
Juist die maatschappelijke verandering zou
uitgangspunt moeten zijn van analyse en niet de
vastgeroeste structuren binnen de PvdA, een te
conservatieve coalitie of welke Haagse proble-
men dan ook. Een serieuze visie op de samenle-
ving ontbreekt echter. Bos wil net als in de old
days het midden op blijven zoeken. Omdat het
midden nodig is voor de meerderheid. En de
meerderheid voor progressieve verandering. De
samenleving bestaat voor Wouter Bos met name
uit teleurgestelde PvdA kiezers die de partij terug
moet winnen. Dat kan door re-ideologisering al-
dus de fractievoorzitter. En de belangrijkste com-
ponenten van deze nieuwe ideologie zijn:
> het ombuigen van consumenten naar burgers;
> participatie in plaats van gelijkheid als nieuw

speerpunt van de sociaal- democratie; 
> controle en beheersing vervangen door diver-

siteit en kwaliteit.
Drie ideologische wissels die ommoeten. Vorm
geworden inhoud aldus Bos. Het proces als bood-
schap. Het nadeel daarvan is dat de uitkomst van
dat proces ongewis is. Zeker omdat Bos op zoek is
naar consistentie, naar een rode draad, geregen
door een bonte verzameling van standpunten.
Het is de vraag of dat met meer participatie te be-
reiken valt. Ik kom daar later op terug. 

Nu voor de PvdA regeringsverantwoordelijkheid
uit het zicht verdwenen is, richt Wouter Bos zich
vol goede moed op de noodzakelijke partijver-
nieuwing. Want de partij mag dan electoraal ge-
zien na het dal van 2002, in 2003 weer de top be-
haald hebben, daarmee zijn oude partijstructu-
ren nog niet vernieuwd. Een verklaring voor The
Fall and Rise van zijn partij binnen amper een jaar
geeft Bos vooralsnog niet in zijn vernieuwings-
plan, getuige zijn verhaal gehouden voor het po-
litiek forum op 14 juni1. En dat is jammer. Want
de opkomst van Fortuyn, twee verkiezingen en
de schommeling in zetels die dit voor de PvdA te-
weeg bracht, zegt dan wellicht weinig over de
status van vernieuwing van de PvdA, het zegt des
te meer over de samenleving waarin Bos’ partij
moet aarden. De analyse van de politieke en
maatschappelijke gebeurtenissen afdoen als een
incident of als een gebrek aan communicatie van
de politiek richting de burger, zou getuigen van
een serieuze politieke misvatting en een mis-
kenning van de veranderende samenleving.
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Rondom Den Haag staan dagelijks duizenden

mensen in de file. De snelheidsbordjes met 100 en

120 langs de A4 en A44 zijn gedurende het grootse

gedeelte van de dag overbodig. Reizigers uit Leiden,

Zoetermeer, Gouda en andere delen van de Rand-

stad rijden ’s ochtends stapvoets de residentie

binnen, om ’s avonds op dezelfde wijze huiswaarts

te keren. Tot ergernis van allen. Ergernis die in het

democratisch proces maar moeilijk tot uiting kan

komen, want zoals gezegd, het gaat om mensen die

buiten Den Haag wonen. En dus buiten Den Haag

stemmen. Op partijen die niet over de wegen in de

gemeente Den Haag gaan. In Den Haag werkt het

natuurlijk andersom. Wethouders die voor verbre-

ding van de wegen pleiten, en dus voor (nog) meer

verkeer in de stad, maken zichzelf niet populair. Fi-

les zullen dus nog wel even blijven bestaan. 

Representatie is geografisch georganiseerd (lo-
kaal, provinciaal, nationaal, internationaal). Oor-
spronkelijk waren mensen ook veel meer afhan-
kelijk van de plaats waar ze woonden. Maar door
de toenemende mobiliteit bevinden mensen
zich steeds minder in een bepaald territorium.
Bovendien organiseren mensen zich in toene-
mende mate in functionele en virtuele territoria,
denk bijvoorbeeld aan internetcommunities,
voetbalverenigingen of de anti-globalisten bewe-
ging. Functionele en geografische territoria ko-
men niet meer overeen. Toch is in ons politieke
systeem van representatieve vertegenwoordi-
ging alleen het geografisch territoir van belang.

stelling 1

ons representatieve systeem is geba-

seerd op geografische territoria en

houdt geen rekening met kiezers die in

meerdere territoria verkeren, of zich

in functionele of virtuele territoria

ophouden

Panda’s en walvissen worden met uitsterven be-
dreigd. Oceanen stromen vol olie. Veel mensen vin-
den dat verschrikkelijk. En daarom steunen ze bij-
voorbeeld Het WNF, of ze worden donateur van

