
'Politieke filosofie is 
van groot belang. 

Het is de geestelijke 
bagage waar politie

ke partijen niet 
zonder kunnen. Een 

politieke partij 
zonder deze bagage 

is als een grote, te 
licht beladen vracht

wagen; die gaat 
zwabberen.' 

Met deze beeld
spraak presenteerde 
uitgever Erno Eskens 
van Veen Magazines 

op 4 oktober twee 
opmerkelijke ideolo

gische boeken: 
Socialisme - What's 

left? en Ode aan 
de Vrijheid. 

In Socialisme What's Left kop
pelt Ronald van Raak, histori
cus, filosoof en senator voor de 
SP, het filosofische gedachte
goed uit het verleden aan het 
heden. Hij laat een aantal socia
listen van nu hun licht schijnen 
op verwanten uit het verleden. 
Jan Pronk gaat in op een rede
voering van Joop den Uyl over 
de democratie. Van Raak zelf en 
econoom Arjo Klamer blikken 
terug op twee teksten van Karl 
Marx. Essayist en televisie
maker Milo Anstadt becommen
tarieert een passage uit het werk 
van de historicus van het socia
lisme Hendrik P.O. Quack. 
Peyman Jafari , lid van de Inter
nationale Socialisten, bespreekt 
een tekst van de Amerikaanse 
criticus Noam Chomsky. Huub 
Oasterhuis laat zien dat de bijbel 
goed verenigbaar is met het 
socialistische gedachtegoed en 
SP-senator Anja Meulenbelt 
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Socialisme Wha 
tegenover Ode, 

blikt terug op een ooit door haar 
zelf geschreven feministische 
tekst. 

VVD'ersover hun liberale 
helden 

VVD' er Daan de Neef, samen
steller van Ode aan de Vrijheid 
had voor een andere opzet 
gekozen. In zijn boek zijn de 
belangrijkste teksten over vrij
heid, een centraal begrip binnen 
het liberalisme, bijeen gebracht. 
Liberale denkers als John Stuart 
Mill, Alexis de Tocqueville, 
John Rawls en anderen worden 
kort ingeleid door prominenten 
uit de VVD. Eurocommissaris 
Frits Bolkestein gaat in op het 
vrijheidsbegrip van John 

Rawls. Ayaan Hirsi Ali haakt aan 
bij John Stuart Mills emanci
patie van de vrouw. Jozias van 
Aartsen behandelt het werk van 
Thorbecke. Ook VVD'ers als 
Arno Visser, Laetitia Griffith en 
Geert Wilders werkten mee. Tot 
slot legt de samensteller zelf uit 
hoe Charles de Montesquieu de 
vrijheid verankerde in de demo
cratie. 

Wie gaan over 
gelijkwaardigheid: politici 

of ethici? 

De dubbele boekpresentatie 
werd opgeluisterd door een 
debat tussen Van Raak en hoog
leraar/publicist Paul Cliteur, 
onder leiding van Daan Roovers, 
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hoofdredactrice van Filosofie 
Magazine. 
Cliteur verdedigde daarin het 
liberalisme met de stelling dat 
het als politieke ideologie de 
beste methoden heeft om de 
samenleving te reguleren, ook 
een samenleving als de onze, 
een multiculturele samen
leving waarin mensen van 
elkaar verschillen. 
Daar was Van Raak het uiter
aard niet mee eens. Hij raadt 
mensen aan eerst een stuk uit 
de bijbel lezen, over naasten
liefde en solidariteit, en dan 
Marx, die uitlegt waarom er 
van naastenliefde en solidari
teit in de maatschappij die wij 
kennen weinig kan komen. 
Door het liberalisme, met zijn 



individualisme, concurrentie
streven en nutsmaximalisatie. 
Onze principes, die van het 
socialisme, zijn in strijd met de 
liberale marktprincipes. 
Cliteur is er voor om individue
le mensen de maximale vrijheid 
te geven. 'Liberalisme is een 
partiële ideologie, het geeft 
geen levensbeschouwing, die 
moet je elders vinden als je dat 
wilt.' Cliteur zelf zoekt dat in het 
humanisme. Er moet volgens 
hem dus een strikte scheiding 
zijn tussen moraal en politiek. 
Daar heeft Van Raak grote 
moeite mee, 'want geen enkele 
politiek is qua moraal neutraal. 
Je kunt wel doen of die neutraal 
is, maar je kunt altijd zien dat 
dat niet zo is aan de uitwerking. 

