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JAN GLASTRA VAN LOON 

Tussen droom en daad 

0'66 is weer eens in moeilijk vaarwa

ter terecht gekomen. De vraag is, 
waar dat aan ligt. Ik denk, in a ll e 

ernst, aan twee dingen: aan 0'66 en 
aan het vaarwater. 

0'66 wil d regenteske, de burgers 

onmondig houdende en politieke 
verantwoordelijkheden versluieren

de elementen in ons politieke bestel 

opheffen. Het wil dat partijen vóór 

verkiezingen op zo'n manier hun 

standpunten kenbaar maken, dat 

de kiezers ook echt kunnen kiezen 

en niet alleen een halfslachtig man

daat afgeven. 0'66 wil dat het beleid 

. wordt gericht op de vorming van 

een maatschappij waarin de vergro

ting ieders persoonlijke ontwikke

lingsmogelijkheden voorrang heeft 

boven het verder verhogen van onze 
materiële welvaart. 

Kortom, 0'66 wil fundamentele po
litieke, staatkundige en maatschap

pelijke hervormingen. Dit maakt 

dat andere hervormingsgezinde 

partijen (en onder hen in het bijzon

der de PVDA) haar natuurlijke 
bondgenoten zijn. 0'66 moet haar 

doelstellingen echter ook traeh ten te 

verwezenlijken in een politiek bestel 

dat doorspekt is met regenteske, de 

burgers onmond ig houdende en po
litieke verantwoordelijkheden ver

sluierende elementen; in een poli

tiek krachtenveld waarin vaagheid 
vóór verkiezingen tactisch meer 

voordelen biedt dan duidelijkheid; 

en in een maatschappij waarin ver
hoging van van de produktiviteit en 
de comsumptie van verhandelbare 

goederen niet all een voorrang heeft 
boven, maar ook haar eisen stelt 

aan, ieders persoonlijke ontwikke

ling. 

Deze situatie is a llerminst a lleen die 

van 0'66. Het is integendeel die van 

a lle hervormingsgezinde part ijen . 

Zij is een van de oorzaken die ma
ken dat ' links' van nature sterker 

verdeeld is dan 'rechts' en zij vormt 
de basis op grond waarvan de radi

calen, ongeduldigen en rechtlijni
gen van ' links' de revolutie a ls enig 

mogelijke uitweg zien. Iets van dat 

laatste was ook terug te vinden in 

de de 'ex plo ietheorie' van H ans 

van Mierlo. Hoe dit zij, a ll e hervor

mingsgezinde partijen zijn belast 

met het telkens vinden van oplossing

en voor de spanningen en tegen

spraken tussen de maatschappij die 
men wil realiseren en de normen en 

waarden die dal oplegt enerzijds, de 
bestaande maatschappij waarin 

men moet werken met haar heersen

de waarden en normen en haar in

stellingen anderzijds. 
Op dit moment worden die span

ningen door twee omstandigheden 

vergroot. Ten eer te door het feit 

dat er op het ogenblik geen sprake 

is van een verdere vergroting van 
onze materiële welvaart, maar veel

eer van een bedreiging van de be

staande met als effect een stijgende 

werkeloosheid die niet a lleen de ma

teriële welvaart, maar ook de ont

plooiingsmogelijkheden van velen 

aan ta t. In de tweede plaats, door

dat onze belangrijkste nalu urlijke 

bondgenoot, de P v 0 A, in deze si

tuatie door de eerder beschreven 

spanningen innerlijk wordt ver
scheurd. Op deze extra gecompli 
ceerde situatie moeten wij vóór de 

komende Tweede Kamer-verkie

zingen een adequaat alllwoord ge
ven. 
Zie daar de belangrijk te kenmer

ken van de situatie waarin 0'66 zich 

nu bevindt. AI het overige is van bij
komstige betekenis. 0'66 heeft die si

tuatie niet gemaakt, zij hoort er als 

hervormingsgezinde partij wel in 

thuis. Er zijn ruw gezegd vier ma

nieren waarop zij de moeilijkheden 

die in deze situatie besloten liggen 
voor zichzelf kan vergroten vier 

valkuilen die wij moeten vermijden. 

