
Op het mislukken van de formatiebesprekingen
van cda en Partij van de Arbeid, begin april, is
van verschillende kanten met ongeloof en ver-
ontwaardiging gereageerd. Andere politieke par-
tijen spraken van een  ‘beschamende vertoning’
en een ‘afgang voor de democratie’. Hoofdredac-
teuren, leiders van maatschappelijke organisa-
ties en gemeentebestuurders verweten de be-
oogde coalitiepartijen ‘onverantwoordelijk ge-
drag’, vanwege de grote economische en sociale
problemen waarmee Nederland worstelt. En de
twee partijen zelf gaven elkaar onomwonden de
schuld van de mislukking (Bos: het cda ‘heeft
nooit serieus onderhandeld’; Balkenende: de
houding van Bos ‘is geen voorbeeld van politieke
integriteit’).

Nu zijn er in de tien weken die dit eerste deel
van de formatie in beslag genomen heeft, inder-
daad merkwaardige dingen gebeurd. De PvdA
had aangekondigd de coalitiebesprekingen te
zullen afbreken wanneer het cda de oorlog te-
gen Irak zou steunen, maar liet dat, toen het zo-
ver was, ineens achterwege. Beide partijen leg-
den een voorlopig accoord over twintig miljard
bezuinigingen aan het Centraal Planbureau voor,

terwijl ze zeer goed wisten dat het cpb er geen
spaan heel van zou laten. En het cda gedroeg
zich tamelijk hypocriet door op het laatst een
voor de PvdA onacceptabel programma-op-
hoofdlijnen als ‘nieuwe opening in de formatie-
besprekingen’ te presenteren.

De betrokken partijen hebben zich dus niet
van hun beste kant laten zien.  Maar dat maakt
de breuk tussen cda en PvdA nog niet tot een
‘schande voor de democratie’ en een ‘ramp voor
Nederland’. Had ons land onmiddellijk een
nieuw kabinet nodig? Nee, het had behoefte aan
een kabinet dat niet weer na twee maanden uit
elkaar zou vallen, en aan een regeringspro-
gramma dat enkele jaren meekan. Als cda en
PvdA daar niet gezamenlijk voor kunnen zorgen,
moet er naar een andere combinatie gezocht
worden. En dat neemt nu eenmaal, zoals altijd bij
kabinetsformaties in Nederland, veel tijd. Men
kan de twee partijen hooguit verwijten dat ze
hun meningsverschillen niet eerder en zakelij-
ker onder ogen hebben gezien.

Maar is de breuk tussen cda en PvdA dan niet
in strijd met de verkiezingsuitslag? Hebben de
kiezers op 22 januari niet duidelijk uitgesproken
dat christen-democraten en sociaal-democraten
samen zouden moeten gaan regeren? Nee, dat
hebben ze niet. Ze steunden voor 30% resp. 28%
twee partijen waarvan de één een duidelijke
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voorkeur voor een centrum-rechts kabinet had,
en de ander de vorming van zo’n kabinet juist
wilde beletten. Bovendien kregen cda en vvd

weliswaar geen meerderheid, maar bleef een
centrum-rechtse coalitie, met hulp van een derde
partij, tot de mogelijkheden behoren. cda en
PvdA waren, gegeven de verkiezingsuitslag, ge-
dwongen om als eersten met elkaar coalitiebe-
sprekingen te voeren ¬ niets meer en niets
minder.   

Daarmee zijn we bij de belangrijkste oorzaak
van het afbreken van de coalitieonderhandelin-
gen beland. Die betreft niet de onervarendheid,
de besluiteloosheid of het gebrek aan ‘politieke’
wil van de onderhandelaars, maar de politieke af-
stand die er de afgelopen jaren tussen cda en
PvdA is gegroeid. Het cda heeft, zoals ik in het
maart-nummer van Socialisme & Democratie al
schreef, zijn opmerkelijke electorale en politieke
herstel ‘over rechts’ opgebouwd. 1 De harde kri-
tiek op ‘paars’ getuigde daarvan, evenals de snelle
vorming, onder leiding van Balkenende, van een
rechts kabinet met een even rechts programma.
Het cda maakte voortzetting van de coalitie met
de vvd vervolgens tot inzet van de vervroegde
verkiezingen ¬ en boekte daarmee nog eens en-
kele zetels winst. 

