennisfestivals, Europatreinen en
wat al niet, waarbij vrijwel elke activiteit door referenda onder leden moet worden voorafgegaan.
Naast het feit dat deze voorstellen geheellosgezongen zijn van de realiteit van een vereniging van
nog geen 6o.ooo meest slapende leden, valt op dat
het rapport leidt tot een verdere entdemocratisering en centralisatie van de besluitvorming.
Bij wijze van voorbeeld: het voorstel het partijbestuur om te vormen tot het 'Politiek Forum van
de PvdA'. Dit zou minimaal drie keer per jaar in het
openbaar bijeen moeten komen en dan over alle mogelijke politieke kwesties discussiëren. Het zou I oo
leden tellen en als volgt zijn samengesteld: een
derde gekozen door de afdelingen en gewesten, een
derde ' leden van de Kenniscentra voor te dragen
door kenniscentra en groepen uit de partij', en een
derde 'die apinionleader zijn op een bepaald terrein' en voorgedragen worden door het dagelijks be4

Cf. Bart Tromp, 'Inzake partij-

vernieuwing', Socialisme &._Democratie,

53 (1996),
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(januari).
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tuur. (Dit laat te is kennelijk niet met de rest van
hct partijbestuur omgevormd tot ' Politick Forum' .)
D gcdachte achter het Politiek Forum is dat de
PvdA inds de opheffing van de Partijraad niet meer
n li haam heeft dat tussen verkiezingen bijeengerocp n kan worden om over belangrijke politieke
zak n tc prekcn. De Partijraad was echter een gekozen vertcgenwoordiging van de gewesten, metals
\'Oornaam te taak de controle op het organisatorih en financiele beleid van het partijbestuur.
Tocn de (in beginsel jaarlijkse) Partijraad werd
opg heven, was het de bedoeling dat zijn taken zoud n word n overgenomen door het partijcongres,
dat voortaan dan ook jaarlijks zou gaan vergaderen .
II t jaarlijks congres is er wei gekomen, de overh v ling van taken niet.
Over de bevoegdheden van dit Politick Forum
rept hct rapport niet. Ook niet hoe dit instituut zich
v rhoudt tot het door leden rechtstreeks gekozen
partijcongres. Het Forum wordt voor maar een
derde door de leden gekozen. (Oat kan via de afdeling n, zoals het congres, of via de gewe ten, zoals
vr g r de Partijraad, maar niet tegelijkertijd wt
all bci, zoals hier gesteld.) De rest wordt van
bov naf benoemd door het dagelijks bestuur, dat
in d voorg telde constructie voor een derde uit
• ni t g koz n leden bestaat(zoals 'de politiek Ieider',
l'Cn functie die de PvdA helemaal niet kent), en nu
door ni t n niemand meer wordt gecontroleerd.
D 'kcnniscentra' in de PvdA zijn al in 1993 in het
Ieven gcrocpcn, maar tot op de dag van vandaag hebb •n z gc n formele plaats in de partij . Eigenlijk is de
t rm newspeak voor wat v66r de 'vernieuwing' 'land lijke werkgroepen' heetten. In dit rapport staat dat
1 'hervat' moeten worden, kennelijk loopt het na
1 vcn jaar nog steeds niet. Hoe dan ook, ]eden van
kcnnisccntra zijn per def1!Utie ook leden van gewest n en afdelingen . In de formule van het Politick
F rum krijgen ze dus twee stemmen, tegen gewone
l ·d n '' n. AIs zc tenminste mogen stem men. Bij het
r •ccnte partijcongres, waarbij 'als experiment' vert g nwoordigcrs van kenniscentra de status van congr afgevaardigde kregen, werden die niet gekozen,
maar door het partijbestuur benoemd . Als je 'opinion I ad r' bent in de ogen van de partijleiding, hoef
j · j om democratical helemaal niet druk te maken.

