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Nog steeds is heel veel onbekend over wat er zich
precies op en voorafgaande aan 15 mei heeft afge-
speeld. Maar wel vallen steeds meer puzzelstuk-
jes op hun plaats. Sommige van die stukjes zijn
persoonlijke ervaringen, andere speculatieve ge-
dachten en interpretaties. Verslag van een nog
niet afgeronde zoektocht. 

1. wij hebben verloren op vertrouwen en

geloofwaardigheid

Een pijnlijke maar wel verhelderende conclusie
die zich de afgelopen tijd steeds sterker bij mij
opdrong. Vaak ten gevolge van terloopse ge-
sprekken en observaties. In een interview met de
Volkskrant van 22 juni gaf ik daar al voorbeelden
van. Mensen die niet geloofden dat de asielzoe-
kers-aantallen daalden omdat ‘ze dat altijd zeg-
gen als er verkiezingen aan komen’. Of iemand
die wantrouwde of het echt wel waar was dat de
moordenaar van Fortuyn een blanke was, ‘want
dat zeggen ze alleen maar om ons zoet te hou-
den’. Natuurlijk kunnen dat mensen zijn die al-
tijd al cynisch waren en zullen zijn. Maar toch
paste het wel in een algemener beeld. Neem de
twee volgende gebeurtenissen.

Vlak na de voor de PvdA in Rotterdam zo de-
sastreus verlopen gemeenteraadsverkiezingen,

vroeg ik een deelgemeenteraadslid uit Rotter-
dam om een huiskamergesprek voor mij te or-
ganiseren met mensen uit een probleemwijk.
Dat deed ze en die avond sprak ik eerst met een
aantal oudere vrouwen die mij vertelden over be-
rovingen en verkrachtingen in hun wijk. Daarna
werd ik meegetroond naar een buurthuis waar-
van mij was verteld dat daar wel Fortuyn-stem-
mers te vinden waren die met mij wilden praten.
Ik raakte in gesprek met een beer van een vent
die me vertelde wat er allemaal mis was in de
wijk en dat hij ‘dus’ Fortuyn had gestemd. Vervol-
gens vroeg ik hem of hij dacht dat Fortuyn dan
wel al die problemen kon oplossen. Zijn ant-
woord: ‘Natuurlijk niet, hij is net zo’n praatjes-
maker als jullie allemaal. Maar hij begrijpt het
tenminste’.

Een tweede anekdote begint toen ik op een
avond vlak na de verkiezingen Paul de Leeuw bij
Barend & Van Dorp hoorde zeggen dat hij op mij
had gestemd, maar lang had getwijfeld of hij niet
op Pim Fortuyn zou stemmen. Ik was uiteraard
blij met de steunbetuiging, maar minder blij met
het feit dat ik kennelijk vergelijkbaar was met
Fortuyn. Toen ik een paar weken later bij De
Leeuw (zonder clownspak) in het programma
zat, vroeg ik hem in de uitzending wat ik dan wel
gemeen had met Fortuyn. Zijn vleiende maar
toch vooral ontluisterende antwoord: ‘Jullie wa-
ren de enige twee politici die ik geloofde’.

Wij dachten dat de verkiezingen zouden gaan
over de kwaliteit van de oplossingen die we te
bieden hadden. Daar ging het uiteindelijk hele-
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maal niet over. Veel mensen waren niet geïnte-
resseerd in onze oplossingen omdat ze niet eens
zeker wisten of we hun problemen wel begre-
pen. En dus waren we niet geloofwaardig en kre-
gen we geen vertrouwen.

2. de luiken zijn nog steeds niet open

Ik noemde het huiskamergesprek dat ik in Rot-
terdam had. In 2001 was ons, fractie en bewinds-
personen, aangeraden zulke gesprekken te orga-
niseren. Het zou als volgt werken. Iemand met
een PvdA-achtergrond, bijvoorbeeld een
(deel)gemeenteraadslid of fractiemedewerker,
nodigt bij zich thuis een tiental mensen uit die
genoeg geïnteresseerd zijn in politiek om er met
een politicus over te willen praten maar die zelf
geen typische PvdA-achtergrond hebben.
Ze hoefden bepaald geen lid te zijn, liever typi-
sche zwevers die wellicht wel tot een stem te ver-
leiden zouden zijn. Het idee was dat in deze sfeer
en met deze mensen een voor alle betrokkenen
interessant gesprek zou kunnen ontstaan, bui-
ten de geijkte verenigingsstructuren, en dat via
een sneeuwbal-effect wellicht vele anderen daar
ook van zouden horen.

