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De 15e mei. Melkert moest er wel bij zijn, en Kok
ook. Lijsttrekker en voorganger konden in Para-
diso, op de uitslagenavond, moeilijk ontbreken.
Veel anderen waren er ook. Uit solidariteit of
met de moed der wanhoop. Ook ik had een toe-
gangskaartje, vuurrood zelfs. Soms herinneren
we ons waar we vandaan komen. Ik bleef thuis.
Al om vijf over negen, de stembussen nauwelijks
gesloten, meldden radio en televisie de waar-
schijnlijke uitslag. Dramatischer nog dan ik
vreesde. Verdoofd voor de buis. Om de teleurstel-
ling van gestrande kandidaten te proeven hoefde
ik niet naar Paradiso. Met de rekenaars, die tot
het laatst van regeringsdeelname droomden, had
ik niet te doen. Dus was ik via de media getuige
van het even verstandige als moedige besluit van
Ad Melkert, zich als partijleider terug te trekken.
Een oratorisch en authentiek hoogtepunt op het
dieptepunt van zijn loopbaan. 

Na de 15e mei verzeilt de PvdA in oppositie.
Niet langer spil van de macht, verbannen naar de
marge. Heilzaam, dacht ik eerder en zei ik soms,
op fluistertoon. Tijd om na te denken over de
functie van de PvdA in de 21e eeuw. Of er be-
hoefte is aan sociaal-democratische identiteit on-
der eigentijdse verhoudingen. Ik denk van wel.

En op zoek naar een nieuwe aanvoerder. Inhoud
en man of vrouw die deze kan uitdragen; met ge-
zag en uitstraling. Verkozen, dus gelegitimeerd
door de partij. Denken over morgen draagt
vrucht indien dat gepaard gaat met reflectie op
het jongste verleden. Ik was daar bij. Niet als
vroeger als buitenstaander. Medespeler; dit keer,
al was dat op de parlementaire achterbank.  

Volksvertegenwoordigers. In Amsterdam zijn deel-
raden. Zij zijn ingesteld om de afstand te ver-
kleinen tussen wijkbewoner en lokale vertegen-
woordiger. In 1994 word ik gevraagd me te
kandideren. Eenmaal verkozen word ik fractie-
voorzitter. Als VUT-ter heb ik meer tijd dan mijn
collega’s met baan. Die tijd breng ik vooral door
in de wijk. Gesprekken op straat, bij mensen
thuis. Makkelijk is anders. Wie zich een pad
baant door multi-etnisch Zuidoost kan makke-
lijk verdwalen. Mijn vriend Mario gidst me door
de wijk en stelt me overal voor. Toch blijft het
lastig. De verwachtingen zijn groot, de bestuur-
lijke mogelijkheden gering. Mijn collega’s heb-
ben minder tijd. De meesten uit onze grote
PvdA-fractie brengen die voornamelijk door op
het stadsdeelkantoor. Ik verwijt ze te weinig naar
buiten te trekken, zij houden me voor hun dos-
siers beter te kennen. Dat is nodig als je wethou-
der worden wil. En aan kandidaat-wethouders is
in mijn fractie geen gebrek.   

Over de auteur Wouter Gortzak was lid van de Tweede
Kamer voor de PvdA, hoofdredacteur van ‘Het Parool’
en oud-directeur van de Wiardi Beckman Stichting.
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Voor wethouder ben ik niet in de wieg gelegd,
volksvertegenwoordiger zijn ligt me beter. Dus
hap ik toe als ik in 1997 word uitgenodigd me te
kandideren voor de Tweede Kamer. Op het Am-
sterdamse partijkantoor is een bijeenkomst van
kansrijke kandidaten. Dunning, die de lijst voor-
bereidde, spreekt even met me. ‘Ik heb in de ge-
sprekken heel wat kandidaat-ministers zien
langskomen’, zegt hij, een tikkeltje verbaasd. De
hang naar het ministerschap van PvdA-kamerle-
den valt ook anderen op. In het najaar van 2000
wandelt een drietal vrouwelijke collega’s door
een Haagse gang. ‘Drie toekomstige minister-
presidenten’, zegt me, ironisch, een van hun se-
cretaresses. 

Kamerleden en campagnes. In het voorjaar van
2002 zijn ‘campagneteams’ gevormd; een be-
windspersoon, enkele kamerleden, fractiemede-
werkers. Ik kan dat niet, in het wilde weg vreem-
den aanspreken. Tijdens een fractievergadering
worden ervaringen uitgewisseld. Campagne-
voerders vertellen hoe ze overal enthousiast zijn
ontvangen. ‘De PvdA staat er veel beter voor dan
in 1994.’ Vreemd is dat. In mijn kennissenkring
wordt vooral op de PvdA gemopperd.
Op de laatste fractievergadering voor het verkie-
zingsreces komt de campagne nogmaals aan de
orde. Het gaat over folders, bijeenkomsten en
televisiedebatten. Een strijdbare lijsttrekker
Melkert, vuisten gebald, belooft maximale inzet.
Aan de dramatische politieke toestand gaan we
voorbij.

Kamerfractie en lokaal bestuur. Ik heb een hekel aan
‘officiële’ werkbezoeken en druk me naar vermo-
gen. Alleen hoor en zie je meer, met z’n tweeën
kan nog net. In april 2002 gaan collega Van Oven
en ik naar een gemeente waar Antilliaanse jonge-
ren problemen veroorzaken. Vraag en antwoord.
‘Hoe kan Den Haag de gemeente helpen?’  ‘Met
extra geld, van Van Boxtel’. Daar zijn ze blij mee.
‘Maar wat doet Den Haag tegen de instroom van
jongeren zonder scholing?’ ‘Een voogdijregeling,
een verplichte inburgeringcursus voor vertrek.’
Maar die mislukten! ‘Waarom dus geen visum-

regeling?’ ‘Die is juridisch aanvechtbaar en moei-
lijk uitvoerbaar’. Op weg naar huis zeggen we
somber dat de boodschap van Fortuyn meer aan-
spreekt. ‘Criminele Antillianen het land uit, niet
één er in’. 

Privé-campagne. De Gemeenteraadsverkiezingen
zijn achter de rug, de kamerverkiezingen nade-
ren. In de peilingen staat de PvdA er beroerd
voor. Ik start een particuliere werfcampagne.
Niet onder vreemden, bij mensen die ik ken. Bij

een sp’er heb ik een streepje voor. Zijn vader was,
als de mijne, ooit lid van de cpn. Dit keer is hij
onvriendelijk. Hij verwijt de PvdA de opmars van
Fortuyn. ‘Jullie weten niet wat er onder de men-
sen leeft. Wie wat zegt over overlast van buiten-
landers in de buurt noemen jullie racist’. Ik nu-
anceer zonder succes. Een vrouw was vroeger ac-
tief in de PvdA. ‘Ik stem op Pim,’ zegt ze,
uitdagend. ‘Jij was wèl altijd bezig met Surina-
mers maar wilde naar mij niet luisteren.’ Ik ver-
dedig de multi-etnische samenleving. Zij schok-
schoudert.

