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‘Wij adviseren u de PvdA
op te heffen’ 
Ik heb zo langzamerhand geen idee meer waar de
PvdA voor staat. Als ik op straat verkiezingsfolders
sta uit te delen, dan hoop ik dat mensen niet gaan
vragen waar de partij zich nu precies sterk voor
maakt. Ik heb ook het sterke vermoeden dat dat
voor veel meer partijgenoten geldt. Het punt is dat
woorden als ‘principes’ en ‘idealen’ erg goed klin-
ken, maar dat wanneer ze uit de mond van PvdA-ers
komen ze niet meer zo geloofwaardig lijken. 

Het klinkt nogal hoogdravend voor een partij
waarvan velen zeggen dat ze er al lang niet meer
toe doet. Wat gebeurt er met een nieuwe beginse-
lencommissie? Ik voorzie nu reeds een rondgang
van vroeg oud geworden mannen en vrouwen langs
allerlei kritische afdelingen met urenlange discus-
sies over solidariteit en duurzaamheid en uiteinde-
lijk een tekst waar niemand echt tevreden mee zal
zijn. En dan zijn we weer twee jaar verder. 

Het kernprobleem is dat de behoefte aan een
beginselprogramma de vraag die er werkelijk toe
doet verdringt. Die vraag is heel simpel: heeft de
PvdA anno 2004 nog wel bestaansrecht als poli-
tieke partij? 

Velen zullen meteen zeggen: Natuurlijk heeft de
partij bestaansrecht! Wie komt er anders op voor
de zwakkeren in de samenleving? Zonder ons is het
land verloren! Dat klinkt allemaal heel goed, maar
deze argumenten kunnen niet verhullen dat de
PvdA volgens velen al jarenlang de weg kwijt is. Uit
het rapport van Margreet de Boer bleek dat dit voor
een groot deel te wijten is aan structurele en inhou-
delijke tekortkomingen. 

Ook de leden stemden – in elk geval tot mei
2002 – met de voeten. Het ledenaantal daalde
voortdurend. We hebben een verkiezingscampagne
gevoerd onder het motto ‘Kies Kok’ in plaats van
‘Kies de PvdA’. En de verkiezingen van vorig jaar ja-
nuari konden we winnen dankzij Wouter Bos. Zou
een politieke partij als de PvdA echt afhankelijk
moeten zijn van een persoon om ‘goede’ verkie-
zingsuitslagen te halen? Moet ik nog verwijzen naar

Pim Fortuyn, die enorm veel aanhang wist te ver-
werven door zijn uithalen naar de ‘linkse kerk’ en
de baantjesjagers en/of regenten die zich daar-
binnen zouden bevinden? Soms denk ik wel eens,
hij had gelijk, maar hij gaf ons teveel eer: de kerk is
al jaren in verval.

Extra vervelend is dat de inhoudelijke argumen-
ten die pleiten vóór het behoud van de PvdA ge-
makkelijk gepareerd kunnen worden door min-
stens evenveel tegenargumenten. Een bloemlezing:
De sociaal democraten hebben zichzelf overleefd of
– positiever gesteld – de PvdA heeft haar doelstel-
lingen bereikt. De arbeider is immers geëmanci-
peerd en werknemer geworden en daarnaast is er
een verzorgingsstaat opgebouwd. 

Of: de PvdA als vooral sociaal-economische par-
tij heeft gewoon geen antwoord op de problemen
van vandaag de dag: onveiligheid in oude wijken,
problemen rond integratie, hervorming van de ver-
zorgingsstaat. Nog eentje: de PvdA heeft het con-
tact met de eigen achterban al jaren geleden verlo-
ren. Hoeveel bijstandsmoeders zouden er lid zijn
van deze partij? Ikzelf denk wel eens dat de A in
PvdA staat voor ambtenaren, en het erge is, zo pra-
ten veel leden ook. 

Een laatste argument: de PvdA weet zelf dat
haar tijd voorbij is; ze heeft immers al jarenlang ei-
genlijk niets meer van zich laten horen. Elke inhou-
delijke discussie binnen de partij is de afgelopen
jaren gesmoord in coalitiebelangen of angst voor
de kiezer. Kortom, je zou met Burt Lancaster in de
film The Sweet Smell of Success kunnen zeggen:
‘You’re dead son. Get yourself buried!’

