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De PvdA maakt de grootste crisis uit haar ge-
schiedenis door. Een roerige verkiezingsavond is
afgesloten. Ik zit achter mijn laptop en ik pro-
beer om drie uur ’s ochtends mijn gedachten wat
te ordenen. 

Ik zie keer op keer Ad Melkert en Wim Kok
voorbij komen. Waardig en indrukwekkend
brengen ze de betekenis van de nederlaag onder
woorden. Ik voel een enorme geruststelling: we
zijn onderdeel van een beweging met een grote
en rijke traditie. Veel tegenslagen zijn in het ver-
leden overwonnen en dat zal de komende jaren
opnieuw gebeuren. 

Melkert bewijst wat journalisten op de ver-
kiezingsdag wel hardop willen zeggen: qua in-
houd en ervaring is hij waarschijnlijk de sterkste
lijsttrekker. Het telt niet meer. Wat resteert is
een magistraal afscheid van het leiderschap.

Wim Kok. In tien minuten is het werk van
twaalf jaar besturen aan gruzelementen geval-
len. Een jaar geleden nog algemeen geroemd om
zijn kwaliteiten en prestaties. Nu bijna achteloos
aan de kant geschoven. Het is het meest hartver-
scheurende beeld uit mijn bescheiden politieke
loopbaan. 

Deze nederlaag zat er aan te komen. Veel col-
lega’s van de Tweede Kamerfractie hebben zich er
al weken op ingesteld. Maar toch. Twintig tot
vijfentwintig zetels zou het minimum worden.

Vijfentwintig tot dertig zetels, dat was het aantal
waarop ik in stilte rekende.

De nederlaag van de PvdA gaat gepaard met de
teloorgang van de progressieve beweging.
GroenLinks weet zich ternauwernood te handha-
ven, maar ziet voor de zoveelste keer de beloning
voor een redelijke oppositie in het zicht van de
haven wegebben. d66 is bijna gehalveerd en
ondergaat hetzelfde lot als de PvdA. Er is opeens
een grote urgentie om het debat over progres-
sieve samenwerking te heropenen. Alleen een
progressieve volkspartij zal zich in de kopgroep
van de politiek kunnen handhaven. Ben ik te pes-
simistisch? Mijn oog valt nog net op de uitslag
van de scholierenverkiezing: de progressieve
partijen halen bij de 12- tot 18 jarigen 67 zetels.
In deze leeftijdsgroep is het cda met 17 zetels
bijna van de aardbodem verdwenen.  

De boodschap van de kiezers is luid en duide-
lijk. Op Radio Rijnmond blijf ik het herhalen:
Nederland is uitgekeken op Paars. De drie paarse
partijen komen gebutst en in kreukels uit de ver-
kiezingsstrijd. Paars staat voor puinhopen, arro-
gantie en regentendom. Het doet er niet toe of
wij wat anders vinden. De kiezer, in ieder geval
heel veel kiezers, denkt er zo over en dat is wat
vandaag telt. Het cda en de lijst Fortuyn moeten
nu laten zien welke veranderingen ze in Neder-
land willen doorvoeren. Zij belichamen de afre-
kening met Paars. Dat is van een grote ironie.
Veel van de dingen waarop Paars is bekritiseerd
zijn uitvindingen van het cda. Het Torentjes-
overleg draagt het stempel: made by Lubbers ; het
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cda is de grote dwarsligger in de debatten over
bestuurlijke vernieuwingen; van een gekozen
burgemeester of minister-president moet ze
niets hebben. Maar wie weet is het cda in staat
over de eigen schaduw heen te springen. Neder-
land schreeuwt om vernieuwing die de politiek
dichtbij, ja onder, de mensen brengt. Samenwer-
king met de Lijst Fortuyn kan binnen het cda

vroeger of later spanning opleveren. Een (groot?)
deel van de achterban moet feitelijk niets hebben
van deze nieuwkomers in de politiek.