Een kopje koffie met een Antilliaanse. Zij
stemt op cda’er Van der Knaap. Maar vooral
Fortuyn heeft indruk gemaakt. ‘Jullie laten de
Antillen verrotten maar hij zegt waar het op

Mijn gehoor, een Afro-
Surinaamse Nederlander,
belooft PvdA te stemmen
maar waarschuwt dat veel
Creolen overlopen naar
Fortuyn. ‘Zij menen dat de
PvdA meer doet voor
Angolezen of Ethiopiërs
dan voor Surinaamse
Nederlanders.’ 
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staat. De Antillen zelfstandig of een provincie
van Nederland. En dan onze corrupte elite naar
Koraalspecht’. Tegenwerpingen vallen in dorre
aarde. Een Turkse kennis, liberale Moslim en
Ataturk-Turk aarzelt. ‘Pim heeft toch wel een
beetje gelijk. Jullie staan islamitische scholen en
hoofddoekjes toe!’ Omdat Nebahath Albayrak, op
bezoek in de moskee, een goede indruk achter-
liet stemt hij op haar. Een Surinaamse Hindoe-
staan, met PvdA-pamfletten, zegt dat veel Hin-
does Fortuyn kiezen ‘want hij is tegen de Islam’.
Ik maak geen indruk als ik zeg dat de meeste
moslims mensen zijn als hij en ik. Meer gehoor
vind ik bij een Afro-Surinaamse Nederlander. Hij
belooft PvdA te stemmen maar waarschuwt dat
veel Creolen overlopen naar Fortuyn. ‘Zij menen
dat de PvdA meer doet voor Angolezen of Ethiop-
iërs dan voor Surinaamse Nederlanders.’ Mijn
banketbakker laat zich als goede middenstander
niet uit over zijn politieke voorkeur. Wel barst
hij uit in een jammerklacht. Nieuw personeel,
bijna niet te krijgen, vaak binnen enkele weken
weer vertrokken. ‘Het loon te laag, de inspannin-
gen te groot. Vinden ze. De uitkeringen moeten
omlaag.’ Op een verjaardag ontmoet ik een
vriend die een journalistiek bedrijfje bestiert. Hij
stemt, als voorheen, PvdA maar hoopt wel dat er
overzichtelijker regels komen. ‘Als je wist wat ik
allemaal moet doen nu een werknemer een tijdje
ziek is…’. 

Opinieleiders. Met mijn kamerlidmaatschap bijna
achter de rug, ruim ik mij kamer op. Letterlijk op
de papieren puinhopen van Paars sorteer ik re-
cente knipsels. Vaak over Pim, meer nog over
Paars en de PvdA. Veel auteurs waren PvdA-lid of
minstens sympathisant. Van Fortuyn moeten ze
meestal weinig hebben, al verdient hij lof ‘omdat
hij de boel heeft opgeschud’. Maar niet één is te
spreken over de staat van de Nederlandse demo-
cratie, over Paars of over de PvdA. 

Pim Fortuyn. Het is 6 mei 2002. Een lezing over
Suriname. De inleider is met mij bezorgd over
het vermoedelijk succes van de lpf. In de metro
naar huis schiet me een voormalig medewerker

van wethouder Jaap van der Aa aan. ‘Ad Melkert
begrijpt er niks van’, moppert hij. ‘Hij wil niet
naar een bijeenkomst van Ghanezen omdat hij
dat te religieus vindt’. Thuis hoor ik dat Fortuyn
is neergeschoten. Ik geloof het niet maar even la-
ter ligt hij, ontzield, te kijk. Mijn ongeloof slaat
om in ontzetting. Een politicus vermoord, in
Nederland!’ Ik vrees dat er een migrant bij be-
trokken is, afkomstig uit een gewelddadiger cul-
tuur. Ik ben bijna opgelucht als het gaat om ‘een
blanke man met baseballcap’. Daarna word ik
weer bedroefd. Niks ‘moordenaar afkomstig uit
gewelddadiger cultuur’, een godvergeten Neder-
landse idioot. ‘Man met baseballcap’ hoop ik dan,
zal wel ultrarechts zijn, moordenaar omdat For-
tuyn illegalen wil legaliseren. Drie vooroordelen
op rij. Migrant is gewelddadiger cultuur, is
moordenaar. Autochtoon ultra-rechts is geweld-
dadig, is moordenaar. Linkse idealisten zijn
zachtaardig, zijn geen moordenaars. Pas de voor-
oordelen voorbij treur ik zonder politieke bijge-
dachten om de dode Fortuyn. 

Een sociaal-democratisch volksvertegenwoordiger. De
verkiezingen zijn achter de rug, dag-en weekbla-
den staan vol met terugblikken en vooruitzich-
ten. vn

2 heeft gesproken met PvdA-kamerlid Jet
Bussemaker. ‘Toen ik laatst met een bus door het
Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer reed,’
zegt ze, ‘schrok ik van wat ik zag. Op straat liepen
alleen maar vrouwen met hoofddoekjes en in de
bus zaten alleen Turkse en Marokkaanse man-
nen. Ik dacht: wat is deze buurt in twee jaar tijd
enorm veranderd.’ In de laatste twee jaar? 

Generalisaties. Generaliseren vanuit selectieve
waarneming is wetenschappelijk ontoelaatbaar
en onrechtvaardig tegenover iedereen die af-
wijkt van het veralgemeende beeld. Ik weet het
maar schrik er niet voor terug. 

Mijn eerst Amsterdamse en later Haagse
PvdA-collega’s kennen hun dossiers, vergaderen
zich suf en brengen werkbezoeken. Het zijn
goede medebestuurders en medewetgevers.
Maar volksvertegenwoordigers? Lokaal bestuur
of kabinet staan in het centrum van de belang-
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stelling. Bij de werkbezoeken zijn de tegenvoe-
ters vooral ‘ons soort mensen’; bestuurders op
lokaal niveau, partijgenoten. Zelfs tijdens de
campagne is dat niet echt anders. Of sluiten wij
ogen en oren voor afwijkende geluiden? Het
weerspiegelt zich in de fractie. Zelfs op cruciale
ogenblikken gaan discussies hoogstens zijde-
lings over de buitenwereld. Als ons op werkbe-
zoek gevraagd wordt naar Haagse oplossingen
voor lokale maatregelen redden we ons uit onze
verlegenheid met de dooddoener dat we ‘dat
meenemen’. Te vaak staan we met lege handen.
Veel mensen zien meer in oplossingen van For-
tuyn, die eerder lijken op Haarlemmer olie dan
op een werkzaam medicijn. 

