
ing dan heeft die de verkiezingen van 15 mei in
ieder geval niet overleefd. Opluchting was er ze-
ker ook omdat het politieke simplisme van de
vvd ¬ snel een anti-islamitische stemmentrek-
ker scouten en roepen dat Nederland vol is voor-
dat de lpf vogel is gevlogen ¬ niet is beloond
door de kiezer. 

Wat betekent die uitslag nu? Is Nederland
toch linkser dan gedacht? Lag het toch niet aan
de partij, maar aan de charme van de lijsttrekker?
Moest Nederland een rechts kabinet soms eerst
ervaren voordat men de keuze ervoor definitief
kon afwijzen? Misschien. Maar waarschijnlijk
was het een toevalstreffer, ingeleid door een pro-
ces van ‘openlijke boetedoening’.

De noodzaak van vernieuwing en scherpte in
debat, daarover werd vóór 15 mei binnen de
PvdA vooral gepraat. Na 15 mei kwamen die ver-
nieuwing en het afzweren van dogma’s plotse-
ling in een enorme stroomversnelling terecht.
Twee commissies presenteerden confronterende
conclusies over de staat van de vereniging. Een
kaasstolp, een gesloten dak, waar de angst voor
het onbekende en het ongrijpbare regeert. Okee,
de eerste reactie was nogal defensief, een roep
om rust in de tent en neuzen dezelfde kant op.
Maar de partijtop herstelde zich snel. Voor het
eerst in de geschiedenis van de PvdA kwam er
een openbare campagne voor het leiderschap,
met meerdere serieuze kandidaten. Voor het
eerst in de geschiedenis van de PvdA mochten
alle leden meebeslissen, en niet slechts degenen
die in de partijhiërarchie komen bovendrijven.
Voor het eerst in tijden koos de PvdA met kracht
voor het onbekende, het risico, de vernieuwing.

Nouja, met kracht. De PvdA gaf Wouter Bos

‘Destruction leads to a very rough road but it also
breeds creation. And earthquakes are to a girl’s guitar,
they’re just another good vibration…’ 

¬ Red Hot Chilly Peppers

Na een periode van ongekende chaos lijkt de rust
in politiek Nederland hersteld. Het cda verdeelt
het spel als vanouds vanuit het midden, vvd en
PvdA spelen het spel mee. Links is weer lekker
links en rechts is weer lekker rechts. De Winnie’s
en Emile’s van deze wereld verdwijnen met de
staart tussen de benen van het politieke toneel
en de lpf likt haar wonden. Traditionele sociaal-
economische links-rechts tegenstellingen domi-
neren het politieke debat, en de multiculturele
discussie lijkt naar de achtergrond gedreven.
Zelfs in de kroeg gaat het weer over andere din-
gen dan politiek. De formatie kruipt voort, cda

en PvdA besnuffelen elkaar uitgebreid, en lang-
zaam maar zeker worden ‘ononderhandelbare
punten’ steeds onderhandelbaarder. Zie hier de
typisch Nederlandse manier om af te rekenen
met het poldermodel en de consensuscultuur.
Weliswaar niet bijster vernieuwend, maar wel
lekker overzichtelijk. 

Op 22 januari overheerste de opluchting; 42
zetels, wie had dat gedacht. Wie op 1 januari 2003
had voorspeld dat de PvdA zich zo snel ‘zou her-
stellen’ was zonder twijfel voor gek verklaard.
Het cda deed er immers ook ruim 8 jaar over om
‘nieuw elan’ te krijgen. En inclusief ‘nieuw elan’
is zelfs het cda terug bij af. Als er ooit al sprake is
geweest van christen-democratische vernieuw-
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weliswaar een overweldigend mandaat. En die
keuze, inclusief het proces waar Bos doorheen
moest om zijn ondubbelzinnige mandaat te ver-
dienen, zijn door de kiezer beloond. Het is alleen
zo jammer dat de PvdA eerst door de kiezer in el-
kaar geslagen moest worden om die broodno-
dige stappen in de richting van vernieuwing te
zetten. Pas toen de overlevingskansen van de
partij door exogene factoren minimaal gewor-
den waren, kwam ze in beweging. En hoewel de
uitkomst stemt tot blijdschap en tevredenheid,
kan juist die uitkomst gaan fungeren als een
afrodisiac. ‘De vernieuwing is klaar. Met een bla-
kende nieuwe leider en een hernieuwde glim-
lach op ons aller gezichten gaan we er de ko-
mende tijd flink tegenaan.’ ‘Komop, de wijken
in’, maar vooral: ‘Wat de PvdA nu nodig heeft is
rust’, zijn de geluiden die we nu al horen. 