De eerste valkuil is dat wij ons meer 

laten leiden door bijkomstigheden 

(kritiek vanuit andere partij n, het 

optreden van bepaalde persoonlijk
heden, beeldvorming in de media 
e.d. ) dan door de hoofdzaken. De 

tweede, dat wij het natuurlijke 
bondgenootschap met èle PV OA op

vatten als een soort stilzwijgend , 

half moreel, half politiek verbond 

dat dwingt tot volgzaamheid. De 

derde valkuil die wagenwijd voor 
ons openstaat is dat wij de P v 0 A 

vanwege haar innerlijke verdeeld

heid in haar geheel afzweren en van 

de weeromstuit het eigen politieke 

heil zoeken bij andere, minder of in 
het geheel niet hervormingsgezinde 

partijen. De vierde, niet minder 

wijd openstaande valkuil is dat wij 

onszelf door innerlijke verdeeldheid 

(bijv. over het schijn-alternatieftus
sen de tweede en de derde mogelijk

heid ) de grond inboren. 
Wat ons in de huidige situatie te 

doen taat, vloeit zakelijk voort uit 

onze taak en verantwoordelijkheid 

als een zelfstandige hervormings-



gezinde partij met een eigen samen
hangend programma en een eig n 
beleidslijn ten opzichte van de uit

zonderlijk ernstige economische en 
maa tschappelijke problemen va n 
dit moment. Wij willen regeringsver
antwoordelijkheid in een coaliti e 

met een zo breed mogelijk politiek 
en maa tscha ppelijk draagvla k da t 
een realistisch en sociaal rec htvaar
dig beleid voert tot sanering van 
onze economie en hervorming van 
onze maat chappij . Dit betekent, 
dat onze voorkeur uitgaat naar een 
regeringscoaliti e met hetzij C DA en 
PVDA , hetzij PVDA en VVD , maar 
dat onze bereidheid om in een op 
één van deze twee manieren samen

ge teld e regering zitting te nemen 
afh ankelijk is van de vraag, of die 
partijen in voldoende ma te bereid 
en in staa t zijn mee te werken en uit
voering te geven aan een beleid da t: 
I . de stijging va n de tekoren op de 

overheidsbegroting ombuigt; 
2.de so ial e minima ontziet; 
3. ons stel el va n socia le zekerheden 

op een zoda nige manier hervormt 
da t zijn fin anciering oo k in een te
ruglopend e economie structureel 
is gewaarborgd en sociale recht
vaardigheid wordt gehandh aafd ; 

4. de verni euwing van de industri ële 
seetor bevord ert (m.n. door las
tenverlich ting en door gerich te 
maatregelen, met na me ter 
ondersteuning van midden- en 
kl einbedrij f); 

5.gericht is op een billijkere verd e
ling van de werkgelegenh eid 
(m.n. door uitbreiding van deel
tijdarbeid ) ; 

6. de emancipa tie van mannen en 
vrouwen in onze maatscha ppij , 
waar nodig ook met po itief dis-

idee'66 / Tussen droom en daad / blz:.. 70 

criminerende maatregelen, be
vordert; 

7. met kracht de vermind ering van 

de nu clea ire bewapening en co m
penserend e versterking va n de 
conventionele bewapening in het 
kader van de N A V 0 nastreeft en 
zich tot het uiterste inzet voor een 

ombuiging van de bewapenings
wedloop tussen oos t en we t. 

