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De PvdA is ruwweg gehalveerd bij de laatste ver-
kiezingen. De partij krijgt daarom een nieuwe
leider. De vraag is of de partij daarmee ook de
kiezers terug krijgt, die met de voeten hebben
gestemd. Het heeft heel lang geduurd eer de
PvdA zicht begon te krijgen op wat er nu eigen-
lijk gebeurd is met dat electoraat sinds de dood
van Joop den Uyl, toen bouwvakkers nog gewoon
op de PvdA stemden.

Waar de PvdA nu gepositioneerd is zie je al-
leen als je terugkijkt. Er is een andere partij qua
leden, qua campagnes en vooral qua uitstraling
van leiders. Maar er is terugblikkend één waar-
neming, die alle andere overstijgt. Als de partij
haar achterban opzoekt dan zijn de zalen leger is
het publiek anders samengesteld en is vooral de
communicatie totaal anders. De spreekbeurt met
vragen na de pauze is vervangen door het inter-
view door de bekende journalist; canvassen is
vervangen door focusgroepen. Kiezers zijn gede-
gradeerd tot kijkers en die kijken tv. De partij
kreeg bijbehorende leiders. Intimi weten dat
Wim Kok en Ad Melkert aardige en vriendelijke
mensen zijn, maar een gesprek voeren met een
bouwvakker konden ze niet. Wie nu binnen de
PvdA iets te berde wil brengen moet de gewoon-
tes van het moderne netwerken beheersen of
een eigen achterbannetje aanvoeren. Maar het
belangrijkste verschil is dat de open houding van
het publiek is omgeslagen in een negatieve.    

Als je nu als kaderlid tijdens een politieke
campagne op straat of in de voetbalkantines laat

weten dat je bezig bent met stemmen werven
voor de PvdA, ben je niet langer een middelpunt
van discussie maar wordt je met meewarige blik-
ken aangekeken of openlijk vijandig bejegend.
Niet door boze boeren of gedupeerde kleine
ondernemers maar door je eigen achterban van
weleer: de witte weinig verdienende werkende
klasse en degenen daaronder die buiten de boot
gevallen zijn. Zij hebben de partij massaal de rug
toe gekeerd. Tot op dit moment dient niemand
zich aan die het in zich heeft deze grassroots van
de sociaal-democratie aan zich en daarmee weer
aan de PvdA te binden. Sterker nog: Adri Dui-
vestein beweert dat er geen werkende klasse
meer bestaat omdat bouwvakkers tegenwoordig
ook een eigen woning hebben. Wouter Bos for-
muleert de opgave kwantitatief ¬ één miljoen
kiezers terughalen. Wie dat zijn en hoe dat moet,
blijft vaag.

Uit de cijfers blijkt dat de laatste bouwvakker,
de laatste buschauffeur, de laatste verpleegster
en de laatste politieman de PvdA de rug hebben
toegekeerd. De begrafenis van Pim Fortuyn is
wel vergeleken met die van Ferdinand Domela
Nieuwenhuis. Bijna een eeuw later staan de
loonafhankelijken en niet-werkenden, nu zij aan
zij met de immer ontevreden kleine onderne-
mers en verstokte reactionairen, weer aan het
graf. Het verschil is: 22 zetels minder voor de
PvdA en een nieuwe bondgenoot voor rechts op
het podium. De witte gewone man/vrouw heeft
een verzwakte belangenbehartiger in het parle-
ment in tijden waarin er flinke aanslagen wor-
den gedaan op de portemonnee zonder dat de
lasten eerlijk worden verdeeld.

Over de auteur Laurens Slot is communicatieadviseur
en oud-woordvoerder van de PvdA Tweede Kamer-
fractie (1982-1988).
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welke partijleider? welke partij?