Een ander punt van vernieuwing is de werk-
wijze van de PvdA-bestuurders. Ze zijn in de afge-
lopen jaren te veel gewend geraakt aan besturen
en moeten opnieuw leren representeren. En re-
presenteren doe je door vooral veel naar de bur-
ger te luisteren en de burger ruimte te geven. Vol-
gens Bos kan dat het beste in een districtenstel-
sel, waarin twee partijen om de kiezersgunst
strijden. Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat de
burger weer vertrouwen in de sociaal-democratie
krijgt en structureel op de PvdA zal stemmen. 

crisis in representatie: vijf stellingen

In de wereld van Bos staat de PvdA in het cen-
trum. Een centrum dat door re-ideologisering
moet aanzwellen, totdat de PvdA weer structu-
reel verankerd is in de samenleving, resulterend
in een structureel hoog aantal kamerzetels en
progressieve verandering. Ik neem een andere
wereld waar. Een wereld met meer (politieke)
partijen, bedrijven, ministeries, parlementen, re-
geringen, instituties, netwerken, kortom: Een
wereld met meerdere centra. Een wereld zonder
statisch midden, waar je je op kunt richten. Maar
juist een dynamisch midden dat voortdurend in
beweging is. En een midden dat voor wat betreft
preferenties, wensen en verlangens moeilijk in
kaart te brengen is. Ik kijk niet vanuit het
Haagse, niet vanuit een politieke partij, ideologie
of politieke visie, niet vanuit de burger, maar
vanuit een fundamentele bezorgdheid over de
staat van de democratie. Daarbij is niet het doel
om de kiezersgunst te verwerven, een partij te
vernieuwen, of oppositie te voeren. Wel om te
reflecteren op de staat van het politieke en voor-
uit, het partijpolitieke, en uiteindelijk de repre-
sentatieve democratie. Hier volgt dan ook een
verhaal over de wereld zoal ik die momenteel
waarneem. En zoals zal blijken bestaat er in die
wereld een fundamentele crisis, daar waar Bos
een oplossing ziet: een crisis in representatie.
Daarvoor noem ik vijf stellingen2.
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stuur niet. Het bestuur wordt benoemd en kan
bovendien maar moeilijk door de leden ter ver-
antwoording worden geroepen. 

Een ander probleem is dat door continue be-
trokkenheid van middenveldorganisaties bij be-
leidsontwikkeling ze zich zodanig met het beleid
zijn gaan identificeren dat ze richting achterban
meer als vertegenwoordigers van het rijk optre-
den, dan als belangenvertegenwoordiger van de
achterban richting het rijk. Dit gebeurt ook met
het parlement. Veel kiezers zien in parlementari-
ërs eerder vertegenwoordigers van de Haagse Po-
litiek, van het Rijk, dan hun eigen vertegenwoor-
digers, tegenover datzelfde Rijk. Parlementariërs
zien op hun beurt de pers als vertegenwoordi-
gers van het volk, en het kabinet ziet iedereen als
vertegenwoordiger naarmate het uitkomt. Re-
presentatieve verwarring ten top dus!

stelling 2

het parlement is al lang niet meer de

primaire volksvertegenwoordiger. De

Staten Generaal en politieke partijen

leggen het af tegen belangenorganisa-

ties. Maar ook belangenorganisaties

dragen bij aan de crisis in represen-

tatie

De wachtlijsten in de zorg houden de gemoede-
ren al lang bezig. Politici kwamen niet uit de vraag
wie er nu verantwoordelijk was voor het leveren
van voldoende zorg: de overheid, of de ziekenhui-
zen zelf, of de verzekeraars? Daardoor bleef ook on-
duidelijk wie het voortouw moest nemen in het op-
lossen van de wachtlijsten. Maar waar de politiek
geen beslissing nam, bracht de rechter
uitkomst. Twee verzekerden die op een wachtlijst
waren beland, gingen eind 1998 naar de rechter en
claimden zorg van de staat. Deze bepaalde echter,
dat niet de staat verantwoordelijk was, maar de
zorgverzekeraar. En bovendien, dat de verzekeraar
zich niet kon verschuilen achter een gebrek aan fi-
nanciële middelen, omdat ze eerder akkoord was
gegaan met de hoogte van het bedrag dat ze van de
staat zou krijgen. Een andere rechtszaak twee

Greenpeace. Daarin hebben ze meer vertouwen dan
in politieke partijen. Demonstranten, vastgeketend
aan een nucleair transport, of aan het Betuwetra-
ject, symboliseren onze strijd voor een beter milieu.
‘Spectaculaire beelden van drie figuren dobberend
op een rubber bootje op een immense zee stellen
onze strijd voor het behoud van de walvissen voor.’ 3

