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Toen in 1980 het cda uiteindelijk tot één partij-
organisatie was gefuseerd, werd de ironische
suggestie geopperd dat in het Abraham Kuyper-
huis (het partijbureau van het cda) een buste
moest worden opgericht voor Jaap Burger. Had
hij niet, door zijn uiteendrijven van de christe-
lijke partijen aan de vooravond van het kabinet-
Den Uyl in 1973, bewerkstelligd dat die partijen
definitief de noodzaak hadden beseft van hun
eenwording?

Er kan nu een borstbeeld naast worden ge-
plaatst: voor Wim Kok. Was hij het niet die, aan
de vooravond van de jongste Kamerverkiezin-
gen, de kiezers, terecht overigens, dringend advi-
seerde om op 15 mei hun verstand te gebruiken?
Welnu, dat deden zij: door zich te wenden tot
een stabiele oppositiepartij, het cda. Daarmee
werd een emotionele ‘staatsgreep’ via de stembus
door de Lijst Pim Fortuyn effectief voorkomen;
tegelijk hervond het cda zijn centrale strategi-
sche positie in het Nederlandse politieke bestel.
De aanslag op de ‘gevestigde politieke partijen’,
als het er een was, liep uiteindelijk uit op een
mislukking, hoe succesrijk op zichzelf de entree
van de Hollandse variant van Berlusconi ook was.
Want dat blijft de opmerkelijkste ontwikkeling:
Nederland heeft intussen met andere Europese
staten gemeen dat één charismatische persoon-
lijkheid zonder partij kans ziet het hele spectrum
van partijen onder druk te zetten. Zijn voortij-

dige dood en het schrandere vermaan van de pre-
mier nuchter te blijven hebben zijn volledige
doorbraak voorkomen. Dat de Partij van de Ar-
beid daar niet van profiteerde lag in de rede:
welke reden had de ontevreden kiezer om alsnog
daarop te stemmen? Dus kwam de winst terecht
bij de grootste anti-paarse partij, tevens de partij
waarmee de kiezer geen onevenredig politiek
risico liep.

Zeker, ten dele waren dit verkiezingen met
sterk centrifugale trekken en versterking van ra-
dicaal linkse (sp) en rechtse (lpf) groepen. Zeker,
ten dele was deze verkiezing een revolte tegen de
gevestigde politiek. Niemand weet bovendien
wat er gebeurd zou zijn als Pim Fortuyn op
15 mei nog in leven was geweest. Hoe dan ook, in
zijn succes kwamen persoonlijk charisma en bij
velen geleidelijk opgekropte ontevredenheid
over politiek en overheid ineens samen, zoals
het eerder noch het Algemeen Ouderenverbond,
laat staan de Centrum Democraten, was gelukt.
Daar ontbrak immers elk charisma.

Maar, een revolutie per stembus en dus een
diepe behoefte aan ‘totale vernieuwing’ van de
politiek is het allemaal evenmin. Het is de hu-
meurigheid van een overwegend welvarend volk
dat zich nog maar zeer ten dele stoort aan levens-
beschouwelijke loyaliteit of aan klasse-oriënta-
tie. Bij de oudere kiezers zijn die nog aanwezig,
maar zij sterven langzaam en letterlijk uit. Het is
de humeurigheid van een volk dat veel te verlie-
zen heeft en dus snel en makkelijk ‘de matras
omdraait’. Het is tenslotte de humeurigheid van
een volk dat op het lokale erf al lang heeft ont-
dekt dat men voor het bestuur niet uitsluitend is
aangewezen op traditionele partijen.
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Een revolte, geen revolutie. Van een funda-
mentele doorbreking van politieke machtsver-
houdingen of vernieuwing van politieke aspira-
ties is immers geen sprake. Het meest para-
doxale aan het optreden van de Lijst Pim Fortuyn
was zijn vertrouwen in de nationale staatsorga-
nen als probleemoplosser (desnoods met opzeg-
ging van internationale verdragen en effectief
decentraal bestuur) en zijn geloof in de ‘maak-
baarheid’ van de samenleving. Fortuyn hield er
een beeld van staat en politiek op na dat opval-
lend weinig afweek van wat hij er als voormalig
linkse socioloog in de jaren zeventig van dacht.
Hij en zijn beweging waren dus hard op weg
naar hun mislukking in de politiek. Dat hij niet-
temin zo’n groot succes had, zegt iets over de nog
steeds buitengewoon hoge, zo niet overspannen
verwachtingen van de overheid onder de Neder-
landse bevolking.