De nieuwe leider, die de PvdA kiest, moet de me-
dia-uitstraling hebben van Wouter Bos, de
vaardigheid om met mensen om te gaan van Jel-
tje van Nieuwenhoven, de allure van een staats-
man van Klaas de Vries en het activisme van
Adri Duivesteijn. De beste kandidaat heeft al die
eigenschappen in voldoende mate, want de
nieuwe leider moet opnieuw werven onder de
jeugd en oude banden aanhalen met in de steek
gelaten kiezersgroepen. We gaan nu kiezen uit
kandidaten die elk in bepaalde mate drie van de
vier gewenste eigenschappen missen. Beslissend
voor de keuze van de leden zou daarom moeten
zijn het antwoord van de kandidaten op de vraag:
wat voor partij wil de PvdA zijn?

Welke partij heeft de laatste witte working
class kiezer verspeeld? Is dat de partij die de ideo-
logische veren kwijt is? Is dat de partij die on-
zichtbaar was in de samenwerking met de vvd of
de partij van de puinhopen van paars? Allemaal
een beetje. Maar het is vooral de partij die geen
antwoord had op de immigratie en de gebrek-
kige integratie van nieuwkomers. Dat weten we
inmiddels.

oudkerk-marokkanen

In plaats van antwoorden gaf de partij vooral ver-
keerde signalen. Een voorbeeld: Na 6 maart werd
bekend dat Rob Oudkerk de term Kut-Marokka-
nen in de mond had genomen. De PvdA-fractie in
de Amsterdamse gemeenteraad reageerde niet
instemmend maar onthutst. De fractievoorzitter
verscheen voor de camera van AT5 en zei dat
Oudkerk excuses moest aanbieden. Dat deed
deze halfhartig na eerst met zijn portefeuille ge-
zwaaid te hebben. De herkenning: in de fractie
staat een gekwetste zaakwaarnemer op en de rest
sluit zich aan bij de verontwaardiging, want nie-
mand wil voor racist doorgaan. In de Tweede Ka-
merfractie ging het jarenlang niet anders, zo
openbaarde Peter van Heemst recent in Trouw.
Ayaan Hirsi Ali, een zwarte vrouw van de Wiardi
Beckman Stichting die taboes doorbreekt, be-

klaagde zich er voor radio en tv over dat nie-
mand van de volksvertegenwoordigers het debat
met haar aangaat. Toen de WBS Arie van der
Zwan vroeg op de conferentie ‘De PvdA binnen-
stebuiten’ zijn bekende mening te geven over in-
tegratie en migratie klonk er gesis achter in de
zaal, maar de sissers zagen tijdens de discussie af
van het woord.

Deze gang van zaken is typisch voor de PvdA
die als haar vertegenwoordigers keurige, altru-
ïstische, hoogopgeleide en welvarende burgers
kiest. En daarnaast vertegenwoordigers van im-
migranten-elites die de partij in de loop der jaren
zelf heeft gekweekt in de eindeloze stroom ge-
subsidieerde initiatieven gericht op integratie en
de vorming van een multiculturele samenleving.
Die partij is, in de ogen van de witte laagopge-
leide achterban van weleer, een partij geworden
die vooral opkomt voor immigranten. Het grote
aantal volksvertegenwoordigers uit die kring be-
vestigt dat beeld. Berichten over een andere cul-
tuur van ronselpraktijken en bloksgewijze stem-
mingen in kandidaatstellingsvergaderingen voe-
gen de sfeer toe van baantjesjagen en
zakkenvullerij. Het feit dat sommige nieuwe
PvdA-volksvertegenwoordigers nauwelijks ver-
staanbaar Nederlands spreken blijft niet onopge-
merkt, maar wel onbesproken. Natuurlijk zien al
die witte modale en submodale kiezers straks in
dat hun stem op Pim Fortuyn een grote vergis-
sing was. Maar met deze PvdA in beeld is niet-
stemmen een meer voor de hand liggend alter-
natief dan op de PvdA stemmen, want de PvdA zit
met haar imago van partij van de emancipatie
van immigranten en minderheden, die de eigen
kiezer vergeten is.

