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Politici en managementlagen hebben de frontlinie-werkers van de publieke sector - de politieagenten, de 

verpleegsters en huisartsen, de onderwijzers, de ambulance-medewerkers, de vuilnisophalers en noem 

maar op - meer in de weg gezeten, ontregeld en ontmoedigd, dan gekoesterd en gestimuleerd. Daar zou 

het vooral over moeten gaan in het publieke sector-project van de PvdA. 

Afgelopen weekend had ik een reünie van een klas van mijn oude middelbare school. U voelt hem al 

aankomen: voor mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger actief zijn in de politiek, laat staan in de 

PvdA, zijn zulke reünies allesbehalve neutrale aangelegenheden. Vergeet het maar. Vroeger of later 

ontkom je niet aan een discussie over politiek. En discussie is dan een eufemisme voor geklaag en 

gekanker op de politiek, bij voorkeur op de PvdA.  

Het is ook een bekend fenomeen op familiefeestjes en verjaardagen. Politiek is nooit een neutraal 

onderwerp, en zeggen dat je van de PvdA bent is al helemaal licht-explosieve materie. Je hoort dan bij 

de partij die van alles de schuld krijgt, en die ook nog eens lekker met zichzelf worstelt en overhoop ligt.  

Dus u begrijpt het al: ik kreeg op de schoolreünie veel gekanker op de PvdA over me heen. Hoe gaat het 

nu met Cohen? Blijft ie, of gaat ie weg? En waarom steunen jullie als oppositie dat afschuwelijke 

kabinet toch zo hartstochtelijk? En waarom gaan jullie niet harder te keer tegen Wilders? Dat soort 

vragen.  

Er waren ook oud-medeleerlingen bij die ooit lid waren geweest van de PvdA, maar om uiteenlopende 

redenen hun lidmaatschap hadden opgezegd. Dat was minder vrolijk. 

Er was er één PvdA-lid af, omdat zij de PvdA zo conservatief geworden vond. Zo weinig doortastend en 

hervormingsgezind. Dat was een typisch geval van een wegloper naar D66. Een kansrijke 

hoogopgeleide, die weinig geduld meer heeft met mensen die het minder goed in het leven getroffen 

hebben. Daar gaat de sociaal-democratie nog eens aan kapot, aan dat gebrek aan inlevingsvermogen in 

andermans situaties. Kansrijke mensen die minder kansrijken conservatief en angstig noemen. Dat heeft 

met elementaire solidariteit weinig meer te maken. 

Maar minstens zo verontrustend vond ik iemand die zijn lidmaatschap had opgezegd, vanwege de vele 

contacten die hij juist had met PvdA-bestuurders en politici. Die man leidt een bestuurskundig 

adviesbureau, traint elke dag politici en bestuurders, en die had zijn lidmaatschap opgezegd omdat hij 

juist steeds meer moeite kreeg met de houding van de PvdA-bestuurders. Kijk, dat maakt zo’n reünie 

dan toch al weer een stuk minder gezellig.  

Hij vond veel PvdA-bestuurders zich erg arrogant opstellen, en zich sterk verschansen in hun eigen 

bestuurs- en beleidswereld, los van de echte wereld van gewone mensen. Een helaas herkenbaar beeld, 

al geldt het zeker niet alleen voor PvdA'ers natuurlijk.  

Maar die houding, die hyperbestuurlijke houding, dat is wel een probleem. Het gaat goed zolang er 

resultaten geboekt wordt en je de steun en het vertrouwen hebt van mensen. Maar het gaat fout bij 

tegenwind en wantrouwen, bij fouten en vooral bij incidenten en affaires. Dan wreekt zich keihard dat 

partijen geen vaste achterban meer hebben zoals vroeger. Er is geen gegeven vertrouwensmandaat meer 

van burgers. Bestuurders moeten steeds opnieuw bewijzen dat ze de publieke zaak integer en 

plichtsgetrouw dienen. 

Dat gaat nog wel eens fout. En in het vijandige, gepolariseerde politieke klimaat van vandaag, is met 
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name de PvdA – als voormalige volkspartij - uiterst kwetsbaar voor wangedrag en onmatigheid van zijn 

bestuurders.  

Om het scherp te zeggen: elke PvdA-bestuurder die in opspraak komt vanwege integriteits- of 

onmatigheidsproblemen kost de PvdA 5 zetels aan de VVD (die vieren dan hun gelijk dat overheid en 

publieke sector geen geluksmachine zijn, behalve voor de PvdA-bestuurders zelf) en 5 zetels aan de SP 

(aan de socialisten die het echt menen, en die het niet voor eigen gewin of succes doen).  

Daarom snap ik Lilianne Ploumen’s actie tegen de zogenaamde ‘graaiers’ in de PvdA goed. Tegen 

bestuurders die in de publieke sector boven de Balkenendenorm verdienen. Tegen die kaviaarsocialisten 

die de ongeschreven codes van een sociaal-democratische lifestyle hooghartig aan hun laars lappen. Die 

paar bestuurders van onze partij die over de schreef gaan, of op het randje van het toelaatbare lopen, 

staan symbool voor veel van wat er mis is gegaan met de PvdA. Voor wat er misging met een 

emancipatiepartij voor de gewone man die hier en daar te veel baantjesmachine en bestuurdersparadijs 

werd voor de minder gewone man.  