Ideologie-discussie bij dubbele 
boekpresentatie 

Als SP staan we voor gelijk
waardigheid, menselijke waar
digheid en solidariteit.' 
Waarom niet voor autonomie, 
voor vrijheid? is de vraag aan 
Van Raak. 
'Omdat autonomie op zich niks 
betekent. Welke waarde auto
nomie heeft, hangt af van de 
maatschappelijke context. Er 
moet bijvoorbeeld zorg zijn, en 
onderwijs, iemand moet een 
huis hebben, dan heeft die vrij
heid waarde. Mensen zitten niet 
in dezelfde startpositie. Wan
neer je er alleen maar van uit 
gaat dat mensen individuele 
vrijheid hebben, zonder er op te 
letten of de omstandigheden 
wel zo zijn dat mensen van die 
vrijheid kunnen profiteren, 

maak je de ongelijkheid alleen 
maar groter. Vrijheid is voor ons 
niet het beginpunt, maar het 
eindpunt van een proces, het 
resultaat.' 
Cliteur vindt dat maar niks. 'Het 
socialisme legt het primaat bij 
de gelijkheid, liberalen bij de 
vrijheid.' En hij refereert nog 
even aan de mislukkingen van 
het 'reëel bestaande socialis
me', aan StaJin en de Gulag 
Archipel. Wordt het niet tijd dat 
de socialisten rekenschap afleg
gen over het verleden? 

Van Raak: 'We hebben het niet 
over gelijkheid. Er is geen partij 
zo divers als de SP. We hebben 
het over het streven naar gelijk
waardigheid. En dat gaat niet 
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vanzelf door de mensen maar 
vrijheid te geven. Dat moet de 
overheid bevorderen, door er 
voor de zorgen dat de startposi
tie van mensen minder ongelijk 
wordt. En zou het ondertussen 
geen tijd worden dat het ook 
liberalisme verantwoording af
legt over het verleden, en kijkt 
naar de resultaten, de gegroeide 
armoede, de oorlogen die ge
voerd worden in naam van de 
vrije wereld? 
Cliteur: 'Dus de SP wil de suc
cesvolle mensen in deze maat
schappij nivelleren. Ik begrijp 
dat het kapitalisme grotere 
ongelijkheid kan veroorzaken. 
Maar het is niet de overheid die 
gelijkheid tot inzet van het 
beleid moet maken - dat is iets 
voor ethici.' 
Van Raak: Het gaat ons niet om 
het nivelleren van succesvolle 
mensen, het gaat er ons nou 
juist om dat zoveel mogelijk 
mensen de gelegenheid krijgen 
om zich te ontplooien en niet 
alleen degenen die al een mooie 
startpositie hebben. En dat is 
wel degelijk een taak voor de 
overheid die je niet aan de ethici 
kunt overlaten.' 
Bij wie is de emancipatie het 
beste af? 
'Bij de VVD natuurlijk,' vindt 
Cliteur. 'Ayaan Hirsi Ali komt 
op voor de zelfbepaling van 
vrouwen en meisjes, en dat 
alleen is al een reden om VVD 
te stemmen.' 
'Bij de SP natuurlijk,' zegt Van 
Raak. 'Wat de VVI) over eman
cipatie zegt is héél paternalis
tisch, in de trant van: ik schop 
jullie vrij en jullie moeten doen 
wat wij willen. Je hebt als groep 
die wilt emanciperen bij de 
VVD alleen wat te zoeken wan
neer je feitelijk al geëmanci
peerd bent.' • 

SP-leden kunnen Socialisme 
What's left voor € 16,50 bestel-\} 
len via www.sp.nl/service/ 
goederen. 
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