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lr ·kt aan. Kamerleden en bestuurders van de Partij van de 
r td p•~g •lden zich, in een eerste reactie op de voor hun partij zo 

l I ur tdl •nde tatenverkiezingen, vooral aan de voortgaande opmars 
un Gr ·nLmk . 'Er is een grote behoefte aan progressievere politiek', 
l ~ rd opg merkt. De PvdA moet haar beleid 'naar links' bijstellen. 

, u r pt cl verkiezingsuitslag (weinig beter dan het dramatische 
lt~t btJ d tatenvcrkiezingen van 1995) inderdaad vragen op over 

·r tn profl I van de Nederlandse sociaal-democratie. Maar voor de 
<h Ïl daarover is de electorale neergang van o 6 6, ter rechterzijde 
~de p,dA, min tens zo relevant als het succes van GroenLinks. 

Wat\ ·rklaart de vergaande terugval van o 6 6?Verwijzingen naar het 
u \an 'paar ', e n leiderswisseling en een wispelturige electorale 

ht rhan I •vr dig n maar ten dele. Ze gaan voorbij aan de twee in
h udrhjkl thema's waarmee de partij een eigen plaats in de Neder
land politiek veroverde: enerzijds een grote gevoeligheid voor de 
pr bl•mrn van democratie en openbaar bestuur; anderzijds een sterk 
n ~ m ·nt m t h t milieu en andere 'immateriële' onderwerpen. 

\\' lnu, op b •id terreinen zijn de Democraten in de problemen ge
m n, ph tg bi d van de staatsrechtelijke hervormingen wordt het 

r r•mlum (waar chijnlijk ternauwernood) binnengehaald, en dan 
n m zo'n afg zwakte vorm dat de benaming 'kroonjuweel' bijna zielig 

d t, lklangrijker is dat 'paars' z'n beloften inzake een open be-
tuur t1jl ni ·t nakwam en dat o 6 6 even hard als v v o en PvdA mee

dl I aan mi tigc b sluitvorming, het toedekken van bestuursschanda
lcn, h t alhlaiT •n van de Rekenkamer, e.d . 

Op m11icug bied was het niet veel beter. o 6 6 maakte, net als haar 
hu partn •rs, n t rugtrekkende beweging en vlijde zich op eco

n m1 h g ·bi cl dicht tegen de vvo aan. Ze nam, ook naar eigen zeg-, 
n, I ·d me r de g daante aan van een gewone sociaal-liberale par

liJ n \ rrloor daardoor veel van haar aantrekkingskracht. 
\I g ·volg hi rvanis r ter linkerzijde in Nederland eigenlijk nog 

nwr t' •n 'post-materialistische' partij over: het betrekkelijk radicale 
nl ink . Want d PvdA, die in 1994 nog veel milieu in haar pro

~mma d · ·d en e n ontspannen arbeidsbestel aanprees, heeft een 
I trad1tion I r aanzien gekregen. Werk, inkomen, sociale voorzie

n! n ('~t ·rk n o iaal'): het zijn belangrijke thema's, die de PvdA 
' n Jaar w r v rkiezingswinst hebben bezorgd. Maar ze zijn te' smal' 
m k1 1 ·r met m er immateriële voorkeuren te binden. 

Daar komt bij dat de PvdA een bestuurderspartij aan het worden is, 
m t ~ ·iniggcvorl voord zwakke plekken van het openbaar bestuur en 
d prohl·m n van d d mocratie. GroenLinks weet als oppositiepartij 

tuurlijk l'n politi k falen (Srebrcnica, Bijlmerramp, uitbreiding 
h1phol) \\ •I aan de kaak te stcll n, maar loopt evenmin voorop in het 

d flk, n O\ ·r d to komst van de democratie. 
M t and ·r • woord n: de neergang van o 6 6 slaat een gat in het 

r 1 ., • sp ctrum, dat, mocht die neergang doorzetten, mede 
r d Pvd opgevuld moet worden. Daar zal ze programmatisch ge

n d handen vol aan h bbcn. 'Naar links' is in die omstandigheden 
n 1t ltl' imp I d vi s; leedvcrmaak over wat o 6 6 overkomt al helc

nwl u1t den hoz . 
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