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PERSPECTIEF 

Koks schamele politieke erfenis 
Het gelijk van columniste Pamela Hemelrijk ('Kontkruipers', Algemeen Dagblad 
20.12.2001), dat de pers- in het bijzonder de parlementaire- de machtigste lobby is 
van het Paarse kabinet, bleek met terugwerkende kracht op 17 december, aldus Wouter 
ter Heide. 

H et was de maandag na het PvdA
congres waarop Wim Kok zijn lei- d o o r W o u t e r t e r H e i d e 

Kortom, de politieke lof die Kok vanuit het 
sociaal-democratische kamp- zowel nationaal 
(Ad Melkert) als internationaal (Tony Blair) -derschap overdroeg aan Ad Mel

kert. Alle kranten stonden die dag bol van de verslagen en foto's 
van de door tranen overmande premier Kok, maar de vraag of de 
onbetwiste roerganger van de sociaal-democratie de samenleving 
iets beter heeft achtergelaten dan bij zijn aantreden, is onaange
roerd op de burelen van onze parlementaire journalisten blijven 
liggen. Een volstrekt onbegrijpelijke gang van zaken omdat het 
antwoord op deze politieke kernvraag niet alleen een ieder aan
gaat, maar bovendien ook voor een ieder zichtbaar op straat ligt. 

Niet eerlijker 

Wat dat betreft is het overduidelijk dat wij er materieel niet op 
achteruit zijn gegaan. Daarentegen - en daar draait het toch om 
in de politiek- is de samenleving de afgelopen jaren niet eerlijker 
of rechtvaardiger, en daarmee leefbaarder of democratischer 
geworden. De realiteit staat haaks op het feit dat onze tijd door
trokken is van het mensenrechten- of vredesideaal en hunltert 
naar de democratische vertaling daarvan. Niet alleen in Neder
land, maar wereldwijd. Daarvoor zijn echter maatschappelijke 
roergangers vereist van een ander kaliber dan degenen die mo
menteel de koers bepalen. Ik doel daarmee op lieden met een mon
diale of alomvattende, en niet met een nationale of partijpolitieke 
visie. 

De auteur is publicist te Zwolle 
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krijgt toegezwaaid, staat in geen enkele verhouding tot de politie
ke erfenis die hij 'ons-Nederlanders' nalaat. Een land waarin hoge 
politieke idealen volledig hebben afgedaan en het democratise-
ringsproces al jaren stagneert, ter meerdere eer en glorie van de 
zalig verklaarde economische groei, euro en AEX-index, waarin 
het volk geen enkele stem heeft. Vandaar dat van het sociaal
democratische smaldeel in Den Haag - dat toch pretendeert 'de 
stem des volks' te vertegenwoordigen - geen enkele inspiratie meer 
uitgaat. Daarin zal Ad Melkert geen enkele verandering brengen. 
Het staat immers buiten kijf dat de troonopvolger niet fundamen
teel zal afwijken van de lijn-Kok! Mocht hij premier worden, dan 
is reeds nu de moedeloos makende uitzichtloosheid te voorspellen 
van het door hem geïnitieerde regeerakkoord. In het (democrati
sche) belang van het algemeen is het te hopen dat deze voorspel
ling niet bewaarheid wordt. 

Waakhondfunctie 

Daarvoor is dan wel een parlementaire pers vereist die niet langer 
meehuilt met de wolven in het bos, maar die zijn waakhondfunc
tie onvervaard en op ondubbelzinnige wijze waarmaakt. Onze par
lementaire journalisten zullen zich daarvoor allereerst bewust 
moeten worden van de geest van onze tijd - hoe mystiek of ongrijp
baar dit ook mag klinken - en de politieke vertaling daarvan. De 
vertaalslag waaruit zonder enige twijfel de Verenigde Naties naar 

voren zullen komen als het aan
gewezen mondiale bestuursor
gaan ter effectuering van onze -
door de mensenrechten doorde
semde- tijdgeest. Deze broodno
dige effectuering van het alom 
onderschreven mensenrechten
of vredesideaal, impliceert zon
der meer het adequaat bestrij
den van de onverteerbare we
reldproblemen en het daaruit 
voortvloeiende, 'wereldwijde' 
schrijnende onrecht. Het mag 
duidelijk zijn dat daarvoor een 
grondige reorganisatie vereist is 
van de Verenigde Naties om de 
uitzichtloze- door de VS getoon
zette - dictatoriale machtsver
houdingen in 'onze' volkerenor
ganisatie voorgoed te doorbre
ken.+ 
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