
'Alleen de SP kan het ermee oneens zijn' 

De nieuwe veren 
van de PvdA 
Wouter Bos wil graag een tweepartijenstelsel, met de PvdA als linkse middenpartij, 
waarin Groenlinks en eventueel de SP moeten opgaan. Ook kunnen wat hem 
betreft delen van de VVD en D66 aanschuiven. Ronald van Raak van het Weten
schappelijk Bureau bekeek het nieuwe beginselprogramma van Bos en constateert 
dat er nog weinig reden is voor zo'n gedwongen huwelijk. Ook keek hij bij andere 
partijen over de schutting en stelde vast dat er sprake is van een ideologische 
revival. 

Op 1 mei presenteerden PvdA-lei
ders Wouter Bos en Ruud Koole 
het nieuwe beginselprogramma 
van de PvdA. Tijdens de presen
tatie van het concept-beginselpro
gramma, dat in december door de 
leden moet worden goedgekeurd, 
stelde Koole dat het wat hem 
betreft fout is geweest dat Wim 
Kok de ideologische veren van de 
PvdA had afgeschud. Met dit 
beginselprogramma wil de partij 
nieuwe veren opsteken. Al tijdens 
de presentatie uitten PvdA-leden 
in de wandelgangen kritiek. Waar
om wordt er zoveel gesproken 
over eigen verantwoordelijkheid 
en zo weinig over de rol van de 
overheid? Waar is de maatschap
pijanalyse? Onderscheidt de 
PvdA zich met deze beginselen 
wel voldoende van andere par
tijen? In een interview met NRC 
Handelsblad kregen Bos en 

Sociale liberalen · I 

Koole de vraag voorgelegd 
welke partij het niet eens kon 
zijn met de inhoud van dit pro
gramma. Met grote overtuiging 
luidde beider antwoord: 'De 

SP!' Bart Tromp haalt dit inter
view aan in zijn column in Het 
Parool van 6 mei en stelt: 'Het 
is een eigenaardige manier om 
het paarse karakter van dit ont
werp-programma te onderstre
pen: de SP als de partij waar
van de PvdA zich het duide
lijkst onderscheidt.' Tromp 
mag een deskundige worden 
genoemd: in 2002 promoveer
de hij op een studie over de 
beginselprogramma's van de 
PvdA. Bovendien is hij één 
van de mensen die uitgebreid 
heeft gesproken met Bos en 
Koole, zo verklapte hij in 
maart in een interview in De 
Tribune. 

'Meer markt kan niet zonder meer overheid,' riep WO-fractievoorzitter Jozias van Aartsen 
op 10 maart in de Tweede Kamer. tijdens een debat over fraude in de semi-publieke 
sector dat op initiatief van de SP werd gevoerd. Deze herbezinning zou het begin van een 
historische breuk kunnen zijn met de liberale opvatting van de terugtredende overheid, 

Achter elke alinea kan de 
lezer vragen: 'hoe dan'? 

Het is goed dat de PvdA opnieuw 
nadenkt over de eigen uitgangs
punten. Beginselen maken het 
voor kiezers duidelijk waar een 
partij voor staat en waar zij politici 
op mogen afrekenen. Beleidsnoti
ties en verkiezingsprogramma's 
zijn vaak op het moment van druk
ken al achterhaald. Een beginsel
programma moet duidelijk 
maken hoe een politicus zal om
gaan met toekomstige proble
men. Ook voor andere partijen 
is een beginselprogramma van 
groot belang. Als de SP in de toe
komst een coalitie kan vormen 
met de PvdA, wat mogen wij dan 
van hen verwachten? En als de SP 
- zoals Bos wil - zou opgaan in 
de PvdA, heeft Nederland dan 
nog een socialistische partij? 

~ die de afgelopen decennia de politiek van de partij domineerde. Directeur Patriek van 
Schie van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de WD, bekommerde zich 
in NRC Handelsbladvan 25 februari over het sociale gezicht van de liberalen: als mensen 
zich niet houden aan fatsoensnormen, dan 'dient het sociale aspect van de vrijheid 
liberalen er toe aan te zetten de staat in de schakelen'. Of de overheid nu liberale of 
socialistische waarden moet voorstaan is een mooi punt van politieke strijd. 

Op deze vragen geeft het nieuwe 
beginselprogramma van de PvdA 
geen antwoord. Bos heeft een 
defensief stuk geschreven: hij 
heeft er bewust voor gekozen om 
geen maatschappijanalyse op te 
nemen, zoals de SP in 1999 wel 
heeft gedaan bij de opstelling van 
de kernvisie Heel de mens. 
Menselijke waardigheid, gelijk
waardigheid en solidariteit, de 
waarden die voor de SP de meet
lat vormen waarmee wij politieke 
ontwikkelingen beoordelen, zijn 
gebaseerd op een analyse van het 
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Een fatsoenlijk 
bestaan 
'Wij willen mensen in een onzekere wereld, vol 
kansen op succes en kansen op falen, de zekerheid 
bieden dat tegenslag niet betekent dat je aan de 
kant komt te staan. Een fatsoenlijk bestaan is het 
minste waar mensen van op aan moeten kunnen. 
Het gaat ons daarbij niet alleen om voldoende 
inkomen maar ook om onderwijs, zorg en huisves
ting, de bescherming tegen criminaliteit en terreur 
en de mogelijkheid om als volwaardig burger mee 
te doen aan publ ieke besluitvorming.' 
Citaat uit het nieuwe PvdA beginselprogramma dat 
het vorige (uit 1977) moet vervangen. 

