
s & d 5 / 6  |  20 0 2  

74

De sociaal-democratie lijkt bijna terug bij af. Niet
lokaal of provinciaal, waar de PvdA nog altijd ste-
vig verankerd is, maar voorlopig wel op het na-
tionale niveau. De PvdA anno nu bezit ongeveer
evenveel Kamerzetels als de SDAP behaalde na de
invoering van het Algemeen Kiesrecht, zij het
toen voor een Kamer van 100 leden. Zo bezien
zijn we dus niet erg opgeschoten. 

Alvorens over te gaan tot de grote afrekening
of tot een drastische koerswending, is het beter
even de resultaten van bezinning af te wachten.
Bijltjesdag kan altijd nog plaatsvinden. Een rich-
tingenstrijd eveneens.

De komende tijd zullen we overspoeld wor-
den met doorwrochte analyses van partijleden
en buitenstaanders, waarmee de op 15 mei verlo-
ren stembusstrijd achteraf gemakkelijk gewon-
nen had kunnen worden. Het is knap dat zovelen
nu al weten hoe het allemaal zo gekomen is. Ho-
pelijk kan deze denkkracht ook gebruikt worden
voor de periode van Herstel en Opbouw die nu
aanbreekt. Remedies zullen hoe dan ook worden
aangereikt, waarbij te voorzien valt dat dit in de
beste partijtraditie gebeurt. Er zal vooral worden
teruggegrepen op wat eens was. Immers, veran-
deringen in de Partij van de Arbeid kenmerken
zich bovenal door het zwalken van het ene uiter-

ste naar het andere en vervolgens weer terug
naar af. 

Zo werd bijvoorbeeld de kandidaatstelling
voor de Tweede Kamer in de regenteske jaren
vijftig en zestig centraal geregeld om vervolgens
door toedoen van Nieuw Links geheel en al gede-
centraliseerd te worden naar de gewesten. Toen
dit te ver doorgeschoten bleek, werd onder het
motto 'vernieuwing' de werving en selectie van
kamerkandidaten overgelaten aan het partijbu-
reau binnen de hoofdstedelijke grachtengordel.
Voorspelbaar dus waar nu weer voor gepleit gaat
worden: decentralisatie van de kandidaatstelling
om de (regionale) binding tussen partij, kiezer
en gekozene te versterken. 

De PvdA heeft even tijd nodig en kan daarbij
ter relativering terugkijken naar vorige crises, zo-
wel bij zichzelf als bij anderen. Ongeveer om de
tien jaar treden deze op en geen politieke partij
ontkomt eraan. De vvd lag in het begin van de ja-
ren negentig volstrekt met zichzelf en haar elec-
toraat overhoop, wat haar niet belette de Kamer-
verkiezingen van 1994 en 1998 te winnen, de
laatste zelfs met het door haar hoogst behaalde
zeteltal ooit. Het cda werd nog niet zo lang gele-
den door tal van politieke analisten als centrale
machtsfactor afgeschreven. De wens bleek echter
ook hier vader van de gedachte te zijn en zie nu
hoe het cda weer terug is op de plek die de
christen-democratie tachtig jaar lang in Neder-
land innam. d66 is zeker drie keer uit het graf
herrezen, wat knap is voor een partij wier voor-
naamste doelstelling was om zichzelf overbodig
te maken.

En dan wijzelf. Eind jaren zestig een ingedutte
regentenclub, die het Nieuw Links mogelijk
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maakte om de partij zowel organisatorisch als
programmatisch geheel over te nemen. Nieuw
Links vergat vervolgens zijn voornaamste doel-
stelling ¬ de doorstroming op het pluche ¬ en
zo verschenen in de jaren tachtig PvdA-adverten-
ties met de tekst: Het borrelt wel, maar het stinkt
niet. Zo moest de buitenwacht ervan overtuigd
worden dat het wel meeviel met de toestand in
de partij. Tien jaar later verloor de PvdA tijdens
de wao-crisis tienduizenden leden en moest
haar politiek leider het machtswoord spreken
om zijn positie veilig te kunnen stellen. 

