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Socialistische moraal 
is niet conservatief 
Door de partij 'conservatief' te 
noemen plaatst Visser de begin
selen en het programma van de 
SP in een verkeerd licht. Boven
dien verdwijnt in zijn analyse 
een meer algemeen probleem in 
de huidige Nederlandse poli
tiek; de noodzaak van een nieu
we moraal. 
Bij de komende verkiezingen 
speelt moraliteit een belang
rijke rol. Dit betreft niet alleen 
Balkenendes waardendiscussie~ 
maar ook de vraag hoe Neder
land de komende jaren bestuurd 
moet worden. De afgelopen 
twintig jaar hebben regeringen 
een politiek van privatisering, 
verzelfstandiging en deregule
ring gevoerd, die werd gesteund 
door CDA, PvdA, VVD, D66 en 
- recentelijk - LPF. Zij namen 
daarmee een neoliberale politiek 
over die begin jaren tachtig in 
Groot-Brittrumië en de Ver
enigde Staten was gestart. 
De politiek van marktwerking is 
van oorsprong een conservatief 
project, dat door Thatcher en 
Reagan was ingezet. Toch zijn de 
waarden waarop het ma;-ktsys
teem een beroep doet, zoals indi
viduele verantwoordelij kheid, 
concurrentiestreven en consump
tiedrang, moeilijk te verenigen 
met de conservatieve waarden 
van collectieve normen, natuur
lijke ongelijkheid en matiging. 
Bovendien zijn de genoemde 
marktwaarden lang niet altijd 
bevorderlijk voor de maatschap
pelijke instituties die conser
vatieven zeggen te wi llen behou
den, zoals kerken, charitatieve 
instellingen en het kerngezin. 

Net als veel anderen publiceerde ook economie
professor Hans Visser een analyse van de SP. Dat 
is volgens een opinieartikel in het Financieele 
Dagblad 'een alleszins serieus te nemen partij', 
met een consistente kernvisie en een realistisch 
programma. Maar wel een conservatieve partij, 
eentje die terugverlangt naar de periode van 
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 
Historicus Ronald van Raak, verbonden aan het 
wetenschappelijk bureau van de SP, diende Visser 
v~n repliek. 

Op 22 januari moeten kiezers 
zich uitspreken over het wel of 
niet voortzetten van de po liti ek 
van marktwerking, die kan reke
nen op steeds meer kritiek. 
Liberaliseringen van het spoor 
en de energie worden terugge
draaid. Op het geb ied van kabel, 
taxi en particuliere beveiliging 
wordt binnen de departementen 
druk gezocht naar nieuwe vor
men van toezicht. Partijen die, 
zoals de SP, een alternatief wi l
len bieden voor het neoliberalis
me, moeten aangeven welke 
waarden aan het bestuur ten 
grondslag moeten liggen. Visser 
wijst terecht op de kernbegrip
pen die voor de SP uitgangspunt 
zijn voor beleid; menselij ke 
waardigheid, gelijkwaardigheid 
en solidariteit. Zijn constatering 
dat het programma blijft steken 
in de een hang naar een beter 
verleden is onverenigbaar met 
deze socialistische moraal. 
In haar dertigjarige bestaan 
heeft de SP consistent oppositie 
gevoerd, zonder ooit een perio
de uit het verleden tot voorbeeld 
te stellen. Ook de periode na de 

Tweede Wereldoorlog, toen gro
te groepen mensen ondanks 
lange werkdagen in armoede 
leefden en de sociale zekerheid 
nog in de kinderschoenen stond, 
geldt zeker niet als ideaalbeeld . 
De 'wederopbouw ' waarop de 
SP een beroep doet is van more
le aard; het is een verwij zing 
naar de solidariteit die mensen 
ook in slechte economische tij 
den konden opbrengen voor de 
opbouw van een sterke publieke 
sector, een houding die scherp 
contrasteert met de afbraak van 
publieke voorzieningen zoals 
die in de afgelopen jaren van 
economische voorspoed heeft 
plaatsgevonden. 
De kritiek op de massacultuur 
die Visser ziet bij de SP heeft 
eveneens een moreel karakter. 
Dit is niet de angst voor de 
'opstand der horden ', zoals 
hij de conservatieve f ilosoof 
Ortega y Gasset citeert, of een 
vervlakking van het kritisch 
oordeel, zoals de hi stori cus Jo
han Huizinga in 1935 ze i. Dit 
conservatieve denken benadrukt 
de noodzakelijke passiviteit van 
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de moderne massacultuur. Der
gelijke pessimistische cultuur
beschouwi ngen gaan voorbij 
aan de rol die kunst en cultuur 
kunnen spelen om het kritische 
bewustzijn van mensen te prik
kelen, zoals Huizinga's socialis
tische leerling Jan Romein 
opmerkte in een essay over cul
tuur en menselijke waardigheid . 
Ook de door Visser gesignaleer
de negati eve houding van de SP 
tegenover uitbreiding van de EU 
heeft een moreel aspect. Deze 
terughoudendheid komt ni et 
voort uit nationalistische motie
ven, di e immers onverenjgbaar 
zijn met het kosmopolitische 
karakter van het sociali sme. Van 
belang is ook hi er dat economi 
sche samenwerking gepaard 
gaat met een Europese politiek 
van marktwerking, die in veel 
landen ten koste gaat van het 
bestaande stelsel van publieke 
voorzieningen. 
Het alternati ef dat de SP ziet 
voor marktwerking is het voor
komen van marktmonopoliën 
in de publieke sector en een ster
ke controlerende rol van volks
vertegenwoordigers en gebrui 
kers, voor het borgen van 
publieke belangen. Een belang
rijke morele taak is ook 
weggelegd voor bedrijven, die 
worden aangesproken op hun 
maatschappelijke verantwoor
delijkheid . Nadat jarenlang 
overtollig personeel in de WAO 
is gestopt mag worden verwacht 
dat zij zorgen voor aangepast 
werk voor WAO'ers. Door 
allochtonen, vaak de zonen en 
dochters van vroegere gast
arbeiders, in dienst te nemen 
bevorderen zij de integratie. Zo 
nemen ook zij een moreel aan
deel in een sociale samenleving. 
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