neoliberale denken dat de afge
lopen decennia de politiek heeft 
gedomineerd. Op basis van 
deze kernwaarden en maat
schappijanalyse biedt Heel de 
mens een socialistisch alterna
tief voor dit liberale 'Brutopia', 
met een oproep tot samenwer
king met iedereen die deze 
kernwaarden onderschrijft. 
Het zes pagina's tellende begin
selprogramma van de PvdA 
roept vooral veel vragen op. Het 
belangrijkste uitgangspunt is 
dat ieder mens recht heeft op 
een 'fatsoenlijk bestaan'. Geen 
enkele politieke partij in Neder
land zal hier tegen zijn. Maar 

hoe kunnen we volgens Bos 
komen tot een fatsoenlijke 
samenleving? Politiek doet er 
toe, mensen verdienen kansen, 
macht vraagt tegenmacht, poli
tiek begint bij de mensen, zo 
constateert Bos. Maar achter 
elke alinea kan de lezer de aan
tekening maken: 'hoe dan'? 
Betekent 'inbedding en inper
king van marktmechanisme' een 
afscheid van het liberale markt
denken dat de PvdA tijdens 
paars domineerde? Of moeten 
we in de opmerking dat 'bedrij
vigheid een motor [is] van 
emancipatie, welvaart en voor
uitgang' lezen dat de partij kiest 

Groenliberaal'? I 
'Wij zijn de laatste links-liberale partij,' stelde 
Femke Halsema onlangs in GroenLinks Magazine. 
Ook binnen Groenlinks is een debat gaande over 
de ideologische koers. De partij lijkt op zoek te zijn 
naar een eigen kamer in het liberale huis. Wellicht 
ter onderscheiding van de SP wil Groenlinks een 
partij zijn waar niet de gemeenschap, maar het 
individu centraal staat. In Trouw van 15 mei merkte 
partijvoorzitter Herman Meijer op dat Groenlinks 
tegelijk liberaal is én links. Liberaal voor zover ze de 
individuele vrijheid op zelfbeschikking centraal stelt, 
links omdat ze hierbij ook een beroep doet op 
maatschappelijke organisaties. Te veel overheids
bemoeienis leidt tot betutteling van mensen, zo 
meent Halsema. Toch weet de partij welke maat
schappelijke organisaties goed zijn voor deze 
zelfbeschikking; wél steun aan belangenverenigin
gen voor welzijnswerk, maar niet aan kerken. 

voor een sociale vorm van 
marktdenken? Wil Bos, samen 
met de SP, strijden voor een so
ciaal Nederland, waarin zaken 
als waardigheid, gelijkwaardig
heid en eerlijk delen centraal 
staan, of zal een kabinet met de 
PvdA opnieuw paars kleuren? 

De nieuwe PvdA zal, als het aan 
Bos ligt, voortaan als sociaal
liberale partij door het leven 
gaan. Dat is strategisch van 
groot belang; het houdt veel 
mogelijkheden open naar 
rechts. De ruimte naar links 
wordt echter drastisch beperkt. 
De opmerking van Bos en 
Koole dat de PvdA zich met dit 
programma vooral onder
scheidt van de SP doet niet veel 
goeds vermoeden. De toekomst 
zal leren hoe de vernieuwde 
PvdA de spagaat tussen sociaal 
en liberaal denkt te overleven. 
Als dat niet lukt, zullen deze 
woorden van Bos wellicht pro
fetisch blijken: 'Ik ben de laat
ste die in de partij de boel bij 
elkaar kan houden; lukt dat niet 
dan splitst de PvdA in een SP
en een VVD-deel'. Dat zou óók 
leiden tot een grote linkse partij 
- maar wel héél anders als de 
huidige PvdA-leiding het zich 
nu voorstelt. 
Het conceptbeginselprogram
ma van de PvdA is te vinden 
op: www.pvda.nl. 

Sociale 
christenen 
Christen Democratische 
Verkenningen, het tijdschrift 
van het Wetenschappelijk 
Instituut van het CDA, 
besteedt in het laatste num
mer veel aandacht aan de 
vraag: 'Wat is sociaal?' Hoofd
redacteur Th ijs Jansen noemt 
het sociale gezicht zelfs de 
'achilleshiel' van het CDA. In 
dit themanummer wordt door 
verschillende auteurs een 
onderscheid gemaakt tussen 
het protestantse beginsel van 
de 'soevereiniteit in eigen 
kring ' en het katholieke sub
sidiariteitsbeginsel. Het beleid 
van Balkenende kenmerkt zich 
vooral door de 'protestantse' 
idee van een terugtredende 
overheid, die een beroep doet 
op de eigen verantwoordelijk
heid van maatschappelijke 
organisaties, zoals scholen, 
ziekenhuizen en kerken. Een 
'katholieke' opvatting van 
subsidiariteit legt meer verant
woordelijkheid bij de overheid, 
die maatschappelijke organi
saties voldoende geld en 
middelen moet geven om 
deze verantwoordelijkheid te 
kunnen dragen. 

De kern van het socialisme 
'De menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid en de solidariteit 
vormen samen met onze rationele analyse van de wereld de kern van 
het social isme. Zij vormen samen de meetlat waarmee wij ontwikke
lingen en alternatieven beoordelen. Wat positief uitvalt langs deze 
meetlat zullen we bevorderen, wat negatief uitvalt zullen we proberen 
te voorkomen of te bestrijden. Daarmee is ons algemene uitgangspunt 
hanteerbaar in de politieke praktijk en bestaat er controleerbare sa
menhang tussen onze algemene visie en onze specifieke opvattingen 
en voorstellen .' Citaat uit het SP kernprogramma 'Heel de mens' 
(1999), de opvolger van het in 1991 vastgestelde 'Handvest 2000'. 
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