
s& d  1 1  |  20 0 5

6

 Het blijft, ook na zestien jaar, verbazing en er-
gernis wekken dat een beroepsgroep die een groot 
beroep doet op de introspectie van de cliëntèle, zo 
weinig kritisch naar het eigen handelen en naar de 
eigen positie in de maatschappij kijkt. Wie draagt 
een adequaat behandelplan voor het gebrek aan 
lerend vermogen in de geestelijke gezondheids-
zorg aan?

job van amerongen 
Psychiatrisch verpleegkundige

Linkse liefde
Michiel van Hulten liet er geen onduidelijkheid 
over bestaan. In onder meer een kort vraaggesprek 
met de Volkskrant (2-11-2005) presenteerde hij zijn 
motto: ‘Over links als het kan, over rechts als het 
moet’. Hij sprak zich onomwonden uit voor op zijn 
minst een vriendelijk gebaar in de richting van 
GroenLinks en sp. Samenwerking met die partijen 
moest zeker worden onderzocht in de aanloop naar 
de Tweede-Kamerverkiezingen van 2007 — of zo-
veel eerder als mogelijk, zal menig sociaal-demo-
craat stiekem hopen.
 Van Hulten, die als partijvoorzitter nauw betrok-
ken zal zijn bij de campagne voor die verkiezingen, 
heeft het zich met zijn liefdesverklaring voor linkse 
samenwerking niet makkelijk gemaakt. De PvdA 
moet de grootste partij worden en Wouter Bos 
minister-president, zo meldde hij ook in het voor-
noemde interview. Dat streven laat zich echter las-
tig verenigen met het mikken op een linkse coalitie.
 Bekend zijn de ach- en weeverhalen van de kleine 
linkse partijen als zij met het naderen van de verkie-
zingen hun aanhang in de peilingen zien teruglopen. 
Dat gejammer is niet zonder reden: een deel van 
de stemmers kiest, als puntje bij paaltje komt, voor 
een grotere partij die kans maakt op regeringsdeel-
name. Dat was ook de angst van Jan Marijnissen bij 
de verkiezingen van januari 2003: ‘Alleen een grote 
sp dwingt de PvdA links van het midden te blijven. 
Houd Wouter Bos bij de les, stem lijst zes’. Het 
mocht niet baten. De PvdA wist te profiteren van de 

strijd om de macht door een deel van de linkse ‘stra-
tegische stemmers’ voor zich te winnen.
 De klacht van de kleinere partijen — het ver-
schijnsel doet zich aan de rechterkant van het 
politieke spectrum ook voor (‘Laat u niet verleiden 
door de macht, stem lijst acht’, aldus Rouvoet) 
— is veelal ongelukkig geformuleerd. De populaire 
voorstelling van zaken dat kiezers liever op een 
grote dan op een kleine partij stemmen is namelijk 
als zodanig onjuist. Het gaat kiezers niet zozeer 
om de omvang van een partij als wel om de vraag 
of een partij ja dan nee kans maakt om deel uit te 
maken van het (vermeende) machtscentrum van 
de Nederlandse politiek, het kabinet.
 En wat doet Van Hulten, als net gekozen 
voorzitter en beoogd campagneleider? Hij wijst 
nadrukkelijk op de wenselijkheid van een linkse 
coalitie. Daarmee zegt hij dat zij die overwegen 
sp of GroenLinks te stemmen dat wat hem betreft 
niet hoeven te laten als zij belang hechten aan 
de beantwoording van de machtsvraag. Immers, 
de PvdA hoopt met hun partijen uiteindelijk een 
coalitie te kunnen vormen. Aldus hebben zij geen 
enkele reden meer om klein-links juist met het oog 
op de macht (tijdelijk) vaarwel te zeggen en PvdA 
te stemmen.
 In het Nationaal Kiezersonderzoek van 2002 
blijkt precies dit verschijnsel zich voor te doen. 
Aan kiesgerechtigden werd een viertal scenario’s 
voorgelegd. In een ervan was de situatie zo, dat 
GroenLinks mogelijk onderdeel van een na de 
verkiezingen te vormen kabinet zou zijn, in drie an-
dere hypothetische situaties was dat niet zo. In die 
laatste gevallen ging tussen de 5 en 10 procent van 
de kiezers die eigenlijk van plan waren GroenLinks 
te stemmen om naar de PvdA. Echter, in dat ene 
geval waarin de eigen partij mogelijk coalitiepart-
ner zou zijn, gaf niemand zijn stem aan de grotere 
politieke geestverwant. Waarom zouden ze ook?
 Het is van tweeën een, zo lijkt het. Of de PvdA 
streeft ernaar zo groot mogelijk te worden, maar 
dan is het electoraal-strategisch niet bijster handig 
om vóór de verkiezingen te zeggen dat de voorkeur 
uitgaat naar een kabinet met sp en GroenLinks. Of 
Van Hulten en de zijnen zetten eerst en vooral in 
op een linkse coalitie, maar dan kan het wel eens 
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zo zijn dat, omdat de aanhangers van klein-links 
veel minder reden hebben om hun eerste politieke 
liefde ontrouw te zijn, de PvdA niet de grootste 
partij wordt — en daarmee ook niet het voortouw 
krijgt bij de formatie van een nieuw kabinet.
 Kortom, Van Hulten heeft zich, in het politieke 
jargon, met zijn opmerkingen over zijn electorale 
doelen bij de aanstaande Kamerverkiezingen een 
duivels dilemma op de hals gehaald.

