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Zoals ik van diverse kanten mocht vernemen
vindt menig fractielid dan wel partijbestuurder
het een groffe schande dat Weckman en Beck-
man* mij gevraagd hebben om hier het woord te
voeren. Ze zien mij geloof ik als de reincarnatie
van Beëlzebub, en die vraag je ook niet om de
Vereniging van Heiligen toe te spreken.

Ik doe het zoals u ziet en hoort toch. Erger
nog, ik zal u deelgenoot maken van wat Ad Mel-
kert in zijn brief aan het Partijbestuur schamper
mijn ‘privé-belevingswereld’ noemt. Het zou
toch wat zijn, schrijft uw verliezende lijsttrekker,
als die privé-belevingswereld van mij en die van
Rob van Gijzel ‘normgevend’ zouden worden
binnen de Partij van de Arbeid. 

Daar moet ik zelf eerlijk gezegd ook niet aan
denken.

Ik ben geen politicus, ik ben journalist. Het
nadeel daarvan is dat het er weinig of niets toe
doet wat ik zeg. Het voordeel is dat ik belange-
loos kan spreken. Ik hoef niemand van u te
vriend te houden. Naar het woord van professor
Jan Blokker heeft een journalist geen vrienden.
Een journalist heeft bronnen. 

In die persoonlijke belevingswereld van mij
heb ik de laatste keer geen PvdA gestemd en ik
zal u vertellen waarom. Maar ik zal u eerst vertel-
len op wie ik wel gestemd heb.

Toen ik in het stemhokje stond wist ik het nog
steeds niet.Volgens de stemwijzer moest het
D66 worden, maar ik dacht, dat nooit, ik ben wij-

zer dan de wijzer.Net op het moment dat mijn
potlood ¬ in Amsterdam doen ze het nog met
potlood ¬ verdacht sterk richting de Christen
Unie trilde ging mijn mobieltje af.

‘Sorry’, zei ik, ‘ik sta in het stemhokje.’
‘O’ zei de beller die ik niet kende, ‘dan hang ik

gauw op’.
‘Nee’, zei ik, ‘praat maar door, ik twijfel nog.’
Hij legde uit waarvoor hij belde.
Toen hij wilde ophangen vroeg ik: ‘Wacht

even, heeft u nog een stemadvies voor mij?’
Het bleef even stil. ‘Ja’, zei de beller toen met

diepe stem. ‘Stem Links!’
En zo werd het Paul Rosenmöller.

Een ding wist ik zeker: PvdA zou het niet worden.
Waarom niet? Dat heb ik in twee dubbelnum-
mers van Socialisme & Democratie en in de in-
middels beroemde twee partijrapporten later
uitvoerig mogen lezen.

Omdat, en nu citeer ik voorlopig even, de
PvdA volgens Thijs Wöltgens zijn ‘stamelectoraat
verwaarloosd heeft’ en omdat de PvdA volgens
Felix Rottenberg onderhevig is aan ‘lafheid en
angst’ zodra de migranten aan de orde komen en
omdat het hier volgens Wouter Gortzak om een
‘zichzelf coöpterende oligarchie’ gaat waar-
binnen Melkert zich ‘als partijleider gediskwali-
ficeerd heeft’ en omdat de PvdA volgens Adri
Duivesteijn in de zelf geschapen illusie ver-
keerde dat ze wel wíst wat er aan de hand was.
Volgens Peter van Heemst heeft de PvdA ‘last die
de allochtonen met zich meebrengen vrijwel vol-
ledig afgewenteld op de oude wijken’. Volgens
Willem Witteveen is de PvdA niet eens in staat
geweest de eigen beginselen te verwoorden. En
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volgens... stop maar, stop maar, sociaal democra-
ten hebben geen vijanden en zelfs geen buiten-
staanders nodig om hun partij de grond in te
stampen.

