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Misschien wist die ene briefschrijver in de Volks-
krant wel het scherpst te treffen waar het succes
van Pim Fortuyn vandaan komt. Hij beschrijft
hoe in een volle trein van Zandvoort naar Am-
sterdam vier opgeschoten slungels op zwartrij-
den worden betrapt. De conducteur probeert het
wel, maar kan niet tegen de knapen op. Plotse-
ling roept een van de reizigers: ‘Pim zou alle con-
ducteurs een pistool gegeven hebben!’. De coupé
barst los in een denderend applaus, de jongens
zijn beschaamd. De briefschrijver vlucht, zo
schrijft hij, ‘kotsend de duinen van Overveen in’.

Of is het toch die moeder op het schoolplein
van mijn zoon? Jaren als wijkverpleegkundige
gewerkt in een zwarte achterstandswijk in Am-
sterdam, en altijd met veel plezier. Tegenwoor-
dig is het anders. Ze woont nu buiten, vlakbij een
Ama-centrum. Toen ze laatst met haar kind op de
bus wachtte, stonden er een paar van die jongens
te schreeuwen en tegen het hokje te schoppen.
Haar zus, die nog hartje Amsterdam woont, gaat
maar niet meer naar het City-theater om de
hoek. Ook daar houden de Oudkerk-Marokka-
nen huis, zegt ze met een wrang lachje. Er wat
van zeggen doet niemand meer: ‘Weet je, ieder-
een is gewoon bang’.

Nederland is bang. Na 6 mei, bang en boos. De
desastreuze gevolgen voor de verkiezingsuitslag
zijn inmiddels bekend. Voor de PvdA betekent
dat tijd voor bezinning en bescheidenheid, zei
Wim Kok in Paradiso, en gelijk heeft hij. Het is

verleidelijk om de oorzaak van de historische
nederlaag te zoeken in een lijsttrekker die te wei-
nig van de buis spatte, tegenover een begaafd po-
pulist. Of in het feit dat mensen toe waren aan
iets nieuws: de PvdA als easy target. Verleidelijk,
maar te makkelijk. Alleen als de Partij van de Ar-
beid tijd en ruimte neemt voor een kritisch zelf-
onderzoek, kunnen we zelfbewust de oppositie
in. En dat is weer noodzakelijk om uitzicht op
electoraal herstel te creëren. Dat herstel mag niet
afhankelijk zijn van problemen in een eventueel
te vormen rechts kabinet, dat misschien wel in-
stabiel wordt en uit elkaar valt. Alle hens moet
aan dek om de pakweg één miljoen kiezers die
zijn weggelopen er weer van te overtuigen dat de
PvdA wél hun vertrouwen waard is. 

Dit stuk is niet bedoeld als antwoord op alle
vragen. Het is een bijdrage aan het debat over de
vraag hoe de sociaal-democratie herstellen kan.
Er blijft tenslotte onverminderd behoefte be-
staan aan een grote linkse partij, die tot regeren
in staat en bereid is.

waar is iedereen?

Nederland is in het buitenland de afgelopen ja-
ren omstandig geprezen voor de manier waarop
de economie en de overheidsfinanciën uit het
slop getrokken zijn. Het poldermodel wordt be-
schouwd als een uniek model van overleg tussen
politiek, bestuur en sociale partners, waarin de
basis kon worden gelegd voor jarenlange loon-
matiging in ruil voor herverdeling van werk ¬

de sleutel tot economisch herstel.
Zonder iets aan dat economische en financiële

succes af te willen doen: het poldermodel is na-
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tuurlijk nieuw noch uniek. Het is alleen een an-
der naambordje voor de pacificatiedemocratie,
zoals die in de jaren zestig reeds beschreven
werd door de politicoloog Arend Lijphart. In het
verzuilde Nederland waren de verschillen tussen
diverse bevolkingsgroepen groot. Het land werd
bijeengehouden door een consensus onder de
politieke elite van alle zuilen, inhoudende dat
het land vooral gediend was met een streven
naar eenheid en rust. Naast politieke partijen le-
verde het verzuilde maatschappelijk middenveld
een belangrijke bijdrage aan dat streven. Dat
kende een belangrijke functie in het informeren
van politici (bottom-up) en het legitimeren van
gekozen beleid (top down).

De pacificatiedemocratie leek opgeblazen in
de jaren zestig, toen ontzuiling en de zwevende
kiezer hun intrede deden. Maar na een periode
van politieke polarisatie, werden begin jaren
tachtig de vertrouwde paden weer opgezocht. Pa-
cificatiedemocratie ging poldermodel heten,
maar er was een wezenlijker verschil. Niet alleen
politieke partijen, ook organisaties in het maat-
schappelijk middenveld hadden inmiddels een
groot deel van hun natuurlijke achterban verlo-
ren. Mensen committeren zich niet meer aan or-
ganisaties, politiek of anderszins.