De PvdA heeft zowel steun verloren bij intel-
lectueel Nederland als bij traditionele kiezers.
Er is geluisterd naar de een noch de ander. ‘De Po-
litiek’ is Den Haag, de parlementaire routine,
coalitiepartners en oppositie, het kabinet. Met
mij is ook iets goed mis. Ik ben blijkbaar zo ‘ver-
politiekt’ dat ik een moord eerst duid vanuit
vooroordeel en dan pas treur over wie vermoord
werd. Dat zijn eigen omgeving probeert Fortu-
yns’ dood om te zetten in politieke munt, dus nu
al even ‘verpolitiekt’ is, strekt nauwelijks tot
troost.  

de verkiezingscampagne 

Traditioneel. De verkiezingen zijn achter de rug,
de PvdA heeft de strijd verloren en het grote ge-
mopper is losgebarsten. De campagne paste in-
derdaad meer in de traditie dan uiteindelijk
wenselijk bleek. Maar ik weet niemand die dat in
de herfst van 2001 voorzag. Toen ging het er
nog om of PvdA dan wel vvd de grootste zou
worden. In zo’n campagne beschikte de PvdA
over goede papieren. Vertrekkend premier Kok
liet een aantrekkelijke erfenis na. De begroting
op orde, duizenden werk gevonden, hoge scores
voor de paarse partijen in opiniepeilingen en
tevreden burgers in scp-rapporten. ‘Veel gedaan’ 
dus.  

Ook programmatisch was de PvdA redelijk
voorbereid. Ad Melkert had al in 2000 in de Ka-

mer o.a. de tekorten aan zorg en onderwijs, later
belangrijke campagnethema’s, aan de orde ge-
steld en daarvoor extra investeringen los gekre-
gen. In het ontwerp-verkiezingsprogramma
werd onderhuidse onvrede bij burgers voorzich-
tig onderkend. Door aanzetten tot een princi-
piële herwaardering van de verhouding tussen
overheid, ‘politiek’ en burger en de aangekon-
digde strijd ‘tegen de hufterigheid’ die publieke
ruimte ontsiert, persoonlijk welbehagen schaadt
en vaak ontaardt in criminaliteit. Zorgen waren
er uitsluitend om de lijsttrekker, al was de keuze
voor Ad Melkert onomstreden. Met zijn grote
dossierkennis en Haags-politieke feeling beheer-
ste hij het parlementaire toneel als geen ander en
concurrenten hadden zich niet aangediend. Pro-
blematisch was Melkerts’ gebrek aan charisma,
dat hem in de vele televisie-uitzendingen moge-
lijk parten zou kunnen spelen. Maar omdat ook
Dijkstal, de verondersteld-belangrijkste concur-
rent, niet van het scherm afspetterde veronder-
stelde de PvdA dat in de campagne inhoud be-
langrijker zou zijn dan vorm. 

Lijsttrekker en oligarchie. Toch zou de vlekkeloze
overgang van Kok naar Melkert later de ontwik-
keling van de PvdA tot een zichzelf coöpterende
oligarchie illustreren. Waarom was mogelijke
concurrenten geen ruimte geboden of waren zij
a-priori terzijde geschoven? Al eerder trouwens
had de buitenwereld de indruk moeten krijgen
dat de PvdA-fractie een merkwaardig gezelschap
was, en de leider niet zonder gebreken. Gerard
van Westerloo, die weken intensief met de frac-
tie was opgetrokken, schreef een onthutsend
portret in de M-bijlage van nrc Handelsblad.3

Menig fractielid reageerde verontwaardigd op
verondersteld misbruik van betoonde gastvrij-
heid of schoof het ‘gezeur’ van ‘zo maar een jour-
nalist’ minachtend terzijde. 

De PvdA-fractie bouwde korte tijd later verder
aan een oligarchische reputatie door secretaris
Sharon Dijksma te willen katapulteren als partij-
voorzitter. Door Ruud Koole te kiezen strafte het
PvdA-kader deze poging af, maar deze voorzich-
tig-opererende partijvoorzitter kreeg (en nam)

S&D mei 2002 binnenwerk  16-09-2002  12:50  Pagina 24



s & d 5 / 6  |  20 0 2  

25

Na de dreun  Wouter Gortzak  Sociaal-democratische overdenkingen in het rampjaar 2002

in de aanloop tot de verkiezingscampagne wei-
nig ruimte om zichzelf en zijn partij helderder te
profileren. En dan waren er het gedoe rond het
woordvoerderschap van Tweede Kamerlid Rob
van Gijzel en onnozeler, maar ook tamelijk on-
verstandig, Melkerts’ aanhankelijkheidsbetui-
ging aan de voormalige Rotterdamse burge-
meester Peper. Terwijl, vlak voor de Kamerver-
kiezingen, de dubieuze PvdA-reputatie nog eens
extra werd ondermijnd door een minister die,
hoewel kamerkandidaat, plotsklaps bleek te
streven naar een plekje als Commissaris der Ko-
ningin. En omdat lijsttrekker Melkert daarvan
geweten moet hebben kwam deze manoeuvre
van Tineke Netelenbos ook zijn reputatie niet
ten goede.

Ontpopte Melkert zich dus als hoeder van een
sociaal-democratische bestuurders-oligarchie?
Soepeler optreden had Van Gijzel mogelijk voor
de fractie behouden. Peper mocht van rechtsver-
volging zijn vrijgesproken, hij had zich in Rotter-
dam niet merkbaar sociaal-democratisch, dus
enigszins ingetogen, gedragen. Waarom had hij
de Noord-Hollandse kandidatuur van Netelen-
bos niet geblokkeerd of de overhaaste benoe-
ming van Van Kemenade, in opspraak door een
vergoelijkend Srebrenica-rapport, tot Minister
van Staat? Eerder was er de beschuldiging dat hij
als minister ESF-gelden slordig beheerd en onei-
genlijk gebruikt zou hebben. In een Rapport-Ko-
ning en de daarop gevolgde parlementaire be-
handeling kwam Melkert er zonder kleerscheu-
ren af, maar sceptische buitenstaanders zagen
daarin de zoveelste manifestatie van een Haags
regentendom dat elkaar de hand boven het hoofd
houdt. Hoe overdreven en onrechtvaardig ook,
het beeld van Den Haag als verzameling zakken-
vullers en zetelklevers, met de PvdA en Melkert
als representanten bij uitstek, heeft in die perio-
de scherpe contouren gekregen.

