
Frankrijk is onverminderd populair als vakantieland
voor Nederlanders. Getuige de centrale plaats die
de Nederlandse literatuur op de komende Salon du
livre in Parijs inneemt, gaat het niet alleen met de
toeristische, maar ook met de culturele betrekkin-
gen tussen ons en onze zuider-zuiderburen de
goede kant op. Maar politiek staan Nederland en
Frankrijk toch vooral in de egelstand ten opzichte
van elkaar. Dat geldt ook voor de PvdA en de ps.
Zowel de taal als de politieke cultuur en tradities
vormen een barrière voor intensiever contact.

Toch is er alle reden voor een serieuze dialoog.
De Franse socialisten liepen bij de presidentiële en
parlementsverkiezingen eerder dit jaar immers ver-
gelijkbare averij op als de Nederlandse sociaal-de-
mocraten. Hun electorale verlies heeft een soortge-
lijke politiek-psychologische schok veroorzaakt als
hier. Zij spreken niet over ‘na de dreun’ maar over
‘na de aardbeving’. De stemverhoudingen waren
bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen
op 21 april weliswaar nipt — Jospin kwam slechts
200.000 stemmen tekort voor de tweede ronde —
maar de gevolgen waren desastreus. Een tweede
ronde op 5 mei, tussen Le Pen en Chirac, dwong de
linkse kiezer tandenknarsend voor de zittende pre-
sident te stemmen; de daaropvolgende presidents-
verkiezingen in juni gingen voor links reddeloos
verloren. Jospin — voor het eerst sinds 1969 had
een socialistische kandidaat de tweede ronde bij de
presidentsverkiezingen niet gehaald — trad ter-
stond na het échec af, zijn partij verweesd achterla-
tend.

Waar lag het aan? La Revue Socialiste, het jongere
Franse zusje van Socialisme & Democratie, wijdde on-
langs een meer dan 200 pagina’s dik dubbelnum-
mer aan het beantwoorden van die vraag: ‘21 avril
2002: comprendre’. Communicatie-experts, politici
en wetenschappers gaan onbeschroomd op zoek
naar een antwoord. Kom ook hen niet aan met de

verklaring dat het aan de anderen lag: aan de me-
dia, de peilingen, de andere linkse partijen, de kie-
zers. Zoals hier te lande de commissie-De Boer de
hand in eigen boezem stak, zo gaat het in de bij-
dragen aan la Revue Socialiste eveneens in de eerste
plaats om zelfonderzoek. En dan zijn er — met alle
grote verschillen — toch interessante parallellen
tussen 21 april en 15 mei.

Om te beginnen: de campagne. Enigszins in
slaap gesust door de gunstige peilingen, richtte
Jospin zich volkomen op de tweede ronde van de
presidentsverkiezingen en op de tegenstander die
hij daar zou ontmoeten: Chirac. Hij verzuimde zijn
eigen aanhang te mobiliseren — en verloor al in de
eerste ronde, op 21 april. De omstandigheden za-
ten niet mee: een ongekend percentage niet-stem-
mers en een groot aantal radicale stemmers, rechts
en links. Jospin, zo meent de communicatie-advi-
seur Denis Pigaud, heeft verzuimd zich goed te po-
sitioneren — ook ten opzichte van zijn rivaal Chi-
rac, die hij zeker in het begin te agressief beje-
gende. Zijn tempo en timing waren bovendien
slecht; hij reageerde onvoldoende op onverwachte
gebeurtenissen. Zijn boodschap sloeg niet aan bij
het publiek: een macro-economische en technocra-
tische taal overheerste, waarvan het presidentieel
program en de 1200 pagina’s verkiezingstoespra-
ken soms karikaturale voorbeelden bevatten.

De campagne van Jospin kwam niet uit het niets:
‘veel gedaan, nog veel te doen’ gold ook voor hem.
Met zijn coalitie van la gauche plurielle had hij gere-
geerd in cohabitation met zijn presidentiële rivaal
Chirac. De linkse samenwerking, aldus partijsecre-
taris Alain Bergounioux, verkrummelde en verloor
zijn aantrekkingskracht en meerwaarde voor de
presidentiële ambities van Jospin. Rechts, extreem-
rechts uitgezonderd — slaagde er daarentegen wel
in een eenheid tot stand te brengen. De cohabitation
met Chirac vormde eerder een handicap dan een
voordeel in de presidentiële race. In plaats van
plannen voor de toekomst legde Jospin het electo-
raat de balans van zijn regeringsperiode voor. Hoe
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positief deze ook gewaardeerd mag worden (bij-
voorbeeld in termen van werkgelegenheid), de kie-
zers werden er kennelijk niet voldoende door geïn-
spireerd. Het is een verschijnsel waarmee paarse
politici inmiddels ook vertrouwd zijn geraakt: een
redelijk succesvolle combinatie van economische
en sociale politiek is niet voldoende voor herverkie-
zing. Enige jaren geleden benoemde David Mili-
band, toen nog politiek topadviseur van Tony Blair,
in een toespraak in Londen dit verschijnsel als joy-
less growth. De economie groeit, de werkgelegen-
heid neemt toe, maar deze resultaten leiden niet
tot grote vreugde onder het electoraat en stralen
niet af op de zittende regering.