Dat zadelt politici op zoek naar draagvlak op
met een groot probleem, en dat is te weinig
onderkend. Wie praat met de FNV, praat niet
automatisch met haar ruim een miljoen leden.
Wie praat met schoolbesturen of ¬directies,
heeft daarmee ouders en leerlingen niet bereikt.
Zelfs wie praat met consumenten- en patiënten-
verenigingen is niet verzekerd van een represen-
tatief geluid. Nieuwe wegen moeten daarom
worden gevonden om mensen te bereiken, en
daar is niet intensief genoeg naar gezocht. Na 11
september was bijvoorbeeld de eerste reflex van
het kabinet het uitnodigen van leiders van isla-
mitische organisaties. Het was als poging om een
dialoog over de aanslagen en hun gevolgen op
gang te brengen lovenswaardig, maar gedoemd
tot falen. Ook deze organisaties vertegenwoordi-
gen amper een achterban.

Wat dan wel? Er zijn Kamerleden die na de

uitslag van 15 mei opriepen om nu toch vooral de
wijken in te gaan. Met respect: dat is het dus niet.
Kamerleden die de afgelopen jaren de wijken in
zijn geweest, hebben allang geconstateerd dat je
daar vaak steeds dezelfde professionals en een
handjevol actieve bewoners tegenkomt. Ook
wijkraden hebben vaak een gebrekkig mandaat,
en bereiken de grootste groep bewoners maar
mondjesmaat. Hoe bereiken we miljoenen kie-
zers, dat is de vraag.

Via de media, is het voor de hand liggende

antwoord. Maar die vormen een gebrekkig infor-
matiekanaal voor politieke partijen. Journalisten
zitten er altijd tussen, met hun eigen agenda, ge-
makzucht of onkunde. In ontzuild Nederland re-
presenteren de media niets en niemand, al pre-
tenderen ze graag het omgekeerde. De Volkskrant
kwam tijdens de campagne zelfs potsierlijk aan-
zetten met een eigen ‘regeerprogramma’ voor
een nieuw kabinet.

Fortuyn slaagde er als geen ander in de media
naar zijn hand te zetten. Hij was nieuw, mediage-
niek en werkte gunstig op oplage- en kijkcijfers.
Media hadden er simpelweg commercieel be-
lang bij om hem veel in beeld te brengen, al ge-
ven journalisten dat alleen toe buiten de camera
en het opschrijfboekje. Maar er is meer. Fortuyn
legde, net als Nieuw Links en d66 in de jaren ‘60,
genadeloos de tekortkomingen van de pacifica-
tiedemocratie bloot. Hij wilde, in elk geval tot
aan de verkiezingen, helemaal niet pacificeren.

Paars ii was net het
Nederlands elftal:
omstandigheden zijn
ideaal, spelers stuk voor
stuk getalenteerd, en
toch niet door naar de
volgende ronde
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Zijn trappen tegen ‘de gevestigde politiek’ lever-
de alleen maar meer stemmen op.

Hoewel zijn aanval op het systeem van rechts
kwam, bediende Fortuyn zich van technieken die
hij in de jaren op de universiteit moet hebben ge-
leerd: zijn tegenstander onderuit halen door op
de persoon te spelen, voortdurend te onderbre-
ken en diens integriteit consequent in twijfel te
trekken. Andere partijen, de PvdA voorop, wisten
overduidelijk geen raad meer(!) met dit onder-
mijnende gedrag.

Toch zullen we ons er op moeten instellen dat
het niet zo maar verdwijnen zal. Immers, zelfs de
moord op Fortuyn en de potentieel explosieve si-
tuatie in het land die er op volgde, kon zijn volge-
lingen op zijn lijst er niet toe brengen een bij-
drage te leveren aan pacificatie. Ze gingen door
met het ophitsen van de bevolking, en zijn daar
door de kiezers eclatant voor beloond. lpf zal
zich daarom nooit geheel in onze politieke cul-
tuur voegen. Zelfs deelname aan de regering zal
lpf niet zomaar in het Poldergareel brengen.
Hetzelfde geldt overigens voor de sp, die ook
goed garen spint bij haar weigering zich aan de
politieke spelregels te houden.

De PvdA staat voor de keus: gaan we mee in
een hernieuwd harde, gepolariseerde politieke
cultuur, of blijven we inzetten op politieke paci-
ficatie. Beiden zijn ons inmiddels slecht beko-
men: het eerste veroordeelde de PvdA jarenlang
tot een plek langs de zijlijn, het tweede heeft dra-
matisch veel kiezers gekost. Wat mij betreft
wordt het toch het laatste. Een linkse partij die
wil opkomen voor de zwakken in de samenle-
ving, mag niet staan voor een democratie waarin
de grootste bek de doorslag geeft.

