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Het sociaaldemocratisch program…

en hoe het in de verdrukking kwam

Paul Kalma 

Na de verpletterende nederlaag die het cda bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 leed, 
heeft een commissie onder leiding van Léon Frissen de toestand van de Nederlandse christen-
democratie geanalyseerd. Haar oordeel was hard. Het cda heeft ‘onvoldoende geïnvesteerd 
in de ontwikkeling van een onderscheidend antwoord op de vragen van de eenentwintigste 
eeuw’. Dit maakte het cda kwetsbaar en zorgde ervoor dat het ‘ging meedeinen op de politie-
ke golven, in plaats van zelf koers en agenda te bepalen’. De oorzaak zoekt Frissen c.s. in een 
cultuur ‘die vooral gericht was op bestuurlijke verantwoordelijkheid en primair gericht op 
het zenden van boodschappen’. Alternatieve geluiden en second opinions werden als bedrei-
ging van de eensgezindheid opgevat. ‘Het eigene, de onderscheidene relevantie,’ concludeert 
de commissie, ‘was vermolmd.’ De partij ‘schaatste door, maar op steeds dunner ijs’.1

Het is alsof je een rapport over de Partij van de Arbeid leest. Een evaluatie van de ver-
kiezingen werd daar niet opportuun geacht (en de uitslag viel relatief mee). Maar de kwalen 
waaraan de pvda lijdt, hebben erg veel weg van die van het cda. Vanaf de jaren negentig 
omhelsde ze, af en toe tegenstribbelend, de mode van de markt. ‘Sterkste schouders, zwaar-
ste lasten’ werd een bijna achteloos gebruikt cliché. De partij verloor inhoudelijk aan pro-
fiel, raakte eenzijdig-bestuurlijk gericht en liet het interne debat opdrogen. En is het bij de 
vvd anders? Die doet het electoraal goed en blaakt naar eigen zeggen van zelfvertrouwen. 
Maar het opportunisme viert hoogtij. Liberale uitgangspunten, zoals de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, zijn geruisloos van tafel verdwenen. Een toekomstvisie ontbreekt. 
Intussen werd zonder intern rumoer een kabinet gevormd met een rechts-populistische par-
tij die groepen Nederlanders als ‘islamitisch stemvee’ wegzet. 

De traditionele volkspartijen hebben de afgelopen decennia ernstig aan kracht ingeboet 
– geen typisch Nederlands verschijnsel overigens. Ze lieten verantwoordelijkheden vervagen 
(bijvoorbeeld bij de vormgeving van publieke voorzieningen) en gaven bevoegdheden uit 
handen (zoals bij de regulering van de economie). Ze verloren niet alleen het contact met de 
burgers, maar kropen, met hun fixatie op economische modernisering, ook dicht tegen elkaar 
aan. Principiële verschillen werden gereduceerd tot beleidsmarges. Zo ontstond de ruimte die 
rechts-populistische partijen zijn gaan opvullen. De politiek, schrijft Herman Tjeenk Willink, 
‘is verbestuurlijkt en het bestuur is – in zijn denken – vermarkt’. Politieke partijen ‘hebben 
nog zelden een samenhangende visie, een “groot verhaal”, waarin de verschillende program-
mapunten en plannen een plaats hebben; waarin heldere – van andere partijen duidelijk 
afwijkende – keuzes worden gemaakt; waaruit (ook) passie en emotie spreekt’.2

In dit artikel schets ik de hoofdlijnen van het sociaaldemocratisch programma zoals dat 
in ons land vanaf het eind van de negentiende eeuw vorm heeft gekregen. In welke context 
ontwikkelde het zich? Welke invloed oefende het uit, en in welke richting heeft het zich ver-
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der bewogen? Hoe valt de inhoudelijke en electorale neergang van de sociaaldemocratie in de 
afgelopen decennia te verklaren? En is herstel mogelijk? Het is in ieder geval dringend nood-
zakelijk. Het sociaaldemocratisch programma is, in een tijd van oplopende ongelijkheid en 
een wankelend financieel kapitalisme, onverminderd relevant. Er bestaat grote behoefte aan 
een politieke beweging die ‘eerlijk delen’ weer de centrale plaats geeft die het verdient – en 
van daaruit verbinding legt met verdergaande doelstellingen op het gebied van economie, 
ecologie en de kwaliteit van het bestaan.

Gaat het de pvda ook lukken? Niet uitsluitend op eigen kracht. Succes zal mede afhangen 
van maatschappelijke coalities en van samenwerking met andere linkse partijen. Niet alleen 
omdat links daar inhoudelijk en machtspolitiek sterker van wordt. Zo’n bundeling kan ook 
een bijdrage leveren aan de heropleving van de politiek als geheel; aan de open, gepassioneer-
de strijd om het algemeen belang die de kern en de kracht van een democratie uitmaakt. En 
die strijd verdeelt niet, maar verbindt, zoals Tjeenk Willink terecht opmerkte. Politisering, 
aldus de scheidend vicepresident van de Raad van State, draagt bij aan de overbrugging van 
maatschappelijke tegenstellingen, zoals omgekeerd de verbestuurlijking van de politiek in de 
afgelopen kwart eeuw die tegenstellingen heeft doen oplopen. Het devies is: ‘(m)aatschappe-
lijke depolarisatie door politisering, in plaats van omgekeerd.’3

