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In veel partijen wordt opnieuw nagedacht 

over de eigen uitgangspunten. In Spanning 

van mei gaf Ronald van Raak een commen

taar op het nieuwe beginselprogramma 

van de PvdA. Ook binnen Groenlinks is een 

debat gaande over de eigen uitgangs

punten. Deze discussie over vrijheid en 

solidariteit is volgens Van Raak belangrijk 

voor de toekomstige linkse samenwerking. 

De succesvolle vakbondsacties 
hebben de linkse partijen in hun 
oppositie tegen kabinet Balken
ende II dichter bij elkaar 
gebracht. In de peilingen gloort 
voor de SP, de PvdA en Groen
Links een ruime meerderheid. 
Nog nooit waren de mogelijk
heden voor een links kabinet zo 
groot. Maar wat is eigenlijk 
'links'? En hoe groot is de linkse 
eenheid? 
Bij de presentatie van het con
cept-beginselprogramma van de 
PvdA werd Wouter Bos de vraag 
gesteld welke partij zich niet zou 
kunnen vinden in de door hem 

voorgestelde beginselen. Daar
op riep hij uit: 'De SP!' In 
de zomeraflevering van De 
Helling, het blad van het 
Wetenschappelijk Bureau van 
GroenLinks, beschuldigde 
Fernke Halsema de SP van 
'Fortuyniaans conservatisme' . 
Samenwerking is alleen moge
lijk als duidelijk is wat partijen 
van elkaar mogen verwachten. 
De beginselendiscussies die op 
dit moment binnen de PvdA en 
GroenLinks worden gevoerd 
zijn van groot belang voor een 
eventuele toekomstige linkse 
samenwerking. Wat is 'links ' 

voor GroenLinks? Een woord 
dat vaak terugkeert in de discus
sies binnen deze partij is ' vrij
zinnigheid '. 

Halsema: 'vrijheidslievend 
en vrijzinnig' 

'Wij verdedigen een vrijzinnige 
moraal,' schreef Bos in zijn 
concept-beginselprogramma 
van 1 mei. De politieke leider 
van de PvdA stelde dat opnieuw 
aandacht moet worden besteed 
aan versterking van de publieke 
moraal, maar waarschuwde in 
dit verband voor 'paternalisme' 
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van de overheid. Fernke Halse
ma, de politieke leider van 
GroenLinks, stelde in Groen
Links Magazine van februari 
dat haar partij in de politiek een 
'vrijheidslievend en vrijzinnig' 
geluid moet laten horen. Hierbij 
hoort ook wat haar betreft geen 
'betuttelende' overheid. 
Halsema zette zich in dit inter
view af tegen het conservatisme 
van de VVD en het CDA, maar 
ook van de PvdA en de SP, die 
volgens haar 'om electorale 
redenen geen tegengeluid laten 
horen '. GroenLinks was vol
gens Halsemade 'laatste links-



liberale partij'. Het gebruik 
van het woord 'liberaal' leid
de vervolgens tot nogal wat 
opschudding binnen de partij, 
die een fusie is van de oude 
CPN, PSP en PPR. In 'Vrijzin
nig links', in het zomernum
mer van De Helling, neemt zij 
weer afstand van deze term en 
kiest zij voor 'vrijzinnig'. 

'Liberaal' is volgens Halsema 
een term die zorgt voor veel 
verwarring. Onder Paars stond 
liberalisme volgens haar voor
al voor sociaal-economisch 
marktdenken. Haar gaat het 
echter om een andere en meer 
culturele vorm van liberalis
me, die ze 'vrijzinnig' noemt, 
met een 'grote nadruk op het 
vrije woord en de vrijheid 'an
ders' te zijn' .In NRC Handels
blad van 11 maart verbond 
Halsema deze vrijzinnigheid 
met de jaren zeventig, van 
flower power, Koos Koets en 
partnerruil. Links heeft ge
leerd van de fouten van de 
jaren zeventig, van de 'betutte
lende' overheid, maar kan vol
gens haar nog steeds een voor
beeld nemen aan het streven 
naar individuele vrijheid en 
emancipatie die typisch zou
den zijn voor deze jaren. 
In De Helling noemt Halsema 
enkele voorbeelden van zaken 
die beter niet collectief kunnen 
worden geregeld. In de kinder
opvang bijvoorbeeld wil 
GroenLinks ouders 'persoons
gebonden budgetten' geven, 
waarna zij zélf opvang voor 
hun kinderen kunnen inkopen. 
De overbeid moet ook terug
houdend zijn als mensen zich 
willen organiseren. Zij mag bij
voorbeeld wel subsidies geven 
aan allochtone zelfhulporgani
saties, maar alleen als deze zich 
richten op de emancipatie en 
ontplooiing van hun leden. Een 
afkeer heeft Halsema boven
dien van een overheid die de 
mensen bestookt met waarden 
en normen. De overheid heeft 
volgens haar burgers te houden 
aan de wet, maar niet aan een 
moraal. 

Van der lans: 
'waar blijft de in houd?' 

