
je dit vertrouwen elke dag weer moet bewijzen.
Veel mensen hebben op 22 januari op de Nieuwe
PvdA gestemd. In de campagne is dat ‘Nieuwe’
ook scherp aangezet, door te erkennen dat we in
het verleden  fouten hebben gemaakt, zoeken
naar nieuwe benaderingen en niet op alle vragen
pasklare antwoorden hebben. Excuus vragen
voor je eigen partij kan je echter maar een keer
doen. De volgende keer zullen kiezers met name
Wouter Bos niet meer afrekenen op veelbelo-
vende toekomstvisies, maar op concrete resulta-
ten. 

Als we willen dat die afrekening succesvol
verloopt, dan zullen we met  het cda moeten
proberen tot een regeerakkoord te komen
waarin de PvdA op herkenbare wijze aanwezig is,
en het proces van inhoudelijke en organisatori-
sche vernieuwing in de partij op voortvarende
wijze moeten vormgeven. Het moeilijkste is wel-
licht nog beiden parallel  te laten lopen; regeren
en  vernieuwen. Tegelijkertijd zal dat ook de be-
langrijkste uitdaging voor de partij moeten zijn:
als we terugvallen in de fouten van onder
Paars ii, dan verliezen we  de volgende keer zo
weer 20 zetels (of meer). 

Maar moeten we regeren? Op zich zou het
mooi zijn als we kunnen gaan regeren. Je kunt
progressief beleid immers beter vanuit de rege-
ring dan vanuit de oppositie vorm geven. Maar
er moet dan wel wat te regeren zijn, dat wil zeg-
gen dat we herkenbaar blijven, ook in de rege-
ring. Dat betekent dat je niet op alle terreinen,
maar toch in elk geval op een aantal, een duide-
lijk PvdA-geluid kan laten horen. Wat dat betreft
kunnen we van Paars I leren, waar vvd en PvdA
elk op verschillende terreinen (PvdA bijvoor-

Met de uitslag van 22 januari heeft Wouter Bos
zijn belofte een miljoen kiezers terug te halen
eerder ingelost dan hij zelf verwachtte. In enkele
weken tijd heeft Wouter 1,2 miljoen meer kie-
zers dan op 15 mei 2002 overtuigd weer PvdA te
kiezen. Hij heeft in de campagne  laten zien dat
hij scherp kritiek kan leveren en eigen ideeën
simpel en aansprekend kan formuleren. Dat wist
hij te combineren met moed. Wouter Bos
speelde niet op veilig door wijken te bezoeken
waar veel PvdA-kiezers eerder afgehaakt waren,
en moeilijke keuzes niet uit de weg te gaan, zoals
rond de kandidatuur voor de minister-president.
In die zin was de overwinning van de PvdA de
overwinning van Bos.

Maar de verkiezingen hebben meer laten
zien. Ze hebben nogmaals bewezen hoe weinig
honkvast de meeste kiezers zijn, en hoezeer de
stijl van de lijsttrekker van belang is. Kiezers re-
kenen keihard af met politici die ze niet vertrou-
wen en die zich niet aan hun beloften houden.
Degenen die  nu stellen dat 15 mei slechts een
`rimpeling in de geschiedenis’ was, en met een
zucht van verlichting vaststellen dat alles weer
`back to normal’ is, hebben het geheel bij het ver-
keerde eind. Het slechtste wat we nu kunnen
doen is tevreden achterover gaan leunen omdat
we weer in het centrum van de macht zitten.

