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Ronald van Raak over 
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van Paul Kalma 

'Een mooie inkijk in een 
vorm van sociaal-democra
tie waarmee we in de toe
komst kunnen samenwer
ken,' zo betitelt coördinator 
Ronald van Raak van het 
Wetenschappelijk Bureau 
van de SP het boek 'Links, 
rechts en de vooruitgang' 
van directeur Paul Kalma 
van de Wiardi Beekman 
Stichting, het wetenschap
pelijk bureau van de PvdA. 

Al tk met oudere PvdA' ers 
spreek over de SP, dan typeren 
zij mijn partij vaak als 'ouder
wets sociaal-democratisch'. Na
tuurlijk toon ik mij op zo'n 
moment diep beledigd, maar 
eigenlijk ben ik dan ook wel een 
beetje trots. Zeker als verwezen 
wordt naar het kabinet van Joop 
den Uyl (1973-1977), met mi
nisters die streefden naar een 
herverdeling van kennis, in
komen en macht en die de 'ver
beelding aan de macht' wilden 
brengen. In 'Links, rechts en de 
vooruitgang' van de Wiardi 
Beekman Stichting, het weten
schappelijk bureau van de 
PvdA, klinkt een soortgelijke 
weemoed door naar dit mooie 
sociaal-democratische verle
den. 

Paul Kalma noemt het een ver
gissing dat de sociaal-democra
ten in de jaren negentig hun 
ideologische veren hebben af
geschud, dat de PvdA een be
stuurderspartij werd en dat de 
partij in de paarse kabinetten 
een liberaal programma uitvoer
de. De grootste fout is volgens 
hem echter dat de PvdA in de 
jaren negentig de band met de 
sociaal-democratische traditie 
heeft doorgesneden. In zijn 
boek gaat Kalma op zoek naar 
wat deze 'waardevolle en 
vruchtbare traditie' voor de 
huidige PvdA kan betekenen. 
Sociaal-democraten moeten in 
ieder geval afscheid nemen van 
de bestuurderscultuur en men-
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sen opnieuw strijdbaar maken 
' tegen onze afhankelijkheid van 
economie en technologie en te
gen de heerschappij van het 
geld over de mens en zijn leef
omgeving.' 

Het boek verschijnt kort voordat 
de leden van de PvdA in januari 
het nieuwe beginselprogramma 
van Wouter Bos moeten goed
keuren (zie Spanning van mei 
2004), dat door veel PvdA'ers 
wel erg liberaal werd gevonden. 
In oktober verscheen in 'Socia
lisme & Democratie', het blad 
van de Wiardi Beekman Stich
ting, een aangepaste versie van 
het beginselenmanifest, waarin 
wat meer wordt ingegaan op de 
geschiedenis en de idealen van 
de sociaal-democratie. 'De her
ontdekking van de sociaal-de
mocratie in vijftien stellingen', 
het uitgebreide nawoord bij dit 
boek, lijkt vooral bedoelt om de 
partij nog wat meer stapjes in de 
goede richting te laten maken. 
Kalma begint zijn 'herontdek
king' met het vaststellen wat 
waarden als vrijheid, gelijkheid 
en solidariteit voor de PvdA be
tekenen. In tegenstelling tot de 
liberale opvatting van individue
le vrijheid moeten sociaal-demo
craten de nadruk leggen op 'een 
eerlijke verdeling van kansen, de 
maatschappelijke voorwaarden 
waaronder individuele vrijheid 
gedijt'. Gelijkheid is volgens 
Kalma juist een opdracht om 
belemmeringen van die vrijheid 
weg te nemen en zelfontplooiing 

te bevorderen. Een beroep op 
solidariteit is de basis voor de 
morele overtuigingskracht die 
nodig is om, samen met vakbon
den en andere linkse partijen, 
hervorming van de samenleving 
mogelijk te maken. 
Op basis van zijn opvattingen 
over vrijheid, gelijkheid en so
lidariteit doet Kalma voorstel
Jen voor onder meer een 'coö
peratief kapitalisme', dat meer 
zeggenschap mogelijk moet 
maken van werknemers en bur
gers, evenals het weren van de 
markt uit de publieke sector en 
integratie van allochtonen door 
het bevorderen van scholing en 
werkgelegenheid. In plaats van 
'personalisering' van de poli
tiek door kiesdistricten en 
burgemeestersverkiezingen wil 
Kalma een bredere democrati
sering, waarbij partijen veel ac
tiever burgers bij de politiek 
moeten betrekken. 

schuwen tegen het vooruit
gangsoptimisme van rechts, 
dat nog steeds meer marktwer
king ziet als remedie voor alle 
maatschappelijke kwalen. 
Linkse politici moeten zich 
volgens hem wat bescheidener 
opstellen en het optimisme in 
de mogelijkheden van de poli
tiek wat temperen. Dit verschil 
in politieke cultuur tussen be
scheiden bestuurders en strijd
bare optimisten is misschien 
wel het belangrijkste verschil 
tussen de oude sociaal-demo
cratie van Kalma en het socia
lisme van de SP. Voor socialis
ten biedt dit boek een mooie 
inkijk in een vorm van sociaal
democratie waarmee we in de 
toekomst kunnen samenwer
ken . Voor Wouter Bos is het 
een mooi cursusboek om ooit 
zo'n sociaal-democraat te 
worden. • 
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