Er is wel een verschil tussen al die vlijm-
scherpe PvdA-autokritikasters en mij. Ik ben het
met allemaal volkomen eens, alleen, ik vond en
zei en schreef het vóór de verkiezingen. Zij
daarna. Vóór de verkiezingen heb ik van geen
PvdA’er gehoord dat er ook maar in het minst iets
schortte aan de partij. Integendeel. Als ik schreef
dat Melkert weliswaar een geweldig politicus is
maar ook een erg beroerde lijsttrekker, dan
draaide op de volgende bijeenkomst waar we el-
kaar zagen dezelfde Adri Duivesteijn van de
haakje openen arrogantie vraagteken haakje
sluiten zijn rug naar me toe. 

Ik vind al die kritiek dus terecht en tegelijk
heeft ze iets labbekakkerig. Pas toen het verkeerd
gegaan was hoorde je binnen de PvdA van alle
kanten dat zo goed  als iedereen dat allang had
zien aankomen.

Ik geloof dat deze labbekakkerigheid, dat al-
tijd maar woorden en meningen voegen naar het
belang van het ogenblik, naar het coalitiebelang
als dat de boventoon voert, naar het partijbelang
in verkiezingstijd, en naar schone handen als de
verkiezingsuitslag ontluisterend is ¬ ik geloof
dat die onuitroeibare neiging van politiek ac-
tieve sociaal-democraten voor mij de doorslag
heeft gegeven om niet op u te stemmen. Tijdens
mijn weken bij de PvdA-fractie heb ik voor het
eerst met de uitdrukking ‘praten met meel in de
mond’ mogen kennismaken. Ik wil vertegen-
woordigd worden door een onbevangen pra-
tende mond. Niet door een bek vol stuifmeel.

Ik heb nog een citaat voor u, dit keer van een
PvdA-wethouder. ‘Er is een stuk veerkracht uit de
stad weggtrokken’, zegt hij, ‘en dat komt omdat
er in de steden nogal wat mensen zijn die andere
mensen terroriseren. Als dat gekleurden zijn
komt het dubbel hard aan.Dat is niet alleen ons
probleem, dat is het probleem van alle steden.
Waar het in feite om gaat is het voortbestaan van
de steden.’

U vraagt zich misschien af wie die wethouder is
die dit zei, maar dat is de goede vraag niet. De
goede vraag is wanneer hij het zei. In 1978! In een
vn-bijlage die Elma Verhey en ik toen schreven
over het verval van de Smitsstraat in de Haagse
Transvaalwijk. Bijna een kwart eeuw geleden!

tramlijn 16

In de verkiezingscampagne heb ik Melkert her-
haaldelijk horen zeggen dat de steden sinds een
jaar of zes erg aan het veranderen zijn. Ik wist
telkens niet wat ik hoorde. Sinds zes jaar? Dat is
al twintig jaar aan de gang! Nee, al veel langer. In
mijn privé-belevingswereld krijgt de PvdA nu de
rekening gepresenteerd voor het feit dat ze een
kwart eeuw lang geen raad heeft geweten met de
privé-belevingswereld van haar tot dan toe na-
tuurlijke kiezersvolk.

In 1984, achttien jaar geleden, schreven de-
zelfde Elma Verhey en ik een andere vn-bijlage,
dit keer over de bestuurders van tramlijn 16 in
Amsterdam. Die stemden van oudsher Partij van
de Arbeid of anders CPN, ze waren vakbonds-die-
hards en van het woord rechts alleen al kregen ze
jeukende pukkels. Ik heb zelden zoveel gelachen
als tijdens het schrijven van die bijlage.

‘Ik stond’, vertelde een bestuurder, ‘met een
paar collega’s voor het Centraal Station, dubbel
hebben we gelegen. Piet, ook zo’n moordgozer,
had in zijn wagen een blindegeleidestok gevon-
den. Hij komt er mee naar ons toe en zegt, “Gein-
tje.” Wij wachten een paar minuten, zijn tram
loopt vol. Hij zet een zonnebril op, we nemen
hem met twee man tussen ons in, hij met die
stok op de grond tikken en wij maar zeggen, pas
op, hier is een stoep, voorzichtig daar loopt ie-
mand. We doen de deur open en hijsen hem de
trap op de tram in. “Hier zitten de knoppies, voel
maar. Kan je bij de pedalen? Voorzichtig rijden
hoor”. Piet gaat op zijn stoel zitten en wij draaien
ons om. Hele tram leeg.’