s

Dit ene voorbeeld demonstreert dat het de comrnissie-Brouwer volledig ontbreekt aan wat ik constitutioneel besif zou willen noemen : het besef dat een
democratische organisatie een heldere afbakening
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden vereist, waarbij dwdelijk is wie aan wie verantwoording
schuldig is. De voorzitter is burgemeester van
Utrecht: het is niet denkbaar dat zij de voorstellen
van haar commissie ook maar in overweging zou willen nemen bij organisatie van de gemeentelijke democratic.
Het knoeiwerk dat de commissie-Brouwer heeft
afgeleverd vraagt maar om een reactie door het congres: de verwijzing per ordevoorstel naar de prul lenmand . Dit geldt ook voor de vele wijzigingen van
statuten en huishoudelijk reglement die het partij bestuur aan het congres voorstelt. Het motiveert
deze met het argument dat deze wijzigingen voortvloeien wt Een partij om te kiezen en al op het partij congres van 199 5 waren ingediend. Daar waren ze
door het congres 'om hem moverende red en en' van
de agenda afgevoerd .> Het partijbestuur geeft hier
een volstrekt rnisleidende en onjuiste voorstelling
van zaken. De wijzigingsvoorstellen die in 1995
waren ingediend had den niets te maken m~t Een partij om te kiezen. De daaruit voortvloeiende wijzigin gen van statuten en hwshoudelijke reglementen zijn
op het congres in 1992 vastgesteld. De wijzigingsvoorstellen van 199 5 ontbeerden elke toelichting en
argumentatie, waren nooit ter discussie gesteld.
Hun algemene strekking was het centraliseren van
de macht bij het partijbestuur en het inperken van de
partijdemocratie. Oat waren indertijd de 'moverende redenen' die het congres ertoe brachten die
voorstellen van de agenda af te voeren. Zes jaar later
komt een partijbestuur er weer mee voor de dag,
nog steeds zonder voorafgaande discussi e en zonder
argumentatie - behalve dan de leugen dat de voorstellen uit Een partij om te kiezen voortvloeien. Mij
dunkt dat het congres hier hetzelfde te doen staat als
in '995·
Het partijconares: beainselproaramma
Het ontwerp-beginselprogramma dat voorligt moet
niet allereerst op zijn inhoud worden beoordeeld,
maar op de context waarin het tot stand is gekomen.

Idea/en in praktijk brenoen dee/ 2.
Voorstellen tot wljzioinB van statuten en
reolementen. HandleidinB bij de
conoresvoorstellen, z. p., Partij van de
Arbeid, 2ooo.
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Een eenvoudig gedachtenexperiment verheldert
deze these: als dit document als anoniem artikel was
aangeboden aan de redactie van Socialisme &_Democratie had deze het voor publicatie afgewezen: geen duidelijke boodschap, te lang, vol herhalingen, politiek
en intellectueel te kort schietend en gelardeerd met
onbeantwoorde vragen. Met andere woorden: de
tekst ontleent zijn waarde alleen aan zijn status als
ontwerp-beginselprogramma.
Maar aan die status schort het nogal. In de traditie van de PvdA en haar voorgangers is de opstelling
van een ontwerp-beginselprogramma een cruciale
opdracht, waaraan de partijleiding zich committeert, onder andere door daar zelf aan mee te werken . Echter vooral omdat deze in de opstelling en
formulering een noodzaak ziet, voor de partij en
voor de eigen positie. En dan niet zozeer als inhoudelijk proaramma, maar teneinde de eigen identiteit
te bepalen ten opzichte van andere partijen en stromingen. 6
Aan die voorwaarde is hier niet voldaan. Hoewel
het besluit om een nieuw beginselprogramma op te
stellen al op het reguliere partijcongres in maart
I 992 werd genomen, op basis van de voorstellen in
het rapport Een partij om te kiezen, heeft het vele
jaren geduurd voordat het partijbestuur aanstalten
maakte om dit congresbesluit uit te voeren.
Dit gebeurde pas toen oud-fractievoorzitter
Thijs Wöltgens op verzoek van het partijbestuur,
met steun van Paul Kalma en schrijver dezes, de notitie Een nieuw beainselproaramma voor de Partij van de
Arbeid? publiceerde.7 Aan dit uitvoerige stuk zou
volgens het partijbestuur in zijn voorwoord (I 6 januari I 997) 'in de komende maanden een eerste discussie worden gewijd', maar die heeft nooit plaats
gevonden en de notitie is zo snel als mogelijk in de
kelder van het partijbureau ter aarde besteld. Twee
jaar later verscheen De rode draden van de sociaaldemocratie, het rapport van een daarvoor ingestelde
Commissie-Beginselen, dat in geen enkel opzicht
verband hield met de nota van Wöltgens. 8
6 Zoals in de loop van dit jaar valt na
te gaan aan de hand van mijn dan
gepubliceerde studie Het sociaaldemocratisch proaram 1878- 1977, waarop
ik mij ook verder in dit artikel baseer.
7 Tltijs Wöltgens, Een nieuw
beainselproaramma 1•oor de Partij van de
Arbeid?, z.p., Partij van de Arbeid,