Er zijn ook best mogelijkheden om het ge-
sprek met burgers te herstellen, al zal dat tijd,
geld en veel inzet kosten. Het begin is al gemaakt
als bij politici de knop omgaat: praten met orga-
nisaties betekent niet automatisch dat er draag-
vlak ontstaat onder de bevolking. Niet één maat-
schappelijke organisatie, zelfs de vakbeweging
niet, beschikt meer over een mandaat onder
mensen dat haar tot vanzelfsprekende partner
van de sociaal-democratie maakt. Dat mandaat

moet actief worden gezocht in rechtstreeks en
continu contact met de burger. Dat vereist bo-
venal en allereerst revitalisering van de basis van
de partij. De afdelingen en de kenniscentra moe-
ten kunnen uitgroeien tot broedplaatsen van le-
vendige discussie en ideeënvorming. Ook het
Internet biedt veel meer mogelijkheden dan nu
worden benut. De opkomst van Fortuyn heeft
zich voor een niet onaanzienlijk deel voltrokken
via chatrooms en discussiefora. Vooral onder
jongeren heeft dat veel succes gehad. Internet
biedt bovendien de mogelijkheid kiezers recht-
streeks, zonder tussenkomst van journalisten, te
informeren. De bereidheid van volksvertegen-
woordigers om veel werk te maken van contact
met mensen moet een veel zwaardere rol gaan
spelen bij selectie van kandidaten voor diverse
volksvertegenwoordigingen. Als de huidige ¬

vooral provinciaal bepaalde ¬ gewesten van de
partij worden vervangen door regio’s die mensen
wél als een natuurlijke eenheid ervaren, kan een
omgeving ontstaan waarin Kamerleden een
band opbouwen met dat stukje Nederland.

Tenslotte: de beste manier om vertrouwen op
te bouwen, is natuurlijk het voeren van goed,
aansprekend beleid. Dat kwam de laatste jaren
niet altijd voldoende van de grond.

paarse patstelling

De politieke cultuur van PvdA en vvd lijkt sterk
op elkaar. Dat heeft de paarse coalitie, langer dan
misschien verstandig was, bij elkaar gehouden.
Beide partijen zijn hard gestraft voor hun samen-
werking. Dat wordt vaak geweten aan een verwa-
terd profiel. De PvdA is te veel opgeschoven naar
rechts, de vvd juist naar links. Die dans rond het
midden schiep ruimte voor de opkomst en suc-
ces van zowel sp als lpf.

Daar zit zeker een kern van waarheid in. Maar
het kan niet verhullen dat de ideologische ver-
schillen tussen PvdA en vvd groot genoeg bleven
voor een politieke patstelling over een waslijst
van belangrijke thema’s. Werkte de PvdA onder
Paars i nog mee aan privatisering en verzelfstan-
diging van publieke diensten, onder Paars ii
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volgde inkeer. De vraag in hoeverre inkomens-
verschillen van invloed mogen zijn op toegang
tot onderwijs en zorg, is niet beslecht. Hetzelfde
geldt voor de vraag of Nederland nu een immi-
gratieland is of niet, voor de positie en toekomst
van de Europese Unie, de rol van Nederland in de
internationale rechtsorde en een herziening van
de wao. Kende Paars i nog een uitgesproken
agreement to disagree, onder Paars ii is veel, te veel
energie van de fracties van vvd en PvdA gaan zit-
ten in het over en weer blokkeren van voorstel-
len van het kabinet. Dat was soms een hele
prestatie, maar het is volkomen terecht dat kie-
zers daar geen genoegen mee nemen. Van een re-
gerende partij die staat voor gelijke kansen, mag
meer worden verwacht dan het tegenhouden van
ongelijkere kansen.

Daarnaast werd Kok ii vanaf het begin gehan-
dicapt door de eis van toenmalig vvd-leider Bol-
kestein dat bewindspersonen vooral niet moch-
ten belanden op posten waar zij affiniteit mee
hadden. PvdA en d66 zijn te makkelijk gezwicht
voor de liberale wens om vooral goede managers
in het kabinet te krijgen. Dat is niet voor herha-
ling vatbaar. Het miskent dat ministers die hun
beleidsterrein niet kennen, veel tijd nodig heb-
ben om zich in te werken. Minister Hermans van
onderwijs bijvoorbeeld gaf toe dat hem dat twee
jaar gekost heeft. Al die tijd wordt de koers gezet
door ambtenaren, die niet geacht worden om
visies te ontplooien of risico’s te nemen. Maar
politiek kan niet zonder! Een minister moet jeu-
kende handen hebben, soms dwars door ge-
vestigde belangen heenbreken, en vooral passie
voelen voor wat hij doet. De goede niet te na
gesproken: daar heeft het de afgelopen jaren
te veel aan ontbroken. Terwijl kiezers er naar
snakten.

een conducteur met een pistool

Paars i zal de geschiedenis ingaan als het kabinet
dat een formidabele economische prestatie heeft
geleverd. Paars ii meer als het Nederlands elftal:
omstandigheden zijn ideaal, spelers stuk voor
stuk getalenteerd, en toch niet door naar de vol-

gende ronde. Miljarden zijn geïnvesteerd in de
publieke sector, en toch heeft de kiezer zich mas-
saal afgekeerd. Waarom waren die miljarden
niet genoeg?