De historische context

De kern van het ‘klassieke’ sociaaldemocratische programma kan zonder moeite worden 
benoemd. Die betreft de emancipatie van de arbeidersklasse respectievelijk van degenen aan 
de onderkant van de inkomens- en kansenverdeling – in politiek en cultureel maar vooral in 
sociaal opzicht. Op dat vlak is in Noord- en West-Europa veel bereikt. In Nederland hebben 
sdap en pvda in dat emancipatieproces een belangrijk aandeel gehad, zij het minder groot 
dan in de Scandinavische landen, waar de sociaaldemocratie de politiek lange tijd heeft gedo-
mineerd. Hier werd de verzorgingsstaat vooral opgebouwd en uitgebreid in het kader van het 
naoorlogse ‘rivaliserend bondgenootschap’ met de christelijke partijen.4

Over de interpretatie van het emancipatiestreven en over de in te zetten middelen waren 
de sociaaldemocraten het onderling lang niet altijd eens. Het is daarom lastig om onom-
wonden van ‘de’ sociaaldemocratie (en van ‘de’ christendemocratie of ‘het’ liberalisme) te 
spreken. De historicus Kossmann heeft de neiging om dat wél te doen eens welluidend gekri-
tiseerd: ‘Men veronderstelt een politieke kern, een innerlijk, zichzelf gelijkblijvend politiek 
principe dat als een pantserwagen langs de wegen der geschiedenis rijdt, en, aangevallen 
soms van voren, soms van achteren, soms van links, soms van rechts, vanuit zijn wendba-
re geschutstoren zijn kogels afvuurt naar alle richtingen waaruit gevaar dreigt.’5 Welnu, de 
Nederlandse sociaaldemocratie is allesbehalve zo’n gepantserd voertuig geweest. Zo werd in 
het begin van de twintigste eeuw heftig strijd gevoerd over de vraag of de omverwerping van 
het kapitalisme een geleidelijke, ‘reformistische’ aangelegenheid was of desnoods met revolu-
tionair geweld moest worden afgedwongen. 

Een tweede, minstens zo belangrijk punt van debat betrof de rol van de overheid. Die 
heeft de sociaaldemocratie altijd zwaar aangezet. Maar de accentverschillen tussen en bin-
nen de betreffende partijen waren aanzienlijk. In Nederland zijn de opvattingen over de staat 
nogal eens heen en weer geschoven – van etatistisch tot uitgesproken corporatistisch. En dan 
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was er, in de derde plaats, de discussie over de verhouding tussen economie en emancipa-
tie. Materiële lotsverbetering stond in alle sociaaldemocratische partijen voorop. Maar dat 
streven werd van het begin af aan aangevuld én gekritiseerd met pleidooien voor culturele 
emancipatie respectievelijk voor bestrijding van winstbejag en doorgeslagen doelmatigheids-
denken. Dit cultuursocialisme was in Nederland vooral gemeenschapsgericht, zoals bij pvda-
oprichter Willem Banning. Maar het vond een eigenzinnige, individualistische tegenhanger 
in het vooroorlogse werk van Jacques de Kadt, die de sdap te veel affiniteit verweet met de 
middelmaat en met het ideaal van ‘een warme stal, goed voer en een pretje op z’n tijd’.6

Dergelijke verschuivingen en meningsverschillen binnen de Nederlandse sociaaldemocra-
tie zijn door de socioloog Jacques van Doorn tot inzet gemaakt van een korte, maar diepgra-
vende bijdrage aan de geschiedschrijving van sdap en pvda. In een in 1992 gehouden lezing 
vergeleek hij beide partijen met een kameleon, ‘zij het ontdaan van de bijbetekenis van onbe-
trouwbaarheid’. ‘Het diertje is al onaantrekkelijk genoeg,’ aldus Van Doorn. De socioloog 
achtte koerswisselingen en interne verdeeldheid kenmerkend voor de sociaaldemocratie in 
ons land en zocht een verklaring voor dat gedrag. Die meende hij te vinden in de ‘formative 
years’ van de beweging, rond 1900. Het socialisme kwam in Nederland te vroeg (omdat een 
industrieel kapitalisme zich eigenlijk nog moest ontwikkelen) en te laat (omdat radicaallibe-
rale en christelijke stromingen het maatschappelijk middenveld al hadden bezet). 

Die achterstand heeft de Nederlandse sociaaldemocratie nooit meer ingehaald. In de eer-
ste vijftig jaar van haar geschiedenis ‘werd zij genegeerd of bestreden; in de tweede vijftig jaar 
deed zij mee, maar dan in de letterlijke zin van het woord, dus altijd naast anderen, nooit 
alleen, tegenover anderen’. Deze lange geschiedenis van uitsluiting en afhankelijkheid verklaart 
een zekere neiging tot retoriek, alsook de onzekerheid waarmee zij vaak opereren, vooral op 
momenten dat de macht binnen handbereik ligt.7 Van Doorn zette zijn stelling wel erg zwaar 
aan en vertoont deterministische trekken. Maar dat sdap en pvda, althans op nationaal niveau, 
een moeizame omgang met de macht hadden, is juist. Zijn oordeel sluit ook aan bij dat van 
anderen. Volgens Hans Daalder was de Nederlandse sociaaldemocratie lange tijd ‘meer gericht 
op het getuigend belijden dan op het werkelijk veroveren van de politieke macht’.8 En Arie van 
der Zwan spreekt van gebrek aan zelfvertrouwen en een obsessie met het politieke midden.9

De kritiek van Van Doorn is des te overtuigender omdat hij de prestaties die de sociaal-
democratie in Nederland geleverd heeft, wel degelijk op waarde wist te schatten. Ze heeft 
‘onmiskenbare successen’ geboekt op sociaal gebied en in de strijd tegen onze afhankelijkheid 
van economie en technologie en tegen de heerschappij van het geld. Daar ligt volgens Van 
Doorn ook haar toekomstige roeping.

