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HOOFDEN & ZINNEN 

Niet de boodschap 
maar het signaal 

Geen bruin zonder rood, moet 
Ruud Vreeman gedacht hebben 
toen hij een brief ontving van een 
'aantal mensen uit overwegend 
christen-democratische en soci
aal democratische kring' die van 
plan waren in een zestal bijeen
komsten van gedachten te wisse
len over de grondslagen van de 
sociale rechtsstaat. Hij schoof zelf 
ook maar aan bij deze christen
socialistische samenspraken en 
ondertekende de daaruit voort
komende verklaring Om de demo
cratische en sociale rechtsstaat. Over 
het resultaat moet men in de 
gespreksgroep buitengewoon 
tevreden zijn geweest. Want de 
inkt van de verklaring is nog niet 
opgedroogd, of men wendt zich 
al tot de besturen van PvdA en 
CDA met het verzoek om de 
opstellers 'de vrijheid te geven 
deze te publiceren' . Een intrige
rende vraag omdat er in 
Nederland vrijheid van menings
uiting bestaat- een onmisbaar uit
vloeisel van de grondslagen van 
de democratische en sociale 
rechtsstaat. Maar misschien 
hopen de briefstellers vooral op 
steun voor hun initiatief. Na hun 
deemoedige verzoek komt de aap 
uit de mouw. 'De gespreksgroep 
zou het een goed idee vinden als 
uw beider wetenschappelijke 
bureaus in een gezamenlijk pro
ject een systematische studie 
ondernemen naar grondslagen en 
vormgeving van de sociale rechts
staat om een en ander te verdie
pen en te concretiseren'. Uw bei
der wetenschappelijke bureaus! 
Kennelijk meent men dat deze 

instellingen er zijn om directie
ven van partijbesturen uit te voe
ren. Maar het gaat natuurlijk om 
het 'gezamenlijke project' want 
dit kan naar buiten toe worden 
getoond als zinnebeeld van een 
mogelijke toekomstige rege
ringssamenwerking van PvdA en 
CDA in een bruine coalitie. 

Deze brief maakt natuurlijk 
bijzonder nieuwsgierig naar de 
inhoud van de gesprekken. 
Inderdaad is er nog wel wat te 
verdiepen en te concretiseren. 
De vraag hoe het eigenlijk gesteld 
is met de praktijk van de demo
cratische en sociale rechtsstaat 
wordt bijvoorbeeld in het geheel 
niet onderzocht. Het gaat kenne
lijk niet om de analyse van even
tueel bedreigende ontwikkelin
gen, maar om het uitspreken van 
goede intenties. Men heeft een 
'fundamentele overeenstemming' 
bereikt, na vijfkeer praten al, die 
overigens onverlet laat dat zich 
'bij de interpretatie en conse
quenties van deze uitgangspunten 
accentverschillen zullen openba
ren'. Dat klinkt vertrouwd, alsof 
een regeeraccoord in de maak is. 

Nobele aedachten 
De fundamentele uitgangspunten 
zelf klinken nog vertrouwder. 
'De leden van de gespreksgroep 
vinden dat de mens - ieder mens 
en alle mensen - een wezen is 
met een eigen waardigheid en dat 
het de opdracht is van de persoon 
en van de georganiseerde samen
leving om deze waardigheid te 
ontwikkelen en zo goed mogelijk 
tot haar recht te laten komen.' 
Daar kan paars het mee doen. Er 
vallen woorden als 'sociale 
gerechtigheid' en 'solidariteit'. 
De vijand wordt een ferme trap 



rectie
te voe
ijk om 
'want 
mrden 
:meen 

rege
;dA en 

uurlijk 
aar de 
ekken. 
wat te 
iseren. 
~esteld 
demo
ltsstaat 
geheel 
kenne-
1 even
dcelin-
en van 
:ft een 
1ming' 
al, die 

1t zich 
conse
mnten 
pen ba
l, alsof 
1akis. 

mnten 
twder . 
sgroep 
: mens 
~zen is 
en dat 
~rsoon 

amen
.eid te 
Jgelijk 

' •men. 
en. Er 
;ociale 
riteit'. 
te trap 

s &..o 11 1996 

HOOFDEN & ZINNEN 

gegeven als men zich grote zor
gen zegt te maken dat het per
spectief op sociale gerechtigheid 
uit het zicht lijkt te verdwijnen. 
Men heeft zich in het beleid zover 
verwijderd van de christelijk
sociale en sociaal-democratische 
tradities dat men het nodig acht 
'het geheugen van ons allen wat 
op te frissen'. 