Het trieste van het verhaal is dat dit huiska-
mergesprekken-plan mislukt is. Er kwamen er te
weinig van de grond; het enthousiasme onder de
politici en leden die het zouden moeten organi-
seren, bleek te gering. Zou dat te maken kunnen
hebben met het feit dat we toch liever met gelijk-
gezinden praten dan met andersdenkenden en
critici? Dat zou in ieder geval stroken met een
andere, met alle wijsheid achteraf, typerende er-
varing in de verkiezingscampagne: bijna altijd
werd ik door PvdA-afdelingen uitgenodigd om
voor eigen parochie te preken, bijna nooit werd
contact gezocht of georganiseerd met mensen
buiten ons eigen vertrouwde kringetje.

3. we hadden beter moeten weten en we

wisten ook beter!

In 1994 leed het cda een grote verkiezingsneder-
laag. Acht jaar lang hebben we onszelf verzekerd

dat we niet dezelfde fouten zouden maken. Toch
moeten we constateren dat dat wel is gebeurd.
Hoe kan het anders dat het cda-rapport van de
Commissie Gardeniers uit 1994 zo toepasbaar
lijkt op de situatie van de PvdA in 2002? Lees en
huiver…

Over het politieke profiel van cda-politici: ‘In
de vele gesprekken die de commissie heeft ge-
voerd, werd bevestigd dat de achterban zich
steeds minder kon herkennen in de cda-volks-
vertegenwoordigers (...) de grote nadruk die in
de politiek in het algemeen wordt gelegd op dos-
sierdeskundigheid en de tendens tot verambte-
lijking hebben de ideële intenties van waaruit
men uiteindelijk handelt teveel op de achter-
grond geplaatst (…) Het feit dat becommenta-
riëring van wetsvoorstellen meer gemeengoed
lijkt te zijn dan het zelf ontwikkelen en innemen
van politieke standpunten, moet in dit kader ook
genoemd worden.’ 

Over de identificatie met het kabinetsbeleid:
‘…leidde een en ander tijdens de campagne tot
een verlammende discussie of het kabinetsbe-
leid (…) tot inzet van de verkiezingen genomen
zou moeten worden. Deze vraag had niet zo’n
overwegende rol mogen gaan spelen, omdat het
bij verkiezingen vooral dient te gaan over de am-
bities en beleidsvoornemens van partijen afzon-
derlijk’. 

Over het verkiezingsprogramma: ‘Het verkie-
zingsprogramma kent een sterk technische in-
slag en de sociaal-economische problematiek
domineert’. 

Over de verhouding fractie-kabinet en fractie-
leider-premier: ‘…dat de partij niet als eenheid
overkwam (…) is de spanning gegroeid tussen ka-
binet en Tweede-Kamerfractie (…) Invitaties voor
het torentjes-overleg werden gaandeweg een be-
langrijker graadmeter voor politiek gewicht en
gezag dan een authentieke vertolking van her-
kenbaar christen-democratische standpunten
(…) Het bracht de Tweede Kamer fractie en zijn
voorzitter namelijk in een loyaliteitsprobleem
dat langzaam maar zeker heeft geleid tot een uit-
zonderlijk monistische stellingname, waarbij de
standpuntbepaling van de fractie aan democra-
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tisch gehalte verloor (…) Wel moet daarbij wor-
den bedacht dat de speelruimte voor de fractie-
voorzitter in die zin inderdaad gering was, dat
een door hem geforceerde breuk met het kabinet
al snel als een overmaatse broedertwist zou zijn
geduld, waaraan profileringsdrang ten overstaan
van de zeer populaire minister-president ten
grondslag zou hebben gelegen.’

Over de uitstraling van de partij en de politiek
in het algemeen: ‘Voorts heeft de commissie
kunnen vaststellen dat in de afgelopen tijd het
beeld is ontstaan van het cda als een afstande-
lijke bestuurderspartij (...) dat er bij de burgers in
toenemende mate tegen het politieke bedrijf is
aangekeken als een geheel waarin de macht als
doel vooropstaat, soms ook voor persoonlijk ge-
win’.