Omdat veiligheid en saamhorigheid niet te
koop zijn. De verkiezingen van 2002 gingen uit-
eindelijk niet over wachtlijsten of lerarentekort,
en al helemaal niet over lastenverlichting of
werk. Ze gingen over cultuur, en over normen en
waarden. Ze gingen over het even ongrijpbare als
machteloze gevoel onder veel mensen dat ze iets

kwijt geraakt zijn: een gemeenschappelijk besef
van wat kan en niet kan. Individualisering heeft
gezorgd voor een versplintering van waarden;
mensen ‘shoppen’ hun eigen pakketje bij elkaar.
Dat maakt dat anderen niet meer vanzelfspre-
kend aanspreekbaar zijn op normoverschrijdend
gedrag. Misschien vindt de ander wel dat hij he-
lemaal geen norm overschreden heeft. Mis-
schien vindt hij wel dat het trekken van een mes
een passend antwoord is op jouw protest. 

In die kolkende zee is de overheid geen rots
meer. 11 September deed hem afbrokkelen, maar
onderschat Srebrenica, Enschede en Volendam
niet. Juist die gebeurtenissen hebben de feilbaar-
heid van de overheid dicht bij huis pijnlijk bloot
gelegd. Het zal jaren kosten voor die vertrou-
wensbreuk hersteld is.

Een minister moet
jeukende handen
hebben, soms dwars
door gevestigde
belangen heenbreken.
Daar heeft het de
afgelopen jaren te veel
aan ontbroken. Terwijl
kiezers er naar snakten.
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zers kennelijk te weinig geboden. We waren
druk met de economie, de staatsschuld en de be-
groting. Dat was en is terecht, maar voor veel
mensen kennelijk niet genoeg. Mensen hebben
op 15 mei gekozen voor Fortuyn, en voor een par-
tij die zij nog associeerden met veilige normen
en waarden: het cda.

De PvdA zal nu op zoek moeten naar een ei-
gen, passend antwoord op de paradox van het
verlangen naar vertrouwde waarden en het stre-
ven naar individuele ruimte. Laten we hier debat
over voeren, en vooral de verleiding weerstaan
om de agenda van lpf en cda te kopiëren. Im-
mers: de sociaal-democratie staat voor individu-
ele vrijheid, voor sociale mobiliteit, voor emanci-
patie en tolerantie. Allemaal zaken die de samen-
leving niet overzichtelijker, maar wel eerlijker
maken. De grote opgave is het combineren van
die waarden met de even sociaal-democratische
traditie van solidariteit en saamhorigheid, die
meer inhoudt dan loonstrookjes en sociale ze-
kerheid. It’s the economy, stupid, sure. But there’s so
much more.

Mensen gedragen zich op zijn zachtst gezegd
paradoxaal als het gaat om normen- en waarden-
besef. Ze klagen over criminaliteit, maar rijden
zelf te hard en door rood. Ze spreken schande van
vandalisme en lawaai, maar staan hun eigen kin-
deren toe zich klem te zuipen. Ze beschimpen
‘vreemde’ gewoonten van allochtonen, maar ne-
men massaal Amerikaanse gebruiken over.

Pim Fortuyn leverde simpele antwoorden op
deze complexe situatie. Hij beloofde ‘voor men-
sen te zullen zorgen’ en pretendeerde een poli-
tieke maakbaarheid van de samenleving die an-
dere politieke partijen (aanmerkelijk sadder and
wiser) allang niet meer durven beloven. Zijn reac-
tionaire agenda van xenofobie en moeders ach-
ter de theepot appelleerde aan een verlangen
naar geborgenheid en ouderwetse gezelligheid.
En mensen hoefden van hem niet eens veel zelf
te doen om dat weer te bereiken. Geen moed ver-
zamelen om een conducteur te helpen, maar een
pistool om het gezag van de conducteur te her-
stellen. Veel mensen zijn zo bang dat ze de grim-
migheid van dat beeld voor lief nemen. Sterker
nog, ze applaudisseren er voor…

Paars, de PvdA incluis, heeft die angstige kie-

S&D mei 2002 binnenwerk  16-09-2002  12:50  Pagina 37