Zulke bestuurders en vertegenwoordigers beschadigen de integriteit van de partij waaraan zij hun 

functie te danken hebben. Zij ondergraven de politieke en sociale geloofwaardigheid van de PvdA, die 

toch al zo’n moeilijke balanceeract in deze tijd moet opvoeren tussen allerlei belangen en opvattingen.  

Dat gezegd zijnde. We moeten er wel voor uitkijken, dat we met onze actie tegen graaiers in de PvdA 

niet onszelf te hard in eigen voet schieten, onszelf een pikzwart negatief imago op de hals halen. Dat is 

een risico. Er zijn grenzen aan zelfkastijding. Dat doen we vaak al meer dan andere partijen, en het heeft 

ons weinig applaus gebracht. Ooit een VVD-er tegengekomen die zelfkritisch was over de puinhopen 

die het financieel kapitalisme heeft aangericht? Dus pas op met het overdreven bevestigen van de kritiek 

van de buitenwacht op de PvdA, door ons louter op onze eigen mensen te fixeren. Hoeveel echte 

graaiers zijn er nu eigenlijk precies? En het moet toch gaan om alle bestuurders en werkers in de 

publieke sector, niets speciaal die van de PvdA, al treft ons daar natuurlijk wel een eigen 

verantwoordelijkheid.  

Pas ook op dat de morele afkeuring van graaiers niet uitmondt in een kruistocht tegen rijke mensen in 

het algemeen. Het gaat primair om norm overschrijdend misbruik van publiek geld. Je kunt best rijk zijn 

en socialist tegelijkertijd. Als dat niet kon, dan was onze beweging nooit opgericht. Want onze 

oprichters, Troelstra en zijn Apostelen, waren op twee na, allemaal zeer bemiddelde mannen, inclusief 

SDAP-oprichter Troelstra zelf. Kern was dat er over hen geen spoor van twijfel bestond dat zij 

opkwamen voor de onderkant van de samenleving.  

Hoe dan ook. Het draait om deze kwestie: hoe de PvdA als partij van de publieke sector, de publieke 

zaak, de publieke moraal te versterken en weer nieuw leven in te blazen! 

Twee opmerkingen daarover tot slot:  

- Pas op met het begrip publieke sector. Dat is jargon uit de politieke beleidswereld. Die term zul je 

nooit op de tribunes van PSV horen. Trek dat begrip uiteen in voor mensen tastbare instellingen (zoals 

in sommige delen van Ploumen’s rapport goed gebeurt, in andere delen minder. Dan verzandt het 

rapport in de kromspraak van consultancy-adviezen). De publieke sector: dat is de basisschool van je 

kinderen; je huisarts, het ziekenhuis, je wijkagent, het gezinsvervangend tehuis voor je geestelijk 

gehandicapte familielid, je vuilniscontainer. Maar ook het gemeenschappelijk zwembad. Of de vieze wc 

in de trein waar je met je kind van vijf niet op durft.  
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- We moeten oppassen niet al te chagrijnig over de publieke sector te doen. Niet te veel meebuigen met 

de kankeraars, met het beeld van rechts alsof de overheid en publieke sector één perverterende, valse 

geluksmachine zou zijn. Alsof de markt zo’n geluksmachine is? Er gaat heel veel goed in Nederland. Op 

scholen, in de zorg, etc. En veel van wat er fout gaat, komt eerder doordat Nederland een te rijk en 

overgeorganiseerd land is, dan door het tegendeel.  

Het publieke sector-project van de PvdA zou, wat mij betreft, moeten leiden tot eerherstel van de 

frontlinie-werkers van de publieke sector, de politieagenten, de verpleegsters en huisartsen, de 

onderwijzers, de ambulance-medewerkers, de vuilnisophalers en noem maar op. De street-level 

bureaucrats, worden ze wel sjiek genoemd. Dat zijn de mensen die het dagelijkse, elementaire 

onderhoud van onze samenleving voor hun rekening nemen. Zij zijn de ware dragers van de publieke 

zaak en de publieke moraal. De politiek, en de hele "managers-kaste", past een groot mea culpa, daar 

waar politici en autistische managementlagen deze frontlinie-werkers meer in de weg hebben gezeten, 

hebben ontregeld en ontmoedigd, dan hebben gekoesterd en gestimuleerd. Daar zou het vooral over 

moeten gaan in het publieke sector-project van de PvdA.  

- De PvdA moet – en dat geldt eigenlijk voor alle onder druk staande "linkse hobby’s" (ook 

ontwikkelingssamenwerking of Europa) een hele lastige spagaat beoefenen: tegelijk de verdediger van 

zo’n linkse hobby zijn, maar ook de huiscriticus, juist om tegemoet te komen aan de kritiek van mensen 

waardoor die linkse hobby’s uiteindelijk versterkt kunnen worden. Dus het grote belang van 

ontwikkelingssamenwerking overeind houden, maar tegelijk hyperkritisch zijn op de effectiviteit. Pro-

Europees zijn, maar tegelijk sensitief blijven voor de uitholling van de nationale democratie. De 

publieke sector verdedigen tegenover rechtse marktfundamentalisten, maar tegelijk kritisch zijn op 

verspilling en bureaucratische regelzucht. Dat is een hele lastige operatie, uit te voeren ook nog eens 

onder grote politieke, economische tegendruk. De vitaliteit van de PvdA zal bepaald worden door hoe ze 

het er met die balanceerkunst vanaf brengt.  

Deze tekst werd uitgesproken bij de publieke sector-discussiebijeenkomst van de PvdA op 12 oktober 

2011, in Regardz Gele Kegels, Eindhoven. 