Een strenger asiel- en migratiebeleid is de
tweede opdracht van de kiezers. Dat is immers
het fundament waarop de campagne van Fortuyn
was gebaseerd. vvd en cda hebben duidelijk ge-
maakt dat ze zich daar tot op grote hoogte bij wil-
len en kunnen aansluiten. De kiezers vinden dat
thema zo belangrijk dat ze allerlei andere
kwesties voor lief nemen. Het risico van een
guur en zuur sociaal beleid dreigt. Wat gaat er
gebeuren met de wao? Wordt de individuele
huursubsidie afgeschaft? Komt er de komende
jaren geen extra geld voor veiligheid, onderwijs
en zorg? Natuur en milieu komen niet op het
tweede, maar op het derde plan: gaan we extra
kernreactoren bouwen? Mogen boeren voortaan
hun gang gaan? Bouwen we dubbeldeks rijkswe-
gen? 

Professor Andeweg, die op verkiezingsdag in
Twee Vandaag commentaar gaf op de laatste prog-
noses, typeerde de campagne krachtig als volgt:
ze was inhoudslozer dan ooit, met uitzondering
van migratie en asiel.

de herontdekking van het

volksvertegenwoordigerschap

De lessen van 15 mei zijn niet eenvoudig. We
hebben tijd nodig om alles op een rij te zetten en
nauwkeurig in kaart te brengen welke bewegin-
gen de kiezers hebben gemaakt. Ik ben blij dat
ik weer volksvertegenwoordiger mag zijn.
Ik gloeide van trots toen Annie Verdoold op
14 mei in Barend en Witteman vertelde dat ze niet
op een partij, maar wel op een persoon ging
stemmen: op Peter van Heemst, omdat hij vaak

in Delfshaven komt kijken en weet wat er speelt
en leeft. Dat is het mooiste compliment dat je als
volksvertegenwoordiger kunt krijgen. En ik zie
het als een opdracht om extra gemotiveerd op
deze weg verder te gaan. Misschien zit daar een
hint voor de richting die we op moeten. Noem
het met een groot woord de herontdekking van
het volks-vertegenwoordigerschap. Ik heb het
eerlijk gezegd een beetje gemist bij een aantal
PvdA-leden van gemeenteraad en deelgemeen-
ten. Ze zijn na 6 maart ondergedoken in de poli-

tieke besognes van commissies en fracties. Ze
kijken onwennig als je ze vraagt om tien buurt-
genoten thuis uit te nodigen voor een gesprek
over hun problemen en kritiek.

Bij dat nieuwe volksvertegenwoordigerschap
hoort het vermogen om tegen mensen ‘neen’ te
zeggen. Geen natuurlijke reflex voor traditionele
sociaal-democraten die voor elk probleem een
oplossing willen aandragen. Een memorabel mo-
ment uit het lijsttrekkersdebat tijdens de finale
van de Soundmix-show: Pim Fortuyn zegt iets
wat niemand ooit heeft durven zeggen in cam-
pagnetijd. ‘Files? Ik ga ze niet voor u oplossen.U
zoekt het maar uit.’ Geen boegeroep, maar een
staande ovatie volgt. En in de volgend ronde van
de populariteitspoll onder het studiopubliek
schiet hij nog eens drie procent omhoog. Anno
2000-nu is dat een duidelijk signaal. We zullen
mensen meer en meer gaan aanspreken op wat
ze zelf kunnen. Op hun eigen vindingrijkheid en
hun eigen initiatief. Ik probeerde tientallen poli-
tiemanagers een paar weken eerder duidelijk te
maken dat een uitbreiding van de politiesterkte
alleen doorgaat als ze zwart op wit beloven wat
ze zelf gaan doen om de prestaties te verbeteren.
Ze keken me verbijsterd aan.

Als het om de multiculturele samenleving
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gaat stonden en staan we ver af van het gedachte-
goed van Fortuyn. Wij moeten niets hebben van
het provocerende ‘vol is vol’ en van de beledigin-
gen aan het adres van bevolkingsgroepen. Maar
we moeten wel de bereidheid tonen fouten toe te
geven. Ik registreerde dat veel mensen snakken
naar een soort van excuus als het om dit soort
kwesties gaat. ‘Geef nou gewoon eens toe dat jul-
lie bepaalde zaken niet goed hebben gezien of op
hun beloop hebben gelaten’. In de campagne
hebben we vaak geschermd met de invoering
van inburgeringsprogramma’s voor oudkomers
onder Paars ii. Zeker, dat is een mooie prestatie
en we moeten daar met volle kracht mee door-
gaan. Maar die prestatie kan niet wegpoetsen dat
we inmiddels in een land leven waar bijna een
half miljoen allochtonen geen Nederlands spre-
ken. Het zou ons sieren als we kunnen erkennen
dat de last die dat met zich meebrengt bijna vol-
ledig is afgewenteld op de oude stadswijken.