aansluiting verloren

Ook de kritiek op de eens ¬ of soms later ¬ zo
bejubelde partijleiders kent in onze Beweging
een vast patroon. De romanticus Troelstra kreeg
wel eens teveel last van zijn revolutionair ge-
moed en isoleerde zich daarmee binnen de SDAP.
Drees werd door tijdgenoten als Van der Goes
van Naters, Mansholt en Burger vooral gezien als
een saai, burgerlijk mannetje. De later zo toege-
juichte Den Uyl werd eerst verweten dat hij de
populaire Vondeling gewipt had, vervolgens
kreeg hij een congresmotie van afkeuring over
zich heen vanwege zijn slappe oppositie tegen
het kabinet-De Jong en bovenal werd hem een te
intellectualistische toon verweten. Op verkie-
zingsaffiches moest hij later toenmalig partij-
voorzitter Van der Louw naast zich dulden, want
die oogde jong, links en had wel uitstraling.
Voordat Kok tot nieuwe Vader des Vaderlands
werd uitgeroepen was hij voor velen toch vooral
het symbool van het technocratische maatschap-
pelijk middenveld, die verkiezing na verkiezing
verloor voordat hij zijn kwaliteiten erkend zag
worden. Het patroon dat hiervan valt af te leiden,
leert dat het dus achteraf altijd blijkt mee te val-
len. Melkert werd eerst unaniem door de partij
op het schild gehesen, waarna vervolgens vooral
binnen diezelfde partij over zijn gebrek aan me-
dia-exposure werd gezeurd. Door zijn terugtreden
kan hij niet meer aantonen dat het beschreven
patroon ook in zijn geval te herkennen zou zijn
geweest.

Toch zal de huidige crisis in en rond de Partij
van de Arbeid langer duren dan de vorige. Het
noodzakelijke herstel vergt ook meer tijd. Het
politieke bestel is van gedaante veranderd, grote
delen van het electoraat zijn op drift geraakt en
de sociaal-democratie lijkt de aansluiting te heb-
ben verloren met juist die groepen in de samen-
leving waarvoor zij ooit werd opgericht en aan
wie zij haar bestaansrecht ontleent. De partij van
de gewone man is het contact met de straat kwijt.
De vraag is hoe dit hersteld kan worden zonder
in de valkuil van het populisme te stappen. 

Het was en is nog altijd fascinerend om te
zien hoe de laatste maanden een substantieel
deel van de massa zo beroerd kon worden door
iemand die in zijn dagelijkse doen en laten zo ver
van die massa afstond. Fortuyn benoemde op
simpele wijze de alledaagse problemen die men-
sen ondervonden. Als kenner bij uitstek van de
marxistische theorie besefte hij dat hij zijn uit-
eindelijke doel ¬ de hoogste macht in dit land
¬ alleen via de massa kon bereiken. Omdat hij
uiteindelijk niet meer heeft kunnen laten zien
dat zijn oplossingen buiten de werkelijkheid
staan, zal het idee voortleven dat hij toch de
juiste man op de juiste plaats zou zijn geweest.
Zijn slogan ‘Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik
zeg’ blijft nu rondhangen, terwijl juist deze leuze
in een democratie nooit gevolgd kan worden.
Compromissen sluiten, rekening houden met
anderen en respect betonen aan politieke tegen-
standers zijn hier de ongeschreven wetten. 

Sociaal-democraten zijn dragers van een poli-
tieke cultuur waarin het niet meer om de men-
sen zelf lijkt te gaan. Zowel de geschiedenis als
het heden leren dat socialisten zo behept zijn
met de verheffing van de mensheid, dat zij de
mensen daarbinnen wel eens over het hoofd wil-
len zien. Daarbij is niet de vraag van belang of so-
cialisten wel of niet de aardigste mensen ter
wereld zijn, maar wel hoe het komt dat bestuur-
lijke arrogantie zich juist in onze kring zo sterk
manifesteert.   

Als arrogante bestuurders al herkend worden
door de gewone man en vrouw, werkt dat door-
gaans niet in hun voordeel. Met het gericht zijn
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op structuren, het denken en praten in abstrac-
ties en het verheffen van procedures tot doelen
op zich, kun je in een gesloten politiek systeem
een heel eind komen. Burgers hebben hier door-
gaans geen boodschap aan. Burgers willen dat
een overheid regelt wat geregeld moet worden.
Rampen als die van Enschede en Volendam heb-
ben ernstig afbreuk gedaan aan de verwachtin-
gen ten aanzien van de overheid; vieze en volle
scholen, wachtlijsten in de zorg en onveilige
straten evenzeer. Een overheid die via privatise-
ringen doelgerichter en doeltreffender zegt te
gaan werken en uiteindelijk een nog grotere bu-
reaucratie achterlaat, wordt als onbetrouwbaar
bestempeld. Bij deregulering hetzelfde verhaal:
er zijn in de beleving van burgers nu meer over-
bodige regels dan ooit. 