De trambestuurders die we in 1984 in Am-
sterdam spraken zagen vanuit hun cabine hoe de
stad onder hun oog verloederde. De tram werd
toen nog louter door Amsterdamse mannen van
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de gestampte pot bestuurd, er kwam nog geen
vrouw aan te pas en ook geen buitenlander. Ja
toch, één Chinees, maar dat was zó’n peer. Als die
iets verkeerds zei riepen die Amsterdammers
‘hou je bek loempia!’ En dan riep hij terug: ‘krijg
nou wat sleutelhanger’. Waarom sleutelhanger,
vroeg ik aan de man die me dit vertelde. ‘Omdat
ik zo klein ben.’

De ene na de andere trambestuurder vertelde
in wezen hetzelfde verhaal. Hoe ze hun ervarin-
gen in de veranderende stad altijd en eeuwig
voor zich moesten houden, want dat ze anders
stigmatiseerden en discrimineerden. Niet hun
meningen. Nee, hun ervaringen. Toen er een Su-
rinaamse zakkenroller met een mes voor me ge-
staan had, vertelde er een, zei de bedrijfsleiding
en het maatschappelijk werk en wat er nog meer
aan sociaal bewogen types rondliep niet, klere
jongen, wat rot voor je. Nee, ze zeiden: pas op
hoor, zo zijn niet alle Surinamers!

de socialen

Nogmaals 1984. Ik zal u een stukje voorlezen van
de laatste trambestuurder die in die bijlage in de
indirecte rede aan het woord kwam. 

‘Het was ontzettend makkelijk’, zei hij, ‘om ze
aan te wijzen, je had meteen in de gaten of het er
een was of niet. Maar het was moeilijk om ze al-
lemaal samen een naam te geven. Geiteharensok-
ken had hij een tijdlang gedacht. Maar dat klopte
niet. Die liepen graag in de natuur en hij was zelf
ook ontzettend op het milieu. Ze zaten overal. Als
een olievlek hadden ze zich over Nederland ver-
spreid. Droomkoninkjes was veel te aardig. De
PvdA was er een broeinest van, maar ze zaten
evengoed in de vvd. Wereldvreemden was ook
geen goed woord, want zo gek waren ze niet of ze
regelden voor zichzelf de betere baantjes. Tien te-
gen een dat je er een tegenover je had als je getest
werd en dat het er een was die jou de cursus om-
gang met de passagier gaf. De gemeenteraad zat
er vol mee, wethouder waren ze geworden. Poli-
tieken dan? Ook niet. Ze zaten net zo goed op kan-
toor jouw rooster te verbeteren. Op de tv voer-
den ze het hoogste woord en de kranten schre-

ven ze vol. Ze wisten alles precies, dus ze hoefden
niet meer te luisteren, hooguit nog naar elkaar.
Er moest een naam voor ze zijn. De beste die hij
kon bedenken was toch: Socialen.

De Socialen hadden het in Nederland heel erg
en in Amsterdam helemaal voor het zeggen. Zij
waren er de schuld van dat mensen als hij, tram-
bestuurders, arbeiders, gewone mensen, als
vreemdeling rondliepen in de buurt waar ze
woonden, als verdwaald in het bedrijf waar ze
werkten. Ze konden praten, dat moest je ze nage-
ven. Daar leefden ze van. Jij kon lullen wat je
wilde, ze wisten het toch beter. Zij wisten precies
hoe verdraagzaam jij moest zijn. Wilde je iets
terugzeggen, dan was je aan heropvoeding toe,
als je tenminste geen onverbeterlijke fascist was.

Hij haatte ze, de socialen, en hij zag dwars
door ze heen. Hypocriet waren ze tot op het
merg. Ze hadden hun mond vol over de buiten-
landers en dat je begrip moest opbrengen voor
die mensen, maar zelf woonden ze in een buurt
waar ze nog nooit een Turk gezien hadden. Zelf-
zuchtig waren ze ook. Ze streken salarissen op
waarvan je twee bestuurders en een gelede tram
in leven kon houden. En ze waren voor alles gek.
Als jij bij ze kwam om te vertellen dat je tram
door een bende zakkenrollers onveilig gemaakt
werd, stuurden zij een antropoloog op je af die je
ging vertellen over het ontstaan van Paramaribo.