Met welk recht kan een parlementariër in Den Haag
dan nog beweren dat hij ons voorgaat in die strijd?
‘Waar is verdomme zijn rubberbootje? Waar zijn de
golven, de gevaarlijke, woelige, getrotseerde zee?’4

Het lidmaatschap van een belangenorganisatie is
voor veel mensen een betere manier om
waarden uit te drukken, dan bijvoorbeeld het lid-
maatschap van een politieke partij. Het aantal le-
den van politieke partijen is het afgelopen decen-
nium gedecimeerd. Mensen zien belangenorga-
nisaties eerder als hun primaire representant
dan klassieke representatieve organen als poli-
tieke partijen en uiteindelijk de Staten-Generaal.
Mensen voelen zich niet meer vertegenwoor-
digd door politieke partijen. Jean Marie
Guéhenno3 zegt daarover:
‘Als men het democratisch principe ¬ herleid tot
de techniek van de verkiezingen, ondoordacht
gebruikt door gemeenschappen te vormen die in
feite niet bestaan, dreigt men de democratie te
gronde te richten in plaats van haar te versterken.
(…) niet alleen bestaat er in veel gevallen vooraf
geen politieke gemeenschap, (…) vaak ook ge-
beurt het dat bestaande gemeenschappen als ge-
volg van de verkiezingen sneller uiteen spatten’5

Maar ook single- of multi issue organisaties,
waardoor mensen zich wel gerepresenteerd we-
ten, versterken op hun beurt de crisis in repre-
sentatie. De democratische legitimatie van deze
organisaties is namelijk op z’n zachtst gezegd
problematisch. Ten eerste heeft de ANWB bij-
voorbeeld meer dan drie miljoen leden en wordt
daardoor regelmatig bij infrastructurele beleids-
ontwikkeling betrokken. Toch is verreweg het
grootste gedeelte lid geworden vanwege de
wegenwacht. Niet vanwege belangenvertegen-
woordiging. Daarnaast kiezen de leden het be-

s & d 7 / 8  |  20 0 3  

42

Wat de PdvA te doen staat Albert Jan Kruiter  De nieuwe wereld van Wouter Bos

S&D 7/8 binnenwerk  18-08-2003  12:44  Pagina 42



achterban kunnen rekenen. Toch is een achterban
nodig voor structurele steun. Opzoek naar die
achterban zijn politici gaan zweven. En de kiezers
zweven daar vrolijk achteraan. Alle partijen base-
ren zich inmiddels op dezelfde enquêteringbure-
aus en passen hun programma op de uitkomsten
aan, nog slechts geleid door een vleugje nostalgie
en veel ideologische retoriek. Gevolg daarvan is

dat er weinig meer over blijft voor de kiezer. Poli-
tici en partijen onderscheiden zich nauwelijks
nog inhoudelijk. Dit komt goed tot uiting in ver-
kiezingsdebatten die zelden nog tot nuances of
inhoudelijke verdieping leiden. Er ontstaat een
politieke werkelijkheid die nog maar weinig te
maken heeft met de werkelijkheid waarin de kie-
zers verkeren. De wereld zit echter complexer in
elkaar dan de catchy one liners van politici doen
vermoeden. En die schijnwerkelijkheid leidt tot
beloftes van politici die in Spangen of de Bijlmer
nooit waargemaakt kunnen worden.

Bovendien ontstaat er door fragmentarise-
ring van waardepatronen concurrentie tussen de
eerder genoemde single- en multi issue organi-
saties en parlementaire vertegenwoordiging. Als
ik mijn personal set of values vertegenwoordigd
weet door verschillende lidmaatschappen van
single issue organisaties is de kans groot dat ik
bij parlementaire verkiezingen een proteststem
uit. Ik weet niet wie ik wil, want niet één partij
dekt mijn geheel aan preferenties, maar ik weet
wel wie ik in ieder geval niet wil. Dus is mijn

maanden later bevestigde deze gedachtegang. Dus
waar de politiek niet tot een oplossing kwam, nam
de rechter een besluit met grote gevolgen.