De PvdA daarentegen is zich, vanaf het mo-
ment dat de paarse coalitie ten einde liep, op een
aantal terreinen juist linkser gaan opstellen en
heeft het ‘strategisch accoord’ van cda, vvd en
lpf ¬ terecht ¬ fel bestreden. Ze kan zich bo-
vendien, na het electorale echec van ‘15 mei’, als
regeringsdeelnemer geen laag profiel veroorlo-
ven. Voeg daarbij nog eens de ongunstige econo-
mische conjunctuur en de centrum-rechtse
meerderheid die in de Tweede Kamer en, sinds
6 maart, ook in de Eerste Kamer beschikbaar is,
en het zal duidelijk zijn dat regeringssamenwer-
king tussen cda en PvdA misschien niet onmo-
gelijk, maar wel  onwaarschijnlijk was ¬ en dat
het, mocht het er na eindeloos formeren toch
nog komen, al gauw een instabiel kabinet zal
zijn.  

De breuk van begin april komt dus niet als
een verrassing. Uit een oogpunt van politieke

duidelijkheid, waarop sinds vorig jaar weer aan
alle kanten wordt aangedrongen, heeft ze zelfs
positieve kanten. Maar ook de PvdA zelf hoeft het
afbreken van de formatiebesprekingen en de op-
positieperiode die daar waarschijnlijk aan vast-
zit, niet als een ramp te beschouwen. Opnieuw
regeren zou voor haar misschien niet te vroeg ge-
komen zijn  ¬ maar wel aan de vroege kant.  Ze
is, dankzij Wouter Bos, electoraal hersteld maar
niet in  andere opzichten. Sterker nog: in de op-
stelling van de PvdA tijdens de formatie bleven,
zoals ik hieronder zal betogen, de zwakten van
de sociaal-democratie zichtbaar die door de com-
missie-De Boer vorig najaar werden aangewezen
(en die in enkele maanden ook onmogelijk had-
den kunnen verdwijnen), nl.:

> een sterk interne, ‘Haagse’ gerichtheid;
> programmatische onzekerheid op een aantal

terreinen;
> de ontwikkeling van de PvdA tot een bestuur-

derspartij, waarin alle seinen altijd op ‘rege-
ren’ staan en er voor een andere afweging ei-
genlijk geen plaats meer is.

Daarmee is allerminst gezegd dat de PvdA  ‘de
schuld’ heeft van het mislukken van het eerste
formatieoverleg. Maar het betekent wel dat de
sociaal-democraten niet te lang op het cda moe-
ten blijven schelden. Ze zullen nuchter en zelf-
kritisch op hun eigen rol in de formatie moeten
terugblikken; de kwetsbaarheid van de Neder-
landse sociaal-democratie onder ogen moeten
zien, in het licht van de door de commissie-De
Boer gemaakte (en door de partij formeel overge-
nomen) analyse; en op basis daarvan, onder lei-
ding van Wouter Bos, het programmatische en
organisatorische herstel van de PvdA de komen-
de jaren vorm moeten geven. In de oppositie, of,
in het onwaarschijnlijke geval dat cda en vvd

geen kabinet zullen vormen, ‘regerenderwijs’.

formeren onder de kaasstolp

‘Eén van de structurele problemen waarmee de
PvdA worstelt’, aldus de commissie-De Boer in
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De kaasstolp aan diggelen, ‘() is haar sterk intern-
bestuurlijke gerichtheid.’ ‘Onder de Haagse
“kaasstolp” verloor de PvdA het dagelijkse con-
tact met de samenleving. Zowel haar afstand tot
de gewone kiezer (in het bijzonder de lower
middle class in de grote steden en aangrenzende
gebieden) en tot de intelligentsia nam toe.’ Er
werd te weinig geluisterd en het beleid werd on-
voldoende ‘verkocht’. Deels in de naïeve ver-
onderstelling dat de kiezers de zegeningen van
het beleid op den duur zelf wel zouden gaan tel-
len; deels uit arrogantie. 