Dit zijn , meen ik, de belangrijkste 
elementen van het meer porige, in
nerlijk samenhangend e, zowel de 
gezondma king va n onze economie 
als een rechtvaardi gere maatscha p
pij bevorderende beleid waarvoor 
0'66 kan tekenen. Zou één van de 
daarvoor in aanmerking komend e 

partij en in een van de genoemd e 
coaliti es ni et bereid of in staa t zijn 
da tzelfde te doen, da n zal voor 0 '66 
in de eerste plaats de oppositierol 
zijn weggelegd. Gezien de ernst van 
de economi che crisis zal dan niette
min zorgvuldig moe ten worden 
onderzocht en afgewogen, of het 
door ons noodzakelijk geachte be
leid ni et beter kan worden gediend 
door deelname aan een ander sa
mengesteld ka binet (waarbij ook 
een minderh eids- en een zakenka bi
net ni et zijn uit te sluiten) dan door 
plaats te nemen in de oppositieba n

ken. 
Een sta ndpuntbepaling als deze 
roept na tuurlijk onmiddellijk kriti

sche vragen op. De meest voor de 
hand liggende reacti e is: 'Ah , 0 '66 
opent de deur voor een kabinet van 
C DA , V VD en 0 '66. H et zwenkt 

(dus) naar rechts!' Ik wil daar met
een op ingaan, omd a t ik goede rede
nen heb om aan te nemen da l die 
reactie ook binnen onze pa rtij te ho

ren zal zijn. 

Ik acht di e reactie om de volgende 
redenen onjuist. Daarbij moeten 
m.i . drie dingen voorop word en ge

steld. T en eerste, da t de economi
sche crisis inderd aad zo uitzond er
lijk ernstig is da t uitzond erlijke 
zorgvuldigheid bij het bepa len van 
een standpunt vereist is. T en tweede 
da t de ongel ukkige crisi binnen de 
PVD A door een miskenning van de 

ernst van de economische situa ti e 
door een deel van haar leden is ver

oorzaakt en dat diezelfde groep bin
nen de PVDA de vorming van een 
door ons primair gewenst ka binet in 
de weg kan staan. Onder deze om
standigheden zou een weigering bij 
voorbaat onzerzijds om hoe da n ook 
zonder de P V DA regeringsvera nt
woordelijkheid te aanvaard en juist 
die groep veel maeht in handen ge
ven. Het zou bovendien onze eigen 
onderh andelingspositie in de kabi 
netsformati e en de daarin door ons 

te vervullen bemidd eling rol ver
zwakken. (Het zal ook niet de eer te 
keer zijn, da t 0'66 de taak heeft de 
positie van de realisten binnen de 
P V DA te versterken. Bij het tot
standkomen van ' Keerpun t' vervul
de het diezelfd e rol, zij het in ond er
handelingen di e niet openbaar zijn 
gemaakt. Die weg i echter door de 
afwij zing van een progressieve 
volkspa rtij door de P v 0 A afgesne
den). 

Ik meen dat in mijn eerder gegeven 

standpuntbepaling het voorwaar
delijk stellen van onze voorkeurs
coalitie en het als laa tste mogelijk
heid naast die van een oppositierol 
onder dezelfde voorwaard en in 

overweging willen nemen van deel
name aan een anders samengesteld 

kabinet, ~fzonderlijk en in combi-

natie me 
aan de s 
vinden e 

bereiken 
in mijn ( 
opzichte 
van waa 
ten bepe 
zerzijds 
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natie met lkaar, zakelijk recht doen 
aan de situatie waarin wij ons be
vinden en aan wat wij daarin willen 

bereiken. Wie dit ontkent, ontkent 

in mijn ogen de zelfstandigheid ten 

opziehte van a ll e andere partij en 
van waaruit wij on standpunt moe

ten bepalen. H et zou goed zijn on 
zerzijds te bevorderen dat aan de 

(eerste) informateur / formateur een 

termijn wordt gesteld . 
Tot slot nog een hartekreet. Ik 
hoop, dal degenen di na hel be

sluit van ons congres de minder

heid zull en vormen, hoe dat besluil 

ook uitvalt, hun democraat zijn ook 

in die zin het volle pond zu ll en ge

ven, dat zij zich ten behoeve van de 

lange baan voor de korte baan 
waakzaam maar ook loyaal achter 
dat besluit zu llen scharen. Pas a ls 

dat is gebeurd, zullen we zelfstandig 

bestaansrecht echt waar hebben ge

maakt. Want tussen droom en daad 

wijst de redelijkheid een weg. 

/ juli '982 


