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Het conares van Zwolle 

De PvdA als 

Het niveau van de drie dis
cussierapporten 'De PvdA 
en de stad, een politiek 
pamflet', 'De Sociale Staat 
van Nederland', en 'De 
wonderbaarlijke terugkeer 

goed gezin 
Aantekeninaen 

vancif de zijlijn 

inzichten die mijn onder
zoek naar de betekenis van 
cultuur voor de economie 
tot dusver heeft opgele
verd. Mijn oplossing geeft 
een mogelijke manier van 
denken aan en komt in de 
vorm van een metafoor. 
Misschien he eft u, de lezer, 
daar wat aan. 

van de solidariteit' is op
merkelijk hoog. Misschien 
ben ik vooral zo onder de 
indruk omdat ik de kreteri
ge rapporten van de Arneri
kaanse politiek gewend 
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ben. Hoe dan ook, dit is 
diepzinnig en doordacht werk - net zoals het ver
kiezingsprogramma 'Wat mensen bindt' overigens 
- en vraagt erom serieus genomen te worden. 

Die kans kreeg ik van de redactie. De vraag was 
aan te geven welk hoofdstuk ik had willen toevoe
gen. Nog voordat ik een letter had gelezen had ik 
daar een duidelijk beeld van. Want als buitenstaan
der krijg ik een verwarrende boodschap van de 
PvdA via de media. Echt aangesproken ben ik ook 
niet, dus dat zou in dat hoofdstuk moeten gebeu
ren. Ik nam me voor te schrijven over de misplaats
te retoriek van opstandigheid en verontwaardiging 
van een partij die minstens medeverantwoordelijk 
is voor de status quo (Drees en Den Uyl), en verder 
over het onvermogen en wellicht de onmogelijk
heid de retoriek aan te passen aan de veranderende 
gemoedstoestand van het volk. Hoe voorbarig was 
ik weer eens geweest. Want deze drie rapporten 
gaan over die retorische omslag, over een andere 
toonzetting. Zoveel van wat ik kwijt wilde, kwam 
ik erin tegen. Wat kon ik vanaf de zijlijn nog toe
voegen? 

Dat althans was mijn indruk tijdens het lezen. 
Nu, na enige tijd van bezinning, ben ik de kluts 
weer kwijt. Ik vind het gewoonweg moeilijk vast te 
stellen waar het in deze rapporten uiteindelijk over 
gaat. Ik was dus weer in de war. 

In het volgende probeer ik mijn verwarring op 
te lossen. Mijn benadering wordt ingegeven door 
e{m mengeling van persoonlijke belevenissen en 

Een waardenconjlict 

Om een lang verhaal kort te 
maken, de oorzaak van de verwarring zocht ik in 
verkapte en verdoezelde tegenstrijdigheden in de 
waarden die de PvdA in het algemeen en deze rap
porten in het bijzonder uitdrukken. De partij wil 
van verschillende wallen eten en komt daarbij met 
zichzelfin de knoop. 

Dat we allemaal in de knoop zitten, en de partij 
dus ook, is op zich niets bijzonders. Het zou alleen 
helpen als weer eerlijk voor uit te komen. Om zelf 
de eerste stap te nemen: er gaat vrijwel geen dag 
voorbij dat mijn superego zich niet schaamt voor 
mijn handelingen. Ik herinner me die daklose 
vrouw uit Washington D.C. maar al te goed. Iedere 
dag liep ik haar voorbij op weg naar de metro. Soms 
gaf ik haar een quarter. Thuis spendeerde ik handen
vol geld aan mijn reeds uitzonderlijk bevoorrechte 
kinderen. Dat klopte niet, zei mijn superego mij. 
Mijn superego en mijn alledaagse ik zaten dus in de 
knoop. 