Politieke en sociale grondrechten

Het vroege socialisme stond in Nederland, mede vanwege de late industrialisatie, vooral in 
het teken van het anarchisme. Het kreeg organisatorisch gestalte met de oprichting van de 
Sociaal-Democratische Bond in 1883, die vooral onder land- en veenarbeiders in het noor-
den veel aanhang vond. Voorman Ferdinand Domela Nieuwenhuis was de eerste socialist in 
Nederland die – onder het censuskiesrecht en een districtenstelsel – een Kamerzetel verover-
de. Maar de sdb bleef zich, ook als gevolg van de economische crisis in die tijd, sterk antipar-
lementair opstellen en besloot in 1893 niet meer aan de verkiezingen deel te nemen.10
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Dat lokte in 1894 de oprichting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij uit. De 
rode onderwijzers, vakbondsbestuurders, regionale arbeidspropagandisten en intellectuelen 
die het bestuur en het kader van de sdap vormden, zagen parlementaire actie wel degelijk 
als een belangrijk middel voor sociale en politieke hervormingen. Maar de verschillen tus-
sen sdb en sdap waren ook weer niet heel groot. Parlementair werk sloot, zo meenden zelfs 
de gematigden in de nieuwe partij, revolutionair optreden – als het erop aankwam – niet uit. 
Het politieke dilemma waarmee de sdb had geworsteld, was bovendien allerminst verdwe-
nen. Als gevolg van het beperkte kiesrecht bleven ook de sociaaldemocraten aangewezen op 
samenwerking (al vóór de verkiezingen) met liberale kandidaten. Dat maakte vervreemding 
van de eigen, veelal radicale achterban tot een telkens terugkerend gevaar.

De sdap begon redelijk succesvol. Ze beschikte in 1901 al over vier Kamerzetels en wist 
duizenden leden te werven. Onder de charismatische leiding van Pieter Jelles Troelstra nam 
haar invloed verder toe. Maar politieke resultaten werden vooralsnog niet geboekt. Bij de 
spoorwegstaking van 1903 leed de Nederlandse arbeidersbeweging zelfs een zware nederlaag, 
met een wettelijk stakingsverbod en duizenden ontslagen arbeiders als gevolg. En het alge-
meen kiesrecht en de achturendag die de sociaaldemocraten ingevoerd wilden zien, werden 
door de christelijke regeringscoalitie geblokkeerd. Toenemende buitenparlementaire druk 
veranderde daar niets aan. En toen de christelijke partijen bij de verkiezingen van 1913 hun 
meerderheid verloren en de liberalen de sdap uitnodigden om mee te regeren, wees zij dat 
aanbod, uit vrees om ‘ingepakt’ te worden, van de hand. Pas 26 jaar later zou de partij voor 
het eerst regeringsverantwoordelijkheid gaan dragen.

De Eerste Wereldoorlog bracht de partijpolitieke fronten echter alsnog in beweging. In die 
jaren werden de eerste stappen gezet voor de hervormingen die in 1918 en 1919 hun beslag zou-
den krijgen: algemeen kiesrecht, de achturendag en rudimentaire vormen van sociale zeker-
heid, in ruil voor de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Een revolutiedreiging 
in omringende landen, aan het eind van de oorlog, deed de hervormingsdruk nog wat verder 
oplopen. In Nederland zelf was het rustiger, maar eind 1918 kwamen in enkele kazernes sol-
daten in opstand tegen hun eet- en woonomstandigheden. Bij demonstraties in Amsterdam 
vielen vier doden. In dat broeierige klimaat dachten bestuurders en ondernemers in de 
Rotterdamse regio revolutionair geweld in Nederland te vermijden door met vertegenwoor-
digers van sdap en vakbeweging te onderhandelen over een overdracht van de macht. Ook De 
Telegraaf en de nrc riepen de autoriteiten op om concessies aan de arbeidersklasse te doen. 

Troelstra wikte en woog en riep vervolgens (op een grote demonstratie in Rotterdam, 
later in de Tweede Kamer) de Nederlandse arbeidersklasse op om de macht te grijpen. Maar 
de macht werd niet gegrepen, het bleef stil. Rechts rook zijn kans en organiseerde een massale 
demonstratie ten gunste van de heersende orde – het koningshuis in het bijzonder. Troelstra 
trok zijn woorden gedeeltelijk in en werd in de Tweede Kamer weggehoond. Maar de sdap liet 
hem niet vallen en hij bleef een op handen gedragen partijleider. Zo kwam een eind aan een bij-
zondere episode in de sociaaldemocratische geschiedenis in ons land, die niet met verwijzingen 
naar overspannenheid of karakterzwakte van de hoofdpersoon kan worden afgedaan. In buur-
landen leek er inderdaad een revolutie op til. Een deel van het establishment wilde inderdaad 
verregaande concessies aan de sdap doen. En bij machtsverschuivingen gaat het er soms ruw 
aan toe. Dat wist ook de jonge Willem Drees, die in die tijd in uitzonderlijke gevallen wel ruimte 
zag voor de ‘dictatuur van het proletariaat’ – maar niet in Nederland en alleen heel kort.11
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Een ‘vergissing’, zoals Troelstra’s handelwijze te boek is komen te staan, bleef het intussen 
wel. Met typisch Nederlandse, bijna ontroerende details. Na de massabetoging in Rotterdam 
waar hij sprak, werden de demonstranten opgeroepen om niet naar het stadhuis op te mar-
cheren. Ze werden gevraagd om rustig naar huis te gaan, en om op het sdap-congres, diezelf-
de week, over de wenselijkheid van een machtsovername te beraadslagen en te stemmen. 