Die arrogantie is het afgelopen jaar sterk ver-
minderd, vooral dankzij de wijze van optreden
van Wouter Bos waarmee hij veel weggelopen
PvdA-stemmers wist terug te winnen. Maar de
fixatie op de Haagse binnenwereld, zo lieten de
formatiebesprekingen zien, is nog altijd niet ver-
dwenen. Terwijl een open wijze van formeren,
zeker na de ‘opstand der burgers’ van 2002, voor
de hand lag,  kozen de betrokkenen voor een for-
matiestijl die in de jaren vijftig niet zou hebben
misstaan. Totale beslotenheid, nietszeggende
persconferenties: misschien had een snel en
goed formatieresultaat deze archaïsche werk-
wijze achteraf kunnen legitimeren. Maar bij ge-
brek aan zo’n succes wekten cda en PvdA de in-
druk dat ze zich niets meer van ’15 mei’ herinner-
den ¬ en dat een open bestuursstijl niet hun pri-
oriteit heeft. 

Nu zullen PvdA-ers misschien zeggen dat het
cda voor een formatie-nieuwe-stijl toch niet te
vinden zou zijn geweest. In dat geval had de
PvdA deze vernieuwing zelf gestalte moeten ge-
ven. Daaraan zijn ongetwijfeld risico’s verbon-
den, zoals openbaarheid bij Hollandse kabinets-
formaties per definitie riskant is. Maar na een
intern PvdA-voorstel in 1994 om de ‘paarse’ for-
matie eens anders aan te pakken (dat van tafel
verdween) en de suggestie van toenmalig PvdA-
voorzitter Adelmund om in 1998 een publieke
briefing over de lopende formatie te houden (die
door Kok en Melkert geblokkeerd werd), had de
PvdA in 2003 eindelijk een kleine doorbraak
kunnen forceren ¬ bijvoorbeeld door de eigen
voorstellen te publiceren (wat zelfs op het mo-

ment van schrijven ¬ half april en al een week
na de breuk tussen cda en PvdA ¬ nog altijd
niet gebeurd is). 

Belangrijker nog is de inhoudelijke opstelling
van de PvdA tijdens de formatiebesprekingen. Ze
was zo druk bezig om de christen-democratie in
toom resp. te vriend te houden, dat de vraag hoe
één en ander aan de eigen achterban moest wor-
den uitgelegd, niet meer aan de orde kwam. Het
oorspronkelijke standpunt over de oorlog in Irak
(‘geen coalitie als het cda de oorlog steunt’) werd
verlaten; de resterende spanning met de beoogde
coalitiepartner verminderd door, na het uitbre-
ken van de oorlog, alsnog ‘de zijde van de gealli-
eerden’ te kiezen en een oude resolutie van de
Veiligheidsraad als ‘feitelijke basis’ voor inter-
ventie te accepteren. Waarmee de formatie even
op gang kon blijven, maar de geloofwaardigheid
van de PvdA in het land een behoorlijke deuk had
opgelopen. 

Ook op het gebied van de overheidsfinanciën
liet de PvdA zich meezuigen in een intern forma-
tiespel, zonder zich de externe schade te realise-
ren die aldus werd aangericht. Ze aanvaardde een
onwaarschijnlijk bedrag van 20 miljard aan be-
zuinigingen ¬ enerzijds om op die manier kri-
tiek van het cda (‘ze zijn financieel toch te soft’)
vóór te zijn, maar anderzijds in de veilige weten-
schap dat het plan toch wel door het Centraal
Planbureau onder vuur zou worden genomen.
En toen de formatie stuk was gelopen, kon het
plan ook nog dienen om het cda de zwarte piet
toe te schuiven (‘we waren er bijna uit’). Intussen
had de PvdA zich wel op een loodzwaar bezuini-
gingspakket vastgelegd ¬ waarop ze in eigen
kring (van De Waal tot Stekelenburg, van Van
der Ploeg tot Van der Zwan) krachtig bekritiseerd
werd.