En tenslotte over de campagne: ‘Het verwoor-
den van onrust, het stellen van vragen over za-
ken die mensen raken, is veronachtzaamd (…)
Voorts was er van een daadwerkelijke verbreding
van de campagne tot de eerste vijf kandidaten
geen sprake (…) De campagne was sterk gericht
op de landelijke lijsttrekker en kende een natio-
nale opzet’

We wisten dit dus allemaal en toch konden
we het niet voorkomen. Zo wilden we een clash
tussen Melkert en Kok (als tussen Brinkman en
Lubbers) vermijden, maar betaalden we daarvoor
een prijs in de vorm van een fractie(leider) die
aan herkenbaarheid moest inleveren omdat de
confrontatie met het kabinet niet gezocht mocht
worden. Het is op zijn minst een aardig gedach-
tenexperiment om je eens voor te stellen hoe het
zou zijn gegaan als Ad Melkert niet van de in-
stemming van de partijtop (i.c. Wim Kok) afhan-
kelijk zou zijn geweest om lijsttrekker te wor-
den, maar dat had moeten waarmaken in een
ledenraadpleging. Zou het streven naar herken-
baarheid dan niet meer hebben uitbetaald? 

4. we waren een bange partij geworden

Ik herinner me het laatste radio-interview met
Fortuyn1. Een BNN-stagiaire vroeg hem of hij
niet iets kon doen voor die arme studenten voor

wie de bioscoopkaartjes te duur waren. Fortuyn
antwoordde: ‘Natuurlijk niet, laat ze een baan ne-
men.’ Mij bekroop het angstige gevoel dat een ge-
middelde PvdA-politicus een wijdlopig verhaal
zou hebben gehouden over ov-jaarkaarten, stu-
dentenhuisvesting en studiebeurzen om uitein-
delijk via het gedogen van soft drugs erop uit te
komen dat de PvdA voor studenten toch echt de
beste partij is.2 En waarom? Omdat we waar-
schijnlijk doodsbang zouden zijn geweest dat
een antwoord à la Fortuyn ons studentenstem-
men zou hebben gekost.

Dit is natuurlijk maar een minuscuul onder-
werp. Maar ik kan de gedachte niet van mij afzet-
ten dat het symbool staat voor iets breders, na-
melijk de manier waarop we onze herkenbaar-
heid in discussies verliezen door vaak
omzichtigheid te verkiezen boven duidelijkheid.

Het is mijn stellige overtuiging dat mensen
het feilloos doorhebben wanneer problemen
niet worden benoemd (‘onveiligheid in oude wij-
ken’), als schijnoplossingen niet worden doorge-
prikt (‘het Openbaar Vervoer kan de files oplos-
sen’), als de zuivere analyse sneuvelt uit angst (‘er
is niets aan de hand met de hypotheekrente-af-
trek’), als belangenbehartigers naar de mond
worden gepraat en als bepaalde discussies wor-
den gemeden (‘is immigratie nuttig en nodig?’).
En al helemaal als dat gebeurt uit angst om er-
gens een stem te verspelen. De enige geloof-
waardige uitweg is door duidelijk te maken wat
je idealen zijn en welke problemen er komen kij-

Het is het beeld van een partij
en een gedachtegoed in
transitie. We hebben geroken
aan tal van nieuwe thema’s
en dilemma’s maar nog
onvoldoende door durven
pakken

S&D juli 2002 binnenwerk  16-09-2002  12:39  Pagina 18



s & d 7 / 8  |  20 0 2  

19

Na de dreun. Het vervolg  Wouter Bos  Te vaak zijn we halverwege blijven hangen

ken bij het verwezenlijken daarvan. Radicaal in
de analyse en het ideaal, praktisch en realistisch
met betrekking tot de vaak moeizame weg daar
naartoe. Als we een onderwerp als immigratie/
integratie bekijken, moeten we constateren dat
we beide niet gedaan hebben en ergens in een
kleurloos midden zijn blijven hangen. 