Gezeten achter zijn bureau 
leest Ruud Vreeman de namens 
hemzelf aan het bestuur van de 
PvdA gestuurde brief. Het moet 
hem allemaal bekend voorko
men. 'In een moderne economie 
zijn kapitaal en arbeid tot samen
werking geroepen ter realisering 
van een gemeenschappelijk goed: 
een rechtvaardige en vreedzame 

Geefmij maar 
Amsterdam 

De vestigingsplaats van een poli
tieke partij als de PvdA leent zich 
niet voor een publiek debat. 
Behalve als de beslissing erover in 
relatie staat tot het functioneren 
van een partij in het democratisch 
bestel. En daarvan is in dit geval 
naar mijn overtuiging sprake. 

Het partijbestuur van de PvdA 
heeft besloten dathet kantoor van 
deze politieke vereniging over 
drie jaar naar Den Haag dient te 
verhuizen . Regeren is vooruit
zien, zou je denken; een verstan
dige beslissing dus. Dat valt bitter 
tegen, omdat er aan het besluit 
eigenlijk geen enkele expliciete 
visie over wat een sociaal-demo
cratische partij in het huidige 
tijdsgewricht zou moeten zijn ten 

samenleving.' Zo is het maar net. 
Alleen, wie moet er eigenlijk van 
deze nobele gedachten overtuigd 
worden? Is die samenwerking van 
kapitaal en arbeid niet ook precies 
een van de uitgangspunten van de 
liberale traditie? Vreeman fronst 
de wenkbrauwen. Zouden libera
len en liberale sociaal-democra
ten werkelijk tegenstanders zijn 
van het streven naar sociale 
gerechtigheid of, erger nog, niets 
zien in de menselijke waardig
heid? Vaag staat hem bij dat libe
ralisme iets met vrijheid te maken 
moet hebben en vrijheid iets met 
menselijke waardigheid en men
selijke waardigheid iets met 
democratie en democratie iets 
met de rechtsstaat. Veel is er met 

grondslag ligt. Dit gebrek aan 
visie lijkt zich tot een hardnekkige 
eigenschap van het partijbestuur 
te hebben ontwikkeld. Enige 
jaren geleden, toen de PvdA als 
gevolg van dalend ledental ook al 
moest reorganiseren, werden 
adviesbureaus ingehuurd om 
voorstellen te ontwikkelen zon
der dat het toenmalige partijbe
stuur hen ook maar enige richtlijn 
verschafte. Het ontbrak het be
stuur aan een opvatting over 
plaats en functie van partijen in 
ons politiek bestel, en daarmee 
aan gevoel van richting voor een 
vernieuwde partijorganisatie. 

Laten we het belang van de 
plek waar een partijkantoor is 
gevestigd niet overdrijven. Maar 
om nu naar Den Haag te gaan ver
huizen voor de syneraie met de 
fractie, zoals het partijbestuur 
bedacht heeft, lijkt me een reden 

deze mooie woorden dus niet 
gezegd. De plechtige verklaring 
is meer een signaal dan een bood
schap. Als concrete voorstellen 
voor veranderingen in het sociale 
beleid ter sprake komen, gaat het 
gesprek aan accentverschillen ten 
onder . Straks zullen Wallage en 
Bolkestein, W olffensperger en 
Rosenmöller nog opgewekt aan
schuiven onder de paraplu van de 
menselijke waardigheid. Want 
daaronder wil iederéén wel 
schuilen tegen het kwaad in de 
wereld. 
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om er nietheen te gaan. Hetargu
ment van synergie zou passen in 
een partij, waarin de politieke 
vereniging als verlengstuk van de 
parlementaire fractie wordt ge
zien. Maar zo'n partij heeft de 
PvdA juist niet willen zijn. Zij 
heeft steeds gezocht naar een 
vruchtbare verhouding tussen de 
party in par/iament enerzijds, de 
vereniging als maatschappelijke 
organisatie anderzijds. Dat is niet 
alleen verstandig voor de partij 
als bredere vereniging, maar ook 
voor de fractieleden, die met een 
zekere onafhankelijkheid ten op
zichte van hun partij horen te 
kunnen functioneren . 

Er zijn periodes geweest waar
in de tegenstelling tussen het par
lementaire Den Haag en het acti
vistische Amsterdam belachelijke 
proporties aannam . Maar inmid
dels is die tijd voorbij . Veeleer 
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