Volgens Wouter Bos zou een vroege breuk in
de formatie, bijvoorbeeld op het thema van de
overheidsfinanciën, moeilijk aan de kiezers uit
te leggen zijn geweest. Dat is mogelijk. Maar
toch niet veel moeilijker dan een late breuk na
tien weken moeizaam formeren, met als aanlei-
ding een pakket van nauwelijks bekende maatre-
gelen met ongewisse sociale, economische en
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financiële effecten, waarover beide partijen al
weken lang in slechte sfeer en met wederzijdse
schoppen onder de tafel (‘we kunnen veel beter
bezuinigen dan het cda’) beraadslaagden ¬ en
zonder dat er op andere terreinen dan dat van de
financiën substantiële afspraken over een nieuw
kabinetsbeleid leken te zijn gemaakt.

Het grootste bezwaar tegen het formeren on-
der de kaasstolp waaraan de PvdA heeft meege-
werkt, ligt echter elders. De PvdA-fractie dacht
onder uiterst moeilijke omstandigheden (toch al
weer regeren na de ‘dreun’ van 15 mei; een coali-
tiepartner die zich met handen en voeten aan
een rechts ‘strategisch accoord’ gebonden had;
een vanwege de recessie oplopende spanning
tussen gewenste investeringen en noodzakelijke
bezuinigingen) met het cda een kabinet te kun-
nen vormen zonder hulp van buitenaf. Zonder de
publieke opinie te beïnvloeden; zonder de eigen
achterban te informeren en zo nodig te mobilise-
ren; zonder de eigen partij als stuwende kracht
in het formatieproces te gebruiken. 

De Tweede Kamer-fractie van de PvdA dacht
het, kortom, helemaal alleen af te kunnen. Dat
is de kern van de fixatie op het Binnenhof, die
de PvdA nog altijd parten speelt ¬ en die, toege-
geven, ook niet in een handomdraai te verhel-
pen is.            

de bril van financiën

Over de inzet en het verloop van de mislukte
coalitiebesprekingen tussen cda en PvdA is nog
lang niet alles bekend ¬ en veel zal ook onbe-
kend blijven. ‘Het is’, schreven de informateurs
Donner en Leijnse op 12 april aan de Tweede Ka-
mer, ‘() goed gebruik dat alleen het eindresultaat
van de onderhandelingen die leiden tot de vor-
ming van een kabinet, na afloop van de formatie
openbaar gemaakt wordt, alsmede een beperkt
aantal stukken die direct voor dat eindresultaat
relevant zijn. Nu deze fase van de informatie niet
geleid heeft tot een accoord tussen partijen, zijn
er geen stukken die als defintief onderhande-
lingsresultaat kunnen worden aangemerkt.’ Leve
de openbaarheid van bestuur!

Toch valt er over de inhoudelijke kant van de
eerste formatieronde, en in het bijzonder over de
rol van de PvdA, weldegelijk wat te zeggen. Het
meest in het oog springen de mega-bezuinigin-
gen van 20 miljard euro waartoe cda en PvdA
zich verplichtten, teneinde het financieringste-
kort in 2007 tot nul te reduceren en tegelijkertijd
financiële ruimte voor nieuwe overheidsuitga-
ven te creëren; het negatief oordeel dat het Cen-
traal Planbureau, zoals verwacht, over deze voor-

stellen uitbracht; en de pogingen die daarop
volgden om de voorstellen, door enkele miljar-
den minder te bezuinigingen én minder uit te
geven, in sociaal-economisch opzicht beter te la-
ten ‘scoren’.  

Drie zaken vallen dan, vanuit het perspectief
van de sociaal-democratie bezien, het meeste op:

1. de rol die het Centraal Planbureau bij de
onderhandelingen kreeg toebedeeld, was bij-
zonder groot. Dat mag in dit geval ook gele-
gen hebben aan de finaciële meningsverschil-
len tussen cda en PvdA en hun behoefte om
het cpb tegen de ander uit te spelen, het be-
vestigt de indruk die Nederlandse politieke
partijen al jaren vestigen: nl. dat ze program-
matisch te zwak zijn om het Planbureau de
nuttige, maar beperkte plaats te wijzen die
het toekomt. Het is, zoals Willem Breedveld
in Trouw schreef, de technocratie ten top ¬ en