Kennissen die in de vrije markt en het autonome 
individu geloven - daar heb ik er nogal wat van in 
de vs - , zien de knoop niet. Vrijheid, blijheid, is 
hun lijfspreuk. Progressieve vrienden in de vs 
erkennen mijn probleem en vinden dat we met ons 
allen hypocrieten zijn omdat we solidariteit predi
ken maar uiteindelijk vooral voor de eigen soort 
zorgen. Hier in Nederland ligt het weer anders. 
Nederland heeft immers het solidariteitsgevoel 
gelnstitutionaliseerd in de vorm van een verzor
gingsstaat en dat zou mijn superego moeten bevrij -
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den van haar gewetensproblemen. Hier zou de 
knoop zich dus niet voordoen. 

Op de keper beschouwd is de Nederlandse hou
ding echter minstens zo hypocriet als mijn gedrag in 
de vs. Nederlanders kampen met hetzelfde pro
bleem dat ik had in Washington. Ondanks onze 
luidkeelse protesten tegen discrimatie van welke 
soo-.:t dan ook, ondanks het heilige geloof in solida
riteit, en ondanks de hartstochtelijke belijdenis van 
de fundamentele gelijkwaardigheid van aile men
sen, discrimineren wij Nederlanders op grandiose 
schaal en negeren wij de mensen die onze betrok
kenheid echt nodig hebben. Onze daadwerkelijke 
solidariteit gaat immers niet verder dan onze gren
zen - en dat is niet erg ver. Onze zorgzaamheid is 
gereserveerd voor mensen met een Nederlands 
paspoort. De miljarden die echt om zorg verlegen 
zitten, kunnen ons wei vergeten. Via onze zoge
naamde ontwikkelingshulp krijgen ze relatief heel 
wat minder toegeworpen dan de quarter die ik zo 
nu en dan aan die daklose vrouw gaf. Solidariteit? 
Kom nou. Discriminatie? Jazeker. 

Nog hoor ik Den Uyl een menigte socialisten in 
Washington oc met zijn Nederlands Engels beroe
ren met zijn uitroep dat solidariteit niets betekent 
als het niet om aile mensen in de wereld gaat. Mooi 
was dat. Het is een gedachte waarbij de borst zwelt 
en de ogen branden. De drie rapporten geven aan 
dat de PvdA deze waarde in het vaandel wil blijven 
dragen. En terecht, zou ik zeggen. 

Maar de waarde van solidariteit zonder grenzen 
is een zondagswaarde, oftewel een waarde die 
vooral beleefd wordt wanneer de vereisten van bet 
dagelijkse Ieven even aan de aandacht ontsnappen. 
Maandag is een andere dag, ook voor een politieke 
partij. Op maandag worden de centen geteld, moe
ten zakelijke afspraken gemaakt worden, en wordt 
er gewerkt opdat het eigen gezin te eten heeft. Dan 
gelden dus andere waarden. De waarde van bet 
eigen belang, bijvoorbeeld, dan wel het belang van 
de eigen kring of de eigen natie. 

Door de week dwingt de onzekerheid van het 
alledaagse Ieven ons tot compromissen en zakelijk
heid. Dan gaat het erom verantwoordelijk te zijn, 
dus ook financieel verantwoordelijk. 

De zondagswaarden botsen met de waarden van 
door-de-week. De gemakkelijkste manier om met 
het conflict om te gaan is te doen alsof de neus 
bloedt. Zondag over naastenliefde praten en door 
de week langs de mensen lopen die om onze liefde 
verlegen zitten: erg moeilijk maken we het elkaar 

niet. De PvdA vormt hierop geen uitzondering. 
Kijk maar naar de rapporten. Uitgangspunt lijkt te 
zijn dat de partij een lijn kan trekken en een eendui
dig stelsel waarden kan uitdragen. Solidariteit 
gekoppeld met de discipline van de markt. Of 
zoiets. Alsof die twee waarden met elkaar verenig
baar zijn. In werkelijkheid botsen de zondagse 
waarden van solidariteit met de door-de-weekse 
waarden van verantwoordelijkheid en discipline. 