Is het tenslotte niet zowel opvallend als leer-
zaam dat veel kiezers, door de premier tot nuch-
terheid uitgenodigd, kiezen voor de partij die
vanouds de belichaming is van de Nederlandse
consensusdemocratie en tevens de belangrijkste
pleitbezorgster van gespreide verantwoordelijk-
heid tussen staat en samenleving? Ook dat duidt
niet direct op de behoefte aan revolutionaire ver-
andering; wel op een revolte van niet erg scherp
en vooral niet eenduidig gedefinieerd ongenoe-
gen. Dat maakt het ook moeilijk die revolte pro-
ductief te maken. Misschien moeten wij de ana-
lyse van deze Tweede-Kamerverkiezingen dan
ook niet zozeer baseren op ‘het gedachtegoed
van Pim’ (dat is er namelijk niet, in elk geval niet
in enige samenhang die richting zou kunnen ge-
ven; veel instant rhetorics dus), maar ons richten
op meer duurzame ervaring met defecten in ons
politiek bestel. Die liggen zowel op het vlak van
‘de methode’ als op dat van ‘de inhoud’. Wellicht
kunnen zij ook verklaren waarom juist links zo’n
opdonder heeft opgelopen in ons land, evenals
trouwens in een reeks andere Europese staten
(Italië, Portugal, Frankrijk, Oostenrijk, Noorwe-
gen en Denemarken). Wij mogen trouwens ons
hart vasthouden voor de Duitse Bondsdagverkie-
zingen, in Europa’s belangrijkste staat.

diffuse verantwoordelijkheden

Sinds het begin van de jaren tachtig zijn wij de
overheid meer als probleem dan als oplosser gaan
definiëren. Bureaucratisering, verkokering en
politieke machteloosheid werden tot slagwoor-
den van het politieke discours. Er kwam nog bij
dat de collectieve uitgaven ruimschoots hoger
waren dan de economische ontwikkeling toeliet.
Er is vervolgens grondig in die collectieve uitga-
ven gesaneerd; uiteindelijk kon dat worden ver-

antwoord door een enorme en systematische
groei van de werkgelegenheid, van de arbeidspar-
ticipatie in het algemeen. Wie er echter buiten
bleef vallen ¬ duurzaam bijstandsgerechtigde of
arbeidsongeschikte burger ¬ was op gemeente-
lijk armoedebeleid aangewezen. Van werkelijk
delen in de welvaartsgroei was geen sprake.

De overheid plaatste zichzelf voorts ‘op af-
stand’. Dat was althans de doctrine. Grote opera-
ties moesten de positie van de overheid herzien:
verzelfstandiging van uitvoerende diensten ging
samen met privatisering van publieke voorzie-
ningen, reorganisatie en verkleining van de bu-
reaucratie, decentralisatie van beleid en enkele
pogingen tot deregulering. Overheidsactivitei-
ten en ¬diensten dienden, bijvoorbeeld via
agentschappen, bedrijfsmatiger te worden geor-
ganiseerd. Een aantal van deze reorganisaties is
onmiskenbaar geslaagd en zij waren waarschijn-

Het is de humeurigheid
van een overwegend
welvarend volk dat zich
nog maar zeer ten dele
stoort aan levens-
beschouwelijke
loyaliteit of aan klasse-
oriëntatie. 
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lijk ook onvermijdelijk. Als geheel hebben zij de
publieke zaken er echter niet overzichtelijker op
gemaakt, daargelaten dat het er op veel plekken
weinig oordeelkundig aan toe is gegaan (het ver-
haal van spoorwegen en openbaar bus- en taxi-
vervoer is daarvan slechts een treurigstemmend
voorbeeld). Het hoofdprobleem is echter dat de
verantwoordelijkheden in het publieke domein
buitengewoon diffuus zijn geworden.

