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Op iedere partijbijeenkomst vragen de leden om
een herkenbaar ideologisch gezicht. ‘Paars’ heeft
goede dingen gedaan, daar doen ronkende tek-
sten over puinhopen niets van af. Het econo-
misch draagvlak is versterkt en er zijn oplossin-
gen gevonden voor levensvragen die de christen-
democratie decennia lang had geblokkeerd.
Maar het monsterverbond met de liberalen heeft
te lang verhuld waar we voor staan. Daarom
moeten we nu, in de oppositie, eerst en vooral
onze identiteit benadrukken. Wat ons bindt is
het besef dat een vitale maatschappij niet kan be-
staan zonder goede, toegankelijke publieke voor-
zieningen voor iedereen en een traditie van soli-
dariteit met mensen die het - buiten hun schuld
– maatschappelijk tegenzit. Wij willen niemand
aan de kant, wij staan voor zelfredzaamheid in
kanssolidariteit: mensen in staat stellen om onge-
lijke kansen op resultaat zélf recht te trekken 1. 

Zelfredzaamheid omdat sociale afhankelijk-
heid en paternalistische betutteling niet meer
van deze eeuw zijn. Mondige mensen willen zélf
inhoud en richting geven aan hun leven. Dat
vraagt, naast eigen inzet, om hoogwaardige pu-
blieke voorzieningen in onderwijs, zorg en soci-
ale zekerheid; voorzieningen die stimuleren om
ook er iets van te maken. Daarbij moet sociale be-
scherming gericht zijn op zelfontplooiing. 

Kanssolidariteit omdat de werkelijke wereld
ongelijke kansen biedt. Individuele ontplooiing
hangt teveel af van verschillen in talent, her-
komst of omgeving. Daar staat tegenover dat so-
lidariteit een tweerichtingsverkeer is. Wie de
sterkste schouders aanspreekt op de zwaarste
lasten moet daar iets tegenoverstellen: de plicht
om daar tegenprestaties voor te leveren naar ver-
mogen. Doen wat je kan: premies naar draag-
kracht, en eigen inzet om aanspraken te beper-
ken, voorzover dat ook werkelijk binnen je be-
reik ligt. Eigen verantwoordelijkheid in
maatwerk, naar omstandigheden.

Kanssolidariteit reikt verder dan de conserva-
tieve barmhartigheid van de civil society, als gese-
culariseerde christen-democratische parochie.
Voor ons is solidariteit geen gunst in afhanke-
lijkheid, maar een in sociale strijd verworven
recht. Daarbij gaan wij verder dan de gelijke
startkansen van het liberalisme, met hun level
playing field. Voor onze mensen is het leven geen
hockeywedstrijd in een lommerrijke omgeving.
Kanssolidariteit onderkent dat mensen niet ge-
lijk zijn, ‘niet in hun kennen en kunnen […], niet
in hun behoeften en niet in de inspanning en of-
fers die zij zich getroosten’ 2. Je hebt niets aan
een geëgaliseerd speelveld als de overige om-
standigheden tegenzitten. Daarom zetten we
ons in voor compenserende verschillen. Wie het
nodig heeft, krijgt een zetje; wie het zelf kan,
doet het zelf. Inzet van de sociaal-democratie is
de gelijke kans op resultaat, met als enige voor-
waarde dat je die kans ook pakt. We zijn geen
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gekke Henkie, aan ‘geen zin an’ hebben we geen
boodschap. Onze solidariteit is niet soft en niet
smal. Zij stelt eisen en omvat de hele gemeen-
schap, arm of bemiddeld, in het besef dat kwade
kansen iederéén kunnen treffen, in een snel ver-
anderende wereld.