nieuwe progressieve politiek

Wie zit er te wachten op rust? De kiezer? Ik ben
bang van niet. Steeds grotere delen van het elec-
toraat zweven. En niet binnen links of rechts,
maar dwars door het politieke spectrum. De poli-
tiek zoekt de nieuwe duidelijkheid in oude
tegenstellingen, terwijl de kiezer zich van die
tegenstellingen weinig meer aantrekt. De oude
verzuilde structuren zijn anno 2003 definitief
ten grave gedragen.

Giddens, huissocioloog van Tony Blair, om-
schrijft de huidige tijd als een periode van ‘ma-
nufactured uncertainty’. Globalisering, individu-
alisering, ontraditionalisering, flexibilisering en
snelle technologische ontwikkelingen verande-
ren de maatschappij drastisch en onomkeerbaar.
Dat heeft allerlei voordelen ¬ voor wie ermee
om kan gaan. Maar velen kunnen en willen daar
niet mee omgaan, en voelen zich machteloos,
kwetsbaar en verward. Een logische reactie, hoe
onrealistisch ook, op snelle maatschappelijke
verandering is een wens tot behoud of herstel
van het oude vertrouwde. 

Wat echter ook voor sociaal-democraten
steeds duidelijker wordt is dat in een risico-
samenleving, anders dan in de traditionele

sociaal-democratische ideologie, veranderingen
niet zonder meer stuurbaar zijn. Het is niet zo
dat, naarmate we meer leren over de sociale en
materiële realiteit, we deze realiteit beter kun-
nen beheersen. Integendeel, hoe meer we weten
over sociale realiteit, over de werking van de na-
tuur, over de techniek, hoe complexer de maat-
schappij wordt. Hoe meer men met opgedane
kennis intervenieert in het verloop van de ge-

schiedenis, hoe moeilijker het wordt om ontwik-
kelingen te controleren en te sturen.

De PvdA kijkt nu met een hernieuwde focus
naar grote maatschappelijke vraagstukken als
multiculturaliteit, de organisatie van de publieke
sector, grote steden problematiek, criminaliteit
en infrastructurele problemen. Met veel overtui-
ging zal ze de komende tijd daadkrachtige plan-
nen maken om groepen minderheden beter te la-
ten integreren, criminaliteit sterk te verlagen,
grote steden weer mooi en gezellig te maken,
files op te lossen en de treinen op tijd te laten rij-
den. De overheid is hierbij zowel daadkrachtig
als dienstbaar. En dat allemaal op een herkenbaar
linkse manier.

Maar ze zal daarin wederom teleurgesteld ra-
ken. Elke oplossing zal een nieuw probleem cre-
eren. De rommel die ergens wordt opgeruimd zal
elders moeten worden gedumpt. Grote ideeën en
mega-plannen zullen praktisch onuitvoerbaar
blijken, of tegengestelde effecten bereiken. 

De PvdA moet bovenal op zoek naar een nieuwe
invulling van progressieve politiek. Deze ver-
nieuwde PvdA zal alleen een toekomst hebben
als die partij in staat is om te gaan met chaos, zon-
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tegenwoordigden. Het was een specifieke maat-
schappelijke groep die zich thuis voelde bij een
specifieke politieke visie. Dit is een fictie gewor-
den. Dat heeft consequenties voor het gehele po-
litieke spectrum, maar ook voor politieke par-
tijen. Wanneer de groepen mensen die zich door
de PvdA vertegenwoordigd voelen steeds diver-
ser worden, zullen ook de interne inhoudelijke
tegenstellingen verscherpen. Soms zullen de
interne inhoudelijke tegenstellingen zelfs groter
zijn dan de verschillen met andere politieke par-
tijen. 

