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Een teveel aan hemel
bestormerij 

Het geworstel van de Partij van 
de Arbeid met gewijzigde om
standigheden en haar koers valt 
haar zwaar en is vooralsnog niet 
ten einde. Hoewel het partijpro
gramma 'Wat mensen bindt' een 
goed onthaal kreeg omdat het 
elan uitstraalt, is het optreden van 
de PvdA in het openbaar momen
teel weinig wervend te noemen. 

Fractievoorzitter Wallage 
noch partijvoorzitter Rottenberg 
zijn er tot nu toe in geslaagd de 
parti j tot discussie en bezinning te 
brengen. Een direct gevolg hier
van is dat een groot deel van de 
PvdA zich bevindt in een situatie 
die als verkrampt valt te om
schrijven. De betogen en argu
menten van de toonaangevenden 
binnen de PvdA maken meer en 
meer een achterhaalde indruk. 
Ze lijken de aansluiting met de 
werkelijkheid te missen, de ver
keerde toon te treffen. Waardoor 
komt het toch dat zo hardnekkig 
aan bepaalde standpunten en 
overtuigingen wordt vastgehou
den? 

Buitenstaanders zullen verwij
zen naar diepliggende overtuigin
gen en beginselen. Kortom, ver
klaringen vanuit een sociaal
democratisch gedachtengoed, 
vanuit een traditie. Dit blijkt ech
ter niet altijd het geval te zijn. 
Mijn stelling is, dat veel van de 
huidige verstarring binnen de 
PvdA voortkomt uit een dogma
tisch vasthouden aan gedachten 
ontwikkeld gedurende de voor
spoedige jaren zestig/zeventig. 
Niet de sociaal-democratische 

traditie, maar de tijdgeest van de 
flower power zit de PvdA in de weg. 
Aan de hand van een paar voor
beelden wil ik dat illustreren. 

Dwalinsen en oude sedachten 

Als gevolg van een ware rancune 
tegenover het c D A heeft de PvdA 
een van haar belangrijkste uit
gangspunten verwaarloosd: het 
belang van gemeenschapszin en 
het gezin. Te veel is de PvdA 
meegegaan met de waan van de 
dag. Door ons sociaal-democra
ten is wei eens besmuikt gelachen 
als het CDA het gezin prominent 
als hoeksteen van de samenleving 
voorstelde. Terwijl in de traditie 
van de PvdA het gezin toch ook 
werd gezien als bron van sociale 
cohesie. Op onder andere het 
terrein van de uitvoering van uit
keringen en de fiscale afstemming 
heeft de PvdA te veel het individu 
voor ogen gehad, terwijl ze bij 
onderwijs en bestuur te gemak
kelijk voor schaalvergroting en 
het opdelen van oude vertrouwde 
structuren is geweest, zonder de 
nadelige sociale consequenties 
ervan te overdenken. Een kente
ring is hier gelukkig zichtbaar. 

Grote groepen mensen in onze 
samenleving kunnen de grote 
mate van vrijheid die zij krijgen 
toebedeeld niet of nauwelijks 
aan. Zelfsturing en . zelfcontrole 
zijn vaardigheden waarover niet 
een ieder beschikt. Dit negeren 
lijdt tot misstanden in de samen
leving en is voor betrokkenen zelf 
ook geen genoegen. Gedacht kan 
worden aan ( ex)psychiatrische 
patienten, zwerfjongeren, drugs
gebruikers, 'a-socialen', maar 
ook allochtonen. Het aanbieden 
van meer structuur en sturing aan 

deze mensen zou naar patemalis
tische overheidsbemoeienis rie
ken, maar hiermee zouden deze 
mensen die nu in penibele situ
aties verkeren wei eens meer 
geholpen kunnen zijn. 

De afschaffing van de dienst
plicht, ook vurig ondersteund 
door sociaal-democraten, is een 
ander voorbeeld waarbij de 'vrij
heid-blijheid' -gedachte bij de 
PvdA domineert hoven andere 
afwegingen. Als uitvloeisel van 
de Franse Revolutie bestaat het 
Ieger uit dienstplichtigen, uit het 
volk. De achterliggende gedachte 
is dat een Ieger samengesteld uit 
een afvaardiging van de gehele 
samenleving niet tegen zijn eigen 
volk ingezet kan worden. Dienst
plicht is van oudsher een belang
rijke pijler van de democratie . De 
beslissing om de dienstplicht af te 
schaffen, net als de afwijzing van 
zoiets als een sociale dienstplicht, 
laat zien hoe moeilijk de PvdA het 
heeft met plichten. Terwijl mili
taire dienstplicht en/ of sociale 
dienstplicht het enige instrument 
is, dat jonge burgers op een peda
gogisch gunstig moment in aanra
king laat komen met aile sociale 
lagen van onze samenleving. Een 
gemiste kans om de sociale bin
ding in onze samenleving te ver
sterken derhalve. 