Er is natuurlijk wel een toekomst voor zo’n
kleine sociaal-democratische partij. In Amster-
dam heeft de PvdA met een sterke kandidaat als
Hannah Belliot op 6 maart 3% winst geboekt in
Zuidoost. Het beste resultaat in heel Nederland.
Zij is erin geslaagd de Surinaamse kiezers te mo-
biliseren en dwingt inmiddels ook respect af bij
witte kiezers. Toen Belliot voor de verkiezingen
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sprak over een flat voor junks was overigens de
politiek-correcte wereld te klein. Nu stelt ze voor
de uitzendingen op Salto, de lokale Amsterdamse
tv, voor Jordanezen te ondertitelen, zodat die
tenminste kunnen lezen wat Imams zeggen.

Allochtone kandidaten brengen in Amster-
dam voor de PvdA inmiddels bijna 20.000 stem-
men op. Strikt rekenkundig gezien is dat drie
(bijna vier) van de vijf PvdA-zetels die aan alloch-
tone PvdA-ers toevielen (19972 stemmen van de
25930 stemmen nodig voor vijf zetels). Dat is een
heel goed resultaat want in alle andere steden
van Nederland zitten allochtonen in hogere
mate op zetels van de lijsttrekker. Onder de geko-
zenen was Fatima Elatik, die zelf veel stemmen
ophaalde maar ook een advertentieoproep van
Theo van Gogh uitlokte om nooit meer op de
PvdA te stemmen zolang zij daar zit. Tegenover
de tegenwerping dat er ook allochtone stemmen
op de lijsttrekker uitgebracht zijn, staat dus
het eveneens onbekende aantal grachtengordel-
bewoners dat met Van Gogh verdween. Per saldo
een levensvatbare partij die het in de toekomst
zou moeten hebben van het vasthouden van
haar witte altruïstische intellectuele elite en de
kiezers die allochtone kandidaten binnenbren-
gen. Allochtone kiezers stemmen nu helaas
nauwelijks maar daar is dus wel een wereld te
winnen.

Zo’n partij accepteert dat haar traditionele
witte laagopgeleide kiezers voorgoed aan het le-
ger der niet-stemmers worden toegevoegd. In
dat geval doemen Amerikaanse opkomstcijfers
op voor de middellange termijn. En zo’n partij
wordt een partij die los komt te staan van haar
geschiedenis.

terug naar het kernelectoraat

Welke PvdA kan de traditionele achterban uit de
witte werkende en niet-werkende klasse terug-
halen en tegelijkertijd de rest binnenboord hou-
den? Dat is een grote sociaal-democratische par-
tij die een leidende linkse agenda heeft, die de
taal van de gewone man weer spreekt. Links is
opkomen voor elke burger die om wat voor re-

den dan ook achterblijft. Vroeger ging het om lo-
nen, huren en prijzen, tegenwoordig is daar als
alles overschaduwend belang de veiligheid bijge-
komen. Dat is het nieuwe issue waar de PvdA op
wordt afgerekend door haar electoraat. Wouter
Bos is daar nog niet aan toe. Hij zegt het bij de
presentatie van zijn kandidatuur in zijn brief aan
de PvdA zo: ‘Wij moeten de moed tonen om er-
voor uit te komen dat we voor een humanitair

asielbeleid zijn en in een veelkleurig Nederland
geloven. Maar het draagvlak houden we alleen
maar in stand als juist wij ook de eersten zijn om
de vinger op de zere plek te leggen als het mis
gaat.’ Probleem is dat het draagvlak van Bos er he-
lemaal niet meer is. Tenzij je 23 zetels genoeg
vindt. De PvdA moet uitstralen dat opkomen
voor de gewone man nu vooral het uitbannen
van wantoestanden en misdaad in de openbare
ruimte is en het aanpakken en opvoeden van
mensen die zich buiten de samenleving plaat-
sen.    

In zijn tien-punten-program zegt Bos eigen-
lijk alleen heel duidelijk waar hij voor kiest als
multiculturalisme en emancipatie met elkaar in
botsing komen. Als actievorm kiest hij dan voor
het openlijk stelling nemen voor emancipatie.
Meer niet. 