Een zondags-partij 
Lang is de partij vooral een zondagspartij geweest 
door te hameren op de waarden van solidariteit en 
emancipatie. Er zijn veel mooie programma's uit 
voortgekomen. Maar ook veel problemen. De ster
ker wordende twijfels over het ideale van de ver
zorgingsstaat zijn ongetwijfeld het gevolg van het 
groeiende besef dat zo'n staat ook haar prijs kent. 
Daar !open we althans door de week tegen op. Dit 
verklaart de groeiende door-de-weekse mentaliteit 
met carnpagnes voor financiele verantwoordelijk
heid (waardoor het mogelijk werd een PvdA-minis
ter aan te treffen met de hand op de overheids
beurs), meer ruimte voor de discipline van de 
markt (het pleidooi van de liberale vleugel), meer 
eigen risico (zie 'De sociale staat'). 

Zoals gezegd, de zondagse- en door-de-weekse 
sentimenten staan op gespannen voet. Ik zie me nog 
als student de autorijdende kerkgangers vervloeken 
die me een lift weigerden op zondag. lk deed een 
beroep op hun zondagse waarden, maar zij dachten 
in het zicht van een verdwaald en slordig gekleed 
element liever in door-de-weekse termen. Waar
om ook niet? Kalma wil de partij herinneren aan 
haar zondagse boodschap door de door-de-weekse 
mentaliteit te bekritiseren. Waarom ook niet? Het 
door-de-weekse gedoe ziet er op zondag slecht en 
bezoedeld uit. Op zondag heeft ons superego de 
kans het door-de-weekse ik bestraffend toe te spre
ken. Maar die zondagse aantijging stuit degenen te
gen de borst die de verantwoording op zich hebben 
genomen orde op zaken te stellen. Waarom ook 
niet? In hun ogen heeft de zondagsdenker gemakke
lijk praten. Op zondag kunnen we ons voornemen 
a! onze bezittingen te delen met de behoeftigen en 
volledige gelijkheid na te streven. Door de week 
moet het brood op de plahk en willen onze !evens
partners dat we ons verantwoordelijk gedragen. 
Stelt u maar eens voor wat de reactie van mijn 
vrouw zou zijn als ik ons hebben en houden ver
koop om de armen van Washington te kunnen bel-
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pen? En wat zou er met het kabinet gebeuren als 
Pronk zijn zin krijgt en Nederland niet een maar 
vijf, nee twintig percent van haar inkomen over
maakt naar Afrika? Door de week vraagt om een 
ander verhaal. 

Een partij die het door-de-weekse en het zon
dagse op een lijn wil stellen kan niet anders dan de 
buitenstaander in de war te brengen. Ze doet dit 
vooral door niet eerlijk voor het conflict uit te 
komen. 

Daarmee zijn de oorzaken van mijn verwarring 
nog niet uitgeput. Er is immers ook de avond, ofte
wel de tijd voor de intellectuele en kunstzinnige 
in spanning. Denkt u maar aan Marx die ons zag 
jagen in de ochtend, vissen in de middag, het vee 
verzorgen in de vooravond, en een kritische discus
sie voeren na het eten. Die kritische discussie is toe
vallig mijn terrein, dus vergeef me als ik hier even 
bij stil sta. In het intellectuele en het kunstzinnige 
gaat het uiteindelijk om het Goede, Ware en 
Schone. Althans daar ga ik van uit. Belangrijk is het 
te realiseren dat in dat streven we ons komen te 
bekommeren om de waarden van kwaliteit en dis
tinctie. Dat is mooi maar dergelijke intellectuele 
waarden horen zeker niet thuis op zondag - want 
dan geloven we in gelijkheid en dus niet in distinctie 
- en liggen moeilijk door de week - want dan gaat 
het toch in de eerste plaats om een boekhouders
mentaliteit. Je zou zeggen dat een partij van de 
arbeid zich niet met de avond bezig hoeft te houden. 
Maar sinds ze toch vooral een partij voor intellectu
ele werkers geworden lijkt te zijn, is er geen ontko
men aan. Lees de paragraaf over het cuJtureel 
beleid in het verkiezingsprogramma er maar op na: 
de partij vindt dat Kunst goed is voor het volk. 
Vindt het volk dat ook? Het aanbod op de buis geeft 
een klinkklaar antwoord. Nee dus. Het meespelen 
van intellectuele waarden in het partij-denken is 
een andere reden tot verwarring. 