Als er iets grondig mis is in de democratie, zo-
als wij die vandaag kennen, dan is het dat nie-
mand meer weet (en soms: wil weten) wie waar-
voor verantwoordelijk is. Dat is een probleem
voor burgers die vaak niet meer weten waar zij
met hun rechtsaanspraken en hun klachten
naartoe moeten. Het is een probleem voor lokale
en nationale volksvertegenwoordigers die niet
meer weten wie of wat zij effectief onder con-
trole moeten houden. Het is een probleem voor
ministers en gemeente- of provinciebestuurders
die hun initiatief zien stranden in een oerwoud
van effectieve tegenkrachten en maar moeten
hopen dat hun goedwillende ambtelijke advi-
seurs en controleurs hen niet de verkeerde weg
op hebben gestuurd. Als ‘de overheid’ twintig
jaar geleden al een probleem was, dan is zij het
nu ¬ dankzij haar institutionele verbrokkeling
¬ waarschijnlijk meer dan ooit.

De remedie daarvoor ligt zeker niet in onge-
richt herstel van ‘het politieke primaat’. Deze re-
medie heeft recentelijk haar formulering gevon-
den in de gedachte dat de regering de ‘systeem-
verantwoordelijkheid’ zou dragen. In feite is dat
niet veel meer dan een bestuurskundige fictie,
met behulp waarvan regering en parlement zich
proberen te troosten met de gedachte dat zij nog
de leiding zouden hebben. Zo kun je ministers
verantwoordelijk blijven houden voor alles wat
er misgaat, hoewel zij dikwijls (dankzij wetge-
ving) van hun bevoegdheden om op te treden
zijn beroofd. Leuk om een kabinet of minister in
de Kamer mee in het ongerede te brengen, maar
het verwijt komt als een boemerang terug bij de
parlementaire medewetgevers die aan privatise-
ring en verzelfstandiging bewust hebben meege-
werkt.

Wij leven in een maatschappij waarin sprei-
ding van verantwoordelijkheid niet alleen wen-
selijk is, maar ook onvermijdelijk. De com-
plexiteit van maatschappelijke vraagstukken is
te groot om aan 150 kamerleden en 13 ministers
(en enige staatssecretarissen) over te laten. Juist
nu komt het erop aan ¬ dat is ons grootste me-
thodische probleem ¬ bevoegdheden en verant-
woordelijkheden zo doordacht te spreiden en toe
te wijzen dat er voor bestuurders en bestuurden
in redelijkheid mee valt te werken. Dat het pro-
ces van verantwoording afleggen zozeer wordt
meegespreid, dat van fouten ¬ soms zelfs cata-
strofes ¬ kan worden geleerd.

Minstens zo belangrijk is dat bestuurders en
volksvertegenwoordigers de bevolking wat
openhartiger en eerlijker meedelen wat politieke
besluitvorming wel en niet vermag te bewerk-
stelligen. Openhartiger meedelen dat wetgeven
weer eerder ‘codificeren’ is geworden dan ‘modi-
ficeren’, de wereld veranderen; dat regeren meer
de zorg behelst voor het faire en zorgvuldige ver-
loop van het proces van waardenverdeling dan
het zelf bepalen en uitvoeren van de waardenver-
deling. Politiek dient bescheidener te worden;
daar wordt zij overigens niet minder belangrijk
van.