Uit de cijfers blijkt dat de
laatste bouwvakker, de
laatste buschauffeur, de
laatste verpleegster en de
laatste politieman de PvdA de
rug hebben toegekeerd.
De begrafenis van
Pim Fortuyn is wel vergeleken
met die van Ferdinand
Domela Nieuwenhuis. 
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Wie leider wil zijn van een partij van 40 à 50
zetels zal de witte kiezers moeten uitleggen hoe
de PvdA met minderheden, immigratie, verloe-
derde wijken, misdaad, volkshuisvesting en ge-
lijke rechten voor gelijke burgers omgaat en met
die verhalen respect afdwingen en nieuw draag-
vlak opbouwen. Als de PvdA de migrant uitlegt
dat hij vooruit kan komen door zich te gedragen
naar de waarden en de normen van Nederland,
kan de partij ook de witte voetbal- hooligan en de
rebellerende taxichauffeur op diezelfde normen
en waarden aanspreken en hoeft dat niet langer
aan de politie te worden overgelaten. Het zijn he-
lemaal niet alleen allochtonen die dreigend aan-
wezig zijn in de openbare ruimte en daar de ‘wie
maakt me wat’ houding aannemen. 

Dat betekent dat de PvdA vertegenwoordigers
moet rekruteren die de witte kiezers weer laten
zien dat de partij er ook voor hen is, maar dat er
tegelijkertijd ook wel wat van ze gevraagd wordt.
Er zijn zeker allochtone kandidaten te vinden die
ook respect afdwingen bij witte kiezers en niet-
temin hun eigen achterban mobiliseren. Ande-
ren moeten maar een eigen partij oprichten of
zich aansluiten bij de partijen van Rosenmöller
of Marijnissen, die gedomineerd worden door
mensen die zich afzetten tegen de traditionele
sociaal-democratische koers.

Ruud Koole is anderhalf jaar geleden gekozen
op een agenda die het teruggeven van de partij
aan de leden centraal stelde. De eerste stap was
nu de democratische leiderschapsverkiezing. In
de vervolgstappen zal ook de partij teruggegeven
moeten worden aan de gewone kiezers. Dat zal

misschien betekenen dat Koole niet altijd ieder-
een in het partijbestuur binnenboord zal kun-
nen houden, maar dat nemen we voor lief. De
partij teruggeven aan haar kernelectoraat kan al-
leen door politieke mandaten te geven aan men-
sen die uit de beklemming treden van de Haagse
PvdA-consensus, als gevolg waarvan veiligheid
losgemaakt werd van immigratie en de integra-
tiepolitiek overgelaten werd aan de zaakwaarne-
mers van de immigranten. En zaakwaarnemers
die hun PvdA-posities niet gebruiken om hun et-
nische achterban op het goede spoor te krijgen,
maar om de PvdA op hun spoor te krijgen, zijn in
het immigratie- en integratiedebat de portiers
die de kiezer naar de uitgang begeleiden. Toch
zullen er nog wel een paar opstaan die 50% van
het voormalige PvdA-electoraat met terugwer-
kende kracht tot racist willen verklaren. Het is
aan de nieuwe PvdA-leider om op dit punt rege-
lend op te treden.

Vroeger zetten  sociaal-democratische onder-
wijzers en vakbondskaders de toon binnen de
achterban. Bottom-up luisteren en topdown op-
voeden. Voor wie niet kon of wilde luisteren was
er de woonschool. Tegenwoordig kan elke opvoe-
der of handhaver een grote bek krijgen van white
trash én Oudkerk-Marokkanen. We zijn kenne-
lijk toe aan een leefschool. Politici die respect af-
dwingen in de discussie in plaats van discussie
uit de weg te gaan, is wat de nieuwe leider van
de PvdA nodig heeft. Zo’n PvdA-leider kan
zonder kogelvrij vest naar het voetballen. Net
als vroeger. 
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