Voor de goede orde, er is niets mis met paro-
chies, of met de civil society als zodanig. Leve het
verenigingsleven, leve de pluriformiteit van le-
vensstijlen en al die verschillende dingen waar
mensen zich voor inzetten! Maar houdt het wel
civil, zonder politieke pretenties. Houdt kerk, ci-
vil society en staat gescheiden, graag. Nu die goeie
ouwe ANWB is afgegleden van a-politieke
dienstverlener tot een ordinaire asfaltlobby ver-
tegenwoordigt zij mij niet meer. Er is ook niet
veel mis met hockeyers, zolang hun aan het ver-
stand te brengen is dat het niet hun recht, maar
hun voorrecht is om op een mooi veld te spelen.
De PvdA kan en wil onterechte lobbies niet het
zwijgen opleggen, en gunt iedereen zijn plezier-
tje. Wij zetten ons in voor een representatieve
democratie die álle mensen vertegenwoordigt
die, ongeacht hun sociale positie, voorrechten
aan de orde willen stellen, zich verenigen op ba-
sis van kanssolidariteit, en de plichten willen na-
komen die daar aan verbonden zijn. Au, een pijn-
punt, we zijn zachte heelmeesters, als het om
plichten gaat. Dat is onze blinde vlek, die een
rechts kabinet de ruimte geeft om het recht van
de sterkste te bepleiten. 

waarom een ledenpartij?

Wat voor partij hoort hierbij? Een arbeiderspar-
tij? Nee toch, ik dacht dat we de standenmaat-
schappij achter ons hadden gelaten. Een verbond
van arbeiders en intellectuelen? Ook zo’n roman-
tisch verleden. Een bestuurderspartij? Alsjeblieft
niet, we besturen niet om het besturen, maar om
een vuist te kunnen maken met een roos er in,
een rode roos van solidariteit. Macht is een
middel, het mag nooit ons doel zijn. De boel bij
elkaar houden, dat onderscheidt progressieven
van conservatieven die hun privileges willen vei-
ligstellen, omdat ze bevoorrecht zijn, of van klap-

lopers op sociale voorzieningen. (Au, nogmaals
dat pijnpunt: sociaal-democraten moeten écht
optreden tegen klaplopers, want anders laten we
de ‘goeden’ met de ‘kwaden’ lijden). 

Solidariteit is een sociaal contract. Om dat tot
leven te brengen heb je leden nodig. Wij zijn een
ledenpartij. De leden zijn de partij. Zij dragen de
sociaal-democratische idealen uit onder de kie-
zers. Zij maken de PvdA weer groot en kiezen de
lijsttrekkers van parlement, provinciale staten
en, wat mij betreft, ook de gemeenteraden. Zon-
der actieve leden bloeden politieke partijen dood.
Dan worden we overgeleverd aan de waan van de
single issue en het zoekmaken van verantwoorde-
lijkheden in ‘meervoudig bestuur’. Democraten
moeten de postmoderne prietpraat dat politieke
partijen geen functie meer hebben te vuur en te
zwaard bestrijden. Onze volksvertegenwoordi-
gers en bestuurders zijn gehouden te luisteren
naar hun achterban, in een constante dialoog, op
politieke fora en waar niet al. Niet omdat kiezers
altijd gelijk hebben, o nee, dat is populisme. Maar
omdat zij, of die vertegenwoordigers op hun
beurt, soms overtuigd moeten worden dat iets
niet kán, of tóch moet. En omdat de kiezer het
laatste woord heeft, in een democratie; dat wel, ja.

Hoe bindt je die leden? Door ze een visie, een
taak en een stem te bieden, in die dialoog. Die vi-
sie is duidelijk: wij willen een sterk fundament
van toegankelijke publieke voorzieningen voor
onderwijs, gezondheid en veiligheid voor ieder-
een, vormgegeven in solidariteit met wie daarop
zijn aangewezen, hier en elders, en met toekom-
stige generaties die voor hun leefomgeving af-
hankelijk zijn van hoe wij met het milieu om-
gaan. Maar de overheid kan dat niet alleen. Om
mensen te bereiken hebben we ook onze leden
nodig, want kanssolidariteit begint in de eigen
omgeving. Ouderen hebben hulp nodig met de
kleine dingen die nu nét het verschil uitmaken,
met een klusje in huis, met het invullen van pa-
pieren. Als bejaarden bang zijn op straat, kunnen
we geld voor ze halen. Immigranten hebben
hulp nodig bij inburgering, en hun kinderen bij-
les. Jonge starters redden het meestal wel in hun
kerncompetentie, maar gaan nog te vaak over de
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kop omdat ze hun kasstroom niet op orde weten
te krijgen. Ondersteun hun zelfredzaamheid;
bindt ze, voordat ze naar een lommerrijke omge-
ving vertrekken om te hockeyen. Het ritselt al
van de goede dingen in het vrijwilligerswerk.
Maar niet in partijverband, want de PvdA heeft
de solidariteit gebureaucratiseerd, in de ‘maak-
bare’ jaren zeventig. Dat was dom, technocra-
tisch en onnodig, want daarmee verkilde de par-
tij tot een apparaat. Tussen voorzieningen en
doelgroepen hebben we mensen nodig die in be-
trokkenheid wegwijs maken. Heb een buurt-
spreekuur dat problemen en oplossingen bij
elkaar brengt. In de komende jaren komt de na-
oorlogse geboortegolf beschikbaar, honderddui-
zenden mensen die wat om handen willen heb-
ben. Werf daar, biedt ze méér dan een relatie-
nummer, schakel hun vaardigheden inhoudelijk
in. Dat is niet alleen wervend, maar het geeft ook
oren op de grond van de samenleving, en een ge-
zaghebbende stem in de dialoog met Den Haag.
Beperk je daarbij niet tot ‘post-actieven’. Bedenk
dat het leeuwendeel van het vrijwilligerswerk nu
al gedaan wordt door mensen met een drukke
werkkring, middenin de maatschappij. Au, al-
weer een pijnpunt. Wat nou? Wat moeten we in
Den Haag met al die deskundigheid uit de wij-
ken? We weten toch al wat goed voor ze is? Kom
eens langs in Rotterdam….

