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Een leidsman

�

Het is 4 april 2004. Ik heb net op ‘verzend’ ge-
drukt en ben sinds twintig jaar weer lid van de
PvdA. Met twijfel in mijn hoofd, een knoop in
m’n maag en pijn in m’n hart. Want liever ben ik
nergens lid van. Mijn studentes vinden me een
anachronistische feministe, ongeveer zoals hun
moeders. Jongensstudenten vinden me wereld-
vreemd omdat ik niet van Jensen hou, maar som-
mige collega’s die ervoor doorgeleerd hebben
zien in mij een griezelige populist. Volgens mijn
bovenbuurvrouw die van harde Rene Froger
houdt, ben ik echter een elitaire snob; die her-
kent zij op kilometers afstand. De directeur van
de Burke stichting zegt dat ik een sociaal conser-
vatief ben, daar heeft hij verstand van. 

Iedereen schijnt te weten wat ik ben, maar de
optelsom is van alles een beetje. Volgens Dick
Pels’ Progressief Manifest ben ik daarom een typi-
sche sociaal-liberaal, in de traditie van Jacques de
Kadt. Maar Willem Banning, de dominee-socia-
list en De Kadt’s uitgesproken contrapunt,
spreekt me eigenlijk veel meer aan. Niet voor
niks ben ik dol op ethisch-socialisme van Tony
Blair, al vind ik ook dat hij niets in Irak te zoeken
had. Ik weet zelf wel tamelijk probleemloos wie
ik ben, maar wat ik ben is me een raadsel. Linksig
en feministisch, dat zit in mijn genen ¬ mijn
voorouders bleken kansloze landarbeiders tot in
het zevende geslacht. Maar verder weet ik het
niet precies en daar kan ik niet mee zitten. 

Anderen lijken meer behoefte aan vastigheid
te hebben; laatst hoorde ik binnen 24 uur hoe
twee linkse generatiegenoten zich weer eens be-
klaagden over een vermeend gebrek aan ideeën
van Wouter Bos. Dick Pels deed dat in een bijzin
in de Nacht van de Filosofie en noemde hem een
idool zonder ideeën; Joost Zwagerman schreef in
hetzelfde weekend dat Bos fulltime in de Vinex-
wijken verkeert om te luisteren, terwijl hij juist

‘het debat’ zou moeten domineren. Wat is dat toch
met die mensen? Waarom zo’n behoefte aan een
leidsman; aan iemand die eens goed vertelt hoe
de wereld in elkaar zit; aan iemand met de zeker-
heid van een vaste overtuiging? Ik moet er niet
aan denken dat Wouter Bos in een Marcel van
Dam of Bart Trompachtige sociaal-democraat
verandert; of dat hij op dezelfde gelijkhebberige
toon zou opereren als de menigte neoconserva-
tieve spierbundels van tegenwoordig. 

Wouter Bos doet precies wat-ie moet doen. In
de stampvolle linkse ruimte (niks linkse leegte),
laveert hij tussen de alledaagse besognes van de
witte middenklasse, de opwinding van de an-
dersglobalisten, de zorgelijkheid van werkende
moeders, de verwarring van allochtonen, de ge-
zapigheid van icters, het ongeduld van
vakbondsleden, de desinteresse van jongeren en
de kapsones van Amsterdamse intellectuelen.
Die weten ieder voor zich precies wat ze willen,
en verwachten van Bos dat hij juist hun stand-
punt formuleert. Doe dat lekker zelf, zou ik zeg-
gen, in plaats van naar de leider te kijken voor
uitsluitsel en richting. 

De ‘enige’ opdracht die Wouter Bos heeft, is om
de boel een beetje bij elkaar te houden, en dat kan
alleen maar met een flexibele manier van doen,
waar zowel oververhit als vermoeid, jong en oud
links zich in kan herkennen. Bos heeft precies die
stijl, maar wordt daarom lang niet genoeg ge-
waardeerd. Integendeel, de druk om sterke man te
spelen zal alleen maar toenemen. Dat deed mij op
de ‘verzend’knop op de PvdA-site drukken; als
Wouter Bos het in zijn hoofd haalt van stijl te ver-
anderen, kan ik daar tenminste over stemmen, of
mijn lidmaatschap weer opzeggen. 

liesbet van zoonen
Redactieraadlid van s&d, hoogleraar UvA


