
en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
multinationale ondernemingen. Links volgt, ver-
deeld, verward en verongelijkt. Haar achterban
vraagt zich af of het behoud van de staat en de be-
heersing van de maatschappelijke vooruitgang nog
wel in goede handen zijn bij links. Een deel van die
achterban is bereid niet alleen centrum-rechts te
steunen (christen-democraten, gaullisten) maar
ook nieuw-rechtse politici als Berlusconi, Fortuyn
en Schwarzenegger. De overgebleven Derde-Weg-
gers in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Bel-
gië blijven op zondag dromen van een overstijging
van links-rechts-tegenstellingen, maar houden
door de week de boel bij elkaar, op hun hoede voor
elke volgende opstand van het volk of debat onder
intellectuelen. Blairs diskrediet symboliseert deze
hele malaise.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Ik zie uiter-
aard dat bepaalde oorzaken van buiten komen, zo-
als de negatieve invloed van nieuwe rijkdom op
gemeenschapszin, de toename van zelfvertegen-
woordiging en eigenrichting, en de wetten van de
massamedia (ridiculisering van het gemeenschaps-
en partijleven). Maar ik wijs op oorzaken van eigen
makelij. Links is afwezig bij bovenpartijdige strijd-
punten, zoals de biotechnologie. Links heeft geen
vertrouwen meer in de creativiteit van wettelijke
dwang, belasting en ambtelijk toezicht. De linkse
idealen van wereldburgerschap, Europees burger-
schap en sociaal burgerschap worden door gewone
mensen afgewezen. Vooral het idee van gemengd
samenleven tussen inheemsen en nieuwkomers op
voet van gelijkheid wordt ervaren als een hel, niet
als een paradijs, getuige de Rotterdamse gemeen-
teraadsverkiezingen van maart 2002.

Mijn stelling over de onuitstaanbare leegte van
links roept onnodige misverstanden op. Ik beweer
niet dat rechtse politici als Bush, Chirac en Balken-
ende moreler en rationeler zijn dan linkse politici.
Ik beweer enkel dat zij vanuit een sociaal ideaal en
het politieke primaat handelen waar links in be-
stuurlijk overleg en vrees voor de kiezers blijft ste-

Het gebeurt regelmatig dat linkse partijen hun
macht in de regering verprutsen of dat ze verkiezin-
gen verliezen met grote cijfers of dat ze in de oppo-
sitie zitten zonder een vuist te maken. Maar anno
2003 lijkt er iets ergers aan de hand. Links is haar
morele kracht kwijt, en dat nog wel in een groot
aantal stromingen en landen tegelijk.

Je verwacht van links en dan vooral van de soci-
aal-democratie dat zij het voortouw neemt in de
brandende kwesties van dit ogenblik. Hoe stoppen
we genocide en kernbewapening overal ter wereld,
met behulp van een hervorming van de vn en de
navo? Hoe bestrijden we krijgsheren, terroristen,
islamitische extremisten en de overgebleven dicta-
tors nu de oude vijand van het communisme is ver-
slagen? Hoe bevorderen we de vestiging van een
rechtsstaat, een markteconomie, een democratie
en een sociale politiek in arme landen? Hoe sane-
ren en democratiseren we de Europese Unie en
brengen we de Europese kwestie in de nationale
openbaarheid? En helemaal dichtbij huis: hoe ne-
men we allerlei migranten op in de beste tradities
van de Nederlandse economie en cultuur? Hoe
houden we de belofte van bescherming overeind
wanneer de democratische overheid allerwegen als
een leugen wordt ervaren en politici niets anders
bedenken dan bezuiniging, marktwerking en dele-
gatie van bestuurlijke bevoegdheden? Hoe pakken
we de ontsporingen van het wereldkapitalisme aan,
sinds het uiteenspatten van de zeepbel van de in-
formatietechnologie? Hoe vertegenwoordigen wij
het volk in een consensusdemocratie met de nei-
ging tot kartelvorming?