hoe bereiken we onze doelen? 

Eerst de inhoud, wat willen we met de maat-
schappij? Daar moeten we maar eens goed over
nadenken. We hebben ons te lang blindgestaard
op ons vertrouwde programma: onderwijs, zorg,
sociale zekerheid en inkomensverdeling voor de
mensen in de knel, en correcte dromen over
rechtsstaat en multiculturaliteit voor de goed ge-
ïnformeerde gearriveerden onder ons. Daarmee
is een schisma ontstaan in het romantische ver-
bond tussen arbeiders en intellectuelen, tussen
de straat en de salon. ‘In gelul kun je niet wonen’,
waarschuwde Jan Schaefer al. Als de Millinx-
buurt wordt schoongeveegd, applaudisseert de
straat en schudt de salon zijn hoofd. In de oude

wijken voelt onze traditionele achterban zich
ontheemd, onveilig en in de steek gelaten. Het
wordt tijd dat ‘gearriveerde’ PvdA zich solidair
met hen verklaart. Laat zien dat het ook kan zon-
der appèl aan vreemdelingenangst: met betrok-
kenheid, met goede sociale voorzieningen, maar
óók met zero tolerance, zonder aanzien des per-
soons. Geef de straat terug aan de mensen die
geen tuin hebben, eis integratie van minderhe-
den, geef structuur door rechten en plichten te
koppelen; niks gedogen. Het zijn onze mensen
die de dupe worden van al dat meel in de mond.

Dan de uitvoering; hoe doen we dat? Het vo-
rige kabinet heeft de onvruchtbare antithese
‘overheid of markt’ geleidelijk om weten te buigen
naar transactie als ordeningsmechanisme. Trans-
actie staat voor wederzijds verplichtende afspra-
ken in alle lagen van beleid, bestuur en uitvoe-
ring. Daarbij corrigeert de overheid de verdeling
van inkomens, kennis en macht die op een markt
tot stand komt, o.a. door de toegankelijkheid van
basisvoorzieningen te waarborgen. En verder be-
noemt zij verantwoordelijkheden en verplichtin-
gen, en eist het nakomen daarvan. Essentieel is
daarbij het evenwicht tussen rechten en plichten,
niet alleen voor burgers, maar óók voor ambtena-
ren en politici ¬ ook voor de overheid zelf, dus.
Alleen het wederzijds verplichtende karakter van
transacties kan het vertrouwen in het publieke
bestel herstellen en het rendement van het over-
heidsoptreden verhogen. Kiezers willen geen
grote verhalen. Ze willen een behoorlijke uitvoe-
ring, ze willen resultaten zien: niks wachtlijsten,
niks onderwijzerstekort. Dan moet je geen belof-
tes doen die je niet waar kunt maken, maar uitleg-
gen wat er kan, dát voor je rekening nemen, en
consequenties trekken. Ontmasker het vrijblij-
vende populisme van de Fortuynisten. Versimpel
niet, laat je betrokkenheid zien, leg rekenschap af
en verleidt tot meedenken. 