Bestaanszekerheid in een gemengde economie

Voor de sdap waren de jaren twintig en dertig in veel opzichten een periode van stagnatie. De 
invoering van het algemeen kiesrecht leverde geen electorale doorbraak op en regeringsdeel-
name bleef tot 1939 geblokkeerd. De partij bracht in de jaren twintig rapporten uit over de 
inrichting van de economie, maar zonder veel kans op uitvoering – en nogal theoretisch van 
aard. Successen werden er echter ook geboekt. En in en rond de partij vonden veranderingen 
plaats waarvan de sociaaldemocraten na de Tweede Wereldoorlog sterk zouden profiteren.

Zo verwierf de sdap zich een belangrijk aandeel in het bestuur van enkele grote steden. 
Daarnaast ontstond een hecht georganiseerde ‘Rooie Familie’ (waaronder het rode deel van 
de vakbeweging, de vara en de Arbeiders Jeugd Centrale). Het gevaar van voortgaand iso-
lement dat in deze vorm van verzuiling besloten lag, werd bestreden door een groep intel-
lectuelen van ‘burgerlijke’ afkomst. Banning, Stuuf Wiardi Beckman, Marinus van der Goes 
van Naters en anderen zetten in de jaren dertig vernieuwingen in gang die van de sdap een 
brede volkspartij moesten maken. Het beginselprogramma van 1937 getuigde daarvan. De 
parlementaire democratie en de natiestaat werden omarmd; de sociaaldemocratie richtte 
zich, mede vanwege de dreiging van het fascisme in Europa, voortaan ook uitdrukkelijk tot 
de middengroepen. Ten koste van de uiteindelijke ambities ging dat niet. ‘De wereld door-
dringen met geest’, zo omschreef Wiardi Beckman de doelstelling van de sociaaldemocratie.12

En dan waren er – niet in de laatste plaats – de ervaringen met de economische crisis in de 
jaren dertig. In de sdap kwam, net als in andere sociaaldemocratische partijen, de nadruk te 
liggen op praktische voorstellen om de werkloosheid te bestrijden en de economie te stimu-
leren, als alternatief voor de traditionele bezuinigingspolitiek. Gepleit werd, onder meer naar 
het voorbeeld van de Amerikaanse New Deal, voor een Plan van de Arbeid, onder het motto 
‘bestaanszekerheid bij een behoorlijk levenspeil’. Tot uitvoering van die plannen kwam het 
in West-Europa nog niet. Maar zowel bij links als bij rechts groeide de overtuiging dat de tijd 
van het laissez-faire-kapitalisme voorbij was. Het had een spoor van economische, sociale en 
politieke vernieling door de wereld getrokken en in de kapitalistische kernlanden hyperin-
flatie en massawerkloosheid teweeggebracht. De markt, zo werd steeds meer beseft, had een 
duidelijke institutionele en morele inkadering nodig om verzoend te kunnen worden met 
sociale vooruitgang, democratie en beschaving.

Op basis van dat inzicht is na de oorlog in het westelijk deel van de wereld een gemengde 
economie opgebouwd. Een keynesiaans klassencompromis is het wel genoemd, met meer of 
minder geïnstitutionaliseerde betrokkenheid van vakbonden en ondernemersorganisaties. In 
Nederland kreeg dat compromis vorm door duurzame samenwerking tussen de drie grotere 
christelijke partijen en de in 1946 tot stand gekomen Partij van de Arbeid. De achtereenvol-
gende kabinetten legden de basis voor een – aanvankelijk nog sobere – verzorgingsstaat, voer-
den een restrictief loon- en prijsbeleid en stimuleerden de exportindustrie. Willem Drees gaf 
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tien jaar lang leiding aan deze ‘rooms-rode’ samenwerking. Daarmee plukte de sociaaldemo-
cratie landelijk de vruchten van de omvorming van klasse- tot volkspartij en van het grond-
werk dat sociaaldemocratische lokale bestuurders voor de oorlog hadden verricht. Drees zelf 
groeide uit tot een icoon van de sociale vooruitgang in ons land.

Een volledig succes was de betreffende periode voor de Partij van de Arbeid echter niet. Haar 
poging, direct na de oorlog, om door middel van de zogenaamde Doorbraak christelijke kiezers 
op grote schaal bij de confessionele partijen weg te halen, mislukte deerlijk. Ook ter linkerzijde 
bleef, mede vanwege haar blamerende betrokkenheid bij de oorlog in Indonesië, aanvankelijk 
concurrentie bestaan van de cpn. En tot een werkelijk ‘leidende kracht in onze staatkunde’, waar-
van Drees sprak, ontwikkelde de pvda zich niet. Van der Zwan wijst in dat verband op haar sterk 
gouvernementele opstelling. Hij kritiseert ook haar vergroeidheid met het beleid van ‘bestedings-
beperking’ voor de eigen werknemersachterban. De kvp heeft daar eind jaren vijftig haar poli-
tieke voordeel mee gedaan (‘welvaartsverruiming’). En toen de confessionele partijen de pvda 
hadden geloosd, kon ook wat hen betrof de verheerlijking van Drees beginnen.13

Spreiding van inkomen, kennis en macht

De jaren zestig begonnen moeizaam voor de pvda. Als oppositiepartij leed ze bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1963 vijf zetels verlies. En toen ze twee jaar later toch weer als coalitie-
partner aanschoof, gebeurde dat zonder tussentijdse raadpleging van de kiezers en hield het 
betreffende kabinet (Cals-Vondeling) nauwelijks een jaar stand. Het zou tot 1973 duren vóór 
de pvda opnieuw regeringsverantwoordelijkheid ging dragen.