Zeer duidelijk komt de botsing 
tussen ideologie en werkelijkheid 
tot uiting bij de vluchtelingen
problematiek. Acceptatiegron
den voor toelating die nu gelden, 
waren tien jaar terug voor de 
PvdA ~naanvaardbaar. Wallage 
heeft gesteld dat het vluchtelin
genvraagstuk niet als een getals
matig probleem mag worden ge-
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zien. Oat klinkt mooi, maar de 
werkelijkheid is natuurlijk dat het 
juist de getallen zijn die ervoor 
zorgen dat ook Nederland steeds 
strenger wordt in haar toelatings
beleid. Over soo asielzoekers per 
jaar zou niemand zich druk rna
ken in dit land, over 35.ooo wei. 

De teruaval van de PvdA 
Politiek is een hard vak, zeker in 
een democratie . Continu bestaat 
er een spanning tussen wat goed 
geacht wordt voor de mensen en 
datgene wat de mensen willen. 
De PvdA heeft naar mijn smaak te 
lang zoete broodjes willen verko
pen. Over misdaad en uitkerings
fraude mocht tijden lang niet 
worden gesproken. Vee! is hierin 
veranderd; het w A o -debacle 
heeft vee! los gemaakt. 

De voortdurende electorale 
terugval van de PvdA kan voor 
een groot dee! worden toege
schreven aan een te hoog gehalte 
aan hemelbestormerij. Ideal en 
zijn mooi, maar binding houden 
met de burgers in de samenleving 
is nodig. Nu, na de schokkende 
uitslagen van de Provinciale-Sta
tenverkiezingen, wordt opnieuw 
door een groot dee! van de nog 
resterende PvdA-aanhang gesteld 
dat deze duikeling een gevolg is 
van een slechte opkomst, onvol
komenheden in de uitleg van het 
beleid aan de burgers, en uiter
aard, vvo-leider Bolkestein die 
op het ongenoegen van de men
sen heeft ingespeeld. Staats
secretaris Schmitz: 'Liever een 
iets (sic!) kleinere PvdA, dan op 
het hellende vlak raken en je 

aileen nog bekommeren om de 
vraag ofhet jezelf goed gaat. ' 

Liever de kop in het zand ste
ken en moed putten uit het feit 
dat wij tenminste nog fatsoenlijk 
zijn? Recente uitspraken van 
Europarlementarier 0' Ancona 
om te Iaten onderzoeken of de 
vvo sluipenderwijs ideeen over
neemt van extreem-rechts, doen 
de PvdA meer kwaad dan goed. 
Zulke uitspraken roepen de vraag 
op of er soms groeperingen bin
nen de PvdA zijn die de werke
lijkheid niet helder onder ogen 
(durven) zien. 

De achterban heeft het Iaten 
afweten is de reactie bij de teleur
stellende verkiezingsuitslagen 
van de PvdA. Meer uitleg zou 
nodig zijn om de uitkeringsge
rechtigden, modaal verdieners en 
daaronder, buitenlanders en 
bejaarden te overtuigen van de 
verdiensten van de partij. Voor 
een deel is dit wederom het nege
ren van de werkelijkheid . Het 
zijn de 'gewone' mensen in 'de 
wijken' die om zich heen zien wat 
het betekent om door de elite van 
de sociaal-democraten opge
zadeld te worden met de proble
matiek van cultuurbotsingen, 
segregatie, verlaging van uitke
ringen, bedreiging van arbeids
plaatsen. Meer asielzoekers toe
laten betekent in de redenering 
van deze mensen meer werklo
zen in Nederland, toenemende 
druk op de buurten met sociale 
woningbouw, aantasting van de 
sociale structuur van de buurt, 
etcetera. En geef ze eens onge
lijk. Er wordt vaak wei erg ge-

makkelijk over de eigen achter
ban gezegd, dat zij verkeerd zou 
denken en het nog niet zou begrij
pen. Eerder begrijpen vee! politi
ci en een groot dee! van de opinie
smaakmakers in dit land het ver
schil niet tussen theorie en prak
tijk, tussen prediken en politiek 
bedrijven. 

Een grote verschuiving is zich 
aan het voltrekken op het politie
ke veld. Wil de PvdA dit proces 
keren dan moet zij electorale 
ondersteuning vanuit de midden
groepen in de samenleving zien te 
bewerkstelligen. Oat vereist 
minder retoriek en minder hoog
dravendheid, en meer nuchter
heid. Men moet zich meer bezig
houden met die zaken die burgers 
belangrijk vinden. 

De PvdA kan niet volharden in 
het uitdragen van standpunten 
die een getuigenispartij niet zou
den misstaan, maar die niet thuis
horen bij een partij die verant
woordelijkheid wil dragen en Iei
ding wil geven aan dit land. 

Het is goed als een politieke 
partij bij tijd en wijle haar over
tuigingen en beginselen door
denkt, om aldus tot bijstelling te 
komen. Zodoende kan voorko
men worden dat een ideologisch 
gedreven gedachtengoed als dat 
van sociaal-democraten, verstart 
tot dogmatiek. 
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