Gouvernement des juges6 noemen ze dat met een
veelzeggende term in Frankrijk. De verplaatsing
van de politiek noemen we dat in Nederland, een
beetje verbloemend7. Politici laten het immers
afweten, en belangrijke beslissingen worden ge-
nomen door rechters, deskundigen of uitvoe-
ringsinstellingen. Niet door volksvertegenwoor-
digers. Rechters, experts en medewerkers van
uitvoeringsinstellingen zijn niet democratisch
verkozen. Bovendien bevinden ze zich door-
gaans in uitermate ondoorzichtige circuits. En
daarmee is de politiek aan het zicht ontrokken
en het afleggen van verantwoording niet meer
mogelijk. 

stelling 3

volksvertegenwoordigers nemen geen

beslissingen meer en daardoor is de

politiek verplaatst naar het ondoor-

zichtige circuit van experts, rechters

en uitvoeringsinstellingen

Een overbuurman van mij heeft het maar
zwaar met de politiek. 'Ik ben het eens met stand-
punten uit verschillende partijprogramma’s, maar
er is niet een partij die mijn geheel aan voorkeuren
afdekt, en er is niet een partij waarvan ik alle
standpunten kan delen'. Hij is voor abortus en te-
gen euthanasie, voor meer wegen en voor een beter
milieu, voor een sterke Europese unie, maar niet
ten koste van democratische normen en waarden
in Nederland. Hij was tegen een oorlog in Irak,
maar nu voor een inval in Korea. Wel wist hij dui-
delijk wat hij niet wilde: dat de lpf de grootste par-
tij zou worden. Daarom heeft hij uiteindelijk maar
PvdA gestemd

Ideologieën verdwijnen. Individualisering en
fragmentarisering van waardepatronen maakt re-
presentatie een hachelijke zaak. Het gevolg is dat
vertegenwoordigers niet meer op een vaste
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becke was vrije pers belangrijk als tegenmacht,
als controle op het systeem, tegenwoordig heeft
de pers zijn eigen controle nodig.

stelling 5

de media hebben een te sterke greep

op de volksvertegenwoordiging ge-

kregen, zonder dat daar een counter-

vailing power tegenover staat

In de hierboven geschetste wereld is sprake van
afnemende effectiviteit en legitimiteit van ons
representatieve democratische systeem. Wat be-
tekent dat voor de strategie van een politieke
partij als de PvdA? We kunnen immers niet lan-
ger volhouden dat onze representatieve, demo-
cratische praktijken, culminerend in vierjaar-
lijkse verkiezingen nog langer consistente,
structurele politieke gemeenschappen bestendi-
gen. Toch zeggen we op verkiezingsdag tegen
burgers, die regelmatig van baan, woonplaats,
gedachten, ideeën, verlangens, voorkeuren, idea-
len, en mores veranderen: zeg vandaag wat u
vindt, dan gebruiken we dat de komende jaren
als uitgangspunt voor ons beleid. Terwijl die-
zelfde kiezer morgen alweer anders denkt. Dat
kan niet zonder consequenties blijven voor re-
presentatieve instituties in zo’n samenleving. 

Met Guehénno ontwaren we dus politieke ge-
meenschappen die niet door volksvertegenwoor-
digers weerspiegeld worden en verkiezingen die
niet- bestaande verhoudingen fixeren. Dat is de-
structief voor het democratische proces. Een dy-
namische samenleving vraagt om flexibele con-
trolemechanismen, en flexibele manieren om
belangen te articuleren. Onze huidige instituties
zijn daarvoor niet meer voldoende. Bos lijkt met
zijn verhaal recht te willen doen aan deze ana-
lyse. Zijn drietrapsraket (participatie, burger-
schap en diversiteit) is dan ook een prijzens-
waardige constructie. Maar helaas is dat niet zijn
hele verhaal, want zoals gezegd, Bos pleitte in
een interview met Vrij Nederland10 voor een
districtenstelsel. In dat stelsel zouden bovendien
twee partijen actief moeten zijn. In een dergelijk

stem geen teken van steunverlening, maar van
afkeer. Afkeer van de politiek. Dit werkt de per-
vertering van representatie in de hand. En
daardoor het wantrouwen jegens politici.

stelling 4

ontideologisering en waardenfrag-

mentarisering maken onze huidige

parlementaire vertegenwoordiging

tot anachronisme

Hans Dijkstal bleef tijdens de vorige verkiezin-
gen eigenlijk liever weg bij een TV debat van 2 Van-
daag. ‘Dan doen we het met vijf lijsttrekkers en zet-
ten we uit protest tegen het wegblijven van Dijkstal
een lege stoel neer’8, was de veelzeggende reactie
van de kant van de redactie van het programma.
Dijkstal had geen keuze. Dat zou zeker zetelverlies
gaan opleveren. Zo kunnen lijsttrekkers het zich
ook niet veroorloven om niet in Barend en Van
Dorp te verschijnen. Annemarie Jorritsma kwam
zelfs eerst aan deze heren verantwoording afleggen
over een vermeende verstrekte subsidie aan het be-
drijf van haar man, alvorens de kamer te informe-
ren. En regelmatig stelt een kamerlid vragen naar
aanleiding van het programma. 