De PvdA verloor in de jaren
negentig niet alleen haar
ideologische, maar ook haar
strategisch-organisatorische
veren. De sociaal-democratie is in
zekere zin ‘footlose’ geworden, wat
haar vereenzelviging met het
openbaar bestuur helpt verklaren
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het bewijs dat de twee partijen ‘absoluut niet
in staat zijn om samen een keus te maken’2;

2. de omvang van de afgesproken bezuinigings-
operatie (‘de grootste in de Nederlandse parle-
mentaire geschiedenis’) wijst ook op zelfover-
schatting van de twee partijen. Ze heeft niet
alleen ingrijpende sociale, economische en
bestuurlijke gevolgen, maar dwingt  een kabi-
net ook tot een voortdurende race om het af-
gesproken bezuinigingsbedrag te halen. Die
gaat, zo is in de jaren negentig gebleken, ten
koste van een zorgvuldige inhoudelijke afwe-
ging, en ontneemt de coalitiepartners al gauw
de energie voor beleid op niet-financieel ge-
bied. Het is regeren met ‘de bril van financiën’
op3, dat de PvdA al eerder slecht bekomen is; 

3. de bereidheid van de PvdA om, in de huidige
economische en politieke omstandigheden,
een begrotingsevenwicht in 2007 te realise-
ren, staat, hoe verrassend ook, niet op zich-
zelf. Ze is een nieuw voorbeeld van haar pro-
grammatische onzekerheid op financieel-eco-
nomisch gebied, die haar steeds weer gevoelig
maakt voor het verwijt dat sociaal-democra-
ten financieel niet sound genoeg zijn. Anders
dan veel zusterpartijen zette ze in de jaren ne-
gentig haar traditionele (Keynesiaanse)
macro-economische opvatting geheel over-
boord en omarmde ze de neo-liberale consen-
sus, waarin een begrotingstekort en staats-
schuld per definitie als onfatsoenlijk gelden.
Dat leverde de PvdA in tijden van hoogcon-
junctuur al problemen op, maar zal haar bij
een teruglopende economie steeds meer gaan
opbreken.   

Deze kritiek sluit aan bij wat de commissie-De
Boer over de programmatische onzekerheid van
de PvdA in het algemeen heeft opgemerkt. ‘De
weg terug naar het politieke midden die eind ja-
ren tachtig de PvdA uit haar “eeuwige” oppositie-
rol bevrijdde,  heeft’, zo schrijft de commissie,
‘uiteindelijk niet tot een vernieuwd, overtuigend
hervormingsprogramma geleid, maar de sociaal-
democratie in een soort “verdwijntruc” doen be-
landen.’ Op het belangrijke thema van het werk-

gelegenheidsbeleid na, liet zij zich door het libe-
ralisme in het defensief drukken (privatisering,
inkomensbeleid, fiscaal en monetair beleid, in-
dustriepolitiek).4

Ook door anderen, zoals recentelijk Arie van
der Zwan5, is op dit ideologisch tekort gewezen.
Het ontbreekt de sociaal-democratie aan een dui-
delijke visie op de economische orde en aan een
daarop geënt sociaal-economisch en financieel
beleid. De opstelling van de PvdA bij de formatie
moet in dit licht worden bezien.

Maar ging er bij de onderhandelingen met het
cda dan helemaal niets goed? Op 14 april heeft
Wouter Bos in de Tweede Kamer gewezen op de
positieve kanten van het voorlopig accoord dat
aanvankelijk met het cda bereikt was. 

‘We leken’, aldus Bos, ‘er in te slagen om (de)
bezuinigingen en lastenverzwaringen zo te kie-
zen dat we niet hoefden in te grijpen in de soci-
ale zekerheid, niet hoefden te komen aan de kop-
peling en voldoende geld overhielden voor
nieuw beleid.’ Er zou extra geld komen voor
jeugdzorg, inburgering, Melkert-banen en soci-
ale werkplaatsen, voor de opvang van dak- en
thuislozen, voor wegen, openbaar vervoer en mi-
lieubehoud. ‘De bezuinigingen op het hoger
onderwijs zouden ongedaan worden gemaakt.
Een  nieuw zorgstelsel en een nieuw wao-stelsel
zouden worden ingevoerd. En een ambitieuze
operatie ter vermindering van bureaucratie en
regeldrift op alle niveaus zou worden opgetuigd.’