We hebben elkaar vaak voorgehouden dat de
PvdA op het thema veiligheid de verkiezingen
nooit zal winnen. Maar we zagen over het hoofd
dat we wel een stevig en solide verhaal over vei-
ligheid moeten kunnen en willen vertellen om
ze niet te verliezen. Ad Melkert heeft dat godzij-
dank in de weken voor 6 maart regelmatig ge-
daan. Maar in en rond de PvdA werd sceptisch op
dat thema gereageerd. We zouden van ons geloof
zijn gevallen. Veiligheid werd te veel vanuit re-
pressie bekeken. Kiezers ruiken die twijfels op
1000 meter afstand en zien vervolgens dus voor
oplossingen naar een andere partij dan de PvdA
om. Ik zeg het nog maar eens kort en duidelijk:
we houden ons alleen staande in het debat over
de multiculturele samenleving als we voorop
lopen in de strijd tegen onveiligheid en crimina-
liteit. Als we dat aan rechts overlaten, laat de kie-
zer ons zonder meer links liggen.

In Rotterdam heb ik de PvdA een maand of
twee geleden voorgehouden: vanuit de oppositie
kunnen we beter vernieuwen dan vanuit een co-
alitie. Die troostende woorden kunnen we nu
doodgewoon herhalen. Vanaf vandaag gebruiken
we elke minuut om er weer bovenop te komen. 

De klok tikt door. Het is bijna vijf uur in de

ochtend. De fractie in nieuwe samenstelling
komt aan het begin van de middag bijelkaar. We
hebben hetzelfde probleem als het cda in 1994:
de mensen die de teloorgang van de coalitie beli-
chamen zijn bijna allemaal lid van de fractie. In
de PvdA is slechts één nieuwkomer aanwezig:
Aleid Wolfsen. Nieuw talent als Staf Depla, Je-
roen Dijsselbloem en Diederik Samson hebben
het niet gehaald. Sterke routiniers als Marja Wa-
genaar en Saskia Noorman-Den Uyl zitten in de
wachtkamer. Dat maakt vernieuwing lastig. We
moeten een nieuwe voorzitter kiezen: Jeltje van
Nieuwenhoven, die als nummer 2 van de lijst
goed gekwalificeerd is om de PvdA door de eerste
roerige maanden heen te loodsen of Wouter Bos,
door iedereen gezien als een groot talent die de
band met oude en nieuwe kiezers kan verster-
ken. Er zal nog veel discussie gaan plaats vinden.
Voor mij geldt één ding: ik moet niet veel hebben
van de wijsneuzen die nu ineens roepen hoe ze
altijd al aan Melkert zijn kwaliteiten hebben ge-
twijfeld. Dezelfde wijsneuzen stonden in Rotter-
dam de blaren op hun hand te klappen bij zijn
congresspeech in maart 2001.

In onze analyse zullen drie data een essentiële
plek moeten krijgen. Samen vormen ze het
alarmnummer van de Nederlandse kiezer: 1109-
0603- 0605. De aanslag op de WTC-torens in
New York, het dramatische lijsttrekkersdebat
van 6 maart en de moord op Pim Fortuyn. De
PvdA gaat lastige tijden tegemoet. Snelle ant-
woorden en oplossingen zijn niet te geven. Wel
leeft het bewustzijn dat we herkenbaar en over-
tuigend, met passie en kennis van zaken zullen
werken aan een sterk en sociaal Nederland,
waarin mensen niet tegenover elkaar komen te
staan maar willen samenleven. Vanuit de opposi-
tie zullen we dat erfgoed op een eigentijdse ma-
nier gaan bewaken. 

Deze tekst schreef Peter van Heemst om half vier ’s och-
tends in de nacht van 15 op 16 mei, nadat hij als
Rotterdams kamerlid de hele avond commentaar had
geleverd op de verkiezingsuitslag op Radio Rijnmond. 
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