Het burgerlijke ongenoegen. Al bevatte het verkie-
zingsprogramma aanwijzingen in die richting,
de onrust die zich van burgers meester had ge-
maakt, is door iedereen onderschat. Fortuyns’
opmars in de politieke arena is veelal, behalve

aan ’s mans charisma en zijn verfrissende on-
Haagsheid, toegeschreven aan veler bezorgdheid
over de immigratie. Wie Nederland overzichte-
lijk wil houden koppelt de migratie gemakshalve
aan de toegenomen onveiligheid op straat. De
aandacht voor de migratie dreigde echter aan het
oog te onttrekken dat ook andere recente gebeur-
tenissen tot burgerlijk ongenoegen bijdroegen.
Een ontploffing in Enschede en een cafébrand in
Volendam hadden zowel ondernemers als over-
heid in opspraak gebracht; de ondernemers

omdat zij niet zorgvuldig genoeg de veiligheids-
eisen hadden nageleefd, de overheid door laks-
heid met de controle op de naleving van voor-
schriften. En de betekenis van de sociaal-demo-
cratie moest wel gerelativeerd worden toen ‘de
politiek’, hoe verontwaardigd ook, niets onder-
nam tegen de exhibitionistische zelfverrijking
van topondernemers of tegen het combineren
van soms exorbitante winststijgingen met auto-
ritair aangekondigde inkrimpingen van perso-
neel. 

Terwijl dergelijke gebeurtenissen en ontwik-
kelingen sluipend bijdroegen aan destabilisatie
van het poldermodel, werd deze ook door andere
gebeurtenissen in de hand gewerkt. De aanslag
op de 11e september 2001 leidde tot bezorgdheid
over de inmiddels 700.000 islamitische mede-
landers, die op hun beurt verontrust waren over
Nederlandse reacties. En dan waren er jongeren

Mijn eerst Amsterdamse
en later Haagse PvdA-
collega’s kennen hun
dossiers en vergaderen
zich suf. Het zijn goede
medebestuurders.
Maar volksvertegen-
woordigers? 
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die zich op straat, in tram, metro, trein of station
misdroegen, de overlast van Marokkaanse en
Antilliaanse jongeren en de straatschenderijen
(en erger) van (vooral) autochtone voetbalhooli-
gans waartegen de overheid niet leek te kunnen
of willen optreden. Hells Angels, als ere-escorte
bij een begrafenis van een crimineel waren even-
min in staat het vertrouwen in de overheid te
herstellen als bolletjesslikkers en draaideurcri-
minelen. Zo ontstond een maatschappelijke om-
geving waarbinnen de PvdA als bestuurder een
vooral gedogende rol leek te vervullen en een
buitenstaander zich, flamboyant en uitdagend,
succesvol in de politiek kon manifesteren. 

Vervagend profiel. Wim Kok krijgt het toegere-
kend en helemaal onterecht is dat niet. Want hij
bepleitte dat de PvdA haar ideologische veren
zou afschudden. Daar had hij gedeeltelijk gelijk
in. Veel PvdA-opvattingen waren meer dan door-
dachte concepties als het ware in het verleden ge-
conditioneerde reflexen. Een probleem? Schakel
de overheid in en het wordt opgelost! Daar
moest de PvdA van af. Koks’ zwakte was daar
geen nieuwe, helder over te brengen sociaal-de-
mocratische ideeën voor in de plaats te zetten.
Een voortreffelijk premier was Kok, als partijlei-
der kwam hij minder uit de verf. Dat wreekte
zich tijdens het samengaan van PvdA en vvd in
zijn twee kabinetten. Die samenwerking valt
naar intentie en resultaat, voor sociaal-democra-
ten nog steeds te verdedigen.         

Negatief pleit daarvoor dat ook een kabinet
van PvdA, d66, cda en GroenLinks geen garantie
had geboden voor een samenhangende progres-
sieve politiek. Positief is dat aan de vanzelfspre-
kende cda-kabinetsdeelname een eind kwam,
abortus- en euthanasiewetgeving geregeld wer-
den, begonnen werd met de sanering van de
staatsschuld en het economisch beleid een on-
stuimige groei van de werkgelegenheid inluidde.
Maar er waren ook ernstige schaduwzijden. De
PvdA verloor haar profiel door een denivelle-
rende belastingherziening. Sociaal-democratisch
meezingen in het liberale privatiseringskoor
leidde niet tot de daarvan verwachte ontbureau-

cratisering. Ondanks bepleite deregulering bleef
de burger verstrikt in het doolhof van wetten en
regels (van enige verminderde dejuridisering
was ook geen sprake), terwijl de overheid, ook
daardoor, vaak niet in staat was de naleving er-
van af te dwingen. En door het vvd-gemekker
leek de PvdA als enige verantwoordelijk voor
krakkemikkig openbaar vervoer en steeds lan-
gere files. Een flets geworden ideologisch profiel
had tot gevolg dat geïndividualiseerde, gesecula-
riseerde en assertieve burgers vooral de PvdA de
tekortkomingen van Paars toerekenden en geen
zicht kregen op haar aanzetten tot een nieuwe,
progressieve herkenbaarheid. 

De omslag die uitbleef. De traditioneel ingezette
campagne, een wedstrijd tussen vvd en PvdA
over de vraag wie de grootste werd en de nieuwe
premier mocht leveren bleek snel achterhaald.
Eigenlijk was dat al duidelijk door de stormach-
tige opkomst van Leefbaar Nederland, het werd
onontkoombaar na de Rotterdamse zegepraal
van Fortuyn. Voor een wending in de campagne
stond de PvdA niet met lege handen. Het verkie-
zingsprogramma was, hoewel als altijd te lang,
op zichzelf voldoende prikkelend om daarvoor
als basis te kunnen dienen. Waarschijnlijk be-
zorgd dat scherp uitgewerkte standpunten de
formatie van een nieuw kabinet zouden kunnen
bemoeilijken, koos de PvdA-leiding echter voor
voortzetting van de campagne op kousenvoeten.
Ook al verklaarden PvdA-leiders de boodschap
van Rotterdam begrepen te hebben, uit weinig
bleek dat dit het geval was. Natuurlijk waren op-
gewekte toezeggingen om fileleed, zorgtekort en
onveiligheid als bij toverstaf weg te werken on-
geloofwaardig geweest, en zulke toezeggingen
zijn dan ook terecht niet gedaan. Het kort voor
de verkiezingen gepubliceerde 100-dagenplan,
met het dubieuze voorstel ministers weg te stu-
ren als zij na die 100 dagen hun toezeggingen
niet waarmaakten, had iets van te weinig en te
laat. Ook lieten we na traditionele sociaal-demo-
cratische ideeën op de voorgrond te plaatsen.

