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Linkse maten?



Linkse samenwerking. Al tientallen jaren bor-
relt dit thema om de zoveel tijd op, ook nu weer. 
De verenigde oppositie van PvdA, GroenLinks 
en sp tegen Balkenende prikkelt de fantasie en 
de gunstige peilingen poken de illusie verder 
op: 76 zetels, dus het kan! Nee, het kan niet. Het 
moet ook niet.
 Die virtuele meerderheid zal er in de praktijk 
nooit blijken te zijn. Bij geen enkele na-oorlogse 
verkiezing heeft links ooit een meerderheid 
verworven. Zelfs voor het legendarische kabinet-
Den Uyl was confessionele (gedoog-)steun no-
dig, weet u nog? Zeker, de tijden zijn veranderd, 
ook electoraal. Het stemgedrag is onvoorspel-
baarder geworden, dus wie weet. Maar dan stel 
ik de volgende vraag: betekent ‘links’ tegenwoor-
dig nog hetzelfde als in de roemruchte seventies? 
Zijn GroenLinks, sp en PvdA het wel voldoende 
met elkaar eens om een stabiele coalitie te kun-
nen smeden?
 Mijn antwoord is: nee. Anderen bekritiseren 
is makkelijker dan zelf zaken moeten oplossen. 
De gezamenlijke oppositie van de drie partijen 
verdoezelt de onderlinge tegenstellingen. En 
die zijn fundamenteel. Oké, ten aanzien van 
een ‘klassiek-links’ thema als inkomenspolitiek 
zou samenwerken nog kunnen, zeker nu Femke 
Halsema hierin een draai lijkt te maken (lees de 
interessante nota Vrijheid eerlijk delen).
 Maar de echte kloof ligt elders, namelijk bij 
dé sociale kwestie bij uitstek: de multiculturele 
samenleving. Als het gaat om de vaak gespannen 
omgang tussen allochtonen en autochtonen, 
wat is dan precies ‘links’? Is het dan links om, zo-
als GroenLinks onder aanvoering van Halsema 
doet, wel te klagen over de recente verharding 
van het politieke klimaat, maar te zwijgen over 
de oorzaken daarvan? Is het dan links om vrouw- 
en homo-onvriendelijke tendensen binnen de 
moslimgemeenschap te blijven bagatelliseren? 

 Anno 2005 komt links er niet meer mee weg 
om de falende integratie en hoge criminaliteit 
van sommige groepen allochtonen weg te wim-
pelen en mensen die dat aan de kaak stellen te 
verwijten dat ze de verkeerde krant lezen. Een 
morele ‘schone-handen-politiek’ voldoet mis-
schien in de oppositie, maar niet meer op het 
moment dat je zelf in het kabinet zit. Met poli-
tiek-correcte mantra’s los je geen problemen op.
 Misschien komt het door het grote aantal lo-
kale PvdA’ers dat in de steden aan het roer staat, 
maar feit is dat de PvdA zich ¬ zij het aarzelend 
¬ voegt naar de tijdgeest. In dit tijdschrift en 
op tal van andere plaatsen in de PvdA zijn in-
middels tal van voorstellen in bespreking die 
in het GroenLinks van Halsema als zijnde ‘stig-
matiserend’ naar de prullenbak zouden worden 
verwezen. En binnen het gedroomde linkse een-
heidsfront idem dito: ook daar zal GroenLinks 
de PvdA bij voortduring en op hoge toon tot de 
orde roepen. Van de linkse drie is de PvdA nu 
eenmaal de minst linkse. De partij zal dus in de 
ogen van de andere twee nooit ver genoeg willen 
(uitgelegd als ‘durven’) gaan. 
 De PvdA die zich door sp en GroenLinks de 
maat laat nemen? Nee bedankt! In mijn ogen 
is er niets mis met een PvdA die een progres-
sieve middenpartij wil zijn en zich nadrukkelijk 
wenst te scharen bij het ¬ om met Den Uyl te 
spreken ¬ ‘zondig ras der reformisten’.
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