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Kiezer boos op dwalende PvdA
Wanneer de ene partij de ander voortdurend laat zitten,
ontstaat een gevoel van afkeer. En dat is precies wat is
gebeurd bij de PvdA en haar kiezers.

JORIS JANSEN

egenteske, netwerken-
de en baantjesjagende
theedrinkmentaliteit,'
schreef columnist Bert

Brüssens op de site van geen Geen-
Stijl over de Partij van de Arbeid.
Aanleiding was de benoeming van
Pieter Broertjes (PvdA) tot burge-
meester van Hilversum.

Hoewel VVD en CDA in Nederland
meer burgemeesters leveren, is het
imago van de partij zo beroerd dat
elke mogelijkheid wordt aangegre-
pen om haar verbaal 'weg te zetten'.
Ook de moeilijke immigratie van
Marokkanen en Turken wordt op
het conto van de PvdA geschreven.
En hoewel dat de partij in de jaren
zestig - toen Nederland veel ar-
beidsmigranten haalde - amper
deel uitmaakte van de regering,
gaat de stroom verwijten onvermin-
derd door. En het zijn niet alleen de
Bert Brüssens en de Martin Bosma's
(PVV) die een hekel hebben aan de
partij. Ook de linkse kiezers houden
de partij verantwoordelijk voor al-
les wat verkeerd gaat in Nederland

De partij heeft de kiezer de afgelo-
pen jaren flink teleurgesteld. De
kiezer zocht richting, maar kreeg
die niet. De onderlinge verdeeld-
heid binnen de partij tussen libera-
len en oud-links heeft gezorgd voor
een ideologische tweespalt binnen
de partij. De richtingloosheid werd
goed zichtbaar in het integratiede-
bat. Paul Scheffer werd in 2000 met
de nek aangekeken toen hij schreef
over het 'multiculturele drama'. Pas
toen in het tijdperk-Fortuyn bleek
dat het electoraat het standpunt
van de PvdA niet pikte, liep zij ach-
ter de troepen aan naar rechts. Mi-

nister Ella Vogelaar (Wonen, Wer-
ken en Integratie) moest enkele ja-
ren later een PvdA-geluid laten ho-
ren. Maar Vogelaar sprak over een
joods-christelijk-islamitische tradi-
tie en moest het veld ruimen. Wou-
ter Bos zocht vervolgens weer de
harde lijn. Geen emancipatie zon-
der polarisatie, zei hij. En toen
kwam Job Cohen. Hij vond dat het
integratiestandpunt van de partij
weer milder moest.

Zoals de partij is omgegaan met
immigratie, zo worstelt zij met Euro-
pa, het ontslagrecht en het ritueel
slachten. De partij is beland in een
grijs gebied waar niemand ergens
voor is, maar waar te weinig is om
op tegen te zijn. Er is net genoeg
draagvlak om door te mo'dderen.
Met het vertrek van Cohen is ook dat
voorbij.

De vraag blijft nog steeds: van-
waar die haat? CDA en VVD worste-
len ook met de bovengenoemde
punten. Toch lijkt de antipathie je-
gens de PvdA dieper te zitten.

In een artikel van PvdA-lid Geert
van der Varst dat vorig jaar ver-
scheen op Dejaap.nl, komt naar vo-
ren dat het juist de links georiën-
teerde kiezer is die een hekel heeft
aan de PvdA. Van oorsprong had de
partij juist een flinke aanhang on-
der dit deel van de kiezers. Tot en
met Paars II was de partij gewend
vijftig zetels te bekleden in de Twee-
de Kamer. Zelfs Martin Bosma heeft
ooit op de partij gestemd.

Maar in een steeds individualisti-
schere samenleving heeft dit electo-
raat het lastig. Mensen worden ge-
acht hun eigen broek op te houden,
maar intussen neemt de concurren-
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tie uit andere landen toe. Door glo-
balisering heerst er bovendien het
gevoel dat beslissingen worden ge-
nomen buiten het bereik van kie-
zers om. Men voelt zich daardoor
kwetsbaarder, maar kan daar tege-
lijkertijd minder aan veranderen.

Onder Cohen zwalkte
de partij van oud-links
naarjong liberaal

Het zijn vooral de sociaalecono-
misch zwakkeren die hier moeite
mee hebben. En dat zijn nou juist
linkse kiezers.

In dit klimaat werd het vuur dat
men voor de PvdA had gevoeld op-
nieuw aangewakkerd. In een tijd
waarin politieke machten verschui-

ven en van mensen geëist wordt dat
zij autonoom handelen, is men op
zoek naar zekerheid. En die zocht
men bij de PvdA. Andere linkse par-
tijen missen het electorale draag-
vlak en hebben minder bestuurlijke
ervaring. Bovendien stemmen veel
mensen op deze partijen om een te-
gengeluid te geven en niet vanwege
een visie.

Met Willem Drees en Joop den Uyl
op het netvlies bleef om de PvdA
een zweem van linkse hoop hangen.
Deze hoop werd zichtbaar toen Co-
hen zich kandidaat stelde als lijst-
trekker. Bij zijn aantreden wilde,
volgens een peiling van Maurice de
Hond, 55 procent van de Nederlan-
ders dat hij premier zou worden.
Een percentage waar ze bij SP en
PVV alleen van kunnen dromen.
Cohen werd gezien als een man die
antwoorden had op de uitdagingen

waar ons land voor staat. In tijden
van globalisering zou hij ons be-
schermen.

Helaas voor links Nederland bleek
ook Cohen niet de geschikte kandi-
daat te zijn. De partij zwalkte onder
zijn leiderschap verder van oud-
links naar jong liberaal. Na tien jaar
tobben is het weer niet gelukt koers
te zetten. Na zo veel hoop kwam de
klap voor het electoraat des te har-
der aan.

Zonder de PvdA is een stabiel links
tegengeluid lastig. Voor de 55 pro-
cent die in 2010 zijn zinnen had ge-
zet op Cohen is dat een hard gelag.
De kiezer zocht een vaderfiguur die
de weg kon wijzen Maar de partij
waarop zij rekenden, gaf opnieuw
niet thuis. En dat doet pijn. Geen
wonder dat men kwaad is.

De auteur is journalist.