Een goed voorbeeld daarvan was onze hou-
ding jegens criminaliteit. Uiteraard gaat veilig-
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heid ook de PvdA ter harte, zijn de grenzen van
het gedogen overschreden en is streng optreden
tegen draaideurcriminelen noodzakelijk. Maar
de sociaal-democratie is geen Florence Nightin-
gale, die pas in beweging komt als het kwaad is
geschied. Wij zijn erfgenamen van een emanci-
patiebeweging die mensen instrumenten reikte
om zichzelf uit achterstandsituaties te bevrijden,
niet in de misère te raken of tot criminaliteit te
vervallen. Meer blauw-op-straat en meer cellen
zijn nodig maar sociaal-democraten zien in goed
onderwijs, kans op werk en ontspanningsmoge-
lijkheden voor jongeren, toch de aanpak bij uit-
stek om de oorzaak van criminaliteit weg te ne-
men. Sociaal-democraten pakken het kwaad pri-
mair bij de wortel aan, niet vooral bij de
uitwassen. 

Waarom heeft de campagneleiding niet ge-
probeerd ongenoegen over de regentenkaste
weg te nemen met een pleidooi voor nieuwe ver-
houdingen tussen burger en overheid en zijn de
voorzichtige suggesties tot democratisering in
ons verkiezingsprogramma niet tot aanvalspun-
ten omgesmeed? Waarom heeft de PvdA zich
niet uitgesproken voor een regeerakkoord op
hoofdpunten en afschaffing van het Torentjes-
overleg, als kiezers massaal de buik vol hebben
van ‘achterkamertjespolitiek’ en de ‘fletse parle-
mentaire debatten’ als gevolg van het monistisch
vast timmeren van fracties aan een regeerak-
koord? Met gedurfde voorstellen had de PvdA de
burger nieuwe perspectieven geboden, richting
nieuwe vormen van democratie en bestrijding
van een bureaucratie die menigeen te veel onge-
mak berokkent. Het kwam er niet van, wellicht
in de hoop dat het verlies van Nagels’ Leefbaar
Hilversum ‘bewees’ dat de Leefbaarheidspartijen
hun glans snel kwijtraken bij het dragen van be-
stuurlijke verantwoordelijkheid en de Lijst Pim
Fortuyn dus ook wel geen lang leven beschoren
zou zijn. Of omdat de PvdA-leiding vooral
vreesde dat de stabiliteit van een kabinet met de
PvdA daardoor zou worden ondermijnd en onze
bestuurders het te moeilijk zouden krijgen. Hoe
het ook zij, waar stoutmoedigheid vereist was
overheerste angsthazerij; gevangen in de schijn-

werpers van Fortuyn bleef de PvdA-leiding als
versteend in eerder uitgezette patronen ver-
strikt.  

De migratie buiten haakjes. Hoe belangrijk ook er-
gernis over de zorg, het onderwijs, de veiligheid
en de files waren, erger was uiteindelijk iets an-
ders. Nog steeds meen ik dat de PvdA-leiding te-
recht boos was over Fortuyns’ gehamer op de
problematische migranten. Maar het succes dat
hij daarmee oogstte (‘Pim zegt wat wij denken’
en ‘hij heeft de vrijheid van het woord hersteld’)
maakte duidelijk dat de PvdA de migratiesamen-
leving niet langer buiten haakjes kon plaatsen.
De zorg van velen over de onstuimige etnische
veranderingen in de demografische opbouw van
stad en land was aan de orde gesteld, de PvdA kon
daar niet langer aan voorbijgaan omdat ‘migran-
ten geen onderdeel mogen zijn van een verkie-
zingscampagne’. 

Vrees om migranten ‘uit te sluiten’, te proble-
matiseren en zelfs te stigmatiseren had de PvdA
belet tijdig duidelijk te maken dat zij zich wel de-
gelijk de zorgen aantrok van mensen in de oude
wijken. Maar andersom verhinderde de angst
voor kiezersverlies de PvdA resoluut het migra-
tiedebat te leiden. Daartoe had zij medio 2001 de
mogelijkheid gehad aan de hand van een moedig
en zinnig voorstel van vice-fractievoorzitter Dui-
vesteijn cs. Maar het stuk, waaraan Europese
PvdA’ers en fractieleden hadden meegewerkt,
verdween achter gesloten deuren.

Dat wij omzichtig omspringen met de migra-
tieproblematiek strekt de PvdA op zichzelf tot
eer. Een verleden waarin Nederland Duitse im-
migranten de deur wees en vervolgde joden niet
voor deportatie behoedde, vervult velen van ons
nog steeds met schaamte. Internationale conven-
ties schrijven voor vluchtelingen ruimhartig
asiel te verlenen. ‘We hebben zelf in de jaren ze-
ventig gastarbeiders naar ons land gehaald’. Het
verdriet de PvdA dat ontwikkelingshulp en
Nederlandse bijdragen aan (soms dramatisch
mislukkende) militaire ‘vredesoperaties’ onvol-
doende zijn om elders dictatuur, burgeroorlog en
economische misère te overwinnen. En de PvdA
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wijst de gemakzuchtige koppeling van migran-
ten aan criminaliteit terecht af.   

Voert dus de PvdA een beschroomd migratie-
beleid, achter de horizon verdween dat sociaal-
democratische bewindslieden en fractie, ‘recht-
vaardig maar streng’, gepoogd hebben om de
binnenkomst van migranten te beheersen met
o.a. de koppelingswet (ter bevordering van het
vertrek van afgewezen asielzoekers) en nieuwe
vreemdelingenwet (ter beperking van de toe-
stroom). Ook gaven PvdA-kamerleden kritische
steun aan het integratiebeleid van minister Van
Boxel. Maar partij en kamerfractie bleven gro-
tendeels onzichtbaar bij de debatten die in de
samenleving woedden.   

Kritische analyses, zoals die van Pieter Lake-
man over economische consequenties van de im-
migratie, werden weersproken noch onderschre-
ven maar genegeerd. Partij noch fractie droegen
bij aan het debat dat Paul Scheffer aanslingerde
over ‘het drama van de multiculturele samenle-
ving’. En terwijl de PvdA van oorspronkelijke
Nederlanders inzet verwachtte ter bevordering
van interculturalisatie, zodat de nieuwkomers
zich hier op hun gemak zouden voelen, heeft zij
lang te halfhartig van migranten integratie ver-
langd. Het effect daarvan was in dubbele zin
negatief. De PvdA bleef Nederlanders, die proble-
men hadden met hun nieuwe buren, schuldbesef
aanpraten, als zij ze al geen racist noemde.
En migranten, die bij integratie met behoud van
eigen cultuur eerder dachten aan die eigen cul-
tuur dan aan integratie, werd de kans ontnomen
om echt lid van onze samenleving te worden.
Overigens valt in dit opzicht de kamerfractie
minder te verwijten dan de partij. Woordvoer-
ders als Middel, Albayrak en Belinfante plaatsten
vaak verstandige kanttekeningen bij de situatie,
de partij kwam met de naïeve, bijna onnozele
rapporten Wisselwerking 1 en 2 die, behalve in
eigen kring, terecht geen enkele invloed uitoe-
fenden. 