Dat klinkt respectabel. Maar we hadden het
wel graag zelf willen beoordelen ¬ en de vraag
blijft open waar de bezuinigingen dan wél te-
recht waren gekomen; en of en hoe Bos’ pluspun-
ten in een definitief regeeraccoord met het cda

terug te vinden zouden zijn geweest. En last but
not least: wat zou zo’n regeeraccoord te melden
hebben gehad over belangrijke, controversiële
kwesties, zoals: een ambitieus integratiebeleid;
een veiligheidsbeleid dat niet in ‘hard aanpak-
ken’ en ‘meer politie’ blijft steken; hervorming
van de publieke sector; milieupolitiek; democra-
tisering van het  bestuur; het internationale be-
leid?
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Politieke verdeeldheid laat zich niet zo maar
wegonderhandelen; ideologische tekorten laten
zich niet zo maar opheffen ¬ zeker niet als dat
onder de schaduw van een zwaar en mager bear-
gumenteerd bezuinigingsprogramma moet ge-
beuren. 

de opmars van de bestuurderspartij

Een sterk intern-bestuurlijke gerichtheid en pro-
grammatische onzekerheid op een aantal be-
langrijke beleidsterreinen: ze vormen nog altijd
twee in het oog springende zwakten van de
Nederlandse sociaal-democratie, die zich bij de
formatie opnieuw hebben gemanifesteerd. Deze
zwakten hangen samen met een ander kenmerk
van de huidige PvdA, dat overigens ook in andere
sociaal-democratische partijen kan worden aan-
getroffen (maar niet zo geprononceerd als in
Nederland): de ontwikkeling, naar sociale
samenstelling en habitus, tot een typische be-
stuurderspartij. 

De commisie-De Boer verwijst daarnaar wan-
neer ze de PvdA omschrijft als ‘een bestuurders-
partij, waarin geprononceerde standpunten al
gauw als een blok aan het been worden ervaren’.
Veel eerder al, in 1998, wezen Frans Becker en
Roos Vermeij op ‘de versmalling van de PvdA tot
een lokale bestuurderspartij’ en de nadelen die
daaraan verbonden zijn. ‘(E)en dominantie van
bestuurders in de PvdA zal () het a-politieke ka-
rakter van de menings- en besluitvorming
(doen) toenemen. Want hebben bestuurders niet
veel meer baat bij belangenbehartiging (de juiste
beleidsprioriteiten en geld) dan bij een program-
matisch debat over de inrichting van
Nederland?’6

Symptomatisch voor deze ‘bestuurderisering’
van de PvdA is het verstommen van elke discus-
sie over de vraag die de sociaal-democratie altijd
sterk heeft beziggehouden: of, en zo ja, onder
welke voorwaarden ze deel moet nemen aan het
lokaal en nationaal bestuur. Was dat debat voor
de vroege, ‘revolutionaire’ sociaal-democratie
nog beladen met het streven naar een totaal an-
dere samenleving, het naoorlogse reformisme

gaf er een pragmatische wending aan en bond re-
geringsdeelname aan tastbare resultaten en aan
de geloofwaardigheid  van de partij op langere
termijn. ‘Er moet wat te regeren zijn’ (Jaap Bur-
ger) . In bepaalde omstandigheden kan oppositie
de voorkeur verdienen. Zo koos de Oostenrijkse
spö er onlangs welbewust en openlijk voor om
geen coalitie met de christen-democraten te vor-
men.

In de Nederlandse sociaal-democratie wordt
echter helemaal niet meer in die termen gedacht.
Regeren c.q. besturen geldt als een vanzelfspre-
kendheid, waarvan je hooguit door anderen (kie-
zers, andere partijen) afgehouden kunt worden.
Het is een morele plicht tegenover ‘de mensen
die op ons gestemd hebben’ en/of ‘ín het belang
van het land’. Wie daarbij vraagtekens zet, vindt
nauwelijks nog gehoor. Dat ondervond wbs-
medewerker René Cuperus, die na de verkiezin-
gen van 22 januari de stelling betrok dat, gegeven
de ‘opstand der burgers’ van vorig jaar en de pro-
blemen waarmee de PvdA nog altijd worstelt,
zijn partij misschien nog het beste een paar jaar
in de oppositie zou kunnen blijven.7 Daarmee
stuitte hij in de PvdA op een drukkende stilte,
hooguit onderbroken door een enkel verwijt
(‘doe niet zo negatief ’).

