
Zijn PvdA-ers
verenigingsmensen? 
De PvdA-fractie van de gemeente Amsterdam ging
een weekendje naar Friesland. Ik ben als bestuurs-
lid van de afdeling zeer welkom. Op het pro-
gramma staan een discussie over integratie en zei-
len. Ik reis terug naar huis met een wethouder en
een fractielid. Deze twee heren vinden elkaar in de
opmerking dat zij beiden geen verenigingsmensen
zijn. 

Tja, namens zo’n vereniging — de PvdA in dit
geval — was ik nu juist als bestuurslid daar in Fries-
land aanwezig. In een gesprek met een ander frac-
tielid komt aan de orde dat het bestuur de fractie
gaat beoordelen. Zij reageert zeer boos. Zij legt zelf
wel verantwoording aan haar kiezers af. In haar op-
tiek is de vereniging overbodig. 

In mijn afgelopen bestuursperiode waren twee
kandidaatstellingscommissies actief. De eerste, on-
der leiding van Jos de Beus, stelde een lijst voor de
gemeenteraad op; de tweede onder leiding van
Egbert de Vries kwam met een lijst bestuursleden
voor de afdeling Amsterdam. De commissies en het
bestuur stonden beide keren moeizaam tegenover
elkaar. Het bestuur was opdrachtgever en tegelij-
kertijd waren de bestuursleden onderwerp van be-
oordeling door de commissies. Een situatie die
beide keren tot conflicten leidde met als gevolg
boze en aftredende bestuursleden. 

Het begrip vernieuwing werd, hoewel niet de
opdracht, de absolute leidraad voor beide commis-
sies bij de opstelling van de lijsten. In de praktijk
hield die vernieuwing vooral in dat nieuwe mensen
die zich enthousiast aanmeldden veel kans maak-
ten. Zittende raadsleden, wethouders en bestuur-
sleden met ervaring werden laag of niet op de
lijsten geplaatst. Tijdens de lijstsamenstelling voor
de gemeenteraadsverkiezingen bemoeide zowel
het dagelijks bestuur, als de leidende politici in
Den Haag zich met de persoon die lijsttrekker zou
worden in Amsterdam. Ook de voorgedragen voor-
zitter van het nieuwe bestuur is onder invloed van
deze politici als kandidaat neergezet. Zij communi-

drijfsleven dat koste wat kost zijn belangen veilig
stelt of als leverancier van fundamentalistische pro-
testantse sektes. 

En dan nu de Oorlog in Irak. Welke van de twee
saga’s moet hierop van toepassing worden ver-
klaard? Het gaat, zo taxeer ik, om een mix van de
twee gedaantes van Amerika. Zonder twijfel heeft
Amerika door het militair omverwerpen van de per-
verse dictatuur van Saddam Hoessein het Irakese
volk (en de wereld) een grote dienst bewezen. ‘Re-
gime change’ staat hier in dienst van mensenrech-
ten en democratie. Tegelijk is waar dat Amerika in
deze niet geheel belangeloos is. Verontrustend or-
dinair vond ik dat gehakketak op de talloze tv-ka-
nalen voor de internationale zakenelite over wie de
contracten zal bemachtigen voor de kostbare we-
deropbouw van Irak. Een cynicus zou gaan denken
dat dit het belangrijkste motief voor de oorlog was,
nog belangrijker dan de olie. Je weet het maar
nooit in onze huidige business civilisation.

Maar de minder nobele gedaante van Amerika
— toeval of niet, niet zelden parallel lopend met de
aanwezigheid van een Republikeinse administratie
— komt sterker naar voren in het autistisch unilate-
ralisme van de Verenigde Staten aan de vooravond
van de oorlog — de minachting voor de internatio-
nale rechtsorde — en bij de controverse over de rol
van de vn in Irak na de oorlog. 

De vrees is dat Amerika na nine eleven de wereld
als geheel als zijn Midden-Amerikaanse Achtertuin
is gaan beschouwen en zich gemachtigd voelt om,
zonder internationale samenwerking, overal zijn
belangen veilig te stellen.  

Het is, kortom, weer de hoogste tijd voor Demo-
craten in het Witte Huis. 

rené cuperus
Medewerker wbs
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ceren op zo’n moment niet met het bestuur, maar
met de voorzitter van de commissie.Verantwoor-
ding legden beide commissies publiek af tijdens
zelfbelegde persconferenties. De communicatie
met de PvdA-leden in Amsterdam vond plaats via
Het Parool en at5. Voor beide commissie leek het
zittende bestuur, en daarmee de vereniging,
slechts bijzaak.

Bovengenoemde commissieleden, wethouder
en raadsleden zien geen ruimte voor de PvdA als
vereniging in het model van de parlementaire de-
mocratie. Voor hen bestaan er slechts kiezers en
gekozenen. De vereniging wordt daardoor steeds
zeer gemakkelijk gepasseerd. En dat geldt zelfs
voor het landelijk (verenigings)bestuur. Bij proble-
men wordt het plaatselijke bestuur niet gehoord en
niet gesteund. Het enige contact met het partijbu-
reau, wat ik als zinvol heb ervaren, was met de
medewerker van de ledenadministratie.

Na afloop van de laatste ledenvergadering ver-
zuchtte een van de Tweede Kamerleden tegen me
‘waarom leiden jullie deze bijeenkomst niet strak-
ker en waarom werken jullie niet toe naar een uit-
spraak namens de afdeling Amsterdam?’. Hoe kun
je als bestuur onder deze omstandigheden kracht
ontwikkelen? Door de twee kandidaatstellingscom-
missie zijn we als bestuursleden, al dan niet be-
wust, tegen elkaar uitgespeeld. Een aantal stede-
lijke politici en landelijke PvdA-ers vindt de Amster-
damse vereniging en haar bestuur er niet toe doen. 
Mijn antwoord op de vraag ‘Zijn PvdA-ers vereni-
gingsmensen?’ luidt dan ook: de politieke leiders
niet, de achterban misschien?

evelien polter
Secretaris PvdA-bestuur Amsterdam
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