Hij was geen fascist en geen racist en gevoel
voor rechtvaardigheid had hij ook. Hij wilde
graag betalen voor de kneus of voor die het was
geworden. Maar niet voor de profiteurs en de so-
cialen hielden die juist de hand boven het hoofd.
Daar kregen de socialen zo’n mooi gevoel van,
dat ze niet in de gaten hadden hoe ze door die-
zelfde profiteurs werden uitgelachen. De ge-
wone mensen hadden ze suf gebeukt. Het was
een wonder dat die het nog namen.

We moesten er maar over ophouden. Al die
dingen maakten zo’n onvrede. De trambestuur-
der kwam geërgerd en gefrustreerd thuis, zonk
weg bij de tv en dan hoorde hij de Janmaat met
zijn radde tong en dan dacht hij, hij heeft gelijk.

Moest hij dan voor de PvdA stemmen? Dat
waren de socialen die de asocialen de hand boven
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het hoofd hielden. Hij had wel gedacht vvd, maar
dat was een bazenclub en hij was geen baas maar
knecht. Hij wist het niet, hij wist het bij God niet
meer, hij mocht barsten als hij het nog wist. Hij
was geneigd om te zeggen, dan maar Centrum-
partij.’

Nogmaals, dit was 1984. De bijlage verscheen
en de dag daarop kreeg ik een brief van het meld-
punt tegen discriminatie. Hoe ik het in gods-
naam in mijn hoofd gehaald had om zo iemand
vrijelijk aan het woord te laten! Hoe kunt u,
schreef het meldpunt letterlijk, deze mensen de
ruimte geven om hun vooroordelen in krant of
weekblad te spuien!’ Ook de politiek sprak er
schande van. En de journalistiek. Ik werd bij de
journalistenvakbond voor de werkgroep migran-
ten ter verantwoording geroepen. En in de Am-
sterdamse Universiteit stond ik voor een zaal vol
schuimbekkende socialen die in koor fascist en
racist begonnen te roepen.

De trambestuurders ondertussen lagen achter
in hun wagen opnieuw te rollebollen met een
troepje vandaalzakkenrollers.

‘in pimmetje’

Onlangs in 2002 en na de verkiezingen heb ik
die trambestuurder van toen nog eens opge-
zocht. De stad is allang de hunne niet meer en ze
wonen in Almere of Lelystad, in Hoorn of Purme-
rend. Eén was er die PvdA gestemd had. ‘Wat
heeft Kok mij misdaan?’, zei hij. ‘Ik heb een mooi
huis met een groot balkon in Almere, ik heb een
ruime stacaravan langs het IJsselmeer, ik heb een
auto om tussen die twee en mijn werk op en neer
te rijden, als ik straks met de vut ga is mijn pen-
sioen verzekerd ¬ Kok heeft mij niks misdaan.
Waarom zou ik niet op Kok stemmen? Dat vond
ik ontroerend.

Maar hij was de uitzondering. De anderen wa-
ren, zoals ze dat zeiden, voor Pimmetje gegaan.

Margreeth de Boer en de haren hebben gelijk:
wat er op 15 mei aan het licht gekomen is de apo-
theose van een lang uitgestelde crisis, de uit-
komst van een al twintig jaar smeulend proces.
Het wezen daarvan is niet dat uw oude traditio-

nele kiezers, neem die trambestuurders, gelijk
hebben en u niet. Het wezen daarvan is dat u ze
in de steek hebt gelaten, in hun gelijk én in hun
ongelijk. De kwestie is niet dat uw waarden al
die tijd niet hoogstaand en humanistisch zijn ge-
weest. Het probleem is dat u de last van die
waarden hebt afgeschoven op de schouders van
wie uw eigen kiezers waren. U heeft er goed aan
gedaan om ze niet naar de mond te praten. Maar
u heeft er totaal verkeerd aan gedaan door ze met
hun last alleen te laten.