De campagne en de politieke omstandigheden
van het moment hebben hun rol gespeeld bij de ca-
tastrofale nederlaag op 21 april en de daarop vol-
gende verkiezingsuitslagen. De volgorde, eerst de
presidentiële en dan de parlementsverkiezingen,
vormde in dit opzicht een handicap. Maar alle com-
mentatoren zijn het erover eens dat achter de poli-
tiek-conjuncturele factoren meer structurele oorza-
ken voor het socialistisch verlies schuil gaan. Dat
Jospin het bijna gehaald had — hij kwam maar
200.000 stemmen tekort — is niet de juiste conclu-
sie, aldus Henri Weber, ps-senator en directeur van
de Revue Socialiste. Het probleem is dat Jospin van
deze 200.000 stemmen afhankelijk was.

De belangrijkste structurele achtergrond voor
de verkiezingsuitslag van 21 april 2002 — zo menen
vele waarnemers daartoe gedwongen door de cij-
fers — is de vertrouwensbreuk tussen de ps en de
werkende bevolking, de classes populaires. Kennelijk
komt de politieke agenda van de ps als regerings-
partij (prioriteit voor het scheppen van werkgele-
genheid) niet overeen met die van haar achterban
(veiligheid). Daarom ook leidden de regeringsre-
sultaten niet tot een groter electoraal enthousi-
asme. De socialisten zijn er evenmin in geslaagd
een samenbindend project of program te formule-
ren dat verschillende sociale groepen (uitkeringsaf-
hankelijken, arbeidersbevolking, middengroepen)
over de sociale scheidslijnen heen aanspreekt. Met
de nieuwe segmentatie in sociologische en profes-
sionele groepen, zo stelt Laurent Baumel (plaats-
vervangend lid van de Conseil National van de ps),

weet zij niet goed raad. Te veel heeft zij zich laten
leiden door kwantitatieve doelstellingen van werk-
gelegenheid, te weinig heeft zij gelet op de kwa-
liteit van de arbeid, de salariëring en de mogelijk-
heden voor mobiliteit — overigens ook in de
Nederlandse PvdA een verwaarloosd terrein.

Het ontbrak de Franse socialisten aan een aan-
sprekende visie op belangrijke terreinen: de Euro-
pese politiek, de politiek van sociale herverdeling,
integratie en veiligheid. Wat dit laatste thema be-
treft: de klassiek-marxistische benadering om de
ontwikkeling van de criminaliteit te verklaren van-
uit economische factoren voldoet niet meer. Op
zoek naar een nieuw antwoord wordt de ps heen en
weer geslingerd tussen de roep om orde en gezag
enerzijds, de libertaire erfenis van de jaren zestig
en zeventig anderzijds. 

Het ontbrak — vast thema in het linkse Franse
debat — aan een adequaat en eenduidig antwoord
op de globalisering van de economie. Europa, dat
daaraan een halt moest toeroepen, werd zelf een
motor van liberalisering, deregulering en privatise-
ring.

Het ontbrak, tenslotte, aan een perspectief op
democratische vernieuwing. De relatie tussen over-
heid en burger is verstoord geraakt. De toene-
mende complexiteit van de politieke besluitvor-
ming, de geslotenheid van de kaste van politieke
besluitvormers, het gebrek aan mogelijkheden tot
directe beïnvloeding van de politiek door de kie-
zers: zij hebben geleid tot een grote afstand tussen
kiezers en politiek, aldus politiek-filosoof Guil-
laume Bachelay. Bovendien moet, zo meent Ber-
gounioux, het presidentiële systeem nodig op de
helling. De partij zelf zal zich moeten openen voor
nieuwe groepen en geluiden. Er moet ruimte ko-
men voor een nieuwe generatie, die niet het stem-
pel draagt van langdurige machtsuitoefening en de
denkpatronen van de afgelopen decennia. Baumel
haalt in dit verband met instemming Max Weber
aan: ‘Op de lange termijn zal niet de sociaal-demo-
cratie de staat veroveren, maar zal de staat de partij
veroveren’. Door de langdurige deelname aan de
macht, zo meent hij, is visie gaan wijken voor be-
leid. 