De media lijken tegenwoordig de primaire volks-
vertegenwoordiger. Zij presenteren en represen-
teren en politici gaan mee in dat mechanisme.
Gevolg is dat het debat verplaatst is van de
Tweede Kamer naar de televisiestudio. Boven-
dien doen media meer cruciale onthullingen in
controlerende zin dan het parlement en boven-
dien zijn parlementariërs voor cruciale informa-
tie vaak op journalisten aangewezen.9 De omge-
keerde wereld. Zo is er een wederzijdse afhanke-
lijkheid ontstaan. Journalisten zijn afhankelijk
van het nieuws dat politici creëren. En politici
zijn weer afhankelijk van de media, om in de
gunst van het kiezersvolk te geraken. De media
zijn dus afhankelijk geworden van het systeem,
zonder dat ze in het systeem van checks and ba-
lances zijn opgenomen. Ze checken wel, maar het
is de vraag waar de balans is. In de tijd van Thor-
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tici die met de regelmaat van de klok hun primaat
opeisen. Dan is het erg riskant om participerende
burgers toezeggingen te doen en ze de indruk te
geven dat ze iets in te brengen hebben. Teleur-
stelling en uiteindelijke afkeer van de politiek
zullen het gevolg zijn. Ondanks deze tegenstrij-
digheden pleit Bos voor beide en roept daarmee
fundamentele tegenstrijdigheid in het leven. 

De PvdA-leider heeft, en dat is begrijpelijk,
moeite met het opgeven van het idee van een
plek in het centrum van de macht. Om een plek
in de periferie van de macht is het de sociaal-de-
mocratie immers nooit te doen geweest: ook Bos
streeft naar progressieve verandering. Hij wil
zich op het midden blijven richten, de meerder-
heid veroveren, consistent zijn, en door middel
van het districtenstelsel, het systeem van repre-
sentatie versterken. Aan de andere kant verlangt
hij dat de burger zelf vooral actief participeert in
de politiek. Door aan de ene kant participatie te
prediken, en aan de andere kant representatie te
belijden creëert bos ambiguïteit en spanning.
Een spanning die voortkomt uit enerzijds de
wens om via het systeem van representatieve de-
mocratie, gesteund door een meerderheid van
stemmen de samenleving te veranderen en an-
derzijds de wens om via participatie de burger
aan het woord te laten, en te luisteren. Het is de
spanning tussen representatie en participatie,
consistentie en flexibiliteit, directe en indirecte
democratie, burgerschap en overheid, collectief
belang en individueel belang, actief leiderschap
of actieve volgzaamheid. En een spanning tussen

stelsel ziet hij de PvdA het liefste opgaan in een
brede progressieve volkspartij. Deze verande-
ring is door de ontwikkelingen die ik schetste
echter van hetzelfde laken een pak. De proble-
men die we noemden blijven onverminderd van
toepassing. Ook een nieuwe partij in een nieuw
stelsel van representatieve democratie zal aan de
eroderende werking van fragmentatie, deterrito-
rialisering, uit balans geraakte media en concur-
rerende representatie onderhevig zijn. Ook in
een districtenstelsel zal Bos in een schimmen-
spel verwikkelt zijn met het centrum van de
macht. Hij zal haar najagen en menen waar te ne-
men, maar haar nooit kunnen bereiken. Macht
bestaat nog wel, maar is niet gebundeld in één
centrum, in één punt.

Maar om nog een reden is het pleidooi van Bos
voor een districtenstelsel, de achilleshiel van zijn
nieuwe strategie. Bos richt zijn pijlen namelijk
zowel op participatieve als op representatieve de-
mocratie. Hij probeert ze dan ook beide en het
liefst tegelijkertijd te stimuleren. Participatie, of
een participatieve democratieopvatting, wordt
doorgaans begrepen als rechtstreekse invloed
van de burger op de macht. Representatie, of een
representatieve opvatting van democratie als een
indirecte, gedelegeerde invloed van de burger op
de macht. Het is wat Madison in de bekende fede-
ralist paper nummer 1011 het verschil tussen een
republiek en een democratie noemde en in de vs