Het ideologische debat dat Halse
ma is gestart, heeft geleid tot veel 
reacties. Sommige GroenLinksers 
menen dat zij in het benadrukken 
van individuele vrijheden niet ver 
genoeg gaat. Bart Snels, de nieu
we directeur van bet Wetenschap
pelijk Bureau van GroenLinks, 
betreurde in hetzelfde zomernum
mer van De Helling dat Halsema 
de term 'liberaal' heeft laten val
len. Zij is naar zijn opvatting het 
slachtoffer geworden van de 
'activistische achterban' die bij 
het horen van dit woord op de bar
ricade is gesprongen. Met meer 
marktliberalisme is er volgens 
Snels voor links nog veel te win
nen. De linkse oppositie is te 
behoudzuchtig en blijft teveel 
vasthouden aan de verzorgings
staat. Marktwerking in de ge
zondheidszorg bijvoorbeeld 
geeft burgers naar zijn opvatting 
meer zeggenschap over de zorg 
en kan de machtsposities van 
verzekeraars en zorgaanbieders 
bestrijden. 
Het overheersende geluid in de 
reacties is echter anders en wordt 
mooi verwoord door GroenLinks
senator Jos van der Lans, in het 
herfstnummer van De Helling. 
Om de eigen vrijzinnigheid te 
benadrukken worden andere par
tijen volgens hem wat al te 
gemakkelijk als conservatief 
bestempeld: 'Het zou de creati
viteit van Marijnissen c.s. onrecht 
doen om hen als orthodox weg te 
zetten.' Verder biedt de term 'vrij
zinnig', in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld 'groen', weinig hou
vast. Vrijzinnig zegt volgens Van 
der Lans iets over de voorliefde 
voor open en creatief debat, maar 
weinig over de politieke koers. 
Van der Lans kan niet insterurnen 
met de afkeer van Halsemas van 
het waarden-en-normendebat 

Zelf keert hij zich bijvoorbeeld 
graag tegen de liberale moraal 
van 'het moderne hedonisme, 
de hedendaagse cultuur van af
zijdigheid, het materiële ego
centrisme.' Een groene partij 
moet zich volgens hem ook op 
morele gronden hard maken 
voor duurzaamheid. 

Denekamp: 'socialisme' 

Paul Denekamp gaat in hetzelf
de herfstnummer van De Hel
ling nog een stapje verder. 
Naast vrijheid moet volgens 
hem GroenLinks ook solidari
teit hoog in het vaandel voeren. 
Deze politicoloog vraagt zich af 
waarom bijvoorbeeld de con
sumptievrijheid niet mag wor
den beperkt, als dit nodig is 
voor het behoud van natuur en 
milieu, of de vrijheid om een 
stuk vlees te kopen uit de bio
industrie? Problemen op het 
gebied van klimaatverande
ringen, vreemdelingenhaat of 
tekorten in de zorg vragen vol
gens hem juist om een collectie
ve aanpak. 
In plaats van 'vrijzinnig' kiest 
Denekamp, met een verwijzing 
naar de CPN en de PSP, liever 
voor 'socialistisch'. Te gemak
kelijk, zo meent hij, heeft 
GroenLinks deze term na de 
fusie weggegooid. Hijzelf ver
wijst naar de ambitie van het 
socialisme, 'dat de gemeen
schap en werknemers wat te 
zeggen moeten hebben over 
wat en hoe er geproduceerd 
wordt en dat winst niet alles
bepalend mag zijn.' 

Niet alleen het woord 'liberaal', 
maar ook de term 'vrijzinnig' 
zorgt in het beginselendebat 
binnen GroenLinks voor veel 
verwarring. Toch is het voor de 
SP belangrijk om te weten wat 
wij van een vrijzinnig Groen-

Links mogen verwachten. 
Wordt bij het aanpakken van 
maatschappelijke problemen 
meer nadruk gelegd op vrijheid 
of op solidariteit? Kiest Groen
Links in de organisatie van 
publieke voorzieningen als kin
deropvang voor een vrije markt 
en persoonsgebonden budget
ten, of wordt de overheid 
verantwoordelijk gesteld voor 
voldoende en verantwoorde 
kinderopvang? Moet de over
heid alleen organisaties onder
steunen die gericht zijn op 
emancipatie en ontplooiing, of 
getuigt juist deze houding van 
paternalisme en bedilzucht? 
Zijn waarden en normen een 
individuele aangelegenheid, of 
heeft de overheid bij uitstek een 
morele voorbeeldfunctie? 
Voor veel socialisten is de 
tegenstelling tussen vrijheid en 
solidariteit veel minder groot 
dan in de beginselendiscussie 
binnen GroenLinks vaak wordt 
gesuggereerd. Vrijzinnigen als 
Halsema starten met een beroep 
op vrijheid: de vrijheid om de 
opvang te kiezen voor je kinde
ren, om jezelf te organiseren en 
om je eigen waarden en normen 
te kiezen. Vrijheid vereist echter 
solidariteit. Als overheden geen 
kinderopvang organiseren, dan 
is er voor veel ouders weinig te 
kiezen. Jonge allochtonen die 
op zoek zijn naar een eigen 
manier van emanciperen heb
ben weinig keuze als ze geen 
ondersteuning krijgen. Het heeft 
weinig zin om te kiezen voor 
waarden als solidariteit of duur
zaamheid, als je overheden hier 
vervolgens niet op kunt aan
spreken. Halsema . wil een land 
waar mensen de mogelijkheid 
hebben om 'anders' te zijn. Om 
dit te bereiken zijn denk ik nog 
veel gemeenschappelijke waar
den en collectieve voorzienin

gen nodig. • 

'Het zou de creativiteit van Marijnissen c.s. onrecht 
doen om hen als orthodox weg te zetten'. Josvanderlans 
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