Mijn ervaringen in confrontaties met boze
burgers ¬ vooral daar waar asielzoekerscentra
gevestigd zouden worden ¬ leert dat veel kou
uit de lucht komt wanneer politici niet tégen
hen, maar mét hen praten. Als je met burgers
praat, luister je ook naar ze en dat is precies wat
ze willen. Het overgrote deel van de bevolking is
verstandig genoeg om te beseffen dat ‘luisteren
naar’ iets anders is dan ‘doen wat ik zeg’. Burgers
hebben geen boodschap aan alle voortreffelijkhe-
den die gerealiseerd zijn, want wat er eenmaal is
wordt al snel als vanzelfsprekend beschouwt. Zo-
als onze ouders en grootouders nog decennia na
de invoering van het ouderdomspensioen uit
dankbaarheid op de PvdA van Drees wilden blij-
ven stemmen, zo weinig besef is er nu van het-
geen er door de politiek bereikt is en wordt. 

Er is dan ook geen sociale en politieke strijd
meer, protestdemonstraties richten zich steeds
meer op randverschijnselen en grote acties van
vakbeweging en maatschappelijke organisaties
blijven achterwege. De PvdA is zelfs in naam
geen actiepartij meer, maar een bestuurderspar-
tij, die het maatschappelijke ongenoegen eerder
miskent dan dat zij er een antwoord op weet te
formuleren. Burgers hebben objectief gezien
steeds minder te klagen, maar zijn toch geneigd
om steeds harder te schreeuwen als iets hen niet
aanstaat. Als volksvertegenwoordigers dit soort

geluiden niet oppikken, kanaliseren en vervol-
gens van een adequaat antwoord voorzien, heb-
ben de partijen die hen afvaardigen een reëel
probleem. Hun volksvertegenwoordigers heb-
ben dan namelijk de aansluiting met de samen-
leving verloren.

Zij gedragen zich teveel als bestuurder en te
weinig als vertegenwoordiger van het volk,
vooral als ze feitelijk nog geen bestuurder zijn
maar het ooit wel hopen te worden. Het op de-
centraal niveau ingevoerde dualisme zal hier
niets aan veranderen. Daar waar het dualisme al
sedert jaar en dag bestaat, wordt het in de prak-
tijk het meest met voeten getreden. Vaak niet
eens uit boze opzet, maar als gevolg van politieke
routine. Een routine die voor de PvdA bijna dode-
lijk bleek te zijn.

linkse samenwerking

Het is een verkeerde mode om te stellen dat de
begrippen links en rechts achterhaald zouden
zijn. Juist tegen de achtergrond van een Europa
waarin het hardvochtige rechts oprukt, moet
links zich meer dan ooit gaan bundelen in plaats
van zichzelf weg te relativeren. Dit betekent ove-
rigens niet dat het oude idee van een progres-
sieve bundeling van stal moet worden gehaald.
Al bij de invoering van het algemeen kiesrecht
werd in de SDAP ten onrechte gedacht dat 'vanaf
nu' grote groepen van buiten de eigen zuil het
rode vaandel zouden volgen. Ook bij de oprich-
ting van de Partij van de Arbeid mislukte de ver-
wachte Doorbraak uit christelijke en vrijzinnig-
democratische hoek. Het idee van een Progres-
sieve Volkspartij sneuvelde in de jaren zeventig,
nadat gebleken was dat er ondanks een progres-
sief schaduwkabinet en een gezamenlijk pro-
gram van PvdA, D’66 en PPR geen meerderheid
voor die partijen in zat. Maar in een verrecht-
send politiek klimaat zal het overgebleven links
toch wat meer oog voor elkaar moeten hebben. 

Zonder meteen voor een nieuw Volksfront te
pleiten ¬ dat bij ons toch niet werkt ¬ moet
toch gewezen worden op het gevaar van een ver-
brokkeling van links. Kijk naar Frankrijk en zie
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welke effecten een versplintering van links te-
weeg kan brengen. De sociaal-democratie moet
de linkse samenwerking nieuw leven in blazen,
in plaats van haar af te houden. Met d66 zal dit
niet moeilijk zijn en als we met het morele supe-
rioriteitsgevoel van GroenLinks leren omgaan,
lukt het ook daarmee wel. 

