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Wetenschap en politiek

Bestaat er zoiets als een sociaal-democratisch coronabeleid? Volgens Josette Daemen zou 
dat wel zo moeten zijn. Ze geeft een kader waarmee in coronatijd de inperking van onze 
persoonlijke, collectieve en morele vrijheid tegen elkaar kunnen worden afgewogen, op 
basis van sociale en democratische waarden. Het is een doorwrocht filosofisch verhaal met 
heel praktische implicaties — zeer geschikt om te laten bezinken tijdens het kerstverlof.

Natascha van der Zwan, Arjen van der Heide en Philipp Golka gaan dit nummer van 
S&D in op het besluit van pensioenfonds ABP niet meer te beleggen in olie, gas en kolen 
en concluderen dat als we echt de emissies van de fossiele brandstofsector willen ver-
minderen, we dat zullen moeten regelen via sterke wet- en regelgeving. Ton Nijhuis blikt 
terug op de verkiezingsoverwinning van de SPD en schetst wat ons te wachten staat met 
het nieuw gevormde Duitse kabinet.

Verder veel artikelen over de PvdA dit nummer: Ruud Koole analyseert de steeds 
opnieuw oplaaiende strijd tussen degenen die streven naar een ledenpartij en voorstan-
ders van een campagnepartij. Roderik Rekker en Sarah de Lange geven adviezen hoe een 
oude volkspartij als de PvdA weer jonge stemmers aan zich kan binden en laten daarbij 
en passant zien dat kiezen voor een succesvolle campagnestrategie niet zonder door-
dachte langetermijnvisie gaat. En Reshma Roopram schrijft in de serie ‘Beginselen’ dat 
een fatsoenlijk bestaan over veel meer gaat dan een eerlijke verdeling van kennis, macht 
en inkomen. Het gaat ook over het besef dat we op elkaar zijn aangewezen.

Matthijs van Neerbos en Henk Nijboer doen drie voorstellen om het vrije kapitaal-
verkeer aan banden te leggen, ze willen onder andere kapitaalstromen gaan belasten. 
Tot slot kunt u het nieuwe jaar optimistisch beginnen met Joris Thijssen, die laat zien 
hoe een sociaal klimaatbeleid het leven van iedereen beter kan maken en we tegelijk 
de doelstellingen van Parijs kunnen halen. Dit nummer sluit af met een monoloog  
uit de theatervoorstelling 'The Poverty Peepshow'.

Kortom: een dik winternummer vol wetenschappelijke analyses en politieke 
 stellingnames.

Mooie feestdagen toegewenst!
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