Bij zo’n partij past wederom geen ordenings-
drang. Ook die partij zal de chaos moeten omhel-
zen. Daar helpt geen fractiediscipline of kaas-
stolp tegen. Integendeel, pogingen die chaos te
ordenen zullen slechts opnieuw resulteren in
frustratie, leegloop en zetelverlies.

Het stomste dat de PvdA nu kan doen, is zich-
zelf verliezen in een zinloos intern debat over
een leden- versus campagnepartij. Beide varian-
ten zijn onrealistisch, ongewenst, en alleen voor
academici interessant. Een partij kan immers on-
mogelijk campagne voeren zonder leden, en zon-
der campagne is de PvdA sowieso veroordeeld tot
een roemloze ondergang. Maak van de PvdA een
volkspartij waar mensen van allerlei verschil-
lende achtergronden zich thuis voelen. Organi-
seer die partij zo dat waar de top ‘de leden consul-
teren’ zegt, nooit meer ‘het kader consulteren’
wordt bedoeld. Schep de juiste sfeer voor scherp
inhoudelijk debat en accepteer dat die scherpte
soms betekent dat er geen gedeeld standpunt is.
Organiseer de partij vervolgens zo dat perma-
nente campagne, discussie met elkaar en de
samenleving, en de zoektocht naar nieuwe pro-
gressieve politiek één zijn. Laat duizend bloe-
men bloeien en zet de formele procedures en
interne hiërarchie maar even in de ijskast.

De kaasstolp moet er definitief aan geloven.
Want destructie doet pijn, maar schept ruimte
voor vernieuwing en creativiteit.

der toe te geven aan de natuurlijke neiging van
links om te ordenen. De tijd van de grote structu-
ren, blauwdrukken en jarenplannen is definitief
voorbij. De PvdA zal haar progressieve achter-
grond alleen kunnen behouden door te streven
naar waarden-georiënteerd pragmatisme waarin
gemeenschapszin en actief burgerschap een pro-
gressieve invulling krijgen en optimaal gebruik
wordt gemaakt van het zelforganiserend vermo-
gen van de samenleving. De PvdA moet onom-
wonden kiezen voor het verdedigen van het doel
van beleid, en ophouden zichzelf te identificeren
met de middelen waarmee beleid gemaakt
wordt. 

De lijn die Bos heeft ingezet is hoopvol te noe-
men. Zijn visie op onderwijs bijvoorbeeld, gaat
uit van de gedachte dat politici en ambtenaren
niet voor het hele Nederlandse onderwijsstelsel
kunnen bepalen wat goed onderwijs is. Daarom
zal een vernieuwde sociaal-democratische visie
ruimte moeten bieden aan sturing op micro-
niveau; laat de scholen zelf bepalen wat goed
voor ze is, en op welke manier ze dat het beste
kunnen organiseren. Het klinkt zo simpel, maar
is voor de PvdA revolutionair. Het begin is er, de
vraag is alleen of de PvdA deze geest lang genoeg
uit de fles weet te houden om met recht over
‘nieuwe visie’ te kunnen spreken.

Hiervoor is niet alleen een inhoudelijke zoek-
tocht naar nieuwe progressieve politiek noodza-
kelijk. Ook de partijorganisatie zal drastisch
moeten vernieuwen. De partij zal haar structuur
en werkwijze aan moeten passen aan een defini-
tief ontzuilde samenleving. Op een conferentie
van de Wiardi Beckman Stichting betoogde de
Duitse socioloog Joachim Veen onlangs dat de
traditionele volkspartij, in tegenstelling tot wat
vaak wordt gesuggereerd, helemaal niet aan het
einde van haar Latijn is. Integendeel, moderne
politieke partijen bevinden zich pas vrij kort in
een proces volkspartijen te worden. Waar men
‘volkspartij’ zegt, bedoelt men immers ‘zuilpar-
tij’. Het is nooit zo geweest dat politieke partijen
een brede maatschappelijke groep mensen ver-
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