Migratie en integratie zijn evenmin gediend
met halfzacht gekwezel als met pseudo-harde
taal. Het migratieproces is noch met toverstok,
bezwering of de Fortuyn-metafoor ‘Nederland is

vol’ te stoppen. Er is een volksverhuizing gaande
van Zuid naar Noord. Die is hoogstens enigszins
te beheersen, en door een adequaat migratiebe-
leid ten nutte van Nederlander en migrant aan te
wenden. Ook is Nederland onomkeerbaar multi-
etnisch geworden en herbergt ons land blijvend
nieuwe (sub)culturen. Maar de PvdA had een toe-
komstige stabiele samenleving gediend als zij, in
gesprek met de immigranten, had onderstreept
dat hun eigen cultuur, ook als die willen behou-
den, niet in strijd kan zijn met de normen die in
onze Grondwet zijn vastgelegd. 

Een ‘eind goed, al goed’ is altijd mogelijk en
dient zich in de vorm van geslaagde, geïnte-
greerde immigranten veelvuldig aan. Maar de
snelle verandering van de bevolkingssamenstel-
ling heeft ons land, zeker tijdelijk, onevenwich-
tig gemaakt. Bij geleidelijker processen was het
oorspronkelijke Nederlanders makkelijker ge-
vallen zich aan te passen aan de veranderende
verhoudingen en hadden migranten zich soepe-
ler kunnen voegen in de voor hen nieuwe
samenleving. Het tempo van de immigratie
heeft dat echter zowel veel nieuwkomers als veel
Nederlanders bijna onmogelijk gemaakt. Daar
komt nog de snelle groei bij, in ons sterk-gesecu-
lariseerde land, van een overal ter wereld geeste-
lijk-imperialistisch opererende godsdienst.
Een verkiezingscampagne, waarin de treffende
volzin beter scoort dan de genuanceerde be-
schouwing, is misschien niet het platform om de
complicaties van multi-etnisch en multi-cultu-
reel Nederland aan de orde te stellen. Maar door
decennia langs de hete brei te lopen is Fortuyn de
kans geboden zich op te werpen als verdediger
van mensen die in oude wijken in de sores zit-
ten. 

conclusies en suggesties voor morgen

Conclusies. Dat de PvdA haar campagne traditio-
neel inzette als een tweestrijd tussen PvdA en
vvd is, hoewel mislukt, begrijpelijk. Maar zeker
na de 6e maart was die campagne, inclusief mas-
saal aangeplakte reuzenportretten van de lijst-
trekker, feitelijk achterhaald. Het campagnebu-
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reau heeft niet aangedurfd, door de campagne
alsnog van richting te veranderen, te laten zien
dat ‘wij de kiezer werkelijk begrepen hebben’. Op
een nieuw speelveld past een andere speelwijze.
Omdat Melkert het campagnebureau daar niet
toe heeft gedwongen, heeft hij zich als partijlei-
der gediskwalificeerd. Waarschijnlijk is hij te
zeer in de ban gebleven van de gang van zaken in
1994, toen cda’er Brinkmans’pogingen zich een
‘eigen profiel’aan te meten bestraft werden met
een ruzie met Lubbers en een zware nederlaag
van het cda. Als gevolg hiervan raakte de PvdA
steeds verder in het defensief om zich tenslotte
te beperken tot een schrille schildering van de
ramp die ons land zou treffen als de PvdA nièt in
een volgende regering kwam. De 15e mei bleek
dat zo’n ramp veel kiezers koud liet.

De PvdA heeft de verkiezingen verloren. For-
tuyn is daar in hoge mate voor verantwoordelijk
maar zijn charisma was evenmin beslissend als
het gebrek eraan van onze lijsttrekker. Wat zetels
kostte waren gebrekkig inzicht in de sluime-
rende onvrede, verbleekte identiteit, regenteske
uitstraling, de wens de problemen van de multi-
culturele samenleving buiten discussie te hou-
den en gebrek aan fantasie om de campagne als-
nog een offensieve wending te geven. 

Het werd de 15e mei nog miserabeler dan eer-
der gevreesd. Het cda terug in de dominante po-
sitie waaruit de christendemocraten voorgoed
verdreven leken. De Lijst Fortuyn onthutsend
sterk, PvdA en vvd ontredderd. Groen Links te-
leurgesteld. Bestonden ‘de Puinhopen van Paars’
tot aan de verkiezingen, vooral als Fortuyniaanse
metafoor, de 15e mei laat een smeulende ruïne
achter. Wie meent dat links en rechts achter-
haalde begrippen zijn zal spoedig de rechtse
wind in de botten voelen die over Nederland op-
steekt. Linkse illusies, aan de hand van ingewik-
keld gereken, over een ‘progressief ’ kabinet van
PvdA, d66, Groen Links, cda en Christen Unie,
zijn verdampt, al was zelfs Jan Marijnissen be-
reid daar eventueel aan mee te werken en leek
ook Paul Rosenmöller daarvoor nog een kansje te
zien.  

de pvda in den haag

Oppositie. Wijlen Burger zei ooit dat de PvdA ‘uit-
sluitend regeert als er voor sociaal-democraten
iets te regeren valt’. Dat is nu ondenkbaar en zo
zal het voorlopig blijven; breed progressief parle-
mentair herstel op korte termijn is onwaar-
schijnlijk. Heimelijk hopen op de mislukking
van de nieuwe coalitie waarna de PvdA als ‘bur-
gemeester in oorlogstijd’ kan meedoen ‘om erger
te voorkomen’ is uit den boze. De sociaal-demo-
cratie is geen schaamlap voor rechts.

De oppositionele fractie wacht lastige taken:
een adequate houding tegenover de lpf (het
moet beter dan tijdens de campagne); er zijn
initiatieven nodig richting progressief-opposi-
tionele samenwerking en de interne organisatie
moet op orde gebracht. 

De PvdA, het kabinet en de lpf. De lpf-fractie be-
roept zich, begrijpelijk, op de geestelijke erfenis
van een vermoorde man, aan wie zij haar electo-
rale succes te danken heeft. Dat brengt haar in
moeilijk vaarwater. Ik zeg wat ik denk, en ik doe wat
ik zeg was een prachtige volzin waarvan, ver-
moed ik, het eerste deel grotendeels waar was
maar het tweede deel onzin. Voor de tekortko-
mingen van Paars formuleerde Fortuyn vaak on-
uitvoerbare en soms tegenstrijdige oplossingen.
Zijn verweesde fractie, vrijwel geheel zonder par-
lementaire ervaring, zal het moeilijk vallen daar
een samenhangend geheel van te maken en deze,
voldoende herkenbaar, in een regeerprogramma
in te brengen. De uitvoering van Fortuyns testa-
ment zal daarom, in de ogen van zijn kiezers, al-
tijd tekortschieten. Fortuyn-kiezers kunnen dat
opnieuw aan de ‘gevestigde orde’ toerekenen, die
uitvoering van Fortuyns ideeën zou blokkeren.