In plaats daarvan moet de vernieuwing met
voortvarendheid ter hand worden genomen. De
uitslag van 22 januari geeft aan dat je het vertrou-
wen van burgers terug kan winnen, maar ook dat
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beeld arbeidsmarktbeleid; vvd privatisering)
hun zin kregen. Zo’n benadering zal genoeg pro-
blemen geven, zeker gezien de slechts economi-
sche vooruitzichten. Toch is dat naar mijn idee
nog onvoldoende. Behalve zo’n uitruil zal er op
z’n minst ook een gezamenlijk motto moeten
zijn, een ideologisch bindend idee, dat het
nieuwe van het kabinet PvdA-cda uitstraalt.
Naar mijn idee is zo’n motto te vinden door aan
te knopen bij ideeën over zelforganisatie, maat-
schappelijk middenveld, bureaucratiekritiek en
beleid van onderop wat in beide partijen leeft.
Centraal zou daarin de kritiek op doorgeschoten
individualisering moeten staan, en herwaarde-
ring van maatschappelijk initiatief. Daarbij kan
aangesloten worden bij ideeën van Robert Put-
nam die in zijn boek Bowling Alone prachtig aan-
geeft waarom samenlevingen alleen kunnen be-
staan bij een sterk maatschappelijk middenveld
en actief burgerschap. Een bindend concept kan
ook gevonden worden in het thema van de fat-
soenlijke samenleving, zoals  Avishai Margalit
betoogt in The Decent Society. Hierin staat de rol
van de overheid centraal die burgers niet alle
welzijn hoeft te beloven, maar er wel voor moet
zorgen dat instituties er voor de burgers zijn en
niet andersom zijn. Instituties mogen burgers
nooit vernederen. ‘Een sterke samenleving, be-
trokken burgers’ zou bijvoorbeeld een motto
kunnen zijn.

Maar ook als we zo op een herkenbare wijze
deelnemen aan een regering, zal de partijver-
nieuwing voortvarend ter hand genomen moe-
ten worden. Niet alleen Wouter Bos, maar de
hele partij zal moeten laten zien te kunnen
luisteren en confrontaties aan te durven gaan.
We zullen allemaal moeten leren kritiek serieus
te nemen, en soms een standpunt aan te passen
zonder met alle winden mee te waaien. Ook zal
het inhoudelijke debat binnen de partij meer
dan nu gestimuleerd moeten worden. De nei-
ging zal groot zijn, zeker als we in de regering
gaan zitten, om dat debat uit de weg te gaan. Het
zou daarom goed zijn als gewerkt zou gaan wor-
den aan de opstelling van een nieuw beginsel-

programma. Met het rapport De Boer in de hand
en de kritiek op het concept-programma dat er
ligt,  moet het mogelijk zijn binnen  niet al te
lange termijn tot een kort en bondig programma
te komen. Dat zou in mijn ogen overigens meer
de vorm van een missie-statement in een A4-tje
dan een traditioneel beginselprogramma moe-
ten zijn, waarin standpunten van A tot Z worden
vastgelegd.  Maar na de zeer lange voorgeschie-
denis acht ik het wel noodzakelijk dat het er nu
komt.

Daarnaast dient het rapport De Boer openlijk
bediscussieerd te worden. Uitstel vanwege de
verkiezingen mag nooit afstel betekenen. Vol-
gens mij zijn we op diverse terreinen verder dan
de Boer suggereert (bijvoorbeeld over belastin-
gen, bestuurder of burger de baas, de nieuwe
economie, en veiligheid). Op andere terreinen is
de discussie nog maar net begonnen: bijvoor-
beeld als het gaat om immigratie en verzorgings-
staat, multiculturalisme of emancipatie, en de
hervorming van de publieke sector. Het is zaak
alle onderwerpen in openheid te bespreken, en
vooral daar ook conclusies aan te verbinden. 

Tegelijkertijd zal de partij-organisatie en de
fractie-organisatie op de schop moeten. Minder
hiërarchisch minder naar binnen en naar het be-
stuur gericht, meer openstaan voor nieuwe men-
sen, meer activistisch georiënteerd, en altijd kri-
tisch  ten opzichte van de overheid. Dat zullen
uitgangspunten zijn die velen delen, maar die
vragen om een fikse cultuurverandering om ook
daadwerkelijk in praktijk te worden omgezet.

Er ligt voor de Partij van de Arbeid dus een
driedubbele opdracht: het verbeteren van de her-
kenbaarheid van de partij in het centrum van de
(Haagse) macht; inhoudelijke vernieuwing van
het sociaal-democratische gedachtegoed en orga-
nisatorische vernieuwing van partij en fractie
om daadwerkelijk te laten zien dat we een volks-
partij zijn. Voorwaar geen geringe opdracht waar
bescheidenheid niet past. Dat zou slechts valse
bescheidenheid zijn.
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