De groep Regénération, waarvan de voormalig
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hoofdredacteur van la Revue Socialiste, Laurent Bou-
vet, deel uitmaakt beijvert zich voor een dergelijke
vernieuwing (www.regeneration.fr.st) 

In de hoogtijdagen van het debat over de Derde
Weg van Clinton en Blair, toen de sociaal-democra-
ten in een groot aantal westerse landen aan de re-
gering deelnamen, was er een levendige internatio-
nale uitwisseling tussen sociaal-democratische
partijen. Nu de omstandigheden wat lastiger zijn
geworden is er geen enkele reden om die uitwisse-
ling stop te zetten. Sociaal-democratische samen-
werking zou niet alleen maar in the winning mood
van de grond moeten komen. Wie ‘21 avril: com-
prendre’ op zich in laat werken komt onvermijdelijk
tot de conclusie: het is de hoogste tijd dat we
weer eens serieus met onze Franse collega’s gaan
praten.  

frans becker
Adjunct-directeur Wiardi Beckman Stichting

Het strafblad van de
Tweede Kamerfractie    
In S&D (7/8, 2002) verzuchtte Paul Kalma dat de so-
ciaal-democratie, als het om veiligheid en crimina-
liteit gaat nieuwe Hein Roethofs nodig heeft. Ik wil
niet pretenderen er een te zijn, maar de verzuch-
ting was mij uit het hart gegrepen. Het verbaast en
verdriet mij, dat vele vooraanstaande partijgenoten
zich zo makkelijk aansluiten bij het populistisch
koor van politici die roepen om law and order, zon-
der zich af te vragen of meer en hardere repressie
nu werkelijk bijdraagt aan veiligheid voor de bur-
ger. 

Dit verwondert mij te meer, omdat mijn percep-
tie nog altijd is dat veel criminelen behoren tot de
kansarmen, waar de PvdA nu juist speciaal voor op-
komt. De roep om hogere straffen, de roep om
meer strafrecht, de totaal uit de hand gelopen
hysterie rondom de bolletjesslikkers; de PvdA zou
een verstandiger geluid moeten laten horen.  

Een recent voorbeeld van onvoldoende aan-

dacht voor de andere kant van de zaak vond ik de
Wet Justitiële Gegevens. Die werd in april 2002 met al-
gemene stemmen door de Tweede kamer aangeno-
men en in november 2002 door de Eerste Kamer
(met stemmen van PvdA, Groen Links en d66 te-
gen). Deze wet biedt een nieuwe regeling voor de
registratie van justitiële gegevens, gegevens dus
over strafrechtelijke contacten met politie en justi-
tie. Geregeld wordt welke gegevens hoe bewaard
worden en wie wanneer toegang tot deze gegevens
mag hebben. Het gaat uiteraard om een gevoelige
materie. Een strafrechtelijk verleden van enige be-
tekenis kan een belangrijk gegeven zijn bij de be-
oordeling van de vraag of iemand in aanmerking
komt om op bepaalde plekken in de maatschappij
te functioneren. En voor diegenen die verdacht zijn
geweest van strafbare feiten of daarvoor veroor-
deeld zijn, is het van belang dat van dit gegeven
geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt. 

Met name is het van belang dat oude verdenkin-
gen of veroordelingen, die hun betekenis hebben
verloren voor een objectieve inschatting van het ri-
sico, hen niet voor altijd in de weg staan bij het vin-
den van een nieuwe positie in de maatschappij. In
de praktijk blijkt het hebben van een strafblad een
flink probleem bij de resocialisatie. Dit is des te er-
ger, omdat het ook voor de samenleving als geheel
van groot belang is, dat mensen die verdacht en
veroordeeld  zijn geweest weer aan het werk kun-
nen.

Om te voorkomen dat mensen bij het zoeken
van werk ten onrechte hun verleden nagedragen
zouden krijgen, bepaalt de oude wet dat strafbla-
den na enige tijd (in geval van de meeste ernstige
feiten: acht jaar plus de duur van de opgelegde vrij-
heidsstraf en/of tbs) worden vernietigd. Deze tel-
len dus niet meer mee bij de vraag of iemand in
aanmerking komt voor een ‘verklaring van goed ge-
drag’. De nieuwe wet verruimt deze termijnen aan-
zienlijk. Strafbladen worden nu eerst na verloop
van twintig jaar (vermeerderd met de duur van de
vrijheidsstraf en/of tbs) of na overlijden van de be-
trokkene, en in elk geval na het tachtigste jaar, uit
de documentatie verwijderd. Als gevolg van een
door het cda voorgesteld amendement worden ge-
gevens betreffende de meeste misdrijven tegen de
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