
s & d 9  |  20 0 2  

Wouter Bos heeft zich beschikbaar gesteld voor
het partijleiderschap. Als het aan partijvoorzitter
Koole ligt komen er meer kandidaten en krijgen
we een heuse verkiezing door de leden van de
PvdA, voorafgegaan door een echte campagne.
We leven in een televisie-democratie en dat heeft
consequenties. Factoren als media-uitstraling,
charme, een vlotte babbel en gevoel voor humor
zullen automatisch een rol spelen in een heden-
daagse leiderschapscampagne. 

Niettemin zou ik toch  willen pleiten voor een
campagne op inhoud en programma. Plaats ons
alsjeblieft niet voor een keuze tussen drie kandi-
daten die alledrie vinden dat ‘er weer moet wor-
den geluisterd naar de mensen’, die alledrie het
‘contact met de kiezer willen herstellen’, door de
‘sociaal-democratie opnieuw uit te vinden’ en die
alledrie een ‘open, rechtvaardige, eerlijke en tole-
rante, sterke maar ook sociale samenleving’ na-
streven, met een ‘streng maar rechtvaardig en
humanitair asielbeleid’, waarin ook ‘voldoende
aandacht is voor niet-materiële waarden als het
milieu’, een ‘veelkleurig Nederland’ waarin ‘niet
getornd wordt aan rechtsstatelijke verworvenhe-
den’ en waarin ‘verder wordt gekeken dan ons ei-
gen landje’. Met dergelijke sociaal-democrati-
sche gemeenplaatsen schieten we niets op.

Welke kandidaat snapt dat we de verkiezingen
niet alleen verloren hebben door het gebrek aan
charisma van Ad Melkert en door de arrogante
houding van sommige PvdA bestuurders? Welke
kandidaat begrijpt dat een groot gebrek aan hel-
dere standpunten ons ook parten heeft gespeeld?
Welke kandidaat durft het aan posities te verde-
digen waar we het ook óneens mee kunnen zijn?

Welke kandidaat durft zich uit te spreken te-
gen de privatisering van publieke voorzieningen
en tegen zogenaamde ‘win-win constructies’ in
het onderwijs en in de gezondheidszorg? Ik doel

hier op het verschijnsel dat vermogende ouders
eigen bijdragen leveren aan de school van hun
kind en dat rijke patiënten hun eigen behande-
ling betalen in een privé kliniek, waarbij dan
wordt aangenomen dat de overheid zich vervol-
gens kan concentreren op onderwijs en zorg
voor minvermogenden. Dergelijke constructies
zorgen ervoor dat rijk en arm niet langer pu-
blieke voorzieningen delen en leiden daardoor
tot sociale ongelijkheid.

Welke kandidaat durft te pleiten voor lasten-
verhoging in plaats van die win-win construc-
ties; dat is immers het normale middel om de
kwaliteit van de publieke sector te waarborgen?
Welke kandidaat durft te pleiten voor een recht
op kinderopvang en voor algemeen toeganke-
lijke, met belastinggeld betaalde crèches?

Welke kandidaat durft zich uit te spreken
voor een spreidingsbeleid als voorgestaan door
de sp? Zwarte leerlingen gratis vervoeren naar
witte scholen, alles doen om gesegregeerde
woonwijken tegen te gaan en een discussie voe-
ren over de segregerende effecten van het bijzon-
der onderwijs, waarbij een grondwetswijziging
op termijn niet uitgesloten is? Welke kandidaat
sluit zich aan bij het pleidooi van ex-minister
Van Boxtel van D66, om het bijzonder onderwijs
af te schaffen?

Of, want dat kan ook natuurlijk: welke kandi-
daat spreekt zich uit voor een sociaal-liberaal
programma, met verdere privatisering, met tal
van vernuftige win-win constructies, met ver-
dere lastenverlichting en een laissez-faire beleid
inzake kinderopvang en segregatie? Doe ons niet
aan dat wij moeten kiezen op twinkelende ogen,
charmante accenten en vlotte conversatie alleen.
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