5. de betekenis van 11 september is door

ons lang onderschat 

Het is duidelijk dat de manier waarop wij ons
hebben opgesteld rond het thema immigratie/
integratie ons parten heeft gespeeld. Dat de dis-
cussie rond dat thema radicaal veranderde na
11 september hebben we te laat onderkend en in
ieder geval hebben we er nauwelijks op weten te
reageren. Ook zelf besefte ik overigens pas ten
volle hoe de verbanden tussen 11 september,
allochtonen, de multiculturele samenleving en
veiligheidsproblemen door sommigen gelegd
werden nadat ik het volgende meemaakte. Het
weekend na de moord op Fortuyn was ik samen
met Hans Wiegel te gast bij Harry Mens in
Business Class. Mens wilde een eerbetoon aan For-
tuyn brengen en deed dat door een opname te la-
ten zien van een eerdere aflevering van Business
Class, vlak na 11 september, met daarin Fortuyn’s
reactie op de aanslag. Fortuyn begint zijn column
door op staatsman-achtige wijze commentaar te
leveren op het menselijk drama en de enorme
vragen over veiligheid, vrede en internationale
betrekkingen die het op zal roepen. Maar dan
stoomt hij in één vloeiende beweging door naar
een betoog over de islam als grootste bedreiging
van de wereldvrede en wat dat dient te beteke-
nen voor de eisen die we moeten stellen aan (de
integratie van) allochtonen in de Nederlandse
samenleving. Een radicaal, nietsontziend en po-
lariserend betoog waarin Fortuyn zeer expliciet
verbanden legde die ik al die tijd op zijn best im-
pliciet had horen rond zoemen. Een betoog dat
vlak na 11 september was gehouden, maar dat ik
dus pas op 11 mei zag. Had ik toch vaker naar
Business Class moeten kijken? Hoe het ook zij, ik
schrok van wat ik zag en hoorde. Gelukkig gold

dat ook voor Hans Wiegel en Harry Mens. Ter
plekke werd besloten om dit fragment toch maar
niet in zijn geheel uit te zenden. 

6. geef de focus-groepen maar de schuld? 

Een aantal commentatoren weet de bange hou-
ding van de PvdA die ik hierboven beschreef, aan
het overmatig gebruik van focusgroepen: de
PvdA zou teveel volgen en te weinig overtuigen.
Het lijkt mij nog steeds alleszins verdedigbaar
om focusgroepen te gebruiken om te kijken wat
er leeft bij mensen en hoe een boodschap het
beste gebracht kan worden. En dat is inderdaad
heel iets anders dan de inhoud van je boodschap
te laten bepalen door die focusgroepen.
Overigens denk ik dat focusgroepen niet nood-
zakelijk leiden tot voorzichtigheid maar eerder
tot versimpeling. Juist radicale, maar uiterst
simpele boodschappen (‘einde aan de staats-
schuld’ of ‘einde aan de wachtlijsten’) vallen vaak
goed in focusgroepen. 

7. was kok succesvol genoeg? 

Onderzoek van Jan Kleinnijenhuis (Vrije Univer-
siteit) laat zien dat in de laatste weken voor de
verkiezingen de PvdA de enige partij was die nog
met paars (of een derde paars kabinet) werd ge-
identificeerd en wel in negatieve zin.3 De vraag
die mij intrigeert is waarom wij er niet in slaag-
den de successen van paars, en de successen van
de PvdA-ers binnen paars te claimen? Zalen vol
mensen die klaagden over wachtlijsten, files en
onveiligheid en wij maar betogen dat acht jaar
Paars geleid had tot een begrotingsoverschot en
een einde van de werkloosheid. Waarom over-
tuigde dat verhaal niet? Ik kan me minstens drie
redenen indenken.

Allereerst waren wij de minst overtuigende
vaders van het succes op het gebied van de open-
bare financiën en werkgelegenheid. Zalm was
dat wel (en ook Kok), maar hadden wij juist Zalm
en zijn strenge begrotingsbeleid niet altijd aan-
gevallen? Werden we daarmee niet ongeloof-
waardig als we de successen ook wilden claimen?
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Onze geloofwaardigheid was, denk ik, ook om
een tweede reden in het geding. Op een aantal
terreinen was er immers nauwelijks sprake van
eenheid van profiel en beleid bij de PvdA-ers in
de twee kabinetten-Kok. Herfkens brak het be-
leid van Pronk af, Adelmund kwam terug op
beslissingen van Netelenbos en Vermeend had
duidelijk andere prioriteiten dan Melkert. Alle-
maal PvdA-ers, allemaal paars, maar waar was de
verbindende identiteit?