uiteindelijk de basis werd voor de controverse
tussen Republikeinen en Democraten12. De ver-
gelijking met twee communicerende vaten gaat
wellicht niet helemaal op, maar je zou kunnen
stellen, dat verandering in participatiemogelijk-
heden, altijd consequenties heeft voor represen-
tatie, en andersom. Oftewel het stimuleren van
participatie gaat altijd ten koste van representa-
tie. Het vergroten van de invloedsmogelijkheden
van de burger, beperkt immers het aantal hande-
lingsalternatieven van de vertegenwoordiger. En
andersom: Het versterken van representatie zal
de claims van vertegenwoordigers op het poli-
tieke primaat versterken en daarmee de partici-
perende burger in de schaduw stellen. De poli-
tieke rationaliteit staat immers garant voor poli-
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houd geworden vorm, zijn driepunten-ideologie,
weer process in plaats van substance laten zijn.
Dan bestaat je consistentie in je omgang met de
samenleving, niet uit het streven naar con-
sistente inhoud. Wees dus consistent in je bena-
dering van de burger. 
1. Zoek consistentie in je benadering van de bur-

ger. Niet in je standpunten

Flexibiliteit is dus een noodzakelijke voorwaarde
voor de politiek van de toekomst. Flexibiliteit om
te kunnen bevroeden wat er in de samenleving
omgaat, en hoe dat in voorstellen omgezet kan
worden. De primaire concentratie van Bos op een
meerderheid van stemmen, gaat echter ten koste
van die flexibiliteit. Door de focus op het aantal
zetels in de volksvertegenwoordiging onderwerp
je de partij aan de starre structuren van ons poli-
tieke systeem. Die structuren zijn dodelijk voor je
flexibiliteit. Daarom zul je buiten dat systeem om
naar manieren van representatie moeten zoeken,
met de samenleving in contact moeten komen.
Zoals bijvoorbeeld belangenbewegingen dat
doen. Natuurlijk trek je je als partij niet van de
een op de andere dag terug uit Den Haag. Dat zou
waanzin zijn. Het signaal is echter duidelijk: zoek
politiek weer op straat, in nieuwe politieke do-
meinen, niet op het Binnenhof.
2. Een focus op een structureel zetelaantal gaat

ten koste van je flexibiliteit en je verbinding
met de samenleving

Als je participatiemogelijkheden formaliseert in
het huidige systeem, in bijvoorbeeld een recht op
participatie, dan institutionaliseer je de span-
ning tussen vertegenwoordiger en vertegen-
woordigde. Stimuleer je het echter alleen aan de
informele kant, dan loop je het risico dat de ver-
tegenwoordiger in weerwil van de participant,
zijn primaat opeist en hem of haar gedesillusio-
neerd achter laat. De PvdA leider zal zich reken-
schap moeten geven van die spanning. Het is
niet verstandig ze beide te stimuleren. Blijft niet
op twee paarden wedden maar maak een keuze.
Het stimuleren van participatie is een goed initi-
atief om in te spelen op een gefragmentari-

moeten luisteren maar graag willen vertellen.
Een spanning tussen progressief willen zijn,
maar toch in oude structuren blijven denken. Als
je beide uitingen van democratie blijft stimule-
ren, zullen ze op een negatieve manier veelvul-
dig op elkaar ingrijpen en uiteindelijk aan de ba-
sis staan van elkaars verval.

participatie als leerproces

En nu? Kan de ambiguïteit die de strategie van
Bos oproept worden opgelost? Bestaat er nog be-
wegingsvrijheid voor een ambitieuze sociaal-de-
mocratische politicus in deze tijden? Tijden
waarin representatie zich in crisis bevindt, en de
macht niet meer aan de hofvijver zetelt. De
macht zich niet meer vestigt in vaste instituten,
maar gerief zoekt in dynamische netwerken, on-
grijpbaar voor logge instituties, die ontworpen
zijn om het statische, zichtbare, oudere broertje
van de huidige macht te controleren. Het ant-
woord is ja. Als de macht is verplaatst, dan vraagt
dat om een passende verandering van checks and
balances. Dat vraagt dus om verandering in poli-
tiek. Hieronder zal ik een poging doen om op ba-
sis van de ontwikkelingen die ik heb geschetst
enige conclusies te trekken ten aanzien van de
strategie van Bos en proberen tot enige construc-
tieve aanbevelingen te komen. 

Door participatie te bevorderen en zich op het
midden te richten probeert Bos recht te doen aan
de samenleving. Maar zoals we eerder zeiden: het
midden bestaat niet. Joe Sixpack of Jan Modaal is
geen continue factor. Waardenfragmentarise-
ring betekent niet dat waarden niet meer be-
staan, maar dat waardenpatronen van indivi-
duen geen consistentie meer vertonen. Daarom
is het zeer complex voor de PvdA, of welke partij
dan ook om zich op dat midden te richten. Door-
dat het midden dynamisch is, zul je immers
nooit structurele steun voor een consistent pro-
gramma vergaren. Wil je de meerderheid achter
je krijgen dan zal je flexibel moeten zijn. En flexi-
biliteit gaat doorgaans ten koste van consisten-
tie. Tenzij je consistent bent in vorm. In je bena-
dering van de burger. Daarom moet Bos zijn in-
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4. Zie participatie vooral als opleiding tot burger-
schap

Eerder noemden we de gemeenschappen die
Guehénno vernietigd ziet worden door verkie-
zingen. Ga op zoek naar dergelijke gemeen-
schappen en plaatsen waar mensen zich rondom
hun belangen organiseren, en stimuleer dat.