Die jaren werden wel goed gebruikt – en de economische en politieke conjunctuur zat 
mee. In veel West-Europese landen had progressieve politiek in de jaren zestig en zeventig 
de wind in de zeilen. Op basis van gestegen welvaart en een krappe arbeidsmarkt vond een 
uitbreiding plaats van sociale zekerheid, collectieve voorzieningen en werknemersrechten. 
Volledige werkgelegenheid en een rechtvaardige inkomensverdeling stonden hoog aange-
schreven. En de maatschappij was, van vakbondsacties tot het studentenprotest, volop in 
beweging. In dit klimaat groeide het zelfvertrouwen van de sociaaldemocratische partijen. Ze 
zetten in veel landen, met gezaghebbende politici als Willy Brandt en Olof Palme, de toon. En 
in Zuid-Europa leek, na de val van de dictaturen daar, iets soortgelijks te gaan gebeuren. De 
Duitse socioloog Franz Walter spreekt achteraf van een korte periode van sociaaldemocrati-
sche hegemonie, van brede steun voor haar programma van ‘geplande modernisering’.14

In Nederland gaf Joop den uyl, eerder langjarig directeur van het wetenschappelijk 
bureau van de pvda, een eigen uitwerking aan dat programma. Hij zocht een nieuwe grond-
slag voor de sociaaldemocratie ‘in een tijdperk van overvloed’. Die grondslag vond hij in een 
geactualiseerd begrip van vrijheid en gelijkheid, in democratisering van bedrijven en instel-
lingen en in een combinatie van zakelijkheid en hartstocht voor de politiek. ‘Kwaliteit van het 
bestaan’ was daarbij het sleutelbegrip. Het kapitalisme, zo betoogde Den uyl in het voetspoor 
van de Amerikaanse econoom Galbraith, produceerde veel luxe en weelde, maar liet behoef-
ten aan onderwijs, zorg, huisvesting en culturele ontplooiing onbevredigd. uitbreiding van 
publieke uitgaven in die richting achtte hij gewenst, mede om een ander gebruik van de par-
ticuliere welvaart te bevorderen. De verworvenheden van de welvaartsstaten moesten ‘mede 
dienstbaar (…) worden gemaakt aan rechtvaardiger verhoudingen in de wereld’.15
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Bij de Kamerverkiezingen van 1967 trad Den uyl voor het eerst als lijsttrekker van de 
pvda op. De partij verloor opnieuw zetels (zes). Later kwam de positie van de partijleider, 
met de opmars van Nieuw Links in het partijbestuur en de Kamerfractie, verder onder druk 
te staan. Deze stroming beschouwde hem als een vertegenwoordiger van de oudere genera-
tie sociaaldemocraten, met kritische opvattingen over het gebruik van buitenparlementaire 
actiemiddelen als de bezetting van universiteitsgebouwen.16 Maar Den uyl vocht terug en 
sloot een akkoord met zijn opponenten. Samen met d’66, ppr en psp stelde de pvda vervol-
gens een radicaal getoonzet alternatief regeringsprogramma op, getiteld: Keerpunt ’72, dat 
tot inzet gemaakt werd van de Tweede Kamerverkiezingen. De betrokken partijen wonnen 
gezamenlijk bijna 40 procent van de stemmen.

Op basis van die uitslag kwam – met gedoogsteun van de confessionele partijen en dank-
zij het vernuft van formateur Jaap Burger – in 1973 het kabinet-Den uyl tot stand. Het maak-
te de hoge verwachtingen ter linkerzijde niet waar, maar boekte wel degelijk resultaten (zoals 
een structurele verhoging van de laagste inkomens). De verdiensten van het kabinet betrof-
fen daarnaast de wijze van politiek bedrijven. Het forceerde met zijn conflictueuze openheid 
een stijlbreuk in een nog altijd wat regentesk ogende Nederlandse politiek. En de inhoude-
lijke polarisatie tussen links en rechts die het voorstond, onder de leuze ‘spreiding van inko-
men, kennis en macht’, bevorderde de duidelijkheid in de politiek en deed de belangstelling 
onder de bevolking toenemen. Terecht verwijst Tjeenk Willink naar ‘de jaren zeventig’ ter 
illustratie van zijn eerder aangehaalde stelling dat een open, gepassioneerde strijd om het 
algemeen belang de kern van de democratie vormt en dat politisering langs die lijnen een 
samenleving bindt in plaats van scheidt.17

Schaduwzijden had de genoemde polarisatie intussen ook. Een aanzienlijk deel van het 
pvda-kader verloor ten tijde van het kabinet-Den uyl de politieke proporties geheel uit 
het oog. De aanwezigheid van christendemocratische ministers in het kabinet werd als een 
hinderlijk (en tijdelijk) obstakel beschouwd. Een pvda-Kamerlid noemde het kabinet-Den 
uyl zelfs een ‘historische vergissing’. De grote verkiezingsoverwinning die de pvda in 1977 
boekte, deed die zelfoverschatting alleen maar toenemen, en werd door partijleider Den 
uyl onvoldoende ingedamd. De partij beet zich bij de nieuwe formatie zodanig vast in een 
gevreesd ‘teveel’ aan ‘te rechtse’ ministers dat de onderhandelingen mislukten en de pvda, 
met tien zetels winst, in de oppositie belandde. Ze had uit overmatige zelfverzekerdheid (van 
het soort waar de onzekerheid doorheen schemert) de macht verspeeld. 