Tenslotte heeft naar mijn overtuiging de on-
balans tussen ‘satisfiers’ en ‘dissatisfiers’ ons par-
ten gespeeld.4 Als beroerde openbare financiën
de burger in de portemonnee raken, krijgt de po-
litiek al snel de schuld; maar als de politiek het
begrotingstekort wegwerkt zullen mensen dit
op individueel niveau niet snel ervaren, laat
staan het de politiek als een succes toedichten.
Als iemand werkloos wordt, is het al snel de
schuld van de politiek; maar als de werkloosheid
spectaculair gereduceerd wordt, ligt dat al snel
aan de eigen verdiensten, het bedrijfsleven of de
internationale conjunctuur.

Onze successen werden, met andere woor-
den, nauwelijks op individueel niveau ervaren
en zo dat wel het geval was, niet als een verdien-
ste van de politiek gezien. Daar stond tegenover
dat er veel problemen waren die zich bij uitstek
in het publieke domein afspeelden, waar dus bij
uitstek de politiek verantwoordelijk voor werd
gehouden, die zeer individueel voelbaar waren
(wachtlijsten, files, onveiligheid) en die niet op-
gelost leken te worden. Voeg daarbij dat de
meeste Nederlanders altijd wel met één van die
problemen in het publieke domein te maken
hadden en we zien ook een puur kwantitatieve
reden waarom de successen van de kabinetten-
Kok minder indruk maakten dan het beeld van
‘puinhopen’ en ‘wederopbouw’. Donner schreef
in het Regeerakkoord: ‘En bij alle aandacht voor
structuren en grote vraagstukken, hebben bur-
gers vaak het gevoel dat er weinig wordt gedaan
aan hun problemen, hun directe omgeving en
hun samenleving. De kwaliteit van publieke
dienstverlening en de sociale samenhang zijn
niet voelbaar verbeterd.’ Het is die asymmetri-

sche beleving van successen en problemen die
ons parten heeft gespeeld. Maar waarom ons
meer dan anderen?

8. de politiek werd afgerekend op

‘sociaal-democratische’ punten 

Paars werd afgerekend op punten waar sociaal-
democraten traditioneel hun profiel zoeken en
horen te zoeken. Als Donner schrijft dat de kwa-
liteit van de publieke dienstverlening en de soci-
ale samenhang niet voelbaar verbeterd zijn, dan
treft hij ons in het hart. Daar waren wij toch van?
Hoe kan het dat onze inzet op die punten niet
over het voetlicht kwam?

Ik denk dat ook hier (een gebrek aan) geloof-
waardigheid en herkenbaarheid een rol heeft ge-
speeld. Ik heb in dat verband al gewezen op het
feit dat de politiek leek te falen op die terreinen
waar men juist de PvdA had verwacht en dat er
een aantal redenen waren waarom wij ¬ met
name in Den Haag ¬ niet in staat waren een
herkenbare en dus geloofwaardige positie in te
nemen bij een aantal (nieuwe) problemen waar
mensen mee te maken hadden gekregen. 

Ik wil hier nog aan toevoegen dat waar we
met nieuwe ideeën kwamen, we ook niet altijd
even geloofwaardig waren. In ons programma
zetten wij bijvoorbeeld, zoals zoveel andere par-
tijen, de burger centraal. Het bestuur moest
terug naar de burger. Hoe verhoudt dat uitgangs-
punt zich tot het feit dat juist wij wanneer het
bijvoorbeeld gaat om scholen of ziekenhuizen
geassocieerd worden met het streven naar
schaalvergroting? Beroerde Fortuyn hier de
juiste snaar toen hij begon over de ‘menselijke
maat’? Jeroen Dijsselbloem e.a. halen elders het
voorbeeld van de bestuurlijke herindelingen
aan: altijd was de PvdA de stugge verdediger van
herindelingen, vaak tegen de wil van de lokale
bevolking in. Hoe overtuigend ben je dan in plei-
dooien om het bestuur dichter bij de burger te
brengen?