Uw partijleiding en uw zo gestoken reagerende
aanvoerders zien dat anders, vrees ik, maar ik
zeg u, er is dit jaar en door Pim Fortuyn een revo-
lutie op gang gebracht die zijn hoogtepunt nog
lang niet bereikt heeft. Als u dat wilt kunt u zich
zand in de ogen laten strooien ¬ wat een rot-
zootje, die lpf, wat een klungels, niks aan de
hand, het verdwijnt vanzelf wel, ons uur slaat
gauw genoeg weer. Maar zo is het niet.

Staar u ook niet blind op de nouveaux riches die
Fortuyn aan de centen en zichzelf aan een nieuw
speeltje, de politiek, hebben geholpen. Kijk een
laag dieper en zie  dat er in Nederland  een revo-
lutie op gang is gekomen, een opstand van uw
oude kiezers, van arbeiderskinderen die het be-
ter gekregen hebben dan hun ouders, van een-
voudige burgers die u, net als u dat met de tram-
bestuurders in 1984 deed, racisten kunt noemen
zo vaak als u wilt, maar die dat daarmee nog niet
zijn.

In een drie uur durend interview met Arend
Jan Heerma van Voss voor de vpro-radio hoorde
Ad Melkert, als vervolg op Pim Fortuyn, in de
verte de extreem-rechtse laarzen weer door
Europa dreunen. Ik zeg niet dat dit gevaar denk-
beeldig is. Ik zeg wel: het hangt in hoge mate van
U af of het zover zal komen. 

Wat betreft de mensen die in het kielzog van
Fortuyn de PvdA in Rotterdam bijvoorbeeld zo
omvangrijk uit de raad hebben gestoten kan ik u
verzekeren: hun revolutie richt zich, op die van
een enkeling na wellicht, niet tegen ‘de’ buiten-
landers. Hun opstand geldt U! 

In mijn privé-belevingswereld noem ik de re-
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volutie van 2002 de opstand van de trambestuur-
ders. Ze richt zich niet op de Marokkaan, de Turk
of welke andere vreemdeling dan ook. Ze wil een
einde maken aan uw autisme, aan uw pretenties,
aan de achteloosheid waarmee u hún sores onder
het tapijt geveegd heeft. 

De trambestuurders die ik in 2002 sprak zijn
in Pimmetje, maar ze zijn  ook twintig stappen
verder dan u misschien denkt. Ze delen hun
eindhaltehuisje inmiddels niet alleen meer met
de Amsterdamse jongens van de gestampte pot,
maar ook met  vrouwen, met Turken en Marok-
kanen, met Surinamers en Somaliërs.

‘Is het er leuker op geworden?’, vroeg ik ze.
Vaak wel. ‘Vroeger’, zei er een, hadden we

meer Amsterdamse humor. En hij vertelde maar
weer eens het verhaal van dat oude moedertje dat
naar het ziekenhuis moest en moeilijk kon
lopen. “Hoe kom ik nou in de volgende tram?”,
vroeg ze. Geen probleem wijffie, zei hij, help ik je
toch effe, want hij was net naar de cursus service
aan de passagier geweest. Blijkt dat ze met de
metro moet. Beloofd is beloofd, dus die bestuur-

der met haar al die trappen af naar beneden. Hij
komt terug, negen trams achter hem en de lijn-
chef boven aan de trap. Wat is dat, godver-
domme, brult die. Moet jij toch weten, zegt die
bestuurder. Service aan de passagier. 

Die lol is verdwenen, jammer, dat Amsterdam
is weg, het is niet anders. Maar waarover, zei die
bestuurder in 2002, hadden we het vroeger in die
huisjes? Voetbal en wijven. En nu hebben ze het
over de kinderen en de school en hoe je koeskoes
klaarmaakt ¬ ‘eerlijk is eerlijk, wat dat betreft is
het er een end leuker op geworden’.

Want ze maken allang niet meer het onder-
scheid tussen Hollanders en Buitenlanders.
Die hebben ze in de praktijk leren kennen. Ze
maken nu het onderscheid tussen fatsoenlijke
lui en klootzakken, die lui die zich voor niks ziek
melden en de kantjes eraf lopen. ‘Dat ken een
Marokkaan zijn maar evenzogoed een Hollan-
der.’