Problematischer ligt het met de sp, waarover
binnen onze partijtop sinds jaar en dag een ver-
wrongen beeld heerst. Beelden uit het verleden
lijken hier de overhand te hebben, terwijl een
niet gering deel van onze kiezers en zelfs onze le-
den hun hoop op de sp gericht hebben. Omdat de
PvdA tijdens de campagne het hart van de soci-
aal-democratische beweging ¬ sociale recht-
vaardigheid ¬ links liet liggen ten gunste van
andere thema's waarmee het electorale midden
aangesproken moest worden, raakte de eigen
linkerflank uit zicht. De gedrevenheid van een
partij die zich wel socialistisch durft te noemen,
geen verantwoordelijkheid droeg en wellicht
mede daarom ferme linkse standpunten kon in-
nemen, had een aanzuigende werking. Wij moe-
ten ons dit aantrekken en de sp als machtsfactor
serieus nemen en haar dus niet langer verkette-
ren. Zowel het ledental als ons aandeel in het
electoraat zijn nog maar tweeënhalf keer zo
groot als die van de sp. De sp ontfermt zich meer
en meer over het sociaal-democratisch gedachte-
goed. Blijkbaar laat de PvdA hier een gat vallen.
Een partij als de onze, die de beweging vertegen-
woordigt die het Algemeen Kiesrecht, de acht-
urendag en de AOW heeft bewerkstelligd, moet
zich dit aanrekenen. 

Via een pragmatische 'linkse' samenwerking,
die niet op voorhand gemonopoliseerd wordt
door de PvdA, kan de oppositie tegen een cen-
trum-rechts kabinet effectiever gevoerd worden,
terwijl de PvdA er zelf ook niet slechter van
wordt. Het 'ontpaarsen' kan in een dergelijke con-
stellatie sneller plaatsvinden waardoor het voor
een sociaal-democratische partij onmisbare rood
weer wat meer herkenbaar wordt. Te lang zijn wij
bezig geweest om in beslotenheid compromissen
met onszelf te sluiten in plaats van dit in alle
openheid met onze coalitiegenoten te doen.

koers, organisatie en leiderschap

Verdere afbraak van de eigen partij moet worden
voorkomen. Geen New Labour in Nederland,
maar een versterking van de eigen organisatie.
Onder het mom van partijvernieuwing is na de
wao-crisis de organisatie deels ontmanteld zon-
der dat er iets voor in de plaats kwam. De nog
overgebleven gestaalde kaders ¬ toch vrijwel al-
lemaal vrijwilligers ¬ zijn in niet geringe mate
geschoffeerd. De ene na de andere partijafdeling
raakte in het slop. Hoe zelfs in een televisiede-
mocratie zonder een sterke partijorganisatie
campagnes gevoerd kunnen worden is een onop-
losbaar raadsel. De partij moet kunnen fungeren
als aanjager en schakel tussen kiezer en geko-
zene en daarnaast als verantwoordingskader
voor de eigen volksvertegenwoordigers. Dat lijkt
me eerder een voorwaarde voor democratie dan
een achterhaald overblijfsel uit het verleden, zo-
als ons medio jaren negentig door de partijtop
werd voorgehouden.    

Desalniettemin klapte de partij bijkans de ei-
gen handen stuk toen de partijorganisatie werd
ontmanteld. Slechts enkele jaren later applaudis-
seerde de partij weer toen de nieuw gekozen
voorzitter beloofde dat hij de partij weer aan de
leden wilde teruggeven. 

De partij was echter de partij niet meer, en-
kele plaatsen en regio's uitgezonderd. Zo is het
Noorden des lands nog altijd een bolwerk van de
sociaal-democratie, maar in eerste aanleg werd
geen enkele noordelijke PvdA-kandidaat geko-
zen. Vanaf de oprichting van de PvdA zijn Gro-
ningen en Drenthe de meest rode gewesten van
ons land, maar op de kandidatenlijst van de PvdA
is dit niet zichtbaar. Al ben je een Kamerlid dat
voeling houdt met de eigen regio zonder daarbij
naar regionalisme af te glijden en al houd je je als
fractiebestuurder en woordvoerder bezig met al-
gemene onderwerpen, dan krijg je nog bij de
kandidaatstelling te horen dat ‘er al zoveel kandi-
daten uit de regio zijn’. Dat laatste is alleen dan
geen leugen als wij voortaan de driehoek Am-
sterdam-Den Haag-Rotterdam ook als regio gaan
beschouwen. 
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De partijorganisatie moet niet terug naar het
verleden. Maar een minder centralistische en
meer federatieve opzet kan verfrissend werken.
Dan kan de partij beter aansluiten bij de beleving
van de burgers in de eigen regio en heeft bijvoor-
beeld het Noorden minder last van het domi-
nante 'grachtengordel-denken'. Partijleden hoe-
ven zich dan minder ongemakkelijk te voelen op
straat. Uiteindelijk blijft het partijcongres het
hoogste besluitvormende orgaan, en dit moet
meer inhouden dan dat formeel gelegitimeerd
wordt wat door de partij-elite bedacht en goedge-
keurd is.