Kortom, de partij lijkt goed over hoop te liggen 
door deze drie conflicterende waardensystemen 
aan te hangen zonder daar duidelijk over te zijn. 

Een oplossing in de vorm van metcifoor 
Mijn oplossing voor dit probleem komt door het 
contrast tussen de verschillende waardensystemen 
in een ander Iicht te plaatsen. Hoe riskant dit ook 
moge zijn, gezien de vele verkeerde associaties die 
mensen zullen hebben, leur ik reeds enige tijd met 

het voorstel te denken in termen van het moederlij
ke en het vaderlijke. (Ik hoorde Pim Fortuyn on
langs hetzelfde voorstellen dus blijkbaar hangt dit in 
de Iucht.) Je zou kunnen zeggen dat de PvdA na 
jaren lang het moederlijke instinct uitgedragen te 
hebben, nu het vaderlijke wil aanzetten. Den Uyl 
symboliseerde het moederlijke met zijn verzeke
ring dat iedereen recht heeft op economische 
zekerheid en zorg in geval van welke pech dan ook. 
Het overwicht van het moederlijke instinct maakte 
de verzorgingsstaat mogelijk. 

Met het besef dat de moederlijke benadering 
afhankelijkheid en passiviteit in de hand werkt (zie 
'De sociale staat'), lijkt een aantal PvdA-ers een 
verschuiving in de richting van een vaderlijke aan
pak voor te staan. Zo zou althans hun pleidooi voor 
meer marktdiscipline, meer verantwoordelijkheid 
van werkenden alsmede werklozen, en meer eigen 
risico (en dus minder zekerheid) uitgelegd kunnen 
worden. De partij wil nu ook stevige taal. Terecht 
dunktme. 

De andere toonaanzetting zou verwarrend wer
ken ware het niet dat we er in termen van de fami
liemetafoor over kunnen denken. Ook al is een bot
sing tussen vaderlijke en moederlijke waarden on
vermijdelijk, in een goed gezin komen ze in even
wicht. Ik zie de huidige discussies dan ook als een 
aftasten van dit evenwicht. Dat mensen binnen en 
buiten de partij daarbij in de war geraken, is in dit 
Iicht niet verwonderlijk. Ieclere wijziging in een 
rolverdeling is verwarrend. Na jaren gewend ge
raakt te zijn aan de moederlijke retoriek van de zorg 
en solidariteit, komt het beroep op vaderlijke waar
den ongeloofwaardig over. Toch zal het daarom 
gaan in de komende tijd. 

Om kort te zijn, de PvdA ontkomt niet aan het 
beeld in de war te zijn. Het gevaar is groot is dat de 
onderhandelingen met de conflicterende waarden
systemen als inzet uitmonden in een welles-nietes 
verhaal. Is de PvdA een goed gezin dan weet ze het 
vaderlijke en moederlijke in evenwicht te brengen. 
Dan weet ze ook dat er ruimte moet blijven voor 
een bevlogen zondagsgevoel (zie Kalma's rapport) 
naast een gezonde door-de-weekse mentaliteit. Het 
een kan niet zonder het ander. Gebeurt dat wel dan 
wordt de PvdA ofwel een fundamentalistische of 
een pragmatische partij. Aan geen van heiden heb ik 
een boodschap. Ik hoop u ook niet. 
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