Of lees het programma als het gaat om markt-
werking. Daaruit blijkt een forse scepsis over
marktwerking, maar tegelijkertijd pleiten we
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voor persoonsgebonden budgetten en concurre-
rende zorgverzekeraars; bestaat daar geen
enorme spanning tussen? En misschien het
meest duidelijke voorbeeld, hoe geloofwaardig is
ons pleidooi voor een grotere invloed van leraren
en ouders in het onderwijs? Zouden de grote her-
vormingen in het onderwijs, alle totstandgeko-
men onder verantwoordelijkheid van PvdA-be-
windslieden (basisvorming, studiehuis, vmbo)
er ooit gekomen zijn als er geluisterd was naar
ouders en leraren?

9. werken aan vertrouwen, ook wij

In vergelijking met vier jaar geleden zijn we het
vertrouwen van een miljoen mensen kwijtge-
raakt. Daarbij hebben tal van factoren een rol
gespeeld. Sommige zullen incidenteel zijn ge-
weest, andere aanmerkelijk fundamenteler.
Rode draad in die laatste categorie, waarvan hier
slechts enkele voorbeelden zijn aangestipt, lijkt
me dat we in een nieuwe wereld nog teveel leu-
nen op oude oplossingen en onvoldoende in
staat zijn gebleken onze klassieke waarden van
vrijheid, solidariteit en emancipatie te vertalen
naar aansprekende politiek.  

Teveel oude vormen en gedachten, teveel
spanning tussen woorden en daden en grote
moeite met veeleisende burgers die zich niet
meer 1-2-3 laten overtuigen door een politicus
die weet wat goed voor ze is. Het is het beeld van
een partij en een gedachtegoed in transitie.
We hebben geroken aan tal van nieuwe thema’s

en dilemma’s maar nog onvoldoende door dur-
ven pakken. We zien dat burgers mondiger wor-
den, maar vinden het moeilijk te luisteren.
We weten dat onze oude achterban nieuwe pro-
blemen heeft en merken dat we het moeilijk vin-
den om daarmee om te gaan. We merken dat
mensen niet meer exclusief op de overheid zijn
aangewezen, maar weten niet hoe we de over-
heid ook voor hen aantrekkelijk kunnen houden.
We begrijpen dat mensen meer keuzen willen,
maar vinden het moeilijk om dat te rijmen met
solidariteit. We geloven in vrijheid maar zien
daardoor ook hufterigheid en normloosheid ont-
staan. We streven naar emancipatie, maar wor-
den geconfronteerd met conservatieve elemen-
ten in nieuwe culturen.

Te vaak zijn we halverwege blijven hangen.
Soms omdat we de debatten niet voerden, soms
omdat we de keuzen niet durfden te maken.
Maar in beide gevallen ontstond het beeld van
een partij die de aansluiting was kwijtgeraakt bij
wat grote groepen in de samenleving beroerde;
een partij ook die in de halfslachtige manier
waarop debatten (niet) werden gevoerd en keu-
zen (niet) werden gemaakt uiteindelijk voor ve-
len vlees noch vis bleek. Het zou makkelijk zijn
om na een analyse van de verkiezingsnederlaag
in termen van vertrouwen en geloofwaardig-
heid, te concluderen dat het dus alleen maar een
kwestie van vorm is: andere gezichten, ander
taalgebruik, andere media. Niets is minder waar.
It’s substance, stupid!

Noten

1. Deze anekdote heb ik al eerder
aangehaald in de nrc van 13
mei

2. Ik kan mij niet aan de indruk
onttrekken dat bij dit soort voor
politici typerende antwoorden,

ook media-trainingen een rol
spelen. Eén van de eerste dingen
die je daar namelijk leert is dat
de vraag er niet toe doet, maar
dat je er vooral op gespitst moet
zijn om te zeggen wat je ¬ on-
geacht de vraag ¬ toch al wilde
zeggen.

3. Dit wordt natuurlijk ook deels
verklaard door het feit dat wij
geen voorkeurscoalitie aanga-
ven.

4. Bij dit en het volgende punt
maak ik dankbaar gebruik van
enkele inzichten van Paul
Schnabel.
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