Dat was, zo heeft het verloop van de formatie-
besprekingen wel aangetoond, niet alleen jam-
mer voor Cuperus. Bij het begin van de formatie
is noch door de Tweede Kamer-fractie noch door
het PvdA-bestuur serieus gediscussieerd over de
vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden de
PvdA zou moeten gaan regeren; welke strategie
zou moeten worden gevolgd; en hoe en wanneer
de resultaten van het formatieoverleg geëvalu-
eerd zouden moeten worden. Regeren, dat waren
we immers ‘gewoon verplicht aan de mensen in
het land’. 

regeringsfixatie

Hoe is dit mogelijk? Waarom is regeren en be-
sturen voor de sociaal-democraten een vanzelf-
sprekendheid, zo niet een doel in zichzelf gewor-
den? Waarom heeft de depolitisering in deze
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partij zo toegeslagen dat de vraag naar de wense-
lijkheid van regeren niet eens meer gesteld, laat
staan gespecificeerd wordt? Een rol speelt onge-
twijfeld de sterk verminderde bindende kracht
van programma’s en ideologieën in de politiek.
Dat leidt ertoe dat bestuurders en volksvertegen-
woordigers steeds meer de vrije hand hebben ge-
kregen ¬ zoals omgekeerd de opmars van de be-
stuurders en van de belangen die zij te beharti-
gen hebben, tot verdere programmatische ver-
vlakking heeft geleid. Maar er is ook nog een an-
dere factor in het geding: het isolement waarin
politieke partijen, de PvdA niet in de laatste
plaats, tegenover de georganiseerde samenle-
ving, de ‘civil society’, is komen te verkeren.

De veelbesproken verzwakking van politieke
partijen manifesteert zich niet alleen in teruglo-
pende ledenaantallen en een verminderde be-
langstelling voor het partijleven, maar, zeker als
het om traditionele volkspartijen gaat, ook in het
verdwijnen van de bindingen met maatschappe-
lijke organisaties en bewegingen. De sociaal-de-
mocratie ontleende aan die bindingen lange tijd
een aanzienlijk deel van haar politieke kracht. Ze
zorgden er niet alleen voor dat de partij maat-
schappelijk goed geïnformeerd bleef en haar pro-
gramma aan de behartiging van concrete belan-
gen bleef koppelen, maar hielden ook het besef
levend dat hervorming van de samenleving niet
uitsluitend een bestuurlijke aangelegenheid is.

Met het slaken en slijten van die banden is de
sociaal-democratie in zekere zin footloose gewor-
den ¬ wat haar toenemende vereenzelviging met
het openbaar bestuur en haar fixatie op regerings-
deelname mede helpt verklaren. Daarvoor be-
staan geen eenvoudige remedies; de Rooie Fami-
lie komt in ieder geval niet meer terug. Maat-
schappelijke organisaties als de vakbeweging en
de milieubeweging worstelen met hun eigen  re-
presentatie- en organisatieproblemen (professio-
nalisering, technocratisering) en bekennen niet
zo gauw politieke kleur. Ook mogen politieke par-
tijen nooit als doorgeefluik van de ‘civil society’
gaan fungeren. Maar dat wil niet zeggen dat nau-
were contacten met  maatschappelijke organisa-
ties ongewenst en niet levensvatbaar zouden zijn. 

Integendeel, waarom zouden partijen, op ba-
sis van hun programma en uiteraard in de volle
openbaarheid,  niet hun electorale en machtspo-
litieke voordeel met onze levendige ‘civil society’
kunnen doen; geen nieuwe vormen van  samen-
werking (beleidsinhoudelijk; personeel; financi-
eel) kunnen creëren? Wie politieke partijen weer
meer in de samenleving wil verankeren, en opi-
nieonderzoek en focusgroepen daarvoor een te
magere basis vindt, komt niet om dit thema

heen. Wie partijen zelf als maatschappelijke or-
ganisaties (in plaats van als beleids- en verkie-
zingsmachines) overeind wil houden, zal hun re-
latie tot andere maatschappelijke organisaties
onder ogen moeten zien¬ zoals die maatschap-
pelijke organisaties partijen ook in programma-
tisch opzicht kunnen stimuleren.8