Het is verstandig als de PvdA-fractie de nieuwe
parlementaire lpf-collega’s weloverwogen tege-
moet treedt. Domoren zijn het niet, waarschijn-
lijk, al zitten er ongetwijfeld bigotte haters van
links tussen. Maar het ontbeert allen aan parle-
mentaire ervaring. Twisten over de verkeerde in-
terpretatie van de ‘erfenis van Pim’zijn even waar-
schijnlijk als series procedurele fouten. Mogelijk
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gestoethaspel van door de overwinning uitver-
grote ego’s lijkt een kolfje naar de oppositionele
hand. Maar de PvdA-fractie doet er wijs aan de
verleiding tot ridiculisering van de nieuwkomer
te weerstaan. Eerder cementeer je daarmee de
lpf-aanhang dan die van deze fractie te ver-
vreemden. Elke schijn van arrogantie in de oppo-
sitie ware te vermijden. Deze moet hard en con-
sequent zijn, maar vooral stijlvol. Geen proce-
durele misstappen opblazen tot inhoudelijke
catastrofes, kleine inhoudelijke missers niet be-
antwoorden met interruptiebombardementen,
hoofdzaken scheiden van bijzaken. Zeker als vier-
de partij kan de PvdA zich geen sociaal-democra-
tische zelfgenoegzaamheid veroorloven of elke
lpf-idee afwijzen ‘omdat die van de lpf komt’. Er
kunnen, misschien per ongeluk, ook verstandige
ideeën tussenzitten. Het gaat er in de oppositie
om de harten van de kiezer te heroveren, niet om
incidentele Haagse successen te boeken.

De progressieve oppositie. Vraagt het succes van de
lpf om een oppositie die zich bewust is van de
oorzaken daarvan, de verzwakking van het pro-
gressieve parlementaire smaldeel vereist andere
onderlinge omgangsvormen. Als nog steeds
grootste progressieve afvaardiging dient de PvdA
daartoe het initiatief te nemen. Gesprekken als
uit het begin van de jaren ’70, over een Progres-
sieve Volkspartij, ontaarden te makkelijk in
luchtfietserij en kunnen beter achterwege blij-
ven. Progressieve samenwerking kan in de vorm
van een gezamenlijk oppositieplatform en geza-
menlijke woordvoerders op cruciale dossiers,
maar aanvankelijk beter in lichter vorm door tel-
kens ad hoc te bezien hoe een onderwerp geza-
menlijk kan worden aangepakt. 

De organisatie van de fractie. Als lid van de fractie
1998/2002 heeft me de voortdurende strijd om
woordvoerderschappen, noodzakelijk voor ‘pro-
filering’ en later voor een aardige plaats op de
kandidatenlijst, evenzeer geërgerd als de gebrek-
kige samenwerking (die bij kandidaatsstelling
niet wordt beloond). Ook leden van het fractiebe-
stuur leken zich drukker te maken over de eigen

portefeuille dan over het bevorderen van samen-
werking en het ondersteunen van beschroomde
fractieleden. In de nieuwe fractie lijkt het ge-
wenst dat een klein fractiebestuur (niet zo’n raar
waterhoofd als in de afgelopen jaren) zijn taken
nauwkeurig definieert, eerste woordvoerder-
schappen toedeelt aan ter zake kundige fractiele-
den, de samenwerking tussen de fractieleden be-
vordert en de nieuwkomers (die er helaas nau-
welijks zijn) de kans biedt op de achterbank
ervaring en kennis op te doen.

Kandidatenlijsten. Nu de fractie ruim gehalveerd
is, wreekt zich de manier waarop de PvdA haar
kandidatenlijsten samenstelt. Waarom iedere
ex-bewindspersoon aan de kop? Waarom komt
75% van onze kamerkandidaten uit de ambtena-
rij (en van de anderen de nodigen van de univer-
siteit), waarom zo weinig kandidaten uit de regi-
o’s, waarom zo weinig mensen die ‘gewoon’ in
een baan praktische ervaring hebben opgedaan?
Aspirant-bestuurders in overvloed maar volks-
vertegenwoordigers die het gezicht waren naar
de buitenwereld en die Den Haag niet zien als
navel van het universum? 

De fractie alsnog zo samenstellen dat zij zich

De PvdA heeft zowel
steun verloren bij
intellectueel Nederland
als bij traditionele
kiezers. Er is geluisterd
naar de een noch de
ander. ‘De Politiek’ is
Den Haag, de
parlementaire routine,
coalitiepartners en
oppositie, het kabinet. 
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beter leent voor de oppositie lijkt een illusie.
Kamerlid zijn heeft vele aantrekkelijkheden, nie-
mand doet daar graag vrijwillig afstand van, het
verwijt dat kiezersbedrog wordt gepleegd klinkt
op. Toch zou het mooi zijn als alle gekozenen, en
niet alleen de ex-bewindslieden, collectief hun
kiezersmandaat intern ter beschikking stelden,
om partij- en fractievoorzitter de kans te geven
alsnog een gevarieerder fractie te formeren. Een
droom, vrees ik: ook een sociaal-democraat in
hart en nieren springt niet makkelijk over zijn
eigen schaduw. Maar naar overleg met alle geko-
zenen (en hun mogelijke opvolgers) over de
vraag of zij zichzelf onder de huidige omstandig-
heden (en zonder uitzicht op een plaats in een
kabinet) geschikt achten voor het kamerlidmaat-
schap moet minimaal gestreefd worden.

Onmiddellijke scouting. Hoe dan ook is perma-
nente scouting van kamerkandidaten gewenst.
Een toekomstige fractie, in oppositie of in een
dualistischer opererende regeringspartij, dient
meer eigenzinnig-loyale leden te tellen dan kan-
didaat-bewindspersonen; die kunnen vaker van
buiten worden aangetrokken. In de fractie 1998-
2002 waren zulke fractieleden ondervertegen-
woordigd of werden, voor zover aanwezig, mee-
gezogen in de Haagse routine of kwamen in een
(betrekkelijk) isolement terecht. Een kamerlid-
maatschap hoort niet per se een stap omhoog te
zijn op een politieke- of ambtelijke ladder. 

