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Ronald van Raak in op het 

ontwerpbeginselprogramma 

van de PvdA. Nu een reactie van 

Ron Blom met een kort nawoord 

van Van Raak 

De PvdA, de SP en het socialistische beginsel 
Met interesse heb ik in de 
Spanning van mei het artikel 
'De nieuwe veren van de PvdA' 
van Ronald van Raak gelezen. 
Zijn beoordeling van het nieu
we sociaal-liberale concept
beginselprogramma van de 
sociaal-democraten van de 
PvdA kan ik in grote lijnen 
onderschrijven. Waar ik echter 
moeite mee heb: zijn algemene 
beoordeling van de PvdA als 
een linkse partij, en zijn lof
zang op bet SP-beginselpro
gramma 'Heel de Mens' als 
zich positief onderscheidend 
van het conceptbeginselpro
gramma van de PvdA. Deze 
kwestie sluit aan op het door 
Jan Marijnissen in de Volks
krant van 26 juni gelanceerde 
idee van een schaduwkabinet 
van PvdA, GroenLinks en SP. 

Het karakter van de PvdA 
Ronald van Raak constateert 
dat er 'nog' weinig reden is 
voor een opgaan van SP, 
GroenLinks en PvdA in een 
nieuwe middenpartij, zoals 
PvdA-leider Wouter Bos voor
·telt. Dat woordje 'nog' is 
tamelijk verontrustend. Het 
zich in een rap tempo naar 
rechts ontwikkelen van de 
internationale sociaal-democra
tie onder uiteenlopende begrip
pen als 'De Derde Weg', 'New 
Labour', 'sociaal-liberaal' is 
een logische consequentie van 
het historische failliet van de 
politieke stroming die ook wel 
bekend staat als reformisme. 
Onder de actuele sociaal
economische omstandigheden 
van een recessie en van bezui
nigingen is het duidelijk dat er 
binnen het huidige kapitalis
tische systeem weinig tot geen 

ruimte meer is voor hervormin
gen in de zin van verbeteringen. 
Als daarnaast elke referentie 
naar een alternatief maatschap
pelijk systeem, een socialis
tische orde verlaten wordt, dan 
is het logisch dat ook theo
retisch, in de zin van een 
beginselprogramma een volle
dige aanpassing plaatsvindt aan 
de bestaande kapitalistische 
orde. Toch houdt Van Raak de 
mogelijkheid open van een 
coalitievorming met de PvdA. 
Dit leidt tot verwarrend proza: 
enerzijds wordt de PvdA een 
spagaathouding toebedacht 
tussen sociaal en liberaal, an
derzijds roept Van Raak Bos op 
om te strijden voor een 'sociaal 
Nederland'. Dit sluit naadloos 
aan op het voorstel van Jan 
Marijnissen van een schaduw
kabinet bestaande uit PvdA, 
GroenLinks en SP. Echter 
zolang de PvdA in de opposi
tiebankjes zit zal ze de spagaat
houding met graagte volhouden. 
Nu ageren tegen het kabinets
beleid en even geen verant
woordelijkheid dragen voor de 
afbraak van de verzorgingsstaat 
zal een aanzuigwerking hebben 
op velen bij de volgende ver
kiezingen. Ook de SP zou bij 
onvoldoende afstand houden 
van de sociaal-democraten wel 
eens het slachtoffer kunnen 
worden van de zoektocht naar 
een zogenaamde nuttige linkse 
stem bij de komende Kamer
verkiezingen. Er is dan ook 
geen enkele reden om de 
PvdA-leiding als een samen
werkingspartoer van ons en 
van links te beschouwen. 
Bovendien zal de zij toch eerst 
naar het CDA, D66 en de VVD 
kijken. 

Wat zijn socialistische 
beginselen? 
De SP streeft naar een socialis
tisch alternatief voor het liberale 
'Brutopia'. Zij baseert zich 
daarbij op het beginselprogram
ma 'Heel de Mens'. Menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid 
en solidariteit vormen de kern
begrippen. Dit zijn echter sub
jectieve begrippen, waar menig 
CDAofVVD politicus zich 
eveneens in kan vinden. Opval
lend is echter de afwezigheid in 
zowel 'Heel de Mens' als in het 
nieuwe PvdA beginselprogram
ma van een van de hoekstenen 
van het socialistische beginsel
programma: de socialisering 
van de belangrijkste productie-

middelen. Zowel in het oude SP 
programma Handvest 2000 als 
in het uit 1979 stammende 
PvdA-programma wordt dit nog 
bepleit. Het beginselprogramma 
is belangrijk, maar is niet het 
enige op grond waarvan je het 
karakter van een socialistische 
partij kunt aflezen. Andere 
kenmerken zijn bijvoorbeeld de 
actiepraktijk en de worteling in 
die lagen van de bevolking die 
het meest te winnen hebben bij 
een radicale verandering van de 
maatschappij. Hier ligt dan ook 
nog steeds het belangrijkste 
verschil tussen de SP en 
bijvoorbeeld de PvdA. 

Ron Blom, Utrecht 

Denken moet niet stilstaan 
Ron Blom heeft gelijk dat de huidige PvdA geen 
goede partner is voor een linkse politiek. Het 
concept-beginselprogramma van Bos is liberaal. 
Zijn inzet heeft echter geleid tot veel onvrede; 
in december moeten de leden van de PvdA zich 
uitspreken over zijn voortsteL Als die besluiten 
om een echt sociaal-democratisch beginselpro
gramma te maken, dan is een links alternatief 
mogelijk. Mocht het programma van Bos vrijwel 
ongeschonden door de ledenraadpleging komen, 
dan moet de SP zelf maar de grootste oppositie
partij worden. 
Na het lezen van het programma van Bos voelde 
ik trots met ons eigen beginselprogramma 'Heel 
de Mens'. Toch moet ook het socialisme van de 
SP natuurlijk onderwerp blijven van debat. 
De politiek lijkt weer meer ideologisch te wor
den; is het daarbij wenselijk dat de SP teruggrijpt 
op oude meesters als Marx? Wat kan hij nog voor 
ons betekenen bij de analyse van de globali
sering? Of bij het formuleren van een maatschap
pelijke moraal? Zeker bij de SP moet het denken 
niet stilstaan! 

Ronald van Raak, Amsterdam 
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