Het zijn de neoconservatieven die de initiatieven
nemen in de buitenlandse en binnenlandse poli-
tiek. Zij beginnen over de democratisering van Ara-
bië, de verdediging van de vrijheid tegen het isla-
misme, de waarden en normen in de openbare
ruimte, de sociale plichten in een verzorgingsstaat
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Bericht van een 
(zeer) incidenteel
moskeeganger
Op zaterdag 27 september vormde stadsdeel Am-
sterdam Oud-Zuid het middelpunt van het (Neder-
landse) wereldnieuws. Bijna alle landelijke dagbla-
den, Netwerk en het lokale at5 hadden verslagge-
vers naar het stadsdeelgebouw aan de Karel du
Jardinstraat gestuurd. Aan de orde was een ont-
moeting tussen een aantal deelraadsleden en een
afvaardiging van het bestuur van de Arrahmane-
moskee. Dit gebedshuis wordt gezien als een broei-
nest van terrorisme. Vorig jaar verheerlijkte een
voorganger in de moskee zelfmoordaanslagen en
noemde Arabische leiders die zich tegen deze aan-
slagen keerden verraders. ‘Een betreurenswaardig
incident’, aldus woordvoerder Sayfaoui van het
moskeebestuur. ‘Wij zijn een beweging die zich
niet erg met politiek bezighoudt’.

De ontmoeting komt plotseling en onder druk
van nieuwe negatieve publiciteit voor de moskee
tot stand tijdens de deelraadsvergadering van
woensdag 24 september. De vvd heeft een inter-
pellatie aangevraagd. Gebleken is, dat burge-
meester Cohen en de voorzitter van het dagelijks
bestuur van Amsterdam Oud-Zuid, Hellendoorn,
(vvd) in 2002 gesproken hebben met zelfbe-
noemde en ‘valse’ bestuursleden van de Arrah-
mane moskee. Cohen voelt zich bedonderd.
Waarom heeft het huidige bestuur van de moskee
vijftien maanden verzwegen, dat de burgervader
met een nepbestuur heeft gesproken? Hij ziet voor-
alsnog niets in hernieuwd overleg.

Als woordvoerder buitenland en religieuze aan-
gelegenheden van mijn fractie, steun ik de lijn van
Cohen. Waarom nu een ontmoeting met het mos-
keebestuur? We dringen als deelraadsleden al vijf-
tien maanden aan op een gesprek en er is vanuit de
moskee nooit een adequate reactie gekomen. Bo-
vendien krijg ik in steeds mindere mate het idee,
dat dit moskeebestuur geïnteresseerd is in een se-
rieuze uitwisseling van gedachten, waarbij weder-

ken. Ik beweer niet dat het einde van de sociaal-
democratie en de progressieve beweging nabij is.
Links kent van oudsher golfbewegingen. Er is wel
eens eerder een linkse uitputting geweest, zoals
rond 1960 toen de wederopbouw klaar was en ie-
dereen de sociale zekerheid aanvaardde. Ik beweer
evenmin dat het antwoord op de linkse leegte zo
grootschalig moet zijn dat activisten in Neder-
landse steden en dorpen niks kunnen bijdragen tot
verbetering. In Amsterdam vecht het raadslid Ka-
rina Schaapman voor een principe van vraagge-
stuurde stichting en bouw van scholen, los van af-
komst en geloof. Zij stelt terecht dat vele alloch-
tone ouders hun kinderen naar openbare scholen
vlakbij willen sturen die goed zijn en gemengd.

Dit brengt me op het schrikbeeld voor de PvdA
ondanks haar verkiezingswinst in januari 2003. De
historicus Piet de Rooy heeft erop gewezen dat de
vvd van Wiegel als eerste de nadelen van sociale
uitkeringen benoemde, gevolgd door het cda van
Lubbers en door de PvdA van Den Uyl als laatste in
de rij. Mede hierdoor was de PvdA tussen 1977 en
1989 machteloos en radeloos. Als de generatie van
Wouter Bos niet de nieuwe sociale kwestie durft te
stellen inzake de immigratie en integratie van
nieuwkomers, dan staat de PvdA opnieuw een
lange periode van onbeduidendheid te wachten.
We hebben niet weer iets nieuws nodig maar iets
heel ouds, politiek met een ziel.

jos de beus
Hoogleraar politicologie aan de Universiteit van
Amsterdam. Deze bijdrage verscheen eerder in het
afdelingsblad van de PvdA Hilversum.
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