Niet door er meteen een PvdA-stempel op te
plakken, maar door het te koesteren en hulp te
bieden waar nodig. En begin alvast met experi-
menteren. Niet landelijk, maar op kleine schaal.
Beschouw participatie als leerpoces. Creëer Poc-
kets of participation: Een leeromgeving waarin de
burger kan ervaren wat het is om collectieve goe-
deren te produceren en daarvoor verantwoor-
ding te dragen. En waarin de overheid kan leren
hoe met participatie om te gaan. In Pockets of Par-
ticipation heeft de burger vrij spel.
5. Creëer ‘Pockets of Participation’, leeromgevin-
gen voor participatie

Ten slotte is het goed om te beseffen dat het na-
streven van participatie en burgerschap geens-
zins waarde-neutraal is. Het is in ieder geval niet
politiek neutraal en kan zelfs een serieuze be-
dreiging vormen van de democratische normen
en waarden die we hier sinds jaar een dag hante-
ren. Immers het gaat altijd om het benadrukken
van een bepaald eigenbelang, of een groepsbe-
lang. Onafhankelijk van de vraag of dat belang
ook het collectieve belang dient. Over die laatste

seerde, onkenbare samenleving. Door tegelijk re-
presentatie te stimuleren wordt het positieve ef-
fect echter teniet gedaan. Bovendien verlaat je
daarmee de hierboven genoemde consistente be-
nadering van de burger. Immers wanneer laten
we de burger participeren en wanneer neemt de
vertegenwoordiger het van hem of haar over?
Waar ligt het primaat? Wie maakt uiteindelijk de
beslissing?
3. Kies voor het stimuleren van participatie. Niet

voor een combinatie van participatie en repre-
sentatie

De consument moet weer burger worden en
volop meedraaien in de Res Publica, luidt een van
de mantra’s uit Bos’ nieuwe ideologie. Dat zal ze
dan wel moeten leren! Niet iedereen is per defi-
nitie geboren met het participatie gen. Sinds Put-
nam13 in 1993, geïnspireerd door De Tocqueville,
de heilzame werking van civic communities op de
democratie beschreef, is het begrip burgerschap
weer in zwang. Het betrof hier een ex post ana-
lyse van de Italiaanse samenleving. Het actief
creëren van burgerschap is echter nog niet zo
eenvoudig. Het beroep op de consument om zich
als ware citoyen te gedragen komt bovendien te-
gen het einde van een periode die begon in de ja-
ren vijftig en waarin we zo ongeveer elk maat-
schappelijk initiatief, elk product van burger-
schap hebben verstatelijkt. De consument zal op-
nieuw moeten leren wennen aan z’n nieuwe rol.
Dat ik een nieuw paspoort ook op donderdag-
avond wil kunnen ophalen en die wens uit, wil
nog niet zeggen dat ik in staat ben tot het geza-
menlijk produceren van collectieve goederen.
Mondigheid is iets anders dan collectieve pro-
ductiviteit. Burgerschap is iets dat je moet leren.
En dat leer je in participatie. Leren is dan ook de
belangrijkste functie van participatie. De theo-
rieën van De Tocqueville zijn nog steeds actueel:
hij zag in civic associations en participatie de
leerschool voor burgerschap, voor volwaardige
deelname aan de samenleving. Daar kan het sti-
muleren van participatie dus van pas komen!
Participatie kan dus worden gezien als een oplei-
ding tot burgerschap! 
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representatieve als participatieve democratie,
roept hij een ambiguïteit op die het democra-
tisch proces niet ten goede zal komen. De vraag
die nu voorligt is wat het blijvend effect zal zijn
op de sociaal-democratie. 