De koers van de partij zal op eigentijdse wijze
gestoeld moeten zijn, op helder omschreven be-
ginselen. Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat de
PvdA er niet in geslaagd is om haar eigen begin-
selen te herijken, om ze daarna met meer kracht
uit te kunnen dragen. De voorbereidende begin-
selprogramcommissie leek er meer van over-
tuigd te zijn dat beginselen achterhaald zijn, dan
dat deze als inspiratie voor een progressieve poli-
tiek konden dienen. Intussen werd wel met het
heilloze Derde Weg-denken geflirt. Een sociaal-
democratische partij die zich ook als zodanig
durft te presenteren is op voorhand geloof-
waardiger dan een partij die zelf niet meer weet
waar zij behoort te staan. Verscherping van het
eigen profiel kan voor de Partij van de Arbeid al-
leen maar een inkleuring met helder rood bete-
kenen. Uiteindelijk heeft de kiezer ¬ ook die uit
het door velen begeerde en voor machtsvorming
onontbeerlijke midden ¬ meer aan duidelijk-
heid dan aan een gebrek aan kleur. 

Te lang heeft de angst om je aan koud water te
willen branden de partij overheerst. Het migra-
tiebeleid kan als voorbeeld dienen. Naarmate de
verkiezingen naderden trad de campagnecom-
missie steeds meer in de plaats van de fractie.
Terwijl met het asielbeleid ¬ vooral dankzij de
nieuwe Vreemdelingenwet ¬ successen werden
geboekt, bleef de angst overheersen dat wij wel
eens te 'soft' zouden kunnen overkomen. Beeld-
vorming was eventjes belangrijker dan uitgangs-
punten. Ondanks heldere aanzetten daartoe
werd over migratie als zodanig niet echt gespro-

ken, terwijl ter wille van de goede verhoudingen
in de coalitie het integratiebeleid niet echt werd
aangescherpt.

De roep om vernieuwing is van alle tijden en
leidt vaak tot niets. Twee Kamerverkiezingen ge-
leden deugde er van de toenmalige ¬ decentraal
gekozen ¬ fractie volgens de partijtop weinig
en moest het roer om. Het partijlidmaatschap
bleek niet langer de eerste voorwaarde te zijn om
de PvdA te mogen vertegenwoordigen en regle-
menten werden aan de laars gelapt. Het ging im-
mers om 'vernieuwing'. Zo werd de nieuwe frac-
tie opeens bevolkt met tal van 'kwaliteitsimpul-
sen', waarvan het merendeel na vier jaar bleek te
zijn verdwenen. Ten koste van het collectieve ge-
heugen en de samenhang, maar wie let daar op
als de waan van de dag belangrijker is dan het
antwoord op de vraag waarvoor de sociaal-demo-
cratie ook maar weer is opgericht. 

De personele invulling van posities in de par-
tij heeft tot nu toe altijd ¬ ook in de tijden van
de decentrale kandidaatstelling ¬ meer te ma-
ken gehad met coöptatie dan met democratie.
Nu al weer zijn er her en der groepjes, kongsies
en onderonsjes in het geniep bezig met de in
hun optiek meest gewenste invulling van posi-
ties en de strategieën om dit te bereiken. Met een
ongekend cynisme zijn daarbij de eigen posities
van groter belang dan de vraag waar het met de
partij naar toe moet. Eerst het mannetje of het
vrouwtje en pas daarna de inhoud. De omge-
keerde volgorde dus. 

Nu is er tijd en gelegenheid om deze ogen-
schijnlijke wetmatigheid te doorbreken. Een
taak voor de partijvoorzitter en zijn bestuur, die
als eersten duidelijk kunnen maken dat het nu
primair even niet om de poppetjes gaat. Hoezeer
de buitenwacht ook geïnteresseerd is in perso-
nen en hun mogelijke conflicten, daar gaat het
nu even niet over. Een partijreferendum over het
leiderschap heeft pas zin als duidelijk is welke
richting de partij kiest. De politiek leider van de
PvdA behoort de koers van de partij te volgen.
Leiderschap dient de partij en niet andersom.
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