het open huis nederland

Bij verkiezingen kunnen veel kwesties een rol
spelen, maar het is altijd raadzaam de ontwikke-
ling van de economie in de gaten te houden.
Voor een ‘zittende’ coalitie is economische stag-
natie bijna altijd zoal niet fataal, dan toch schade-
lijk. Dat is erg vervelend voor zulk een coalitie,
doodeenvoudig omdat zij de economie niet
(meer) naar haar hand kan zetten. Vanaf begin
2001 stagneert de economische ontwikkeling in
de westerse wereld en na 11 september kreeg zij
zelfs even een echte dip. Daar kunnen wij in
Nederland weinig aan doen, al liet Paars de infla-
tie wel wat erg laconiek oplopen. De eigen bewe-
gingsvrijheid in de sociaal-economische politiek
is aanzienlijk verder verkleind door de introduc-
tie van de euro; die beperkt ook de vrijheid van
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eigen begrotingspolitiek. Daar staat voor de ini-
tiatiefrijke onderneming ¬ cruciaal voor onze
welvaart ¬ veel expansiemogelijkheid tegeno-
ver. Op het niveau van veel burgers brengt dit
soort van europeanisering ook veel gevoel van
onzekerheid. Dat, gevoegd bij de stagnatie van
het laatste anderhalf jaar, heeft de vrees voor wel-
vaartsverlies (kijk naar het sterk gedaalde consu-
mentenvertrouwen) onmiskenbaar vergroot.
Evenals in 1994 voelde de kiezer zich dit jaar so-
wieso nogal onprettig bij de welvaartsontwikke-
ling; dat is doorgaans geen gunstig voorteken
voor een zittende politieke coalitie.

Daar komt een fundamenteler gevoel van on-
zekerheid en onveiligheid in deze maatschappij
bij. De criminaliteit en de gebrekkige bestrijding
ervan verontrusten burgers zeer. De samenle-
ving is bovendien aanzienlijk agressiever en ‘op-
gefokter’ geworden. Nederland is een open huis,
maar dat is het ook voor georganiseerde crimina-
liteit en de bijbehorende moord en doodslag. Een
geavanceerde maatschappij als de onze blijkt
voorts erg gevoelig voor allerlei vormen van
internationale terreur. De ‘elfde september’ heeft
daardoor diepere sporen achtergelaten dan wij
wel willen geloven. Dat is vooral gebeurd omdat
aldus zichtbaar en voelbaar werd dat ‘de wereld’
ons land aan alle kanten is binnengedrongen,
met niet goed te voorziene risico’s en met een or-
ganisatie van de openbare orde die daar niet op is
berekend. Wij willen daarom niet zo erg meer
geloven in de zegeningen van de multiculturele
samenleving. De meesten onder ons weten van
die culturen ¬ die van de islam bijvoorbeeld ¬

weinig of niets. Nu beseffen wij geschrokken dat
wij de onvermijdelijke problemen die zij met
zich meebrengen niet langer meer met benign ne-
glect kunnen negeren; de zwaarte van die proble-
men niet langer meer eenzijdig kunnen neerleg-
gen bij de ‘eigen’ groepen in de samenleving die
de welvaartsgroei toch al aan zich voorbij zien
gaan. Het is kenmerkend dat in gemeenten waar
de problemen eerder dreigen dan aanwezig zijn
de meeste steun is gegeven aan Fortuyn.

Politiek links staat voor aanvaarding van
mondialisering van welvaartsontwikkeling en

voor kosmopolitische aanvaarding van de multi-
culturele samenleving. Dat is mooi en het is zelfs
terecht. Minder terecht is het om de ogen te slui-
ten voor de schadelijke consequenties ervan: ver-
waarloosde stadswijken, zwarte scholen die het
hoofd niet meer boven water houden, criminele
bendes van ontwortelde Marokkaanse en Antilli-
aanse jongens. Het zijn burgers die vanouds met
links sympathiseerden, die zich daardoor het
meest bedreigd weten. Daartegen helpt geen
kleineren van het probleem, noch overigens

het sluiten van de grenzen. Dit laatste kan niet
eens.

Juist links zal veel meer oog moeten tonen
voor de vraagstukken van de openbare orde, al
was het maar omdat het ontbreken daarvan de
sociaal en economisch zwak staande burgers on-
evenredig treft en bedreigt. Juist links zal veel
meer energie moeten steken in de geleidelijke
en geduldige integratie van de ongeveer ander-
half miljoen immigranten in deze samenleving;
door hen te leren kennen, hun perspectief te bie-
den en door eisen aan hen te stellen. Door duide-
lijk te maken dat wie welbewust naar een
westerse samenleving emigreert de basis-
waarden en basisregels heeft te aanvaarden.