Dat zal ten eerste afhangen van de mate
waarin ze zich zal weten aan te passen aan de dy-
namiek waar onze samenleving aan onderhevig
is; als de politiek verplaatst, zal ze mee moeten
verplaatsen, als de samenleving fragmenteert,
zal ze mee moeten fragmenteren, als je concur-
rentie ondervindt, van andere representerende
organisaties, zal die strijd vol moeten worden
aangegaan. Bos zal moeten beseffen dat hij één
van de velen is in representatieland, en zich een
gefragmentariseerd beeld van representatie ei-
gen maken. Hij moet zichzelf en de PvdA buiten
het centrum denken dat hij nog voor zich ziet.
De fractieleider zal moeten aanvoelen waar
nieuwe politieke domeinen in de samenleving
ontstaan, en geen centrum meer willen zijn,
maar een afspiegeling van zoveel mogelijk poli-
tieke momenten in de samenleving, die hij
waardevol acht. Bos moet zich richten op buiten-
parlementaire articulaties van belangen en zich
afvragen of hij ze a) legitiem vindt en b) er vol-
doende solidariteit aanwezig is en c) hij in pro-
cesmatige zin kan ingrijpen. Dus niet door Scoo-
terterroristen te vangen, zoals PvdA-prominen-
ten onlangs in Rotterdam deden, maar door be-
woners te helpen hun belang te articuleren en
hun belang te organiseren. 

Zolang maar niet wordt gereageerd vanuit een
institutionele reflex, het versterken van be-
staande instituties, het aandikken van geperver-
teerde arrangementen. Het opzoeken van starre
representatieve systemen, is funest voor je flexi-
biliteit en dus voor je capaciteit om te volgen wat
er in de samenleving omgaat. Zoek democrati-
sche vernieuwing niet vanuit het parlement,
maar in de samenleving. Voor een deel is Bos
daar al aan begonnen.

Maar de toekomst van de sociaal-democratie
hangt vooral af van de vraag in welke mate Bos in
staat zal zijn om te midden van complexiteit, dy-
namiek en participatie, solidariteit en broeder-

vraag ben ik minder positief. Het lijkt namelijk
wel of uit ons collectieve geheugen verdwenen
is, wat een collectief goed is. De mondige burger
lijkt vooral voor zijn eigen belang op te komen.
Daar komt bij, dat als het aan Bos ligt, niet gelijk-
heid, maar gelijkwaardigheid de nieuwe steunpi-
laar onder de sociaal-democratie wordt. En
daardoor ontstaat meer vrijheid voor de burger.
Twee idealen uit de Franse revolutie zijn dus af-
gedekt: vrijheid en gelijkheid. Dat is niet nieuw.
Dat is karakteriserend voor het neo-liberalisme,
de Derde Weg en eigenlijk alle politieke main
streams van de afgelopen decennia. Andere par-
tijen doen dat dus ook. Het is de vraag echter, wat
met het overgebleven ideaal uit de Franse Revo-
lutie, namelijk broederschap gebeurt. Blijft broe-
derschap in de vorm van solidariteit immers
overeind als participerende burgers het voor het
zeggen hebben? Komen de mensen die zich min-
der goed uitdrukken wel aan bod? Als Bos in vol-
doende gevoelens van empathie en solidariteit
bij de Nederlandse bevolking gelooft, dan zal
broederschap in participatieprocessen naar bo-
ven komen. Vervolgens kan de politiek, en wel-
licht de PvdA in het bijzonder, als procesmanager
in het nationale participatieproces fungeren. Als
de partij echter, net als ik overigens, gelooft dat
met name het eigen belang zal prevaleren, moet
ze opkomen voor het collectieve goed en de Res
Publica in het algemeen, en solidariteit en broe-
derschap in het bijzonder. Als dat niet gebeurt zal
een bonte verzameling van interactieve proces-
sen de identiteit van de PvdA en de sociaal-demo-
cratie aan het zicht onttrekken. Het is een illusie
om te denken dat in een gefragmentariseerde
samenleving broederschap als vanzelf ontstaat.
6. Ook in participatieprocessen is een hoeder van
het collectieve goed en broederschap nodig! 

broederschap als collectief belang 

Bos heeft met zijn pleidooi participatie op de
agenda gezet en het gelijkheidsdogma ter discus-
sie gesteld. Dat is moedig. Daarnaast zoekt hij de-
mocratische vernieuwing in het districtenstel-
sel. En dat is jammer. Door Bos’ nadruk op zowel
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creëert, waarin burgers meedenken en het col-
lectieve belang weer leren ervaren, dan komt
naast vrijheid in de vorm van participatie en ge-
lijkheid in de vorm van gelijkwaardigheid, wel-
licht ook broederschap in de vorm van solida-
riteit en als collectief belang weer dichterbij. 

schap en collectief belang te bewaren. Ook in de
toekomst zal de sociaal-democratie zich moeten
inspannen om die waarden te verdedigen. Daar-
toe heb ik enige suggesties gedaan. Als Bos con-
sistentie zoekt in de benadering van de burger,
participatie vooral ziet als een leerproces dat kan
leiden tot burgerschap, Pockets of Participation
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