Stel ik met dit betoogje dan het bestaansrecht
van de PvdA als partij ter discussie? Nee, ik geef al-
leen aan dat ik daaraan nu twijfel. En dat is enorm
frustrerend. De afgelopen jaren hebben we twee
landelijke verkiezingscampagnes moeten voeren.
Ik heb onder meer gefolderd in de Herestraat in
Groningen. Binnen een jaar maakte ik mee dat on-
verschilligheid en soms ronduit vijandigheid van
het wandelend publiek veranderde in optimisme en
vriendelijkheid. Ik kan niet geloven dat zo’n snelle
verandering een structurele is. Wat ik wil doen als
PvdA-lid is andere mensen kunnen overtuigen, ik
wil op straat in discussie gaan en het liefst met fer-
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vente tegenstanders van de partij. Maar ik merk dat
ik geen overtuigend verhaal heb.

Voor mij is het moment gekomen waarop er hel-
derheid verschaft moet worden, aan onszelf en aan
de kiezers.  Daarom heb ik een voorstel. Laten we
op de vraag ‘heeft de PvdA anno 2003 nog be-
staansrecht?’ nu eerst eens het antwoord: ‘neen, ten-
zij’ geven in plaats van ‘ja, want’.

Hoe zie ik dit nu concreet voor me? Stel een ‘be-
gincommissie’ in die zich met de vraag naar het be-
staansrecht van de PvdA gaat bemoeien. Het enige
dat zo’n commissie hoeft te doen is bij elkaar ko-
men en op papier zetten: ‘Wij adviseren u de Partij
van de Arbeid op te heffen’. Dat is het advies, ten-
zij... Tenzij de begincommissie wordt overtuigd van
zijn ongelijk. Een belangrijke voorwaarde is wel dat
er een deadline moet bestaan: over zoveel tijd komt
een (bijzonder) partijcongres bijeen om te praten
over het voortbestaan van de PvdA. Zet dus wat
druk op de ketel. De reden is dat wanneer je onze
partij onbeperkt de tijd geeft er natuurlijk niets ge-
beurt, denk maar aan de worsteling over een nieuw
beginselprogramma.

Het is vervolgens aan de leden van de PvdA om
de begincommissie van zijn ongelijk te overtuigen.
Daarin ligt een groot risico besloten, dat besef ik
heel goed. Het idee kan bijvoorbeeld totaal misluk-
ken: niemand komt opdagen, er worden geen argu-
menten bedacht, er worden slechts principes opge-
somd (dus niet argumenten), of de argumenten
zijn niet sterk genoeg. 

Maar daar tegenover staat dat mijn voorstel ook
heel uitdagend-spectaculair kan uitpakken. Het
landelijk partijbestuur, afdelingen, gewesten, groe-
pen binnen de partij of gewoon individuele leden
kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren;
er kan een website worden geopend waar argu-
menten naar voren gebracht kunnen worden. Afde-
lingen kunnen daarnaast zelf ludieke manieren be-

denken om over het dreigende advies te praten en
argumenten te verzinnen. Ik zou verder juist de
nieuwe en/of jonge leden benaderen; zij zijn na-
tuurlijk niet voor niets onlangs lid geworden. 

Vergeet ook niet de vele ex-leden die de afge-
lopen jaren om inhoudelijke redenen de partij heb-
ben verlaten. De begincommissie functioneert in
dit alles als verdediger van het advies en criticus
van de tegenargumenten. Hoe verfrissend die om-
draaiing van rollen: een commissie die kritiek uit en
leden die aan het woord zijn. Van landelijke en lo-
kale hot shots valt misschien verzet te verwachten.
Mocht de PvdA worden opgeheven, dan staat hun
positie immers op het spel of is deze in elk geval
onzekerder geworden. Ik zou zeggen dat deze drei-
ging voor hen een extra aansporing oplevert om
goede inhoudelijke argumenten te verzinnen (en
geen positionele). 

Kortom: wat mij betreft ligt de toekomst van de
PvdA als politieke partij in handen van hen die er
binnen onze partij werkelijk toe doen: de leden.
Lukt het niet goede argumenten voor het op de
oude wijze voortbestaan te vinden, dan geldt: even
goede vrienden. Dan kan enthousiast gezocht wor-
den naar nieuwe, andere wegen voor de sociaal-de-
mocratie in het politiek bestel. Dan kun je gaan
denken aan een kiesvereniging, progressieve
samenwerkingsverbanden of gewoon een Lijst
Wouter Bos. Vinden we met elkaar wel overtui-
gende argumenten, dan ligt de weg naar een toe-
komst voor een herboren Partij van de Arbeid wijd
open. Op zo’n moment kan iedereen vol zelfver-
trouwen zeggen: ik ben lid van de PvdA en ik ben er
verdomd trots op!

job wolters
Historicus en voormalig afdelingsbestuurder PvdA in
Groningen
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