Intussen weten wij dat allemaal wel, maar wij
zijn er nog steeds veel te halfhartig in uit vrees te
worden beschuldigd van discriminatie. Die half-
hartigheid nodigt echter uit tot slogans dat ons
land vol is. Maar, de wegen zijn vol omdat ons
openbaar vervoer defect is. De steden zijn vol
omdat er niet voldoende huizen worden ge-

In twaalf jaar mee-
regeren is de PvdA veel
van haar interne
openheid, debatcultuur
en interne democratie
kwijtgeraakt. 
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bouwd, omdat wij te nonchalant zijn in de orde-
ning van de beperkte ruimte en de investeringen
in de fysieke infrastructuur slecht zijn georgani-
seerd. Ziekenhuizen zijn ‘vol’ omdat wij te lang
op zorg hebben bezuinigd en omdat verpleeg-
huizen vol zijn. Als wij de wereld in ons open
huis willen binnenlaten, zullen wij ons daarop
beter moeten instellen.

toekomst van de sociaal-democratie

Blijkbaar is het succes van de Partij van de Arbeid
niet gediend met het vermijden van heldere en
authentiek linkse standpunten. Als zij door iets
wordt bedreigd dan is het door een onuitstaan-
bare vaagheid en technocratie in optreden, in en
buiten het parlement, en door de behoefte alles
en iedereen in eigen kring onder contrôle te wil-
len houden. In twaalf jaar meeregeren is de
partij veel van haar interne openheid en debat-
cultuur ¬ en passant haar interne democratie
¬ kwijtgeraakt. De regionale variëteit in inven-
tiviteit en competentie heeft eveneens sterk te
lijden gehad, evenals de organisatie en recrute-
ring van partijkader. In breder verband maakt
politiek links ¬ verdeeld over vier partijen ¬

een rijkelijk versnipperde en weinig overtui-
gende indruk.

Wat althans mij is blijven verbijsteren is dat
de Partij van de Arbeid voorafgaand aan de vijf-
tiende mei op geen enkel ogenblik de keuze
heeft gemaakt met wie zij samen wilde regeren,
hoewel zij daar tot een halfjaar vóór de verkiezin-
gen voor in de positie verkeerde. Toen immers
was zij het die over de centrale strategische posi-
tie in de Nederlandse politiek beschikte, zoals

KVP en cda eertijds. Zij deed echter precies het-
zelfde als wat zij vanaf 1966 tot 1994 eerst KVP en
toen cda verweet; zij weigerde de keuze te ma-
ken. Vervolgens deden anderen dat: Fortuyn
eerst en de vvd later. Zij kozen tegen de PvdA.
Ten slotte deden de kiezers insgelijks, tegelijker-
tijd ook het strategisch machteloos geworden
GroenLinks (met dank aan de sociaal-democra-
tie…) meesleurend.

Misschien wordt de terugkeer na twaalf jaar
in de parlementaire oppositie ¬ na zwaar en
structureel invloedsverlies in het gemeentebe-
stuur ¬ alsnog een blessing in disguise. Dan moet
de partij echter het moedige voorbeeld volgen
van de Commissie-Gardeniers in het cda die
haar partij in 1994 rigoureus op de pijnbank
heeft durven leggen. Die heeft het cda weer een
programma helpen bezorgen, een vernieuwde
recrutering in álle politieke geledingen en net op
tijd een nieuw en geloofwaardig leiderschap. De
Partij van de Arbeid zal iets dergelijks moeten
doen met behulp van oude en nieuwe (wel en
niet gekozen) parlementariërs, lokale bestuur-
ders, maatschappelijk actieve mensen en oude
en jonge intellectuelen. Die groep kan maar be-
ter rustig de tijd krijgen en nemen.

In de tussentijd kan het bestuur eindelijk be-
ginnen de organisatie van de partij vanuit haar
ruïnes te herstellen en kan de Kamerfractie doen
wat haar hand te doen vindt. Zolang ¬ en het
kan even duren - moet Jeltje maar een tijdje voor
ons zorgen. Zij is immers zo ongeveer de enige
geruststelling in alle treurige nieuws voor en na
15 mei.
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