1996.
8 Jet Bussemaker e.a., De rode draden
l'an de sociaal-democratie. Rapport van de

Voorzover er in de partij over De rode draden van de
sociaal-democratie een discussie volgde9, leverde deze
geen duidelijke conclusies op, of het moest het algemeen gevoelen zijn dat de nota niet een toegankelijk
en geschikt uitgangspunt voor meningsvorming was
gebleken. Waar deze discussie op geen enkele manier tot een resultaat leidde dat richting kon geven
bij de opstelling van een ontwerp-programma, moet
deze eigenlijk als zinloos worden bestempeld.
Vervolgens ging het partijbestuur over tot instelling van een ontwerp-beginselprogrammacommissie, die in samenstelling identiek was m et de Commissie-Beginselen. Dit bewees hoe weinig serieus de
opstelling van het beginselprogramma ook nu nog
werd opgevat: niemand uit de partijleiding als lid,
geen politiek-intellectueel representatieve samenstelling- in tegenstelling tot alle vorige.
In deze kleine en weinig representatieve of politiek gewichtige commissie deed zich vervolgens ook
nog een breuk op inhoudelijke gronden voor, toen
de directeur van de WBS, Paul Kalma, en Maarten
Hajer, het ontwerp weigerden te ondertekenen en
in een uitvoerige nota aanvoerden dat dit in veel opzichten tekort schoot. Zoiets is evenmin eerder vertoond in de geschiedenis van de PvdA (en SOAP),
zodat nu slechts een concept voorligt van een deel
van de commissie. Opvallend is dat het partijbestuur
niet, zoals gebruikelijk, de verantwoording voor dit
meerderheidsconcept heeft genomen, maar dit kan
ook aan het gemis aan bestuurservaring liggen dat zo
typerend is voor de huidige PvdA-organisatie.
In tegenstelling tot de gang van zaken bij eerdere
beginselprogramma's is nauwelijks sprake geweest
van een inhoudelijke discussie in de partij, noch van
een aan de hand van zo'n discussie gereviseerd concept. Voorzover de waarde van een beginselprogramma niet in de laatste plaats ligt in de discussie
rond de totstandkoming ervan, is deze gang van
zaken veelbetekenend. Ik ben daarom geneigd dit
programma nu al als irrelevant te beschouwen ongeacht of het wordt aangenomen.

PvdA-Commissie Beainselen, Den Haag,

1998.
9 In Socialisme

&_Democratie,

s6 ( 1999),

(januari) reageerden ondergetekende,
'Geen goed begin van beginseldebat',
Evelien Tonkens, 'Betekent diversiteit
het einde van de gelijkheid en
solidariteit?' en Jos de Beus, ' Het echte
milennium probl eem: hoe sociaaldemocratische beschaving te handhaven
en te verbreiden'; in
1

het daaropvolgende nwnmer
repliceerde de voorzitter van de
Commissie-Beg inselen, Willem
Witteveen, 'De sociaal-democratische
beginselen vo lgens Joseph, O lympe,
]os, Evelien Bart en de anderen'.
(Socialisme &_Democratie, 56 ( 1999) ,
2 (februari). In mei 2ooo zette Bob