Nee, het is geen onversneden vreemdelingen-
haat die deze Pimmetjesstemmers drijft, het is
de haat tegen de socialen die, zegt hun privé-be-

S&D okt/nov 2002 binnenwerk  31-10-2002  11:37  Pagina 16



s & d 10 / 1 1  |  20 0 2  

17

De ‘roots’ van de PvdA  Gerard van Westerloo  Opstand tegen de Socialen

levingswereld, de klootzak de hand boven het
hoofd houden en vol van begrip zijn voor de da-
der zonder belangstelling voor het slachtoffer.

En nee, het is geen rechts-extremisme dat de
revolutie in gang gezet heeft, het is de afkeer van
een in zichzelf opgesloten politieke cultuur die
de privébelevingswereld van de burger tot ge-
vaarlijk want voor je het weet stigmatiserend en
discriminerend terrein verklaard heeft.

‘wegwezen jullie!’

In 1984 kwam ik bij een oude trambestuurder
thuis die twee jaar voor zijn pensioen zat. Ieder-
een noemde hem de beste vakman. Hij opende
een kast die van onder tot boven gevuld was met
dozen en pakken bij elkaar gebonden, ongeo-
pende brieven. ‘Dat is’, zei hij, ‘de post die ik in al
die jaren van het Gemeente Vervoer Bedrijf heb
gekregen. Op de dag van zijn pensionering zou
hij een bestelwagen huren en al die ongeopende
post aan het Hoofdkantoor afleveren. ‘Zo’, zou hij
dan zeggen. ‘Van jullie beste bestuurder. En dat
ben ik geworden zonder een van die brieven te
lezen’,

Dit jaar heb ik hem weer opgezocht. ‘En?’,
vroeg ik natuurlijk. Ja hoor, hij had de pakken af-
geleverd. 

‘Nog iets gehoord?’
‘Ja, een bedankbrief. Dat er heel wat spul bij

zat dat ze zelf kwijt waren.’
Dit keer liet hij een foto zien. Daarop stond hij

met een versierde fiets in zijn oude conducteurs-
pak. De foto was gemaakt op de dag dat het GVB
zijn honderdjarig bestaan vierde. Er was een op-
tocht met oude trams door de stad waarvoor ie-
dereen was uitgenodigd, behalve de bestuurders.
Dus had hij zijn fiets opgetuigd en had hij daar-

mee achter de drumband en voor het eerste rij-
tuig plaatsgenomen. De directeur was naar hem
toegekomen en had gezegd, wat jij, wegwezen.
Maar hij had zich niet laten verjagen. ‘Toen we
op de Dam aankwamen ging er een enorm ge-
juich voor mij op. Maar toen de directeur uit-
stapte hoorde je geen mens!’

Dat heeft de sociaal-democratie met haar
oude kiezers gedaan. Wegwezen jullie, die klote
privé-belevingswereld van jullie verstoort ons
feestje maar. Last van de Turk op drie hoog? U
stigmatiseert mijnheer! Problemen met Suri-
naamse zakkenrollers? Mijnheer, u bent rijp
voor het meldpunt tegen discriminatie.

Melkert heeft gelijk. Het kan op xenofobie en
vreemdelingenhaat uitlopen. Zover is het nog
niet. En zover komt het niet als de PvdA, einde-
lijk, eindelijk, het contact met haar oude kiezers,
haar natuurlijke achterban, herstelt. Nogmaals,
dat betekent niet dat u iedereen maar gelijk moet
geven en dat de Partij haar Hoge Principes zon-
der meer moet laten vallen. Maar het betekent
wel dat u uzelf moet bekennen dat u uw eigen
mensen lelijk met de last van uw principes heeft
laten zitten. En dat u in plaats daarvan eindelijk,
eindelijk begrip gaat opbrengen voor hen die dat
voor u allang niet meer kunnen.

* Gerard van Westerloo hield bovenstaande lezing
tijdens de bijeenkomst ‘De Partij van de Arbeid
binnenstebuiten ¬ Buitenstaanders aan het woord
over de positie en koers van de PvdA na de dreun van
15 mei’ in Felix Meritis, Amsterdam op 28 september
2002. Dit was een initiatief van de Wiardi Beckman
Stichting en een groep (ex-kandidaat-)kamerleden,
verenigd in de prof. Wekmanstichting i.o.
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