joop van holsteyn
Universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar 
 Kiezersonderzoek, Universiteit Leiden

Landbouwdebat (1)
De Evert Vermeer Stichting (evs) heeft veel land-
bouwsentimenten beroerd met haar vraag om 
openheid over de Europese landbouwsubsidies die 
in Nederland worden uitgekeerd. Helaas liepen 
de gemoederen zó hoog op dat niet altijd goed 
werd begrepen waar het ons om te doen is — zo 
ook bij Niek Koning en Joep van den Broek (s&d 
2005/10). Zij stellen — onterecht — dat de evs 
alle landbouwsubsidies zou willen afschaffen en 
gooien ons op één hoop met de neoliberalen. Dat 
is te kort door de bocht. Wij gaan wel degelijk uit 
van sociaal-democratische principes. We zijn voor 
een gezond, duurzaam en sociaal rechtvaardig 
Europees landbouwbeleid. Daarbij denken we niet 
alleen aan Europese boeren, maar ook aan boeren 
in ontwikkelingslanden. 
 Niet alle landbouwsubsidies pakken slecht uit 
voor ontwikkelingslanden. Ons gaat het om de 
volledige afbouw van marktverstorende subsidies, 
zoals directe inkomenstoeslagen, productsteun, 
marktmaatregelen en exportrestituties — kortom, 
regelgeving uit de eerste peiler van het Gemeen-
schappelijk Landbouw Beleid. Deze subsidies zijn 
funest voor de ontwikkelingskansen van landen, 
omdat ze oneerlijke concurrentie en dumping in 
de hand werken. De tweede peiler, die gericht is op 
ontwikkeling van het platteland, kan in stand wor-
den gehouden om de waarde van het landschap te 

behouden. Daarbij moet voldoende ruimte blijven 
voor bescherming van de grondgebonden land-
bouw, op voorwaarde dat de productie effectief 
wordt beheerst.
 Afschaffing van handelsverstorende subsidies 
is geen panacee voor economische groei van ont-
wikkelingslanden. De Europese Unie ondersteunt 
haar landbouwsector met subsidies en schermt 
tegelijkertijd haar eigen markt af met hoge im-
portmuren. Dat is uiterst schadelijk beleid voor 
ontwikkelingslanden en daar willen we vanaf. De 
evs is echter geen voorstander van totale libera-
lisering van de agrarische markt, zoals Koning en 
Van den Broek suggereren. In veel landen zijn de 
voorwaarden voor een succesvolle liberalisering 
nog onvoldoende aanwezig. Wij pleiten ervoor dat 
ontwikkelingslanden het recht behouden om hun 
landbouwsector te reguleren, bijvoorbeeld via een 
preferentieel stelsel voor de Minst Ontwikkelde 
Landen (mol). Tarieven — zoals importheffingen 
— zijn het meest gebruikte en vaak ook het enige 
middel voor ontwikkelingslanden om hun land-
bouwsector te beschermen. In een preferentieel 
stelsel kunnen zij, voorzover nodig, producten 
aanwijzen die met het oog op voedselzekerheid en 
rurale ontwikkeling van tariefreducties dienen te 
worden uitgezonderd.
 Daarmee staat de evs op hetzelfde standpunt 
als Koning en Van den Broek. We zijn solidair met 
de arme boeren in ontwikkelingslanden. Die kun-
nen, in tegenstelling tot de rijkere boeren in die-
zelfde landen, niet concurreren op een vrije markt. 
 Dat de evs wil weten hoeveel Europese toesla-
gen Nederlandse boeren ontvangen is omdat we 
het huidige systeem van de toekenning van subsi-
dies aan de kaak willen stellen. We hebben hiermee 
een debat over de besteding van de landbouwsub-
sidies ontketend, dat gevoerd wordt op basis van 
transparantie. Onze inzet is een verandering van 
het subsidiesysteem ten gunste van ontwikkelings-
landen. Laten we ervoor zorgen dat de gemoederen 
niet te hoog op lopen, maar ervoor zorgen dat het 
debat op basis van feiten wordt gevoerd.

mijke elbers
Evert Vermeer Stichting
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