Goudzwaard de discussie met zijn
'Politiek voor de 21ste eeuw',
s&._o 57 (2ooo) S (mei)
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Oat ook vanwege de inhoud: veel te lang, redundant, vol open deuren en onevenwichtig. Veelvuldig
worclt gcwaarschuwd tegen illusies over 'maakbaarhcid' en overhcidsinterventie; heel wat minder over
d invlocd van economische machtsconcentraties en
maatschappelijke ongelijkheid als gevolg van gebrek
aan ovcrheidsinterventie. Hct ontbreekt mij aan
ruimtc maar eigenlijk ook aan aandrift - om de
t k t g detailteerd te kritiseren; ik wil het Iaten bij
tw c brede opmerkingen.
De rste is dat het concept blijft hangen op het
nivcau van morele principes en hun onderlinge verhouding, maar zowel een politieke als een sociaalhistori che dimensie mist. De opstellers hadden hier
kunn n leren van Banning, die in zijn rede op het
ngrc van 19 59, waar to en een PvdA -beginselprogramma werd vastgesteld, aan het begrip 'begins I' drie elementen onderkende: zedelijke moli \Cn, daarop gebaseerde politieke, sociale en
c onomische uitgangspunten en tenslotte hun institulionelc vertaling. Deze drie elementen zijn aile
dri noodzakelijk. Ontbreken de laatste twee, dan is
I hts prake van een verzameling kreten; is aileen
h t middel tc clement aanwezig, dan heeft men een
t hnis h geraamte zonder hart; beperkt men zich
tot h t laat te,dan gaat het om reparatiewerk aan een
• vcroudcrd vehikel. 10
D tw de: met dit concept neemt de PvdA afs h id van de centrale lijn in het sociaal-demotrati h program zeals dat in meer dan een eeuw
g C\Oluecrd i . Die lijn bestaat eruit dat de sociaaldemocratische beweging zich definieerde als tegenkra ht van het kapitalisme, dat als de voornaamste
d)namick in de samenleving werd gezien. De op-

mars van het socialisme stond gelijk aan de breideling van het kapitalisme, zelfs toen de gedachte aan
zijn eliminatie - nog voorzien in het program van
1947 - was opgegeven; ongeacht de vormen waarin
die breideling werd gedacht - ethisch, electoraal en
etatistisch, institutioneel, cultureel .
Dit perspectief is volledig verdwenen. Het
woord 'kapitalisme' valt dan ook maar een keer in
het concept, in een terzijde dat juist daardoor aandacht trekt. Dit is des te opvallender, omdat het
programma werkelijk in het geheel niet ingaat op
de geweldige veranderingen die zich in de afgelopen twintig jaar in de kapitalistische wereldeconomie hebben voorgedaan, veranderingen die in de
kernlanden van die wereldeconomie de bijna een
eeuw lange trend in de richting van meer gelijkheid hebben omgebogen, of, om het in traditionele
termen te zeggen, de geleidelijke breideling van het
kapitalisme in een tegengestelde richting hebben
omgebogen. 11 Een sociaal-democratisch programma dat deze ontwikkeling niet tot kernpunt
van zijn diagnose en analyse maakt, verdient die
naam niet.
Afgaande op het menu van het aanstaande congres van de Partij van de Arbeid gaat de partij organisatorisch en programmatisch met lege handen de
nieuwe eeuw in .
BART TROMP

is onder andere redacteur van Socialisme &..Democratie,
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10 Cf. Willem Banning, ' Het beginsclprogramma 1959 ' , SocifJ/isme &..
Democratie, 17 (1959), 204- 211 .
1 1 Cf. Frans Becker, Wim van
Hennekeler en Bart Tromp, red.,
Hedendaaas kapitalisme. Het twintiaste
jaarboek voor het democratisch socialisme,
Wiardi Beckman Stichting De Arbeiderspers, 1999.