Vaker op straat. Het voornemen ‘meer de straat op’
siert elke parlementariër. Vaker directe contac-
ten met individuen (en dan niet per se, of zelfs
liefst niet met ‘ons soort mensen’ als partijgeno-
ten of anderen in bestuurlijke functies). Maar
daarmee wordt de klacht van kiezers niet wegge-
nomen ‘dat je politici alleen ziet tijdens verkie-
zingscampagnes’: er zijn aanzienlijk meer
Nederlanders dan het kamerlid ooit kan ontmoe-
ten. Ook gaat het er niet om tijdens zulke ont-
moetingen beloften te doen (‘dat nemen we
mee’) in de hoop daarmee burgers te binden.
Het ‘meer op straat’ dient ertoe buiten de eigen
kring te treden, stemmingswisselingen in het

vizier te krijgen en de uitwerking van hoogge-
stemde wetgeving aan alledaags leven te toetsen.
En het helpt gewoon Nederlands te blijven spre-
ken, een kwaliteit die in de Haags-ambtelijke
omgeving vaak verloren gaat. 

Vernieuwing lokaal bestuur. Meer (aspirant)be-
stuurder zijn dan volksvertegenwoordiger is
geen manco dat alleen de Haagse vertegenwoor-
diging aankleeft. Het doet zich voor tot in de
laagste vertegenwoordigende niveaus. Nu al
weer jaren hebben lokale PvdA’s verzuimd de op-
komst van de lokalo’s ¬ meest apolitieke maar
zakelijk serieus te nemen initiatieven ¬ gron-
dig te bestuderen. Makkelijk maar uiteindelijk
vaak desastreus was het hun opkomst met dé-
dain te bezien. Lokale PvdA-afvaardigingen doen
er wijs aan alsnog de kansen te grijpen die de lo-
kale dualisering van het bestuur de authentieke
volksvertegenwoordiging biedt. Vis begint te
rotten aan de kop, hernieuwde verankering van
de PvdA in het electoraat zou dan, van onderop,
kunnen beginnen.  

de vereniging pvda 

Er is veel gedaan, er is nog veel meer te doen dan
de PvdA, voor de verkiezingen, veronderstelde.
Daarbij is behoefte aan heldere, op korte termijn
te nemen initiatieven. De PvdA is veel minder
gediend met geleerde commissies die zich be-
zondigen aan uitgebreide rapporten. Mijn boe-
kenplank staat vol met verschuivende panelen
die zelf nooit van hun plaats kwamen.

Durf is nodig. Op alle terreinen. Of het nu
gaat om de gekozen burgemeester en Commissa-
ris der Koningin of over referenda. De PvdA is
voor of tegen, niet een tikkeltje voor het een of
ander. En bij elke stellingname over hervormin-
gen zij steeds de maatstaf of daarmee de demo-
cratie wordt gediend en het regentendom, ook in
sociaal-democratische vermomming, wordt aan-
getast.

Een moedige PvdA geeft beginsel voorrang
boven stemmenmaximalisatie. Herstel van de
dominante positie van de PvdA is uitsluitend
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mogelijk als het sociaal-democratische profiel
weer helder is. Heroveren van sociaal-democrati-
sche dominantie vergt tijd. Als de PvdA daarmee
op termijn onsuccesvol zou zijn is haar histori-
sche rol uitgespeeld. Maar voor zulk pessimisme
is geen enkele aanleiding. Ook na 100 jaar soci-
aal-democratische successen valt er nog een
wereld te winnen. De rechtse golf die over Euro-
pa spoelt vraagt om progressieve, eigentijdse
antwoorden. Alle progressieven zijn er voor ver-
antwoordelijk zulke antwoorden te formuleren,
een nog altijd grote PvdA is eerst-verantwoorde-
lijk. Zelfbewustzijn is daarbij even noodzakelijk
als het afzweren van elke vorm van arrogantie.

Een eigentijdse PvdA pakt de migratieproble-
matiek onverschrokken aan. Zonder sentimenta-
liteit maar met compassie voor ieder; Nederlan-
ders die er problemen van ondervinden en
nieuwkomers voor wie het moeilijk is een plaats
in de nieuwe samenleving te ondervinden.

Een moderne PvdA, met wortels in de sociaal-
democratische traditie, kiest voor de versterking
van de ledenorganisatie, zodat er weer plezier
valt te beleven aan het partijlidmaatschap. Zo’n
PvdA zet een resolute streep over suggesties tot
omvorming van de PvdA tot kiesvereniging, zelfs
als het succes van Fortuyn de mogelijkheden
daarvan lijkt te bewijzen. Een geloofwaardige so-
ciaal-democratische bijdrage aan de democratie
vindt haar startpunt in de democratie eigen
kring. 

Een verstandige, niet regenteske PvdA
luistert. Dat is eerste voorwaarde voor herstel
van de relatie tussen PvdA, intelligentsia en ge-
wone kiezers. Luisteren en daarop reageren.
Door partijkeuzen bij te stellen of juist door het
gehoorde af te wijzen. Op die manier worden
mensen serieus genomen. 

De PvdA van vandaag neemt leden en kiezers
serieus als zij het debat organiseert. De website
moet als discussieforum niet voornamelijk het
vehikel zijn voor het verspreiden van gedachten
van partijleiders. En kan er niet eindelijk een
spannend ledenblad komen? Het WBS-tijd-
schrift s&d is het beste, politieke tijdschrift
maar zal, door het intellectuele niveau, altijd een
beperkte oplage houden. Maar is het nu echt on-
mogelijk dat de partij een spannend blad publi-
ceert voor alle leden? Er is niets dat dit verhin-
dert dan het eeuwige verlangen discussies ‘in de
hand te houden’ en de partij-elite onder alle om-
standigheden voorrang te verlenen. Voor een
spannend blad, onder de huidige omstandighe-
den, is een beslissende wending nodig. Dat gaat
niet alleen, of zelfs niet bij voorkeur, over de
PvdA maar registreert nauwgezet de te verwach-
ten afbraak van de Nederlandse verzorgings-
staat. 

De PvdA van morgen hervindt haar wortels en
gaat, onder hedendaagse verhoudingen, op-
nieuw ‘naar voren’. Niet door hernieuwde betui-
gingen van trouw aan overgeleverde dogma’s,
door herstel van de bijna automatische vereen-
zelviging van partij en overheid. De PvdA is er
niet om te functioneren als bestuurlijke bezem-
wagen voor wat maatschappelijk misging, al
mag zij die taak nimmer veronachtzamen. Het
was, is en blijft een sociaal-democratische op-
dracht problemen aan te pakken voordat ze ont-
staan, en mensen van jongs af te wapenen voor
een dagelijks bestaan dat, hoe ook omstandighe-
den verbeteren, altijd moeilijk zal zijn en om
persoonlijke inspanningen zal vragen.

Noten

1. Een eerste versie van dit artikel
heb ik voor commentaar voor-
gelegd aan een aantal vrienden

en ex-collega’s. Van hun kriti-
sche kanttekeningen is dank-
baar gebruik gemaakt.

2. 25 mei 2002, blz.12 e.v.
3. Februari 2001.
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