
zonder toelichting en debat doorgevoerd kan wor-
den. 

Daar komt nog bij dat het begrip socialisme wat
mij betreft actueler is dan ooit. Troelstra vatte het
belang van het begrip mooi samen: ‘Geen waar-
achtige democratie zonder socialisme’. De kern van
die notie is dat loonarbeid economische macht
moet verwerven om werkelijke politieke invloed te
kunnen uitoefenen, aangezien de in het kapita-
lisme groeiende vermogensconcentraties steeds
sterker een ondemocratische politieke invloed uit-
oefenen dankzij hun grote, toenemende macht
over de grondslag van onze maatschappij, de werk-
gelegenheid. De noodzaak om die economische
macht beter onder controle te krijgen is nu groter
dan ruim 150 jaar geleden toen de term werd ge-
munt. Grote, vooral transnationale concerns zijn
door de globalisering machtiger geworden en stel-
len de invloed van regeringen steeds meer in de
schaduw, om maar te zwijgen die van democratisch
gekozen volksvertegenwoordigingen. Anderzijds
heeft de arbeid een grotere potentiële macht ge-
kregen dan ooit, door:
> kwantitatieve groei: explosieve expansie in de

Derde Wereld en in het Westen, waardoor min-
stens 80% van de bevolking, direct of indirect,
van loonarbeid afhankelijk is; 

> een veel hogere opleiding door sterk toegeno-
men kennisarbeid;

Kortom, laten we als PvdA eerst maar eens goed
een beginseldebat gaan voeren alvorens we ‘de ver-
wezenlijking van een democratisch-socialistische
maatschappij’ bij het oud vuil zetten.

klaas e. meijer
Indiener van de in 1999 aangenomen congresmotie dat
het nieuwe beginselprogramma gebaseerd moet zijn op
het ‘democratisch socialisme’, medecoördinator van de
beginselenwerkgroep en congresafgevaardigde voor
Amsterdam Oost-Watergraafsmeer

kan, zijn niet alleen de feiten belangrijk, maar ook
de omstandigheden: de voorgeschiedenis en per-
soonlijkheid van de leerling. Daarvoor zijn docen-
ten een vereiste, maar ook een middenmanage-
ment dat de intakes, administratieve en pedagogi-
sche dossiers en lesroosters beheert en organi-
seert. De leerling tenslotte heeft goed gedocumen-
teerde verhalen nodig indien hij of zij bezwaar wil
maken tegen hoe hij/zij behandeld wordt.

De nieuwe rol van docenten is steeds meer die
van begeleider van het gehele leerproces. In plaats
van ‘lesboer’ of iemand die nooit buiten de kleine
wereld van het leslokaal treedt, is de moderne do-
cent een bij alle facetten van de school betrokken
professional. 

De opleidingsmanager zal nog lang met onge-
subsidieerde leerlingen in haar klassen blijven zit-
ten, zolang het beeld van de leraar louter dat van
een goede spreker voor de klas blijft. 

evelien polter
Beleidsmedewerker roc van Amsterdam

Het socialisme per
statuut afgeschaft? 
In dezelfde congresstukken waarin wordt aange-
kondigd dat er een beginseldebat in de partij ge-
voerd gaat worden dat in november 2004 wordt af-
gerond met een congres, stelt het partijbestuur
zonder enige toelichting en zonder enig vooraf-
gaand debat voor ‘de verwezenlijking van een
democratisch-socialistische maatschappij’ als
doel van de partij te schrappen. Dat is vreemd.
Statuten dienen het staande beleid in juridische
vorm te gieten. Het staande beleid is ‘democratisch
socialisme’. Dat is — met verschillende bewoor-
dingen — vastgelegd in alle beginselprogramma’s
tot en met het nu nog officieel geldende pro-
gramma van 1977 en het concept dat werd bespro-
ken op het partijcongres in Rotterdam van 17 maart
2001. Je zou toch verwachten dat zo’n historische
trendbreuk in de doeleinden van de partij niet
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