De partijraad van de pvda waarop die formatiebreuk gestalte kreeg, werd bijgewoond 
door een delegatie van Joegoslavische communisten die Nederland bezocht. Ze waren er, 
ondanks herhaalde verzekeringen van het tegendeel door hun gastheer, wbs-directeur 
Wouter Gortzak, van overtuigd dat het een zorgvuldig geregisseerde aangelegenheid was. 
Een stukje theater dat partijleider en kaderleden gezamenlijk opvoerden om de druk op de 
beoogde coalitiepartners nog wat verder op te voeren – en om vervolgens een praktische 
deal met die partners te sluiten. Maar het wás geen theater. Enige tijd later vormden Dries 
van Agt en Hans Wiegel een centrumrechtse coalitie. En het tweede kabinet-Den uyl waarin 
sommige pvda’ers nog jaren bleven geloven, is er nooit gekomen.
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Tussen zakelijkheid en verzaking

De jaren tachtig vormden de overgang naar een nieuwe periode in de geschiedenis van de 
pvda. Het leiderschap van Den uyl kwam, ten tijde van het kortstondige en krakkemikkige 
kabinet-Van Agt-Den uyl (1981-1982) intern onder druk te staan. Na een aantal jaren krach-
tige oppositie tegen het eerste kabinet-Lubbers (1982-1986), werd hij opgevolgd door Wim 
Kok. De pvda ging onder leiding van de oud-vakbondsvoorzitter een pragmatische mid-
denkoers varen en heeft die ook later, met Wouter Bos als lijsttrekker, niet meer losgelaten. 
Het leverde haar langdurige regeringsdeelname op: sinds 1989 zelfs 17 van de 21 jaar – meer 
dan welke andere partij ook. Maar de politieke prijs die ze voor dat bestuurlijk pragmatisme 
betaalde, was hoog.

Die uitkomst valt niet los te zien van de politieke aardverschuiving die vanaf het eind 
van de jaren zeventig internationaal plaatsvond. In Europa begon het sociaaldemocratisch 
overwicht al te verminderen. De teruglopende economische conjunctuur speelde daarbij een 
rol, maar ook de zichtbare nadelen van overmatige staatsinterventie (inefficiënt opererende 
staatsbedrijven, overregulering). Daarnaast kwam, met de internationalisering van de econo-
mie, het sturend vermogen van de nationale overheid onder druk te staan. Neoliberale poli-
tici grepen in die omstandigheden hun kans. Vanaf het begin van de jaren tachtig werd in de 
vs en Groot-Brittannië, onder leiding van Reagan en Thatcher, hard bezuinigd, gederegu-
leerd en geprivatiseerd. Het marktdenken vond, meer of minder aangelengd, ook in Europa 
en elders in de wereld zijn weg en leidde tot sterke liberalisering van het internationale eco-
nomische en financiële verkeer.

In 1981 waarschuwde Den uyl krachtig voor die ontwikkeling. ‘Nieuw Rechts’, betoogde 
hij in een gepassioneerde verkiezingsrede in Amsterdam, ‘keert zich tegen overheidsingrijpen 
waar er aan de vrije markt beperkingen zijn opgelegd. En het gebruikt de (soms terechte) kri-
tiek op het functioneren van sommige voorzieningen om de aanval in te zetten op de verzor-
gingsstaat als geheel – en op de solidariteitsgedachte die daaraan ten grondslag ligt.’18 Maar 
dat was de pvda tien jaar later alweer vergeten. Het nieuwrechtse offensief dat onverminderd 
aanhield, werd eigenlijk niet meer als zodanig herkend. De angst om in het radicalisme van de 
jaren zeventig te blijven hangen, was zo groot dat de partijleiding voor een verregaande verza-
kelijking koos. De sociaaldemocratie liet zich, net als elders in Europa, langzaam maar zeker 
de neoliberale consensus inzuigen. Daar ligt de belangrijkste oorzaak voor haar verregaande 
programmatische en electorale verzwakking in de afgelopen twintig jaar. 

Dat wil niet zeggen dat er in die periode slecht bestuurd is en dat de pvda geen succes-
sen heeft geboekt. De reeks regeringsdeelnames begon voor haar, in 1989, echter uitgesproken 
ongelukkig. Tijdens het kabinet-Lubbers-Kok, dat vanwege een omslag in de economie extra 
moest bezuinigingen, liepen de spanningen snel op. Een onverwacht zware ingreep in de 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen deed de pvda in de zogenoemde ‘wao-crisis’ belanden, 
waarbij Kok zwaar onder vuur kwam te liggen. Bij de verkiezingen van 1994 vond de al ver-
wachte electorale afrekening plaats. De pvda raakte 12 van haar 49 zetels kwijt. Maar omdat 
het cda nog zwaarder verloor, werd ze toch de grootste partij van het land. Kok kreeg het 
voortouw in de formatie, sloot een akkoord met vvd en d66 en werd een succesvol premier 
in twee Paarse kabinetten. Zoals hij het zelf zei: ‘Zelden lagen de ereloge en de nooduitgang 
zo dicht bij elkaar.’19
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pvda-lijsttrekker Wim Kok op campagne op de Amsterdamse Albert Cuypmarkt, 5 september 1989