Eigentijds bestuur vraagt om een invulling
van publiek belang met een meer en meer pri-
vaatrechtelijk getinte uitvoering, volgens het
adagium rechten krachtens de wet, en plichten vol-
gens bindende afspraak. De wetgever waarborgt de
rechten van burgers, maar kent te weinig details
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om te plichten te operationaliseren. Daarom
draagt hij dat onder voorwaarden op aan pu-
blieke of private uitvoerders, onder een onafhan-
kelijk toezicht. Die uitvoerders worden op hun
prestaties afgerekend en maken, op hun beurt,
weer afspraken met cliënten over wat die daar, in
redelijkheid, aan plichten tegenover kunnen
stellen. In onze kring wekt dat soms huiver, want
de Sovjetmens in ieder van ons denkt nog altijd
dat hij vreemd gaat, bij oplossingen in de sfeer
van het verbintenissenrecht. Nee, dus. Het ci-
viele recht geeft meer ruimte om het ongelijke in
vergelijkbare mate ongelijk te behandelen, en
daar gáát het om, in maatwerk. Rechtmatigheid
is geen monopolie van het bestuursrecht. Juist
de civiele rechter is in staat om horizontaal, in
onderlinge vergelijking van specifieke gevallen,
oplossingen te toetsen aan de redelijkheid. Kans-
solidariteit is een wegende solidariteit, die reke-
ning houdt met omstandigheden die niet in re-
gelgeving zijn te vangen 3. Dat werkt al in de stu-
diefinanciering, bij persoonsgebonden
budgetten in de zorg, en in de nieuwe opzet van
de reïntegratie in het sociale zekerheidsbeleid.
Op die lijn moeten we doorgaan.

Het échte pijnpunt zit hem niet in de ideolo-
gie of in de vormgeving van de rechtsbescher-
ming, maar in het eigenbelang van het bestaande
bestel. Transactie werkt alleen als er wordt afgere-
kend door de héle bestuurskolom heen, van bene-
den naar boven, en vandaar met de kiezer. Ieder-
een moet geresponsibiliseerd worden, zoals onze
Belgische geestverwant Vandenbroucke dat zo
mooi noemt 4. Politici houden daar niet van, het
zijn soms nét mensen. En ambtenaren klampen
zich vast aan hun verzekerde rechtspositie, ‘wat
er ook gebeurt’. Wanneer doen we daar iets aan?

Dat is aan de Tweede Kamer, als hoeder van
het politieke primaat. Die is er niet om ambtena-
ren te gerieven of een eigen coalitie de rit uit te
laten zitten, maar om het bestel scherp te hou-
den. Daarom mag de politiek leider nooit meer
in het kabinet zitten! Dat is het lesgeld dat Ad
Melkert voor ons heeft betaald, en Brinkman
voor het CDA (die dat alweer vergeten blijkt). De
oppositie biedt een welkome oefening in dua-
lisme, waarin de Tweede Kamer niet meeregeert
en de lieve vrede bewaart in een sorry-democra-
tie, maar kritisch afstand houdt en controleert.
Als makelaar van de kiezer moet zij de regering la-
ten regeren zolang die voor de kiezer herkenbaar is.
Herkenbaarheid is een voorwaarde voor macht,
dat is de les van 15/5. 

Hoe houden we dat vast als we zelf weer  rege-
ren? Door de Eerste Kamer in te laten grijpen als
de Tweede Kamer toegeeft aan monistische ver-
leidingen, en een kabinet laat zitten dat uitgere-
geerd is. Alleen al de dreiging van een dergelijke
inbreuk op hun ‘politieke primaat’ zal de Tweede
Kamer scherp houden. Bedenk daarbij dat de Eer-
ste Kamer meer ervaring en minder politieke
ambities heeft dan de Tweede: de meeste senato-
ren hebben hun glorieuze toekomst al achter
zich, dat maakt ze de natuurlijke bondgenoot
van de partijleden en de betrouwbare waakhond
van het partijbestuur.

Partijvernieuwing gaat niet zonder pijn. Zij
vergt het opnieuw doordenken van traditionele
opvattingen en (voor)oordelen, en tast diep inge-
graven belangen aan. Vandaar dat ik de pijnpun-
ten met enige wellust heb geëtaleerd, want als
we die verdringen, komen we onszelf een vol-
gende keer nog harder tegen. 
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