De PvdA heeft in dit opzicht, zeker de afge-
lopen jaren, grote steken laten vallen. Ze verloor
in de jaren negentig niet alleen haar ideologi-
sche, maar ook haar strategisch-organisatorische
veren. Waar in het begin van jaren negentig door
het PvdA-bestuur af en toe gesproken werd met
het geïnstitutionaliseerde en het minder geïnsti-
tutionaliseerde middenveld (van organisaties
van uitkeringsgerechtigden tot de Raad van Ker-
ken), is daarvan tegenwoordig geen sprake meer.
Recente rapporten over de organisatie van de
partij wezen nog wel eens op het belang van
‘maatschappelijke allianties’9, maar zonder daar-
aan enige uitwerking te geven ¬ laat staan dat
ze in de praktijk gebracht werden.

Zoals de landelijke volksvertegenwoordigers
van de PvdA de gevaren van de Haagse ‘kaasstolp’
aan den lijven zijn gaan ondervinden, zo is de le-
denpartij een intern gerichte, op het eigen func-
tioneren gefixeerde organisatie geworden. Be-
strijding van de inhoudelijke bloedarmoede van
de bestuurderspartij zou daarom ¬ landelijk en
lokaal¬ vergezeld moeten gaan van een nieuwe
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Soms lijkt ‘15 mei’ wel weer
erg ver weg
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toenadering (in de vorm van overleg, debatten,
gezamenlijke acties) met de ‘civil society’. 

‘opponerenderwijs’

Heeft de PvdA iets van de ‘dreun’van 15 mei ge-
leerd?  Weldegelijk, ze heeft in het najaar enkele
harde conclusies getrokken over de oorzaken en
achtergronden van de gigantische verkiezings-
nederlaag; en ze heeft een politicus, Wouter Bos,
in het veld gebracht die, onverwachts en vrijwel
in z’n eentje, de PvdA in januari weer bijna tot de
grootste partij van Nederland maakte.

Maar, zoals tien weken formatiebesprekingen
met het cda duidelijk hebben gemaakt: daarmee
is de rechtse wind die in Nederland is opgesto-
ken, nog niet gaan liggen; en zijn de fundamen-
tele gebreken die de PvdA de aflopen periode is
gaan vertonen, nog allerminst verholpen. En
soms lijkt ’15 mei’ ook wel weer erg ver weg. De
PvdA zal de komende tijd moeten gaan doen wat
ze zich vorig najaar uitdrukkelijk voornam:
> intern en extern het debat aangaan over be-

langrijke en controversiële kwesties, zoals
aangedragen in De kaasstolp aan diggelen ¬ en
daaruit heldere conclusies trekken voor het

sociaal-democratisch programma op korte en
langere termijn;

> in het parlement  een constructieve strijd voe-
ren met de nieuwe versie van het ‘strategische
accoord’ van cda en vvd die nu in de maak is;

> in samenhang met bovenstaande: de ‘Haagse’
resp. ‘Amsterdamse’ kaasstolp regelmatig ver-
laten en samenwerking zoeken met program-
matisch verwante maatschappelijke en poli-
tieke organisaties.

Dat de PvdA daarbij niet meer als regeringspartij
optreedt en aan haar programma vanuit de oppo-
sitie vorm zal moeten geven, zal, na veertien jaar,
weer even wennen zijn. Maar het lag voor de
hand en het is, anders dan sommige bestuurders
geneigd zijn te denken, helemaal niet slecht voor
de partij, voor haar kiezers en voor het land. Als
oppositiepartij (‘opponerenderwijs’) kan de PvdA
weer aan inventiviteit, aan overtuigingskracht
en, jawel, aan strijdbaarheid winnen ¬ en erva-
ren dat politiek heel wat meer is dan het bestu-
ren van het land. Waarschuwde P.J.Troelstra in-
dertijd niet al: ‘De partij is een politiek lichaam
en niet een organisatie van bedrijfskundigen’?
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