[Foto: anp – Cor Mulder]
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De Paarse coalitie wist, geholpen door de economische conjunctuur, zowel de werk-
loosheid als het begrotingstekort verder terug te dringen. Verder werd een meer activerend 
arbeidsmarktbeleid in gang gezet. uit omringende landen kreeg het kabinet daarvoor lof toe-
gezwaaid en ook de kiezers oordeelden in 1998 positief. Maar de politieke risico’s lagen hoog 
opgestapeld. De coalitie voerde geen wezenlijk ander beleid dan dat ten tijde van Lubbers iii, 
waarop de pvda in 1994 zo hard was afgerekend. De sociaaldemocraten conformeerden zich 
aan forse extra bezuinigingen, meer marktwerking in de publieke sector en een liberaal getint 
lastenverlichtingsbeleid. De nettolonen werden ontzien, maar ten koste van publieke inves-
teringen en de sociale zekerheid. In het algemeen bleven de Paarse kabinetten de samenle-
ving bekijken met de ‘bril van Financiën’,20 die het neoliberalisme de politiek had opgezet. 
Oppositiepartij cda had er weinig tegenin te brengen. 

Ruimte voor het populisme

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 won de Lijst Pim Fortuyn – enkele dagen na de 
moord op zijn naamgever – 26 zetels. De pvda werd gehalveerd. Bijzondere omstandigheden 
helpen die verschuiving verklaren. Maar de kiezersrevolte van 2002 had vooral een structurele 
achtergrond: het falen van de gevestigde politieke partijen. uitgerekend in de periode dat de 
verzuiling begon af te brokkelen, trokken ze zich terug in de instituten van wetgevende en uit-
voerende macht. De pvda ondervond daar bovengemiddeld de gevolgen van. Ze ontleent haar 
bestaansrecht mede aan het behartigen van de belangen en het vermogen tot politieke mobili-
satie van lager geschoolden en lager betaalden. En juist het contact met die groepen verschraal-
de. Hun groeiend onbehagen (over een door immigratie veranderde leefomgeving, over de 
opmars van managers op het werk, over de politiek zelf) werd niet meer waargenomen.

Maar het is niet alleen doofheid die de gevestigde politiek verweten kan worden. Politiek 
gaat over luisteren, maar ook over vertellen. Ze draait ook om opvattingen en idealen en over 
de vraag hoe maatschappelijke problemen moeten worden opgelost. Dat is het tweede terrein 
waarop de gevestigde partijen verregaand tekort zijn geschoten. Men kan niet ongestraft de 
tegenstelling tussen links en rechts verwaarlozen, zoals de afgelopen dertig jaar – onder ‘Paars’ 
in het bijzonder – is gebeurd. Democratische politiek leeft, zoals de socioloog Bart Tromp het 
heeft uitgedrukt, bij ‘een constitutieve tegenstelling die als ordenings- en keuzeprincipe dienst 
doet’. Wie de links-rechts-tegenstelling laat vervagen, ‘schept ongewild ruimte voor een alter-
natief ordeningsprincipe’: voor de populistische tegenstelling tussen ‘gewone mensen’ en geves-
tigde orde. Voor de buitenstaander die, in naam van ‘het volk’, schoon schip gaat maken in de 
‘achterkamertjes’ van de macht.21 unfair? Allicht. Maar wel een verwijt dat de gevestigde par-
tijen over zich hebben afgeroepen door (ook intern) de inhoudelijk-politieke strijd te minima-
liseren.

Na 2002 trok de pvda, onder leiding van Wouter Bos, maar zeer gedeeltelijk lering uit 
deze ervaringen. De nieuwe lijsttrekker voerde bij de tussentijdse Kamerverkiezingen van 
2003 een scherpe en overtuigende, vooral tegen het cda gerichte campagne en wist voor zijn 
partij negentien zetels te heroveren. Maar vervolgens koos hij toch weer voor een midden-
koers: die van modernisering van de verzorgingsstaat en van de strijd om de gunst van de 
middengroepen, waarmee Tony Blairs New Labour zoveel succes had geboekt. Dat cda en 
vvd onder neoliberale invloed naar rechts waren opgeschoven, liet Bos buiten beschouwing. 
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Net als het verlies aan vertrouwen van een groot deel van de eigen traditionele achterban. 
Zelfs de logica achter zijn eigen overwinning (harde kritiek op het cda om ‘klein links’ klein 
te houden) verloor Bos uit het oog. De pvda werd daar bij de verkiezingen van 2006 fors voor 
afgestraft. Ze verloor negen zetels; de sp kreeg er – alsnog – zestien bij. Het was een dramati-
sche verkiezingsuitslag voor de leider van de oppositie tegen een impopulair kabinet. 

De pvda ging vervolgens toch een regeringscoalitie aan met cda en Christenunie. Het 
regeerakkoord was defensief van aard en vormde geen heldere breuk met het kabinet-Balke-
nende ii. Toen in 2008 de kredietcrisis uitbrak, nam het kabinet verstandige conjuncturele 
maatregelen en betoonde Bos zich een adequaat crisismanager. Maar van een structurele aan-
pak van een uit de hand gelopen financieel kapitalisme was geen sprake; een debat over de 
aard van de crisis werd eigenlijk niet gevoerd. Datzelfde gold voor omvang en richting van 
de bezuinigingen. De pvda zakte intussen verder weg; bij de Europese Verkiezingen van juni 
2009 kreeg ze 12 procent van de stemmen. Bij de vervroegde Kamerverkiezingen van 2010, 
met Job Cohen als nieuwe lijsttrekker, bleef de electorale schade beperkt. Ditmaal liep het 
cda de grootste averij op. Maar het had ook weer de pvda kunnen zijn. Of de vvd, die nu de 
wind even krachtig mee had. Kiezers zijn gaan zweven omdat de traditionele volkspartijen 
zijn gaan zweven. Partijen hebben geen richtinggevend paradigma meer. Ze zijn – in termen 
van belangenarticulatie, beleidsoriëntatie en politieke strijd – in verval geraakt.

In de campagne voor de Kamerverkiezingen van 2006 omschreef Bos de doelstelling van 
de pvda als volgt: ‘Nederland een tikkeltje tevredener en gelukkiger te (…) maken.’ Daar 
werd hij later door een enkele partijgenoot hard op aangesproken. Maar het was wel eerlijk. 
Meer pretenties heeft de sociaaldemocratie op dit moment niet. En hetzelfde geldt voor de 
andere grote gevestigde partijen. Het is de programmatische en organisatorische leegte die 
ze hebben laten ontstaan, waarin de lpf en later de pvv zijn opgebloeid. Als het populisme in 
Nederland niet bestond, zou het morgen worden uitgevonden.
 
Tot slot: ‘Ill fares the land…’

‘Waar visie ontbreekt, komt het volk om,’ zo hield een Bijbelvaste minister-president Den 
uyl de Tweede Kamer voor bij het aantreden van zijn kabinet. En het maakte er werk van. 
Bijna veertig later gebruikte de Engelse historicus Tony Judt een even krachtige spreuk als 
aanklacht tegen het soort samenleving waarin we zijn beland en tegen ‘the unbearable light-
ness of politics’. Ill fares the land, heet zijn fraaie, kort voor zijn dood verschenen essay. De 
titel is ontleend aan de achttiende-eeuwse Ierse schrijver Oliver Goldsmith. Die dichtte in 
1770: ‘Ill fares the land, to hastening ills a prey, where wealth accumulates, and men decay.’22

‘Something is profoundly wrong with the way we live today’, aldus Judt. Dertig jaar lang 
hebben we het economisch eigenbelang tot beginsel gemaakt. Zelfs de ingrijpende kredietcri-
sis, die het falen van het vrijemarktdenken genadeloos blootlegt, lijkt daar geen verandering 
in te brengen. Banken willen weer op de oude voet verder gaan. Politici buigen mee en verha-
len de kosten van de crisis op de bevolking. Dat we – financieel, economisch, ecologisch – op 
het breukvlak van twee tijdperken zitten, wordt nauwelijks onderkend. Judt: ‘We seem una-
ble to conceive of alternatives.’ En: ‘We simply do not know how to talk about these things 
any more. For the last thirty years (…) we have restricted ourselves to issues of profit and loss 
– economic questions in the narrowest sense.’ Deze politieke sprakeloosheid, voegt Judt daar-
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aan toe, is geen natuurverschijnsel, maar zelf ook politiek bepaald – en dus voor verandering 
vatbaar. ‘(It) is not an instinctive human condition: it is an acquired taste.’

De kritiek van de schrijver op de huidige sprakeloosheid van de politiek als het om ‘sys-
teemvragen’ gaat, raakt de kern van de zaak. De politiek heeft sterk aan richtinggevend en 
probleemoplossend vermogen verloren. Partijen zijn tegenwoordig vooral bestuurdersorga-
nisaties, geen plaatsen meer van ideeënvorming en debat. Ze volgen voor een aanzienlijk deel 
de heersende beleidsmodes. De volle nadruk is komen te liggen op verkiezingen en verkie-
zingscampagnes. Daarbij gaat mannetjesmakerij steeds meer boven inhoud, en wint reclame-
taal terrein op politieke dialoog en overtuigingskracht. 

Dat doet de kwaliteit van de politiek geen goed. Maar het gaat ook ten koste van de wezen-
lijke functies die politieke partijen in een democratie vervullen: die van representatie en mobi-
lisatie. De volkspartijen van weleer hadden een zichtbare achterban. Hun visie op het algemeen 
belang was verweven met belangenbehartiging van onderop – waarin ook de betrokken bevol-
kingsgroepen participeerden. Politiek was (zelfs in Nederland met z’n regenteske bestuurstra-
ditie) ook een zaak van strijd en engagement – en droeg bij aan de vorming van de politieke 
identiteit van burgers. Dat is geheel naar de achtergrond verdwenen. Zo verloor de politiek 
aan herkenbaarheid en betekenis voor de burgers. Maar ze verloor ook aan relevantie. De arti-
culatie van maatschappelijke zorgen en verlangens is, zo lijkt het wel, aan rechts-populistische 
partijen uitbesteed. En de zeggenschap over het economisch leven en over een deel van de 
publieke sector is aan de financiële markten en het bedrijfsleven verpand.

Wat dreigt is een trivialisering van de democratie.23 Gaat de politieke elite, al dan niet 
onder maatschappelijke druk, die zeggenschap en handelingsvrijheid op markten en zaken-
lobbies terugveroveren? Of legt ze zich er bij neer en gaat ze haar legitimiteitsverlies verder 
compenseren met brood, spelen en het voeden van ressentiment? En hoe gaan de kiezers rea-
geren op de verregaande ontwaarding van hun stembiljet? Het kan allemaal goed aflopen, 
maar bij een verder toenemende probleemdruk kunnen autoritaire oplossingen, voorzichtig 
gezegd, een zekere aantrekkingskracht gaan uitoefenen. 

De wederopstanding van de politiek begint met dat gevaar onder ogen te durven zien. 
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